
 
Rendelet tervezet  

Újhartyán Község Önkormányzatának 
7/2004. (03.25) számú rendelete  

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról 

 
 
Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2000. évi XLIII. trv. 21.§., az 
1995. évi XLII. trv. 2.§., valamint az 1990. évi LXV. trv. 8.§. (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörre tekintettel, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezéseire 
figyelemmel, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 
az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I.  Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1.§. 

 
A rendelet hatálya az Újhartyán Község közigazgatási területén található ingatlanok 
tulajdonosaira és használóira terjed ki. 
 
 

2.§. 
 

A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett és fenntartott hulladékkezelési 
közszolgáltatás Újhartyán Község Önkormányzatának kötelező feladata, amelyet gazdasági 
társaság (Továbbiakban: Szolgáltató) útján lát el. 
 
 

3.§. 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya nem terjed ki a Ptk. 685.§. c.) 
pontja szerint gazdálkodó szervezeteknek minősülő igénybevevőre, amennyiben a nála 
keletkezett települési szilárd hulladék hasznosítására vagy kezelésére a jogszabályi feltételek 
birtokában maga jogosult. 
 
 

4.§. 
 
(1) A belterületbe vont ingatlanok tulajdonosai vagy használói kötelesek a szervezett 
közszolgáltatását igénybe venni. 
 
(2) A közszolgáltatásba be nem kapcsolt területeken ( tanya) található ingatlanok tulajdonosai 
vagy használói a közegészségügyi előírásoknak megfelelően kötelesek gondoskodni a 
háztartási hulladék tárolásáról, majd a hulladéklerakó telepre való elszállításáról. 
 
(3) A helyi kötelező hulladékkezelési közszolgáltatásra  vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
létrejön a közszolgáltató, valamint az ingatlan tulajdonosa vagy használója között: 



a.) a szolgáltatás első igénybevételével, 
b.) a szerződés írásba foglalásával, 
c.) valamint akkor is, ha a szolgáltató a szolgáltatás ellátására vonatkozó 

rendelkezésre állási készségét bizonyítja 
 (4) Szünetel  a szerződés, ha az ingatlan 60 napnál hosszabb ideig lakatlan, és a tulajdonos, 
vagy az igénybevevő távollétének várható időtartamát előzetesen, legalább 8 nappal 
korábban, írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságát a 
közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 
 
(5) A közszolgáltató jogosult az ellenőrzés hónapjára és az azt követően folyamatosan 
számlázni a közszolgáltatás díját, amennyiben az ellenőrzés során az ingatlan lakottnak 
bizonyul. 
 
(6) Nem alapozza meg a szüneteltetési igényt, ha az ingatlan tulajdonosa, használója a 
települést övező olyan külterületre költözik, amely a rendszeres hulladékszállításba nincs 
bekapcsolva. 
 
 

II.  Fejezet 
 

A közszolgáltatás ellátásának rendje, a települési szilárd hulladék gyűjtése. 
 

5.§. 
 
(1) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett Dabasi 
Regionális Szilárdhulladék lerakó telepen ( 2370 Dabas, Öregország út külterüélet,  hrsz-ú) , a 
vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 
 
(2) A lerakóhely szakszerű működtetéséről a szolgáltató gondoskodik. 
 
 

6.§. 
 

(1) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített szabványos hulladékgyűjtő edények használata kötelező 
 
(2) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele heti egy alkalommal kötelező. 
 
(3) A szállítás gyakoriságáról és idejéről az igénybevevőt a szolgáltató levélben, vagy 
hirdetmény útján értesíti. 
 
(4) Az alkalmazott gyűjtőedények térfogatát, méretét a rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
(5) A tároló edény mellé hulladékot elhelyezni csak a szolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott 
zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének 
és ártalmatlanításának díját.  
 
 



A háztartási hulladék gyűjtése és elszállítása 
 

7.§. 
 

(1) A háztartási hulladékot az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles a környezet 
veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a  járatprogram szerinti szállítási napon elszállítás 
céljából a szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 
 
(2) A gyűjtőedényeket kizárólag az (1) bekezdésben megjelölt napokon kell közterületen 
elhelyezni oly módon, hogy az a forgalmat ne akadályozza, és azt a rakodók késedelem nélkül 
feltudják rakni a szemétszállító járműre. 
 
(3) Amennyiben a hulladék átvétele csak a kijelölt gyűjtőponton lehetséges, az igénybe vevő 
köteles a hulladékot a gyűjtőpontig elvinni és a hulladékot a kihelyezett gyűjtőedényben 
elhelyezni. 
 
(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. 
 
(5) A tulajdonos a gyűjtőedényben a háztartásban szokásosan keletkező hulladékot tömörítés 
nélkül úgy helyezheti el, hogy az a hulladékszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne 
akadályozza. 
 
 

8.§. 
 

(1) A gyűjtőedénybe tilos olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladékszállítással 
foglalkozó dolgozók egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőművet, illetve ártalmatlanítása 
során veszélyeztetheti a környezetet. 
 
(2) Ha a szolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a gyűjtőedényben az (1) bekezdésben 
megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosult megtagadni 
 
(3) Tilos a gyűjtőedényekből válogatni. 
 
 

9.§. 
 

Az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles saját költségén a szükséges gyakorisággal, de 
évente legalább egy alkalommal gondoskodni gyűjtőedénye tisztításáról,  fertőtlenítéséről. 
 
 
 
 
 



10.§. 
 

Az ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlanán keletkezett a kötelező igénybevétel 
mennyiségét meghaladó, alkalomszerűen képződött települési szilárd hulladékot a Regionális 
lerakóhelyre kiszállíthatja az alábbi feltételek betartása mellett: 
 

a.) köteles a bedolgozási díjat megfizetni, 
b.) a szállító jármű vezetője köteles a szolgáltató alkalmazottainak ellenőrzését lehetővé 

tenni, a rakomány lerakásának helyére és módjára vonatkozó utasításait betartani. 
 
 

Az Önkormányzat feladatai 
 

11.§. 
 
Az Önkormányzat a szolgáltató javaslata alapján gondoskodik a közterületen szükséges 
gyűjtőpontok kijelöléséről és biztosítja a közterület ingyenes használatát a gyűjtőedények 
kihelyezéséhez, tárolásához, és megközelítéséhez. 
 
 

A Szolgáltató feladatai 
 

12.§. 
 

(1) A szolgáltató köteles a gyűjtőedények kiürítését kíméletesen, a tőle elvárható 
gondoskodással elvégezni. 
 
(2) Az ürítés alkalmával elszennyeződött közterület megtisztításáról a szolgáltató köteles 
gondoskodni. 
 
(3) A gyűjtőedényekben keletkezett kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben az neki felróható okból következett be. A szolgáltatónak az ebből eredő 
karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára csereedényt kell biztosítania. 
 
(4) Amennyiben a bekövetkezett kár nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált 
tárolóedények javítása, pótlása, cseréje illetve az ezekhez kapcsolódó költségek a 
közszolgáltatás igénybevevőjét terhelik. 
 
 

13.§. 
 

(1) A szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkezett hulladékot a 
szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek betartása mellett köteles rendszeresen a 
regionális hulladéklerakó telepre szállítani, és az ártalmatlanításáról a szakmai, 
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 
 
(2) A szolgáltató a telep üzemeltetésével kapcsolatos tudnivalókat köteles jól látható helyen 
kifüggeszteni. 
 



(3) A szolgáltató hulladékszállítási kötelezettsége csak az e rendelet1. számú melléklete 
szerinti szabványos tárolóedényben, illetve a szolgáltatótól vásárolt, jelzett zsákokban 
elhelyezett hulladékokra terjed ki. 
 
(4) Az ünnepnapokon kieső gyűjtést a szolgáltató, 5 napos előzetes értesítést követően, 
köteles a legrövidebb időn belül pótolni. 
 
 

14.§. 
 

A szolgáltató a háztartási hulladékot az ingatlan bejárata előtti járdán, annak hiányában az 
úttest szélén, a bejárat közelében, vagy a kijelölt gyűjtőpontokon, közterületen veszi át. 
 
 

15.§. 
 

(1) A lakásokban használhatatlanná vált nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgyak, 
bútorok és egyéb feleslegessé vált ingóságok, lom elszállításáról a szolgáltató évente két 
alkalommal térítésmentesen gondoskodik. 
 
(2) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi megoszlásáról a szolgáltató 30 nappal az 
akció előtt értesíti az érintetteket. 
 
 
 

III.  Fejezet 
 

A közszolgáltatás díja 
 

16.§. 
 

(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlanok tulajdonosai vagy használói a 
közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. 
 
(2) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. 
 
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, ha az adott ingatlan nem lakott, és azt 
előzetesen a szolgáltatónak bejelentette. 
 
(4) Nem tagadható meg a díjfizetés arra hivatkozással sem, hogy az ingatlan tényleges 
használata mellett háztartási hulladék nem keletkezik, illetve a keletkező hulladék a 
környezetszennyezés elkerülésével megsemmisítésre kerül. 
 
(5) A közszolgáltatás díját az Önkormányzat egy éves díjfizetési időszakra, rendeletben – első 
alkalommal e rendelet 2. számú mellékletében- állapítja meg. 
 
(6) A közszolgáltatási díj megállapítása – a díjszámításokra vonatkozó előírások alapján- 
általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik. 
 



(7) A közszolgáltatás igénybevételének éves díját az ingatlantulajdonosok rendelkezésére 
bocsátott gyűjtőedények számának, azon egyszeri ürítési díjának és az évi ürítések számának 
szorzataként kell megállapítani. 
 
 (8) Azon igénybevevők felé, akik nem kötik meg a közszolgáltatási szerződést, vagy nem 
szolgáltatnak adatot a díjtétel megállapításához, jogosult a szolgáltató 1 db 120 literes 
gyűjtőedény heti egyszeri ürítését leszámlázni. 
 
(9) A 70 éven felüli egyedülálló ingatlantulajdonosoknak az önkormányzat a közszolgáltatási 
díjból 50 %-os kedvezményt biztosít. Az érintett tulajdonosok aktualizált listáját minden 
negyedévben számlázás előtt megküldi a szolgáltatónak. 
 
 
 

17.§. 
 
 
(1) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybe vevője köteles negyedévente utólag 
megfizetni. 
 
 
(2) A közszolgáltatás díja a szolgáltatót illeti meg, aki annak beszedését saját szervezetén 
belül oldja meg. 
 
(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonost, vagy 
használót terhelő díjhátralék adók módjára  behajtható köztartozás. 
 
(4) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a szolgáltató felhívja az ingatlan 
tulajdonost, vagy használója figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja 
annak teljesítésére. 
 
 

18.§. 
 
 
(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, vagy használati viszonyában változás következik be, 
úgy az új tulajdonos, vagy használó köteles a változás tényét 15 napon belül írásban 
bejelenteni a szolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos vagy 
használó és a szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. 
 
(2) Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a szolgáltató a korábbi 
tulajdonosnak számlázza, a változás tényleges időpontja és bejelentés közötti időtartamra 
vonatkozó díj megfizetését a korábbi és az új tulajdonos vagy használó egyetemlegesen 
felelős. 
 
(3) Szerződésmódosítás, vagy pótlólagos adatszolgáltatás esetén annak időpontját követő hó 
első napjától köteles a számlát a szolgáltató módosítani. 
 
 
 



 
 

19.§. 
 

(1) A tulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a szolgáltató 
közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 
 
(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a szolgáltatót a 
közszolgáltatás nyújtásban az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a 
szolgáltató az akadály elhárulását követően, a lehető legrövidebb időn belül pótolta 
mulasztását. 
 
(3) Elháríthatatlan oknak minősül az is, amikor a közszolgáltató a gyűjtőedényt rendszeresített 
járművével nem tudja megközelíteni. 
 
 

IV.  Fejezet 
 

Szabálysértési rendelkezések 
 

20.§. 
 

Szabálysértést követel el, és 30.000.-Ft ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 
 
(1) a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – a 4.§ (5) bekezdés szerinti 
szünetelés kivételével- nem veszi igénybe, 
 
(2) háztartási hulladékot felhalmoz vagy közterületre, illetve más ingatlanára a jelen 
rendeletben meghatározott feltételektől eltérő módon kihelyez, 
 
(3) települési szilárd hulladék ártalmatlanítását nem a jelen rendeletben meghatározott 
telephelyen végzi, 
 
(4) a hulladék gyűjtő edényben visszamaradt szemetet nem üríti ki és a gyűjtőedényt nem 
teszi használhatóvá, 
 
(5) a hulladékgyűjtő edény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja, 
 
(6) hulladékgyűjtő edényt rendeltetésétől eltérően használ, nem háztartási hulladékot rak a 
gyűjtőedénybe, rothadó, bűzös hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról nem 
gondoskodik, 
 
(7) a közterületen elhelyezett hulladékot kiönt, 
 
(8) háztartási hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul vesz igénybe, 
 
(9) a gyűjtő edény mellé – a szolgáltatóról vásárolt, jelzett zsák kivételével – hulladékot 
helyez ki, 
 
(10) gyűjtőedény beszerzési  kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. 



 
 

V. Fejezet 
 

Fogalom meghatározások 
 

21.§. 
 

(1) Ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak kijelölt lerakóhely, illetőleg 
létesítményben történő – hasznosítás nélküli – elhelyezése, rendezett lerakása vagy 
elégetése. 
 
(2) Ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítására szolgáló, kizárólag 
erre a célra kialakított létesítmény. 
 
(3) Háztartási hulladék: a lakóépületben, valamint a lakás, üdülés és pihenés céljára 
használt épületben, továbbá az ezekhez tartozó ingatlanon rendszeresen képződő szilárd 
hulladék, így például: konyhai hulladék, söpredék,  salak, csomagoló eszközök, kisebb 
méretű elhasználódott háztartási eszközök és tárgyak. 
 
(4) Hulladékgyűjtés: a hulladékoknak a keletkezési hely közelében, a környezettől a 
további kezelés által meghatározott elhatárolt módon, korlátozott ideig történő 
felhalmozása és tárolása, amely előkészítési műveleteket is magába foglalhat. 
 
(5) Hulladékkezelés:  a hulladékokkal kapcsolatos, azok káros hatásai megakadályozását 
szolgáló eljárás, tevékenység, amely magában foglalja a hulladékgyűjtést, előkezelést, 
válogatást, szállítást, hasznosítást, ártalmatlanítást, átmeneti tárolást, égetést, lerakást, 
valamint mindezen tevékenységek ellenőrzését, és a lezárt hulladéklerakó utógondozását 
is. 
 
(6) Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az 
ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve 
ártalmatlanítja. 
 
(7) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkészítése, 
tárolása. 
 
(8) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendeletben megjelölt települési szilárd 
hulladéknak a feljogosított szolgáltató által az ingatlan tulajdonosoktól történő rendszeres 
begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása, és hasznosítása, a kezelő létesítmény 
üzemeltetése, működtetése. 
 
(9) Kerti hulladék: az ingatlanokon folytatott egyéb tevékenység gyakorlásából származó 
hulladék, ha a naponta keletkező mennyisége nem haladja meg a szokásos mennyiséget. 
 
(10) Közszolgáltatási díj: az ingatlan tulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 
szolgáltatónak fizetendő, az önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési 
időszakra vonatkozóan megállapított díj. 
 



(11) Lom: a lakóépületben, a lakás, üdülő és pihenés céljára használt épületben alkalmilag 
képződött és felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző 
szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényekbe mérete vagy mennyisége miatt nem 
helyezhető el. 
 
(12) Szolgáltató: Újhartyán Község Önkormányzat közigazgatási területén a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint 
kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő:  Rethmann-  OKÖT Kft. ( Cím: 2370 Dabas, 
Szent István út 133.) 
 
(13) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó – rendszeresen vagy 
alkalmilag képződött – szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló  jellegű, 
és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályban 
meghatározott veszélyes hulladékot és a radioaktív hulladékot. 
 
 

VI.  Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

22.§. 
 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben 
- a hulladékgazdálkodásról szóló 200. évi XLIII. Trv, 
- a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatásról szóló 

241/2000. (XII.23.) Korm. Rendelet, 
- a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 

szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet, 
- a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának 

szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X.10.) KÖM rendelet, 
- a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 

(2) Ez a rendelet 2004. április 1-én lép hatályba, a  rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti az Újhartyán Község Önkormányzat  11/2002. (XII.16.) számú rendelet 
16§-20§-ig szakasza. 

 
(3) E rendelet kihitetéséről a jegyző gondoskodik.    

 
 
 
 
Újhartyán, 2004. márc. 24 
 
 

Frajka Gabriella      Manger Henrik 
   Jegyző       polgármester 
 



 
 
 
 
Záradék: 

1. számú melléklet: 
 

 
Gyűjt őedények térfogata 
 
 
Újhartyán felirattal ellátott, folyamatos számozású 120 literes edényzet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. számú melléklet: 
 

Közszolgáltatás díja 
 
1 db 120 literes edény heti egyszeri ürítése negyedévente: 2580.-Ft 
 
A tároló edény mellé kihelyezett 1 db hulladékgyűjtő zsák ára: 206.-Ft 


