
 

Szentkatalin Községi Önkormányzat 
13 /2003. (XI.28.) számú  

 a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló Kt. rendelete 
 
 
 

Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bek.-ének, és a település 
tisztaságának fenntartása és a települési szilárd hulladékkal összefüggő kötelező helyi 
közszolgáltatás szabályozása érdekében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. T'v 2.§ alapján és a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. Tv 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel e törvényekben, 
valamint a 242/2000. (XII. 23.) Korm. Rendeletben, és az 1/1986 (II.2l.) ÉVMEÜM együttes 
rendeletben foglaltakra a következő rendeletet alkotja. 
 

I. fejezet 
 

                                                               
A rendelet célja 

 
1. § 

 

A rendelet célja, hogy Szentkatalin Község közigazgatási területén a köztisztaság, a 
környezetvédelem és a közegészségügyi követelményeknek megfelelően a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő kötelező helyi közszolgáltatást szabályozza 

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

b)a kötelező közszolgáltatással összefüggő jogokat és kötelességeket. 

 
II. fejezet 

 

Általános rendelkezések 
 

2.§ 
 

A képviselő-testület a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi 
közszolgáltatás útján gondoskodik.  
 

3.§. 
 

(1)A jelen rendelet  hatálya kiterjed a  Szentkatalin község egész közigazgatási területére, 
ideértve Karácodfa és Képespuszta településrészeket. 
(2)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás kiterjed 

a község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosra, 
tulajdonosi közösségre, birtokosra vagy használójára, kezelőjére (továbbiakban: 
"tulajdonos/igénybevevőre”) a szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására, 
ártalmatlanítására, elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó (továbbiakban: 
"közszolgáltatóra”) valamint az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd 
halmazállapotú visszamaradt anyaggal (továbbiakban: "települési szilárd 
hulladékkal”) kapcsolatos szolgáltatásra. 

 
(3)A rendelet hatálya nem terjed ki: 



a)veszélyes hulladékra és 

b)folyékony hulladékra. 

(4)A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen 
ingatlanokon igénybe venni, amelyeken a települési szilárd hulladék nem keletkezik, 
és nem gyülemlik fel. 

 

4.§. 
 
(1)A rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogot szerzett közszolgáltató a DDMHG 
(Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft) 

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

 
III. fejezet 

 
Értelmező rendelkezések 

 
 

5. § 
 
 

Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező és szabványos gyűjtőtartályban 
átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, zárt rendszerű célgéppel szállítható és az 
ártalmatlanító helyen elhelyezhető háztartási hulladék és az egyéb szilárd hulladék. 

Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásban, valamint az 
üdülésre, pihenésre használt egyéb helyiségekben és a lakók közös használatára szolgáló 
helyiségekben és területen rendszeresen keletkező hulladék (szemét), a kisebb mennyiségű 
falvakolat, kerti és gazdasági hulladék, továbbá az ingatlanon folytatott vállalkozási 
tevékenységből keletkező hulladék, a háztartásokból származó elkülönített gyűjtött hulladék 
kivételével.  

Egyéb szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb 
gazdasági tevékenység során, valamint az önkormányzati és más közintézményekben 
rendszeresen keletkező szilárd hulladék, illetőleg a közterületeken keletkező vagy 
felhalmozódó szilárd hulladék, az újra használatra kerülő hulladék kivételével.  

Lomtalanítás alá tartozó hulladék: a háztartásokban alkalmilag keletkező nagyobb méretű 
darabos hulladék, amely szabványos gyűjtőtartályban nem gyűjthető és rendszeres 
gyűjtőjárattal nem szállítható (nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor stb.). 

Kötelező közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására 
és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás. 

Közszolgáltató: Szentkatalin község közigazgatási területén a közszolgáltatás teljesítésére 
kizárólagos jogosultsággal rendelkező társas vagy egyéni vállalkozás. 

Hulladékkezelési közszolgáltatási díj: a tulajdonos által a közszolgáltatás teljesítésére 
kizárólagos jogot szerzett közszolgáltatónak fizetendő, a képviselő-testület által rendeletben 
megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék szállításának, begyűjtésének, 
ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének, ártalmatlanításának díjhányadát is. 

Gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója. 

Termelő: akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége 
következtében a hulladék jellege, és összetétele megváltozik. 

Hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától 
átveszi, kezeli. 



Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet 
veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet elemeitől 
történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a Hgtv. 3. számú 
mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával. 

Kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásinak csökkentésére, a környezetszennyezés 
megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére 
irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a 
kezelőlétesítmények utógondozását is. 

Gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatás a további kezelésre történő elszállítás 
érdekében. 

Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a 
begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, 
tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a 
begyűjtő telephelyén. 

Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a 
fuvarozást is. 

Előkezelés: a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását 
elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység, amely a 
hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár. 

Tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három 
évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése. 

 

IV. fejezet 
 
 

A  képviselő-testület feladatai 
 

6.§ 

 

(1) a kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd 
hulladék összegyűjtésének, ártalmatlanításának, valamint a kötelező 
közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a 
rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése; 

(2)a közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírására, ezen belül: 
a pályázat elbírálása és a közszolgáltató kijelölése, a közszolgáltatóval a 
kötelező közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási 
szerződés megkötése; 

(3)a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 
díjának  megállapítása; 

(4)a települési szilárd hulladék ártalmatlanítása, illetve hasznosítására 
szolgáló – a jogszabályokban meghatározott műszaki védelemmel 
rendelkező – ártalmatlanító-hely kijelölése; 

(5)a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati 
hatósági jogok gyakorlása, illetve az ezzel kapcsolatos feltételek 
megteremtése; 

(6)a települési szilárd hulladék hasznosításának, újra használatának és az 
ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a 
szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása; 

(7)a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával és 
közszolgáltató tevékenységének segítése; 



(8)a kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos 
tapasztalatok évenkénti értékelése. 

 
 
 

V. Fejezet 

 
A kötelező közszolgáltatás igénybevétele 

 
7.§. 

 

(1)A helyi közszolgáltatás igénybevétele a "R" 3.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó 
igénybevevőkre kötelező. 

(2)A közszolgáltatás igénybevételéért az igénybevevőt terhelő díjhátralék adók módjára 
behajtható köztartozás. 

(3)Szüneteltethető a 10.§ (1) bekezdése szerinti komplex helyi közszolgáltatás kötelező 
igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem 
tartózkodik, és e miatt azokon hulladék nem keletkezik. 

(4)A megüresedést 15 napon belül írásban be kell jelenteni a közszolgáltatónak. Ez 
esetben a megüresedést követő hó első napjától mentesül az érintett a kötelezettség 
alól. 

(5)Ha a  szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be,  
tulajdonos 15 napon belül írásban köteles azt bejelenteni  a közszolgáltatónak. 
A kötelezettség az igénybevétel megkezdésének napját követő hó első napjától áll 
fenn. 
 

 

VI. fejezet 
 
 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 
 

8.§. 
 

(1)A képviselő-testület a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 
„Ormánság Tisztaságáért” Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozással látja el, 
továbbá az önkormányzati társulás által szervezett hulladékgazdálkodási program 
programgazdáját – a Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft-t (továbbiakban 
„közszolgáltató”) – bízza meg a szilárd hulladékkal kapcsolatos feladat ellátásával . 

(2)A közszolgáltatás ellátása rendjének általános szabályaiként a következőket kell 
érvényesíteni: 

a)a települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan 
gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a 
közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon 
szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetterhelést ne idézzen 
elő. A települési szilárd hulladék gyűjtése a keletkező 
hulladékmennyiség és a gyűjtés gyakorisága alapján meghatározott 
űrtartalmú, szabványos hulladékgyűjtő edényben történhet, 
melynek súlya a 120 l-es szabványedény tekintetében a 35 kg-ot 
nem haladhatja meg. Többlethulladék esetében és  a szolgáltatást 
nem állandó jelleggel igénybe vevők  részére a közszolgáltatótól 
vásárolt, jelzéssel ellátott zsákokban helyezhető el a hulladék; 



b)a hulladékgyűjtő ingatlanon belül helyezhető el, a gyűjtő edényzetet, 
a szállítási napok kivételével, közterületen csak terület-felhasználási 
engedély birtokában lehet elhelyezni; 

c)a hulladék gyűjtése kéthetente egyszer a közszolgáltatóval kötött 
megállapodás szerinti időpontban az ingatlan előtti járda szélére, 
illetve a kijelölt gyűjtőpontokra történő kihelyezéssel történhet; 

d)a nagyobb méretű berendezési tárgy (lom) szervezett 
összegyűjtéséről és elszállításától (lomtalanítás) évente 1 
alkalommal a közszolgáltató térítésmentesen gondoskodik; 

e)a lomtalanítás időpontjáról,  a közszolgáltató 3 héttel az akció előtt az 
Önkormányzat útján értesíti a lakosságot. 

 
 
 
 

 
 
 

VII. fejezet 
 
 

A közszolgáltató feladatai 
 

9.§. 
 

(1)A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett települési szilárd 
hulladékot köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt sellyei hulladéklerakó telepre, 
illetve annak ártalmatlanításáról más, szakmai és környezetvédelmi szabályokat 
megtartó módon gondoskodni. 

(2)A közszolgáltató köteles a tárolóedények ürítését kíméletesen, az elvátható 
gondossággal elvégezni. 

(3)A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a meghibásodás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak 
az abból eredő karbantartási munkák, valamint javítás időtartamára edényzetet kell 
biztosítania az igénybevevő részére. Amennyiben a meghibásodás nem róható fel a 
közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve 
cseréje a tulajdonost terheli. 

(4)A közszolgáltató a rendelet hatálya alá nem tartozó hulladék elszállítását 
megtagadhatja. 

(5)A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott komplex helyi közszolgáltatást 
igénybe venni. 

(6)A komplex helyi közszolgáltatás körében a közszolgáltató és a tulajdonos közötti 
jogviszonyt a települési szilárd hulladék esetén a közszolgáltatás igénybevételének 
ténye hozza létre. 

(7)A (6) bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen e 
közszolgáltató a komplex helyi közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és 
lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján 
tájékoztatta. A háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi 
közszolgáltatás kötelező igénybevételének feltételeiről szóló értesítés mintáját e 
rendelet II. számú melléklete tartalmazza. 

(8)A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a 
vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt módon, közegészségügyi és egyéb 
feltételeknek megfelelően köteles ellátni. 

(9)A közszolgaitatás díjának megállapításához részletes költségelemzést kell készítenie. 



 
VIII. fejezet 

 
Az igénybevevő kötelességei 

 

10.§. 
 

(1)A tulajdonos kötelessége, hogy az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró, mások testi 
épségét, közérzetét, a közbiztonságot nem veszélyeztető módon gyűjtse ill. tárolja 
annak elszállításáig. 

(2)A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak 
köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. 
Tulajdonosváltás esetén a bejelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli. 

 
 

(3)A tulajdonos az ingatlanon a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd 
hulladékot nem halmozhat fel, és az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre 
csak az elszállítás idejére  helyezheti ki. 

(4)A települési szilárd hulladékot a szállítási napon elszállítás céljából a közszolgáltató 
rendelkezésére kell bocsátani. 

(5)A tulajdonos a gyűjtőtartályban, a háztartásból szokásosan keletkező hulladékot 
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy az a hulladék elszállítása során alkalmazott 
gépi tömörítést ne akadályozza. 

(6)Ha a tartály olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött 
vagy befagyott, vagy a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, vagy a 
tartályban elhelyezett hulladék összsúlya olyan mértékben meghaladja a tartály 
terhelhetőségét, hogy emiatt a tartályt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos 
köteles a visszamaradt szemetet fellazítani és a tartályt használhatóvá tenni. 

(7)A tároló edényekben nem szabad olyan anyagokat elhelyezni (forró hamu, maró, 
mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy 
robbanóanyag, kő- és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy 8.§. (2)a pont, 
amely veszélyezteti a szemétszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, vagy 
megrongálhatja a gyűjtőjárművet, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a 
környezetét. 

(8)Ha a szolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (7) bekezdésben 
megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni A kiürítés 
megtagadásáról a tulajdonost a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti, majd 
amennyiben a tulajdonos a külön költséget megfizette, a hulladékot a megfelelő 
ártalmatlanító helyre szállítja. 

(9)A gyűjtőedényzetek beszerzéséről és tisztításáról az igénybevevő gondoskodik. 
(10)A tulajdonos köteles a közszolgáltatónak a hulladék elszállítására irányuló 

megrendelését bejelenteni, ha ingatlanán a komplex helyi közszolgáltatás alá nem eső 
esetleg szállítható alkalmi szilárd hulladéka is keletkezik vagy ilyen hulladék 
keletkezése várható. 

(11)Ha a tulajdonos a (10) bekezdésben foglaltakkal a közszolgáltatót bízza meg, a 
megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodás alapján a 
közszolgáltató a megjelölt időpontban vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és 
minőségű hulladéknak megfelelő gyűjtőtartályt, illetve hulladék gyűjtésére alkalmas 
más gyűjtőeszközt a tulajdonos rendelkezésére bocsátja, annak elszállításáról és a 
hulladék ártalommentes elhelyezéséről a megállapodás szerinti díj ellenében 
gondoskodik.  

 



 

IX. fejezet 
 

A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés 
 

11.§. 
 

(1)Az Önkormányzat a közszolgáltatóval szerződést köt a hulladékszállításra. A szerződésnek 
a Ptk-ban szabályozott feltételeken túl tartalmaznia kell: 

a)a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait - a 
közszolgáltató szolgáltatási kötelezettségeit; 

b)az Önkormányzatnak a közszolgáltatás megszervezésével és fenntartásával 
kapcsolatosan kötelezettségeit; 

c)a közszolgáltatás díját a díj megállapításához szükséges költségelemzést - a díj 
beszedésének módját, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget; 

d)a Felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettségét 
 
 

X. fejezet 
 

A közszolgáltatás díja 
 

12.§. 
 

(1)A közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat az Önkormányzat köteles fizetni. 
(2)A közszolgáltatás ellátásáért a közszolgáltatót megillető díjat az Önkormányzat és a 

közszolgáltató közötti szerződésben meghatározott módon kell megállapítani a 
közszolgáltató által végzett költségelemzés alapján. 

(3)A közszolgáltatás díját a képviselő-testület állapítja meg a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
242/2000.(XII.23.) Kormányrendelet és a közszolgáltató ajánlata alapján. 

(4)Az alkalmazható díj legmagasabb mértékét és a díjmegállapítás alapjául szolgáló 
költségelemzést a rendelet I. számú melléklete tartalmazza. 

(5)A közszolgáltatás díját egy évre kell meghatározni (továbbiakban: "következő 
díjfizetési időszak") a díjfizetési időszak kezdetét a rendelet I. számú melléklete 
tartalmazza. 

(6)A képviselő-testület minden év december 15-ig felülvizsgálja a közszolgáltató által 
benyújtott közszolgáltatási díjra vonatkozó javaslatot. E javaslatot a közszolgáltató 
köteles minden év november 15-ig az Önkormányzat részére megküldeni. 

(7)A közszolgáltató által benyújtott közszolgáltatási díj javaslatot a képviselő-testület 
állapítja meg, melyet ki kell hírdetni. 

 
 
 
 
 
 

13. § 
 
 

(1)A közszolgáltatás díját az Önkormányzat utólag a közszolgáltatóval kötött szerződés 
szerint a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni. 

(2)A közszolgáltató a számlát az Önkormányzatnak havonta küldi meg. 
 
 

14. § 
 
 



(1)Az Önkormányzat megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a 
közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

(2)Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a közszolgáltatót a 
közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a 
közszolgáltató az akadály elhárítását követő 2 napon belül pótolta mulasztását. 

 
XI. fejezet 

 

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló tartályok és zsákok 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelességek 

 
 

15.§ 
 
 

(1)A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállításra való átadása céljára 
olyan szabványos gyűjtőtartályt köteles használni, amely a közszolgáltató által 
rendszeresített célgépbe beüríthető, illetve azzal elszállítható. 

(2)Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában a 
gyűjtőtartály típusának, űrtartalmának, számának meghatározásakor a közszolgáltató 
és a tulajdonos közötti megállapodás az irányadó. 

(3)A tulajdonos köteles a közszolgáltatónak írásban 3 nappal korábban bejelenteni, ha 
ingatlanán a kötelező közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék 
mennyiségét jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. 

(4)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 gyűjtőeszközt bocsát a tulajdonos rendelkezésére. 

 
 

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

 
 

16. § 
 
 

(1)A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőtartályt a tulajdonos az 
ingatlanon belül köteles tárolni. A gyűjtőtartályt a közterületen csak közterület-
használati engedély alapján lehet folyamatosan tartani. 

(2)A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató 
által megjelölt időben a közterületen az elszállítást végző járművel megközelíthető és 
a leürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőtartály nem 
akadályozhatja a gépjármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem 
járhat baleset vagy károkozás előidézésének veszélyével. 

(3)A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni. 
(4)Ha a gyűjtőtartályban olyan hulladékot helyeztek el, amely összetömörödött vagy 

befagyott, illetve a tartályban levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a 
tartályt az előírt technológiával üríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a tartályt 
üríthetővé tenni, és az esetlegesen okozott kárt megtéríteni. 

(5)Szigorúan tilos a gyűjtőtartályba folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan 
anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások életét, 
testi épségét, egészségét. 

 
 



 
 

XII. fejezet 
 
 

Szabálysértési rendelkezések 
 

17.§. 
 

A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést 
követ el és 30.000; Ft - ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a 10.§ (2), (3), (7) bek-be; a 
16.§ (1), (3) bek-be foglalt rendelkezéseknek nem tesz eleget. 
 

XIII.fejezet 
 

 Záró rendelkezések 
 

18.§. 
 

(1)E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba 
(2)A rendelet kihirdetéséről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (2) és 

(3) bek. értelmében a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 
 
 
 

Toperczer Istvánné     Dr. Karakán Béla 
polgármester asszony     mb. körjegyző 

 


