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17/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §
(1) Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) meghatározott 
elveket érvényesítse, e rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint a települési 
hulladék kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony egyfelől az önkormányzat társulása 
és a közszolgáltató között hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel meghatározott 
jogviszony, másfelől az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti kötelmi jogviszony, 
amely jogszabályból keletkezik azáltal, hogy az ingatlanhasználó Sárszentmihály község 
közigazgatási területén ingatlanhasználattal rendelkezik.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony tartalmát jogszabályok és a 
közszolgáltatási szerződés állapítja meg.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi hatálya, tartalma 
2. §
(1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Sárszentmihály község 

közigazgatási területére terjed ki.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése Sárszentmihály Községi 

Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező feladata.
(3) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására vonatkozó 

hatáskörét a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra (a 
továbbiakban: Önkormányzati Társulás) átruházta.

(4) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról az Önkormányzati 
Társulás által a VERTIKÁL-OROSZLÁNY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS-sel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján 
gondoskodik. A közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató a 
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 8154 Polgárdi, Bocskai utca 39. szám alatti társaság (a 
továbbiakban: Közszolgáltató).

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási tevékenységek:

a. Közszolgáltató az ingatlanhasználó által összegyűjtött települési hulladékot heti 1 
alkalommal átveszi és elszállítja.

b. Szelektív hulladékgyűjtés keretében Közszolgáltató az ingatlanhasználó által szelektíven 
gyűjtött újrahasznosítható hulladékot (papír, műanyag) évi 12 alkalommal, a hulladékgyűjtő 
naptárban a szelektív hulladék gyűjtésére megjelölt napokon házhoz menő rendszerben 
begyűjti.
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c. Szelektív hulladékgyűjtés keretében Közszolgáltató az ingatlanhasználó által összegyűjtött, 
biológiailag bomló hulladékot évi 8 alkalommal, a hulladékgyűjtő naptárban megjelölt 
napokon házhoz menő rendszerben begyűjti.

d. Szelektív hulladékgyűjtés keretében Közszolgáltató az ingatlanhasználó által szelektíven 
gyűjtött újrahasznosítható üveg hulladékot évi 1 alkalommal, az Önkormányzattal 
egyeztetett időpontban és az Önkormányzat udvarában kialakított hulladékgyűjtő pontra 
kihelyezett konténerben begyűjti.

e. Házhoz menő lomtalanítás keretében Közszolgáltató évi 1 alkalommal, az 
ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban elszállítja a háztartásban keletkezett, 
feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat.

f. Az a)-e) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési hulladék 
elhelyezése, kezelése és ártalmatlanítása.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, módja

3. §

(1) A hulladékszállítás hetente egyszer, keddi napon történik. Ha ez a nap munkaszüneti 
nap, akkor a hulladékszállítás napjáról legalább 1 héttel előbb a Közszolgáltató a 
Polgármesteri Hivatal útján a helyben szokásos módon (hirdetmény) tájékoztatja a lakosságot.

(2) Az ingatlanhasználó a szabvány gyűjtőedényeket közterületen, a begyűjtést végző 
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen köteles elhelyezni.

(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18 
órától helyezheti ki a közterületre, a gyűjtőedénynek a szállítási napon reggel 6 órára a 
közterületen kell lennie.

4. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő jogai és 

kötelezettségei

4. §

(1) Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:

a. egyértelműen megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés vagy a 
szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá 
a begyűjtő járműben kárt okozhat, vagy a hasznosítás illetve kezelés során veszélyeztetheti 
a környezetet,

b. ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot 
tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható és nem 
minősíthető települési hulladéknak,

c. a kihelyezett gyűjtőedény e Rendeletben meghatározott mennyiséget meghaladó 
mennyiségű hulladékot tartalmaz.

(2) Közszolgáltató jogosult írásban jelezni a települési önkormányzat jegyzője felé, ha:

a. az ingatlan használója a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó 
kötelezettségét megszegi,

b. az ingatlan használója a települési hulladéknak e Rendeletben meghatározott szelektív 
gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,

c. az ingatlanhasználó e Rendeletben foglalt, hulladékgazdálkodással összefüggő 
kötelezettségeit megszegi.

5. §

(1) Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybe vételére köteles 
ingatlanhasználóktól a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabvány 
gyűjtőedényben:

a. a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,
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b. az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, lomtalanítás 
körébe vont hulladék évente egyszeri begyűjtése és elszállítása az ingatlanhasználó által 
kezdeményezett és egyeztetett időpontban,

c. a közterületi hulladéknak az Önkormányzat egyedi megrendelése alapján történő alkalmi 
begyűjtése és elszállítása,

d. a bármilyen okból elmaradt hulladék elszállításának pótlása a következő munkanapon vagy 
legkésőbb a soron következő szállítási napon.

(2) Közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben 
bekövetkező változásokról haladéktalanul írásban értesíteni az Önkormányzatot.

(3) Közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő naptárt legalább egyéves időszakra 
meghatározni, és a honlapján az elkülönítetten gyűjtött hulladék első szállítását megelőző 5 
nappal korábban közzétenni, valamint az Önkormányzat részére közzététel céljából 
megküldeni.

5. Az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő jogai és 

kötelezettségei

6. §

Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben jogosult a 
Közszolgáltató emblémájával ellátott és megvásárolt ún. többlet hulladék zsákban a 
hulladékgyűjtő edényzet mellé kihelyezni azon települési hulladékát, mely a hulladékgyűjtő 
edényzet térfogatát esetenként meghaladja.

7. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanon keletkező települési hulladékot a 2. § (5) 
bekezdésben meghatározott elkülönített módon gyűjteni, továbbá a Közszolgáltatónak a 
begyűjtés napján az ingatlan előtti közterületre kihelyezve átadni.

(2) A gépjárművel nem megközelíthető ingatlan ingatlanhasználója az ingatlanon keletkező 
települési hulladékát köteles az ingatlanhoz legközelebbi, a gyűjtőjármű útvonalába eső 
közterületre kihelyezni.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni.
(4) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanon rendszeresen keletkező hulladék 

mennyiségéhez és az ingatlanon élők létszámához mérten megválasztott olyan típusú és 
darabszámú, de legalább egy darab, szabvány hulladék gyűjtőedényről gondoskodni, amellyel 
az ingatlanán keletkezett hulladék tárolása két ürítés között a környezet szennyezése nélkül 
megoldható.

(5) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az alábbiak 
szerint meghatározott módon gyűjteni

a. Az ömlesztett települési hulladékot köteles zárt szabvány hulladékgyűjtő edényben gyűjteni.
b. A papír hulladékot köteles tisztán, laposra hajtogatva, kötegelve gyűjteni és szállításra 

készen kihelyezni.
c. A műanyag és fém csomagolási hulladékot köteles laposra taposva és bármely áttetsző 

zsákban gyűjteni és szállításra kihelyezni.
d. A biológiailag bomló hulladékot köteles bármely áttetsző zsákban vagy kötegelve 

(legfeljebb 70 cm-es hosszúságúra darabolva, legfeljebb fél méter szélességben kötegekbe 
összekötve) gyűjteni és szállításra kihelyezni.

(6) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáról 
és a gyűjtőedény és környezete tisztántartásáról.

(7) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
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(8) Ha a szabvány edényben elhelyezett hulladék összetömörödött vagy befagyott, akkor az 
ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni.

(9) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos.
(10) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(11) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanon keletkező hulladék mennyiségét alacsony 

szinten tartani.
(12) Az ingatlanhasználó köteles a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni 

annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét, és jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és 
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(13) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.
8. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak a változást 15 napon belül bejelenteni, 
ha az ingatlan tekintetében a tulajdonos vagy a használó személyében változás történik, vagy 
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség 
keletkezése esetén írásban köteles bejelenteni a természetes személyazonosító adatait (név, 
születési hely, idő, anyja születési neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jel), posta 
címét, az ingatlanhasználattal érintett ingatlan pontos címét.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bejelentésben az ingatlanhasználónak meg kell 
jelölnie az ingatlant használó lakók számát, valamint a hulladékgyűjtő edényzet típusát.

(4) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettsége az olyan 
beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

9. §

Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana 
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül 
vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az 
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladékától 
elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, kivéve, ha igazoltan az 
ingatlanon keletkezett összes települési hulladékra nem a helyben szervezett kötelező 
közszolgáltatást veszi igénybe.

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben 

nem szabályozott módja és feltételei

10. §

(1) Sárszentmihály településen a Közszolgáltató által felajánlott szabvány gyűjtőedény és az 
abban elhelyezhető hulladék súlya

a. 60 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 12 kg települési hulladék helyezhető el,
b. 80 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 15 kg települési hulladék helyezhető el,
c. 110 vagy 120 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 25 kg települési hulladék helyezhető 

el,
d. 240 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 50 kg települési hulladék helyezhető el,
e. 1100 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 250 kg települési hulladék helyezhető el.

 (2) A szabvány gyűjtőedény választhatósága a településen magánszemélyek esetében

a. 1 fős háztartás: 60 literes gyűjtőedény vagy nagyobb űrtartalmú,
b. 1-2 fős háztartás: 80 literes gyűjtőedény vagy nagyobb űrtartalmú,
c. 2-4 fős háztartás: 110-120 literes gyűjtőedény vagy nagyobb űrtartalmú,
d. 3-5 fős háztartás: 120 literes gyűjtőedény vagy nagyobb űrtartalmú,
e. 5 fős háztartás felett: 240 literes gyűjtőedény vagy nagyobb űrtartalmú.
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(3) A szabvány gyűjtőedény választhatósága a településen költségvetési szervek és 
gazdálkodó szervezetek esetében 120, 240 és 1100 literes.

(4) A szabvány hulladék gyűjtőedényt az ingatlanhasználó biztosítja. Igény esetén a 
Közszolgáltató bérleti díj ellenében vállalja, hogy szabvány gyűjtőedényt biztosít az 
ingatlanhasználónak.

(5) Házhoz menő lomtalanítás évi 1 alkalommal külön díj felszámolása nélkül vehető 
igénybe. Az évi 1 alkalmat meghaladó lomtalanítási igényt az ingatlanhasználó kérelmezi a 
Közszolgáltatónál, melyért díjat kell fizetnie.

(6) Többlet hulladékos zsákot az ingatlanhasználó korlátlan mennyiségben vásárolhat a 
Közszolgáltatótól, vagy a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatalban.

(7) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék az ingatlanhasználó által biztosított, kereskedelmi 
forgalomban kapható áttetsző zsákban adható át.

(8) Az ingatlanhasználónak a kisebb gyűjtőedény használata iránti igényét a 
Közszolgáltatónál írásban kell bejelentenie. A bejelentésnek tartalmaznia kell az igényelt 
gyűjtőedény méretét és az ingatlanhasználó nyilatkozatát arról, hogy vállalja az 
újrahasznosítható települési hulladékok elkülönített, Közszolgáltató által közzétett szakszerű 
gyűjtését, valamint a Közszolgáltató által évente kiadott hulladéknaptár szerint az ingatlana 
elé történő kihelyezését. A bejelentéshez mellékelni kell az igényelt gyűjtőedény beszerzésére 
vonatkozó dokumentumot (számlát vagy adásvételi szerződést).

(9) Közszolgáltató a kisebb gyűjtőedény iránti igénybejelentés és a kisebb gyűjtőedény 
beszerzését igazoló dokumentum átvételét követő hónap 1-jétől kezdődő időponttal módosítja 
az ingatlanhasználó szerződéses adatait.

7. Az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 

kötelezettség, megfizetés rendje, az esetleges kedvezmények

11. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat kell 
fizetni, melyet közvetlenül az ingatlanhasználónak kell megfizetnie

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást 
felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja.

(3) Az ingatlanhasználó akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató 
igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását vagy a 
szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a hulladékról szóló törvény alapján kerül 
megállapításra.

(5) Az ingatlanhasználó vagy fizetésre kötelezett a díjat az ingatlanhasználat létrejöttének 
napjától köteles fizetni.

(6) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett számla ellenében, a 
számla kézhezvételének napját követő 8 napos határidőn belül, negyedévente, utólag köteles 
megfizetni.

(7) A díjfizetés egysége a gyűjtőedény űrmértéke, a díj számítása a gyűjtőedény számának, 
az adott időszakra eső ürítések számának és az űrmértékre meghatározott ürítési díjnak a 
szorzata.

(8) A díjfizetés módja

a. készpénz
b. csoportos beszedési megbízás
c. banki átutalás
d. készpénzátutalási megbízás,
e. díjnet elektronikus számla és számlafizetési szolgáltatás útján.
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(9) A fizetési módot az ingatlanhasználó vagy fizetésre kötelezett szabadon választja meg, 

valamint jogosult a választott fizetési módot változás bejelentési eljárásban megváltoztatni.

8. Az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés esetei

12. §

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 

folyamatosan, legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt települési hulladék sem 

keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 

Közszolgáltató felé, megjelölve abban

a. az ingatlanhasználó nevét,

b. az ingatlanhasználattal érintett ingatlan pontos címét, melyre a szüneteltetési kérelem 

vonatkozik,

c. az ingatlanhasználó elérhetőségét,

d. szüneteltetés időtartamát (mettől-meddig, év,hó,nap).

(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt annak kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal meg 

kell küldeni a Közszolgáltatónak.

(4) Szüneteltetés csak teljes naptári hónapra kérhető.

(5) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, arról az ingatlanhasználó köteles 

haladéktalanul, írásban értesíteni a Közszolgáltatót.

9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére 

vonatkozó rendelkezések

13. §

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően: az ingatlanhasználó 

személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas 

adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás igénybevételének 

szüneteltetése esetén annak nyilvántartása.

(2) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a Közszolgáltató 

gondoskodik.

(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek 

az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A Közszolgáltató nyilvántartása

a. természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes személyazonosító adatokat (név, 

születési hely, idő, anyja születési neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jel) és a 

lakcímet tartalmazza.

b. egyéni vállalkozó esetében az a) pontban meghatározottakon túl a vállalkozói igazolvány 

számát tartalmazza.

c. gazdálkodó szervezetek esetében a cég azonosító adatokat (név, cégnév, székhely cím, 

cégbejegyzési szám, adószám, számla cím, szállítási cím, bankszámla szám, képviselő neve, 

címe adatokat tartalmazza.

(5) Közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó természetes személyazonosító 

adatait kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez, a közszolgáltatás nyújtására irányuló 

jogviszony létrehozatala érdekében, illetve a jogviszony fennállása alatt, valamint a 

díjhátralék kezelésével kapcsolatban használhatja fel.

(6) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait, cégadatait a közszolgáltatási 

jogviszony megszűnéséig, a jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt 

iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt, díjhátralék esetében a tartozás fennállásáig 
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használhatja fel, illetve kezelheti. A közszolgáltatási jogviszony vagy a díjhátralék 

megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.

10. Hulladékgazdálkodási bírság

14. §

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 

módjáról szóló jogszabályban foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzője 

hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki.

Záró rendelkezések

15. §

1. Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

2. Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 2/2003.(II.25.) önkormányzati rendelet.

             _________________________                     _________________________

                         /: Kalmár Tibor :/                                           /: Dr. Nagy Ildikó :/

                            polgármester                                                         jegyző

A Rendelet kihirdetve: 2014. november 28.

                                                                                    _________________________

                                                                                              /: Dr. Nagy Ildikó :/

                                                                                                        jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret

17/2014.(XI.28.)-OR 617.05 KB
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