
Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013.(VI.11.) számú önkormányzati rendelete 
a hulladékról és a köztisztaság helyi szabályairól 

 
 

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában biztosított jogkörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13.§. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében, a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. tv. 35.§.-ban és 88.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő 

önkormányzati rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 

(1) E rendelet hatálya  
a) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. / továbbiakban: Htv. / 2.§.(1) bekezdés 43. pontja 
szerinti települési hulladékra, 
b) a közterületek tisztántartására terjed ki. 

(2) Az e rendeletben használt fogalmakat a Htv.-ben meghatározott tartalommal azonosan kell 
értelmezni. 

 
 

2.§. 
 

(1) Pincehely Nagyközség Önkormányzata a települési hulladék gyűjtésére, elszállítására, 
ártalmatlanítására vonatkozó kötelező önkormányzati feladatának ellátását a Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésével kötött hulladékgazdálkodási társulási 
megállapodás keretében biztosítja. 

(2) Pincehely település területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására – az (1) 
bekezdés szerinti társulási megállapodás 3. pontja alapján – az ALISCA Terra Regionális 
Hulladékgazdálkodási Kft. / 7100 Szekszárd Epreskert u. 9., továbbiakban: közszolgálató / 
jogosult és köteles. 

(3) A közszolgáltató a Pincehely településen begyűjtött települési hulladékot a Dél-Balatoni és 
Sióvölgyi Hulladékgazdálkodási Konzorcium által létesített, és az AWE Zöldfok Zrt. által 
üzemeltetett Somi Regionális Hulladéklerakó telepre szállítja be ártalmatlanítás céljából. 

 
 

3.§. 
 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma: 
a) az ingatlantulajdonos által összegyűjtött települési hulladék hetenként egyszeri 
alkalommal történő átvétele, 
b) az átvett települési hulladék elszállítása, 
c) a 2.§. (3) bekezdése telepen a hulladék ártalmatlanítás céljára történő átadása, 
d) évente egyszeri alkalommal a háztartási hulladék körébe nem tartozó, nagydarabos 
hulladék begyűjtése (lomtalanítás ), 
e) évente két alkalommal ( tavasszal és ősszel ), az ingatlantulajdonos által kötegelve 
kikészített zöldhulladék begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása, 
f) a település öt pontján kihelyezett elkülönítetten gyűjtő tartályokban összegyűlt üveg, papír 
és műanyag hulladék begyűjtése, elszállítása szükség szerint, újrahasznosítás céljából, 
g) a műszaki és pénzügyi feltételek megteremtését követően az ingatlanokon elkülönítetten 



gyűjtött hulladék begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása, 
h) az ingatlan tulajdonosok közszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatása. 

(2) A települési hulladék közszolgáltató által történő átvételének, begyűjtésének rendjében 
bekövetkező változásról az ingatlan tulajdonosokat az esedékesség előtt legalább három 
nappal, legalább utcánként elhelyezett hirdetmény útján tájékoztatni kell. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatás nyújtásának határa megegyezik a település 
közigazgatási határával.  

 
4.§. 

 
(1) A települési hulladék birtokosa az ingatlanán összegyűjtött települési hulladékot az elszállítás 

napján legkésőbb reggel 6 óráig köteles a hulladékszállító gépjárműhöz rendszeresített 
hulladéktároló edényben ( kuka ) kihelyezni arra az ingatlanához legközelebb eső helyre, 
mely a hulladékszállító gépjárművel biztonságosan megközelíthető. Amennyiben az 
ingatlantól mért 50m-es távolságon belül ilyen pont nem található, a hulladék begyűjtéséről 
a közszolgáltató a (2) bekezdésben foglaltak szerint gondoskodik. 

(2) Ha a hulladékbirtokos ingatlana hulladékszállító járművel csak 50m-nél nagyobb távolságra 
közelíthető meg, az önkormányzat a közszolgáltatóval  egyetértésben mentesítheti a 
hulladékgyűjtés és átadás (1) bekezdés szerinti módja alól. Ebben az esetben a települési 
hulladékot a közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag hulladékgyűjtő zsákban is 
gyűjthető, mely zsákokat az önkormányzat saját járművével ( kisteherautó, vagy traktor )a 
hulladékszállítás napján kiszállít az ingatlanhoz legközelebbi olyan pontig, melyet a 
hulladékszállító jármű biztonságosan meg tud közelíteni. 

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti közreműködését a közszolgáltatásban, az érintett 
mennyiség figyelembevételével a közszolgáltató külön megállapodás alapján ellentételezi az 
önkormányzatnak. 

(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonosokkal, hulladékbirtokosokkal egyedi közszolgáltatási 
szerződést köt. A szerződésben kell meghatározni  - az ingatlanon jellemzően képződő 
hulladék mennyiségének figyelembe vételével – a rendszeresített hulladékgyűjtő edény 
űrméretét, mely azonban 70 l-nél kisebb nem lehet. 

(5) A hulladékgyűjtő edényekben csak annyi hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje 
résmentesen lecsukható legyen. Az alkalmanként jelentkező többlet hulladékmennyiség a 
hulladékgyűjtő edény mellé, a közszolgáltató címkéjével ellátott hulladékgyűjtő zsákban 
kihelyezhető. 

 
 

5.§. 
 

(1) A települési hulladék körébe nem tartozó hulladék, a hulladékgyűjtő edénybe nem 
helyezhető el. Amennyiben a hulladék birtokosa e tilalmat megszegve, igazolhatóan mégis 
olyan anyagot helyez el a hulladékgyűjtő edénybe, mely nem tartozik a települési hulladék 
körébe, pótdíjat köteles fizetni, melynek mértéke alkalmanként 1.500.-Ft. A pótdíjat a 
közszolgáltató a következő havi számlájában jogosult érvényesíteni. 

(2) A hulladékszállító járműhöz rendszeresített hulladékgyűjtő edény beszerzése az 
ingatlantulajdonos feladata. A hulladékgyűjtő edényben ürítéskor a közszolgáltató 
munkavállalói által okozott kárt az ingatlantulajdonos részére meg kell a közszolgáltatónak 
meg térítenie, vagy a további használatra alkalmatlan hulladékgyűjtő edényt ki kell cserélnie. 

 
 

6.§. 
 



(1) A közszolgáltató az általa működtetett ügyfélszolgálat útján gondoskodik a közszolgáltatást 
érintő fogyasztói panaszok kezeléséről, intézéséről. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét az 
önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján egyaránt közzé kell tenni. 

(2) Ha a közszolgáltató a hozzá beérkező panasz érdemi elintézéséről nem gondoskodott, a 
panaszos az önkormányzat útján vagy közvetlenül kezdeményezheti a közszolgáltató 
tulajdonosának vagy a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak az intézkedését. 

 
 

7.§. 
 

(1) A közszolgáltató az egyéni közszolgáltatási szerződések megkötésének elősegítése érdekében 
a Polgármesteri Hivataltól igényelheti a települési címjegyzék, s adott lakcímen szereplő 
nagykorú személyek természetes személyi azonosítóinak átadását. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján megkapott személyes adatokat csak a közszolgáltatás 
eredményes ellátása érdekében kezelheti a közszolgáltató. A közszolgáltatással már nem 
érintett személyek adatait nyilvántartásából haladéktalanul törölni köteles. Az (1) bekezdés 
alkalmazásával megszerzett személyes adatokat a közszolgáltató harmadik személy illetve 
szervezet részére kizárólag az esetleges díjtartozás érvényesítése érdekében, illetve hatóság 
vagy bíróság megkeresése alapján továbbíthatja. 

 
 

8.§. 
 

(1) Az egyedi közszolgáltatói szerződés megkötésének megtagadása vagy elmulasztása az 
ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó kötelezettségét 
nem érinti. 

(2) Ha az egyedi közszolgáltatói szerződés az ingatlantulajdonosnak felróható okból nem jön 
létre, a közszolgáltató az ingatlantulajdonos díjfizetési kötelezettségét 
a) egy és kétfős háztartás esetén 70 l-es, 
b) három, vagy annál több személyes háztartás esetén 110-120 l-es 
hulladékgyűjtő edény számításával veheti figyelembe. 

(3) A (2) bekezdés alkalmazása során háztartásnak az azonos lakcímre állandó bejelentettként 
vagy tartózkodási helyre bejelentkezett személyek összességét kell tekinteni. 

 
 

9.§. 
 

(1) A közterületen elhelyezett elkülönítetten (szelektíven ) gyűjtő hulladéktároló edényeket 
rendeltetésüknek megfelelően, bárki, külön térítés nélkül igénybe veheti. 

(2) Valamely közterületi szelektív gyűjtő edény megtelését bárki bejelentheti a Polgármesteri 
Hivatalnak. A Polgármesteri Hivatal köteles a közszolgáltatónál az érintett szelektív gyűjtő 
haladéktalan, de legfeljebb egy héten belüli kiürítését kezdeményezni a közszolgáltatónál. 

 
 

10.§. 
 

(1) Aki a szelektív hulladékgyűjtőbe - bizonyítható módon - oda nem való anyagot helyez el, 
pótdíjat köteles fizetni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti illegális hulladék-elhelyezés pótdíja 3.000.-Ft alkalmanként, melyet a 
közszolgáltató soron kívül jogosult kiszámlázni a hulladék elhelyezőjének. 

(3) A közterületi normál- vagy szelektív hulladékgyűjtők megrongálóival szemben a 
Polgármesteri Hivatal köteles szabálysértési feljelentést tenni. 



 
 

11.§. 
 

(1) A közterület tisztaságát köteles mindenki a tőle elvárható gondossággal megóvni. 
(2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal alkalmazottai a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 
196.§.-a szerinti köztisztasági szabálysértés elkövetőivel szemben minden esetben hivatalból 
kötelesek a szabálysértési feljelentést megtenni. 

(3) Ha a szabálysértést bizonyítottan tizennégy év alatti gyermek követte el, a Polgármesteri 
Hivatal a szabálysértési feljelentés mellőzésével, a gyermekjóléti szolgálatot és a gyermek 
szüleit tájékoztatja a cselekményről. 

 
 

12.§. 
 

(1) A közterületek tisztántartása - a 13.§.-ban foglalt kivételekkel a közterület tulajdonosának, 
kezelőjének a feladata. 

(2) Az Önkormányzat közterület tisztántartási feladatainak ellátását elsősorban közmunka 
szervezésével biztosítja. 

(3) Az Önkormányzat a közterületek tisztántartásában, szépítésében közreműködő civil 
szervezeteket külön rendeletben foglaltak szerint támogatja. 

(4) Az Önkormányzat a jelentős forgalmú közterületeken, illetve közintézmények közelében 
köztéri hulladékgyűjtő edényeket helyez el, melyek ürítéséről szükség szerint, illetve 
folyamatosan gondoskodik. 

(5) A (4) bekezdés szerinti köztéri hulladékgyűjtő edényekbe háztartási hulladékot elhelyezni 
tilos. A köztéri hulladékgyűjtőben háztartási hulladékot elhelyező személyt a Polgármesteri 
Hivatal önkormányzati hatósági eljárás keretében kötelezi a háztartási hulladék elszállítására 
és a közszolgáltató részére történő átadására. 

(6) A 11.§.(2) bekezdés szerinti szabálysértés elkövetőjét, és a 11.§.(3) bekezdés szerinti gyermek 
törvényes képviselőjét a Polgármesteri Hivatal önkormányzati hatósági eljárás keretében 
kötelezi az általuk okozott közterületi szennyezés megszüntetésére, az okozott kár 
megtérítésére, feltéve, hogy arról önként nem gondoskodtak. 

 
 

13.§. 
 
  

(1) Az ingatlantulajdonosát terheli a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM rendelet  /továbbiakban: R /  6.§.-ban 
meghatározott kötelezettségeken túl a járda és az úttest közötti zöldsáv kaszálása is a 
járdától mért három méter szélességben. 

(2) Az R. 6.§.-ban és az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget elmulasztó 
ingatlantulajdonost a jegyző hatósági eljárás keretében kötelezi az előírások teljesítésére. 

 
 

14.§. 
 

(1) Kérelmére, mentesítheti a polgármester azt az ingatlantulajdonost a 13.§. szerinti 
kötelezettségeinek teljesítése alól, aki 
a) 70. életévét betöltötte, vagy 
b) fogyatékos, vagy 



c) súlyos mozgáskorlátozott 
feltéve, hogy a kötelezettségek önkormányzat általi teljesítésének költségeink megfizetését 
vállalja, s háztartásában nem él olyan más nagykorú személy, aki állapotánál fogva a 
kötelezettségek teljesítésére képes lenne. 

(2) A kötelezettségek (1) bekezdés szerinti önkormányzat általi teljesítésének fajlagos ( egy 
négyzetméterre vetített ) díját  az Önkormányzat évente e rendelet függelékeként közzéteszi. 

 
 

15.§. 
 

(1) E rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról 

valamint a települési szilárd és folyékony kommunális hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásokról szóló 5/2004.(IV.12.) számú önkormányzati rendelet, továbbá az annak 
módosításáról szóló 
- 1/2005.(II.3.) számú önkormányzati rendelet, 
- 5/2005.(III.16.) számú önkormányzati rendelet, 
- 20/2005.(XII.14.) számú önkormányzati rendelet, 
- 21/2005.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet, 
- 1/2006.(II.6.) számú önkormányzati rendelet, 
- 14/2006.(XII.11.) számú önkormányzati rendelet, 
- 16/2006.(XII.11.) számú önkormányzati rendelet, 
- 3/2007.(V.29.) számú önkormányzati rendelet, 
- 1/2008.(I.15.) számú önkormányzati rendelet, 
- 13/2008.(IX.30.) számú önkormányzati rendelet, 
- 18/2008.(XII.18.) számú önkormányzati rendelet, 
- 3/2009.(III.30.) számú önkormányzati rendelet, 
- 9/2009.(VII.13.) számú önkormányzati rendelet, 
- 15/2009.(XII.2.) számú önkormányzati rendelet, 
- 17/2009.(XII.21.) számú önkormányzati rendelet, 
- 12/2010.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet, 
- 13/2010.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet, 
- 1/2011.(II.10.) számú önkormányzati rendelet, 
- 14/2011.(XI.30.) számú önkormányzati rendelet, 
- 15/2011.8XII.15.) számú önkormányzati rendelet, 
- 17/2012.(XII.21.) számú önkormányzati rendelet. 
 

 
 
Herdics Béla                                                                                                                           Juhász Ervin 

polgármester                                                                                                      jegyző 

 


