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Jobbágyi Község Önkormányzata 
23/2013. (XII. 21.) rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésének kötelező 
közszolgáltatásáról 

 
Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV törvény 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 

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 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 szilárd 
hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, annak ártalmatlanítása.  

 
2. § 

 
(1) A rendelet hatálya Jobbágyi község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 

ellátására. 
 

II. FEJEZET 
 

A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 

3. § 
 

(1) A közszolgáltatást az önkormányzattal hatályos közszolgáltatási szerződéssel rendelkező 
közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi. 

(2) Az (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltató az ingatlantulajdonossal szolgáltatási 
szerződést köt, melynek egyes tartalmi elemeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
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4. § 
 

(1) Az ingatlanon keletkező települési hulladék gyűjtése és annak a begyűjtésre feljogosított és 
engedéllyel rendelkező Közszolgáltatónak 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 
Közszolgáltatónak 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. 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendje és módja 

 
5. § 

 
(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, az elszállítást a Közszolgáltató 

a munkaszüneti nap előtt 8 nappal közzétett időpontban végzi. 
 

6. § 
 

(1) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos tárolók használhatók: 
a) 60 literes szabványos tároló, 
b) 120 literes szabványos tároló. 

(2) A 60 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatás csak az egy- és kétszemélyes 
háztartásokban igényelhető. A Közszolgáltató köteles a Jobbágyi Polgármesteri Hivatal 
által kiállított igazolást megkérni, és ennek beszerzését követően kötheti meg az 60 literes 
szabványos tárolóra a szolgáltatási szerződést. 

(3) A tároló edények folyamatos tisztántartása az ingatlan használójának a feladata. 
(4) A használatra – külön bérleti szerződés alapján, bérleti díj ellenében – 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. 
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(5) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. A 
gyűjtő edények a szállítást megelőző nap 18 órától, a szállítás napján legkésőbb 8 óráig 
helyezhetőek ki, és a szállítás napján 20 óráig tarthatók közterületen.  

(6) 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. Ha a Közszolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tárolóban olyan anyagot, 
tárgyat helyeztek el, amely nem minősül települési hulladéknak, úgy ezt nem szállítják el. 

(7) 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. 

(8) A gyűjtőedények ürítése vagy a szállítás során kiszóródott hulladék feltakarításáról a 
Közszolgáltató haladéktalanul köteles gondoskodni. 

(9) A háztartási szilárd hulladék elszállításához szükséges edényzet űrtartalmának 
megállapításánál – szerződéskötéskor vagy szerződés módosításakor – a képződő hulladék 
mértékét legalább 20 liter/fő/hét mennyiséggel kell figyelembe venni, azzal, hogy az 
edényzet méretének ingatlanonként (társasház esetében lakásonként) el kell érnie a (1) 
bekezdésben rögzített minimális mértéket. 
 

A szerződésre vonatkozó rendelkezések 
 

7. § 
 

(1) A közszolgáltatás megkezdéséről, ellátásának rendjéről és módjáról a  Közszolgáltató és az 
ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogairól és kötelezettségeiről, valamint a 
közszolgáltatatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeiről – e rendelet szerint – az 
ingatlan tulajdonokat a közszolgáltató írásban köteles értesíteni. 

(2) Az ingatlan használójának a Közszolgáltató felé – kiküldött írásbeli értesítés tartalmának 
megfelelően – annak kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkoznia kell. A társasházak 
esetén a nyilatkozattétel a társasház képviselőjét terheli. 

(3) A nyilatkozat elmaradása esetén a Közszolgáltató 8 napos határidővel köteles felhívni az 
ingatlanhasználót az ismételt nyilatkozattételre. Ha a nyilatkozattételt az ingatlanhasználó 
nem teljesíti, akkor a Közszolgáltató 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 Közszolgáltató igazolja, hogy az 
ingatlanhasználónak a közszolgáltatást felajánlotta és a rendelkezésre állást is igazolta. 

(6) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást a régi ingatlanhasználó köteles 
15 napon belül bejelenteni a Közszolgáltatónak. A bejelentés napjáig a közszolgáltatás díja 
a régi ingatlanhasználót terheli. 
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Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések 
 

8. § 
 

(1) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók személyes adatainak kezelése jogosult. 
(2) A Közszolgáltató felé az ingatlanhasználó a személyes adatok átadására köteles.  
(3) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználó kötelezettsége a (6) bekezdésében 

meghatározott személyes adatok bejelentése a Közszolgáltató felé. Az ingatlanhasználó 
személyes adatainak változását a tény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles a 
Közszolgáltatónak bejelenteni. 

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

(5) Az adatkezelés feltételei: 
a) a személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó kötelező adatszolgáltatása 

alapján ismeri meg, a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból a feladat ellátáshoz 
szükséges és hiányzó adatok beszerzésére történik, 

b) a Közszolgáltató köteles megteremteni 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 ingatlanhasználó családi és utóneve, 
b) lakóhelyének címe, 
c) születési helye, ideje, 
d) anyja leánykori családi és utóneve. 

(7) Az adatkezelés időtartama: a Közszolgáltató az ingatlanhasználó 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. 

 
A közszolgáltatás szüneteltetése 

 
9. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó igényelheti a Közszolgáltatótól 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 egyéb hasznosítását. Az ingatlantulajdonos a szüneteltetés jogalapjának 
fennállását kéthavonként 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 
ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak 8 napon belül írásban köteles bejelenteni. 

(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt az ingatlanról a közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a 
Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj 
felszámítása mellett, amelyet az ingatlanhasználónak meg kell térítenie a 
Közszolgáltatónak.  
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A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó rendelkezések 
 

10. § 
 

A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére közvetlenül 
köteles közszolgáltatási díjat fizetni, amely magában foglalja a hulladékszállítás, 
hulladékkezelés és a hulladék ártalmatlanítás díját. 
 

A díj fizetésének feltételei és szabályai 
 

11. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját negyedévente köteles megfizetni a 
Közszolgáltatónak. 

(2) A díjfizetési kötelezettség a Közszolgáltató, vagy megbízottja által átadott számla alapján 
teljesíthető. Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató más fizetési módban is megállapodhat 
(banki átutalás, készpénz átutalási megbízás, stb.). 

(3) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével 
kapcsolatban az ingatlanhasználó 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 
Közszolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles 
visszafizetni. 

(5) Az ingatlanhasználót terhelő hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék adók módjára 
behajtható köztartozás.  
 

Az ingatlanhasználó kötelezettségei 
 

12. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó 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 szervezett 
közszolgáltatást köteles igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben 
feljogosított hulladékkezelőnek átadni, és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. 

 (2) 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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A közterületek tisztántartása 
 

13. § 
 
A közterületeken rendszeresen keletkező hulladékok gyűjtéséről, kezeléséről az önkormányzat 
a Közszolgáltatón keresztül, külön szerződésben foglaltak szerint gondoskodik. 
 

A kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos rendelkezések 
 

14. § 
 

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

III.  FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

15. §  
 

(1) E önkormányzati rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 18/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 
 
 
 
 Farkas Attila Dr. Tóth Renáta 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
E rendelet 2013. december 21-én kihirdetve. 
 
 
Jobbágyi, 2013. december 21. 
 
 
         Dr. Tóth Renáta 
          jegyző 
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1. melléklet   
 

A szolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
 
 
A közszolgáltatónak a szolgáltatási szerződésben meg kell jelölnie: 
 
a) A közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 
b) a teljesítés helyét, 
c) az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt úrtartalom és 

darabszám szerint, 
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, 
e) az ingatlantulajdonos által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező 

hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos igénybe 
veszi, 

f) a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját, 
g) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit, 
h) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlantulajdonos igényei szerinti 

esetleges többletszolgáltatást és annak díját, 
i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, 
j) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 
k) az irányadó jogszabályok meghatározását. 

 


