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Halmajugra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésének, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a települési szilárd 

hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet célja Halmajugra község épített- és természeti környezetének 

megóvása a közigazgatási területén belül keletkező települési szilárd hul1adék káros 

hatásaitól, azok célszerű és gondos kezelése által, továbbá az emberi egészség 

megóvása. Ennek érdekében a Képviselő-testület a települési szilárd hulladék 

rendszeres összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére kötelező 

közszolgáltatást szervez és e tevékenység ellátásáról közszolgáltatás útján 

gondoskodik. 

 

(2) Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megőrzése 

érdekében mindenki köteles a települési környezet, különösen a közterületek 

szennyeződését, fertőzését okozó tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. 

 

(3) A hulladékkal összefüggő tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a 

hulladék mennyiségének, illetve térfogatának csökkenését eredményezze, újrahasznosítását 

minél nagyobb arányban lehetővé tegye, a környezeti kockázatot a környezetkárosító 

hatású anyagok bekerülésének akadályozásával minimálisra csökkentse és keletkezésének 

ellenőrzését, mennyiségének mérését biztosítsa. A különböző hulladékfajták lehetőség 

szerint elkülönített (szelektív) gyűjtésével elő kell segíteni a gazdaságos hulladék-

hasznosítás előfeltételét. 

 



 

(4) A hulladékok és azok bomlástermékeinek gyűjtése, szállítása, tárolása, 

ártalmatlanítása, hasznosítása, kezelése során meg kell akadályozni azok talajba, felszíni 

vagy felszín alatti vízbe, levegőbe jutását. 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § ( 1) A rendelet tárgyi hatálya: a közszolgáltatás kiterjed a településen keletkező 

települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésére, begyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére a kijelölt hulladéklerakó helyen. 

 

 

 

(2) Az önkormányzati hulladékgazdálkodás közfeladat Halmajugra Község közigazgatási 

területére terjed ki.[1] 

 

(3) A rendelet személyi hatálya: valamennyi magánszemélyre kiterjed, akinek tulajdonában, 

birtokában, vagy használatában - a község közigazgatási területén - lévő ingatlanán (a 

továbbiakban ingatlantulajdonos) települési szilárd hulladék keletkezik. 

 

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki: a veszélyes hulladék keletkezésének ellenőrzésével és 

annak kezelésével összefüggő tevékenységére. 

 

A közszolgáltatás ellátása 

 

3. § [2](1) Az Önkormányzat a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására, 

ártalommentes elhelyezésére, ártalmatlanítására és hasznosítására önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladatain belül közszolgáltatás útján látja el. Halmajugra 

Község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett szolgáltató a (2) bek 

meghatározott Közszolgáltató. 

 

(2) Halmajugra község közigazgatási területén, mint működési területen a települési szilárd 

hulladék gyűjtésére és elszállítására, valamint a hulladék elhelyezésére irányuló 

közszolgáltatást a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 

(székhelye: 3250 Pétervására, Tiszti sor út 29.; cégjegyzékszáma: 10-09-022367; adószáma: 

11172594-2-10) látja el. 

 

 (3) A települési szilárd hulladék elhelyezése a Bátonyterenye, Gyula-aknai hulladéklerakó 

(0192/2 hrsz, KTJ: 101894790) (továbbiakban: hulladéklerakó hely) történik. 

 
[3](4)  Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot a Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján a 

Koordináló szerv látja el. 

 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg2ed9dr0eo1dt6ee1em8cj7bx2cd7ce0ca7bw8cc5h#_ftn_1
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg2ed9dr0eo1dt6ee1em8cj7bx2cd7ce0ca7bw8cc5h#_ftn_8
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg2ed9dr0eo1dt6ee1em8cj7bx2cd7ce0ca7bw8cc5h#_ftn_7


4. § A szolgáltató által nyújtott, a települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybevétele az 

ingatlantulajdonos számára kötelező. 

 
[4]5. § (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató igénybevételéért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv 

részére közvetlenül vagy a Koordináló szerv által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási 

díjat köteles fizetni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó váltás 

bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni. 

 

(3) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, 

amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége rendelet 21.§ -a 

alapján szünetel. 

 

(4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv vagy az általa megbízott 

díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési 

határidőig kell kiegyenlíteni. A számla átadása történhet megbízott útján, személyesen vagy 

postai úton. 

 

(5) Ha az ingatlanhasználó a az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához 

kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért jogszerűen megállapított 

és kiszámlázott díjat nem fizeti meg és díjhátraléka keletkezik, akkor a Koordináló szerv a 30 

napon belül küldött fizetési felszólításért jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni 

ingatlanhasználó részére. Ha a számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően került 

sor, a befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal szemben kerül elszámolásra, a 

fennmaradó összeggel pedig a közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Koordináló szerv. 

 

(6) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Koordináló szervnek 15 

napon belül köteles bejelenteni. 

 

(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, ha a Koordináló szerv az 

ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlotta, vagy rendelkezésre állását igazolja. 

 

(8) A közszolgáltatásért fizetendő díj a Koordináló szervet illeti meg. 

1.  

 

A közszolgáltatásban részt vevő felek jogai és kötelezettségei 

 

6. § Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező háztartási szilárd hulladékot az annak 

begyűjtésére e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek, a szolgáltatónak köteles 

átadni. 
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7.§ (1) A szolgáltató az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladékot a község 

belterületén közterületre kihelyezett, a szolgáltató által rendszeresített, vagy annak megfelelő 

szabványos gyűjtőedényből heti 1 alkalommal, hétfői napon szállítja el. 

 

 

(2) A gyűjtőedényeket, valamint a szilárd hulladék kihelyezéséhez használt zsákokat a 

szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell elhelyezni, illetve tárolni. A gyűjtőeszköz 

közterületre történő kihelyezését a közüzemi szerződésben meghatározott szállítási időpontot 

legfeljebb 10 órával megelőzően kell elvégezni, majd az ürítést követően haladéktalanul 

gondoskodni kell az üres gyűjtőedény tárolási helyére történő visszahelyezéséről. 

 

(3) A lezárt utcákban a tárolóedényeknek a szállító járművel megközelíthető közterülethez 

ürítés céljából történő ki- és visszaszállításáról az köteles gondoskodni, akinek a tevékenysége 

miatt az út lezárása történik. 

 

(4) A kihelyezett gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, 

elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

8.§ A szolgáltató a többlethulladékot az általa rendszeresített emblémás zsákban - mely 

megvásárolható a kihelyezett ügyfélszolgálatokon - szállítja el. A zsák ára magában 

 

foglalja a szállítás és a deponálás költségét. Amennyiben a többlethulladék nem emblémás 

zsákban kerül kihelyezésre, a szolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja. 

 

9.§ A szolgáltató a közszolgáltatás keretében a szelektíven gyűjtött szilárd hulladékot (papír 

műanyag, stb.) az általa biztosított speciális, sárga gyűjtőzsákban az ingatlan elé kihelyezve, 

illetőleg a közterületen elhelyezett gyűjtőszigetről begyűjti és elszállítja. 

 

10. § (1) A szolgáltatás ünnepnapokon történő biztosítása tárgyában a szolgáltató köteles az 

Önkormányzatot a szállítást megelőző 15 nappal korábban a szállítás időpontjáról értesíteni. 

 

(2) Amennyiben a szolgáltató tevékenységét a meghatározott időpontban elvégezni nem 

tudja, e tényről a megrendelőt haladéktalanul értesíti és az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül 

pótolja. 

 

11.§ Az ingatlantulajdonos hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető kötelezettsége, hogy 

a. az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről, tárolásáról, 

elszállításáról és annak ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott 

módon gondoskodjon, 

b. a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy azzal mások életét, testi épségét, 

egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne 

szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közbiztonságot ne zavarja. 

 

12.§ Tilos a gyűjtőeszközökben folyékony, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely 

veszélyezteti az elszállítással foglalkozók, illetőleg mások életét, testi épségét vagy 

egészségét. 



 

13.§ (1) A gyűjtőedény beszerzéséről és az ingatlantulajdonos részére történő átadásáról 

első alkalommal az Önkormányzat gondoskodik. A tulajdonos vagy megbízottja a 

gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni 

 

(2) Az ingatlantulajdonos kötelezettsége gondoskodni a részére átadott és az Önkormányzat 

tulajdonában álló szabványos, megfelelő minőségű és szükséges térfogatú gyűjtőedény 

megőrzéséről, tisztántartásáról. 

 

(3) Amennyiben a gyűjtőedény károsodik, az esetleges javításáról, pótlásáról az 

ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

 

l4.§ A gyűjtőedény környezetének tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles 

gondoskodni, kivéve, ha a hulladék a szolgáltató hibájából szóródik el. 

 

15.§ A szolgáltató közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó 

jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek 

megfelelően köteles ellátni. 

 

16.§ (1) A közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a szolgáltató 

az önkormányzatot - a változás bekövetkezte előtt - írásban köteles értesíteni. Ha előre nem 

látható rendkívüli okból következik be változás, a szolgáltató értesítési kötelezettségének 

egyéb alkalmas módon is eleget tehet. 

 

(2) A hulladékszállítás időpontjának megváltozásáról a szolgáltató - a szolgáltatás 

megkezdése előtt 30 nappal - értesíteni köteles az Önkormányzatot. 

 

 

17.§ A közszolgáltatással összefüggő írásos panaszokat a szolgáltató köteles megvizsgálni 

és a vizsgálat eredményről a panaszost 30 napon belül tájékoztatni. 

 

18.§ A szolgáltató évente egy alkalommal, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatás keretében, külön díj felszámítása nélkül gondoskodik a lomtalanítás alá 

tartozó települési nagydarabos szilárd hulladék begyűjtéséről, elszállításáról és 

ártalmatlanításáról. A lomtalanítás megszervezése és lebonyolítása a szolgáltató feladata, 

ennek érdekében egyeztet az önkormányzattal, illetve az ingatlantulajdonosokkal. 

 

A hulladék elszállításának megtagadása 

 

19.§ A szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, amennyiben 

 

a. az nem a rendszeresített gyűjtőeszközökben kerül átadásra, 

 

b. a hulladék - az ürítés és elszállítás során - a szállítást végző személyek életében, testi 

épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy annak berendezésében kárt 

okozhat, 



 

c. megállapítható, hogy a gyűjtőeszköz folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot 

tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem 

szállítható, vagy nem minősül települési szilárd hulladéknak. 

 

Közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség 

 

20.§ [5] 

 

 

. 

A közszolgáltatás szünetelése  

 

21.§ Szüneteltethető a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 

igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken megszakítás nélkül, legalább 30 napig az 

ingatlantulajdonos nem tartózkodik és az érintett ingatlant más sem használja. 

 

A közszolgáltatás körébe nem tartozó körben egyéb szerződés alapján végzett tevékenység 

 

22.§ [6] 

 

Adatkezelés 

 

 

23.§[7] 

 

Vegyes és záró rendelkezések  

 

24§ [8] 

 

25. § (l) E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési környezet védelméről szóló 

12/2002.(XI.27.) számú rendelet, valamint az azt módosító 6/2004. (III.31.) önkormányzati 

rendelet hatályát veszti. 

 

Halmajugra, 2013. szeptember 26. 

 

                                                           Dr. Mohácsy Tamás jegyző nevében és megbízásából: 

 

 

 

Somodi Tiborné                                                         Pusztai Attila 

polgármester                                                              aljegyző 
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Záradék:  

A rendelet kihirdetése 2013. szeptember 27. napján megtörtént. 

 

 

Pusztai Attila 

jegyző 

 

 
[1] 

A rendelet szövegét a 6/2016 (VI.24.)) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 
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A rendelet szövegét a 6./2016 (VI.24.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 

2016. június 27-től 
[5] 

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatálytalan: 

2016.június 27-től 
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 Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatálytalan: 

2016.június 27-től 
[7] 

Hatályon kívül helyezte a 6/2016 (VI.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatálytalan: 

2016.június 27-től 
[8] 
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Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!  
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