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Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1 /2008. (II. 06.) önkormányzati  rendelete 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás 

feltételeiről 

egységes szerkezetben 

 

 

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés 

a/ pontjában, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) 

bekezdés a/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.  

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. §. 

 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Pálosvörösmart  Község közigazgatási területén lévő ingatlan 

tulajdonosaira (használóira) továbbiakban tulajdonos.  

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és a velük összefüggő 

tevékenységre.  

2. §. 

 

Fogalom-meghatározások  

E rendelet alkalmazása szempontjából:  

 a) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a 

háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék, 

kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot és a radioaktív 

hulladékot.  

 b) háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott 

ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e,  

 c) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy 

felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által 

rendszeresített gyűjtőedényben méretre vagy mennyisége miatt nem helyezhető el,  

 d) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező társaság, akinek/aminek ingatlanán – használatban lévő ingatlanán - települési 

szilárd hulladék keletkezik,  

 e) hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától 

átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja illetve ártalmatlanítja,  

 f) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a 

hulladék kezletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, 

kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények 

üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, 

valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást,  
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g) szolgáltató:  Pálosvörösmart Község közigazgatási területén a helyi közszolgáltatás 

ellátására kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő a PEVIK Kft Pétervására  

 h) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő 

elszállítás érdekében,  

 i) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a 

fuvarozást is,  

 j) köztisztasági szolgáltatás: az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés, valamint 

vállalkozás alapján a települési szilárd hulladék kezelése, a szolgáltató 

hulladékártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége,  

 k) települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás: a 

szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen vagy az 

ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék - elhelyezés, 

kezelés céljából történő - rendszeres elszállítása.  

l) közszolgáltatási dij: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 

szolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan 

megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító 

helyre történő elhelyezésének díjhányadát is. 

 m) egységnyi díjtétel: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás esetén a 

gyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja, az egységnyi díjtételek tartalmazzák a hulladék 

szállításának, begyűjtésének esetleges szelektív gyűjtésének és - az utógondozásra, illetve 

monitorozásra is kiterjedő - ártalmatlanításának költségeit is.  

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATAI 

3. §. 
 

(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 

kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.  

(2) Feladata e tekintetben különösen:  

 a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres 

begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,  

 b) hat kív. 

 c) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,  

 d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes a jogszabályban meghatározott 

hatósági jogkör gyakorlása,  

 e) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati 

feladat- és hatáskör megállapítása  

 

 
A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás 

 

a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

4. § 

 

 

(1) Az ingatlantulajdonos és a szolgálattó közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye hozza létre. 
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(2)  A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a szolgáltató a közszolgáltatás 

teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban 

értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta. 

(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

5. §. 

 

 

(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a szolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, illetve a szolgálattónál megvásárolt és 

azonosító jellel ellátott gyűjtőeszközt (hulladékgyűjtő zsák) köteles igénybe venni. 

(2) A  települési szilárd hulladék a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon 

      saját tulajdonú 120 liter  űrmértékű szabványos gyűjtőedénybe helyezhető el, melynek felső   

     határa 45 kg. 

 (3) A szemétszállítási szolgáltatásért az igénybevevők szolgáltatási díjat kötelesek fizetni. 

(4) A szolgáltatót megillető díjat a képviselő-testület rendeletben állapítja meg a 

szolgáltatóval történő egyeztetést követően. A képviselő-testület a szolgáltatási díjat évente 

felülvizsgálja. 

(5) A szolgáltatási díj mértékét ezen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(6) hat.kív 

(7) hat.kív 

(8) A szolgáltatási díj nem fizetése esetén az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók 

módjára behajtható köztartozás. 

 

A szolgáltató jogai és kötelezettségei 

6. § 

 

 

(1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e 

rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a hulladék-lerakóhelyre, illetve 

annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon 

gondoskodni. 

(2) – (8) hat.kív 

7.§. 

 

 

(1) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

végezni. 

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés 

takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. 

(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a 

károkozás neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az ebből eredő 

karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a 

károkozás nem róható fel a a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, 

pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 
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Lomtalanítás 

8. §. 

 

 

(1) A lomtalanításra évi egy alkalommal (2 nap) kerül sor a Polgármesteri Hivatal és 

szolgáltatást végző szerv között előre egyeztetett időpontban. 

(2) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató gondoskodik külön díj 

felszámítása nélkül. 

(3) A szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék elszállítására 

köteles. 

(4) Az elszállítandó hulladékot az ingatlan tulajdonosának úgy kell elhelyeznie a közterületen 

– a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt időben -  hogy a jármű és gyalogos 

forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a 

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

veszélyének előidézésével. 

 

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 

9. § 

(1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat 

megszegi – amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg – 

szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható. 

(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki 

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, 

gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, 

b) hat. kív 

c) hat.kív 

d) szemetet felhalmoz, 

e) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi 

épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el, 

f) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertôtlenítéséről) nem 

gondoskodik, 

g) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, 

síkosságmentesítéséről) nem gondoskodik,  

h) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz 

zavartalan lefolyását nem biztosítja, 

i) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem 

írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, 

j) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés 

nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti, 

k) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. 

Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló 

jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű 

létesítményre, illetve parkosított területre rakja, 

l) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, 

m) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvízlefolyó 

utcai aknába, illetôleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt, 

n) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás 

nélkül igénybe vesz, 

o) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, 

p) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál, 
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q) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési 

tárgyakat nem tisztítja meg, 

r) a gondozott zöldterületre jármûvel ráhajt vagy azon parkol, 

s) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez, 

t) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet 

közterületen tárol, 

u) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti 

össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 

v) a településen lévő tavakba, holtágakba élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan 

szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával 

beszennyezi, 

w) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem 

gondoskodik, 

y) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi 

szabálysértést követ el. 

(3) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint kell 

eljárni azzal szemben, aki: 

a) hat.kív 

b) a közterületet beszennyezi, és az általa előidézett szennyezést nem takarítja el, 

c) az általa alkalmi jelleggel igénybevett közterületen valamint annak környékén az igénybevétel 

során keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról nem gondoskodik. 

 

 

A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 

10. §. 

A Hgt 35.§-ában meghatározott Helyi  Hulladékgazdálkodási Terv elkészítéséről a települési 

önkormányzat Gyöngyös Körzete Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül gondoskodik 

  

 

 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

11.§. 

 

Jelen rendelet 2008. január 1-én lép hatályba. Kihirdetésről a jegyző gondoskodik helyben 

szokásos módon. 

 

Dobróka László sk. 

 polgármester 

Szántai Ferencné sk. 

         jegyző 

 

ZÁRADÉK: 

 

Kihirdetve az SzMSz-ben előírt módon! 

 

Pálosvörösmart, 2011. december 28. 

                                                                                                         dr. Bekecs Andrea 

                                                                                                          címzetes főjegyző 

                                                                                                         helyettesítő jegyző 


