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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a 2013. évi ellenőrzési munkaterve alapján 2013-ban 

célellenőrzés keretében vizsgálta meg, hogy a települési önkormányzatok eleget tettek-e a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényből (A továbbiakban Ht)  adódó rendelet-

felülvizsgálati kötelezettségüknek. Kormányhivatal megállapította, hogy az önkormányzat 

nem tett eleget a felülvizsgálati kötelezettséggel, ezért VEB/004/1219/14.sz.alatt 

törvényességi felhívással élt alábbiak miatt: 

 5/2011.(IV.1.)Önkormányzati rendeletben  

-Nem kerültek rögzítésre a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő fogalmak: az új törvényi 

előírásoknak megfelelően a korábbi „tulajdonos” fogalom helyett az „ingatlanhasználó” 

fogalmat, a „szelektív hulladék” helyett „elkülönített hulladék” fogalmat kell használni. 

- a rendelet nem szabályozza az üdülőingatlanok esetén végzett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat,közszolgáltatási díjat. 

 

Az új rendelet megalkotását a rendelet több módosítása, továbbá a folyékony hulladékra 

vonatkozó szabályok önálló rendeletben történő rögzítése teszi indokolttá. 

A tervezet tartalmazza a jelenlegi szabályokat. 

Díj kedvezményre nem tesz javaslatot, egyrészt az önkormányzat teherbíró képességének 

figyelembevétele miatt, másrészt azért, hogy a település lakáshasználói kellő felelősséget 

vállaljanak a hulladék gyűjtésében és az elkülönített hulladékgyűjtésben. Azon családok 

esetében, amelyeket szociális helyzete alapján támogatásra szorulnak, szociális ellátás 

keretében juthatnak önkormányzati segélyhez, lakásfenntartási támogatáshoz. A rendelet 

lehetővé teszi a szükségleteknek megfelelő méretű edényzet alkalmazását, a szolgáltató pedig 

biztosítja az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását.    

A környezet védelmének általános szabályairól szóló  1995. évi LIII. Törvény 48. § (3) 

bekezdése alapján a települési önkormányzat a környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek 

tervezetét a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékozhatásul, az illetékes 

környezetvédelmi igazgatási szervnek (KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség) véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv a szakmai 

véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. 

Ezt követően kerülhet sor a rendelet-tervezet elfogadására. 

 

Kérem, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Hegyesd, 2014. augusztus 5. 

Stark Sándor   

        Polgármester 

 

Határozati javaslat: 
 

Hegyesd  község önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról előterjesztett önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a szomszédos települési önkormányzatoknak tájékoztatás 

céljából küldje meg. 

Felhívja a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet szakmai vélemény bekérése céljából a  

KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 8002 Székesfehérvár Pf. 137. 

küldje meg.  

Határidő: 2014. augusztus 15. 

Felelős:  Stark Sándor  polgármester  



Hegyesd   Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2014. (…………….) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 

  
Hegyesd   község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
Törvény  88. § (4) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló  2011. évi i CLXXXIX. Törvény  13. §. (1)  bekezdésének 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva,a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII.törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakmai véleményének kikérésével, a 
következőket rendeli el:  
 

1. A rendelet hatálya 
 
1. § (1) A rendelet területi hatálya Hegyesd   község közigazgatási területéből a rendelet 1. 
mellékletében meghatározott település részekre terjed ki. 
 
(2) A rendelet személyi hatálya az ingatlanhasználóra terjed ki. 
 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa 
 
2. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a települési   
 a) vegyes hulladék  
 b) lom hulladék és a  
 c) jelen rendeletben meghatározott egyéb elkülönítetten gyűjtött  hulladékok begyűjtésére, 
elszállítására és kezelésre történő átadására terjed ki. 
 
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatatás a települési 
 a) vegyes hulladék  
 b) lom hulladék  kezelésére terjed ki. 
 
3. § (1) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe 
venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 
 
(2) Hegyesd  község önkormányzata a község közigazgatási területén a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást a NHSZ Tapolca Kft. 8300 Tapolca, Halápi u. 33.(a továbbiakban közszolgáltató) 
jogosult ellátni. 
 
(3) A települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, a 
szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését és hasznosításra történő átadását  az Észak-
Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (A továbbiakban ÉBH  Kft.) 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. 
biztosítja. Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését a közszolgáltató bevonásával 
végzi. 
(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék  előkezelése, valamint hasznosításra történő átadás az ÉBH Kft. 
veszprémi válogatóművében történik, hulladéklerakóként a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő 
Központ üzemel. 
 

 
 



3. A hulladékkezelési  közszolgáltatás rendje és módja 
 
4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a rendszeres hulladékszállításba bevont ingatlan 
használók kötelesek hetente igénybe venni. 
 
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató részére az ingatlanhasználók . 
 

4. A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 
 
5. § (1) A közszolgáltató kötelezettsége 
 

a) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék házhoz 
menő járattal történő rendszeres begyűjtése, elszállítása és kezelése; 
 
b) az elkülönített hulladékgyűjtés céljára  gyűjtőzsák biztosítása 
 
c) a lomhulladék összegyűjtése és elszállítása évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban; 
 
d) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött közterületi hulladéknak a 
begyűjtése és elszállítása; 
 
e) a begyűjtő helyek, előkezelő telepek, a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény 
működtetése. 
 
(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére az adatkezelésre 
és az adatvédelemre vonatkozó szabályok alapján e rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben 
jogosult. 
 
(3) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhető, a Közszolgáltató annak nyilvánosságra hozatalára nem jogosult. 
 
(4) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az 
adatok biztonságáról, köteles az adatokat védeni különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. 
 

(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó 
azonosítására, a számára előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, 
postázásra, számlázásra, a díjhátralék behajtására használhatja. 
 

5. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 
 
6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: 
az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a 
Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére. 
 
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás  igénybevételéhez személyes adatai közül a családi és 
utónevét, lakóhelyének, tartózkodási helyének és értesítési helyének, továbbá a közszolgáltatásba 
bevont ingatlan címét köteles megadni.  
 



(2) Az ingatlanhasználót  nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen 
ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési hulladék nincs, vagy nem 
keletkezik. 
 

 
 

6.  A közszolgáltatási szerződés 
 
7. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza: 
 
a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát; 
b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és a finanszírozással kapcsolatos 
rendelkezéseket; 
c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket. 
 

7. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 
 

8. § (1) A Közszolgáltató köteles szerződéses ajánlatával az ingatlanhasználót megkeresni, és a 
közszolgáltatás lényeges feltételeiről írásban tájékoztatni. Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató 
közötti jogviszonyt létrehozza 
 
a) a szerződés megkötése 
b) a közszolgáltatás igénybevételének ténye vagy 
c) a közszolgáltatás Közszolgáltató általi felajánlása, illetve a teljesítésre való rendelkezésre állása. 
 
(2) A közszolgáltatás feltételeiben, ellátásában bekövetkező változásokról a Közszolgáltató köteles az 
ingatlanhasználót előzetesen tájékoztatni. 
 
(3) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezetté válik, valamint, ha a közötte és a Közszolgáltató között létrejött jogviszonyt érintő változás 
következik be, így különösen, ha az ingatlanán keletkező hulladék mennyisége megváltozik 
 

8. A közszolgáltatás szünetelése 
 
9. §  (1) Az ingatlanhasználó a hulladékszállítási díjat a használat megkezdésétől köteles megfizetni. Az 
ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás tényét a szolgáltató részére 15 napon belül 
írásban be kell jelenteni, a szolgáltató a díjat erre figyelemmel állapítja meg, illetve helyesbíti. 
Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az ingatlan használójának az ingatlan   
tulajdonosát/tulajdonosait  kell tekinteni. 
 
(2) Az olyan ingatlanok esetében, amelyek a tulajdonjog megszerzésekor használatbavételi engedéllyel 
nem rendelkeznek és ténylegesen abban életvitelszerűen nem laknak, illetve az olyan ingatlanok 
esetében, melyek a tulajdonjog megszerzését követően használatbavétel nélkül igazolhatóan felújítás 
alatt állnak, a ingatlanhasználó a tulajdonjog megszerzését köteles 15 nap alatt bejelenteni, egyidejűleg 
köteles nyilatkozni arról, hogy az életvitelszerű használat milyen okból nem kezdődik meg. Az ok 
megszűnését és a tényleges használatba vételt, annak bekövetkeztétől számított 5 nap alatt köteles 
bejelenteni. Bejelentés esetén a ingatlanhasználó mentesül a tulajdonjog megszerzése és a használat 
megkezdése közötti időszakban a díjfizetési kötelezettség alól. 



 
(3) A szolgáltató jogosult a használaton kívüliség tényét ellenőrizni és annak okirati igazolását kérni a 
szüneteltetésre vonatkozó szabályok alkalmazásával. 
Amennyiben megállapítható, hogy a mentességet az ingatlanhasználó jogszerűtlenül vette igénybe, 
akkor vele szemben a közszolgáltató jogosult a 10. § (3) bekezdésben meghatározott 
jogkövetkezményeket alkalmazni. 

 
(4)  Az ingatlan tulajdonjogban vagy használati viszonyokban vagy használat rendjében 
bekövetkezett, továbbá a számlamódosítást eredményező változást 15 napon belül írásban kell a 
szolgáltató felé bejelenteni.  
Az ingatlan használatában bekövetkezett változás esetén a közszolgáltatás díját a bejelentés 
hónapjának utolsó napjáig a régi, ezt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles viselni. 
 
10. § (1) Az ingatlanhasználó mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább 30 nappal a kívánt 
időpont előtt írásban kéri a szolgáltatótól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 60 napig megszakítás nélkül nem 
tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más sem használja. A szünetelési kérelmet a szolgáltató a 30. 
nap elteltét követő hónap első napjával fogadja be. 
 
(2) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a 
szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan 
használója írásban kérheti  a szolgáltatótól. A szolgáltató a szünetelés meghosszabbítására vonatkozó 
kérelemnek akkor ad helyt, ha a kérelmező a bázis év teljes időszakát érintően legalább két – az 
ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó - közüzemi szolgáltató (amelyből az egyik 
áramszolgáltató) által kiállított a bázis év nyitó és záró időszakára vonatkozó számlákkal vagy 
számlaegyenleggel (ami lehet gáz, víz vagy villanyszámla) igazolja, hogy az ingatlant a 
kedvezményezett időszakban senki nem használta. Igazolásra rész-számla benyújtsa nem alkalmas. 

 
(3) A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő 
időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, 
továbbá költségeit érvényesíteni, kivéve, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a 
szüneteltetést a kérelmében meghatározott időszaknál rövidebb időre vette jogszerűen igénybe. 

 
(4)  A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek 
nincs díjhátraléka. 
 
(5)  A szolgáltató jogosult a helyszínen ellenőrizni a szüneteltetési nyilatkozat valóságtartalmát, 
amelyről jegyzőkönyvet készít. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Szolgáltató jogosult 
a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díjat 
pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni. Amennyiben a kérelmező hitelt érdemlően 
igazolja, hogy a szüneteltetést a kérelmében meghatározott időszak egy részére jogszerűen vette 
igénybe, akkor a kezdő időponttól eltérő időpont is megállapítható. 
 
(6) A lakóingatlanát üdülőként használó ingatlanhasználó  a szünetelésre vonatkozó szabályok szerint 
járhat el, s kezdeményezheti a Közszolgáltatónál az ingatlan szezonális használatához igazodó 
hulladékbegyűjtést. 
 
11. §  (1) A hulladék összetétele vagy mennyisége miatt települési szilárd hulladéknak nem minősülő 
hulladék elszállítására a szolgáltató eseti, vagy határozott, illetve határozatlan időre vonatkozó 
szerződést létesíthet. A szerződésben a szolgáltató a hulladék tárolásával és elszállítására történő 



előkészítésével kapcsolatban különleges kikötéseket tehet. A szolgáltató a szolgáltatást kizárólag 
veszélyes hulladék elszállítására irányuló megrendelés esetén tagadhatja meg. 
 
(2)  A nem lakás céljára szolgáló helyiség használója a nem elkülönítetten gyűjtött vegyes hulladék 
vonatkozásában köteles a hulladékszállítási szolgáltatást igénybe venni. 
 

9. Nem lakossági eredetű szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések 
 
12. § (1) Gazdasági tevékenységet végző ingatlanhasználó tevékenysége  során keletkező háztartási 
hulladékhoz hasonló,  nem elkülönítetten gyűjtött   hulladék  kezelésére a jelen rendelet előírásait  a (2) 
– (3) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. 
 
(2) Gazdasági tevékenységet végző ingatlanhasználó háztartási hulladékhoz hasonló,  nem 
elkülönítetten gyűjtött   hulladék  hiányában is köteles a közszolgáltatást igénybe venni, melyre   
közszolgáltatóval  külön szerződést köteles  kötni. 
 
(3) Ha a gazdasági tevékenységet végző ingatlanhasználó lakása és telephelye műszakilag nem 
elkülönített,  nyilatkozhat arról, hogy esetében nem képződik a háztartásihoz hasonló, de nem 
elkülönítetten gyűjtött hulladék.  
 

10. Hulladékszállítás rendje 
 
13. § A háztartási hulladék begyűjtése és elszállítása heti egy alkalommal történik, melynek időpontját 
és útvonalát a Közszolgáltató határozza meg. Amennyiben az időpont vagy az útvonal megváltozik, a 
Közszolgáltató köteles erről az ingatlanhasználókat előzetesen tájékoztatni.” 

  
14. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező háztartási hulladékot a környezet 
szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjteni, és ehhez a Közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített, a keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő, legalább 60 liter 
űrtartalmú gyűjtőedényt igénybe venni. 
 
(2) Az ingatlanhasználó a keletkezett hulladékmennyiségnek megfelelően 60, 80 vagy 120 liter 
űrtartalmú gyűjtőedényt használhat. A hulladékgyűjtő edény méretét a Közszolgáltatónak be kell 
jelenteni és a hulladékszállítási díjat ennek megfelelően kell megfizetnie.  
 

 
15. § (1) Az ingatlanhasználó  köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, 
valamint környezetük tisztán tartásáról. 
 
(2) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan használója  míg a 
szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a 
közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani 
és fertőtleníteni. 

  
(3) A gyűjtőedényt az elszállítás napján kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni 
oly módon, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, és 
abban kárt ne tegyen. 
 
16. § (1) A gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 
 



(2) A gyűjtőedényt csak annyira szabad megtölteni, hogy zárható legyen. A gyűjtőedénybe csak 
háztartási hulladék helyezhető el. Az elszállításra kihelyezett hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, 
amely a szállítók testi épségét veszélyezteti, a szállító jármű berendezésit megrongálja. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a Közszolgáltató 
megtagadhatja. 
 
(4) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött 
vagy összefagyott vagy a gyűjtőedényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt 
üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé 
tenni, a felhívás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja. 
 
17. § (1) Az elkülönített hulladékgyűjtés céljára a szolgáltató műanyag zsákot bocsát az 
ingatlanhasználó rendelkezésére. A zsákon az abban elhelyezhető külön gyűjtött hulladékot a 
szolgáltató feltünteti. 
 
(2) A papírhulladékot az ingatlanhasználó elkülönítetten köteles gyűjteni és  a gyűjtési napon külön 
csomagolva  a szolgáltatónak átadni. 
 

11. Lakossági eredetű egyéb szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések 
 
18. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező, lakossági eredetű, a szervezett 
közszolgáltatásban  elszállításra nem kerülő szilárd hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett 
hulladékátvevő helyen ( 8300 Tapolca, Halápi úti telephelyen ) helyezheti el. 
 
(2) A hulladéknak a hulladékátvevő helyre történő szállítása a hulladék tulajdonosának a kötelezettsége.  
 
(3) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató 
évente egy alkalommal gondoskodik. A közszolgáltató az ingatlanhasználót a lomtalanítás időpontjáról 
előzetesen, írásban tájékoztatja.  

 
 

12. Záró rendelkezések 
 

Hatályba léptető rendelkezések 
 
19. (1) E rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszíti a       önkormányzati rendelet. 

 
 
  

 
 
   

 


