
 
 

Rádfalva község Önkormányzatának 
                                            4/2002.(12.02.) számú rendelete 

                                          „A hulladékkezelési közszolgáltatásról” 
 
 

Rádfalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Tv. 8. §. (1), (2) bek., illetve a 16.§. (1) bekezdése, és a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 20-23. §-ában,  és a 25. § (1) – 
(3) bekezdésében továbbá a 31. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a 
végrehajtására kiadott 213/2001.(XI. 14.) Kormányrendelet, illetve a 241/2000. (XII. 
23.) és a 242/2000. (XII. 23.) Kormányrendeletek előírásainak figyelembe vételével az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
                                                       I. fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
1.§. 

 
(1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek egyrészt 

biztosítják az önkormányzatnak a hulladékkezeléssel összefüggő feladatainak 
színvonalas és eredményes végrehajtását, másrészt meghatározzák a 
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. 

 
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) célja a 

köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített 
és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos 
ellátása a tevékenység ellenőrizhetősége. 

 
(3) A rendelet területi hatálya a község egész közigazgatási területére kiterjed. 

 
(4) A rendelet személyi hatálya a község egész közigazgatási határon belül 

valamennyi ingatlan tulajdonosra, kezelőre vagy használóra (a továbbiakban: 
tulajdonos) kiterjed függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi 
személy, illetve nem jogi személyiséggel rendelkező gazdasági szervezet. 

 
(5) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden a településen keletkezett hulladékra, 

valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységre és létesítményekre. Nem terjed ki 
a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra és a folyékony hulladékra, illetve az 
azokkal kapcsolatos tevékenységekre. 

 
 
 
 
 
 



 
              II. fejezet 

 
      Az Önkormányzat szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai 

 
2.§. 

 
(1) Az Önkormányzat – a község közigazgatási területén – a települési szilárd 
hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi 
közszolgáltatás útján biztosítja. 

 
(2) Az ezzel kapcsolatos főbb feladatok különösen az alábbiak: 
 

a.) a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása a 
rendeletben foglaltak folyamatos betartásának ellenőrzése. 

 
b.) a közszolgáltató kijelölése, a közszolgáltatóval a kötelező közszolgáltatás 

részletes feltételeit tartalmazó szerződés megkötése. 
 

c.) A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás díjának 
(hulladékkezelési közszolgáltatási díj) megállapítása. 

 
d.) A közszolgáltató tevékenységének elősegítése érdekében a feladatai 

ellátásához szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátása. 
 
 
 

           III. fejezet 
 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos, a gazdálkodószervezet ezzel összefüggő jogai  

         és kötelezettségei 
 

3. §. 
 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött megállapodás 
(szerződés), valamint a Hgt. és a rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni. 

 
(2) A hulladék összegyűjtése, elszállítása heti 1 alkalommal történik a közszolgáltató 

által előre meghatározott időpontban (hetente szerdai napokon). 
 

(3) A közszolgáltató évente egy alkalommal köteles lomtanítási akciót szervezni az 
önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontban. 

 
4.§. 

 
(1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak, 

gazdálkodó szervezetnek az elszállítás napján – reggel, illetve előző nap este – 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. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő 

tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás időszakában, de akkor is 
csak az erre kijelölt helyen. 

 
(3) Az elszállításra váró hulladékot gyűjtőedényben, illetve műanyagzsákban lehet 

kihelyezni. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a hulladék nem tartalmazhat olyan 
tárgyat, amely a szállító munkások testi épségét veszélyezteti, vagy a szállító 
jármű műszaki berendezéseit megrongálja. 

 
(4) A (3) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását 

a szolgáltató megtagadhatja. 
 

5. § 
 
 

(1) A hulladék elszállítása kizárólag az e célra szolgáló, zártrendszerű célgéppel 
végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék – a 
szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán – ne szóródhasson 
el, és ezáltal más környezet-szennyeződést ne okozzon. 

 
(2) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés megszüntetéséről, valamint az 

eredeti környezeti állapot helyreállításáról azonnal köteles gondoskodni. 
 

(3) Amennyiben a kijelölt szállítási napon valamilyen oknál fogva a szállítás kimarad, 
úgy azt a rákövetkező munkanapon a  közszolgáltató haladéktalanul pótolni 
köteles. 

 
 6. § 

 
 

 
A közterületen az ürítés céljából kihelyezett gyűjtő edényben lévő hulladékot 
válogatni, közterületre kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényébe – annak engedélye 
nélkül- hulladékot elhelyezni tilos! 
 
 

IV. fejezet 
 

7. §. 
 

        A közszolgáltatás díja 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat évente, jelen rendelettel összhangban, 2003. január 1-től 
kezdődően minden év december 15. napjáig önkormányzati rendeletben megállapítja, 
és január 1. hatállyal kihirdeti, amennyiben az erre vonatkozó javaslatot a 



közszolgáltató a hatályba lépés előtt 30 nappal előterjeszti. A szerződő felek a 
következő vállalkozói árban állapodnak meg:  
Hetente egyszeri szállítás esetén (évi 52 alkalom) 110,-- 
Ft+ÁFA/ürítés/szabványedény 91 ingatlan figyelembe vételével 43.377,-- Ft + 12 
% ÁFA/hó. 
 

                                                                   V. fejezet 
 

Szabálysértési és értelmező rendelkezések 
 

8. §. 
 
(1) Az 1999. évi LXIX. Tv. értelmében szabálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal, illetve 10.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, a kötelező 
közszolgáltatás teljesítése érdekében a rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének nem 
tesz eleget. 
 
        a.) A közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul végez, 
 
        b.) Települési szilárd hulladékot ingatlanán felhalmoz, illetve a közterületre, vagy más  
              ingatlanára a rendeletben megállapított feltételektől eltérően kihelyez, 
 
        c.) A gyűjtőtartályban, folyékony, mérgező, robbanó, vagy egyéb olyan veszélyes 
             anyagot helyez el, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások 
             életét, testi épségét egészségét. 
 
        d.) 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. 
           
        e.) Lomtalanítás alá tartozó hulladékot a közszolgáltató által megjelölt időponttól  
             eltérő időben kihelyez, illetve olyan hulladékot helyez ki, amelyre a lomtalanítás 
   nem vonatkozik. 
 
        f.) Települési szilárd hulladékot Rádfalva község közigazgatási területére beszállít. 
 
(2) A jelen rendelettel kapcsolatos szabálysértési ügyekben – hatóságként  -  a  körjegyző jár 
el. 

 
(3) E rendelet alkalmazásával kapcsolatos értelmező rendelkezések: 
 

a) települési szilárd hulladék: a háztartásokból vagy gazdasági 
tevékenységből származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási 
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más 
hulladék. 

 
b) nem minősül hulladéknak: Az állati hulla és trágya, a folyékony, tűz- vagy 

robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag, valamint a 0,10 m3-t 
meghaladó mennyiségű épülettörmelék. Nem minősül továbbá hulladéknak 
a kerti és gazdasági hulladék, valamint – a lakossági díjszámítás 



szempontjából – a gazdasági tevékenységből származó hulladék, amelynek 
mennyisége szállításonként a 0,10 m3-t meghaladja. 

 
c) Gazdálkodó szervezet: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 

szóló 1959. évi IV. törvény 685. §. c/ pontja szerinti szervezet. 
 

d) Háztartás: a lakás, a pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül 
attól, hogy az adott ingatlan magántulajdonban vagy közös tulajdonban 
van-e, 

 
e) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek /amelynek/ ingatlanán 
települési szilárd hulladék keletkezik. 

 
f) Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége 

körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, illetve 
ártalmatlanítja, kezeli. 

 
g) Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásra az e rendelet szerint 
feljogosított hulladékkezelő. 

 
h) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás 

igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő – az önkormányzat 
rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan 
megállapított – díj. 

 
i) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott 

belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark). 
 
 
 

Záró rendelkezések 
 

9. §. 
 
 

(1) Ez a rendelet 2003. január 1-én lép hatályba. 
 
(2) Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

 
Diósviszló, 2002. december 02. 
 
Libor István  s.k.                                                                                     Dr. Krassóy Miklós s.k. 
 polgármester                                                                                                     körjegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2002. december 04.                                                              Dr. Krassóy Miklós  
                                                         körjegyző 



 
 


