Jobbágyi Község Önkormányzata
18/2007. (XII. 19.) rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Jobbágyi Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16
§-ának (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet
alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) Jobbágyi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és tart fenn.
A közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon
összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék
elhelyezés, illetve kezelés céljából történő rendszeres elszállítására és a települési hulladék
ártalmatlanítására.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Jobbágyi község (a
továbbiakban: település) közigazgatási területére terjed ki.
(3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató Bakos
Sándor egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató).
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék,
kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott hulladékokat.
2. Háztartási szilárd hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a
pihenés, üdülés, gépjármű tárolás céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös
használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, a
gyűjtőtartályokban átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi
előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (így pl.
konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy,
söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és
járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék), a lakásban folytatott
gazdálkodó tevékenység gyakorlásából keletkezett szilárd hulladék, feltéve, hogy
együttesen elhelyezhető a szemétgyűjtő tartályokban és ártalmatlanítható.
3. Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy
felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a gyűjtőedényben mérete vagy
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mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a
Szolgáltató gondoskodik.
Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő
ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.
Szolgáltató: Jobbágyi közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított
hulladékkezelő.
Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési
szilárd hulladéknak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő
rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék
kezelése).
Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért az
Önkormányzatnak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési
időszakra vonatkozóan megállapított díj.
Nem települési szilárd hulladék, melyre nem terjed ki a hulladékkezelési közszolgáltatás,
így különösen:
- emberi ürülék, állati tetem és trágya,
- épület rongálódásából, bontásából vagy javításából származó építési törmelék, 5 kg-ot
meghaladó jármű alkatrész,
- tűz- és robbanásveszélyes, mérgező, sugárzó és fertőző anyag.
Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések
3. §

(1) Az Önkormányzat személyes adatok kötelező adatkezelését rendeli el a természetes
személy ingatlantulajdonos vonatkozásában.
(2) Az Önkormányzat felé az ingatlantulajdonos a személyes adatok átadására köteles.
(3) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos kötelezettsége a 3. § (6) bekezdésében
meghatározott személyes adatok bejelentése a Polgármesteri Hivatalhoz, a közszolgáltatás
igénybevételét követő 15 napon belül, valamint a Polgármesteri Hivatal felhívására. A
ingatlantulajdonos személyes adatainak változását a tény bekövetkezésétől számított 15
napon belül köteles a Polgármesteri Hivatalnak bejelenteni.
(4) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis
létrehozása és működtetése.
(5) Az adatkezelés feltételei:
a) a személyes adatokat elsődlegesen a ingatlantulajdonos kötelező adatszolgáltatása
alapján ismeri meg, a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból a feladat ellátáshoz
szükséges és hiányzó adatok beszerzésére történik,
b) a Polgármesteri Hivatal megteremti az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, biztosítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(6) A kezelendő adatok köre:
a) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos neve,
b) lakóhelyének címe,
c) születési helye, ideje,
d) anyja leánykori családi és utóneve.
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(7) Az adatkezelés időtartama: a Polgármesteri Hivatal az ingatlantulajdonos személyes
adatait – az adatok tárolása kivételével - a szerződés létrejöttétől annak megszűnéséig,
díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. Az adatok tárolásának időtartamára a
számviteli és adó jogszabályok rendelkezései irányadók.
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
4. §
(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és tart fenn.
Feladata e tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
b) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása.
(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Szolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, a jelen
rendelet 2. § 1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladék kezelése, hasznosítása,
elhelyezése céljából történő rendszeres elszállítására, a települési hulladék kezelését,
hasznosítását, ártalmatlanítására terjed ki.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
5. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési
szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.
Ezen kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,
b) települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró
módon kell gyűjteni, illetve tárolni,
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell 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,
d) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást köteles igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e
rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek átadni, és a közszolgáltatási díjat
kiegyenlíteni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Polgármesteri Hivatalnak bejelenteni, ha a
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté
válik.
(3) 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.
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II. fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje,
a közszolgáltatás kötelező igénybevétele
6. §
(1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és az Önkormányzat, illetve a
Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó
közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy az Önkormányzat az
ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll.
(3) A közszolgáltatási jogviszony létrejöttéről, valamint a közszolgáltatás teljesítésének
feltételeiről az Önkormányzat az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni.
Az értesítésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b) a teljesítés helyét,
c) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
d) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit,
e) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
f) az irányadó jogszabályok meghatározását.
(5) A közszolgáltatás tárgyában kötött szerződés tartalma megegyezik a (3) bekezdésben
foglalt értesítés tartalmával.
(6) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az
Önkormányzat az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni
köteles.
A hulladék gyűjtésére és elszállításra szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével,
használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
7. §
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni.
(2) Az igénybeveendő gyűjtőedények 120 literes, illetve a gyűjtőedényekben elhelyezhető
települési szilárd hulladékok maximális súlya 36 kg.
(3) A hulladékgyűjtő edények ürítésének minimális gyakorisága belterületen hetente legalább
egy alkalom.
8. §
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a
szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedények fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
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gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.
9. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.
10. §
(1) Tilos a gyűjtőedénybe – 2. §-ának 8. pontja szerinti hulladékot – elhelyezni, valamint olyan
hulladékot, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más
személyek életét, testi épségét, egészségét.
(2) Tilos a hulladékot elhagyni – a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon –
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos
rendelkezések
11. §
A települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Szolgáltató köteles
gondoskodni.
A lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések
12. §
(1) A jelen rendelet 2. §-ának 3. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás
megszervezéséről, lebonyolításáról és elszállításáról évente egy alkalommal - előre
meghirdetett időben és módon - a Szolgáltató gondoskodik.
(2) A háztartási szilárd hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a
Szolgáltató végzi.
(3) A háztartási szilárd hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen
megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.
(4) Az elszállítandó háztartási szilárd hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a
jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne
károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
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Elhagyott hulladék
13. §
(1) Az ingatlanon elhagyott hulladékkezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak
személye nem állapítható meg - ellenkező bizonyításig – az ingatlannak az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonosát terheli.
(2) A közterületen elhagyott hulladék – ideértve a 8. §. (3) bekezdésének előírásaitól eltérő
módon elhelyezett hulladékot is – elszállításáról és hasznosításáról, ill. ártalmatlanításáról
az Önkormányzat a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik.
(3) Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a hulladékkezelés és eljárás költségei
vele szemben érvényesítendők.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
14. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatásnak egységnyi díját jelen rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
(2) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a Szolgáltató által
alkalmazott díj 80 %-a.1
(3) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.
(4) A közszolgáltatási díj esedékes összegét az Önkormányzat állapítja meg a (3) bekezdésben
foglaltak alapján.
(5) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(6) Az ingatlantulajdonosok a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat részére – a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében – félévente fizetnek.
(7) A közszolgáltatás díját számla ellenében a tárgyidőszak utolsó napjáig kell kiegyenlíteni.
(8) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladék
kezelési közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,
feltéve, hogy az Önkormányzat számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(9) Az a lakóingatlan tulajdonos, aki legalább 60 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik az
ingatlanán, és az ingatlant más nem használja, a távollét idejére mentesül a szolgáltatás díja
alól. A várható távollét időtartamát a távollét megkezdését megelőző 30 nappal a
Polgármesteri Hivatal felé írásban kell bejelenteni. A távollét tényét hitelt érdemlően
igazolni kell. Az igazolás elmaradása esetén a szolgáltató az engedélyezett időtartamra
kiszámlázza a szolgáltatási díjat.
(10) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
(11) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak
teljesítésére.
(12) A felszólítás eredménytelensége esetén a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a díjhátralék
adók módjára történő behajtásáról.
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Módosította: 14/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos: 2011. január 1-től
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A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése
15. §
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.
III. fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó nem települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások
16. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele a 3. § 8. pontjában
meghatározott nem települési szilárd hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladék esetében az
ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. § (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és
birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.
(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más
módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy
a hasznosításáról gondoskodni.
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője,
birtokosa
a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító
eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
17. §
(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője,
birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a
közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.
(2) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos
forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon helyezhet ki.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
18. §
(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, szabálysértést
követ el, aki a 3. § (4), az 5. § (1) a), b), c), d) (a díj kiegyenlítésére vonatkozó szabály
kivételével), a 7. § (1), a 8. §, 10. § előírásait megszegi.
(2) A szabálysértési eljárás esetén a szabálysértési bírság 30.000 Ft-ig terjedhet.

19. §
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(1) A jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladék kezeléséről és
szállításáról szóló 8/2000. (VII. 1.) hatályát veszti.

Jobbágyi, 2007. december 14.

Majoros László
polgármester

Tóth Renáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet 2007. december 19. napján kihirdetve.

Jobbágyi, 2007. december 19.
Tóth Renáta
jegyző
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1. sz. melléklet

A hulladékszállítás rendje és területi határai

A hulladék szállítás gyűjtőedényenkénti és gyakoriság szerinti meghatározása
Lakóingatlanok esetén
120 l-es gyűjtőedény alkalmazásával történő hulladékszállítás heti 1 alkalommal.
Egyéb települési szilárd hulladék esetén
A szolgáltatóval kötött külön megállapodás szerint.
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2. sz. melléklet2

A hulladékkezelési közszolgáltatás
általános forgalmi adó nélküli díja
Jobbágyi Község Önkormányzata közigazgatási területén3

1.

A települési szilárd hulladékkezelés és ártalmatlanítás közszolgáltatási ÁFA nélkül:
Szabványos 120 l-es gyűjtőedény egyszeri ürítési díja:

2.

2
3

100 Ft/ürítés + ÁFA

A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének a
szorzata.

Módosította: 14/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos: 2011. január 1-től
Módosította: 1/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos: 2012. január 1-től
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