
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 

17/2009. (XI. 5.)  
 

RENDELETE 
 

 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról  

 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
(1) A rendelet területi hatálya Alap község közigazgatási területére terjed ki.  
(2) A rendelet személyi hatálya valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára, 

tulajdonosi közösségre (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) kiterjed, függetlenül attól, 
hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı 
szerv, szervezet.  

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony 
hulladékokra és a velük összefüggı tevékenységre.  

 
2. § 

 
(1) Alap Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben 

foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) 
szervez és tart fenn.  

(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres győjtésére, 
begyőjtésére, szállítására, elıkezelésére, tárolására, hasznosítására és ártalmatlanítására.  

(3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 
teljesítésére jogosult, illetıleg kötelezett közszolgáltató, az önkormányzattal kötött 
közszolgáltatási szerzıdés alapján a Vertikál Építıipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 
(8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.). (a továbbiakban: szolgáltató) 2012. január 1-jéig.  

 
 

Értelmezı rendelkezések 
 

3. § 
 
E rendelet alkalmazásában:  
1) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, jogszabályi elıírásoknak 

megfelelı zárt rendszerő célgéppel szállítható szilárd hulladék (így pl. a konyhai hulladék, 
papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, 
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hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségő falomb, nyesedék), 
illetıleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı 
más hulladék.  

2) Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képzıdött vagy 
felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végzı szolgáltató által 
rendszeresített győjtıedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhetı el, 
amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a szolgáltató gondoskodik. 

3) Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkezı, háztartási 
hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, veszélyesnek nem minısülı hulladék. 

4) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkezı szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévı 
ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik. 

5) Hulladékkezelı telep: a települési hulladék begyőjtésére, átvételére és az egyes 
hulladékfajták további tárolására, átrakására, elıkezelésére, illetıleg hasznosítására vagy 
ártalmatlanítására szolgáló telephely. 

6) Hulladékgyőjtı udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyőjthetı 
települési szilárd, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerint, a veszélyes 
hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történı tárolásra szolgáló, 
felügyelettel ellátott, zárt begyőjtıhely. 

7) Hulladékgyőjtı sziget (győjtısziget): a háztartásokban keletkezı, hasznosításra alkalmas, 
különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött, háztartási hulladék begyőjtésére szolgáló, 
lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre 
álló begyőjtıhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta 
egyértelmően megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyőjtésére szolgál, a 
közszolgáltatást igénybe vevık részére.   

8) Hulladékkezelı: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a 
hulladék birtokosától átveszi, kezeli. 

9) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék győjtése, begyőjtése, szállítása, elıkezelése, 
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. 

10) Győjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további 
kezelésre történı elszállítás érdekében. 

11) Begyőjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı átvétele a 
hulladék birtokosa vagy a begyőjtı telephelyén, továbbá a begyőjtıhelyen és a további 
kezelés érdekében történı összegyőjtés, válogatás a begyőjtı telephelyén.  

12) Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított 
hulladékkezelı. 

13) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért az 
önkormányzatnak vagy a szolgáltatónak fizetendı, az e rendeletben meghatározott 
díjfizetési idıszakra vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd 
hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történı elhelyezésének díjhányadát is.  

14) Egyedülélı: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
 

Adatkezelés  
 

4. §  
 

(1) A szolgáltató és Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége (továbbiakban: 
Körjegyzıség) a Hgt. 23. § g) pontjában meghatározott személyes adat (közszolgáltatást 
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igénybe vevı neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére jogosult. A 
személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetı. 

(2) A szolgáltató és a Körjegyzıség megfelelı intézkedésekkel köteles gondoskodni, hogy az 
adatbiztonság ne sérülhessen. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetve sérülés vagy megsemmisülés 
ellen. 

(3) A szolgáltató és a Körjegyzıség a közszolgáltatással összefüggı személyes adatokat a 
tulajdonos azonosítására, a közszolgáltatási szerzıdés teljesítésével, jogszabályban elıírt 
ellenırzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, 
kedvezmények érvényesítésére, közszolgáltatási díjhátralékok behajtására használhatja fel.  

(4) A szolgáltató és a Körjegyzıség nem jogosult az általa kezelt személyes adat 
nyilvánosságra hozatalára. 

 
 

II. FEJEZET 
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS 

HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS 
 

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 
 

5. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre. 

(2) A hulladék begyőjtése, elszállítása rendszeresen történik.  
 

6. § 
 

Az ingatlantulajdonos a hulladék győjtésére, illetve elszállítására a szolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényt, valamint – a szolgáltató által rendelkezésre 
bocsátott győjtıedényzet őrtartalmát meghaladó mennyiségő alkalmi hulladék győjtésére – a 
szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más győjtıeszközt köteles 
igénybe venni. 
 

7. § 
 

A gazdálkodó szervezet és a szolgáltató között a jogviszony az erre vonatkozó írásba foglalt 
szerzıdés megkötésével jön létre.  
 

8. § 
 

A közszolgáltatás igénybevételérıl szóló szerzıdés tartalmi elemei:  
a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdı napja, 
c) a teljesítés helye,  
d) a megrendelı rendelkezésére bocsátott győjtıedény őrtartalom és darabszám szerint, 
e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint, 
f) a megrendelı által meghatározott, az ingatlanon elıreláthatólag keletkezı hulladék 

mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelı igénybe veszi, 
g) a győjtıedények használatának jogcíme és módja, 
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h) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei, 
i) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelı igényei szerinti esetleges 

többletszolgáltatás és annak díja, 
j) a közszolgáltatási díj megfizetésnek módja, 
k) a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételei, 
l) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 
9. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezı vagy birtokába került hulladékot az 

e rendeletben meghatározott módon vagy helyen győjteni, továbbá hasznosításáról vagy 
ártalmatlanításáról gondoskodni.  
Ezen kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:  
a) az ingatlanán keletkezı hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, 
b) a hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való 

átvételig győjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelı gondossággal eljárni annak 
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és 
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkezı hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyőjtésre e rendeletben 
feljogosított szolgáltatónak átadni, és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni, ha a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezését követı 30 napon 
belül az ingatlantulajdonosok, a gazdálkodó szervezetek a szolgáltatónak írásban 
kötelesek bejelenteni.  

(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az olyan 
beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 

(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán hulladék keletkezik, de az ingatlana 
egyidejőleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül 
vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon 
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól 
elkülönítetten győjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési 
szilárd hulladék kezelésérıl a Hgt. 21. § (2) bekezdése szerint nem gondoskodott. 

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

 
10. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos a győjtıedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.  
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a győjtıedényeket a hulladék elszállítása céljából a 5. § (2) 

bekezdésében megjelölt idıpontban, a közterületen a begyőjtést végzı gépjármővel 
megközelíthetı és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 
A győjtıedényt legfeljebb a szállítási napot megelızı napon, 18 órától lehet kihelyezni a 
közterületre. 

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett győjtıedény fedelének – a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lenni. A hulladékot a 
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győjtıedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.  

(4) A kihelyezett győjtıedénybıl guberálni tilos. 
(5) A kihelyezett győjtıedény nem akadályozhatja a jármő és gyalogos forgalmat és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével. 
 

11. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a győjtıedények tisztántartásáról, 
fertıtlenítésérıl, rendeltetésszerő használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. 

(2) Ha a győjtıedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévı hulladékot úgy összepréselték, 
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására 
köteles az edényt üríthetıvé, illetve használhatóvá tenni. 

(3) Tilos a győjtıedénybe folyékony, mérgezı, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyőjtést, ürítést 
végzı személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 

 
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 
12. § 

 
(1) A szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e 

rendeletben elıírt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék 
lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak 
megfelelı módon gondoskodni.  

(2) A hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag Sárbogárd-Kislók 0522/13 helyrajzi 
számú lerakóhelyen lehet elvégezni.  

 
13. § 

 
A szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék 
mennyiségének megfelelı mérető és számú győjtıedényt az ingatlantulajdonos kérelmére 
térítés ellenében rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétıl számított 15 napon belül. 
Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a győjtıedény átvételét aláírásával köteles 
igazolni.  

14. § 
 

(1) A szolgáltató köteles a győjtıedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni.  

(2) A szabályszerően kihelyezett győjtıedények ürítése során esetlegesen keletkezett 
szennyezıdés takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. 

(3) A győjtıedényben okozott károkat a szolgáltató köteles kijavítani, a javítás idıtartamára 
helyettesítı győjtıedényt kell biztosítania.  
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A lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések 
 

15. § 
 

(1) A lomtalanítás megszervezésérıl és lebonyolításáról a szolgáltató évente kettı 
alkalommal a közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – az 
önkormányzattal történt elızetes egyeztetés alapján gondoskodik.  

(2) A szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék elszállítására 
köteles. 

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos az önkormányzat által hirdetmény útján elızetesen 
megjelölt idıpontban helyezheti ki elszállítás céljából.  

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármő és a gyalogos 
forgalmat ne akadályozza, a begyőjtı szállítóeszköz által jól megközelíthetı legyen, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének elıidézésével. 

 
A közszolgáltatás díja 

 
16. § 

 
(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevı 

ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. Az egységnyi 
díjtételek díját, valamint a közszolgáltatási díjkedvezmény feltételeit külön rendelet 
tartalmazza. 

(2) A közszolgáltatás díját az önkormányzat egyéves díjfizetési idıszakra állapítja meg. 
 

17. § 
 

(1) A közszolgáltatási díjat a szolgáltató negyedévente számlázza ki. 
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját a szolgáltató részére a teljesített szolgáltatás 

alapján, negyedévente köteles megfizetni postai csekken vagy átutalással.  
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti.  
(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a szolgáltatót a 

közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az idıjárás vagy más 
elháríthatatlan ok akadályozta és a szolgáltató az akadály elhárulását követı munkanapon 
a mulasztását pótolta.  

 
18. § 

 
(1) A 9. § (2) bekezdésben szabályozott ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett 

változás esetében a díjfizetési kötelezettség a bejelentés napjától keletkezik. 
(2) A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a közszolgáltatási díjat az ingatlan korábbi 

tulajdonosa viseli. 
 

19. § 
 

A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék, valamint a 
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minısülnek.  
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A közszolgáltatás szünetelése 
 

20. § 
 

A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott 
esetekben szüneteltethetı, illetıleg korlátozható. 
 

21. § 
 

(1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethetı azokon az ingatlanokon, amelyeken 
legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a 
szolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdı idıpontja elıtt, azt legalább 30 nappal 
megelızıen. 

(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, 
haladéktalanul köteles a szolgáltatónak bejelenteni. 

 
Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok 

 
22. § 

 
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezelésérıl a Hgt. 
13. §-ában foglaltaknak megfelelıen nem gondoskodik. 

(2) Azon gazdálkodó szervezetek, melyeknél a keletkezett települési hulladékuk heti 
mennyisége nem haladja meg a 120 litert, egyazon győjtıedényben is győjthetik 
hulladékukat.  

(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelıség által 
engedélyezett – települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési 
berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a közszolgáltatás kötelezı igénybe vétele alól 
mentesülnek, ha a tevékenységük során képzıdött települési szilárd hulladékuk 
ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.  

(4) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelezı közszolgáltatást nem veszik igénybe, 
a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük 
során keletkezı hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk 
végzett kezelésrıl, a kezelt és a kezelés eredményébıl származó hulladékokról 
nyilvántartási, a kezelılétesítmények mőködésérıl üzemnaplót vezetni, és ezekrıl a 
hatóságoknak bejelentést tenni.  

 
 

A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
elıírások 

 
23. § 

 
(1) A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott ipari, 

kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett 
települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás igénybevételére. Ezen 
hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. § (1) bekezdésében megjelölt, 
a hulladék termelıjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.  
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(2) A hulladék termelıje, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkezı, vagy más 
módon birtokába kerülı hulladékot köteles győjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy 
hasznosításáról gondoskodni.  

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladéktermelıje, 
birtokosa 
a) jogszabályban meghatározott feltételekkel, megfelelı ártalmatlanító vagy hasznosító 

eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy 
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı átadással, a 

kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.  
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot a Sárbogárd – Kislóki 0522/13 hrsz-ú hulladék 

lerakóhelyre, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezı 
ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelıje, birtokosa külön 
engedély nélkül maga is elszállíthatja.  

(5) Az ingatlantulajdonos jogosult az (1) bekezdése szerint hulladékénak begyőjtésére, 
elszállítására, ártalmatlanítására, illetve hasznosítására a szolgáltató közszolgáltatását 
igénybe venni. Jogosult azonban a szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági 
engedéllyel rendelkezı gazdálkodó szervezetet is igénybe venni.  

(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a 
szállítójármőbe történı ürítésekor, illetıleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más 
környezetterhelést, ne idézzen elı. Szállításból eredı szennyezıdés esetén a hulladék 
eltakarításáról, a terület szennyezıdés mentesítésérıl, valamint az eredeti környezeti 
állapot helyreállításáról a hulladék termelıje, birtokosa, illetıleg az ingatlantulajdonos 
köteles gondoskodni.  

(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történı szállítás esetén a gazdálkodó 
szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelıje, birtokosa, illetıleg az 
ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét – a külön 
jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal – köteles fajtánként nyilvántartani 
és errıl a hatóságoknak bejelentést tenni.  

 
24. § 

 
(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a 

szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történı 
megállapodásuk alapján a szolgáltató a megjelölt idıpontra vagy idıtartamra a megjelölt 
mennyiségő és összetételő hulladéknak megfelelı győjtıedényt az ingatlantulajdonos 
rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt 
ártalmatlanító helyen történı elhelyezésérıl.  

(2) Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat köteles 
megfizetni.  

 
25. § 

 
(1) A hulladék termelıje, birtokosa köteles gondoskodni, ha a hulladék összegyőjtésére 

szolgáló konténer a közterületen kerül elhelyezésre a konténer környezetének folyamatos 
tisztántartásáról, a konténer telítıdése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.  

(2) A gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom 
biztonságát nem veszélyeztetı módon, az alábbi elıírások megtartásával helyezhet ki:  
a) fıútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhetı ki, a szállító 

jármő helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítıdéskor 
haladéktalanul megtörténhessen, 
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b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti 
forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni,  

c) egyéb útvonalakon a konténert, a telítıdést követı 8 órán belül el kell szállítani. 
 
 

III. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
Szabálysértési rendelkezések 

 
26. § 

 
Szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedı pénzbírsággal sújtható, az aki  
a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe, illetve 

nem a szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást veszi igénybe, 
b) hulladékot, szemetet elhagy, felhalmoz, a győjtés, begyőjtés, lerakás szabályaitól eltérı 

módon, 
c) a győjtıedénybe folyékony, mérgezı, robbanásveszélyes vagy más olyan anyagot helyez, 

amely veszélyeztetheti a szolgáltatást végzı dolgozók életét, testi épségét, egészségét vagy 
a szállító gépjármő megrongálódását eredményezheti,  

d) a kihelyezett győjtıedénybıl guberál, 
e) a közszolgáltatás díjfizetési kötelezettségének megállapítására vonatkozóan valótlan 

adatot közöl. 
 

Hatálybalépés 
 

27. § 
 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a helyi környezet 
védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról szóló 11/2002. 
(XII. 15.) rendelet 1.§. (5) bekezdése, 2.§-a, 3.§. (2) bekezdésének „a polgármesteri hivatal” 
szövegrésze, 13.§-a, 14.§-a, 15.§-a, 16.§-a, 17.§-a, 20.§. (2) bekezdésének b), c), d), w) 
pontjai valamint ezen bekezdés felsorolását követı „szabálysértést követ el” szövegrész; 20.§ 
(3) bekezdése. Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a helyi környezet védelmérıl, a 
közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról szóló 11/2002. (XII. 15.) 
rendelet 9.§. (6) bekezdésének „a polgármesteri hivatalnál” szövegrésze helyébe „az 
önkormányzatnál” szövegrész lép. 
 
Alap, 2009. november 4. 
 
 
 

Méhes Lajosné     Nyikosné Katzenberger Erika  
  polgármester             körjegyzı 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve: Alap, 2009. november 5.   Nyikosné Katzenberger Erika  
               körjegyzı 


