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Tisztelt Képviselő-testület 
 
Amint az ismeretes, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 
2013. január 1-jei hatálybalépésével és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény (a továbbiakban: Hgt.) egyidejű hatályon kívül helyezésével, valamint az ez év 
folyamán bekövetkezett további jogszabály-módosítások és újabb jogszabályok 
megjelenésével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályai gyökeresen megváltoztak. 
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Az új jogi szabályozásból eredően megváltozott - többek között - a települési 
önkormányzatok képviselő-testületeinek e tárgykörben való rendeletalkotási jogosultsága is, 
melynek következményeként a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek 
jogalkotási kötelezettsége keletkezett: mindenekelőtt szükségessé vált, hogy a korábbi, e 
tárgykörben alkotott rendeleteiket felülvizsgálják, és azokat szükség szerint módosítsák, 
hatályon kívül helyezzék, vagy adott esetben új rendeletet alkossanak annak érdekében, hogy 
a helyi szabályozás összhangba kerüljön a hatályos, magasabb szintű jogszabályokkal. 
 
Új rendelet megalkotását választottuk, miután a korábbi rendeletet nagyon sok helyen kellett 
volna módosítani és a jogalkotási felhatalmazás is teljesen más alapokra került. 
 
I. Az önkormányzatok hulladékról szóló törvényből eredő rendeletalkotási (rendelet-
felülvizsgálati) kötelezettsége 
 
A Htv. 88. § (4) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-
testületének, hogy rendeletben állapítsa meg: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve 
a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat; 
b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat; 
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a (3) bekezdés b) pontjának bb) 
alpontja szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési 
feltételeket. 
 
A Htv. 35. § szabályozása értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletben állapítja meg: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; 
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási 
tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez 
viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó 
végzi; 
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és 
az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem 
szabályozott módját és feltételeit; 
e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az 
ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit; 
f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; 
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 
Mindez azt jelenti, hogy a Htv. 35. §-ában felsorolt tárgykörök részletes szabályainak 
megalkotása törvényi kötelezettség, melynek következtében - tekintettel a Htv. és a Hgt. 
eltérő fogalomhasználatára és a szabályozási rendszerének különbözőségére is - jogalkotási 
„kényszer" háramlik a települési önkormányzatok képviselő-testületeire. 
 



A Ht. 47.§ (4) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar 
Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Ebbıl 
eredıen 2013. január 1. napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a helyi 
önkormányzat nem jogosult megállapítani, a képviselı-testületnek hatályon kívül kell 
helyeznie a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét megállapító 
szabályozást. 
 
A Ht. 91.§ (2) bekezdése rendelkezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
legmagasabb mértékének 2013. évre vonatkozó megállapításáról, mely szerint a 
közszolgáltatási díjat megállapító miniszteri rendelet hatálybalépésig a közszolgáltató a 2012. 
december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékő díjat 
alkalmazhat.  
 
Tisztelt Képviselı-testület!  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
elıkészítıje – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességő – elızetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az elızetes 
hatásvizsgálat eredményérıl a testületet tájékoztatni kell. 
A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentısnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 

Részletes indokolás 
1.§-hoz: E szakasz a rendelet célját jelöli meg. 
2-3. §-hoz:  
E szakasz a rendelet személyi és tárgyi hatályáról rendelkezik, valamint a fenti jogszabályi  
felhatalmazás a-b) pontjának eleget téve megnevezi a szolgáltatót és a hulladéklerakót és a 
törvénnyel összhangban kimondja a közszolgáltatás kötelezı jellegét.  
4-5. §-hoz:  
E rendelkezés részletesen meghatározza a közszolgáltatással összefüggı személyes adatok  
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, eleget téve a g) pontban foglalt felhatalmazásnak.  
6. §-hoz:  
A közszolgáltatási szerzıdés egyes tartalmai elmeit a c) pont szerint szabályozza.  
7-12. §-hoz:  
E szakasz részletesen meghatározza a közszolgáltatás igénybevételére irányuló – az  
ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti – jogviszony tartalmát, figyelemmel a c) pontra.  
14. §-hoz:  
E szakasz rögzíti a kedvezmények és mentességek körét és feltételeit. 
15-16. §-hoz:  
Az e-f) pontokra figyelemmel a díjfizetés egyes kérdéseit taglalja a tervezet, továbbá az  
idılegesen használt ingatlanok szabályait, a törvénnyel, és a közszolgáltató gyakorlatával  
összhangban.  
18.-20. §-hoz: E szakasz a szerzıdéssel le nem fedett „extra” hulladékszállítási igények  
kezelését, továbbá az önkormányzat és a közszolgáltató jogviszonyát rendezi, valamint 
értelmezı rendelkezéseket ad. 



22. §-hoz: E szakasz a záró rendelkezések között hatályba léptetı és deregulációs  
kötelezettségbıl eredı hatályon kívül helyezı rendelkezéseket tartalmazza.  
A rendelet-tervezet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006.december 12-i 2006/123/EK  
Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, ezt állapítja meg a  
jogharmonizációs záradék.  
   

ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

  
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen  
 a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  
A lakosság számára a rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincsen, a szállítás eddigi 
rendje, módja nem változik. A közszolgáltatási díj beszedésére továbbra is  a közszolgáltató 
jogosult, az ı bevételét képezi.  
  
b) Környezeti, egészségi következményei:  
Az új szabályozás is – a magasabb szintő jogszabályokkal összhangban - kötelezı jelleggel 
írja elı a közszolgáltatás igénybevételét, s ezáltal segíti a környezetszennyezıdés megelızését 
és a felszín alatti ivóvízkészlet védelmét.  
  
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának  
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai ( lista pontosítása,  kedvezmények. mentességek 
felülvizsgálata, ügyfélszolgálat stb.) a hivatal a jelenlegi személyi állománnyal biztosítani 
tudja.  
  
d) Egyéb hatása: nincs  
  
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A tárgykört érintı jogszabályváltozások miatt szükség van a települési 
szilárd hulladék összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról és 
a hozzá kapcsolódó kérdésekrıl szóló eddig hatályos rendeletek felülvizsgálatára. Mivel a 
felhatalmazó rendelkezés és a szabályozás terjedelme is változott, új rendeletet kell alkotni a 
meglévı önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejőleg. A helyi 
szabályozás elmaradása jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal törvényességi 
felügyeleti eljárását vonhatja maga után.  
  
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály 
alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak.  
  
 Kérem, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjenek!  
 
Alsónémedi, 2014. február 12. 
     
         Vincze József 
          polgármester 
Az előterjesztés törvényes!       
 
 Dr. Percze Tünde  
 jegyző 



    Rendelet-tervezet 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének. 

…./2014. (II.05.))  önkormányzati rendelete 
A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye 
32. Cikk (2) bekezdésében, 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 következıket rendeli el: 
 

      I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 
 

1. § 
(1) Jelen rendelet célja: 

a) Alsónémedi Nagyközség 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 képzıdött hulladék mennyiségének és veszélyességének 
csökkentése, a keletkezı hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék 
környezetkímélı ártalmatlanítása. 
 

(2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden 
tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy 

a) a település környezetét a lehetı legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet 
terhelése és igénybevétele csökkenjen; 
b) biztosítsa a keletkezı hulladék mennyiségének és minıségének megfelelı kezelését, 
hasznosítását, ártalmatlanítását. 
 

(3) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-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. 
 

2. A rendelet hatálya 

2. § 

 

(1) A rendelet hatálya Alsónémedi közigazgatási területén a rendszeres 
hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, 
birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki. 

(2) A rendszeres hulladékszállításba bevont  terület:_ 
a) a község belterülete, 
b) Északi ipartelep, 



c) déli ipartelep. 
(3)  A rendelet elıírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony 

hulladékra. 
 

II. fejezet 

  Részletes szabályok 
                                                        3. A közszolgáltató kijelölése 

      3.§. 

(1) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyőjtött települési szilárd hulladék (a 
továbbiakban: TSZH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében 
összegyőjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló 
létesítmény mőködtetésére, valamint a begyőjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy 
hasznosításra történı átadására terjed ki. 

(2) A TSZH kezelését, azaz összegyőjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, 
valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzata a Vertikál Közszolgáltató Zrt.-vel (8154 Polgárdi, Bocskai út 39.) 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést útján végzi és biztosítja.  

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatban, mint 10 % feletti 
alvállalkozót igénybe veszi a Kunépszolg Kft. és Dészolg Kft. szolgáltatásait. 

(4) Alsónémedi Nagyközségben keletkezı TSZH lerakására és ártalmatlanítására kijelölt 
lerakóhely: Gyál 044/2 hrsz-ú terület üzemelı  Regionális Hulladékkezelı Központ 
(üzemeltetı: A.S.A. Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Magyarország Kft.) 

 

4. Adatkezelés 

4. § 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggıen az ingatlantulajdonos 
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra 
alkalmas adatbázis létrehozása és mőködtetése. 

(2) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével 
– a szerzıdéses viszony létrejöttétıl annak megszőnéséig, díjhátralék esetén a tartozás 
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszőnését követıen a Szolgáltató a kezelt 
adatokat köteles megsemmisíteni. 

(3) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra 
jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.  

 

5.§. 

(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges 
adatok feltüntetésével. 

(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerzıdés megkötéséhez szükséges, a Htv. 
38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem 
azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a 



Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követıen 30 napon 
belül bejelenteni.  

(3) A közszolgáltatási szerzıdés megkötéséhez a Gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást 
igénybe vevı nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás 
igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a Szolgáltató 
rendelkezésére bocsátani.   

(4) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a személyes adatok védelmérıl 
és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek 
megfelelıen eljárni. 

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles  
a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,  
b) gondoskodni az adatok biztonságáról,  
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

   5. Közszolgáltatási szerzıdés 

6. § 

(1) A helyi kötelezı közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés létrejön: 

a) a közszolgáltatás elsı igénybevételével, és a Szolgáltató a közszolgáltatás 
ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, vagy 

b) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerzıdés írásba foglalásával. 
 

 
(2) A közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és  
aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevı 4. § (2) 
bekezdésében meghatározott azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást 
igénybe vevı nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos 
megnevezése és azonosító adatai is), 
ab) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatást igénybe vevı 4. § (3) 
bekezdésében meghatározott azonosító adatai.  

b) a szerzıdés tárgya, 
c) a közszolgáltatás megkezdésének idıpontja, a szerzıdés idıbeli hatálya, 
d) a közszolgáltatás díja,  
e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja, 
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele, 
g) egyéb, a szerzıdı felek által lényegesnek tartott feltételek. 

 

6. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

7. § 

(1) A Szolgáltató a TSZH begyőjtésérıl heti egy alkalommal köteles gondoskodni. 

(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni. 

(3) A TSZH begyőjtésének, elszállításának rendje, hogy a közszolgáltató folyamatosan és 
teljes körően összegyőjti és elszállítja:  



a) minden hétfıi  napon 06 órától a Rákóczi utcától északra  esı területrıl 
b) minden keddi napon 06 órától  a Rákóczi utcától délre esı területrıl. 

 
(4) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett 

változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte elıtt 15 
nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 

 
7. Győjt ıedények használat 

8. § 
 

(1) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos őrtartalmú tárolók 
használhatók: 

a) 50 literes szabványos tároló, 
b) 60 literes szabványos tároló, 
c) 110 literes szabványos tároló, 
d) 120 literes szabványos tároló, 
e) 240 literes szabványos tároló, 
f) 1100 literes szabványos tároló 
g) Egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák (továbbiakban: zsák). 
 

(2) A győjtıedény beszerzése, annak folyamatos karbantartása, szükség szerinti pótlása, 
cseréje  a közszolgáltatást igénybe vevı feladata. 

(3) A győjtıedény mellett kiegészítı megoldásként a szolgáltatótól az elszállítás és 
hulladékkezelés teljes díját is tartalmazó áron megvásárolható, egyedi jelöléssel jelölt 
köztisztasági zsák alkalmazható, amennyiben  

a) az ingatlanon keletkezı hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a 
győjtıedény őrtartalmát,  

b) a szabványos győjtıedénybe nem fér bele, de háztartási hulladéknak 
minısül, vagy 

c) a többlethulladék által az edény túlsúlyos lenne.  
 

(4) A közszolgáltatás biztosítása során: 
a) A győjtıedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. 

Amennyiben a győjtıedény tárolása közterületen történik, a győjtıedényt használó 
ingatlantulajdonos köteles a tároló helyet és annak környékét rendben tartani. 

b) az ürítési mővelet során kiszóródott hulladékot a közszolgáltató megbízásából a 
kiürítést végzı személyzet a begyőjtési folyamat megszakításával, késedelem 
nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani. 

(5) A kihelyezett győjtıedénybıl és zsákból guberálni tilos. 
 

8. Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei 
9. § 

 
(1) A hulladékszállításba bevont területen valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi 

közössége, használója, kezelıje, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlıje (a 
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkezı, illetve felgyülemlı 
települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e 
rendelet szerint szervezett kötelezı közszolgáltatás igénybevétele útján köteles 
gondoskodni. 



(2)  Gazdálkodó szervezet a Htv. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a 
hulladék kezelésérıl. 

10.§. 

 

(1) A TSZH kezelésérıl az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a hulladék 
keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az 
ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található. 

(2) A TSZH-t a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell 
bocsátani. 

(3) A győjtıedény a szállítást megelızı nap 1800 órától, a szállítás napján legkésıbb 600 óráig 
helyezhetı ki, és a szállítás napján 2000 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a 
géppel mozgatható konténeres győjtıedény. A 8. § (2) bekezdésének megfelelı zsák csak 
bekötve helyezhetı ki a közterületre. 

(4) Az ingatlantulajdonos a győjtıedényben az ingatlanon szokásosan keletkezı hulladékot 
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a 
hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne 
veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítı berendezést ne károsítsa. 

(5) A győjtıedénybe tilos mérgezı, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a 
kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy 
begyőjtése során a gépkocsi mőszaki berendezésében rongálódást idézhet elı, 
ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az 
ártalmatlanító/hasznosító telep mőszaki berendezéseit. 

(6) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (6) bekezdésben 
megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A 
kiürítés megtagadásáról a Szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost és 
ezzel egyidejőleg a személyzet köteles azt a munkájukról vezetett járatnaplóba bejegyezni. Az 
emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

(7) A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az 
ingatlantulajdonos kérelmére a szerzıdés szünetel. 

(8) Ha a győjtıedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, 
vagy befagyott, vagy a benne lévı hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék 
összsúlya meghaladja a terhelhetıségét és emiatt a győjtıedényt az elıírt módon kiüríteni nem 
lehet, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthetı 
győjtıedényt szabályszerően kiüríteni, használhatóvá tenni. 

(9) A győjtıedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 
fertıtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertıtlenítése a győjtıedény 
használójának feladata.  

(10) A kihelyezett győjtıedény nem akadályozhatja a jármő és gyalogos forgalmat 
és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének 
elıidézésével. 

(11) A kihelyezett, más tulajdonában álló győjtıedénybe csak és kizárólag annak 
tulajdonosának engedélyével helyezhetı el hulladék.  

(12) Tilos a győjtıedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjármővel oly módon elzárni, amely a győjtıedénynek a gyakorlatban kialakult 
módon történı ürítését akadályozza. 

 

 



11. § 

(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését kérheti írásban vagy személyes 
bejelentés keretében, amennyiben ingatlanát 30 napot meghaladó idıtartamban nem 
használja. A szüneteltetés idıtartamára az ingatlantulajdonos – a kérelem vagy 
bejelentést követı idıponttól kezdıdıen – mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. 

(2) A szüneteltetési kérelem benyújtása elızze meg a szüneteltetési idıszakot. 

(3) Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos közszolgáltatás 
szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás 
szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának idıpontjáig visszamenıleg 1 db 
110 liter őrtartalmú győjtıedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével 
megállapítható szemétszállítási díj egyösszegő megfizetésére.  

 

9. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

12. § 

 
(1) 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. 

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

gondossággal végezni. 
 

(3) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az 
ebbıl eredı karbantartási munkák, valamint a javítás idıtartamára helyettesítı 
tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a 
Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve 
cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

 
(4) A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) és a zöld hulladék győjtésérıl 

(lombtalanítás) a Közszolgáltató évi 1 alkalommal, külön egyeztetett idıpontban, 
gondoskodik, mely térítésmentes. További lomtalanítás(ok) szervezése esetén azok 
elvégzésérıl a Közszolgáltató az Önkormányzattal kötött  szerzıdésben foglaltaknak 
megfelelıen gondoskodik. Az akcióról a Közszolgáltató és az Önkormányzat közösen 
tájékoztatja a lakosságot. 

(5) A lomtalanításra meghirdetett idıpontban az ingatlantulajdonos a győjtési helyen a 
hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármő- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy 
károkozás veszélyének elıidézésével. 

(6) A lomtalanítás idıpontjáról a Közszolgáltató 3 héttel korábban értesíti az 
Önkormányzatot, aki a helyben szokásos módon az idıpontot közzéteszi. A 
lomtalanítás során építési törmelék és veszélyes hulladék nem kerül elszállításra. 

 



10. A közszolgáltatás díja 

13. § 

(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a 
Szolgáltató által utólag, három havonta megküldött számla alapján díjat kötelesek 
fizetni. 

(2) A Szolgáltatót megilletı közszolgáltatási díj egytényezıs. A díjtételeket az önkormányzattal 
megkötött közszolgáltatási szerzıdés tartalmazza. 

(3) Az egységnyi díjtételek – a többlethulladék kezeléséhez igénybe vehetı zsákok 
egységnyi díjtételeit kivéve - az adott mennyiségre vonatkozó hulladék begyőjtés, 
szállítás, lakossági szelektív győjtés és kezelés-ártalmatlanítás költségeit tartalmazza. 

(4) A közszolgáltatás teljes díja az adott ingatlanon rendszeresített edényzetre vonatkozó 
egységnyi díjtételek és a díjfizetési idıszakban elvégzett ürítések számának szorzata.  

(5) A közszolgáltatás díj megfizetése: 

a) nem tagadható meg a díjfizetés arra való hivatkozással, hogy a kötelezı 
közszolgáltatást valaki nem veszi igénybe feltéve, hogy a Szolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja. 

b) megtagadhatja az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díjának megfizetését, ha a 
Szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

c) nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése a b) bekezdés alapján, 
ha a Szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az idıjárás vagy más, a Ptk. 
szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a Szolgáltató az akadály elhárulását 
követıen a lehetı legrövidebb idın belül pótolta mulasztását.  

14. § 

(1) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerőségével 
kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a 
számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs. 

(2) Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a 
Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles 
visszafizetni. 

(3) Az ingatlantulajdonost terhelı hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók 
módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék behajtásának eljárási rendjét a Htv. 52 
§-a szabályozza. 

15.§. 
(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, 

úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a 
változás tényét 8 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás 
bejelentésével egyidejőleg az új tulajdonos és a Szolgáltató között a közszolgáltatási 
szerzıdés létrejön.                     

(2) A bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlantulajdonos 
köteles megfizetni. 

 

11. Kedvezmények, mentességek 
16. § 



(1)  A közszolgáltatás igénybevevı az általa használt edényre számított, mindenkori   
hulladékszállítási díj 50%-át, mint kedvezményt veheti igénybe  

 
a) a 60. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követı hónap 
elsejétıl,   amennyiben ı az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezıje és egyedüli, 
kizárólagos használója, 
b) az a kétszemélyes háztartás, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a 
fiatalabbik személy 70. életévének betöltését követı hónap elsejétıl, amennyiben ık 
az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezıi és egyedüli, kizárólagos használói. 
 

(2) Díjfizetési mentességben részesülhet az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanára 
nincs bejelentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerően nem tartózkodik ott 
senki.  

(3) A kedvezmények az arra való jogosultság megszerzését követı hónap elsı napjától, a 
mentesség a feltétel bekövetkezését követı  hónap elsı napjától vehetık igénybe a helyi 
szociális rendeletben rögzített módon és formában. 
 

12. Közterületen keletkezı hulladék győjtése és elszállítása 

17. § 

(1) A közterületeken keletkezı háztartási és egyéb szilárd hulladékról az önkormányzat a 
közszolgáltatás keretein kívül, külön szerzıdés alapján gondoskodik. 

(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás 
keretein kívül gondoskodik. A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok 
összegyőjtésérıl, elszállításáról a Szolgáltató, az önkormányzat írásos jelzésére 5 
munkanapon belül köteles gondoskodni. 

 
13. A hulladékok szállításának különös szabályai 

18. § 

(1) Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkezı települési hulladékának 
elszállításáról, elhelyezésérıl e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt 
csak: 

a) zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító jármővel 
rendelkezı, erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 1 m3 
hulladékmennyiségig saját szervezésben, szóródás mentesen, lekötött zsákban 
(nem rendszeresített köztisztasági zsák); 

b) a köztisztasági közszolgáltatótól történı többletszolgáltatás megrendelésével (pl.: 
alkalmi konténer rendelés); 

c) közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során gondoskodhat. 

  

       14. A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali 
feladatai 



19.§ 

14.§ (1) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal — a személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályok betartásával — a közszolgáltatás zökkenımentes ellátása érdekében induló 
adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét. 

(2) A hivatal a közszolgáltatás idıtartama alatt havonta tájékoztatja a Közszolgáltatót a 
kiadott telephelyengedélyekrıl, az üzletbejelentésekrıl, a kedvezményben részesülıkrıl, 
valamint a jogerıs határozat megküldésével a közterület foglalási engedélyekrıl. 

 

15. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések. 

20.§. 

A Közszolgáltató minden naptári év novemberi hónapjában köteles beszámolni a Képviselı-
testület elıtt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységérıl, melyhez a Közös  
Hivatal kiegészítı véleményt készít. 

      III. fejezet 

Vegyes  rendelkezések 

              21. §. 

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) háztartási hulladék: a háztartásokban képzıdı vegyes, elkülönítetten győjtött, valamint 
lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára 
használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és 
területein képzıdı hulladékot; 

b) lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett 
olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített 
győjtıedény méreteit meghaladja; 

c) közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezı és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minısítésérıl szóló törvény szerint 
minısített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés alapján hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást lát el; 

d) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
átvételét, győjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, 
üzemeltetését biztosító, kötelezı jelleggel igénybe veendı szolgáltatás; 

(2)Egyekben a hulladékról szóló  2012. évi  CLXXXV. törvény 2.§ (1) bekezdésében 
foglaltak az irányadóak. 

a.  

16. Hatálybalépés 

22. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 

(2) Hatálybalépésével egyidejőleg  
 



a) a köztisztaságról és a  települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 
közszolgáltatásról szóló 12/2003.(07. 04.) rendelete, valamint a módosítására kiadott 
15/2005. (XII. 15.) sz., 5/2009. (III. 05.) sz., 24/2010. (XII. 20.) sz., 10/2011. (III. 30.) 
sz  és 2/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik, 

b) a  helyi szociális ellátásokról szóló 25/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 19. §-a 
az alábbiak szerint módosul: 

 
„11. Hulladékszállítási díj támogatása 

 
19. §  

 
(1) Az Önkormányzat a település lakossága részére rendszeres ellátásként - kérelemre - 

támogatást nyújt a települési szilárd hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás 
díjának megfizetéséhez. 
   

(2) A kedvezmény igénybevételének feltételeit a települési szilárd hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló …. /2014. (II.25.) számú rendelet rögzíti. 

 
(3) A kedvezmény összege a kérelmezı által  igénybevett edényre számított  

hulladékszállítási díj 50%-a. 
 

(4) A kérelmet a Hivatalban kell benyújtani és nyilatkozni a feltételek fennállásáról.  
 

(5) A hivatal a kérelmek elbírálásánál saját nyilvántartásit és a helyszíni szemlén 
tapasztaltakat veszi figyelembe.” 

 
 
Alsónémedi, 2014. február 12. 
 
 
             Vincze József                                                   Dr. Percze Tünde   
     polgármester                jegyzı 
 
 


