
Egységes szerkezetben 2021-ig. 

 

Nagykozár Község Önkormányzatának 

 

20/2002.(XII.11.). sz. rendelete 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és 

annak kötelező igénybe vételéről. 

 

Nagykozár község önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja:1 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. §. 

 

(1)2 A jelen rendelet célja, hogy a Nagykozár község közigazgatási területén a 

lakosság egészségének védelme, valamint a község természeti és épített 

környezetének megóvása érdekében a települési szilárd hulladékra vonatkozó 

közszolgáltatást és annak kötelező igénybe vételét biztosítsa, ill. az ezekkel 

kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, jogokat és kötelességeket, tilalmakat 

és jogkövetkezményeket a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze. A 

közszolgáltatás határa a település belterülette. 

 

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén belül a rendszeres 

hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok 

tulajdonosaira, birtokosaira, vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlan 

tulajdonos) terjed ki. 

 

(3) A közszolgáltatás az ingatlan tulajdonos által a közszolgáltató szállító 

eszközeihez rendszeresített gyűjtő edényben, vagy a rendeletben megjelölt 

egyéb módon az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére 

bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, ill. alkalmi 

elszállítására, az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe bevont települési 

szilárd hulladék – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen 

történő – begyűjtésére és a közszolgáltató által elszállítására, valamint 

ártalmatlanítására terjed ki. 

 

 
1 Módosította a 12/2016.(VI.16.) sz. rendelettel 
2 Módosította a 6/2015.(III.20.) ÖR. rendelettel 
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(4)3 A Közszolgáltató alvállalkozót nem vesz igénybe a közszolgáltatás 

ellátásához. 

 

(5) 4A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi 

elemeit a  közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4.§-a 

tartalmazza. 

 

 (6)5 A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak és 

kötelezettségének teljesítéséhez és kapcsolattartáshoz a személyes és az 

önkéntesen megadott kapcsolattartási adatokat az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben írtaknak 

megfelelően nyilvántarthatja és kezelheti a közszolgáltatás igénybevétele alatt 

és fentebb felsorolt célokból kifolyólag a postai úton, telefonon, illetve e-

mailen kapcsolatba léphet az ügyfelekkel..” 

 

2. §. 

 

(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlan tulajdonos a 

jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a 

helyi közszolgáltatást. 

 

(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a helyi közszolgáltatás igénybevételére, 

ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd 

hulladékának kezeléséről (hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően nem gondoskodik. 

 

3. §.6 

 

E rendelet alkalmazásában 

 

(1) A Hulladékszállítás gyakorisága:  

a) kommunális hulladék hetente 1 alkalommal, pénteki napokon 

b) Lomtalanítás: évente 2 alkalommal 

c) A kék színű, „hasznosítható hulladék” feliratú edény ürítési napja: páratlan 

szombat 

d) A barna színű, „kerti hulladék” feliratú edény ürítési napja: páros szombat 

 

 
3 Kiegészítette 6/2015.(III.20.).sz. ÖR. rendelettel 
4 Kiegészítette 6/2015.(III.20.).sz. ÖR. rendelettel 
5 Kiegészítette 6/2015.(III.20.).sz. ÖR. rendelettel 
6 Módosította a 6/2015.(III.20.)sz. ÖR. rendelettel 
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(2) Jelen rendelet alkalmazása során a Ht. 2.§ (1) bekezdésében szereplő 

fogalom-meghatározást kell alkalmazni. 

 

II. Fejezet 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 

4. §.7 

 

(1) A község önkormányzatának képviselőtestülete a települési szilárd hulladék 

tekintetében fennálló, a hulladék kezelési közszolgáltatás megszervezésére és 

fenntartására irányuló kötelezettsége teljesítésének érdekében önálló 

közszolgáltatást szervez. 

 

(2) A község közigazgatási területén a hulladék kezelési közszolgáltatás 

teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladék kezelő a DÉL-KOM Dél-dunántúli 

Kommunális Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató). 

 

(3) A  hulladék szállítási közszolgáltatás igénybe vétele heti egy alkalommal 

kötelező.  A közszolgáltatási díj tartalmazza a zöldhulladék évi 18 alkalommal, 

a szelektíven gyűjtött csomagolóeszközök évi 26 alkalommal történő 

elszállításának a díját is.8 

 

(4) Az ingatlantulajdonos személyében és az alkalmazott tárolóedény adataiban 

bekövetkezett változást a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell 

jelenteni. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés 

megtörténtét követő hónap 1. napjáig a közszolgáltatási díjat a korábbi 

ingatlantulajdonos köteles megfizetni. A közszolgáltató abban az esetben 

köteles a tárolóedényre vonatkozó szerződésmódosításra, ha az 

ingatlantulajdonos igazolta, hogy az előírt szabványos tárolóedénnyel 

rendelkezik. 

(5) Szüneteltethető a szolgáltatás igénybevétele-a közszolgáltatás 

igénybevételére egész évben kötelezett ingatlanhasználó számára- a 

bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra,  ha a tárolóedényt egyedül 

használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó  

két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem használja , és az 

üresedés várható időtartamát –legkésőbb a szünetelés megkezdését megelőző 8 

munkanappal bezárólag- a Közszolgáltató részére írásban adott nyilatkozattal, 

faxon, levél, vagy e-mail formájában –bejelenti a Közszolgáltatónak. 

 
7 Módosítva a 6/2015.(III.20.) sz.rendelettel 
8 Módosítva a  1/2011.(I.13.) önkormányzati rendelettel  
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(5) A  bejelentés megtételére csak a  Közszolgáltatóval szerződésben álló 

vagy a meghatalmazottja jogosult. 

(6) Az ingatlan további lakatlansága esetén a szünetelésre vonatkozó 

igénybejelentés-8 nappal a szünetelés lejárta előtt- írásban adott 

nyilatkozattal, faxon, levél, vagy e-mail formájában-megismételhető. 

(7) A bejelentésben foglaltak ellenőrzésére a Közszolgáltató jogosult A 

szünetelés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató jogosult a 

szüneteltetést visszavonni. Ha az ingatlan a szüneteltetés lejárta előtt 

újból lakottá válik, annak tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy 

meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban a 

Közszolgáltatónak írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél, vagy e-mail 

formájában bejelenteni. 

(8)  A közszolgáltatást az állandó lakás céljára szolgáló ingatlanok 

tulajdonosai egész évben, az üdülőingatlan ( ingatlan nyilvántartás 

szerint üdülőként nyilvántartott ingatlan ) tulajdonosok az év 6 

hónapjában – május 1-től október 31-ig kötelesek igénybe venni.” 

 

III. Fejezet 

Az ingatlan tulajdonos joga és kötelezettsége. 

5. §. 

 

(1) Az ingatlan tulajdonos köteles a község önkormányzata által szervezett 

közszolgáltatás igénybe vételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd 

hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, valamint a szállítási napon 

elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő átadására. 

 

(2) Az ingatlan tulajdonos az ingatlanán keletkező vagy a birtokába került 

települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását 

kizáró módon köteles gyűjteni és ahhoz a közszolgáltató szállító eszközéhez 

rendszeresített tároló edényt köteles igénybe venni. 

 

(3) Az ingatlan tulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő 

gondossággal kell eljárnia annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi 

épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített 

környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet 

és a közbiztonságot ne zavarja. 

 

(4) Az ingatlan tulajdonos a tároló edényben az ingatlanán szokásosan 

keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele 

zárható legyen, valamint az a hulladék szállítás során a közszolgáltató 

alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, 

az ürítő berendezést ne károsítsa. 
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(5) A tároló edény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól 

vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a 

települési hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának 

költségét. 

 

(6) Ha a tároló edény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely 

összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy 

összepréselte, hogy emiatt a tároló edényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a 

tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tároló edényt 

használhatóvá tenni. 

 

(7)9 Az ingatlanhasználó személyében és az alkalmazott tárolóedény adataiban 

bekövetkezett változást a Közszolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell 

jelenteni. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés 

megtörténtét követő hónap 1. napjáig a közszolgáltatási díjat a korábbi 

ingatlanhasználó köteles bejelenteni. 

 

6. §. 

 

(1) A tároló edényben tilos olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, 

mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony 

vagy robbanó anyag, kő és épület törmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, 

stb.), amely veszélyezteti a hulladék szállítással foglalkozó alkalmazott 

egészségét, megrongálhatja a gyűjtő berendezést, ártalmatlanítása során 

veszélyeztetheti a környezetét, a települési szilárd hulladékkal együtt egyéb 

okból nem gyűjthető, ill. nem minősülő települési szilárd hulladéknak. 

 

(2)10 A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: 

a) a jelen rendeletben előírt tárolóedény kihelyezése esetén 

b) ha a tárolóedényben a települési (kommunális) hulladék körébe nem tartozó 

anyag kerül elhelyezésre (pl. forró hamu, kő, építési törmelék, állati tetem, 

maró, mérgező anyag, elektronikai hulladék, folyékony, vagy befagyott 

zsiradék, gyúlékony, vagy robbanóanyag) amely veszélyezteti a 

hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a 

gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet. 

c) a hulladék nem szabványos , zárt edényben, illetve nem a Közszolgáltatótól 

vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre 

d) a hulladék oly módon kerül kihelyezésre , hogy a tárolóedény mozgatásakor 

a kiszóródás veszélye áll fenn ( nem lezárt, illetve sérült edény) 

e) ha a tárolóedény körül szabálytalanul , annak mozgatását és ürítését 

akadályozó módon többlethulladék kerül kihelyezésre 

 
9 Kiegészítette a 6/2015(III.20.)ÖR 
10 Módosította a 6/2015.(III.20.) ÖR 
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f) amennyiben tárolóedények jelzése bevezetésre kerül a tárolóedények 

matricájának hiánya, illetve sérülése esetén. 

 

8. §. 

 

(1) az ingatlan tulajdonos köteles a tároló edényt a hulladék elszállítása céljából 

a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 

 

(2) Az ingatlan tulajdonos a tároló edényt az ingatlan területén belül, ill. 

zárható helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz 

illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. 

 

(3) Az ingatlan tulajdonos köteles a tároló edények tároló helyét tisztán tartani, 

télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület 

tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. A közterületek tisztán 

tartására vonatkozó részletes szabályokat a Nagykozár Község 

Önkormányzatának 18/2003.(XI.26.) sz. rendelete tartalmazza. 

 

(4) Tilos a tároló edény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak 

elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tároló 

edényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

 

IV. Fejezet 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei  

9. §. 

 

(1) A közszolgáltató köteles a tároló edények kiürítését kíméletesen, az 

elvárható gondossággal végezni. 

 

(2) A tároló edényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles 

kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. 

A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás 

időtartamára helyettesítő tároló edényt kell biztosítania. 

Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a 

használhatatlanná vált tároló edények javítása, pótlása, ill. cseréje az ingatlan 

tulajdonost terheli. 

 

(3) Az elhasználódott tároló edény pótlására az ingatlan tulajdonosnak kell 

gondoskodnia.  

 

(4) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező 

háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett 
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gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató 

évente két alkalommal térítésmentesen gondoskodik. 

A háztartási veszélyes hulladék szerezett gyűjtéséről, elszállításáról és 

ártalmatlanításáról a közszolgáltató térítés ellenében, az ingatlan tulajdonossal 

kötött külön megállapodás alapján gondoskodik. 

 

(5) A lomtalanítás időpontjáról a közszolgáltató két héttel korábban tájékoztatja 

a község polgármesterét, aki erről 8 napon belül a helyben szokásos módon 

értesíti az ingatlan tulajdonosokat. 

 

(6) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett 

hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen 

elszállítani, ill. annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi 

szabályokat megtartó módon gondoskodni. 

 

V. Fejezet 

A közszolgáltatás díja 

10. §.  111213    

 

A közszolgáltatáshoz kapcsolódó díjra vonatkozó rendelkezéseket a   

Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet tartalmazza. 

   

VI. Fejezet 

A közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 

11. §. 

 

(1) A közterületen keletkező szilárd hulladékot kizárólag az e célra 

rendszeresített hulladék lerakóban (konténerben) lehet elhelyezni, amelyről az 

önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján 

gondoskodik. 

 

(2) Az illegális hulladék lerakók felszámolásáról az önkormányzat a 

közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik. 

 

VII. Fejezet 

Hatályba léptető rendelkezés 

12. §.14 

 

 
11 Módosítva a 17/2010.(XII.09.) sz. rendelettel 
12 Módosítva a 7/2013.(V.15.) sz. rendelttel 
13 Módosította a 12/2016.(VI.16.) rendelettel 
14 Számozását módosította a 9/2012.(V.18.) sz. rendelet 
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(1) Az önkormányzat képviselőtestülete rendeletét a 2002. december 4-én 

tartott ülésen fogadta el. 

 

(2) E rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba. 

 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek és 

ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a környezetvédelemről szóló 

7/1996.(IV.30.) sz. rendelet 1. §. (2) bekezdésének a./ pontja, a 2. §. a./ - k./ 

pontja és a 9. §-ban foglalt rendelkezések, valamint az előbbi rendelet 

módosításáról szóló 3/1998.(II.17.) sz. rendelet. 

 

 

          Dr. Szentirmayné Kiss Mária                        Dr. Ásvány Lajos 

                        polgármester                                              körjegyző 

 

 

 

 

Záradék: A rendelet 2002. december 11-én kihirdetésre került. 

 

Nagykozár, 2002. december 11. 

 

 

 

        Dr. Ásvány Lajos 

         Körjegyző 


