
Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.28.) önkormányzati 
rendelete

a  hulladékgazdálkodás helyi szabályairól

Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazásával élve, a hulladékról szóló 
2012.évi CLXXXV. törvény 35. §-a és 88. § (4) bekezdése alapján a települési hulladékhoz 
kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a következőket rendeli el:

A rendelet célja
1. §

A rendelet célja a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi 
szabályozása. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, 
biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.

A rendelet hatálya
2. §

 A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra.

Értelmező rendelkezések
3. §

Az e rendeletben használt fogalmakat a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Htv.) és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
4. §

Tápióság Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtésére, 
szállítására, illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő 
ártalommentes elhelyezésére (továbbiakban: helyi hulladékgazdálkodás) hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást szervez és tart fent. A helyi hulladékgazdálkodást az önkormányzat a Gerje Forrás 
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), székhely: 2721 Pilis, Rákóczi út 67. útján látja el.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony létrejötte

5. §

(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az 
ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

(2) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az 
(1) bekezdés szerinti kezdő időpont:
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a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének 

napja;

b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja;

c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja;

d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja.

A háztartási hulladék gyűjtésére és szállítására

vonatkozó szabályok

6. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási 

hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal – a Közszolgáltató által megjelölt időpontban - 

igénybe venni.

(2) A közszolgáltatást igénybe vevők által használt gyűjtőedények a közszolgáltatást igénybe 

vevők tulajdonát képezik.

(3) A háztartási hulladékra vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére a Htv. erejénél fogva 

kötelezetté vált ingatlantulajdonost a Közszolgáltató köteles bizonyítható módon írásban 

tájékoztatni a közszolgáltatás lényeges feltételeiről. A Közszolgáltató a tájékoztatási 

kötelezettségének saját internetes honlapján keresztül is eleget tehet.

(4) A rendszeresített gyűjtőedények beszerzése, tisztítása, fertőtlenítése, javítása, pótlása az 

ingatlantulajdonos kötelessége. Az ingatlantulajdonos a legkisebb rendszeresített űrtartalmú 

gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem állíthat rendszerbe.

(5) Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek ingatlanán valamilyen oknál fogva megnövekszik a 

háztartási hulladék mennyisége, de annak eseti jellege vagy mennyisége nem teszi szükségessé 

újabb gyűjtőedény beszerzését, azok részére kiegészítésként a Közszolgáltató szabványosított, a 

Közszolgáltató logójával, felirattal ellátott, műanyagzsákot biztosít. A zsák ára magában foglalja 

az előállítás költsége mellett a zsákban kihelyezett hulladék gyűjtési, szállítási és lerakóhelyen 

történő ártalmatlanítási díját is. A zsák beszerezhető a Polgármesteri Hivatalnál.

(6) A Közszolgáltató gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 

elősegítése érdekében az adminisztratív feladatok, díjbeszedési feladatok, szerződéskötésekkel 

kapcsolatos feladatok, ügyfélszolgálati feladatok ellátásról.

A háztartási hulladékhoz hasonló hulladék

gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok

7. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak igazolható módon bejelenteni az 

ingatlanán folytatott vagy folytatni kívánt - ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb – gazdasági 

tevékenység során létrejövő, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék keletkezésének a tényét, a 

keletkezett hulladék minőségét és mennyiségét. A Közszolgáltató e bejelentést annak átvételét 

követő két munkanapon belül köteles rögzíteni.

(2) Az ingatlantulajdonos által megjelölt minőségű és mennyiségű háztartási hulladékhoz 

hasonló hulladékhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevételére a Közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos írásban külön szerződést köt.

(3) Gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét 

képző elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31.§ (1) bekezdésében meghatározottak 

szerint gondoskodik.

A települési hulladék gyűjtésére és szállítására
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vonatkozó közös szabályok

8. §

(1) Az ingatlantulajdonos kötelezettsége, hogy az ingatlanon keletkező települési hulladékot az 
elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve azt megfelelő gyűjtőedényben tárolja.

(2) A rendelet 1. számú melléklete szerinti ingatlanok tulajdonosai kötelesek a szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni. Azon utcaszakaszok ingatlantulajdonosai, ahová a 12 tonna 
tengelynyomású szemétszállító gépjármű méreténél vagy súlyánál fogva nem tud bemenni, az ott 
lakók kötelesek a hulladékgyűjtő edényt az utcájuk (köz) végére - az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően – kiközelíteni. Az érintett ingatlanokat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

9.§

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató 
által megjelölt, illetve a 7. § (2) bekezdése illetve szerződésben rögzített időben, közterületen, a 
gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett 
fedeles gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott 
állapotban kell lenni. A gyűjtőedény (konténer) nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos 
forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, 
vagy mások jó közérzetének a megzavarásával.

(2) A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a 
hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon 
szét, ne porozzon, vagy egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő.

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves települési hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a 
gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(4) Nem szabad a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni 
települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással foglalkozók vagy mások 
életét, testi épségét vagy egészségét.

(5) Nem szabad a közterületre kihelyezett gyűjtőedényt oly módon rögzíteni, amely az edény 
ürítését lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, illetve a gyalogos és gépjármű forgalmat 
veszélyezteti.

10. §

(1) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben tervezett változásokról a Közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost - a változást megelőzően legalább 7 nappal korábban – írásban értesíteni 
köteles. Írásbeli értesítés a megadott e-mail címre küldött elektronikus levél is. Emellett ezt az 
értesítését a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó 
hatályos jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek 
megfelelően köteles ellátni.

(3)A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről 
a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik.

Elkülönített hulladékgyűjtés

11. §
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 (1) A lakosság által a háztartásokban szelektíven gyűjtött hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő 
szigeteken kell elhelyezni.

 (2) A szelektív gyűjtőkonténerekbe csak az azokon feltüntetett fajtájú hulladék kerülhet, tilos 
bennük rendeltetéstől eltérő, környezetre vagy emberi egészségre ártalmas, vagy a gyűjtőjárművet 
rongáló hulladékot elhelyezni.

12. §

 (1) Amennyiben a szelektív hulladék elszállítása a meghatározott időpontban az 
önkormányzattal szerződött szolgáltató hibájából elmarad, a hulladékot szolgáltató köteles 24 órán 
belül elszállítani.

(2) Szolgáltató tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat a házhoz menő gyűjtési rendszer 
szabályairól és esetleges változásairól. A tájékoztatási kötelezettségének eleget tehet az 
Önkormányzat hivatalos lapjában, az Önkormányzat honlapján, a közüzemi számla mellé csatolt 
szórólappal. Emellett ezt a tájékoztatást a szolgáltató az internetes honlapján keresztül is 
közzéteszi.

Lomtalanítás, veszélyes- és kerti hulladék gyűjtés

13.§

(1) A nagydarabos háztartási hulladék (lom) - amely a rendszeresített gyűjtőedényben mérete 
miatt nem helyezhető el – gyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a 
Közszolgáltató évente két alkalommal - külön díj felszámítása nélkül -, lomtalanítás keretében 
gondoskodik. A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál a 
háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el 
nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.

(2) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék;
b) gumiabroncs hulladék;
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
e) műszaki és veszélyes hulladék;
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;
h) kerti biohulladék.
(3) Amennyiben a nagydarabos hulladékot az ingatlantulajdonos nem a lomtalanítás 

meghirdetett időpontjában helyezik ki a közterületre, úgy a Közszolgáltató a hulladék 
elszállításáról nem köteles gondoskodni.

(4) A lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladékot úgy kell elhelyeznie az 
ingatlantulajdonosnak, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a 
növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

14.§

(1) A műszaki hulladék gyűjtéséről az Önkormányzat előre meghirdetett időpontban műszaki 
hulladék gyűjtési akció keretében évente egy alkalommal külön gondoskodik.

(2) A veszélyes hulladék közé tartozó galvánelemek lakossági gyűjtése az önkormányzat által 
egyes intézményekbe, üzletekbe kihelyezett gyűjtőedényekbe folyamatosan történik.

(3) A kerti hulladék elszállításáról áprilistól novemberig havi rendszerességgel az Önkormányzat 
házhoz menő gyűjtéssel -külön szerződés megkötésével- gondoskodik.
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A szolgáltatás során a kerti hulladék gyűjtése külön erre a célra, jelöléssel ellátott zsákokban 
történik.

(4) A lomtalanítás, a kerti hulladék és műszaki hulladék begyűjtésének, elszállításának pontos 
időpontjáról annak megkezdése előtt legfeljebb 60, de legalább 15 nappal korábban az 
Önkormányzat köteles a lakosság részére tájékoztatást nyújtani. A tájékoztatási kötelezettségének 
eleget tehet az Önkormányzat honlapján, szórólappal.

(5) A kerti zöld hulladékot az ingatlantulajdonosnak lehetőség szerint komposztálnia kell. A 
komposztálás helyét úgy kell kialakítani, hogy az a szomszédos ingatlanok telekhatárától legalább 
1 m távolságban helyezkedjen el.

(6) Az ingatlan tulajdonosa a rothadó, vagy kellemetlen szagot árasztó hulladék elszállításáról, 
ártalmatlanításáról azonnal köteles gondoskodni.

A közterületi hulladék gyűjtésére és szállítására

vonatkozó szabályok

15. §

(1) A közterület tulajdonosa, vagyonkezelője a közterületi hulladékhoz kapcsolódó 
közszolgáltatás igénybevételére külön írásbeli szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni 
különösen

a) a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,
b) közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék gyűjtésére és 

szállítására vonatkozó feltételeket (gyűjtés időpontja és gyakorisága, felek kötelezettségei, stb.),
c) a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kikötéseket.
(2) A közterületi hulladék gyűjtéséhez, a háztartási hulladék gyűjtéséhez, illetve a háztartási 

hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez igénybe vehető gyűjtőedények, műanyagzsák - a rájuk 
irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával - egyaránt alkalmazhatóak.

A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

teljesítésének megtagadása

16. §

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék 
elszállítását, ha

a) az nem az e rendeletben és a szerződésben rögzített gyűjtőedényben, illetve a megfelelően 
jelölt  műanyagzsákban kerül átadásra,

b) a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött 
vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy

emiatt az edényt üríteni nem lehet,
c) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen 

építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes 
hulladékot,

d) a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást 
végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy 
berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a

környezetet,
e) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, 

veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem 
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szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési 
hulladéknak,

f) izzásban lévő salakot vagy földet, építési és bontási hulladékot, állati tetemet, elektromos, 
elektronikai vagy veszélyes hulladékot helyeznek el a gyűjtőedényben,

g) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.

A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

szüneteltetése

17. §

(1) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlantulajdonos a 
Közszolgáltatóval köteles egyeztetni.

(2) Szünetel a közszolgáltatás, ha az ingatlan 60 napnál hosszabb ideig lakatlan, és az 
ingatlantulajdonos távollétének várható időtartamát előzetesen, a tárgyhót megelőzően legalább 
nyolc nappal korábban, írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valósságát 
a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(3) Ha a szünetelés feltételében változás következik be, az ingatlantulajdonos azt írásban 
haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.

A közszolgáltatási díjfizetés

18. §

(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért 
az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató részére közvetlenül közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar
Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével a szabályozásért 
felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírását, a 
díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételeit az Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött 
szerződés szabályozza.

 (4) Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezményt és mentességet 
nem biztosít.

19. §

(1) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltás 
hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlantulajdonos köteles fizetni.

(2) A háztartási hulladékhoz kapcsolódóan elvégzett közszolgáltatás alapján a fizetendő 
közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos havi számlázás alapján, utólag köteles megfizetni.

 (3) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által összeállított számla kézhezvételét 
követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni.

20. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb 
költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.
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(2)A díjhátralék adók módjára történő behajtását a közszolgáltató a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

21. §

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybevevő neve, 
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb 
szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói 
tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

22. §

Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által 
meghatározott keretek között Tápióság Község Önkormányzata köteles átadni a 
Közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, 
kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.

23. §

(1) A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező 
közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony 
megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt 
kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos Ht-ben meghatározott és a 
közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat.

(2) A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai 
tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében 
az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása 
céljából harmadik személynek átadni.

Ellenőrzés

24. §

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését a 
Közszolgáltató, valamint Tápióság község jegyzője végzik.

Záró rendelkezések

25. §

(1) E rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladék 

kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló többször módosított 14/2007. (XII.21.) sz. 
önkormányzati rendelet.

Tápióság, 2014. február 20.
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                                                         dr. Pap Anikó                           Kun Szilárd                       

                                                             jegyző                                 polgármester

Záradék:

A rendelet 2014. február 28. napján kihirdetésre került.

Tápióság, 2014. február 28.

                                                                                                       dr. Pap Anikó            

                                                                                                            jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret

1. sz. melléklet 19.5 KB
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