
 

 

 
Mucsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2013.(XII.16. ) önkormányzati rendelete 
A közterületek tisztán tartásáról és 

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
 

 
Mucsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) 
bekezdésének a/ pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdés a), b), c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontja 
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
 

1.§ A rendelet célja a Mucsi Község közigazgatási területén élő állampolgárok 
egészségének fokozott védelme, a település épített és természeti környezetének  
megóvása érdekében a köztisztaság fenntartása, továbbá a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás 
igénybevételének biztosítsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatok és hatáskörök, 
jogokat és kötelezettségek a helyi sajátosságoknak megfelelő rendezése. 
 
2.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed Mucsi Község közigazgatási területén, a természetes 
és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre a 
közterületek tisztán tartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással 
összefüggő tevékenységére, a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére. 
 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a folyékony hulladékra, az inert hulladékra, a 
radioaktív hulladékokra, a gazdálkodó szervezeteknél keletkezett veszélyes hulladékra 
és a velük összefüggő tevékenységre. 

 
 

Ingatlanok  és  közterületek tisztán tartása 
 
3.§. Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról, gyomtalanításáról az ingatlan tulajdonosa, 
birtokosa, használója /a továbbiakban: ingatlantulajdonos / köteles gondoskodni. 
Ezen belül az ingatlantulajdonos: 
 
     a./ a lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló épületek /épületrészek/ tisztán        

tartásáról,       rendszeres takarításáról, az ingatlan területén a lom, építési- és 
bontási törmelék és egyéb hulladék elszállításáról gondoskodik,    

     b./  a lakásnak és a lakás céljára szolgáló helyiségeknek, továbbá a nem lakás  
céljára    szolgáló helyiségek és az azokhoz tartozó területeknek rovar- és 
rágcsáló-mentesítéséről gondoskodik, 

    



 
 

 

 
 
 
  c./  valamint  az  ingatlanon   belül  vagy  a   közterületen     elhelyezett   hulladéktároló 

edények környezetének tisztán tartásáról, rendszeres takarításáról, köteles 
gondoskodni  úgy, hogy ez irányú tevékenységével nem veszélyeztetheti mások 
egészségét, továbbá nem akadályozhatja a közúti közlekedés forgalmát. 

 
4.§.(1)  Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni továbbá: 
 
         a./ az ingatlan utcafronttal érintkező telekhatárai között meglévő járdaszakasz         

járda hiányában 2 m széles területsáv/ illetőleg, ha a járda mellett zöld sáv is 
van, az úttestig terjedő terület kaszálásáról, a közúttal párhuzamos nyílt 
csapadékvíz-elvezető árok  és a kapubejáróknál épített áteresz, valamint a 
gépkocsi behajtók tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, hó és síkosság-
mentesítéséről, 

         b./ a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, 
kaszálásáról, 

         c./   az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő és    
biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító  nyeséséről,  
gallyazásáról. 

          d./ a lakóingatlanon  keletkező szennyvíz közterületre jutásának 
megakadályozásáról. 

 
 (2)  Amennyiben a közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét a kötelezett 
nem teljesíti, a polgármester jogosult a munkát a kötelezett költségére  elvégeztetni.  
 
 

Síkosság  mentesítés  és  hóeltakarítás 
 

 
5.§ (1)Az ingatlan melletti járda, lépcső, térburkolat hó- és síkosság-mentesítéséről az 
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Ennek során az ónos esőtől, jégtől vagy a 
hótól síkossá vált burkolatot a jég, hó feltörésével és eltávolításával vagy 
környezetkímélő szóróanyag kiszórásával /pl. homok, hamu/ folyamatosan síkosság-
mentessé kell tennie. 

 
(2) Az /1/ bekezdésben meghatározottakon túl a 8.§ -ban meghatározott közterületek 
burkolt felületeinek hó- és síkosság-mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik. 

     
(3)  Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül /homok/ klorid 
tartalmú /konyhasó/ fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy 
a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális értéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Ezen 
anyagok tárolása tárolóedényben környezetkímélő módon történhet. Klorid tartalmú 
vegyszerek használata alul- és felüljáró felületén, zöldterületen, illetve azok közvetlen 
környékén tilos. 
 
        
 



 
 

 

 
6.§.(1)A hóeltakarítást úgy kell végezni, hogy a folyamatos gépjármű és  

gyalogosforgalom    részére megfelelő hely álljon rendelkezésre. 
 
(2) A síkosság-mentesítésre kötelezettek a járdáról eltakarított havat a járda vagy az 
úttest szélén, a lefolyók szabadon hagyásával kötelesek összegyűjteni. 
 
  

(3)Hórakást tilos elhelyezni: 
         útkereszteződésben, 
         útburkolati jelen, 
         tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, 
         kapubejárat elé, 
         közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré, Pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb  

műtárgy ( lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.) 
      
  7.§. (1)A közterület - beleértve a járdaszakasz melletti nyílt árkot és azok műtárgyait is - 

rendszeres szervezett tisztán tartásáról, a közterületen keletkezett szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenység ellátásáról és a zöldterületek gondozásáról, hó- és síkosság-
mentesítéséről, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és a kijelölt helyre történő 
szállításáról, az utcai hulladékgyűjtők kihelyezésétől, azok folyamatos kiürítéséről, 
tisztán tartásáról, javításáról és pótlásáról  az Önkormányzat  gondoskodik.  

   (2) A  szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva 
tartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével – a tulajdonos, bérlő vagy 
használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani. 

 
 

Járművek üzembentartóinak kötelezettségei 
 

8.§.(1) A közösségi közlekedési eszközök megállóhelyeinek tisztán tartásáról és 
gondozásáról  az Önkormányzat gondoskodik.  
       
(2)  A Közterület zöld felületein  a gépjárművek mosása tilos. 
                  

 
Építési és bontási területek tisztán tartása 

 
9.§. (1)Építés, bontás vagy felújítás alatt üresen álló ingatlan tisztán tartása az     
engedélyes  feladata. 
 (2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por,  
valamint szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell 
locsolni. Közterületen építőanyagot és építési törmeléket tárolni a külön rendeletben 
foglaltak szerint a Polgármester engedélyével lehet. 
 (3)  Az   építési   területekről   a   sárfelhordás letakarításáról és az építkezéssel   
kapcsolatos   közúti   jelzésekről az  építtetőnek,   vagy megbízottjának folyamatosan 
gondoskodnia kell. 
 (4)Közműhibák javítását követően az utak szennyeződését a hiba elhárítója köteles     
haladéktalanul eltakarítani. 
 
 



 
 

 

 
Anyagok, áruk szállítása 

 
10.§.(1)Bármely anyag szállítását úgy kell végezni, hogy a közterület ne 
szennyeződjön.  
(2) Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt, tartállyal felszerelt járművön szabad     
szállítani. 
 
(3)  A közszolgáltatás alá nem tartozó inert hulladék, továbbá a települési szilárd   
hulladék konténerrel történő szállítása esetében a hulladéktermelőjének, birtokosának, 
kezelőjének a közterület tisztán tartása érdekében úgy kell eljárni, hogy 
a hulladék a szállítójárműbe történő ürítéskor, illetve a szállítás folyamán 
az ne szóródjon és környezetterhelést ne idézzen elő. 
 
(4)Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a közterület  
beszennyeződik, a szállító köteles azt haladéktalanul megtisztítani.   
                               

 
Zöld hulladékok  ártalmatlanítása 

 
                                                     
11.§.A  zöld hulladékot ( fanyesedék, kaszálék, fű, avar, stb.)   elsősorban komposztálás 
után kell  hasznosítani.  A belterületen a zöld hulladék, avar, fahulladék égetése 
tilos! 
 
                      

Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések 
 
 
12.§. (1) Az állati tetemek elszállításáról, kóbor ebek befogásáról az Önkormányzat 
gondoskodik. 
 
(2) Tilos  a   kihelyezett   gyűjtőedényekből    a    hulladék   kiszórása,  átválogatása,       
a   közterület szennyezése. 
 
(3) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, 
 illetőleg megrongálása tilos.      
 
(4)Közterületen lévő növények /fák, díszcserjék, virágok stb./ rongálása, csonkítása, 
leszakítása, gyűjtése  tilos.          
 
(5)A közterületen lévő fák gallyazásáról, szükség szerinti csonkításáról az Önkormányzat 
gondoskodik. 
 

II. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

 
13. § (1) Mucsi Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) e rendeletben 
foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) 
szervez és tart fenn. 



 
 

 

 
(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, 
ártalmatlanítására és kezelésére.  
 
(3) Mucsi Község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató (a továbbiakban: 
Közszolgáltató) az Önkormányzat és a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése között  
létrejött Hulladékgazdálkodási Társulási megállapodásban foglaltak szerint az Alisca 
Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.  
 

  
 

A rendelet hatálya 
 
14. § A rendelet hatálya a  Mucsi Község közigazgatási területén lévő ingatlanokra és 
azok tulajdonosaira terjed ki. 
 
15.§ Az ingatlantulajdonos – kivéve a tulajdonát képező beépítetlen ingatlan (telek) 
esetén – jogosult és köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni. 
 

 
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 
16. § (1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszony – amely alapján a 
Közszolgáltató által biztosított közszolgáltatást az ingatlantulajdonos igénybe veszi – 
kezdő időpontja az a nap, amikor a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének 
megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy – 
ennek hiányában – amikortól a közszolgáltatás igénybe vételének lehetősége az 
ingatlantulajdonos számára rendelkezésre áll. 
 
(2)A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási jogviszony létrejön: 
           a./ magánszemély esetében a lakóingatlan tulajdonjoga alapján, illetve  

településen történő lakóingatlan tulajdonjogának  megszerzésével,  
           b./ illetve magánszemély ingatlantulajdonos esetén a közszolgáltatás első 

igénybevételével,     
           c./  továbbá, ha  a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó 

rendelkezésre  állási  készségét igazolja, 
           d./ nem magánszemély esetében a közszolgáltatási szerződés írásba 

foglalásával. 
(3)A településen az ingatlantulajdonos magánszemély a kötelező közszolgáltatásra 
vonatkozó jogviszony alanya, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást rendszeresen 
igénybe veszi e, vagy a közszolgáltatóval írásban szolgáltatási szerződést kötött  e. 
 
(4)Amennyiben a közszolgáltató a magánszemélyekkel, illetve nem magánszemélyekkel 
települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó írásos közszolgáltatási 
szerződést köt, annak tartalmi elemei a következők: 
     -  a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai: 
     -  közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési       

helye és ideje, anyja neve; gazdálkodó szervezetek adószáma és számlavezető 
pénzintézete, 



 
 

 

    - a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napja, 
    - a teljesítés helye pontos cím szerint, 
    - a tárolóedény űrtartalma és darabszáma, 
    - a közszolgáltatás díját és annak megfizetési módját,, 
    - a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatás és annak díja, 
    - a szerződés felmondásának feltételei, 
    - az irányadó jogszabályok meghatározása, 
    - polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság         

megjelölése. 
 
(5) A lakóingatlan tulajdonosa vagy megszerzője a közszolgáltatás alanyává vált 

magánszemély a díjszámlázáshoz szükséges adatokat köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, illetve a közszolgáltató felhívására (sajtó, szórólap, levél, stb.) az 
adatszolgáltatásnak köteles eleget tenni. 

 
(6) A közszolgáltató jogosult a (4), (5) bekezdésében meghatározott személyes adatok 
kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a 
közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 
 
(7) A Közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa közötti szerződés megkötésének 
elmaradása vagy későbbi megkötése nem befolyásolja a közszolgáltatás (1) 
bekezdésben említett – szerződéskötéstől független – kezdő időpontját. A 
szerződéskötés bármilyen okból történő elmaradása nem mentesíti az 
ingatlantulajdonost a közszolgáltatás kötelező igénybevétele és a díjfizetés teljesítése 
alól. 
 
17. § (1) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változásokról a Közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt legalább tizenöt nappal – értesíti. 
 
(2) A hulladék gyűjtésének, elszállításának e rendelet és a közszolgáltatási szerződés 
alapján meghatározott rendjét – az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség 
figyelembevételével – a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost 
írásban értesíti. 
 

 
A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 
 
18. § (1) A Közszolgáltató az e rendeletben előírt szabályok szerint a rendelet hatálya alá 
tartozó ingatlanokon keletkezett hulladékot rendszeresen elszállítja. 
 
(2) A közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató negyedévente 
utólag számlázza ki az ingatlantulajdonos részére. 
 
(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére közvetlenül 
vagy az általa megbízott díjbeszedő útján – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla 
ellenében – a számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles megfizetni. 
 
 



 
 

 

 
(4) A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató felé meg kell fizetnie annak az 
ingatlantulajdonosnak, akinek a részére a közszolgáltatást a Közszolgáltató felajánlotta, 
illetve akinek a részére a közszolgáltatás rendelkezésre áll.  
 
(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás vagy más 
elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő 
munkanapon a kötelezettségét teljesítette. 

 
19. § (1) A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal köteles végezni. 
 
(2)A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató – ha a károkozás neki felróható okból 
következett be – térítésmentesen köteles kijavítani. A Közszolgáltató az ebből eredő 
javítási munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosít. Ha a károkozás nem 
róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, 
illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli 
 
20. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére 
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig jogosult. 
 
(2) A Közszolgáltató köteles gondoskodni az általa kezelt adatok biztonságáról. Az 
adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 
 
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak az 
ingatlantulajdonos azonosítására, jogszabályban előírt adatszolgáltatásra, hatósági 
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, 
közszolgáltatási díj-hátralékok behajtására használhatja fel. 
(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt – a közszolgáltatással összefüggő – 
személyes adatok nyilvánosságra hozatalára. 
 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 
 
21. § Az ingatlantulajdonost nem terheli a közszolgáltatási díj-fizetési kötelezettség a 
tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan (telek) tekintetében. 
 
22. § Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak nyolc napon belül köteles bejelenteni, ha 
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté 
válik. 
 
23.§.(1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony 
azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább hatvan naptári nap időtartamban senki 
sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik. 
 
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles    
bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 8 
nappal. 



 
 

 

(3) A jogviszony szüneteltetésének legrövidebb időtartama 60 nap, leghosszabb 
időtartama fél év. A szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes 
hónapra vehető igénybe. 
                                                                   
24. §  Az ingatlantulajdonos az általa fajta és jelleg szerint elkülönített települési – fehér 
és színes üveg, papír, műanyag-palack – hulladékot szétválogatva, a hulladékgyűjtő 
pontokon található gyűjtőedényekbe helyezi el.  
 

 
A hulladékszállítás rendje 

 
25. § A hulladék gyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet 
határozza meg.  A Közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott 
kötelező szállítási napok mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az 
útvonal és az időpont változik, arról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat értesíti. 
 
26. § A Közszolgáltató a hulladék elszállítását 

a) az ingatlantulajdonosoktól a településen hetente egy alkalommal,  
b) a Közszolgáltató által elhelyezett 770 literes, 3m3, illetve 5 m3-es tároló edényeket  

kéthetente legalább egy alkalommal, 
c) a szelektív hulladékfajták átvételére alkalmas 1,1 m3-es gyűjtőedényeket, legalább 
kéthetente, felépítménnyel rendelkező gépjárművel végzi. 

 
A hulladékgyűjtő edény rendelkezésre bocsátása 

 
27. § (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjti és 
ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt veszi igénybe.  
 
(2) A gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatótól is megvásárolhatja. 
 
(3) A hulladék elszállítására, illetve elszállításra való előkészítésére: 

a) szabványosított  60/70, 110/120, 240 vagy 770 literes gyűjtőedényt, 
b) szabványosított 770 literes,  1,1 m3, 3 m3 vagy 5 m3 űrmértékű gyűjtőedényt kell 

alkalmazni. 
(4) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége meghaladja a (3) bekezdésben 
meghatározott gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató – az ingatlantulajdonos által 
vásárolt, a Közszolgáltató által a többlethulladék összegyűjtésére rendszeresített, jelölt – 
hulladékgyűjtő zsákban kihelyezett hulladékot is elszállítja. Ennek többletdíját az 
ingatlantulajdonos a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg. 

 
28. § (1) Az ingatlantulajdonos a hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása 
céljából az ingatlana előtti közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és 
ürítésre alkalmas helyen köteles elhelyezi. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot 
megelőző napon 18 órától lehet elhelyezni a közterületre, kivéve a tartósan 
engedélyezett elhelyezést. 
 
(2) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt úgy köteles elhelyezni a közterületen, hogy az 
edény fedele – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban 
legyen. A hulladékot az ingatlantulajdonos a gyűjtőedénybe úgy köteles beletenni, hogy 



 
 

 

az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon ki, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza. 
 
(3) A közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladék nem vehető ki és abban senki 
nem válogathat. 
 
(4) Az ingatlantulajdonos úgy köteles elhelyezni a gyűjtőedényt, hogy az ne akadályozza 
a jármű- és gyalogosforgalmat és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével. 

 
29.§ (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyűjtőedény tisztán tartásáról, 
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és az annak környezetében lévő terület 
tisztán tartásáról. 
 
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,  
hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos az edényt üríthetővé, 
illetve használhatóvá teszi. 
 
(3) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és 
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot nem helyezhet el, 
amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, 
testi épségét, egészségét vagy vagyonát. 

 
30. § A hulladék gyűjtésével összefüggő, az ingatlantulajdonos hibájából keletkező 
szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa a szennyezett területet köteles megtisztítani 
és fertőtleníteni.  

 
 

Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése 
 

31. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék más összetevőitől fajta és jelleg 
szerint elkülönítetten gyűjtött papírt, fehér és színes üveget, műanyag-palackot a 
Közszolgáltató által működtetett hulladékgyűjtő pontokon, a hulladékok fajta és jelleg 
szerinti elkülönítésére szolgáló gyűjtőedényekben helyezi el.  
 
(2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a kijelölt helyen – a Közszolgáltató előírásaira is 
tekintettel – úgy helyezi el, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet 
ne szennyezze.  
 
(3) A elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a 
Közszolgáltató, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környezetük tisztán tartásáról,  hó- és 
síkosság-mentesítéséről az önkormányzat gondoskodik.  
 
(4) A gyűjtőpontokon elhelyezett hulladék előkezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik. 
A hulladékgyűjtő pontokon elhelyezett gyűjtőedények ürítését, a hulladék válogatását és 
kezelését a Közszolgáltató végzi.  
 

 


