
Drégelypalánk Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

13/2013.(XII. 17.  önkormányzati   r e n d e l e t e
a helyi hulladékgazdálkodásról és a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

kezelésének kötelező közszolgáltatásáról 

Drégelypalánk  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV törvény (Ht) 88. § (4) bek. és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII.  Törvény  (Vgtv.)  45.  §  (6)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  figyelemmel  a
64/2008.  (III.28.)  Korm.  Rendeletre,  a  438/2012(XII.29.).  Korm.  Rendeletre,  valamint  a
317/2013. (VIII.28.) Korm. Rendeletre az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1.§

(1)  Drégelypalánk  Község  Önkormányzata  annak  érdekében,  hogy  a  hulladékgazdálkodási,
település-  és  köztisztasági  feladatokat  teljesítse  és  érvényesítse  a  jelen  rendeletben  foglaltak
szerint települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, valamint a keletkező szilárd
hulladék  kezelésére  kötelezően  ellátandó  és  igénybe  veendő  hulladékkezelési  közszolgáltatást
szervez és tart fenn. 

(2) A kötelező közszolgáltatás célja a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint
az  épített  és  természeti  környezet  védelme,  a  közszolgáltatás  kiszámítható,  folyamatos  és
biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége, a települési nem közművel összegyűjtött
háztartási  szennyvíz,  valamint  a  szilárd  hulladék  minél  nagyobb  arányú  hasznosítása,  annak
ártalmatlanítása. 

A rendelet hatálya
2.§

(1) A rendelet hatálya Drégelypalánk község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel,
valamint a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátására.

II. FEJEZET
A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Általános rendelkezések

3. §
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(1) A közszolgáltatást az  Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (2633 Ipolytölgyes, Petőfi utca 43.) végzi.
A közszolgáltatás ellátásának időtartama: 2015. január 1- 2019 december 31

(2) Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelyező telep   Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási  Kft   Nógrádmarcal  Hulladékkezelő  központjába  (Nógrádmarcal  község
külterületén a 095/8 HRSZ – on lévő műszaki létesítmény.) ill. A.S.A. vácrátóti átrakón  keresztül
Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő központba szállítja.
 
(4) Az önkormányzat Képviselő – testülete a 3§ (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltatókkal a
hulladék begyűjtésére és ártalmatlanítására közüzemi szerződést köt.

A 3§ (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltató az ingatlantulajdonossal szolgáltatási szerződést
köt, melynek egyes tartalmi elemeit e rendelet melléklete tartalmazza.

4. §

(1)  A  Képviselő-testület  a  személyes  adatok  kezelésére  a  3§  (1)  bekezdésében  megjelölt
közszolgáltatót feljogosítja.

(2)  A  3§  (1)  bekezdésében  megjelölt  közszolgáltató  a  személyes  adatokat  elsődlegesen  az
ingatlantulajdonos kötelező adatszolgáltatása alapján ismeri meg.

(3) A 3§ (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltató megteremti 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 kezelendő adatok köre:
a.) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos neve,
b.) lakcíme,
c.) születési helye, ideje,
d.) anyja leánykori családi és utóneve.

    e.) tároló edény űrtartalma, fizetendő közszolgálati díj

(5)A közszolgáltatást igény-bevevő ingatlan tulajdonosa köteles a (4) bekezdésben meghatározott
személyes  adatokat  a közszolgáltató felhívására,  valamint  a személyes  adatainak voltozását
követően 15 napon belül a 3§ (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltatóhoz bejelenteni.

(6)A 3§ (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltató feladatának ellátása érdekében nyilvántartott
adatokat a közszolgáltató harmadik félnek nem adhatja ki.

(7)A 3§ (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az
adatok tárolása kivételével – a szerződés létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a
tartozás fennállásáig kezelheti.

(8)Az  adatkezelés  célja  a  közszolgáltatással  összefüggően  az  ingatlantulajdonos  személyének
megállapításához,  a  közszolgáltatási  díj  behajtásához  szükséges  és  arra  alkalmas  adatbázis
létrehozása és működtetése.

5. §
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(1) A az ingatlanukon keletkező települési hulladék gyűjtése és annak a begyűjtésre feljogosított
és  engedéllyel  rendelkező  hulladékkezelőnek  (Közszolgáltató)  történő  átadása  kötelezettség  a
település közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosa az e rendeletben meghatározott
módon köteles  gondoskodni.  Ez a kötelezettség elsődlegesen az ingatlant  bármilyen  jogcímen
használót, vagy jogcím nélküli használót terheli. 

(2) A gazdálkodó szervezetek akkor mentesülnek az ingatlanukon keletkező települési hulladék
gyűjtése  és  annak  a  begyűjtésre  feljogosított  és  engedéllyel  rendelkező  hulladékkezelőnek
(Közszolgáltató)  történő  átadása  kötelezettség  alól,  ha   települési  hulladékuk  kezeléséről  a
közszolgáltatás keretében nyújtottakhoz képest  – a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan
– környezetvédelmi szempontból  lényegesen kedvezőbb megoldással gondoskodnak.

(3) A gazdálkodó szervezet vezetője köteles a 3§ (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak
bejelenteni, ha a hulladékkezelésről saját maga már nem tud gondoskodni. 
A  bejelentést  a  mentességre  okot  adó  körülmény  megszűnését  követő  15  napon  belül  kell
megtennie.

(4) Az ingatlan tulajdonos, akinek települési  hulladéka keletkezik,  de az ingatlana egyidejűleg
telephelyül  vagy  fióktelephelyül  szolgál,  köteles  a  települési  hulladékát  a  gazdálkodó
szervezetnek, az ingatlanon folytatott tevékenysége során keletkezett hulladékától elkülönítetten
gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni. 

(5)  Az  ingatlantulajdonost  nem  terheli  az  (1)  bekezdés  szerinti  kötelezettség  a  beépítetlen
ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

6. §

Az ingatlantulajdonos a rendszeresített  hulladékkezelési  közszolgáltatás kötelező igénybevétele
mellett,  az  ingatlanán  keletkező  alkalmi,  vagy  mérete  miatt  a  közszolgáltatás  keretében  nem
szállítható települési hulladékát, 3 m3 mennyiségig hulladék kísérő jeggyel maga is elszállíthatja a
kijelölt ártalmatlanító helyre.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos alapfogalmak

7.§

1. Települési  hulladék:  a  háztartásokból  származó  szilárd  hulladék  illetőleg  a  háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. 

2.  Hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
esetleges  hasznosítására  irányuló  közszolgáltatás,  amely  a  kijelölt  szolgáltató
szállítóeszközéhez  rendszeresített  gyűjtőedényben,  a  közterületeken  vagy  az  ingatlanon
összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék ártalmatlanítására irányul.

3. A  hulladékkezelési  közszolgáltatás  kötelező  igénybevétele:  az  élővilág  és  az  emberi
egészség  védelmében  bevezetett  olyan  alkotmányos  rendelkezés,  amely  alól  közösségi
érdekből  egyetlen  ingatlan  tulajdonosnak,  vagy  települési  hulladéktermelőnek  sem  adható
indokolatlan felmentés.
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4. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet,  illetve  tulajdonközösség,  akinek/amelynek  ingatlanán  települési  szilárd  hulladék
keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy használója az ingatlannak. 

5.  Települési  hulladék kísérő jegy:  a hulladék lerakó telep üzemeltetője  által  kibocsátott,  60
napig  érvényes,  sorszámozott  nyomtatvány,  mely  a  hulladék  szabályos  szállítását  és
elhelyezését szolgálja. 

6.  Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott
ingatlan magán- (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendje és módja

8. §

(1) A 3§ (1) bekezdésében megjelölt Közszolgáltató a hulladék begyűjtéséről heti egy alkalommal
köteles gondoskodni és a tulajdonos a közszolgáltatást igénybe venni.

(2)  Amennyiben  a  szállítás  időpontja  munkaszüneti  napra  esik,  a  közszolgáltató  köteles
tájékoztatni az ingatlantulajdonosokat elszállítás időpontjáról.

9. §

 (1) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos tárolók használhatók:

a.) 120 literes szabványos tároló
b.) rendszeresített köztisztasági zsák

(2)  Rendszeresített  köztisztasági  zsák csak kiegészítő  módozatként  alkalmazható,  kivéve  azon
ingatlanok  tulajdonosait,  akiknek az  ingatlan  nem bejelentett  lakóhelyként,  vagy nem állandó
tartózkodásra  szolgál,  a  választásuk szerinti  gyűjtőedényben  vagy rendszeresített  köztisztasági
zsákban  helyezhetik  ki  az  ingatlanon  keletkező  települési  szilárd  hulladékot.a  meghatározott
szállítási napon. 

(4)  Az  (1)  bekezdésben  felsorolt  gyűjtő  edényeknek  megfelelő  mennyiségben  történő
beszerzéséről - a közszolgáltatást igénybe vevő megrendelése alapján a közszolgáltató 60 napon
belül köteles gondoskodni. A tároló edények folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának
a feladata.

(5)  A  rendelkezésre  bocsátott  gyűjtőedények  karbantartását,  felújítását  és  szükség  szerinti
kicserélését a közszolgáltató végzi, a hozzá beérkezett jelzés alapján. A szolgáltatás díjmentes, ha
a  cserét  a  gyűjtőedény  rendeltetésszerű  használata  során  bekövetkezett  elhasználódás  teszi
szükségessé.

(6) A gyűjtő edények a szállítást megelőző nap 20 órától, a szállítás napján legkésőbb 6 óráig
helyezhetőek ki, 

(7) A tároló edénybe tilos mérgező,  veszélyes,  robbanó vagy olyan hulladékot  rakni,  amely a
kiürítéssel  foglalkozó  dolgozók  egészségét,  testi  épségét  vagy  életét  veszélyezteti,  vagy
begyűjtése  során  a  gépkocsi  műszaki  berendezésében  rongálódást  idézhet  elő,ártalmatlanítása
során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító telep műszaki berendezéseit.
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(8) Ha a 3§ (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tárolóban
olyan  anyagot,  tárgyat  helyeztek  el,  amely  nem minősül  települési  hulladéknak,  úgy ezt  nem
szállítják el.

(9) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött,
vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék
összsúlya meghaladja a terhelhetőségét, - emiatt a tárolót az előírt módon kiüríteni nem lehet - a
tulajdonos  köteles  a  visszamaradt  hulladékot,  illetve  a  ki  nem üríthető  tárolót  szabályszerűen
kiüríteni, használhatóvá tenni.

A  gyűjtőedények  ürítése  vagy  a  szállítás  során  kiszóródott  hulladék  feltakarításáról  a
közszolgáltató haladéktalanul köteles gondoskodni.

A szerződésre vonatkozó rendelkezések

10. §

(1) A közszolgáltatás megkezdéséről, ellátásának rendjéről és módjáról a  3§ (1) bekezdésében
megjelölt közszolgáltató és az ingatlan tulajdonos ezzel összefüggő jogairól és kötelezettségeiről,
valamint a közszolgáltatatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeiről – e rendelet szerint –
az ingatlan tulajdonosokat a közszolgáltató írásban köteles értesíteni.

(2) Az ingatlan tulajdonosának a 3§ (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltató felé – kiküldött
írásbeli  értesítés  tartalmának  megfelelően  –  annak  kézhezvételét  követő  15  napon  belül
nyilatkoznia kell. 

(3)  A  nyilatkozat  elmaradása  esetén  a  közszolgáltató  8  napos  határidővel  köteles  felhívni  a
tulajdonost  ismételt  nyilatkozattételre.  Ha a nyilatkozat  továbbra is  elmarad 15 napon belül  a
szabálysértési hatóságnál szabálysértési eljárást kezdeményez.

(4) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés az értesítésben foglalt tartalommal a nyilatkozatot
követően, a közszolgáltatás igénybevételével jön létre.

(5)  A  közszolgáltatási  szerződés  akkor  is  létrejön,  ha  a  3§  (1)  bekezdésében  megjelölt
közszolgáltató  igazolja,  hogy  az  ingatlan  tulajdonosának  a  közszolgáltatást  felajánlotta  és  a
rendelkezésre állást is igazolta.

(6) A tulajdonos személyében bekövetkezett változást a régi tulajdonos köteles 15 napon belül
bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés napjáig a közszolgáltatás díja a régi tulajdonost terheli.

A közszolgáltatás szüneteltetése

11. §

(1)  Az  ingatlantulajdonos  igényelheti  a  szolgáltatótól  a  közszolgáltatás  és  a  díjfizetési
kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladóan nem lakja, egyéb
módon azt nem hasznosítja és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást, vagy az ingatlan
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egyéb  hasznosítását.  Az  ingatlantulajdonos  a  szüneteltetés  jogalapjának  fennállását  közüzemi
számlákkal köteles igazolni. A szüneteltetés iránti kérelmeket a Közszolgáltató bírálja el. 

(2)  Ha a szüneteltetés  során az (1) bekezdés  szerinti  feltételekben változás  következik  be,  az
ingatlantulajdonos  a  3§  (1)  bekezdésében  megjelölt  Közszolgáltatónak  8  napon  belül  írásban
köteles bejelenteni. 

(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt az ingatlanról a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
kerül  kihelyezésre,  úgy  –  az  ingatlantulajdonos  egyidejű  értesítése  mellett  –  a  3§  (1)
bekezdésében  megjelölt  Közszolgáltató  a  hulladékot  köteles  elszállítani,  a  hulladék
mennyiségének  megfelelő  díj  felszámítása  mellett,  amelyet  az ingatlantulajdonosnak meg  kell
térítenie a 3§ (1) bekezdésében megjelölt Közszolgáltatónak. 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó rendelkezések 

12. §

(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a 3§ (1) bekezdésében megjelölt
Közszolgáltató részére közvetlenül köteles közszolgáltatási díjat fizetni, amely magában foglalja a
hulladékszállítás, hulladékkezelés és a hulladék ártalmatlanítás díját. ( 2. sz. melléklet)

A díj fizetésének feltételei és szabályai

13. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás díját negyedévente utólag köteles megfizetni a 3§
(1) bekezdésében hulladékgyűjtésre megjelölt közszolgáltatónak.

(2) A díjfizetési kötelezettség  a közszolgáltató, által kiállított számla alapján teljesíthető. Csekk,
vagy banki átutalás formájában.

(3) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban a
tulajdonos a közszolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban
halasztó hatálya nincs.

(4) Az írásban tett kifogásra, a közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni.  Ha a
szolgáltató  a  túlszámlázással  egyetért,  a  túlszámlázott  összeget  15  napon  belül  köteles
visszafizetni.

(5) A tulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható
köztartozás.  A  be  nem  fizetett  közszolgáltatási  díjak  adók  módjára  történő  behajtásáról,  a
közszolgáltató a Nemzeti Adó és Vámhivatalon keresztül intézkedik.

A közterületek tisztán-tartása

14. §

(1) A közterületeken rendszeresen keletkező hulladékok gyűjtéséről, kezeléséről az önkormányzat
a közszolgáltatón keresztül, külön szerződésben foglaltak szerint gondoskodik.

(2)  A  közterületre  illegálisan  kihelyezett  hulladékok  összegyűjtéséről,  elszállításáról  a
közszolgáltató,  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  rendelkezése  alapján,  5  munkanapon  belül
köteles gondoskodni.
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A hulladékok szállításának különös szabályai

15. §

(1) Az az ingatlan tulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának elszállításáról,
elhelyezéséről e rendelet 6. § - ában foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak:

a)  Zárt,  leponyvázott  konténeres,  vagy  leponyvázott  platós  szállító  járművel  rendelkező,  erre
jogosult cég, vállalkozás igénybevételével,  vagy 3 m3  hulladékmennyiségig saját szervezésben,
szóródás mentesen lekötött zsákban ( nem rendszeresített köztisztasági zsák ), települési hulladék
kísérő jegy igénybevétele mellett

b)  a  köztisztasági  közszolgáltatótól  történő  többletszolgáltatás  megrendelésével  (pl.  :  alkalmi
konténer rendelés )

c)  közszolgáltató  által  szervezett  lomtalanítás  során,  hirdetményben  kijelölt  helyre  történő
kihelyezéssel gondoskodhat.

A kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

16. §

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a jegyző
feladata.

(2)  Az ellenőrzésre jogosultak, helyszíni bírságot szabhatnak ki, illetve szabálysértési feljelentést 
is tehetnek.

III. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ

KEZELÉSE

17. §

(1)  A  települési  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  kötelező  közszolgáltatás
Drégelypalánk község közigazgatási  területén  a  közműves  ivóvízellátással  rendelkező ingatlan
tulajdonosánál, birtokosánál, használójánál vagy tulajdonosi közösségénél (továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos) keletkező települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre terjed
ki, amelyet nem vezetnek le, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve egyedi
szennyvíztisztító berendezésen keresztül.

(2) A Drégelypalánk község közigazgatási határán belül lévő közüzemű ivóvízzel el nem látott
ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött  háztartási  szennyvizet is az ártalmatlanító
helyen kell elhelyezni, a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út
3.) által üzemeltetett, Balassagyarmat, Kóvári út 30. sz. alatti városi szennyvíztisztító telepen, a
folyékony hulladék fogadó műtárgyában.

(3)  A települési  nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  kötelező  közszolgáltatás  az
alábbi tevékenységekre terjed ki: 
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a.) az ingatlanon keletkező, illetve gyűjtött települési nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz  ideiglenes  tárolására  szolgáló  gyűjtőhelyről  történő  begyűjtésére,  továbbá  az
elszállítást  végző  Közszolgáltató  részére  átadott  települési  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására, 
b.) az a.) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék ártalmatlanítása
céljából a települési  nem közművel összegyűjtött  háztartási  szennyvíznek az Önkormányzat
által kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.

(4)  Drégelypalánk  község  közigazgatási  területén  a  települési  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvízzel  kapcsolatos  kötelező  helyi  közszolgáltatás  teljesítésére  jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató: a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos alapfogalmak

18. §

(1)  Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: olyan háztartási szennyvíz, amelyet a
keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból - közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő
tisztítás  és  befogadóba  vezetés  lehetőségének  hiányában  -  gépjárművel  szállítanak  el
ártalmatlanítás céljából. (Vgtv. 1. sz. mell. 37.)

(2) Begyűjtés: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ingatlan tulajdonosától,
vagyonkezelőjétől, birtokosától vagy használójától történő átvétele, elszállítása és ártalmatlanítás
céljából történő átadása (Vgtv. 1. sz. mell. 38.)

(3) Gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet - a hulladéktermelőt ide nem értve -, amely a hulladékot a
hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi, és azt az
elszállítást megelőzően szükség szerint előzetesen válogatja, előzetesen tárolja. ( Ht. 2. § 17/a.)

(4) Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása. ( Ht. 2. § 41.)

(5) Ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az
esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez;
az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 2. melléklete tartalmazza. ( Ht. 2. § 2.)

(6) A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz származási helye: az emberi
tartózkodásra  alkalmas  épületek  szennyvíztároló  létesítményeinek  és  egyéb  helyi  közműpótló
berendezéseinek  ürítéséből,  nem  közüzemi  csatorna,  valamint  gazdasági,  de  nem  termelési
technológiai eredetű tevékenységből. 

(7) Ártalmatlanító hely: az Önkormányzat által kijelölt szennyvíztisztító telep fogadó műtárgya. 

(8) Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező területeken keletkező szennyvíz
gyűjtésére alkalmas, ingatlanon elhelyezett akna, vagy más műtárgy

(9)  Hulladékkezelési  közszolgáltatás:  a  települési  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvízre vonatkozó, az Önkormányzat  által  szervezett  és működtetett  gyűjtési,  szállítási  és
ártalmatlanítási tevékenységek együttes megnevezése. 
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(10)  Hulladékkezelési  tevékenység:  a  hulladék  veszélyeztető  hatásainak  csökkentésére,
környezetszennyezés  megelőzésére  és  kizárására  a  kezelést  megvalósító  eljárás  alkalmazása,
beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is. 

(11)  Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó települési nem közművel összegyűjtött
szennyvízkezelési közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e
rendeletben meghatározott díj. 

(12)  Többletszolgáltatás: a Közszolgáltató által szerződés alapján a kötelező közszolgáltatáson
túl nyújtott, ahhoz kapcsolódó szolgáltatás.

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

19. §

(1)  Az  Önkormányzat  az  ingatlantulajdonosoknál  keletkező  települési  nem  közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  kezelésére  hulladékkezelési  közszolgáltatást  szervez  és  tart
fenn.

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata:
a.) a közszolgáltatás körébe tartozó települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, 
b.)  a  közszolgáltatás  ellátására  Közszolgáltató  kiválasztása,  a  Közszolgáltatóval  szerződés
megkötése, 
c.) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása.

(3) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött, és az e rendelet 17§ (4) bekezdésében megjelölt
Közszolgáltató  rendelkezésére  bocsátott  települési  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki. 

A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje 

A közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

20. §

(1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a  17§ (4) bekezdésében megjelölt
Közszolgáltató  közötti  jogviszonyt  a  települési  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvízre  vonatkozó  közszolgáltatás  esetében  az  a  tény  hozza  létre,  hogy  a  17§  (4)
bekezdésében  megjelölt  Közszolgáltató  az  ingatlantulajdonos  számára  a  közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a 17§ (4) bekezdésében megjelölt Közszolgáltató
az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

(3) A 17§ (4) bekezdésében megjelölt Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a
vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani. 
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(4)  A  hulladékkezelési  közszolgáltatás  feltételeiben  bekövetkezett  változásokról  a  17§  (4)
bekezdésében megjelölt  Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt –
írásban értesíteni köteles. 

A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés 
egyes tartalmi elemei 

21. §

(1) A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési
helyi  közszolgáltatás  igénybevételéről  szóló szerződésben meg  kell  határozni  a  szerződéskötő
feleket: a 17§ (4) bekezdésében megjelölt Közszolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost. 

(2) A szerződésben meg kell jelölni: 
a.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 
b.) a teljesítés helyét,
c.) a begyűjtési gyakoriságot,
d.) a felek jogait és kötelezettségeit.

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá: 
a.) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,
b.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges 
többletszolgáltatásról és annak díjáról,
c.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, 
d.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
e.) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

22. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes
tárolásra  szolgáló  közműpótló  létesítmények  ürítéséből  származó,  illetve  a  közüzemi
csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvizet  a  környezetvédelmi  és  a  közegészségügyi
előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet
a jelen rendelet 17§ (4) bekezdésében megjelölt Közszolgáltatónak átadni, a 17§ (4) bekezdésében
megjelölt Közszolgáltató  szállító  eszközeit  igénybe  venni,  és  részére  a  jelen  rendelet  szerinti
közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz gyűjtése
során  megfelelő  gondossággal  eljárni  annak  érdekében,  hogy  a  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíz mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(4)  Az ingatlantulajdonos  köteles  biztosítani  a  gyűjtőhely  megközelíthetőségét  a  szállítójármű
számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 
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(5)  Az  ingatlantulajdonos  köteles  a  17§  (4)  bekezdésében  megjelölt  Közszolgáltatónak
bejelenteni,  ha  tulajdonosváltozás  vagy  egyéb  ok  folytán  a  közszolgáltatás  igénybevételére
kötelezetté válik. 

(6) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége
alól:
(a) akinek a beépítetlen ingatlanán települési  nem közművel összegyűjtött háztartási  szennyvíz

nincs,  vagy  nem  keletkezik,  és  ennek  tényét  írásban  bejelenti  a  17§  (4)  bekezdésében
megjelölt Közszolgáltatónak. 

(b) akinek a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély eredeti vagy közjegyző
által  hitelesített  másolatával igazolja a 17§ (4) bekezdésében megjelölt  Közszolgáltató felé,
hogy  az  ingatlanán  történő  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  kezelés  és
ártalmatlanítás  egyedi  szennyvíztisztító  berendezéssel  a  vonatkozó  jogszabályoknak
megfelelően történik. 

(c)   akinek  ingatlana  a  közműves  ivóvízhálózatba  nincs  bekötve,  vagy  csak  kerti  csappal
rendelkezik és nincs házi vízellátó rendszere.

(7)  A  (6)  bekezdés  (b)  pontja  szerinti  igazolási  kötelezettségének  az  ingatlantulajdonos  a
berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. 

A szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek 

23. §

(1)  Az  ingatlantulajdonos  a  települési  nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvizet  az
ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni. 

(2)  Közműpótlóba  csak  kommunális,  vagy  összetételében  kommunális  jellegű  szennyvíz
vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző
vagy  más  személyek  élet-  és  testi  épségét,  egészségét,  valamint  a  szennyvíztisztító  telep
rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát. 

(3)  A  17§  (4)  bekezdésében  megjelölt  Közszolgáltató  mindenkor  köteles  a  tulajdonos
bejelentésétől  számított  legfeljebb  3  munkanapon  belül  a  vele  egyeztetett  időpontban  a
szolgáltatást elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni. 

(4)  A  települési  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtése  és  elszállítása,
ártalmatlanítása  csak  a  törvényben  vagy  kormányrendeletben  meghatározott  esetben
szüneteltethető, vagy korlátozható. 

(6)  A  külön  jogszabályokban  közzétett  hulladékjegyzékben  nem  szereplő,  vagy  ismeretlen
összetételű  hulladékot  veszélytelenségének,  vagy  veszélyességének  megállapításáig  veszélyes
hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a  17§ (4) bekezdésében megjelölt  Közszolgáltató a
mindenkori  jogszabályi  előírások  figyelembe  vételével  megfelelő  intézkedések  mellett
megtagadja a hulladék elszállítását.

(7) A  17§ (4) bekezdésében megjelölt  Közszolgáltató a települési nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (6) bekezdésben foglaltakat és azt
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az esetet,  ha a hulladék az önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító helyen szennyvízelvezető
törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.

A szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések

24. §

(1) A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak az Önkormányzat által
kijelölt ártalmatlanító helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani. 

(2)  A szennyvíz  ártalmatlanításáról  a  17§ (4)  bekezdésében  megjelölt  Közszolgáltató  köteles
gondoskodni. 

(3) A  17§ (4) bekezdésében megjelölt  Közszolgáltató a települési nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy
a  leürítő  helyen  ténylegesen  elhelyezett  települési  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye akadálymentesen, pontosan megállapítható
legyen. 

Adatszolgáltatási- és nyilvántartási kötelezettség

25. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait
(a  közszolgáltatást  igénybevevő  neve,  lakcíme,  születési  helye  és  ideje,  anyja  neve),  ha
tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

(2)  A  17§ (4)  bekezdésében megjelölt  Közszolgáltató  köteles  az  ingatlantulajdonos  adatainak
kezelésével összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. 

(3) Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a települési nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizüket  a  17§  (4)  bekezdésében  megjelölt  Közszolgáltatónak  adják  át,  a  hulladékok
nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a17§ (4) bekezdésében megjelölt
Közszolgáltató gondoskodik. 

Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezések

26. §

(1)  Azok  a  gazdálkodó  szervezetek,  amelyek  a  gazdasági  tevékenységükkel  összefüggésben
keletkezett  települési  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvizük  kezelésére  nem  a
közszolgáltatást  veszik  igénybe,  kötelesek  a  tevékenységük  során  keletkező  szennyvíz
mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a
kezelés eredményéből származó szennyvízről nyilvántartást, a kezelőlétesítmények működéséről
üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. 

(2)  A  gazdálkodó  szervezet,  amely  települési  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvizének kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles erről a tényről a 17§ (4)
bekezdésében  megjelölt  Közszolgáltató  egyidejű  tájékoztatása  mellett  a  nyilvántartás  számára
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írásban nyilatkozni  és  egyidejűleg  igazolni,  hogy a mentesülés  alapjául  szolgáló  feltételeknek
megfelel. 

(3) A gazdálkodó szervezet, amely a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvize
kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás
számára köteles írásban bejelenteni az általa igénybe vett hulladékkezelő(ke)t,  az igénybe vett
szolgáltatásokat, valamint megjelölni a hulladékkezelő(k) hulladékkezelési engedélyének számát,
a 17§ (4) bekezdésében megjelölt Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett. 

(4)  A  (3)  bekezdés  szerinti  bejelentési  kötelezettségnek  a  gazdálkodó  szervezet  e  rendelet
hatálybalépését  követő  30  napon  belül,  majd  ezt  követően  az  általa  igénybe  venni  kívánt
hulladékkezelővel történő szerződéskötést megelőzően köteles eleget tenni. 

(5) A gazdálkodó szervezet, amely a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvize
kezeléséről  közszolgáltatáson  kívül  gondoskodik,  köteles  igazolni  a  környezetvédelmi
felügyelőség  engedélyének  eredeti  vagy  közjegyző  által  hitelesített  példányával  azt,  hogy  az
ártalmatlanító berendezés vagy létesítmény a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett
és annak üzemeltetésével – hulladékkezelési engedély alapján – maga gondoskodik települési nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizének kezeléséről. 

A hulladékkezelési közszolgáltatás díja
Az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása

27. §

(1)  Az ingatlantulajdonosnak a települési  nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvízzel
kapcsolatos  hulladékkezelési  közszolgáltatás  igénybevételéért  hulladékkezelési  közszolgáltatási
díjat kell fizetnie. 

(2)  Egységnyi  díjtétel  az  ingatlanon  keletkező  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvízmennyiség  egységnyi  térfogatának  kezelési  díja.  Az  ingatlanon  keletkező  nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiség kiszámításánál az ingatlanról elszállított
szennyvízmennyiséget kell alapul venni.

 (3) Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi
díjtétel (2) bekezdése szerint meghatározott mennyiség szorzata alapján kell megállapítani. 

(4) Lakossági települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a közműves
csatornahálózattal  el  nem  látott  településrészekről  beszállított  mennyiség  után  a  Magyar
Köztársaság  mindenkori  éves  költségvetéséről  szóló  törvény  "normatív,  kötött  felhasználású
támogatások"  tárgyú  melléklete  szerint  a  "lakossági  települési  folyékony  hulladék
ártalmatlanításának  támogatása"  címen  igényelhető  támogatás  összegével  csökkenteni  kell  a
Közszolgáltató lakossági fajlagos ráfordításait.

(5) A 17§ (4) bekezdésében megjelölt Közszolgáltató számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által
fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a17§
(4)  bekezdésében  megjelölt Közszolgáltató  részére  a  teljesített  közszolgáltatásra  kibocsátott
számla alapján utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.

13



(7)  Az ingatlan  tulajdonosa a  közszolgáltatási  díjat  tartalmazó számla  adataival  és összegével
kapcsolatban a 17§ (4) bekezdésében megjelölt Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. 

(8)  A  közszolgáltatás  igénybevételéért  az  ingatlantulajdonost  terhelő  díjfizetési  kötelezettség
határidejének  elmulasztása  esetén  díjhátralék  keletkezik,  amely  az  azzal  összefüggésben
megállapított  késedelmi kamattal,  valamint a behajtás egyéb költségeivel  együtt  adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősül.. (Vgtv. 44/E. § (1)

Vegyes, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

28. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
Hatálybalépésével  egyidejűleg  a  helyi  hulladékgazdálkodásról  szóló  5/2005.(IV.15.).rendelet
valamint az azt módosító 3/2012.(II.17.) rendelet hatályukat vesztik.

29. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dombai Gábor Polyákné Sipos Klára
polgármester         jegyző
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1. számú melléklet  

A szolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat kell
tartalmaznia:

 a  közszolgáltató,  illetve  a  tagok  azonosító  adatait  (név,  cím,  KÜJ-  és  KTJ-
azonosító, statisztikai számjel)

 a közszolgáltatási területet,

 a közszolgáltatási tevékenység megnevezését,

 a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartam

 közszolgáltatás minőségi ismérveit, az OHÜ által meghatározott minősítési osztályt

 a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díj  beszedésére  vonatkozó  módszer
leírását;

 közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, 
ideértve az évenkénti lomtalanítás

 a  közszolgáltatás  hatékony  és  folyamatos  ellátásához  a  közszolgáltató  számára
szükséges információk szolgáltatását
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