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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott 
rendeletalkotási felhatalmazás, valamint ugyanezen jogszabály 35.§-ának szabályozási lehetősége 
figyelembe vételével és a decemberben belépő új közszolgáltatással összhangban elkészítettük a 
helyi hulladékgazdálkodás új szabályozását. 
 
A rendelet tervezetét előterjesztésem tartalmazza azzal, hogy a szabályozásról a tervezet részletes 
indokolása nyújt tájékoztatást. 
 
Fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testület vitassa meg és fogadja el a csatolt 
rendelettervezetet. 
 
Felcsút, 2013. november 25. 
 

Mészáros Lőrinc 
  Polgármester 
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Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(….) önkormányzati rendelete 
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi 
CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában és 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.§ Felcsút község területén valamennyi ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező települési 
hulladéknak a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró gyűjtéséről, elszállíttatásáról és 
ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. 
 

2. A közszolgáltatás ellátása 
 

2.§ (1) Az 1. § -ban meghatározott közszolgáltatást az Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. a 
továbbiakban: Szolgáltató (székhelye: 2481 Velence, Tópart u. 26.) látja el. 
(2) A közterületek tisztántartásával, a községi kulturális rendezvények során keletkező hulladékok 
elszállításával kapcsolatos köztisztasági szolgáltatást az önkormányzat végzi. 
(3) A község területén keletkező települési hulladékok végleges elhelyezésére kijelölt terület az … 
regionális hulladéklerakó (címe: …).  
 

3. A közszolgáltatás ellátásának és igénybe vételének fő szabályai 
 

3.§ (1) A települési hulladék gyűjtése és tárolása az ingatlanhasználó tulajdonában lévő szabványos 
gyűjtőedényzeten kívül a Szolgáltató matricájával ellátott, az ingatlanhasználó által megvásárolt 
fóliazsákban is történhet. 

(2) A gyűjtőedényeket úgy kell biztosítani, hogy minden házas ingatlannál, vagy lakóteleknél a 
települési hulladék önálló gyűjtése, és minden önálló üzemi és egyéb célú létesítménynél, 
intézménynél legalább egy önálló gyűjtőedény legyen. 

(3) A rendelkezésre bocsátandó legkisebb szabványos gyűjtőedény űrtartalom meghatározásához 30 
l/fő/hét szükségletet kell számításba venni, azzal, hogy a legkisebb szabványos igénybe vehető 
űrtartalom 80 liter. 

(4) Amennyiben a gyűjtőedény a rendeltetésszerű használat során megsérül, vagy megrongálódik, 
annak cseréjéről az edény tulajdonosa gondoskodik. 

(5) A Szolgáltató megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha 

a) nem a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra, kivéve a lakosság 
által a Szolgáltató emblémájával ellátott fóliazsákban kihelyezett hulladékot; 

b) a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel a tulajdonosnak felróható okból nem 
üríthető; 

c) a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetőleg szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy 
berendezésben kárt okozhat, illetőleg az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti, 
vagy 
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d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, 
veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem 
gyűjthető, nem ártalmatlanítható, illetőleg nem minősül települési hulladéknak. 

(6) A háztartásokból származó, elkülönítetten gyűjthető települési hulladékot – a színes és fehér 
üveg, papír, műanyag palack – a Szolgáltató a tulajdonostól egyedileg, külön szállítja el. 

(7 ) A tulajdonos az ingatlanán keletkező, vagy vállalkozásából származó építési törmeléket, 
lomtalanítási vagy egyéb lomhulladékot a regionális hulladéklerakó helyek valamelyikére köteles 
elszállítani. 

(8) Amennyiben a Szolgáltató a díj fizetésének megtagadása, vagy a 3.§ (5) bekezdése szerinti 
egyéb ok miatt jogosult a települési hulladék átvételét visszautasítani, a tulajdonos köteles a 
települési hulladékot az általános szabályok szerint elszállíttatni. 

(9) Tulajdonos változás esetén az ingatlan régi és új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a 
Szolgáltatónak írásban bejelenteni. 

(10) Az eredeti tulajdonost a változás hónapjának utolsó napjáig terheli a díjfizetési kötelezettség. 

(11) A (9) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a számlázás módosítása csak a 
bejelentést követő hónap első napjától kérhető. 
 

4. A hulladék elszállításának szabályai 
 

4. § (1) A települési hulladékot heti egyszeri alkalommal kell elszállítani. 

(2) A Szolgáltató és az adott ingatlan tulajdonosa külön szerződésben az (1) bekezdésben 
foglaltaktól eltérően, az elszállítás gyakoriságát korlátlanul növelheti. 

(3) Amennyiben a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon valamilyen oknál fogva a szállítás 
kimarad, úgy azt a rákövetkező munkanapon a Szolgáltató pótolni köteles. Ez a szabály irányadó 
arra az esetre is, ha a járatnap munkaszüneti napra esne. A járattervtől eltérő elszállítási időről a 
Szolgáltató előzetesen értesíteni köteles a szolgáltatást igénybe vevőket. 
 
5. § (1) Az összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak legkorábban az elszállítás napját megelőző este 
az ingatlan előtti közterületre kell kihelyezni, olymódon, hogy az a közlekedés biztonságát ne 
veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, abban kárt ne tegyen. 

(2) A (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a települési hulladék közterületen történő 
tárolása, illetve elhelyezése tilos. 
  

5. Az üdülőingatlanokra vonatkozó szabályok 
 

6. § (1) Az üdülőingatlanok tulajdonosai az ingatlanuknál keletkezett települési hulladékot 
megfelelő űrmértékű, saját tulajdonú vagy bérelt gyűjtőedényben helyezik el. 

(2) Az üdülőingatlanok esetében a köztisztasági szolgáltatási díjat a következők szerint kell 
megfizetni: 

a) az ingatlanon életvitelszerűen lakók vagy bejelentett állandó lakhellyel rendelkezők esetében 
a 80 literes gyűjtőedényzetnek megfelelő díjat   

b) az ingatlanon csak üdülési szezonban lakók vagy csak hétvégén tartózkodók esetében a 80 
literes gyűjtőedényzetnek megfelelő díj felét. 

(3) A külterületi ingatlanok tulajdonosai, amennyiben az ingatlanon életvitelszerűen lakók vagy 
bejelentett állandó lakhellyel rendelkezők tartózkodnak évente 36 db 80 liter űrtartalmú 
gyűjtőedényzetnek megfelelő díj fizetésére kötelezettek. 
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6. Az üzemi épületekre, intézményekre, önálló üzletekre vonatkozó külön szabályok 
 
7.§ (1) Az üzemi épületek, intézmények, üzletek üzemeltetői, használói a gyűjtőedényeket elsősorban 
a saját használatukban lévő ingatlanon kötelesek elhelyezni. Amennyiben a saját használatukban 
lévő ingatlanon az elhelyezésre nincs lehetőség, a gyűjtőedény közterület-használati engedély 
birtokában a közterületen is elhelyezhető.  

(2) A közterületen történő elhelyezés során biztosítania kell, hogy az a forgalmat se az úttesten, se a 
járdán ne zavarja vagy akadályozza. 
 

7. A lomhulladékok elszállítására vonatkozó külön szabályok 
 

8.§ (1) Lomhulladékok különösen a háztartásokból kikerülő bútorok - 2 méter hosszig és 75 kg 
súlyig -, rádiók, matracok, ágyvázak, szőnyegek, háztartási gépek. A lomhulladékot a Szolgáltató a 
házhoz menő lomtalanítás keretében, a tulajdonos bejelentését követő 8 napon belül szállítja el. 

(2) Nem tartoznak a lomhulladékokhoz, ezért lomtalanításkor sem szállíthatók el: 

a)  az építkezésekből maradt kövek, gerendák, téglák és egyéb építési törmelékek, 

b) fák, fák részei, 

c) széntüzelésű kályhák és tűzhelyek, kivéve, ha a samottkövet már eltávolították, 

d)  olajtartályok, 

e)  autóalkatrészek, motorkerékpárok, mopedek, autóroncsok, gumik, 

f) ipari hulladékok, 

g) az olyan hulladékok, amelyeket a Törvény a begyűjtésből és szállításból kizárt, 

h)  a folyékony hulladékok. 
 

8. A szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályok 
 

9.§ (1) A települési hulladék kezelésére vonatkozó szerződés létrejöhet írásban, szóban, vagy 
ráutaló magatartással. Ingatlan tulajdonjogának, bérleti jogának megszerzése esetén - a szerződés 
egyéb módon való megkötéséig - a szerződést ráutaló magatartással létrejöttnek kell tekinteni. 

(2) Ráutaló magatartással létrejövő szerződés esetén a szolgáltató jelen rendelet szerint köteles 
szolgáltatni, a tulajdonos pedig a rendelet szerinti díjat fizetni. 

(3) A tulajdonos és a szolgáltató közötti szerződés kötelező tartalmi eleme: 

a) a szerződő felek megnevezése, címe; 

b) a szolgáltatással érintett ingatlan megnevezése, címe; 

c) a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség vállalására 
vonatkozó nyilatkozat; 

d) a szállítás helye és gyakorisága; 

e) a gyűjtőedény használatára, ki- és behelyezésére vonatkozó kötelezettségek; 

f) a szolgáltatási díj megállapításának alapja; 

g) a változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség; 

h) a szolgáltatási díj megfizetésének módja, határideje, 
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i) a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményei; 

j) a szolgáltató és a tulajdonos szerződés-szegésének jogkövetkezményei. 
 

9. Adatvédelem, adatkezelés 
 

10.§ (1) A szolgáltató írásbeli kérése alapján az önkormányzat – a kéréstől számított 30 napon 
belül – írásban átadja az ingatlanhasználó 

a) családi és utónevét, 

b) születési családi és utónevét, 

c) születési helyét, 

d) születési idejét, és 

e) anyja születési családi és utónevét. 

(2) A Szolgáltató az ingatlan tulajdonos személyi adatait jogosult nyilvántartani és kezelni.  

(3) A Szolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai 
ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlanoknak nem 
továbbíthatja és nem adhatja át  

(4) A Szolgáltató külön intézkedésében jelöli ki a személyes adatok kezelésére jogosult és felelős 
személyt és határozza meg a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait, amely kizárja a 
jogosulatlanok betekintésének lehetőségét.  
 

10. Kedvezmények 
 

11.§ (1)  Az önkormányzat az olyan magánszemély részére, aki a köztisztasági szolgáltatás díját 
megfizetni nem tudja, e rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén díjkedvezményt állapít meg. 

(2) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt nem 
lakják, vagy használatát szüneteltetik, és az ingatlanon hulladék nem keletkezik, feltéve, ha ennek 
tényét a tulajdonos a Szolgáltatónak előzetesen 15 nappal korábban írásban bejelentette. A 
díjfizetési kötelezettség a bejelentést követő hónap első napjától az ingatlan használatba vételéig 
terjedő időben szünetel, amennyiben a szüneteltetés időtartama a 30 napot meghaladja. 

(3) A Képviselő-testület a köztisztasági díjkedvezmény megállapításával kapcsolatos hatáskörét 
átruházza a polgármesterre. 

(4) A köztisztasági díjkedvezmény keretében az önkormányzat ingyenesen 80 literes hulladékgyűjtő 
edényt biztosít, ha a 65 év feletti kérelmezőnek nincs a kérelem benyújtását megelőző három évben 
felhalmozódott hulladékkezelési közszolgáltatási díj tartozása, a kérelmező háztartásában élő 
személyek száma nem haladja meg a két főt és az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén a 200%-át. Az így 
biztosított kedvezménnyel a közszolgáltatási díj megfizetése alól az ingatlanhasználó mentesül. 

(5) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezmény iránti kérelmet a polgármesternek kell 
benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele együtt élő hozzátartozóinak jövedelem 
igazolását. 

(6) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezmény megállapítása iránti kérelem ügyében a 
polgármester első fokon határozattal dönt. 
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11. A köztisztaságra vonatkozó általános előírások 
 

12.§ (1) A közterületeken a szükséges számú hulladékgyűjtő edény elhelyezése és azok ürítésének 
megszervezése az Önkormányzat feladata. 

(2) Vásárok, búcsú-, sport- és egyéb rendezvények esetén a rendezvény szervezője köteles 
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely és szemétgyűjtő edény 
kihelyezéséről, azok ürítéséről valamint a rendezvény alatt és azt követő kettő napon belül a terület 
megtisztításáról.  

(3) A közterület közforgalmú útjaira, járdáira került állati hulladék, egyéb szennyeződés 
feltakarításáról az állat tulajdonosa haladéktalanul gondoskodni köteles. 

  
12. Záró rendelkezések 

 
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

14. § Hatályát veszti a … önkormányzati rendelet. 
 
 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 
    polgármester                                                                     jegyző 
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INDOKOLÁS 
 

A  hulladékról szóló  2013. évi CLXXXV. törvény 35.§-a és a 88.§ (4) bekezdése felhatalmazást ad a 
települési  önkormányzat képviselő-testületének, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
tartalmát, a közszolgáltatás terület határait, a szolgáltatás ellátásának, igénybe vételének és a 
díjfizetési kötelezettségeinek fő szabályait rendeletben határozza meg. 

Az 1.§-hoz 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi hatályát határozza meg. 

 
A 2.§-hoz 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó személyét és a hulladék kezelésének a helyét 
határozza meg. 
 

A 3.§-hoz 
 

A közszolgáltatás ellátásának és igénybe vételének fő szabályait határozza meg 
     

A 4-5.§-hoz 
 

 A hulladék elszállításának szabályait határozza meg. 
 

 
A 6.§-hoz 

 
Az üdülőingatlanokra vonatkozó szabályokat határozza meg. 
 

A 7.§-hoz 
 
Az üzemi épületekre, intézményekre, önálló üzletekre vonatkozó külön szabályokat határozza meg. 
 

A 8.§-hoz  
 

A lomhulladékok elszállítására vonatkozó külön szabályokat határozza meg 
 

A 9.§-hoz 
 

A szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg. 
 

A 10.§-hoz 
Az adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó szabályokat határozza meg 
 

A 11.§-hoz 
A kedvezmények körét határozza meg. 
 

A 12.§-hoz 
 

A köztisztaságra vonatkozó általános előírásokat határozza meg 
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A 13-14.§-hoz 
 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
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