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BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2014. (III.25.) önkormányzati  

 
r e n d e l e t e 

 
(Tervezet) 

 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról. 
 

Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35.§-ában, valamint a 88.§ (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról a következőket rendeli el: 
 

A rendelet célja, hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet célja a települési szilárd hulladékkal összefüggő helyi közszolgáltatás 
szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, 
valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek 
ellenőrizhetőségét szabályozzák.  
 

2.§ 
 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed Berzence Nagyközség közigazgatási 
területén lévő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak 
begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező közszolgáltatónak történő 
átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. 

(2) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles 
igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.  

 
A közszolgáltatást végző szolgáltató és a kijelölt 

ártalmatlanító hely megnevezése 
 

3.§ 
 

(1) Berzence Nagyközség közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás 
teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő  a Netta-Pannónia Kft. – amely 
kötelező közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató). A 
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Közszolgáltató, Berzence Nagyközség közigazgatási területén a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg 
kötelezett. A Közszolgáltató végzi Berzence Nagyközség települési szilárd és lakossági 
veszélyes hulladékainak gyűjtését és szállítását, valamint gondoskodik a szilárd 
hulladék elhelyezéséről.  

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezésére kijelölt ártalmatlanító hely Marcali 
Regionális Hulladékkezelő telep (8700 Marcali, Cserhátpuszta 097/3 hrsz). 

(3) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti. 
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési  
közszolgáltatás 

 
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

 
4.§ 

 
(1) Berzence Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) kötelezően 

ellátandó közszolgáltatásként az ingatlanhasználóknál és gazdálkodó szervezeteknél 
keletkező települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására (elhelyezésére), hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart 
fenn. Feladata e tekintetben különösen 
a)  helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres 

begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, 
b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás 

teljesítésére szolgáltató kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályázat alapján, 
c) a települési szilárd hulladék elhelyezésére alkalmas ártalmatlanító hely kijelölése, 
d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályokban 

meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása, 
e) a közszolgáltatással összefüggő egyéb jogszabályokban nem rendezett 

önkormányzati feladat és hatáskör megállapítása. 
(2)  A közszolgáltatás, a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató szállító eszközéhez az 

általa rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben a közterületen vagy az ingatlanon 

összegyűjtött és a szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed 

ki. 

A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 
 

5.§ 
 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed 

ki: 

 

 a) az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és a 

Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb 

módon kell az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott 

települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; 
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 b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd 

hulladék évente  2-szeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, 

erre a célra biztosított szállítóeszközén - történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi 

elszállítására; 

 

 c) hulladékgyűjtő szigetek létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére; 

 

 d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési 

szilárd hulladék ártalmatlanítására; 

 

 e) a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített, 

szelektív begyűjtése (továbbiakban: szelektív begyűjtés). 

 

A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással 

kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

 

6. § 

 

(1)  A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben 

foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások 

megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő 

ingatlanhasználóktól. 

 

 a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és általa rendelkezésre bocsátott 

gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz 

hasonló jellegű és összetételű hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres 

begyűjtése és elszállítása, 

 

 b) a Közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, 

továbbá a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott szállítóeszközeihez 

rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben szelektíven gyűjtött települési 

szilárd hulladék begyűjtése,  

 

 c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon 

összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás 

körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszeri - a Közszolgáltató által 

meghatározott időpontban és helyen - történő begyűjtése és elszállítása,  

 

 d) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 

gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, 

egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása, 

 

 e) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzetesen egyeztetett időpontban

  történő évi egyszeri összegyűjtése és elszállítása térítés ellenében. 

 

 f) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló 

hulladéklerakó, hulladékgyűjtő szigetek  üzemeltetése, 

 

 g) az a)-b) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék 
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hasznosításra történő átadása, 

 

 (2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak 

szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.   

 

(3) A Közszolgáltató köteles a képviselő testület számára közszolgáltatói tevékenységéről 

évente részletes beszámolót készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves 

értékeléséhez. 

 

(4) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha 

 

 a) biztosítani tudja a közszolgáltatás - külön jogszabályban meghatározott - személyi és 

tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás 

tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő 

ellátását; 

 

 b) a magasabb szintű jogszabályokban megkövetelt, a hulladékkezelési közszolgáltatás 

ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik; 

 

 c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelő mértékű 

biztosítékkal, garanciával; 

 

 d) az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött. 

 

(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a hulladékkezelési 

közszolgáltatás teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közreműködőt 

vehet igénybe Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

egyetértésével.  

 

(6) A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett 

hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási 

tevékenységet is folytat, a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési 

szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a 

közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. 
 

(7) A Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII.tv. 5.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a közszolgáltatással 

összefüggésben jogosult kezelni a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, 

születési helyét és idejét, anyja nevét. 

(8) A közszolgáltatás ellátásához szükséges adatokat a Közszolgáltató kérésére az 

adatbázisából díjmentesen rendelkezésre bocsátja, valamint a Közszolgáltató által 

megfizetett díj ellenében a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási 

Hivatalától beszerzi.  
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(9) Az ingatlanhasználó közszolgálati díjtartozásának adók módjára történő behajtása 

érdekében a Közszolgáltató a (7) bekezdés szerinti adatokat átadja a Nemzeti Adó és 

Vámhivatalnak. 

A közszolgáltatási szerződés 
 

7.§ 
 

(1) A Képviselő-testület a komplex helyi közszolgáltatás teljesítésére közszolgáltatási 
szerződést köt. A közszolgáltatási szerződés nyilvános.  

(2) A közszolgáltatási szerződés legfeljebb 10 évre szólóan köthető meg. 
(3) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a 

magasabb szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. A 
közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás 
körében: 
a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének 

területi határát, 
b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt 

közszolgáltatás teljesítését, 
c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát, 
d) a települési szilárd hulladékok gyűjtésének módját, valamint az elkülönítetten 

(szelektíven) gyűjthető és hasznosítható hulladékok körét és gyűjtésének, illetve 
hasznosításának módját, 

e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját, 
f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, 
g) a Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást, 
h) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlanhasználók irányában fennálló 

tájékoztatási kötelezettségét és teljesítésének módját. 
i) azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás 

teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, s ez 
utóbbiakért történő felelősségvállalást, 

j) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. 
 

(4) A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni 
 

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára 
szükséges információk szolgáltatását, 

b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 
tevékenységek összehangolásának elősegítését, 

c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának 
elősegítését, 

d) a települési igények kielégítésére alkalma, a hulladék gyűjtésére, kezelésére, 
ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését, 

e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. 
 

(5) A közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni: 
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 a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, 

 b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, 

 c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, 

eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű 

szakember alkalmazását, 

 d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 

fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését, 

 e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a Képviselő-testület által 

kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét, 

 f) a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás 

tapasztalatairól a képviselőtestületnek történő évenkénti egyszeri tájékoztatást, 

 g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és 

meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését, 

 h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer 

működtetését, 

 i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását, 

 j) elkülönített alapként kezeli a hulladéklerakó telep hulladékdíjban megállapított 

monitorozási, utógondozási és rekultivációs költségeit. 

 
(6) A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

 
 a) a benne meghatározott időtartam lejártával, 

 b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

 c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 

 e) felmondással. 

 

(7) A képviselő-testület írásban, indokolással a közszolgáltatási szerződést akkor 

mondhatja fel, ha: 

 

 a) a Közszolgáltató - közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét 

bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, 

 b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki 

felróhatóan súlyosan megsértette. 

 

(8) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést írásban, indokolással akkor mondhatja 

fel, ha az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét 

– a Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a 

Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.  

 

(9) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a képviselő-testületnek haladéktalanul 

intézkednie kell a közszolgáltatás ellátásának biztosításáról. 
 

(10) Jelen rendelet rendelkezései külön szerződési kikötés hiányában is, illetve 

akkor is a szerződés részévé válnak, ha arról a felek nem rendelkeznek. 
 

Az ingatlanhasználók és a gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési 
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közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

 

8.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás 

igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben 

előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a 

közszolgáltatási díj megfizetésére.  

 

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

ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett 

székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelephelyéül is szolgál, köteles a települési szilárd 

hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége 

során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a 

közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével 

összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem a 

közszolgáltatás keretében gondoskodik, a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak 

megfelelően. 
 

9.§ 

 

(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának 

kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a törvényben foglaltaknak 

megfelelően nem gondoskodik.  

 

(2) Az előírtak szerintinek minősül a települési szilárd hulladék kezelése (hasznosítása 

vagy ártalmatlanítása), ha a gazdálkodó szervezet 

a) a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségéről az erre 

feljogosított és környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkező 

kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével gondoskodik, 

vagy 
b) e kötelezettségét a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett, megfelelő 

hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával 

saját maga teljesíti. 
 

(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének teljesítése ellenére is köteles a 

gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás igénybevételére, ha a közszolgáltatás 

keretében nyújtott hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan 

környezeti szempontból a (2) bekezdésben foglaltaknál lényegesen kedvezőbb 

megoldással történik. 
 

(4) Az ingatlanhasználó ingatlanán a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott 

gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéka tekintetében az 

(1) – (3) bekezdésben foglaltak az irányadók azzal, hogy a termelés vagy szolgáltatás 

során keletkező háztartási hulladékkal együtt kezelhető hulladékot a hulladék 

termelője (birtokosa) telephelye határain belül hulladékkezelési engedély nélkül 

gyűjtheti, szállíthatja és azt fizikai előkezelésnek vetheti alá. 
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(5) A gazdálkodó szervezet a nem a gazdasági tevékenységével összefüggésben 

keletkezett, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű települési szilárd 

hulladékának kezeléséről a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodhat a (2) bekezdés 

szerint. 

 
10.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e 

rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy 

ártalmatlanításáról gondoskodni.  

 

(2) Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: 

a) a települési szilárd hulladékot szelektíven szétválogassa, 
b) a rendelet 1-es számú mellékletében felsorolt hulladékgyűjtő szigeteken 

elhelyezett edényzetekbe a külön gyűjtendő fehér, színes üveg, papír és 
műanyag hulladékát elhelyezze, 

c) a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a közszolgáltatónak a veszélyes hulladék 
gyűjtési napokon átadja, 

d) a maradék (szelektíven szétválogatott és veszélyes hulladéktól mentes) szilárd 
hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 
való átvételig gyűjtse, tárolja, 

e) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat 
által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben 
feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat 
kiegyenlítse,  

f) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét 
ne veszélyeztesse, a nagyközség természetes és épített környezetét ne 
szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 
közbiztonságot ne zavarja, 

g) az ingatlanán keletkező hulladékot alacsony szinten tartsa, feleslegesen 
hulladékot ne bocsásson ki. 

 
(3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás 

vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A 
bejelentésben meg kell jelölnie, - az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási 
hulladék mennyiségének becslése és a szükséges edényzet űrtartalma meghatározása 
érdekében. 
a) nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várható keletkező hulladék 

mennyiségét, 
b) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó 

nagyságát.  
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Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség 
 

11.§ 
 

(1) Az ingatlanhasználó és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 
(2) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók tekintetében, akik települési szilárd 

hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintű jogszabályokban 
megkövetelt hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Közszolgáltató 
gondoskodik. 
 

12.§ 
 

(1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel 
összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékuk kezelésére nem a 
közszolgáltatást veszik igénybe, kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék 
mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a 
kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartást, a 
kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak 
bejelentést tenni. 

 
(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely települési szilárd hulladékának kezeléséről 

közszolgáltatáson kívül a rendelet 9.§ (2) bekezdése szerint gondoskodik, köteles 
erről a tényről a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett a jegyző által vezetett 
nyilvántartás számára – a jegyzőhöz címzetten – írásban nyilatkozni és egyidejűleg 
igazolnia kell, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel. 
 

(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladéka kezeléséről 
közszolgáltatáson kívül gondoskodhat, a jegyző által vezetett nyilvántartás számára – 
a jegyzőhöz címzetten – köteles írásban bejelenteni az általa igénybe vett 
hulladékkezelő(ke)t, az igénybe vett szolgáltatásokat, valamint megjelölni a 
hulladékkezelő(k) hulladékkezelési engedélyének számát, a Közszolgáltató egyidejű 
tájékoztatása mellett. 
 

(4) A (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet a jelen 
rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, illetőleg a rendelet hatálybalépését 
követő 30 napon belül, illetőleg a rendelet hatálybalépését követően általa igénybe 
venni kívánt hulladékkezelővel történő szerződéskötést megelőzően köteles eleget 
tenni.  
 

(5) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladéka kezeléséről 
közszolgáltatáson kívül a 9.§ (2) bekezdés b) pontja szerint gondoskodik, a jegyző 
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által vezetett nyilvántartás számára – a jegyzőhöz címzetten – köteles igazolni a 
környezetvédelmi felügyelőség engedélyének eredeti vagy közjegyző által hitelesített 
példányával azt, hogy az ártalmatlanító berendezés vagy létesítmény a 
környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett és annak üzemeltetésével – 
hulladékkezelési engedély alapján – maga gondoskodik települési szilárd 
hulladékának kezeléséről.  
 

(6) A (4) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének a gazdálkodó szervezet már 
működő létesítmény, berendezés esetén a rendelet hatálybalépésétől számított 30 
napon belül, míg a rendelet hatályba lépését követően igénybe venni kívánt 
létesítmény, berendezés esetén az üzembe helyezéstől számított 15 napon belül 
köteles eleget tenni. 
 

(7) Az (1) – (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően alkalmazni kell akkor, ha a 
gazdálkodó szervezetnek a jegyző szerinti nyilvántartásba vett adataival 
összefüggésben változás következett be, vagy a gazdálkodó szervezetet, illetve a rá  
vonatkozó egyes adatokat a nyilvántartásból törölni kell. A fentiek bejelentésére a 
gazdálkodó szervezet a változás napjától, illetve a változás tényének tudomásra 
jutásától számított 15 napon belül köteles. 
 

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 
 

13.§ 
 

(1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a 
közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás 
teljesítésére rendelkezésre áll. 

 
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót 

írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 
 

(3) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a 
közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezése előtt – köteles 
értesíteni. 
 

(4) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás 
teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban 
értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. Az értesítés mintáját e 
rendelet 2-es számú melléklete tartalmazza. 
 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán 
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rendszeresen keletkező települési szilárd hulladék keletkezésének tényét. 
 

(6) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a 
Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint 
értesíti. 
 

(7) A közterületi hulladék tekintetében a közterület tulajdonosa, használója köteles a 
Közszolgáltatóval szerződést kötni az e rendeletbe foglalt tartalommal. 
 

14.§ 
 

(1) Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a jegyző 
által vezetett nyilvántartásban nem szerepel, a közszolgáltatás teljesítésére a 
Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. 

 
(2) Ha az (1) bekezdésben említett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások 

ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az 
értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés 
megkötésére. 
 

(3) A Közszolgáltató azokról a gazdálkodó szervezetekről is értesíti a jegyzőt, amelyek e 
rendeletben meghatározottak szerint kötelezetté váltak a közszolgáltatás 
igénybevételére, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az 
írásbeli szerződés megkötésére.  
 

(4) Az a gazdálkodó szervezetet, amely a jegyző által vezetett nyilvántartásban nem 
szerepel és hulladékkezelési kötelezettségének nem tesz eleget a 9.§ (2)-(3) 
bekezdéseiben foglaltak szerint, a jegyző felhívja a hulladék keletkezés tényének és 
mennyiségének bejelentésére és a szerződés megkötésére. 
 

(5) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a szerződéskötésre vonatkozó 
kötelezettségének a jegyző által megjelölt időpontban, a Közszolgáltató a bíróságtól 
kérheti a szerződés létrehozását az e rendeletben meghatározott tartalommal, 
továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését.  
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A gazdálkodó szervezetekkel megkötendő szerződés egyes 
tartalmi elemei 

 
15.§ 

 
(1) A szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és a 

gazdálkodó szervezetet cégjegyzékszerűen, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az 
adószámot és a bankszámlaszámot is feltüntetve. 

 
(2) A szerződésben meg kell jelölni: 

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 
b) a teljesítés helyét és módját, 
c) a gazdálkodó szervezet rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és 

darabszám szerint, 
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, 
e) nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módját, 
f) a gazdálkodó szervezet által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag 

keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi. 
 
(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá: 
 

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról, 
b) a közszolgáltatási díjról, 
c) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, 
d) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, 
e) az irányadó jogszabályok meghatározásáról, 
f) a szerződés megszűnése eseteiről. 

 
(4) A szerződést a Közszolgáltató nem mondhatja fel. A gazdálkodó szervezet a 

szerződést írásban, 30 napos határidővel mondhatja fel. 
 
(5) A gazdálkodó szervezet a szerződést akkor mondhatja fel: 

a) ha Berzence nagyközség közigazgatási területén megszűnt az a gazdasági 
tevékenysége, amellyel összefüggésben a települési szilárd hulladéka keletkezett, 
vagy 

b) ha a gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett települési szilárd 
hulladékának kezeléséről a továbbiakban a jelen rendeletben foglaltak szerint 
nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, vagy 

c) ha a Közszolgáltatónak megszűnik az e rendelet szabályain alapuló, a 
hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagos jogosítványa. 

 
(6) A felmondás akkor érvényes, ha a gazdálkodó szervezet – a bejelentés érkeztetett 

írásbeli példányának csatolásával – egyidejűleg igazolja, hogy a jelen rendelet szerinti 
nyilvántartás számára az e rendeletbe foglaltak szerint a változást bejelentette és 
becsatolta a hulladékkezelési engedélyét, illetve az általa igénybe vett új 
hulladékkezelő gazdálkodó szervezet engedélyét.  
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(7) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó, illetve gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás 

hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köt. 
 

A közszolgáltatás szünetelése 
 

16.§ 
 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem 
keletkezik. 

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

Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal 
megelőzően és utólag víz/szennyvíz közüzemi számlával igazolni a szüneteltetés 
tényét. Igazolásként a korábbi hónapokhoz képest legalább 90 %-al kevesebb 
fogyasztást jelző számla fogadható el. 
 

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak 
bejelenteni.  
 

A települési szilárd hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása 
 

Hulladékszállítás rendje 
 

17.§ 
 

(1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet 
határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott 
kötelező gyakoriság mellett a napi vagy heti időpontok meghatározására. Ha az 
útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe 
vevőket, a lakosságot értesítenie. 

 
(2) A hulladékszállítás gyakorisága a nagyközségben a következő: 

 

- évi 52 ürítéssel, hetente egyszer szerdai napon. 
 
(3) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az 

ingatlanhasználónak többlet települési szilárd hulladéka keletkezik a 
közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba 
helyezheti el. 
 

 



14 

 

Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére 
 

18.§ 
 

(1) Ha a 17.§ (2) bekezdésben megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy 
munkaszüneti napra esik, a lakosság előzetes értesítése mellett a Közszolgáltató által 
megjelölt időpontban kell elszállítani a hulladékot.  

 
(2) Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az 

ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron 
kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól.  
 

(3) Ha a hulladékot, a lakossági veszélyes hulladékot, vagy a lomokat a Közszolgáltató a 
szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, 
és a szállítás kimaradása nem az ingatlanhasználók hibájából történik, akkor a 
közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról 
gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni kell. 
 

Hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre bocsátása 
 

19.§ 
 

A közszolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, meghatározott nagyságú 
gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja. Az ingatlanhasználó 
meghatalmazottja, illetve nagykorú, vele egy lakcímen lakó hozzátartozója köteles 
írásban igazolni a gyűjtőedény átvételét. A kötelező közszolgáltatás a közszolgáltató által 
meghatározott típusú gyűjtőedényből történik. 
A választható gyűjtőedények mérete: 120 literes és 240 literes zárt edényzet. 
 

20.§ 
 

(1) Az ingatlanhasználónak 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 környezetét ne szennyezze, a 
növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja, és az 
ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 

 
(2) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék 

mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó 
kérelmére rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt 
napon belül. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét 
aláírásával köteles igazolni. 
 

(3) Az ingatlanhasználó köteles írásban, vagy telefonon három nappal korábban 
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bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos 
hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése 
várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az egyeztetett időpontra vagy 
időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve hulladék 
gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani 
és a többletszolgáltatást teljesíteni, az ingatlanhasználó pedig a többletszolgáltatás 
díját megfizetni.  
 

(4) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem 
alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát és az ingatlanhasználó 
elmulasztja a bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles a többlet hulladék 
kezelésére rendszeresített, jelölt zsákba kihelyezett hulladék elszállítására. A 
többletdíjat a tulajdonos a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg. 
 

21.§ 
 

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű 
használatáról, valamint környezetünk tisztán tartásáról. A gyűjtőedény rendeltetéstől 
eltérő használata, valamint a gyűjtési időn túli időben való eltűnése vagy 
megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, 
aki a gyűjtőedényt e rendeletben leírt módon megfelelően átvette, vagy a 
gyűjtőedényét lecserélték. A Közszolgáltató kárát az ingatlanhasználó a 
Közszolgáltató felszólításának megfelelően, de legfeljebb a kár bekövetkezésétől 
számított harminc napon belül köteles megtéríteni.  

 
(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen 

használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról 
az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 
 

(3) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület 
szennyezése. 
 

(4) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlanhasználója, míg a 
szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása 
során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a 
szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.  
 

A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és 
kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 

 
22.§ 

 
(1) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából 
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a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző 
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve a tartósan 
engedélyezett elhelyezést. 

 
(2) Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőtartály tárolási helyéről az edényzet ürítésére való 

átadásának helyére történő mozgatása és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót 
kívánja igénybe venni, a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval kötött külön 
megállapodás alapján határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét.  
 

(3) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladékát kizárólag a Közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben 
adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése tilos.  
 

(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítéskor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.  
 

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
 

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt – kivéve a közterületen tartósan elhelyezett nagy 
űrtartalmú konténereket – az ingatlanán belül köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz 
illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.  
 

23.§ 
 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt ürítés és elszállítás céljából a közszolgáltató által 
megjelölt időpontban a begyűjtést végző járművel megközelíthető és ürítésre 
alkalmas helyen, az ingatlan bejáratának a közelében a közterületen köteles 
elhelyezni. Ha a szállítójármű járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az 
ingatlan bejáratát úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest 
közelében van. 

 
(2) Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a 

gyűjtőedényzet kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest 
és az átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles. A 
Közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről. 
 

(3) A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel hét és 
este húsz óra között végzi. Az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napját a közszolgáltató 
állapítja meg.  
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(4) A gyűjtőedényt – tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével – a 
szállítás napján lehet kihelyezni a közterületre reggel 7 óráig. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően az edényzet 
tárolási helyre történő visszahelyezése. 
 

(5) A kihelyezett gyűjtőedényekből hulladékot kiszedni, válogatni (guberálni) tilos! 
 

Hulladékgyűjtő edényzet használatával, megőrzésével, tisztántartásával 
 kapcsolatos előírások 

 
24.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőrzéséről, 
valamint arról, hogy az edényzet hozzáférhető helyen legyen, és azt 
rendeltetésszerűen használják. 

 
(2) Az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló 

gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlanhasználója köteles 
gondoskodni. 
 

25.§ 
 

(1) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak 
legyenek. A gyűjtőedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos! Az 
edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet teljes 
kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés 
előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni. 

 
(2) A gyűjtőedényzet mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhető hulladék 

maximális súlya: 
- 120 literes gyűjtőedény esetén: 36 kg, 
- 240 literes gyűjtőedény esetén: 72 kg. 

 
(3) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd 

hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló 
rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett 
hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot 
veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak 
kell tekinteni.  

 
(4) A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a 

szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. (Különösen 
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tégla, beton, vas, stb.) Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és 
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, 
amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi 
épségét, egészségét.  
 

(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben levő hulladékot 
úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a 
közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 
Köteles e fenti tevékenysége miatt bekövetkező kárt megtéríteni. 
 

(6) Tilos a gyűjtőedényzetbe betenni azokat a hulladékokat, amelyeket az e rendelet 1-es 
számú mellékletében meghatározott hulladékszigeteken elhelyezett 
hulladéktárolókban kell elhelyezni.  
 

(7) Az ingatlanhasználó köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes 
hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, 
károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék 
begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelőnek átadni. 
 

26.§ 
 

(1) A települési szilárd hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a 
kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben vagy e 
feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során 
a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a 
Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, 
valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 

 
(2) A Közszolgáltató a települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően 

hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik. 
 

A nagy darabos települési szilárd hulladékra 
vonatkozó rendelkezések 

 
27.§ 

 
(1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról a 

Közszolgáltató évente két alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – 
külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a 
hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik. 
Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres 
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hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos 
hulladék elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében 
szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl.inert hulladék, 
építési törmelékre, járműabroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd 
hulladékra) nem terjed ki. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a 

közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. A lakosság értesítése az 
önkormányzat feladata. 

 
(3) A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18 órája után 

helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.  
 

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, 
illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő 
szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. 
 

Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása 
 

28.§ 
 

(1) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy 
ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének 
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. 

 
(2) Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezeik, úgy 

kell végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehető 
legkisebb legyen, illetve a hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő. 
 

(3) A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése 
során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe 
jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet.  
 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a 
háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat az ingatlanhasználó köteles s 
települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes 
hulladék átvételére feljogosított hulladékkezelőnek átadni, illetve az egyes veszélyes 
hulladékoknak a többi hulladéktól való elkülönített gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket 
igénybe venni.  
 

(5) A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat évente egyszer a közszolgáltató 
térítésmentesen gyűjti és szállítja, valamint gondoskodik az ártalmatlanításukról. 
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(6) A veszélyes hulladékgyűjtés időpontjáról a polgármester és a közszolgáltató évente 
állapodik meg. A lakosságot a veszélyes hulladék gyűjtésének időpontjáról az 
önkormányzat értesíti. 
 

Karácsonyfa gyűjtése 
 

29.§ 
 

A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé 
kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el.  
 

A hulladékgyűjtő szigetek működésével kapcsolatos szabályok 
 

30.§ 
 

(1) A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának, 
visszanyerésének elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében a 
képviselő-testület a helyi feltételekhez igazodva – fokozatosan – vezeti be a 
hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetőségeknek megfelelő (szelektív) 
begyűjtésének kombinált rendszerét. 

 
(2) A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésével, illetve begyűjtésével összefüggő 

tevékenységek teljesítéséhez szükséges feltételeket az önkormányzat a 
Közszolgáltató közreműködésével biztosítja. 
 

(3) Az önkormányzat oly módon vesz részt a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében és 
népszerűsítésében, hogy a Közszolgáltató által szervezett szelektív hulladék 
begyűjtést, illetve a Közszolgáltató által üzemeltetett begyűjtőhelyek létesítését, 
fenntartását, működtetését és kiterjesztését támogatja.  
 

(4) A közszolgáltatási díj biztosítja a Közszolgáltató részére a települési szilárd hulladék 
szelektív begyűjtésével felmerülő indokolt költségek és ráfordítások megtérülését.  
 

(5) A települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésének részletes nagyközségi feladatait 
a Hulladékgazdálkodási Terv állapítja meg, elősegítve a hulladékfajta szerinti, illetve 
az egyes hulladékalkotók újrafeldolgozását, visszanyerését és hasznosítását, továbbá 
az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentését.  
 

(6) Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot az elhelyezés céljára 
kijelölt hulladékgyűjtő szigeten a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló 
gyűjtőedényben helyezheti el. 
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(7) A rendeletbe foglalt települési szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési 
közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék elkülönített, szelektív gyűjtésére, 
az e rendeletben rögzített tartalommal. 
 

(8) Az ingatlanhasználó köteles eleget tenni a hulladék szelektív gyűjtésére vonatkozó 
előírásoknak. 
 

(9) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladékának 
elhelyezéséről a közszolgáltatáson kívül is gondoskodhat, azt más – erre feljogosított 
– hulladékkezelőnek történő átadással is teljesítheti. 
 

A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében 
történő szelektív begyűjtése 

 
31.§ 

 
(1) A lakosság a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető 

papírt, fehér és színes üveget, műanyag palackot a Közszolgáltató által működtetett 
hulladékgyűjtő szigeteken köteles elhelyezni.  

 
(2) Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre 

történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen – 
a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy az más 
hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze. 
 

(3) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, fertőtlenítéséről a 
Közszolgáltató, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról a hó 
és síkosság mentesítéséről az önkormányzat gondoskodik. A begyűjtést szolgáló 
szabványos gyűjtőedényt – jelöléssel piktogrammal, más színnel, felirattal, stb.) vagy 
speciális kialakítással (más alakú, színű edény) – meg kell különböztetni az egyéb 
gyűjtőedénytől. 
 

(4) A szelektíven gyűjtött  hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények, illetve a 
gyűjtőszigetek használatának rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles 
tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak. 
 

(5) A gyűjtőszigeten elhelyezett szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai 
előkezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési 
szilárd hulladék hasznosítható összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése 
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hulladékkezelő telepen végezhető. A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett 
gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a 
közszolgáltató végzi. Jogosult a közszolgáltató az így gyűjtött hulladék értékesítésére 
is.  

Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó előírások 
 

32.§ 
 

Az építési törmelék – mint hulladék elszállítására – az ingatlanhasználója, illetőleg az 
köteles, akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett 
 

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával illetve 
hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 

 
33.§ 

 
A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a közszolgáltató köteles 
gondoskodni. A begyűjtött hulladék tulajdonosa a közszolgáltató. A hulladéklerakón 
történő lerakással a hulladék a hulladéklerakót üzemeltető tulajdonává válik.  
 

A közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség 
 

34.§ 
 

(1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a 
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználónak települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat – továbbiakban: közszolgáltatási díjat – kell fizetnie.  

 
(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak 

történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új 
használó köteles megfizetni. 
 

35.§ 
 

A közszolgáltatás díjában jelenik meg az e rendelet szerint végzett veszélyes 
hulladékgyűjtés, a karácsonyfa begyűjtés, a nagydarabos lomtalanítás, a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek költsége. A díj magában foglalja az e rendeletben meghatározott 
hulladék gyűjtő edények cseréjének költségét.  
 
 
 

A fizetendő díj megállapítása 
 

36.§ 
 

(1) A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. 
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(2) A rendelkezésre állási díj: 

- a számlázási, beszedési költségek, 
- a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, különösen a környezetvédelmi 

hatóság eljárásáért fizetett illeték, vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon 
alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végezett 
beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költségei, 

- a közszolgáltatás teljesítéséhez használt létesítmények, eszközök 
elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését 
rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások ellenértékéből áll. 

 
(3) A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére 

kötelezett tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének 
mértékétől függetlenül köteles megfizetni.  

 
(4) Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a 

rendelkezésre állási díjban nem fedezett minden egyéb költsége indokolt ráfordítása 
ellenértékéből áll. 
 

(5) Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma, a választott tárolóedény térfogata 
(liter) és az egységnyi díjtétel szorzata. 
 

A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása 
 

37.§ 
 

(1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen 
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére 
köteles. 

 
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját számla ellenében köteles utólag 

megfizetni.  
 

(3) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a (4) bekezdés kivételével a 
hulladékszállítás díját negyedévente kötelesek megfizetni. 
 

(4) A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy 
a jogi személyiségek helyi szervezetei, egyéni vállalkozók hulladékszállítás díját 
havonta utólag fizetik meg. 
 

(5) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell 
kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató 
késedelmi kamatot érvényesíthet. 
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(6) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A 
kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni 
köteles. 
 

A közszolgáltatási díj megfizetése 
 

38.§ 
 

(1) Az ingatlanhasználó által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató számlát 
bocsát ki, mely alapján az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató 
részére  közvetlenül – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – utólag 
köteles megfizetni. 

 
(2) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató 

visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, 
esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. 
 

(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj fizetését az, aki a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
rendelkezésre állását igazolja. 
 

(4) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő 
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 
 

(5) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltatónak az 
ingatlanhasználót fel kell szólítani díjfizetési kötelezettsége teljesítésére, amely 
felszólításnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelmeztetést is, hogy a tartozás 
nem fizetés esetén adók módjára behajtható. A felszólítás eredménytelensége esetén 
a Közszolgáltató a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően – a felszólítás 
megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását 
kezdeményezi az állami adóhatóságnál.  
 

(6) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, 
amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel.  
 

(7) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más 
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elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a 
legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.  
 

A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése 
 

39.§ 
 

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben, kormányrendeletben 
meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható. 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes kérdések 

 
40.§ 

 
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás nem terjed ki: 

a) az inert hulladékra, 
b) a nagy darabos hulladékra a jelen rendeletben foglalt, évi kétszeri alkalommal 

végzett lomtalanítás kivételével és 
c) a gazdálkodó szervezetnek a gazdasági tevékenységével összefüggésben 

keletkezett települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás 
igénybevételére. 

 
(2) A hulladék termelője, birtokos a tevékenysége gyakorlása során keletkező vagy más 

módon a birtokába kerülő – a hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem 
tartozó – hulladékot a jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelően köteles 
gyűjteni (ideértve az elkülönített gyűjtést is), továbbá az ártalmatlanításáról vagy a 
hasznosításáról gondoskodni. 

 
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettséget a hulladék 

termelője, birtokosa: 
- jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy 

hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, 
vagy 

- az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő 
átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. 

 
(4) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó, az (1) 

bekezdésben megjelölt hulladékának begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, 
illetve hasznosítására a Közszolgáltató szolgáltatását igénybe venni. 

 
(5) Ha az ingatlanhasználó a (4) bekezdésben foglaltakkal a Közszolgáltatót bízza meg, a 

megrendelés és a szolgáltatás feltételeit megállapodásban rendezik. A Közszolgáltató 
ilyen esetben a hulladék ártalmatlanításáról a jelen rendelet szerint kijelölt 
hulladékártalmatlanító helyeken, az azokra vonatkozó hatósági engedélyben foglaltak 
betartása mellett köteles gondoskodni. 
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41.§ 
 

(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó inert hulladék, továbbá a települési szilárd hulladék 
konténerrel történő szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa és kezelője a 
közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni. 

 
(2) A hulladék átvétele, illetve szállítása során a hulladékkezelőnek olyan gondossággal 

kell eljárnia, hogy a hulladék a szállító járműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás 
folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő 
szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-
mentesítéséről, fertőtlenítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos 
köteles gondoskodni.  
 

(3) A hulladék termelője, birtokosa, kezelője köteles gondoskodni a közterület-használati 
hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló 
konténer a közterületen 24 órát, hétvégén 48 órát meghaladó időtartamra kerül 
kihelyezésre, vagy meghosszabbításáról, ha a közterület-használati hozzájárulás 
időtartama lejárt. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének 
folyamatos tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, a konténer telítődése esetén annak 
haladéktalan elszállításáról. 
 

Felelősség a hulladékgazdálkodási szabályok megtartásáért 
Általános jogi felelősség 

 
42.§ 

 
(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy 

reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a 
környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a 
környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak 
szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik. 

 
(2) A jogellenes tevékenységet folytató köteles 

a) az általa okozott környezetveszélyeztetést, illetőleg környezetszennyezést 
megszüntetni, illetőleg környezetkárosítást abbahagyni, 

b) az általa okozott károkért helytállni, 
c) a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani. 

 
(3) A jogellenes tevékenységért való felelősség – az ellenkező bizonyításáig – annak az 

ingatlannak a tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, 
amelyen a tevékenységet folytatják, illetőleg folytatták. 
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(4) A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan 
tényleges használóját vagy a hulladék tulajdonosát, és kétséget kizárólag bizonyítja, 
hogy a felelősség nem őt terheli. 
 

A hulladékkezeléssel összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 
 

43.§ 
 

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések 
ellenőrzését a Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve végzi. 

 
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 

– a magasabb szintű jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak alapján – a 
jegyző feladata. A közterületen elhagyott hulladék körében az ellenőrzés a jegyző 
feladata. 
 

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 
 

44.§ 
 

(1) E rendelet 2014. március 26-án lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2011.(V.31.) 

önkormányzati rendelet. 
 

45.§ 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
Berzence, 2014. március 18. 
 
 
 
   Kovács Zoltán             Cseh István 
   polgármester      jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

 

A hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedése 

 

 

 

1. Szt.István u.37. (Kispusztai bolt előtti közterület) 

2. Árpád tér 12. (ABC előtti közterület) 

3. Kossuth u.128-129 hsz. közötti közterület 

4. Zrínyi utca – Petőfi utca közötti sarok 

5. Szabadság utca 30. előtti közterület 

6. Mátyás utca (Homoki bolt előtti közterület)  

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

Értesítés a rendszeres háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatás igénybevételének feltételeiről 

 

 

Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete alapján a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele kötelező. A 

közszolgáltatást az Önkormányzat által kiírt pályázatot elnyerő Közszolgáltató a 

Saubermacher Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. végezheti kizárólagos jogosultsággal. 

A Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a közszolgáltatást: 

1.  A megjelölt szolgáltatást ……………… napjától folyamatosan végzi. 

2.  A Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott tárolótartály típusa és darabszáma 

    …  literes tartály ........ db 

 …. literes tartály ........ db 

3.  A tárolótartály ürítési gyakorisága: ................ alkalom/hét, ürítési napok: ................ 

4.  A közszolgáltatás díja: ........ Ft/negyedév. Ügyfélszolgálat nyitva tartása: ................ 

 telefon, telefax számok: ...................... 

 

5. A szolgáltatás heti gyakorisága: ……………………………. 

 

Dátum 

 

Közszolgáltató 
 


