
Gyöngyöshalász községi Önkormányzat Képviselő testületének 

8/2014. (III.14.)  önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

Gyöngyöshalász község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

1. § 

 

(1) Jelen rendelet célja: 

a) Gyöngyöshalász község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített 

környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás 

eszközeivel; 

b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének 

elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, 

a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő 

ártalmatlanítása. 

 

(2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden 

tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy 

a) a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése 

és igénybevétele csökkenjen; 

b) biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, 

hasznosítását, ártalmatlanítását. 

 

(3) Gyöngyöshalász község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási célok 

elérése érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatározza a 

hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás 

általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit. 

 

Általános rendelkezések 

2. § 

 

(1) Gyöngyöshalász község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról 

és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

 

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Gyöngyöshalász község egész közigazgatási területére 

kiterjed. 

 

(3) A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi 

közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a 

továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési 

szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint 

szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

 



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

 

(5) A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő 

személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a közszolgáltatás 

teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 

köteles eljárni. 

 

(6) Gazdálkodó szervezet a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtse. A termelési 

hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 

kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

A nem természetes személy ingatlantulajdonos, azaz a jogi személy, illetve a jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 

részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az elkülönített 

hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles átadni. 

 

(7) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 

keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett 

székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége 

során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. E hulladék kezelésére is köteles a 

közszolgáltatást igénybe venni. 

 

(8) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: 

a) a közszolgáltatás első igénybevételével, 

b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási 

készségét bizonyítja, 

c) a szerződés írásba foglalásával. 

 

(9) Az a gazdálkodó szervezet, amely a 3. § (6) bekezdése alapján köteles a közszolgáltatást 

igénybe venni és az 15. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban szerepel, vagy 

szerepelnie kellene, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést 

köteles kötni. 

 

(10) A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte esetén a 

közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat  a szerződés 

írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles a 

rendelet 2. számú mellékletét képező Adatbejelentő lap felhasználásával bejelenteni a 

közszolgáltatónak. 

 

3.§ 

(1) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások ellenére sem veszi igénybe, a 

Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó 

szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére. 

 

(2) Azt a gazdálkodó szervezetet, amely a jegyző által vezetett nyilvántartásban nem szerepel 

és hulladékkezelési kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző felhívja a hulladék keletkezés 

tényének és mennyiségének bejelentésére és a szerződésmegkötésére. 

Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségének a 

Közszolgáltató által megjelölt határidőre, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerződés 



létrehozását, továbbá igazolt költségeinek és kárának megtérítését. 

 

(3) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, 

ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező 

ingatlantulajdonos két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant életvitelszerűen nem 

használja, és az üresedés várható időtartamát előzetesen írásban leadott nyilatkozattal 

bejelenti a közszolgáltatónak. A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. A 

bejelentésbe foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha az ingatlan a 

szüneteltetési időtartam lejárta előtt újra lakottá válik, annak tényét az ingatlantulajdonos 

köteles legalább 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

(4) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább nyolc nappal a szünetelés kívánt kezdő 

időpontja előtt, az ingatlantulajdonos írásban a 3. számú melléklet szerinti kérelem 

nyomtatványon köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 

 

(5) A legfeljebb egy vagy két személy által életvitelszerűen lakott, két egymás melletti, vagy 

egymással szemben elhelyezkedő lakóingatlanok - két családi ház, a tárolóedényt együttesen 

használó - a hulladékkezelési közszolgáltatás közösen is igénybe vehető.  

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

4. § 

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd 

hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató 

rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres 

gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: Hatvan, Szepes B. u. 2.; telephely: Hatvan, Tarjáni út 3.; KÜJ: 

103090571; adószám: 24183219-2-10; képviseli: Decsi Ferenc), amely kötelező 

közszolgáltatónak minősül  a felek közt létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján. 

 

A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak 

gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék - környezetvédelmi 

hatóság által engedélyezett Összetételű és mennyiségű -elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. 

 

 

5. § 

(1) Az önkormányzat és a közszolgáltatók a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység 

ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a 

tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is. 

 

(2) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett 

hulladéklerakó telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és 

előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 

 

(3) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a Közszolgáltató 

végezhet. 

 

 



A Képviselő-testület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai 

6. § 

 

A Képviselő-testület feladata különösen: 

a) a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a rendeletben 

foglaltak betartásának ellenőrzése; 

b) a Közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a 

közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése; 

c) a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogkörök 

gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése; 

d) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és az 

ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtés 

elterjesztésének támogatása; 

e) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a Közszolgáltató 

tevékenységének segítése; 

f) a kötelező közszolgáltatással és a Közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok évenkénti 

értékelése; 

g) módszerek kidolgozása a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére, a szelektív 

gyűjtés szélesebb körű bevezetésének támogatása. 

 

Az ingatlan tulajdonosok kötelessége 

7. § 

 

(1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező. 

 

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények 

használata kötelező. 

A választható szabványos tárolóedények: 60 literes és 120 literes. 

 

(3) A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell megválasztani, 

hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével és a szállítás gyakoriságával, de 

legalább 60 liter tárolókapacitás álljon rendelkezésre ingatlanonként. 

A tárolóedények beszerzéséről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

 

(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül közszolgáltatás 

körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon 

keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki. 

 

(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az elszállításra 

való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag a Közszolgáltatónak 

adhatja át és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe. 

 

(6) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a Közszolgáltatónak 

elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, 

egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre 

bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. 

 

(7) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező 

anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és 

épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a 



hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a 

gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. 

 

(8) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (7) 

bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak 

megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az 

ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos 

köteles gondoskodni. A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az 

esetben is, ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel. 

 

(9) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 

fertőtleníteni.  

 

(10) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a 

hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. 

 

(11) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, 

télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a 

Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 

(12) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 

parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban 

kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

 

8. § 

(1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a kommunális 

adóra történő bejelentkezését követően a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a 

közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési 

kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. 

 

(4) Tilos a hulladékot 

a) felhalmozni, 

b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül - házilag -

feldolgozni, 

c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése kivételével 

bármilyen módon megsemmisíteni. 

 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

9.§ 
 

(1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható 

gondossággal végezni. 

 

(2) A tárolóedényben 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 tárolóedényt kell 

biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a 

használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost 



terheli. 

 

(3) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 

gondoskodnia. 

 

(4) A lakosság részére nyújtott közszolgáltatás keretében a nagydarabos hulladék (lom), 

szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente egy alkalommal a 

Közszolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítási időszak alatt térítésmentesen gondoskodik. 

 

(5) A lomtalanítás időpontjáról a Közszolgáltató értesíti az Önkormányzatot, aki a helyben 

szokásos módon az időpontot közzéteszi. A lomtalanítás során építési törmelék és veszélyes 

hulladék nem kerül elszállításra. 

 

(6) A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlantulajdonos a rendszeresített gyűjtési 

helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a 

zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás 

veszélyének előidézésével. 

 

(7) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen 

rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó 

telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat 

megtartó módon gondoskodni. 

 

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése 

10. § 

 

(1) A Közszolgáltató Gyöngyöshalász község közigazgatási területén gyűjtött és átvett 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat 

által kijelölt hulladékkezelőben ártalmatlaníthatja. 

 

(2) A kijelölt ártalmatlanító hely:  

 

A közszolgáltatás díja 

11.§ 

 

(1) Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata. 

Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedény egyszeri ürítési díja. 

 

(2) A Közszolgáltató a számlát a lakosság és a gazdálkodó szervezeteknek negyedévente 

küldi meg. 

 

A közterületen keletkező települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos 

közszolgáltatás 

12. § 

 

(1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékot kizárólag a kijelölt 

hulladéklerakóban lehet elhelyezni. 

 

(2) Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék 

- ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is -korábbi birtokosa vagy 



tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz 

eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a közszolgáltatóval 

vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött 

szerződés útján gondoskodik. 

 

(3) Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, 

kereskedelmi, vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi 

rendezvényt szervez, köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni és a Közszolgáltatóval a 

közterületen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, 

összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. 

 

A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali feladatai 

13.§ 

 

(1) A Polgármesteri Hivatal - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával 

- a közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése érdekében induló adatszolgáltatással 

segíti a szolgáltató tevékenységét. 

 

(2) A hivatal a közszolgáltatás időtartama alatt havonta tájékoztatja a Közszolgáltatót a 

kiadott telephelyengedélyekről, az üzletbejelentésekről, a 3. §-ban érintett, valamint a jogerős 

határozat megküldésével a közterület foglalási engedélyekről és az építésügyi, igazgatásban 

kiadott használatbavételi engedélyekről. 

 

A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések. 

14. § 

 

A Közszolgáltató minden naptári évben egyszer köteles beszámolni a Képviselő-testület előtt 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről. 

 

Záró rendelkezések 

15. § 

 

(1) E rendelet 2014. március ... napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 

település tisztaságáról szóló 10/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §.a, III. fejezete és 1. 

melléklete. 

 

Gyöngyöshalász, 2014. március 3. 

 

 

Szabó Ferenc      Dr. Simon Petra 

 polgármester              jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2014. március 14. napján 

 

        Dr. Simon Petra 

              jegyző 



 

1. melléklet a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

8/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés 

 

Díjtételek 

60 literes kuka 

 

3.280,-Ft/negyedév 

61-120 literes kuka 

 

4.395-Ft/negyedév 

1100 literes konténer 

 

40.305,-Ft/negyedév 

 

 

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák! 

 
 

 
 


