
Egységes szerkezetben! 

 

Matty Község Önkormányzatának 

10/2003. (XII. 15.) sz. Kt rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal összefüggő helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
 

Matty Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV Tv. 16. §. 

(1) bekezdésének, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 23. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékokkal összefüggő helyi közszolgáltatások 

kötelező igénybevételéről a következőket rendeli el: 

 

A rendelet célja 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a településtisztaság, a köztisztaság, a környezetvédelem és a közegészségügy 

követelményeinek megfelelően szabályozza 

• a települési szilárd hulladék / továbbiakban: hulladék/ összegyűjtésére, elszállítására és 

ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételének és biztonságos, 

ellenőrizhető teljesítésének rendjét, valamint 

• a kötelező közszolgáltatással összefüggő jogokat és kötelességeket. 

 

Általános rendelkezések 

2. § 

 

(1) A képviselő-testület a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és 

ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

 

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Matty község közigazgatási területére terjed ki.  

 

(3) Matty község területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője 

/továbbiakban: tulajdonos/ az ingatlanon felgyülemlő hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és 

ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás  

/továbbiakban: közszolgáltatás/ útján köteles gondoskodni. 

 

(4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra, radioaktív hulladékokra és 

ezzel összefüggő tevékenységekre. 

 

(5)1  

 

(6)2  

 

A köztisztasági szolgáltatás 

3. § 

 

(1)3 4Matty Község területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató az önkormányzattal kötött szolgáltatási 

 
1 A bekezdés szövegét a 6/2009. (XII. 30.) sz. rendelet hatályon kívül helyezte. Hatálybalépés: 2010. január 1. 
2 A bekezdés szövegét a 6/2009. (XII. 30.) sz. rendelet hatályon kívül helyezte. Hatálybalépés: 2010. január 1. 
3 A bekezdés szövegét a 6/2009. (XII. 30.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés: 2010. január 1. 



szerződés alapján 2012. január 01.-től 10 éves időtartamra a Dél-Kom Kft. (székhelye: 7632 Pécs, 

Siklósi út 52.) (továbbiakban: közszolgáltató).  

 

(2) A kötelező közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a közszolgáltató végezhet. 

 

(3)5 A települési szilárd hulladékot a közszolgáltató szállítja el. 

 

A közszolgáltatási szerződés 

4. § 

 

(1) A közszolgáltatóval a képviselő-testület közszolgáltatási szerződést köt a település szilárd 

hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő részletes feltételek 

meghatározása érdekében. 

 

(2) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen: 

➢ a települési szilárd hulladék elszállításának gyakoriságát  

➢ a települési szilárd hulladék gyűjtésének módját, ezen belül a hasznosítható hulladékok 

körét és gyűjtésének módját 

➢ a közszolgáltatás teljesítésének igazolására és ellenőrzésére szolgáló módszereket 

➢ a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeit és módját 

➢ a szolgáltatásért fizetendő díj mértékét 

➢ a szolgáltató által a tárolóedények karbantartásával, pótlásával kapcsolatban vállalt 

kötelezettségeket 

➢ a közszolgáltatási szerződés módosításának, illetve felmondásának okait és eljárási 

szabályait 

 

(3) A közszolgáltatást évente egyszer felül kell vizsgálni. 

 

(4) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület egyéves 

időtartamra állapítja meg a jogszabály alapján készített díjkalkuláció alapján, melyet a 1.számú 

melléklet tartalmaz. 

 

A kötelező közszolgáltatás igénybevétele 

5. § 

       

(1)6 7A települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal kell elszállítani. A tulajdonos köteles a 

közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni ingatlanonként 110 literes edénnyel. 

Többlethulladék keletkezése esetén a hulladékgyűjtés a közszolgáltató által forgalmazott jelzett 

műanyag zsákban lehetséges. Az időlegesen, nem életvitelszerűen használt ingatlanokról a 

települési szilárd hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, használója egyedi szerződést köthet 

a közszolgáltatóval. 

 
(2) A háztartási hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatás körében a tulajdonos és a 

közszolgáltató között jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve a tulajdonos 

mulasztása esetén a közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítését ráutaló magatartása hozza létre. 

A teljesítés ráutaló magatartásának minősül a közszolgáltató részéről a háztartási hulladék 

elszállításának megkísérlése. 

 
4 A bekezdés szövegét a 8/2011. (XII.22.) rendelet módosította. Hatálybalépés 2012. január 1. 
5 A bekezdés szövegét a 6/2009. (XII. 30.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés: 2010. január 1. 

 
6 A bekezdés szövegét a 8/2011. (XII.22.) rendelet módosította. Hatálybalépés 2012. január 1. 
7 A bekezdés szövegét a 3/2012. (II. 15.) rendelet módosította. Hatálybalépés kihirdetést követő nap. 



 

(3) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének, illetőleg teljesítésének 

lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról – a változás 

bekövetkezése előtt – a közszolgáltató a az önkormányzatot írásban köteles értesíteni. 

Ha a közszolgáltatás feltételeiben előre nem látható okból következik be változás, a közszolgáltató a 

kötelezettségének más alkalmas módon is eleget tehet. 

 
(4) A tulajdonos köteles az önkormányzatnak bejelenteni, hogy az ingatlanon kötelező 

közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezik. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 

keletkező települési hulladék fajtáját, szokásos, illetve várható mennyiségét.  

 

A közszolgáltatás díja 

6. §8 

 

„(1) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat 

kell fizetnie. Az egységnyi díjtételt a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

(2) A közszolgáltatás díját a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni az 

ingatlantulajdonos. 

 

(3) A közszolgáltató a számlát az ingatlantulajdonosnak negyedévente küldi meg. 

 

(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére számla ellenében – a 

számla kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni.  

 

(5) Aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem tagadhatja 

meg a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a közszolgáltató az ő részére a közszolgáltatást 

felajánlotta, illetve a közszolgáltatás telesítésére vonatkozó rendelkezésre állását vagy teljesítését 

igazolja. 

 

(6) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatással 

kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és 

a közszolgáltató az akadály elhárítását követő munkanapon a mulasztást pótolta.  

 

(7) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók  

módjára behajtható köztartozás. 

 

(8) A közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, a PTK. 301. §-a szerinti 

késedelmi kamatot, valamint a felszólítás költségét. 

 

(9) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlan tulajdonos 

figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja őt annak teljesítésére. 

 

(10) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a 

közszolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralékot az önkormányzattól 

igényelheti. 

 

(11) 9Az időlegesen, nem életvitelszerűen használt ingatlanok esetében az ingatlan tekintetében 

állandó bejelentett lakcímmel nem rendelkező használók, tulajdonosok csak a II. és III. negyedévi 

díjfizetésre kötelezettek. 

 
8 A § szövegét a 8/2011. (XII.22.) rendelet módosította. Hatálybalépés 2012. január 1. 



A háztartási hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

7. § 

 

(1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállításra való átadás céljára olyan 

szabványos gyűjtőtartályt, vagy zsákot / együtt: gyűjtőtartály/ köteles használni, amely a 

közszolgáltató által rendszeresített célgépbe beüríthető, illetve azzal elszállítható. 

 

(2) A hulladékgyűjtő edénybe nem szabad olyan anyagokat (forró hamu, maró vagy mérgező anyag, 

növényvédő szer, fekália, állati hulla, folyadék, zsiradék, gyúlékony-, vagy robbanóanyag, kő, 

épülettörmelék, nagyobb súlyú és terjedelmű tárgyak, stb.) elhelyezni, melyek veszélyeztetik a 

hulladékszállítással foglalkozó dolgozók egészségét, megrongálhatják a szállító jármű műszaki 

berendezéseit. Ilyen anyagok elszállítását a közszolgáltató alkalmazottai kötelesek megtagadni. 

 

Ugyancsak meg kell tagadni a háztartási hulladéknak nem minősülő anyagok elszállítását, ha a 

tartály olyan hulladékot tartalmaz, amely az edénybe beletömörödött, vagy belefagyott és emiatt a 

tartályt nem lehet kiüríteni. Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ilyen edényzet 

kiürítéséről és használhatóvá tételéről. 

 

(3) Közterületen tilos a hulladéktároló edények tartalmába hulladék vagy szemétanyag keresése 

céljából belenyúlkálni, vagy a szemétanyagot a tárolóedényből elvinni. 

 

(4) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag oly módon történhet, hogy ne idézzen 

elő szennyezést lakótelken belül, sem azon kívül, sem pedig közterületen. 

 

(5) Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, szállítás és lerakás szabályaitól eltérő 

módon kezelni. 

 

8. § 

 

(1) A közszolgáltató a hulladékot- elszállítás céljából- a járdán, illetőleg annak erre alkalmas részén, 

a gyűjtési útvonaltól nem messzebb, mint 10 méterre veszi át. Ha az ingatlan előtt nincs járda, az 

átvétel helye az útpadka vagy az úttest. A kiürített edényeket a közszolgáltató köteles visszatenni az 

eredeti helyére. 

 

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a hulladéktároló edény tartási helyét tisztán tartani, télen a hótól 

megtisztítani, felszórással a síkosságtól mentesíteni. Az ürítés alkalmával szennyeződött közterület 

tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 

(3) Az ingatlan tulajdonosa télen a járda és úttest között lévő hókupacon legalább 1 méter széles 

átjárót köteles létesíteni, hótól megtisztítani, síkosság mentessé tenni, hogy a hulladéktároló edény a 

szállítójárműre balesetveszély nélkül könnyen feladható legyen. 

 

(4) A közszolgáltató a hulladéktároló edény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles 

végezni. Az okozott kárt annak javításával, vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. 

Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény 

javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. 

 

(5) A tisztítás, fertőtlenítés, javítás költségei a hulladéktároló edény tulajdonosát terhelik. 

 

 
9 A bekezdés szövegét a 3/2012. (II. 15.) rendelet állapította meg. Hatálybalépés kihirdetést követő nap 



(6) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd hulladék 

elszállítását, ha  

        

      a) a hulladék nem a 7.§ (1) bekezdésében meghatározott gyűjtőedénybe vagy a szolgáltató által 

rendszeresített műanyagzsákban került kihelyezésre 

        

     b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény olyan anyagot tartalmaz, amely a 

települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható vagy ártalmatlanítható 

         

       c) a gyűjtőedény a közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 

munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni 

 

9. §10 

 

(1)  A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évente két alkalommal a 

közszolgáltatás keretében – külön díj felszámolása nélkül – gondoskodik. 

 

(2)  A közszolgáltató a nagydarabos hulladék, továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási 

hulladék mennyiségét meghaladó, kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék 

elszállítására köteles. 

A lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék az az alkalmilag képződött vagy 

felhalmozódott háztartási hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendszeresített 

gyűjtő edényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el. 

 

(3)  A hulladékot az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt 

helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. 

 

(4)  Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű-és a 

gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a 

zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének 

előidézésével. 

 

10. § 

 

A rendeletben írt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik. 

 

11. § 

 

Szabálysértést követ el és 20.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 

 

− a kötelező szolgáltatást nem veszi igénybe (2.§.(3) bek.) 

− a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul végzi (3. §(2) bek.) 

− a szemétgyűjtő tartályba háztartási hulladékon kívül más hulladékot is elhelyez (7. § (2) 

bek.) 

− a hulladékgyűjtő tartályba beletömörödött vagy befagyott hulladék miatt használhatatlanná 

vált tartály kiürítéséről és használhatóvá tételéről nem gondoskodik 7.§.(2) bek.) 

− a közterületen elhelyezett hulladéktároló edényekbe hulladék- vagy szemétanyag keresése 

céljából belenyúlkál, vagy a szemétanyagot elviszi (7.§.(3) bek.) 

− a települési szilárd hulladék gyűjtését, tárolását oly módon végzi, hogy a lakótelket más 

közterületnek nem minősülő területet beszennyezi (7.§.(4) bek.) 

 
10 A bekezdés szövegét a 8/2011. (XII.22.) rendelet módosította. Hatálybalépés 2012. január 1. 



− település szilárd hulladékot ingatlanán felhalmoz, illetve közterületre vagy más ingatlanára a 

rendeletben megállapított feltételektől eltérően kihelyez (7.§.(5) bek.) 

− a hulladékgyűjtő tartályok előkészítő, tárolási helyét nem tartja tisztán, a hótól nem tisztítja 

meg, a síkosságtól nem mentesíti (8.§.(2) bek.) 

− a járda és az úttest között lévő hókupacon a szeméttartály használata érdekében legalább 1 

méter széles, síkosságtól mentes átjárást nem biztosít (8.§.(3) bek.) 

− 11az elszállítandó hulladéknak a közterületen való nem megfelelő elhelyezése (9. § (4) bek.) 

 

 

Záró rendelkezések 

12. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

       

 

                  Boros Árpádné                                                             Balogh Antal 

                        jegyző                                                                     polgármester 

 

 

Kihirdetve: 2003. december 15.  

 

 

                                                    Boros Árpádné  

                                                          jegyző 

 

 

1. sz. melléklet12 13 14 

 
 

Lakossági szilárd hulladékszállítás díjmeghatározása: 

 

110 literes edényzet díja:   220,- Ft+ÁFA/ürítés  2.860,- Ft+ÁFA/negyedév 

 

jelzett hulladékgyűjtő műanyag zsák díja: 320,- Ft+ÁFA/db 

(a zsák árában az elszállítás költsége is szerepel) 

 
11 A francia bekezdés szövegét a 8/2011. (XII.22.) rendelet állapította meg. Hatálybalépés 2012. január 1. 

12 A melléklet szövegét a 11/2008. (XII. 30.) sz rendelet módosította. Hatálybalépés 2009. január 1. 
13  A melléklet szövegét a 6/2009. (XII. 30.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés: 2010. január 1. 
14  A melléklet szövegét a 7/2010. (XII. 30.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés: 2011. január 1. 


