
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

 

 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

alábbi rendeletet alkotja: 

1. A rendelet hatálya 

1.§ 
 (1) A rendelet területi hatálya Hévízgyörk község közigazgatási területére terjed ki. 

 (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Hévízgyörk község közigazgatási területén belül 

valamennyi ingatlan természetes személy birtokosára, tulajdonosára, és vagyonkezelőjére (a 

továbbiakban: ingatlanhasználó). A személyi hatály a gazdálkodó szervezetekre (jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni 

cég – ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény 

szerinti közfeladat ellátására hoztak létre) az 5.§-ban foglaltak figyelembe vételével terjed ki. 

 (3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanhasználó 

ingatlanán keletkező, összegyűjtött és a közszolgáltató részére átadott települési hulladékra 

 (4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony 

hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre. 

 

2. A közszolgáltatás rendje, módja 

2.§ 
 (1) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról 

és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.  

 (2) A kötelező helyi közszolgáltatás Hévízgyörk község egész közigazgatási területére 

kiterjed. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele az ingatlanhasználó számára 

egész évben kötelező. 

 (3) A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználó az ingatlanon 

keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, 

ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele 

útján köteles gondoskodni.  

 (4) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatás 

igénybevétele alól nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a közszolgáltatást 

hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. 

 (5) Hévízgyörk Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően 

ellátandó közszolgáltatásként az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék 

rendszeres gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

szervez és tart fenn. A közszolgáltatást az Önkormányzat közszolgáltatóval kötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

 (6) A (4) bekezdés szerint szerződés alapján 2016. január 1-jétől a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 

Hatvan, Tarján u.3.) (a továbbiakban: közszolgáltató) látja el a közszolgáltatást.  

 (7) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás 

körében: 



a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a teljesítés területi határait, 

b) a szerződés időtartamát, 

c) a közszolgáltatónak a lakosság és ingatlanhasználók felé fennálló tájékoztatási 

kötelezettségét, és teljesítésének módját, 

d) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét, 

e) a közszolgáltatás finanszírozás elvei és módszerei. 

 (8) A közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő 

személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a közszolgáltatás 

teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 

köteles eljárni.  

 

3. A közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 

3.§ 
 (1) A közszolgáltató és az ingatlan használója között a kötelező közszolgáltatással 

kapcsolatos jogviszony szerződéskötéssel, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre. 

 (2) Az Önkormányzat kötelezettsége a közszolgáltató személyének változásáról a 

közszolgáltatást igénybe vételére kötelezettek tájékoztatása. A közszolgáltató a 

közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett változásokról - a változás 

bekövetkezte előtt - az ingatlanhasználót köteles tájékoztatni. A települési hulladék 

begyűjtésének és elszállításának rendjét (gyakoriság, nap) - a keletkező hulladék 

mennyiségének figyelembevételével - a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az 

ingatlanhasználókat - változás esetén is - értesíteni. 

 (3) A közszolgáltató hetente egy alkalommal köteles a települési hulladékot az 

ingatlanhasználóktól elszállítani. Ezt a tevékenységet minden csütörtökön 7.00 óra és 19.00 

óra között végzi. A szállítási útvonalba e napon a település összes belterületi utcája 

beletartozik, és a külterületi lakott utcák. Lásd 1.sz.melléklet 

 (4) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnepnapra, vagy 

munkaszüneti napra esik, a közszolgáltató ezeken a napokon is elszállítja a hulladékot. 

 (5) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 

a)  nem a rendszeresített gyűjtőedényben és nem a közszolgáltató által az ingatlanhasználó 

részére díj ellenében átadott zsákban kerül átadásra a hulladék, 

b) a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes 

anyagot, állati tetemet, ürüléket vagy egyéb olyan anyagot helyeztek el, amely veszélyezteti a 

hulladék gyűjtését, szállítását, ürítését végző, vagy más személyek életét és testi épségét, 

egészségét vagy a gépek műszaki állapotát, 

c) a gyűjtőedényben a rendeltetési töltősúlyánál több hulladékot helyeztek el, amiatt az 

túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le. 

 

4.§ 
 (1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

végezni. 

 (2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során a közterületeken esetlegesen 

keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 (3) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a 

károsodás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 

karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a 

károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, 

pótlása illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli. 

 



4. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 

  

5.§ 
  

(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd 

hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és 

ahhoz saját tulajdonában lévő gyűjtőedényt, vagy a közszolgáltató által biztosított zsákot 

köteles igénybe venni. Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét 

köteles alacsony szinten tartani, 

 (2) A kötelező közszolgáltatás a közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényből 

történik: 

a)  60-80 literes zárt edényzet, 

b) 81-120 literes zárt edényzet, 

c) 240 literes zárt edényzet 

d) 1100 literes zárt edényzet 

e) kommunális hulladékgyűjtő zsák 

 

 (3) A 60-80 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatás csak az egy- és maximum kettő 

fős háztartásokban igényelhető. A közszolgáltató köteles a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 

által kiállítandó igazolást megkérni, és ennek beszerzését, valamint közszolgáltató általi 

jóváhagyását követően veheti igénybe a 60-80 literes zárt edényzetre vonatkozóan a 

közszolgáltatást. 

 (4) Amennyiben a szilárd hulladék mennyisége a gyűjtőedény méretét alkalmanként 

meghaladja, köteles az ingatlanhasználó az erre rendszeresített, megfelelő űrtartalmú zsákot 

beszerezni a közszolgáltatótól térítési díj ellenében. 

 

6.§ 
 (1) Az ingatlanhasználó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a 

továbbiakban: Ht.) foglalt kötelezettségein túlmenően köteles: 

a) a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni a hulladékról szóló törvényben 

meghatározott adatmódosulását a személyes adatokról, 

b) a települési hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal eljárni annak 

érdekében, hogy a települési hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét 

ne veszélyeztesse, Hévízgyörk természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és 

állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

 (2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni és 

tárolni, a gyűjtőedényeket csak a hulladék elszállítása céljából és csak a közszolgáltató által 

megjelölt szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezheti ki a közterületre. A hulladék 

elszállítását követően még a szállítás napján köteles a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó az 

ingatlanára visszavinni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az 

Önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély alapján 

lehet. 

 (3) Az ingatlanhasználónak a gyűjtőedény fedelét lecsukott állapotban kell tartania mind 

tároláskor, mind a közterületre történő kihelyezésekor. A kihelyezett gyűjtőedény nem 

akadályozhatja a jármű-, és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy 

károkozás veszélyének előidézésével. A szállítási napon a gyűjtőedényt a begyűjtést végző 

gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 

(4) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban tartásáról, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 

tisztántartásáról. 



7.§ 
 (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött, vagy befagyott, illetve a gyűjtőedényben lévő hulladékot úgy 

összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a 

közszolgáltató felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé illetve használhatóvá tenni. 

 (2) A gyűjtőedény eltűnése vagy megsemmisülése esetén az ingatlanhasználó köteles 

gondoskodni a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedény beszerzéséről. 

 (3) Ha az ingatlanhasználó tulajdonváltozás során vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 

igénybe vételére kötelezetté válik, köteles ezt a tény keletkezését követő 30 napon belül 

írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. 

 

5. A gazdálkodó szervezetek települési hulladékkal összefüggő jogai és kötelezettségei 

8.§ 
 (1) Gazdálkodó szervezet a Ht. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a 

hulladék kezeléséről. 

 (2) A gazdálkodó szervezet vezetője köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha a 

hulladékkezelésről saját maga már nem tud gondoskodni. A bejelentést a mentességet okot 

adó körülmény megszűnését követő 15 napon belül kell megtennie. Ebben az esetben köteles 

a közszolgáltatás igénybevételére. 

 (3) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az 

ingatlanán egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, 

telephelyéül, vagy fióktelepéül szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó 

szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési 

szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, 

hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának 

kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, a vonatkozó jogszabályban 

foglaltaknak megfelelően. 

 (4) Nem terheli az ingatlanhasználót a (3) bekezdés szerinti kötelezettség, ha tevékenysége 

során csak kommunális hulladék keletkezik és annak mennyisége nem haladja meg a napi 4 

litert és a szolgáltatást a családi házra vonatkozó rendelkezések szerint igénybe veszi. 

Tevékenysége megkezdése előtt köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni a keletkező 

hulladék összetételét és mennyiségét a közszolgáltatás igénybe vételének módja megállapítása 

érdekében. 

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

kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett 

települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás igénybevételére. 

 

6. A lomtalanításra vonatkozó szabályok 

9.§ 
 (1) A lomhulladék kezelésének megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató 

minden évben egyszer gondoskodik. Az évi egyszeri lomtalanítás külön díj felszámolása 

nélkül történik. 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott évi egyszeri lomtalanításon kívüli időpontban a 

közszolgáltató külön díj felszámítása ellenében szállítja el azt a települési szilárd hulladékot, 

ami a rendszeresített gyűjtőedényekben mérete miatt nem helyezhető el. 

 (3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen 

megjelölt időpontban – legkorábban a szállítás napját megelőző napon 18 órától - az ingatlana 

előtti közterületre helyezheti ki elszállítás céljából. 



(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy a jármű-és gyalogosforgalmat ne 

akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és a 

környezetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 (5) A Szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladék elszállítására 

köteles. Az ezen felül keletkezett egyéb szilárd hulladék lerakóhelyre történő szállításáról az 

ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

 (6) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok elszállítására. 

 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetése 

10.§ 
 (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató 

részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében utólag - a (2) bekezdés 

kivételével negyedévente köteles megfizetni. Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató más 

fizetési módban is megállapodhat (banki átutalás, csekk stb.). 

 (2) A közszolgáltatás igénybevételének díját az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedények 

számának, azok egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell 

megállapítani. 

 (3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére közvetlenül vagy az 

általa megbízott díjbeszedő útján – a teljesített szolgáltatás alapján, számla ellenében – köteles 

megfizetni. 

 (4) Az ingatlanhasználó személyének megváltozása esetén a közszolgáltatás díját a változás 

közszolgáltató részére való bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően 

pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni. 

 (5) A közszolgáltatási díjat a számlában megjelölt időpontig kell kiegyenlíteni. 

 (6) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató 

visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes 

díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. 

 

11.§ 
 (1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a 

közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 

állását igazolja. 

 (2) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő 

díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 

 

8. A közszolgáltatás szüneteltetése 

12.§ 
 (1) Szüneteltethető maximum 1 évre a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, 

amelyeken folyamatosan, legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem 

keletkezik. 

 (2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 

közszolgáltatónak. A szüneteltetés lejártát követően közüzemi számlával (villany, gáz) kell 

igazolni, hogy a szüneteltetés alatt tényleg lakatlan volt az ingatlan. 

 (3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 

ingatlanhasználó ezt írásban 8 napon belül köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. 

 (4) Ha a szünetelés időtartama alatt a hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot 

helyeztek ki, a közszolgáltató az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett köteles a 

hulladékot elszállítani, az ingatlanhasználó pedig köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni. 

 



13.§ 
Az üdülőingatlanok ingatlanhasználói nem kötelesek gyűjtőedényt beszerezni és azáltal 

igénybe venni a közszolgáltatást. A közszolgáltatás igénybevétele lehetséges a számukra a 

közszolgáltatótól vásárolt zsák használatával. Az üdülőingatlanokról a közszolgáltatónak az 

Önkormányzat adatot szolgáltat. 

9. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

14.§ 
 (1) Az e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 

ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok 

feltüntetésével. 

 (2) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek 

az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 (3) A gyűjtőedények ingatlanonkénti számát, méretét a közszolgáltató tartja nyilván. 

 

10. Záró rendelkezések 

15.§ 
(1) Ez a rendelet a 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 (2) Egyidejűleg a többször módosított 2/2012.(II.1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

 

Hévízgyörk, 2015. december 15. 

 

 

             Bazan Tibor  sk.                                                                   Lukesné Csábi Ágnes sk. 

              Polgármester                                                                                  Jegyző 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

2015. december 18. 

 

 

 

Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.sz.melléklet 

Utcanév 

BELTERÜLET 

Ady Endre utca 

Akácfa utca 

Akácvirág utca 

Alsókert utca 

Arany János utca 

Béke utca 

Deák Ferenc köz 

Deák Ferenc utca 

Dóka Zoltán utca 

Dózsa György utca 

Erdély utca  

Hajnal utca 

Határ út 

Jókai utca  

József Attila utca 

Kossuth Lajos utca 

Liget utca 

Napos utca 

Nyár utca 

Ősz utca 

Petőfi Sándor utca 

Szahara utca 

Széchenyi utca 

Szent Erzsébet utca 

Szent Márton utca 

Tavasz utca 

Táncsics Mihály utca 

Temető utca 

Templom tér 

Úttörő köz 

Úttörő utca 

Vadvirág utca 

Vass Zoltán utca 

Vasút utca 

Vörösmarty Mihály utca 

KÜLTERÜLET 

Galga part 

Gyümölcsös 

Sporttelep 

Őrház 

 

Hévízgyörk, 2015. december 15. 


