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Márfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
6/2003 (XI. 25.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladék 

összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező 
közszolgáltatásról 

  
Márfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Ötv. 8.§-ban foglalt feladatai ellátására a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.tv. 23.§-ban kapott felhatalmazása alapján  a települési 
szilárd hulladék elszállítására és ártalmatlanítására szervezett helyi közszolgáltatás megvalósulása 
érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ 

A rendelet célja 
 
(1) A rendelet célja, hogy a településtisztaság, a köztisztaság, a környezetvédelem és a közegészségügy 
körülményeinek megfelelően szabályozza 

a.) a települési szilárd hulladék ( továbbiakban: hulladék) összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételének és biztonságos, 
ellenőrizhető teljesítésének rendjét, valamint  

b.) a kötelező közszolgáltatással összefüggő jogokat és kötelességeket. 

 

2.§ 

Általános rendelkezések 
 
(1) A képviselőtestület a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) Kötelező helyi közszolgáltatása Márfa község közigazgatási  területére terjed ki. 

(3) A Márfa község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi közössége, 
használója, kezelője ( továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanon felgyülemlő hulladék összegyűjtéséről, 
elszállításáról és ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatást 
(szolgáltatás) útján köteles gondoskodni. 

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

 

3.§ 
 

A közszolgáltató 
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(1) Az e rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatás teljesítésére jogot szerzett szolgáltató Kaposvári Városgazdálkodási Rt. (továbbiakban: 
közszolgáltató) 

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

 
4.§. 

Értelmező rendelkezések 
 
(1) Háztartási hulladéknak: minősül a 1akóingatlanban és az ahhoz tartozó területen, rendszeresen 
keletkező hulladék, a kisebb mennyiségű falvakolat, a kert és gazdasági hulladék. 

(2) Egyéb szilárd hulladéknak: minősül az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és 
gazdasági tevékenység során, valamint a közterületen keletkező, vagy felhalmozódó hulladék. 

(3) Közszolgáltatási szemétdíj: az önkormányzat által a közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos jogot 
szerzett közszolgáltatónak fizetendő, a képviselő-testület által rendeletben meghatározott díj, amely 
tartalmazza a települési szilárd hulladék ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének, 
ártalmatlanításának díjhányadát is. 

 
 

5.§. 

A Képviselőtestület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai 
 

  . 
A képviselő-testület feladata különösen:  

a.) A kötelező- közszolgáltatás körébe tartozó szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének és 
ártalmatlanításának megszervezése, a közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a 
rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése.  

b.)A közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása: a pályázat elbírálása és a közszolgáltatóval 
a közszolgáltatás részletes feladatait tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése. 

c.) Közszolgáltatási  díj mértékének meghatározása 

d.) A települési szilárd hulladék ártalmatlanítására, illetve hasznosítására szolgáló - a jogszabályokban 
meghatározott műszaki feltételekkel rendelkező- ártalmatlanító hely megjelölése. 

e.)A közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogok gyakorlása, 

illetve az ezzel kapcsolatos feltételek megteremtése. „ 

f.)A települési szilárd hulladék hasznosításának, újra használatának és az ártalmatlanítandó hulladék 
mennyiségének csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása, 

g.} A szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a közszolgáltató 

tevékenységének segítése. 

 

6.§ 
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A tulajdonos kötelességei 
 

(1) A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy a hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb 

szinten tartsa. , 

(2) A tulajdonos az ingatlanon települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel, és az 

     ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezheti ki. 
 
(3) A települési szilárd hulladékot a tulajdonos az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve 

tárolni köteles.  

(4) A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás körébe tarozó települési szilárd hulladékot 

elszá1lításra kizárólag a közszolgáltatón adhatja át, és kizárólag  a közszolgáltató által 

nyújtott szolgáltatást veheti igénybe. 

(5) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából, . történő 
átadásáig úgy kell gyűjtenie, tárolnia, illetve kezelnie, hogy az mások testi  épségét, jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a település környezetét ne szennyezze, a  te1epülésnövény-és állatvilágát nem károsítsa,’ 
a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. 

(6) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak’  

köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.  

Tulajdonosváltás esetén a be jelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli, aki köteles beszerezni a 
szeméttároló edényt és abban gyűjteni a szemetet. 

 

7.§. 

A települési szilárd hulladék elhelyezése 
 

.A közszolgáltató a Márfa  Község közigazgatási területén gyűjtött és elszállítás céljából átvett 
települési szilárd hulladékot kizárólag érvényes hatósági engedéllyel rendelkező lerakóhelyen 
helyezheti el  ártalmatlaníthatja; il1etve hasznosíthatja. 

 

8.§. 
 

A közszolgáltatási szerződés 
 

(1) A közszolgáltatóval a képviselőtestület közszolgáltatási szerződést köt a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő részletes feltételek 
meghatározása érdekében. 
  
(2) Érvényes közszolgáltatási szerződés nélkül a közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó 
tevékenységet nem végezhet. 
 
(3) A közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételek, kikötések, jogok, és kötelességek nem érintik e 



 4

rendelet előírásainak érvényességét. 
 
(4) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell továbbá  különösen: 
 
a.) a települési szilárd hulladék elszállításának gyakoriságát arra tekintettel,  hogy a háztartási 

hulladék elszállításának gyakorisága heti 1 alkalomnál kevesebb nem lehet, 
b.) a települési szilárd hulladék gyűjtésének módját, ezen belül a hasznosítható hulladékok 

körét és gyűjtésének módját, 
c.) a közszolgá1tatás teljesítésének igazolására és ellenőrzésére szolgáló módszereket, 
d.) a megjelölt ártalmatlanító helyek megnevezését 
e.) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeit és módjait, 
f.) a közszolgáltatási szemét díj megállapítására vonatkozó eljárást és módszert. 
g.) a közszolgáltatónak a tulajdonosok irányába fennálló tájékoztatási kötelezettségét és e kötelezettség 
teljesítésének módját a közszolgáltatási szerződés módosításának illetve, felmondásának okait és eljárási 
szabályait. 
 
(6.) Rendkívüli felmondással mondhatja fel a közszolgáltatási szerződést: 
a.) a közszolgáltató, ha a képviselőtestület a közszolgáltatási szerződést súlyosan megszegi, 
b.) a képviselő testület ha a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést súlyosan megszegi, vagy az e 
rendeletben illetve a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő más jogszabályokban meghatározott 
kötelezettségét súlyosan sértő magatartást tanúsít illetve súlyosan sértő tevékenységet végez. 
A közszolgáltatási szerződéssel súlyosan össze nem egyeztethető magatartás miatt a képviselőtestület és 
a közszolgáltató akkor élhet, rendkívüli felmondással, ha a másik felet előzetesen felszólította a 
szerződésszerű magatartásra és a másik fél a szerződésszegést megadott határidőn belül, vagy ismételt 
felszólítás ellenére nem szüntette meg. 
Rendkívüli felmondás esetén a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást teljesíteni kivéve, ha erről a 
képviselőtestület lemondott. 
 
 

9.§. 

A kötelező közszolgáltatás igénybevétele 
 
(1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. 
 
(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 rá utaló magatartása hozza létre . A teljesítés ráutaló 
magatartásának minősül a közszolgáltató részéről a háztartási hulladék elszállításának megkísérlése. 

 
(3} A háztartási  hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének, illetőleg teljesítésének 
lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezése 
előtt a közszolgáltató a tulajdonost írásban, illetve felhívás közzététele útján köteles értesíteni. Ha a 
közszolgáltatás feltételeiben előre nem látható okból következik be változás, a közszolgáltató értesítési 
kötelezettségének más alkalmas módon is eleget tehet. . 

(4) A tulajdonos köteles a közszolgáltatónak 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.  . . 
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(5) Ha a tulajdonos által bejelentett hulladék egyéb szilárd hulladéknak minősül, a kötelező 
közszolgáltatás teljesítéséről- a hulladék mennyiségének megfelelően- a tulajdonos és a közszolgáltató 

írásban  szerződést köt. Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás feltételeiben 
bekövetkezett változás esetén a közszolgáltató a  tulajdonossal kötött szerződés- módosítását 
kezdeményezheti. 

 
 

10.§. 

A közszolgáltatási szemétdíj 

(1) A képviselőtestület a szemétdíj megfizetését a lakosságtól átvállalja. 

 
11.§. 

 

A hulladékgyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló zsákok, szeméttároló 
tartály rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelességek 

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

zsákot, szeméttároló tartályt köteles használni, amely a közszolgáltató által rendszeresített 
célgépbe beüríthető illetve azzal elszállítható. 

(2) A tulajdonos köteles a közszolgáltatónak 3 nappal korábban bejelenteni, ha ingatlanán a kötelező 
közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék mennyiségét jelentősen meghaladó 
mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató a megjelölt 
időpontra, vagy időtartamra a települési szilárd hulladék megfelelő gyűjtéséhez illetve 
elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőtartályt illetve a hulladék 
gyűjtésére alkalmas más gyűjtő eszközt bocsát a tulajdonos rendelkezésére. A költség a 
tulajdonost terheli. 

 

12.§. 

 

A gyűjt őtartályok használatával, kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos jogok és 
kötelességek 

 
(1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló zsákot, szeméttároló tartályt a tulajdonos az 
ingatlanon belül köteles tárolni. A zsákot, szeméttároló tartályt a közterületen csak a szemétszállítás 
napján lehet tárolni.  

(2) A tulajdonos köteles a zsákot, szeméttároló tartályt  a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató 
által megjelölt időben a közterületen az elszállítást végző járművel megközelíthető és a leürítésre 
alkalmas helyen elhelyezni. 

A kihelyezett zsák, szeméttároló tartály nem akadályozhatja a gépjármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset, vagy károkozás előidézésének veszélyével. 
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(3) Szigorúan tilos a zsákba, szeméttároló tartályba folyékony mérgező, robbanó, vagy egyéb olyan 
anyagot elhelyezni amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások testi épségét, egészségét. 

 

 

 

 

13.§. 

 

A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását: 
a.) ha a szállításra átadott hulladék az ürítés illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében 
testi épségében egészségében továbbá a járműben vagy berendezésébe kárt okozhat, illetve az 
ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti. 
b.) ha  érzékszerv i észleléssel megállapítható, hogy a zsák, szeméttároló tartály mérgező, robbanó, 
folyékony veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem 
gyűjthető illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak. 
 
(2) Az (l) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost haladéktalanul értesíti az 

elszállítás megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okot maga köteles 
megszűntetni, vagy megszűntetéséről gondoskodni. ’ 

Ha a tulajdonos e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb időpontjáig  nem tesz  eleget, a 
közszolgáltató a tulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot, 
adó körülményt megszüntet, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket 
a közszolgáltató a tulajdonossal szemben érvényesítheti.  

 

14.§. 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos előírások megtartásának ellenőrzése 

 
(1)  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések megtartásának 

ellenőrzését a vonatkozó jogszabályok szerint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat illetékes intézete végezheti. 

    (2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szabálysértési ügyekben hatóságként a Márfa 
Községi Önkormányzat jegyzője jár el. 

 
 

15.§. 
 

Szabálysértések, 
 
Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
a.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást nem a rendeletben 
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meghatározott módon veszi igénybe (6.§.(4), (6) bekezdés, 9.§.(4} bekezdés 
 
b.) a kötelező közszolgáltatás teljesítése érdekében a rendeletben előírt bejelentési  kötelezettségének 
nem tesz eleget [12.§.(2) bekezdés] 
 
 c.) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul végez (3.§.(2) bekezdés) 
 
 d.) települési szilárd hulladékot ingatlanán felhalmoz, illetve a közterületre vagy más ingatlanára a 
rendeletben megállapított feltételektől eltérően kihelyez. (6.§.(2) (3) és (5) bekezdés] 
 e.) A zsákba, szeméttároló tartályba folyékony, mérgező, robbanó, vagy egyéb veszélyes anyagot helyez 
el amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók, vagy mások életét, testi épségét, egészségét, [ 13.§.(1) 
d.)]. 
 
f.) A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának a közszolgáltató általi jogszerű 
megtagadását követően a megtagadás alapjául szolgáló okokat a hulladék elszállításának újabb 
időpontjáig nem szünteti meg.[ 13.§(2) bekezdés ]. 
 
g.) Települési szilárd hulladékot a község közigazgatási területére beszállít. 
 
 
 
17.§ 
 
Vegyes és átmeneti rendelkezések 
 
 

(1) Márfa  község  közigazgatási területén szemétlerakó telep nincs. 
 
(2) A rendelet kihírdetéséről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év i LXV. Törvény 16.§ ( (3) 

bekezdése értelmében a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Márfa; 2003.november 21. 
 
…………………………………………                               ………………………………………….  
 
Korsós Csaba polgármester                                                   Dr Horváth Attila körjegyző 
 
 
Kihirdetve:
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