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A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

 

Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2016. (III.08.) önkormányzati rendelete 

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése alapján az Baranya Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének 

kikérésével a következő rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 

A rendelet célja 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a köztisztaság, a környezetvédelem és a közegészségügyi 

követelményeknek megfelelően a települési hulladékkal összefüggő kötelező helyi 

közszolgáltatást szabályozása. 

II. FEJEZET 

A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya Nagyváty község közigazgatási területén különösen az alábbi 

tevékenységekre terjed ki: 

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésére, 

b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék – kivéve veszélyes hulladék és építési törmelék – 

évente egy alkalommal, a közszolgáltató által meghatározott helyen és időpontban történő 

gyűjtésére és elszállítására, 



c) a települési hulladék elkülönített gyűjtésére. 

(2) A rendelet személyi hatálya az ingatlanhasználóra, valamint a közszolgáltatóra kiterjed ki. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékra és a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvízre. 

3. § 

E rendeletben használt fogalmakra a Ht. 2. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdése az irányadó. 

III. FEJEZET 

 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

A közszolgáltató 

4. § 

 (1)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az önkormányzat közigazgatási területén 

kizárólagosan a „Dél-Kom” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni. 

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást 2010. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig 

látja el az erre az időtartamra az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján. 

A közszolgáltatás igénybevétele 

5. § 

(1)  A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei a Ht-ben meghatározottakon túl: 

a)      a közszolgáltatás végzésének általános szabályai, 

b)      a szerződő felek jogait és kötelezettségei, 

c)      alvállalkozó, teljesítési segéd igénybevételére vonatkozó szabályok, 

d)      a közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések, 

e)      a díjhátralék kezelésére vonatkozó szabályok, 

f)   a közszolgáltatási szerződés megszűnésére, megszűnés esetén az irányadó eljárásra 

vonatkozó rendelkezések. 

(2)  Az ingatlanhasználó hetente 1 (egy) alkalommal köteles a szervezett közszolgáltatást 

igénybe venni. 



(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő számára a szabványos 110-120 

literes, 80 literes vagy 60 literes hulladékgyűjtő edény használata kötelező. A 60 literes 

gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 

jogosult használni a jegyző által kiadott igazolás alapján. 

(4) A hulladékgyűjtő edény beszerzéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

(5) A többlethulladék kizárólag a közszolgáltatótól vásárolt, a közszolgáltató jelzésével 

ellátott zsákban helyezhető el. 

(6) Az önkormányzat a hulladék gyűjtésére konténert helyezhet el hulladékgyűjtő ponton. 

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

6. § 

(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényt az ingatlanon belül köteles tárolni. A 

hulladékgyűjtő edényt tartósan a közterületen az önkormányzat által kiadott közterület-

használati engedély alapján lehet. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényt a hulladék elszállítása céljából a 

közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző járművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény a 

közlekedés biztonságát nem veszélyeztetheti, a környezetet nem szennyezheti, abban kárt nem 

tehet. 

(3) A hulladékgyűjtő edényben a hulladékot tömörítés nélkül úgy kell elhelyezni, hogy a 

hulladékgyűjtő edény fedele zárható legyen, tartalma ne szóródjon, a gépi ürítést ne 

akadályozza. 

(4) A hulladékgyűjtő edénybe tilos veszélyes hulladékot, valamint egyéb olyan anyagot 

elhelyezni, ami veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi 

épségét, egészségét, illetve ártalmatlanítása során a környezetet (ilyen különösen a forró 

hamu, kő-, építési törmelék, állati tetem, maró, mérgező anyag, elektronikai hulladék, 

folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag). 

(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékgyűjtő edény tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, annak rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. 

(6) Ha a hulladékgyűjtő edény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, vagy ha az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, 

hogy emiatt az edényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a 

visszamaradt hulladékot kiüríteni és az edényt használhatóvá tenni. 

(7) Az elhasználódott hulladékgyűjtő edény pótlásáról a mindenkori ingatlanhasználó köteles 

gondoskodni. 

(8) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem 

vonhatja ki magát arra hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, 

vagy csak részben veszi igénybe. 



A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

7. § 

(1) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot e 

rendeletben foglaltak szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó 

központba, és annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályok szerint 

gondoskodni. 

(2) A közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edény kiürítését kíméletesen, az elvárható 

gondossággal végezni. 

(3) A hulladékgyűjtő edényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles 

kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltató a 

karbantartási munka, valamint a javítás időtartamára helyettesítő hulladékgyűjtő edényt 

köteles biztosítani. Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a 

használhatatlanná vált hulladékgyűjtő edény javítása, pótlása, illetve cseréje az 

ingatlantulajdonost terheli. 

(4) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: 

a) ha a hulladékgyűjtő edényben a települési hulladék körébe nem tartozó anyag került 

elhelyezésre (pl. forró hamu, kő-, építési törmelék, állati tetem, maró-, mérgező anyag, 

elektronikai hulladék, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, 

nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó 

alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása 

során veszélyezteti a környezetet); 

b) ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a közszolgáltatótól 

vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre; 

c) a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a hulladékgyűjtő edény mozgatásakor a 

kiszóródás veszélye fennáll; 

d) ha a hulladékgyűjtő edény körül szabálytalanul, annak mozgatást és ürítést akadályozó 

módon többlethulladék került kihelyezésre; 

e) amennyiben a hulladékgyűjtő edények jelzése bevezetésre kerül, az edények 

matricájának hiánya, vagy sérülése esetén. 

(5) A bérelhető konténer karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön 

írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. 

Lomtalanítás szabályai 

8. § 

(1) A közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente 1 (egy) alkalommal a 

közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. 



(2)  A lomhulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából a közszolgáltató által hirdetmény 

útján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezheti ki. 

(3) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos 

forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket 

és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

A közszolgáltatási díj 

9. § 

Az ingatlanhasználónak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat nem kell fizetni, azt a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján az önkormányzat fizeti 

meg a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére. 

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

10. § 

Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok 

11. § 

 Gazdálkodó szervezet köteles közvetlenül a közszolgáltatóval írásbeli szerződést kötni. 

Üdülő ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok 

12. § 

Az önkormányzat közigazgatási területén üdülőövezet nem került kialakításra. 

A települési hulladék elkülönített gyűjtése 

13. § 

(1) A települési papír-, üveg-, műanyag-, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól 

elkülönítetten kell gyűjteni. 

(2) A zöldhulladékot – amennyiben ennek külön gyűjtése (pl. komposztálása) nem megoldott 

– a vegyes hulladék céljára szolgáló hulladékgyűjtő edénybe kell gyűjteni. 

(3) A papír-, műanyag-, és fémhulladék egyazon szabványos hulladékgyűjtő edényben vagy 

zsákban is gyűjthető. 

(4) Az elkülönített gyűjtéshez kapcsolódó szabványos hulladékgyűjtő edény, vagy zsák 

beszerzéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

(5) A közszolgáltató az ingatlanhasználótól a papír-, műanyag-, és fémhulladékot házhoz 

menő gyűjtési rendszerben – külön díj felszámítása nélkül – szállítja el havonta 1 (egy) 

alkalommal. 



(6) Az önkormányzat közigazgatási területén kialakított hulladékgyűjtő szigeten a papír-, 

üveg-és műanyag hulladék elkülönített gyűjtése és elszállítása térítésmentes közszolgáltatás 

keretében történik. 

(7) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő 

pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is szállítható, és ott a jogosultnak átadható 

vagy külön gyűjtőedényben elhelyezhető. 

(8) A település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a közszolgáltató a helyben 

szokásos módon és honlapján tájékoztatást nyújt. A nyitva tartás rendjét, a hulladékudvarban 

gyűjthető egyes hulladékokra és a hulladékudvar igénybevételi módjára és a mennyiségi 

korlátokra vonatkozó tájékoztatást a közszolgáltató a honlapján és a hulladékudvarban 

közzéteszi. 

 

(9) A közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a 

természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok 

mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó e jogát csak úgy gyakorolhatja, ha a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette. 

Közterületen keletkezett hulladék gyűjtése és elszállítása 

14. § 

(1) Aki közterületen közterület-használati engedélyhez kötött olyan árusító, szolgáltató, 

kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez vagy kíván végezni, amellyel összefüggésben 

közszolgáltatás alá tartozó települési hulladék keletkezik, köteles ezt a közszolgáltatónak 

bejelenteni és a közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység időtartamára, 

valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére tekintettel szerződést 

kötni. 

(2) A közterület rendeltetésszerű nyilvános használata során keletkező települési hulladék 

gyűjtéséről és elszállításáról az önkormányzat gondoskodik - a hulladék várható 

mennyiségére, a gyűjtés módjára és az elszállítás gyakoriságára figyelemmel – külön 

szerződéskötéssel. 

Hulladék jogellenes elhelyezése, elhagyása, ezek jogkövetkezménye 

15. § 

Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett, vagy elhagyott hulladék 

elszállítására és kezelésére a Ht. 61. §-ában foglalt szabályok irányadók. 

IV. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

16. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 



(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 5/2004. (VII.16.) rendelet, valamint a módosításairól szóló 16/2004. 

(XII.2.) rendelet, valamint a 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet. 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

Nagyváty, 2016. március 7. 

  Horváth Gézáné                                                                  dr. Borsos Kinga 

   polgármester                                                                            jegyző 

Záradék: 

Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 3/2016. (III.08.) önkormányzati rendeletét 2016. március 8-án a 

helyben szokásos módon kihirdettem. 

 

                                                                                                                      dr. Borsos Kinga 

                                                                                                                              jegyző 


