
Magyartelek Önkormányzat Képviselőtestülete  
17/2004.(XI.30.) számú rendelete  

„A hulladékkezelési közszolgáltatásról” 
 
 
Magyartelek községi Önkormányzat Képviselőtestülete a település tisztaságának fenntartása 
és a települési szilárd hulladékkal összefüggő kötelező helyi közszolgáltatás szabályozása 
érdekében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §.-ában kapott 
felhatalmazás alapján, figyelemmel e törvényben, valamint a 242/2000. (XII.23.) korm. 
Rendeletben foglaltakra, a következő rendeletet alkotja: 
 

 
A rendelet célja 

 
A rendelet célja, hogy Magyartelek község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, 
a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást, annak kötelező igénybevételét 
biztosítsa és az ezekkel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi 
sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

 
 

1.§. 
 

Általános rendelkezések 
 

(1.) A rendelet (továbbiakban: ”R”) hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel 
Magyartelek község egész közigazgatási területére. 

(2.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kiterjed a község 
belterületi valamennyi utcájában lévő tulajdonosaira, birtokosaira vagy használójára 
(továbbiakban: „ingatlantulajdonos/igénybevevő”) a hulladék összegyűjtésére, 
elszállítására, ártalmatlanítására, elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátóra 
(továbbiakban: „közszolgáltatóra”) valamint az ingatlanon keletkező háztartási és 
egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyaggal (továbbiakban: „települési szilárd 
hulladékkal”) kapcsolatos szolgáltatásra. 

 
 

2.§ 
 

Települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgált atás 
 

(1.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás: a 
települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalommentes 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás. 

(2.) A képviselőtestület feladata különösen: 
a. A komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék 

rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának 
megszervezése 

b. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás 
teljesítésére szolgáló kijelölése 



c. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás 
díjának (közszolgáltatási szemétdíj) megállapítására. 

(3.) A képviselőtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak 
megvalósítása során a hulladékok hasznosításának, újrafelhasználásának és az 
ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében támogatja a 
szelektív hulladékgyűjtés széles körű elterjesztését. 

  
 

3. § 
 
(1.) A helyi közszolgáltatás igénybevétele a „R” 1. § 2. bekezdése hatálya alá tartozó 

igénybevevőkre kötelező. 
(2.) A közszolgáltatás igénybevételéért az igénybevevőt terhelő díjhátralék adók módjára 

behajtandó köztartozás. 
(3.) Szüneteltethető az 1. § 2. bekezdése szerint komplex helyi közszolgáltatás kötelező 

igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem 
tartózkodik és emiatt azokon hulladék nem keletkezik. 

(4.) A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó igényét a tulajdonos a 
szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban 
köteles bejelenteni a Szolgáltatónak. 

(5.) Ha a szüneteltetés 1. bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a 
tulajdonos a Szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 

(6.) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék kerül kihelyezésre, úgy –a tulajdonos egyidejű értesítése mellett- a 
Szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő –e 
rendelet 2. számú melléklete szerinti- díj felszámítása mellett. 

 
 

4. § 
 

(1.) A képviselőtestület a szilárd hulladékkal kapcsolatos ellátásával a Duna-Drávamenti 
Hulladékgazdálkodási Kft. 7800. Szigetvár, Szabadság u. 14. (továbbiakban: 
„Szolgáltató”) bízza meg, mellyel az Önkormányzat 2000. április 21.-én kötött 
szerződést. 

(2.) A közszolgáltatás ellátása rendjének általános szabályaiként a következőket kell 
érvényesíteni: A település szilárd hulladék gyűjtése tárolása során olyan gondossággal 
kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító 
járműbe való ürítéskor nem szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon 
környezetszennyezést ne idézzen elő. A települési szilárd hulladék gyűjtése a 
keletkező hulladékmennyiség és a gyűjtés gyakorisága alapján meghatározott 
űrtartalmú, szabványos 110 l KUKA hulladékgyűjtő edényben történhet, melynek 
súlya 35 kg-ot nem haladhatja meg. Többlethulladék esetében kizárólag a 
közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákokban helyezhető el hulladék. 

(3.) A hulladék gyűjtése hetente 1 alkalommal történik, a közszolgáltató által előre 
meghatározott időpontban. A közszolgáltató a közszolgáltatást az Önkormányzattal és 
a tulajdonossal, gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás (szerződés) valamint a 
Hgt. És e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni. 

(4.) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak, gazdálkodó 
szervezetnek, az elszállítás napján –reggel- kell az ingatlan előtti útszakasz melletti 



közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közlekedés biztonságát ne 
veszélyeztesse, a közterület ne szennyezze és abban kárt ne tegyen.    

(5.) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni, vagy tartósan tárolni kizárólag a képviselő-
testület külön rendeletében szabályozott közterület-használatra vonatkozó 
rendelkezések megtartásával, az ott szabályozott engedély, illetve közterület-
használati hozzájárulás alapján lehet. 

 
 

5. § 
 

A szolgáltató feladatai 
 

(1.) A szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett szilárd hulladékot 
köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt Sellyei hulladéklerakó telepre, illetve annak 
ártalmatlanításáról más, szakmai és környezetvédelmi szabályokat megtartó módon 
gondoskodni. 

(2.) A Szolgáltató köteles a tároló edények ürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
elvégezni. 

(3.) A tárolóedényben okozott károkat a Szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a meghibásodás neki felróható okból következett be. A Szolgáltatónak az 
ebből eredő karbantartási munkák, valamint javítás időtartamára edényzetet kell 
biztosítania. Amennyiben a meghibásodás nem róható fel a Szolgáltatónak, a 
használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje a használót 
terheli. 

(4.) A Szolgáltató a rendelet hatálya alá nem tartozó hulladék elszállítását megtagadhatja. 
(5.) A tulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott komplex helyi szolgáltatást igénybe 

venni. 
(6.) A komplex helyi szolgáltatás körébe a Szolgáltató és a tulajdonos közötti jogviszonyt 

a települési szilárd hulladék esetén a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza 
létre. 

(7.) A 6. bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a 
Szolgáltató a komplex helyi közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges 
feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján 
tájékoztatta. A háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi 
közszolgáltatás kötelező igénybevételének feltételeiről szóló értesítés mintáját e 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(8.) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó 
jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek 
megfelelően köteles ellátni.  

(9.) Az igénybevevővel kötött szerződés alapján a közszolgáltatási díj beszedése a 
Szolgáltató feladata az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott adatok alapján. 

(10.) A közszolgáltatás díjának megállapításához részletes költségelemzést kell 
készítenie. 

(11.) Köteles a tevékenységről a képviselőtestületnek évente beszámolni. 
(12.) A tulajdonos jogosult a Szolgáltatónak a hulladék elszállításra irányuló 

megrendelését bejelenteni, ha ingatlanán a komplex helyi közszolgáltatás alá nem eső 
esetileg szállítható alkalmi szilárd hulladéka is keletkezik vagy ilyen hulladék 
keletkezése várható.  



(13.) Ha a tulajdonos 12. bekezdésben foglaltakkal a Szolgáltatót bízza meg, a 
megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodás alapján a Szolgáltató 
a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és minőségű 
hulladéknak megfelelő gyűjtőtartályt, illetve hulladék gyűjtésére alkalmas más 
gyűjtőeszközt a tulajdonos rendelkezésére bocsátja, annak elszállításáról és a hulladék 
ártalommentes elhelyezéséről a megállapodás szerint díj ellenében gondoskodik. 

 
 

6. § 
 

Az igénybevev ő kötelességei 
 

(1.) A háztartási szilárd hulladékot a szállítási napon elszállítás céljából a szolgáltató 
rendelkezésére kell bocsátani. 

(2.) A tulajdonos a gyűjtőtartályba, a háztartásban szokásosan keletkező hulladékot 
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy az a hulladék elszállítása során alkalmazott 
gépi ürítést ne akadályozza. 

(3.) Ha a tartály olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött 
vagy befagyott, vagy a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, vagy a 
tartályban elhelyezett hulladék összsúlya olyan mértékben meghaladja a tartály 
terhelhetőségét, hogy emiatt tartályt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos 
köteles a visszamaradt szemetet fellazítani és a tartályt használhatóvá tenni.  

(4.) A tároló edényekben nem szabad olyan anyagokat elhelyezni (forró hamu, maró, 
mérgező anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.) amely 
veszélyezteti a szemétszállítással foglalkozó dolgozó egészségét vagy megrongálhatja 
a járműveket, illetve veszélyeztetheti a környezetét. 

(5.) Ha a Szolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a 4. bekezdésben 
megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés 
megtagadásáról a tulajdonost a Szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti majd 
amennyiben a tulajdonos a külön költséget megfizette a hulladékot a megfelelő helyre 
szállítja. 

(6.) A gyűjtőedények beszerzéséről és tisztításáról az igénybevevő gondoskodik.  
(7.) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét 

tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállíttatásáról 
gondoskodni. 

 
 

7. § 
 

A közszolgáltatásra vonatkozó szerz ődés 
 

(1.) Az Önkormányzat a közszolgáltatóval szerződést köt a szolgáltatás elvégzése 
vonatkozásában. Ennek megfelelően az Önkormányzat és a Szolgáltató áll egymással 
jogviszonyban. A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat fizeti a közszolgáltató 
részére. 

(2.) A szerződés megtagadása nem mentesíti sem a közszolgáltatás kötelező igénybevétele, 
sem a közszolgáltatási díj megfizetése alól. 

(3.) A közszolgáltatási díj megfizetése havonta utólagosan történik. 



(4.) A Szolgáltató és a fogyasztó között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. 
Akként, hogy a lakosság részére a Szolgáltató szerződésszerű teljesítést ajánl fel. 

(5.) A szerződésnek a Ptk.-ban szabályozott feltételeken túl tartalmaznia kell az 1. 
bekezdésben írtak alkalmazásakor: 

a. a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait 
b. a közszolgáltató szolgáltatási kötelezettségeit 
c. az Önkormányzatok a közszolgáltatás megszervezésével és fenntartásával 

kapcsolatosan kötelezettségeit 
d. a közszolgáltatás díját a díj megállapításához szükséges költségelemzést 
e. a díj beszedésének módját, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási 

kötelezettséget 
f. a felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettségét. 

 
 

8. § 
 

Közszolgáltatás díja 
 

(1.) A szolgáltatást igénybevevők közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. 
(2.) A közszolgáltatás ellátásáért a Szolgáltatót megillető díjat az Önkormányzat és a 

Szolgáltató közötti szerződésben kell megállapítani a Szolgáltató által végzett 
költségelemzés alapján. 

(3.) Az alkalmazható díj legmagasabb mértékét és a díjmegállapítás alapjául szolgáló 
költségelemzést a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 
 

9. § 
 

(1.) A közszolgáltatás díját a szolgáltatást igénybe vevő 
utólag a Szolgáltatóval kötött szerződés szerint a 
Szolgáltató által megküldött számla alapján köteles 
megfizetni. 

(2.) A Szolgáltató a számlán az ingatlan tulajdonosának (felhasználójának) negyedévente 
küldi meg. 

 
 

10. § 
 

(1.) A tulajdonosváltozás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a 
közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségnek 
eleget tenni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának 
utolsó napjáig terheli. 

 
 

11. § 
 

(1.) A tulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a Szolgáltató 
közszolgálati kötelezettségének nem tesz eleget. 



(2.) Nem tagadható meg a díjfizetés az 1. bekezdés szerint, ha a Szolgáltatót a 
közszolgáltatás nyújtásban az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a 
Szolgáltató az akadály elhárítását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta 
mulasztását. 

 
 

12. § 
 

(1.) A tulajdonost, illetve használót a Szolgáltató, vagy megbízottja a késedelembe eséstől 
számított 30 napon belül írásban szólítja fel díjfizetési kötelezettségének teljesítésére. 

13. § 
 

A képviselőtestület díjfizetési kedvezményt biztosít az alábbi személyek részére: 
a. az egyedül élő 70. éven felüli nyugdíjasok részére a kedvezmény mértéke a 

mindenkori közszolgáltatási díj 50 %-a. 
 

 
14. § 

 

Szabálysértési rendelkezések 
 

(2.) Az 1999. évi LXIX. Tv. 1. § -a értelmében szabálysértést követ el és a 16. § 2. 
bekezdése szerint 30.000 Ft-ig terjedő bírsággal, illetve a 135. § 1. bekezdése szerint 
30. 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, aki:  

a. a jelen rendelet 6. § 1, 2, 4 bekezdésében előírtaktól eltérő módon vagy 
időpontba helyez ki vagy tárol hulladékot 

b. a jelen rendelet 4. § 2. bekezdésében előírtakat megszegi 
c. a jelen rendelet 6. § 6. bekezdésében előírtakat megszegi 
d. a jelen rendelet 10. §-ában előírtakat megszegi, vagy késve teljesíti. 

 
 

15. § 
 

Értelmező rendelkezések 
 

E rendelet alkalmazásában: 
 

(1.) Települési hulladék: háztartásokból származó szilárd, vagy folyékony hulladék, 
illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű, és összetételű azzal együtt kezelhető 
más hulladék. 

(2.) Háztartási szilárd hulladék: a rendszeres háztartási szilárd hulladék és az alkalmi 
háztartási szilárd hulladék. 

(3.) Rendszeres háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon 
(így a lakásokban, valamint nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és 
területeken) folyamatosan keletkező, a Szolgáltató által rendszeresített 
gyűjtőtartályokban átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható hulladék ( így pl: a 
konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, 



söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és 
járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa) továbbá a 
lakásban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségben és területen 
folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett szemétgyűjtő tartályokban és 
ártalmatlanítható által kötelezően igénybe vett közszolgáltatás keretében a kijelölt 
ártalmatlanító helyen. 

(4.) Alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így 
lakásokban, valamint a nem lakás céljára egyéb helyiségekben és területeken) 
alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék, visszamaradt anyag, ha 
rendszeresített gyűjtőedényben mérete vagy minősége miatt nem helyezhető el, amely 
lehet: 

a. esetileg szállítható alkalmi hulladék: megrendelés alapján ártalmatlanítás 
céljából elszállítandó hulladék (pl: építési, bontási törmelék, autóroncs) 

 
(5.) Egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, 

szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során, valamint a közintézményekben 
keletkező rendszeres egyéb szilárd hulladék és alkalmi egyéb szilárd hulladék 

a. rendszeres egyéb szilárd hulladék: a tevékenységgel összefüggésben –a 
tevékenység jellegének megfelelő- rendszeres és vagy folyamatosan keletkező, 
a szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben átmenetileg tárolható, a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő rendszerű célgéppel szállítható egyéb 
szilárd hulladék, amely a települési szilárd hulladék elhelyezésére kijelölt 
ártalmatlanító helyen, létesítményben helyezhető el. 

b. Alkalmi szilárd hulladék: a tevékenység fenntartásának folyamatában esetleg, 
nem ismétlődően keletkező, a települési szilárd hulladék elhelyezésére 
szolgáló egyéb ártalmatlanító helyen, létesítményben elhelyezhető vagy 
hasznosítható egyéb szilárd hulladék. 

  
 

16. § 
 

1. E rendelet 2005. január 1.-én l-től, kivéve a 2.sz. melléklet, mely  2007. I. hó 01.  
napján lép hatályba 

 
 

Magyartelek, 2006. december 15. 
 
 
 
 

Dr. Bíró László    Dr Szekeres János 
         Körjegyző          polgármester 
  
 
A rendelet kihírdetve: 
 
Magyartelek, 2006. december 15. 
 

Dr. Bíró László 
körjegyző 



 
1. sz. melléklet 

 
 

A háztartási hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás 
helyi igénybevételének feltételeiről szóló értesítés: 

Magyarmecske Község közigazgatási területére vonatkozóan 
 
 
 
 
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos, a 
gazdálkodószervezet ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei. 
 
A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal és a tulajdonossal, gazdálkodó 
szervezettel kötött megállapodás /szerződés/, valamint a határozatban és a rendeletben 
foglaltak szerint köteles ellátni. 
A hulladék összegyűjtése, elszállítása hetente történik, a közszolgáltató által megjelölt 
időpontban. A hulladékszállítás időpontjáról az önkormányzat a lakosságot megfelelően, kellő 
időben, a helyben szokásos módon tájékoztatja. / A hulladékszállítási időpontok a helyi 
hirdetőtáblán kerülnek közzétételre./ 
A közszolgáltató évente egy alkalommal köteles lomtalanítási akciót szervezni az 
önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontban. 
 
Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak, gazdálkodó 
szervezetnek az elszállítás napján reggel kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre 
kihelyezni, oly módon, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne 
szennyezze és abban kárt ne tegyen. 
 
A fenti bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása, 
illetve elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás időszakában, de akkor is csak az erre kijelölt 
helyen. 
 
Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltatás szállító eszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben /1201-es űrtartalmú KUKA edény/, az azt meghaladó mennyiséget pedig 
csak műanyagzsákban lehet kihelyezni, figyelemmel arra, hogy a hulladék nem tartalmazhat 
olyan tárgyat, amely a szállító munkások testi épségét veszélyezteti, vagy a szállítójármű 
műszaki berendezéseit megrongálja. 
 
A fenti bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a 
szolgáltató megtagadhatja. 
 
Az önkormányzat által központilag beszerzett, és ingyenesen a lakosság rendelkezésére 
bocsátott gyűjtőedények tisztításáról, fertőtlenítéséről, azok használói, szükség esetén 
gondoskodni kötelesek. A gyűjtőedény használata során - annak állagmegóvását - a jó gazda 
gondosságával kell biztosítani. 
 
A gyűjtőedényeket - a szállítás napját kivéve - közterületen tárolni tilos. Ezt az önkormányzat 
a helyben szokásos módon közzé teszi, hirdetmény formájában, mely hirdetmény a helyi 
hirdetőtáblán kerül közzétételre. 



 
 
A hulladék szállítása kizárólag az e célra szolgáló, zárt rendszerű célgéppel végezhető. Ennek 
során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék - a gyűjtőedénynek a szállítójárműbe 
történő ürítéskor, illetve a szállítás folyamán - szóródhasson el és ezáltal más 
környezetszennyeződést ne okozzon. 
 
Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a szállítás a hulladék eltakarításáról, 
a területszennyeződés megszűntetéséről valamint az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról azonnal köteles gondoskodni. 
 
Amennyiben a kijelölt szállítási napon valamilyen oknál fogva a szállítás kimarad, úgy azt a 
rákövetkező munkanapon a közszolgáltató pótolni köteles. 
 
A közterületen az ürítés céljából kihelyezett gyűjtő edényben lévő hulladékot válogatni, 
közterületre kiszórni, valamint másnak a gyűjtő edényébe annak engedélye nélkül hulladékot 
elhelyezni tilos. 
 
 
 
 

A szolgáltatásra vonatkozó szerződés 
 
 

Az önkormányzat a közszolgáltatóval szerződést köt a szolgáltatás elvégzése vonatkozásában. 
Ennek megfelelően az önkormányzat és a szolgáltató áll egymással jogviszonyban. A 
közszolgáltatói díjat az önkormányzat fizeti a közszolgáltató részére. 
 
A szerződéskötés megtagadása nem mentesít sem a közszolgáltatás kötelező igénybevétele, 
sem a közszolgáltatási díj megfizetése alól. 
 
A közszolgáltatási díj megfizetése havonta, utólagosan történik. 
 
A szolgáltató és a fogyasztó között a szerződés ráutaló magatartással jön létre, akként, hogy a 
lakosság részére a szolgáltató szerződésszerű teljesítést ajánl fel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. sz. melléklet 

 
Magyartelek település 2007. évre szóló hulladékszállítási díj kalkulációja a  

242/2000. Korm.rend. szerint (2006. I. félévi  tényadatok alapján) 
 
 
 
   MEGNEVEZÉS     Ft/év 
 
 
1.) Közvetlen anyagköltség, és anyagi jellegű szolgáltatások                        55.965 Ft - 
 
2.) Közvetlen bérköltség és személyi jellegű költségek                                 66.857 Ft - 
 
3.) Hulladékkezelés díja                                                                                 26.562 Ft -/hó 
 
4.) Amortizációs költség                                                                               52.306 Ft - 
 
5.) Karbantartási, fenntartási költségek                                                         8.933 Ft - 
 
6.) Egyéb közvetlen költségek                                                                        4.628 Ft - 
 
7.) KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN                                        215.250 Ft - 
 
8.) Üzemi általános költségek                                                                        9.686 Ft - 
 
9.) Vállalati általános költségek                                                                     3.875 Ft - 
 
10.) Egyéb ráfordítások                                                                                  3.336 Ft – 
 
11.) Felhalmozási alap                                                                                   3.982.-Ft 
 
12.) Csatlakozási díj                                                                                           0-    Ft  
 
13.) Számlázási, postázási költségek                                                                 818- Ft- 
 
14.) KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN                      236.947- Ft - 
 
15.) Eredmény (7%)                                                                                      16.586-Ft 
 
16.) Teljes árbevétel                                                                                     253.534-Ft 
 
Ürítési díj        150,02 Ft + 20% ÁFA/ürítés -150,-Ft+20% ÁFA/ürítés 
 
Heti 1x ürítéskor havonta 29.341 Ft - 
A kalkuláció 65 db szabvány edény 2 heti 1x ürítésével készült!  
Összesen 26 ürítés havi 21.125.-Ft 
 

 


