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Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 38.§ (4) bekezdése szerint a Köznevelési,
Kulturális és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ (1)Simontornya Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Htv.) megfogalmazott alapelvekkel összhangban, valamint az
emberi egészség védelme, a természeti és épített környezet megőrzése, a települési környezet tisztán
tartása érdekében a jelen rendeletben foglaltak szerint köztisztasági és hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást szervez.

(2) Az Önkormányzat a város közterületeinek tisztántartásáról, zöldterületeinek gondozásáról egyrészt
a Városüzemeltetési Kft. (7081 Simontornya, Gyár u. 1-5.) és a közfoglalkoztatás útján gondoskodik,
másrészt arra az érintett ingatlantulajdonosokat kötelezi.

(3) Simontornya Város közigazgatási területén a települési hulladék szervezett összegyűjtését és
ártalommentes elhelyezését, helyi kötelező közszolgáltatás útján, önkormányzat hulladékgazdálkodási
közfeladatként az Önkormányzat biztosítja.

Értelmező rendelkezések

2.§ E rendelet alkalmazásában:

(1) A rendelet értelmezése során a Htv., valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló 385/2014.(IXII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.
(IX.29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni.

(2) a) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló
földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként
tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön
szerződésben foglaltak keretei között – a közterületekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Közterület rendeletetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő- és emlékhelyek
kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.), a közművek elhelyezése.

b) Közhasználatra átadott rész: minden olyan terület, amelyet a lakosság, vagy annak egy
meghatározott része korlátozás nélkül, szabadon használ vagy használhat. A terület nem jogi
aktussal, hanem a tényleges használattal válik közterületté.

c) Zöldterület: a város belterületének azon parkosított közhasználatú része – függetlenül annak
növényzettel borított mértékétől –, melynek rendeletetése a közlekedési utak lehatárolása, az
emberi környezet esztétikusabbá tétele.
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(3) Az ingatlantulajdonos tisztántartási kötelezettsége alá eső terület: az ingatlan ingatlan-
nyilvántartás szerinti telekhatár belül eső területe, valamint az ingatlan előtti járda, járda hiányában egy
méter széles területsáv, valamint ha a járda melletti zöld sáv vagy árok is van, az úttestig terjedő terület.

(4) a) Egyedülálló ingatlanhasználó: az ingatlanban a Hatóság által kiadott igazolás szerint egyedül
élő természetes személy ingatlan-használó.

b) A külterületi ingatlant életvitelszerűen használó: akinek a lakcímnyilvántartás szerint
lakóhelye vagy tartózkodási helye az adott ingatlanban van, vagy akként nyilatkozik, hogy az
ingatlant életvitelszerűen használja.

c) Életvitelszerű tartózkodás: egy magánszemély számára az az ingatlan szolgál ténylegesen
életvitelszerű lakhelyéül, ha onnan szervezi életét (pl: rendszeresen innen indul munkába vagy
oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket
(úgymint étkezés, főzés, mosás, stb.), amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz
igénybe, illetve amely elsődleges elérhetőségi címként (levelezési címként) jelenik meg a
hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

(5) a) Házhoz menő hulladékgyűjtés: a közszolgáltató által megvalósított olyan elkülönített gyűjtés,
melynek keretében az önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékfajtákat a közszolgáltató az
ingatlanhasználótól átvéve szállítás során is elkülönítetten kezeli.

b) Hulladékgyűjtő naptár: azon előre meghatározott ürítési napok jegyzéke, melyeken a vegyes
hulladéknak, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak az ingatlanhasználótól a
közszolgáltató általi szállítása megvalósul, és amely tartalmazza az ürítés útvonalát is.

c) Szüneteltetés: olyan jogintézmény, amelynek alapján az ingatlanhasználó a Közszolgáltató
felé tett írásos bejelentése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása a
Közszolgáltató által felfüggesztésre kerül.

d) Többlethulladék: az ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatási szerződés szerinti
gyűjtőedény méretét alkalmanként meghaladó háztartási hulladék.

e) Üdülőingatlan: „a helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvény 52.§ 20. pontjában
meghatározott ingatlan.

(6) Hatóság: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.)
Korm. rendelet 7.§ (1b) bekezdésében meghatározott önkormányzati jogkör gyakorlója – átruházott
hatáskörben – Simontornya Város Jegyzője.

II. Fejezet
A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

2. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

3.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint az
ingatlan melletti úttestig terjedő zöldterület vagy területsáv, gondozásáról, tisztításáról,

[1]b) hulladék- és gyommentesítésről, kaszálásról (mely maximum 20 cm magasságú
növényzetet jelent gyep esetében) azzal, hogy az egybefüggő zöld területek esetében a fűféléket
károsító vegyszeres gyomirtás tilos



2020. 07. 28. MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

3/11

c) az ingatlan melletti, előtti nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztításáról, kaszálásáról,

d) tömbteleken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§ (1)

(2) Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, úgy a kötelezettség a tulajdonosokat egyenlő
arányban terheli.

(3) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt –
ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani, és a hulladékot eltávolítani.

       1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§ (4)

(4) A közterület rendeletetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka, stb. célra) történő
használata esetén használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

       1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§ (5)

4.§ (1) Az ingatlanhasználóknak a telekingatlanok tisztán tartásával kapcsolatos feladatai a
következők:

a) az ingatlan tisztán tartása, gyommentesítése, az ingatlanról a járda és az úttest fölé benyúló
ágak, bokrok metszése, és

b) épület bontása, építése, felújítása és karbantartása miatt üresen álló ingatlan és az előtte
húzódó járda tisztán tartása.

(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási
kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg.

5.§ (1) Az üzlet, szolgáltató egység üzemeltetője az 3.§-ban foglaltakon túl köteles gondoskodni az
ingatlan területén lévő, a közforgalom számára megnyitott területek, parkolóhelyek tisztán tartásáról.

(2) A szórakozó- vendéglátó-, kereskedelmi és szolgáltató helyek előtt – a bejárat közvetlen közelében
– az üzemeltető köteles a nyitvatartási idő alatt köztéri hulladékgyűjtő edényt és csikktartót elhelyezni,
és annak szükség szerinti ürítéséről, valamint az üzletek előtti (utcafronti) úttestig terjedő közterületrész
– ettől eltérő megállapodás hiányában – tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről gondoskodni.

(3) A közterületen árusító köteles az általa használt terület, valamint annak közvetlen környékét
állandóan tisztán tartani, az árusítás során keletkezett települési hulladékot összegyűjteni, és annak
elszállításáról, elhelyezéséről saját költségén gondoskodni.

(4) Vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője a megkötött bérleti,
illetve közterület használati szerződés szerint köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő
számú illemhely, illetve szeméttároló edényzet biztosításáról és üzemeltetéséről, illetve a rendezvény
alatt, és azt követően a terület tisztán tartásáról, szükség esetén fertőtlenítéséről is.

6.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől, ónos esőtől síkossá vált
járdaszakaszt szükség esetén naponta többször is síkosságtól mentesíteni.

(2) A síkosság mentesítés során használt szóróanyag kizárólag környezetvédelmi szempontból
veszélytelen anyag lehet.

(3) Hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jelen, járdasziget és járda közé,
tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, kapubejárat elé, annak teljes szélességében,
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közműre és közcélú műtárgyra.

(4) A feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz
elvezető rendszerbe beleseperni, beleönteni tilos.

(5) Fákon, közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken – a rendeltetésszerűen
hirdetésre szolgáló berendezések kivételével – hirdetni, falragaszt vagy reklámot elhelyezni tilos. A
falragaszok ki nem jelölt helyeken történő felragasztásáért az e tevékenységet végző és a megrendelő
felelősségük arányában felelnek.

(6) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetőtáblákon, falfelületeken
elhelyezte, vagy elhelyeztette.

III. Fejezet
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

3. A közszolgáltatási terület határa, hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma.

7.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Simontornya közszolgáltatási területén „a hulladékról”
szóló Htv. 2.§ (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott szolgáltatás.

(2) A közszolgáltatási terület határa Simontornya város közigazgatási területe.

(3) A hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma a következőkre terjed ki:

a)  a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben,közterületen vagy az
ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésre bocsátott települési hulladék elhelyezés
céljából történő – heti egyszeri gyakorisággal történő – rendszeres elszállítására,

b) a település belterületén az ingatlanhasználó által az ingatlanon összegyűjtött
újrahasznosítható települési hulladék elkülönített gyűjtésére.

c)  gyűjtőzsákos formában elkülönített zöldhulladék gyűjtésérére,

d) évente egy alkalommal, az ingatlanhasználóval előre egyeztetett időpontban a háztartásban
keletkezett lom háztartástól történő elszállítására.

e)  a településen működő gyűjtőpontok, hulladékgyűjtő szigetek rendszeres ürítésére,

f)  a települési hulladékgyűjtő udvar működtetésére,

4. A közszolgáltató tagjai, alvállalkozók aránya

8.§ (1) Az Önkormányzat „a Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott kötelező
közfeladatot a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban:
Társulás) útján látja el.

(2) A Társulás a társulási megállapodásban rögzített feladatok ellátása érdekében a Vertikál-Oroszlány
Hulladékgazdálkodási Együttműködéssel, 2024. január 26-ig fennálló szerződést kötött.

(3) A Vertikál-Oroszlány Hulladékgazdálkodási Együttműködés tagjai:

a Vertikál Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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a Vertikál Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

(4) A Vertikál-Oroszlány Hulladékgazdálkodási Együttműködés tagjainak a közszolgáltatás egészéhez
viszonyított aránya:

a Vertikál Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság esetén 48.091%
az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság esetén
24.315%, és
a Vertikál Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság esetén 27.594%.

(5)   Simontornya Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Vertikál
Közszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

 
(6) A Közszolgáltató feladata ellátásához alvállalkozókat vesz igénybe. A Közszolgáltató által igénybe

vett alvállalkozóknak a megnevezése és közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya Simontornyán
DÉSZOLG Kft. esetében 17%

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, a közszolgáltató és az
ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei, a hulladékgazdálkodási bírság

9.§ (1) Az ingatlanhasználónak a települési hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről” szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4.§
(1)-(6) bekezdés és (8)-(9) bekezdése, valamint 5.§ (1)-(2) bekezdése, 8.§ (2) bekezdése szerint, és „a
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló
16/2002. (IV.10.) EüM rendelet (a továbbiakban EüM rendelet) 4.§ (1)-(2) bekezdései, valamint 5.§ (2)
bekezdésében foglaltak szerint kell gyűjtenie.

(2)   Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék részét képző elkülönített en gyűjtött
hulladékokat szabványos gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban gyűjteni.

(3)   Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a rendelkezésre
álló gyűjtőedények tartalmát, az csak Vertikál feliratú műanyag zsákokban kerül elszállításra.

(4)   Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat fizet.

(5)   A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló
gyűjtőedények megvásárlásáról, pótlásáról, elhelyezéséről és javításáról az ingatlanhasználó
gondoskodik.

(6)   A szabvány gyűjtőedényt – igény esetén – a Közszolgáltató bérleti díj ellenében, bérleti szerződés
alapján biztosítja az ingatlanhasználónak. Ezen jogviszonyra „a Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013.
évi V. törvény 6:331.§-3:341§-ának szabályai az irányadóak.

(7)   Hulladékgyűjtő edény tartós közterületi elhelyezése kizárólag közterület-használati engedély
birtokában történik. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a közterület-használatról szóló 22/2008.(IX.22.)
önkormányzati rendelet 5.§-7.§ tartalmazza.

(8) A Közszolgáltató részére a gyűjtőedényt a szállítást megelőző napon 18 óra és a szállítás napján
reggel 6 óra között kell a közterületre kihelyezni, kivéve a (7) bekezdésben foglaltakat, valamint a
Közszolgáltatóval előzetesen egyeztetett szállítást. A kiürített edényeket a szállatás napján a
közterületről be kell vinni.



2020. 07. 28. MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

6/11

10.§ (1)   A Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtése során a Korm. rendelet 6.§-a, 9.§-10§
bekezdései és az EüM rendelet 3.§-a, 4.§ (3)-(4) bekezdése szerint köteles eljárni.

(2) A Közszolgáltató köteles hulladékgyűjtési naptárt készíteni, valamint a honlapján közzétenni.

(3)   Az Önkormányzat helyben szokásos módon közzéteszi a hulladékgyűjtő naptárat.

11.§ (1) A gyűjtőedényben a nem megfelelően elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése esetén a
Közszolgáltató az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót
felszólítja az elkülönített gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására, valamint a gyűjtőedénybe
elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként hulladékkezelésre elszállítja.

(2)   A Közszolgáltató – (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő – felszólítását követően, ha az
ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal megsérti az elkülönített gyűjtés szabályait a
Közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, a
dokumentumokat megküldi a település jegyzője részére, és kezdeményezi a hulladékgazdálkodási bírság
kiszabását.

(3)   A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására „a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint
kiszabásának és megállapításának módjáról” szóló 271/2001.(XII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Bírságról szóló Korm. rendelet) 2.§ (2)-(5) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

6. A gyűjtőedénnyel kapcsolatos előírások

12.§ (1) A vegyes hulladékot, a Közszolgáltató a teljes közszolgáltatási területről heti 1 alkalommal
szállítja el, csütörtöki napon.

(2) A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, választható gyűjtőedények mérete:
a) 60 literes gyűjtőedény,
b) 80 literes gyűjtőedény,
c) 120 literes gyűjtőedény,
d) 240 literes gyűjtőedény, vagy
e) 1100 literes gyűjtőedény,

(3) A Közszolgáltató a Korm rendelet 7.§-a szerinti formában köteles az ingatlanhasználó számára a
gyűjtőedények közti választási lehetőséget biztosítani.

(4) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a (2) bekezdésben szereplő szabványos, az
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedénybe gyűjti, melynek
használata kötelező. A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használja a Hatóság által kiállított igazolást kell benyújtania a Közszolgáltató részére. Az igazolás
kiadására irányuló kérelem az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be a Polgármesteri
Hivatalhoz.

(5) A 60 literes gyűjtőedény igénybevétele esetén az edényt az ingatlanhasználó saját költségén kell
biztosítani. Az ingatlanhasználónak a változást 8 napon belül a Közszolgáltató felé írásban kell
jelentenie, melyhez csatolni kell a kedvezményre jogosító edényzet megvásárlásáról szóló - -
ingatlanhasználó nevére kiállított – számlát és a Hatóság által kiadott igazolást.

(6) Amennyiben az ingatlanhasználó nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt
gyűjtőedény típusáról a Közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a Közszolgáltató mindaddig
jogosult ingatlanonként 1 db 120 literes űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát
vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.
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(7) A Közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha az a Közszolgáltató által rendszeresített és
Vertikál emblémával ellátott műanyag zsákban van elhelyezve.

7. Elkülönítetten gyűjtött hulladékok

13.§ (1) Az Önkormányzat az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer keretében a vegyes hulladéknak:
a) a papír,
b) a fém,
c) a műanyag,
d) az üveg és
e) a zöldhulladék 

hulladékfajtáktól elkülönített gyűjtését szervezi meg.

(2) Az (1) bekezdés a), b), c) pontjában meghatározott hulladékfajták elkülönített gyűjtése házhoz
menő gyűjtéssel valósul meg. Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott hulladékfajták gyűjtése
hulladékgyűjtő szigetek útján valósul meg. Az (1) bekezdés e) pontban meghatározott, nem komposztált
hulladékfajta gyűjtését a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákban kell
gyűjteni.

(3) Az elkülönített hulladékot a Közszolgáltató legalább havonta 1 alkalommal köteles elszállítani.

14.§ (1) Az ingatlanhasználó naptári évente egy alkalommal jogosult a Közszolgáltatónál történő
bejelentést és előzetes időpont-egyeztetést követően a háztartásban keletkező lomhulladék térítésmentes
elszállíttatására. Térítésköteles a lomhulladék szállítása évi egy alkalmat meghaladóan, vagy
közszolgáltatási díjhátralék fennállásakor.

(2) Az alábbiakban felsorolt hulladék fajtákra a lomtalanítás nem terjed ki:

veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, gumiabroncs stb.)
gally, salak, trágya, egyéb növényi és állati hulladék
bontott jármű karosszéria
elektromos, elektronikai készülék (tv, hűtőgép stb.)
építési-bontási hulladék
háztartási hulladék
zöldhulladék
kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kilógrammnál súlyosabb), vagy túlméretes (2 méternél
nagyobb terjedelmű) hulladék.

15.§ (1) Az ingatlanhasználónak törekednie kell a zöldhulladék házi komposztálás útján történő
komposztálásra.

(2)   A zöldhulladékot kötegelve (maximum 70 cm hosszú kötegek) vagy a Közszolgáltató által
biztosított átlátszó zsákban kell kihelyezni az ingatlan elé reggel 6 órára. A zsákokban kizárólag fű,
gyom, lomb, fa és bokornyesedék helyezhető el.

A kihelyezett zöldhulladékok mennyisége ingatlanonként maximum 0,5 m3/alkalom lehet.

(3) A Közszolgáltató jogosult a zsák tartalmának ellenőrzésére. Amennyiben a zsákban nem megfelelő
hulladék került elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató az elszállítást megtagadhatja.

(4)   A Közszolgáltató a zöldhulladék elszállításáról április 1. – november 30. között havi egyszeri
alkalommal gondoskodik, január hónapban legalább két alkalommal gondoskodik a közterületen
elhelyezett fenyőfa összegyűjtéséről és elszállításáról.
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8. A külterületen végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

16.§ (1) A települési hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás – a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével – csak a belterületi ingatlanokra terjed ki.

(2) Külterületen és volt zártkerti területeken az érintett lakosság kérésére, az Önkormányzat
Képviselő-testületének jóváhagyó döntése alapján a Közszolgáltató köteles a településihulladék-szállítás
közszolgáltatását ellátni.

(3)   A külterület természeti adottsága miatt hulladékgyűjtő- és szállító gépekkel nem mindenütt
közelíthető meg, ezért a hulladék gyűjtése nem gyűjtőedényben, hanem a Közszolgáltató emblémájával
ellátott hulladékgyűjtő zsákkal történik. A zsák mérete 120 literes gyűjtőedény méretének felel meg.

(4) A külterületi (szőlőhegyi) tulajdonosok hulladék átadásának helyét – a gyűjtőpontot – a
Polgármester – a Közszolgáltató véleményét kikérve – állapítja meg. A Közszolgáltatónak a hulladékot
március 1. és december 15. között kéthetente el kell szállítania.

17.§ (1) Közszolgáltatásba bevont területen a külterületi lakos – időszakos ingatlanhasználó – köteles
a Közszolgáltató által forgalmazott hulladékgyűjtő zsákot megvásárolni, a települési hulladékot a
hulladékgyűjtő zsákban gyűjteni, és a hulladékgyűjtő zsákot a kijelölt hulladékgyűjtő pontra elvinni. A
hulladékgyűjtő ponton történő elhelyezést követően a létesítményt bezárni.

(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja
ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak
részben veszi igénybe.

(3) A külterületen az ingatlanhasználó – kivéve a Némedi út külterületi részén – a Közszolgáltató által
a hulladékgyűjtő pont használatához személyre szólóan biztosított kulcsot köteles megőrizni, azt más
ingatlanhasználónak nem adhatja át.

(4) A külterületen az ingatlanhasználó a környezetbarát zsák megvásárlásával fizeti meg a
közszolgáltatás díját.

9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

18.§ (1) A Közszolgáltató kezdeményezi a nem természetes személy ingatlanhasználóval a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését.

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés az alábbiakat tartalmazza:
a) a Közszolgáltató azonosító adatait, valamint az ingatlanhasználónak a Htv. 38. § (3)

bekezdése szerinti adatait,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
c) a teljesítés helyét,
d) az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,
e) a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját,
f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
g) a szerződés módosításának, feltételeit,
h) szerződéskötés helyét, idejét
i) szerződő felek aláírását.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlanhasználó és a
Közszolgáltató közötti jogviszony az (1) bekezdésben foglalt szerződés megkötésével, valamint a
szolgáltatás igénybevételével jön létre, mely szerint a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a
szolgáltatást felajánlja úgy, hogy rendelkezésre áll a közszolgáltatás teljesítésére azáltal, hogy a
megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.
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10. Kedvezmények

19.§ Az Önkormányzat az ingatlanhasználó részére hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetésre
vonatkozóan kedvezményt nem állapít meg.

11. Az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés, az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos
szabályok

20.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltethető, amennyiben az ingatlanon legalább
egybefüggő 90 napig senki nem tartózkodik vagy az ingatlan beépítetlen és az ingatlanon hulladék sem
keletkezik.

(2) A szüneteltetés feltétele, hogy a szüneteltetést kérő az ingatlanra vonatkozó érvényes szolgáltatási
szerződéssel rendelkezzen.

(3) A szüneteltetés iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a
Közszolgáltatóhoz. A formanyomtatványhoz csatolni kell a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot, és –
amennyiben az ingatlanhasználó rendelkezésére áll – a szüneteltetés (1) bekezdésben meghatározott
feltételeit igazoló további okiratokat is.

(4) A szüneteltetés (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeinek igazolása esetén a szüneteltetés
joghatásai a kérelem benyújtásának napjával – vagy amennyiben a kérelmező a kérelmében a kérelem
benyújtását követő napot jelöl meg, akkor a kérelemben megjelölt nappal – állnak be.

(5) A közszolgáltatás legfeljebb 6 hónapra szüneteltethető, és a szüneteltetés iránti kérelem korlátlan
alkalommal megismételhető.

(6) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a kérelmező
ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül a Közszolgáltatónál
bejelenteni.

(7) Ezen címben nem szabályozott kérdésekben a lakóingatlanra vonatkozó általános szabályokat kell
alkalmazni.

(8) Az üdülőingatlan ingatlanhasználója április 1. és szeptember 30. közötti időszakban köteles a
közszolgáltatást igénybe venni, a díjfizetési kötelezettsége is ezen időszak alatt áll fenn.

12. Díjfizetési kötelezettség

21.§ (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért – számla ellenében, a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyakorisággal – hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjat fizet.

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással vagy a jogszabályban meghatározott egyéb módon a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére.

(3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
jogosult késedelmi kamat felszámítására.

[2](4)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj
beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint ügyfélszolgálati feladatok
ellátásához szükséges személyes adatok kezelése során a közszolgáltató köteles megteremteni az
adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles továbbá gondoskodni a személyes adatok
biztonságáról. Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó
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személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges adatbázis létrehozása és
működtetése.

13. Változás bejelentési eljárás és ellenőrzés

22.§ (1)   Amennyiben a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviszonyban – különösen az
igényelt szüneteltetéssel kapcsolatban – változás áll be, az érintett ingatlan ingatlanhasználója köteles
azt a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni.

(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatóhoz történt
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles
megfizetni.

(3) A változás bejelentésének elmulasztása esetén az ingatlanhasználót a települési önkormányzat
jegyzője a Bírságról szóló Korm. rendelet 2. § (2)-(5) bekezdései szerinti bírsággal sújtja.

23.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fennállása során az annak alapjául szolgáló tényeket a
Hatóság ellenőrizheti, ennek érdekében az életvitelszerű lakhatás igazolása során figyelembe veszi a
lakcímnyilvántartás adatait.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24.§   Ez a rendelet 2016. augusztus 1-én lép hatályba.

25.§   Hatályát veszti:
a) a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/2010.(II.16.) önkormányzati rendelet
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet

26.§   Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123
EK irányelveknek való megfelelést szolgálja.

Simontornya, 2016. május 18.

Csőszné Kacz Edit Bárdos László

polgármester címzetes főjegyző

Záradék: 

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Simontornya, 2016. június 30.
Bárdos László
címzetes főjegyző

[1] A rendelet szövegét a 13/2020.(V.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2020. június
1-től
[2] Kiegészítette a 15/2017.(XI.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a Hatályos: 2017. november 3-tól



2020. 07. 28. MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

11/11

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet igazolás, kérelem, tájékoztató 212.7 KB
2. melléklet szüneteltetés kérelem 129.28 KB
3. melléklet szüneteltetés nyilatkozat 215.61 KB

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/2440/125946/175151/1467183319_1_mell_igazol_kerelem_tajekoztato.pdf
http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/2440/125946/175151/1467183356_2_mell_szuneteltet_kerelem.pdf
http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/2440/125946/175151/1467183391_3_mell_szuneteltet_nyilatkozat.pdf

