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MAGLÓD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2003.(XI.3.)Kt. rendelete
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról
Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján – figyelemmel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.)Korm. rendelet, a
települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
213/2001.(XI.14.)Korm. rendelet, továbbá a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.)EüM rendelet
rendelkezéseire is – az alábbi rendeletet alkotja:

I.
A rendelet célja, hatálya, fogalmi meghatározások
1. §.
(1) E rendelet célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természeti környezet védelme a település közigazgatási területén
belül keletkező települési szilárd és folyékony hulladékok káros hatásaitól. A kötelező
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható,
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége, átláthatósága.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati feladatról
kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(3) Az Önkormányzat a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
feladatainak megvalósítása során, a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott
céljainak elérése érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal, ennek érdekében velük együttműködési megállapodást köthet a
közszolgáltatás, illetve a közszolgáltatás egyes elemeinek közös működtetésére. Az
Önkormányzat ugyancsak csatlakozhat más szomszédos önkormányzat által
működtetett közszolgáltatáshoz, mely esetben a közszolgáltatási feladatok ellátására
vonatkozó pályázat kiírásától eltekint.
2. §.
(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed Maglód
nagyközség közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, tulajdonosi közösségére (társasház), használójára, illetve kezelőjére (továbbiakban:
tulajdonos), függetlenül attól, hogy természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező társaság.
(2) A rendelet személyi hatálya nem terjed ki azokra az ingatlantulajdonosnak minősülő
gazdálkodó szervezetekre (Ptk. 685. § c) pont), amelyek a Hgt. 21. § (2) bekezdése
alapján maguk gondoskodnak települési hulladéknak minősülő hulladékuk
jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről.
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(3) A rendelet tárgyi hatálya a települési szilárd és folyékony hulladékra terjed ki.
(4) A közterületek használatát, tisztántartását, valamint a közterületen megvalósuló
állattartás szabályait külön rendelet tartalmazza.
3. §.
A rendelet alkalmazásában
a) háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló, tulajdonban vagy bármilyen
más törvényes jogcímen tartós használatban lévő ingatlan, illetve annak lakás,
pihenés, üdülés céljára alkalmas, önálló, elkülönített része;
b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában vagy bármilyen más
törvényes jogcímen tartós használatában ingatlan van;
c) hulladék: bármely, a Hgt. 1. számú melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe
tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik,
vagy megválni köteles;
d) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék,
illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt
kezelhető más hulladék;
e) települési folyékony hulladék (továbbiakban: szennyvíz): az a hulladékká vált
folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető
hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül;
f) egyéb települési hulladék: gazdasági vállalkozások technológiai tevékenységéből
keletkező, veszélyes hulladéknak nem minősülű hulladék.
g) lim-lom (nagydarabos hulladék): a településen a háztartásokból származó, a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás
keretében rendszeresített gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladék, ide
sorolható egyebek között a nagyobb méretű hulladékká vált berendezési tárgy,
továbbá a naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó
mennyiségű falomb és kerti hulladék;
h) gyűjtőedény: települési szilárd hulladék gyűjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató
járművéhez rendszeresített, a rendelet 5. §. (11) bekezdésében rögzített űrtartalmú
szabványos gyűjtőtartály, illetőleg műanyagzsák.
i) hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd és folyékony hulladéknak a
feljogosított szolgáltató(k) által a kötelező közszolgáltatás alanyi körébe tartozó
ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása,
ártalmatlanítása és hasznosítása, illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése,
működtetése;
j) hulladékkezelő: az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot gazdasági
tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli;
k) Feljogosított hulladékkezelő: környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező
hulladékkezelő;
l) közszolgáltató(k): a település közigazgatási területén a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás egészének vagy egy
körülhatárolható részének ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan
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feljogosított hulladékkezelő(k), amellyel a közszolgáltatás ellátására az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést kötött.
II.
A közszolgáltatás
4. §.
(1) Maglód nagyközség önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően
ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál és gazdálkodó szervezeteknél keletkező települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására (elhelyezésére) hulladékkezelési közszolgáltatást
szervez és tart fenn.
(2) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet részére a
keletkezett, a 2. §. (3) bekezdésében meghatározott települési hulladék elhelyezéséről, a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételével kell, hogy
gondoskodjon.
(3) Mentesül a kötelező igénybevételi kötelezettségtől az a gazdálkodó szervezet, amely
a települési hulladék kezeléséről a hulladék termelőjére vonatkozó jogszabályi
előírások szerint gondoskodik, vagy a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan
annál lényegesen kedvezőbb hulladékkezelési megoldást alkalmaz.
(4) A környezetvédelmi eljárást annak a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni,
amely egyébként köteles a közszolgáltatás igénybevételére.
A jogerős engedély megszerzéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező!
(5) A (3) bekezdés szerinti mentességet élvező gazdálkodó szervezet az Önkormányzat
felé írásban köteles igazolni, hogy a mentesség jogszabályi feltételei fennállnak.
(6) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási
szerződés:
a) önkormányzat esetében a település közigazgatási területére vonatkozó szerződés aláírásával,
b) ingatlantulajdonosok esetében a közszolgáltatás igénybevételével jön létre,
valamint akkor is, ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását felajánlja,
rendelkezésre állását igazolja,
c) gazdálkodó szervezetek esetében az egyedi szerződés aláírásával jön létre. A
szerződést csak tevékenységük tényleges folytatásának idejére, de legalább 2
naptári hónap folyamatos időtartamra kötelesek megkötni.
A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit a rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
(7) A szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény (közműpótló létesítmény)
kiürítéséről és a szennyvíz elszállításáról mind az ingatlantulajdonos, mind a
gazdálkodó szervezet megrendeléssel vagy egyedi közszolgáltatási szerződés
megkötésével köteles gondoskodni.
Közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelése és
elszállítása kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű,
csepegés- és szóródásmentes, bűz-, szaghatást kizáró célgéppel végezhető;
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A közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelése, szállítása
és leürítése közben szennyeződött területet azonnal fertőtleníteni kell.
III.
A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei
5. §.
(1) Maglód nagyközség közigazgatási területén a 4. §. (1) bekezdésének megfelelő
hulladékkezelési közszolgáltatást – figyelemmel a 241/2000.(XII.23.)Korm. rendelet
1. §. (3) bekezdés. b) pontja szerinti pályázati eljárás nélkül – 2004. január 1-től a
helyi önkormányzat által alapított, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő
Maglódi Településfejlesztő és Üzemeltető Kht (2234 Maglód, Sugár út 9.) – rövidítve:
TEFÜ Kht – (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi az Önkormányzattal történő
megállapodás alapján.
(2) A települési szilárd hulladéknak az ingatlantulajdonosoktól és gazdálkodó szervezetektől történő rendszeres elszállításáról a közszolgáltató heti egy alkalommal
köteles gondoskodni.
(3) A települési szilárd hulladékot csak a (11) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben lehet az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az
a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.
(4) A közszolgáltató az erre vonatkozó igény esetén külön térítés ellenében köteles a
rendszeresített gyűjtőedény megvásárlását a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett részére biztosítani.
(5) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására, a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a szolgáltató
által rendszeresített, tőle megvásárolt műanyagzsák felhasználásával is jogosult.
(6) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet télen – szükség esetén – az ingatlan
bejárata előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles
létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-mentesíteni annak érdekében, hogy a
gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyagzsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.
(7) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény
saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlantulajdonos, illetve a gazdálkodó
szervezet kötelezettsége.
(8) Közterületen bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése – a szállítás napját kivéve –
vagy tárolása kizárólag az Önkormányzattal kötött közterület-foglalási megállapodás
alapján történhet.
(9) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles a gyűjtőedény folyamatos
tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról
gondoskodni.
(10) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve olyan anyagot elhelyezni (pl.:
maró lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.), amely
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veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy
megrongálhatja a Közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az
okozott kárt is kötelesek megtéríteni.
(11) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális tömege:
–

110 literes edényzet esetében

15 kg

–

1100 literes edényzet esetében 150 kg

–

kiegészítő műanyagzsák esetében 8 kg lehet.

(12) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles
végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles
megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a Közszolgáltatónak nem róható fel, a
használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége.
(13) A Közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel
helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot
összetakarítani.
(14) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás
szabályaitól eltérő módon kezelni.
6. §.
(1) A települési szilárd hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról a
Közszolgáltató a helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat és a
gazdálkodó szervezeteket tájékoztatni.
(2) A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési
szilárd hulladék elszállítását, ha
a) nem a 3. §. h) pontban meghatározott gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a
települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható (5. §. (10) bekezdés),
c) a gyűjtőedény közterületen oly módon került elhelyezésre, hogy azt a
közszolgáltató munkavállalói nem vagy csak jelentős nehézségek árán tudják a
járművel megközelíteni,
d) az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését kérte,
e) a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási szerződést.
(3) A nem az 5. §. (2) vagy (3) bekezdés szerinti mennyiségben vagy módon történő
települési hulladék elszállítását – megrendelés ellenében – a megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül köteles a Közszolgáltató elszállítani. E határidő,
amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik.
(4) Az Önkormányzat a háztartásokban keletkező lim-lom elszállításáról a
Közszolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján évente egy alkalommal
térítésmentesen gondoskodik, amelyről az érintetteket a helyben szokásos módon
tájékoztatja.
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(5) A gazdálkodó szervezetek a (4) bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem
jogosultak igénybe venni.
(6) Az Önkormányzat közigazgatási területén keletkezett települési szilárd hulladék és
lim-lom elhelyezésére kijelölt lerakóhely 2004-ben: .A.S.A. Környezetvédelem és
Hulladékgazdálkodás Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 53.) gyáli hulladékkezelő központja.
Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet a lerakással egyidejűleg a
lerakóhely üzemeltetőjének köteles az ártalmatlanítás díját megfizetni.
Az azonnali díjfizetési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a beszállítás nem
saját szállítóeszközzel történik.
IV.
A közszolgáltatás díja, díjfizetés
7. §.
(1) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáért ezen rendelet 1. §. (2)
bekezdésének hatálya alá tartozók a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
összegű rendszeres közszolgáltatási díjat kötelesek a Közszolgáltatónak megfizetni,
melyet a Képviselő-testület a közszolgáltató díjkalkulációjának figyelembe vételével
állapít meg. Amennyiben az Önkormányzat a lakás- és üdülőtulajdonosokat terhelő
lakossági hulladékszállítási költségeket, illetőleg azok egy részét az éves
költségvetéséből fedezi (önkormányzati hozzájárulás), úgy annak összege a
szolgáltatóval megkötendő szolgáltatási szerződésben kerül rögzítésre, amelynek
megkötésére a polgármester jogosult.
Az ürítési díj a gyűjtőedények térfogata és a jelen rendeletben meghatározott ürítési
gyakoriság alapján számított díjrész, amely a hulladékkezelés és ártalmatlanítás
egyéb indokolt költségeinek és ráfordításainak megtérülését biztosítja.
Az ürítési díj összegének megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig jogosult
1 (egy) db 110 liter térfogatú gyűjtőedényzet rendszeres használatát vélelmezni,
ameddig az ingatlantulajdonos a (8) bekezdés szerint eltérő térfogatú gyűjtőedényzet
elszállítására vagy a (4) bekezdés szerinti szüneteltetésére vonatkozó igényét nem
jelenti be.
(2) A folyékony települési hulladék (szennyvíz) gyűjtésének, szállításának, ártalmatlanításának közszolgáltatási díját a képviselő-testület külön rendeletben határozza meg.
(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett az elhelyezési bizonylatot vagy számlát
6 hónapig köteles megőrizni és felszólításra az ellenőrző hatóságnak felmutatni.
(4) Az ingatlan tulajdonosa vagy a gazdálkodó szervezet, ha egyébként a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezett, nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését
arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a
közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(5) Az ingatlantulajdonosoktól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat havonta 1 utólag, illetve a 4. §. (6) bekezdés c) pontja szerinti szerződésben
meghatározott időpontban – számla ellenében – jogosult a közszolgáltató beszedni.
1

Módosította a 20/2008.(XII.19.)Kt. rendelet 2. §‐a. Hatályos: 2009. január 1‐től.
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A fizetésre kötelezett a számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles azt
kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató által felszámítható kamat
mértéke a Ptk-ban meghatározott kamatmérték.
(6) Mind a lakó-, mind az üdülőtulajdonos mentesül e rendelet 7. §. (1) bekezdése szerint
meghatározott ürítési díj megfizetése alól, ha a közszolgáltatás szüneteltetését kéri
arra tekintettel, hogy ingatlanában folyamatosan legalább 2 naptári hónap
időtartamban nem fog tartózkodni és ingatlanát más sem használja. A folyamatos
távollétet bármely időpontban az ingatlanon való tartózkodás megszakítja.
A bejelentést írásban (ajánlott levélben) kell a közszolgáltatónak megküldeni. A
szüneteltetés iránti bejelentést legkésőbb az azt megelőző hónap 20. napjáig lehet
megtenni. Az ezt követően (azaz a hónap 21. és utolsó napja között) beérkezett
szüneteltetési kérelmeket a Közszolgáltató a bejelentést követő második naptári
hónap első napjától köteles figyelembe venni.
A szüneteltetést bejelentők nevét és címét tartalmazó kimutatást, illetve annak
változását a Közszolgáltató minden hónap utolsó napjáig köteles az Önkormányzattal
közölni.
Az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a települési szilárd hulladék elszállításával
kapcsolatos közszolgáltatás szünetel. A szüneteltetés időtartama alatt a kihelyezett
települési szilárd hulladék elszállítására a közszolgáltató nem köteles.
(7) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet tevékenysége
tényleges folytatásának időtartamára köteles a közszolgáltatási díj éves alapdíjának
arányos részét megfizetni.
(8) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat az (1) bekezdések alapján számított
díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció
formájában köteles a Közszolgáltatónak az (5) bekezdésben foglalt esedékességgel
egyidőben megtéríteni.
(9) Az ingatlan tulajdonosa egyéni vagy szociális helyzetére tekintettel meghatározott
időtartamra kérheti az Önkormányzattól a közszolgáltatási díj részben vagy egészben
történő átvállalását. A díjfizetés átvállalása esetén az Önkormányzat a kérelmezővel
egyidejűleg írásban köteles a Közszolgáltatót is tájékoztatni.
(10) Amennyiben az ingatlantulajdonos legalább két naptári hónap időtartamra az addig
általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény
elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a Közszolgáltatóval az ezt
megelőző hónap 20. napjáig írásban kell közölnie.
(11) Ha az ingatlantulajdonos az (5) és (8) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli
meg az új rendszeres közszolgáltatásra, illetve annak szüneteltetésére vonatkozó
igényének időtartamát, a Közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít és
számláz, amíg az ingatlantulajdonos más tartalmú bejelentést nem tesz.
(12) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos
nevének és elérhetőségi címének a Közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a
háztartási szilárd hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi
tulajdonos köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére
az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.
(13) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
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8. §.
(1) Nem kell az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási díjat megfizetni:
a) mindaddig, amíg ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas
felépítmény nincs elhelyezve,
b) ha a Közszolgáltató nem tesz eleget az 5. §. (2) bekezdésben meghatározottak
szerinti közszolgáltatási kötelezettségének,
c) ha az Önkormányzat a lakó- és üdülőtulajdonosokat terhelő települési szilárd
hulladék szállítási költségét a 7. §. (1) bekezdése alapján átvállalja.
(2) Nem kell a gazdálkodó szervezetnek közszolgáltatási díjat fizetni, ha a 2. §. (2)
bekezdés alapján mentesül a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségtől, vagy
gazdálkodó tevékenységét – a 4. §. (6) bekezdés c) pont szerint – ténylegesen nem
folytatja.
V.
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó egyéb települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások
9. §.
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szolgáltató, egyéb gazdasági, valamint a közintézmények működése során
technológiai tevékenységből keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen
hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a hulladékgazdálkodásról szóló
törvény (Hgt.) 13. §. (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és
birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.
(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy
más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az
ártalmatlanításról vagy a hasznosításáról gondoskodni.
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék
termelője, birtokosa
a) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy
hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti,
vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot a környezetvédelmi hatósági engedéllyel
rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője,
birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli elszállításához a
hulladékszállítási tevékenységre feljogosított gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet
venni.
(6) A feljogosított hulladékkezelő igénybevétele mellett történő szállítás esetén a
gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa,
illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és
összetételét – a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal –
köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.
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(7) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályokban meghatározottak
szerint – mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb
ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.
(8) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító
helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg számla ellenében ártalmatlanítási
díjat köteles fizetni a lerakóhely üzemeltetője részére.
10. §.
(1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem
tartozó hulladék elszállításával a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés, a
szolgáltatás és a díjfizetés feltételeiben történő megállapodásuk alapján a
Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és
összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt rendelkezésére bocsátja, a hulladék
elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő
elhelyezéséről.
(2) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet 24 órán belül köteles gondoskodni a
biológiailag lebomló, erőteljes bűzös szagot árasztó hulladék keletkezése, illetve a
gyűjtőedény telítődése esetén az elszállíttatásról.
11. §.
(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője,
birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a
közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.
(2) E fejezetben szabályozott egyéb települési szilárd hulladék elszállítása esetében a
szállítás időpontjára, gyűjtőedény közterületre történő elhelyezésére és kihelyezésére,
a gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra az 5. §. (3), (6), (7) és (10) bekezdésének
rendelkezései értelemszerűen vonatkoznak.
VI.
Szabálysértési rendelkezések
12. §.
(1) Szabálysértést követ el – amennyiben a cselekmény vagy a mulasztás nem tartozik
más szabálysértést megállapító magasabb szintű (magasabb összegű pénzbírságot
kilátásba helyező) jogszabály hatálya alá –, és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható
a) az a gazdálkodó szervezet, amely a 4. §. (6) bekezdés c) pontjában meghatározott időtartamra az egyedi közszolgáltatási szerződést nem, vagy tevékenységének nem teljes időtartamára köti meg;
b) az ingatlantulajdonos és gazdálkodó szervezet, ha a települési szilárd hulladék
gyűjtésére, a gyűjtőedény ürítésére, elhelyezésére, vagy a gyűjtőedényben
elhelyezhető anyagokra vonatkozó 5. §. (3), (6), (7), (9), (10), (14) bekezdések,
valamint a 10. §. (2) bekezdés rendelkezéseit megsérti;
c) ha a Közszolgáltató munkavállalója az 5. §. (13) bekezdésében foglalt szabályt
megszegi;
d) az a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, aki a 7. §. (3) bekezdésben
előírt elhelyezési bizonylatot nem tudja felmutatni;
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e) az ingatlantulajdonos, ha a 7. §. (6) bekezdésben foglalt, a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szüneteltetéséről valótlan közlést tesz.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések elkövetőivel szemben a
közterület-felügyelő vagy a Polgármesteri Hivatal arra feljogosított köztisztviselője
10 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
VII.
Záró rendelkezések
11. §.
(1) Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti – az 1/1997.(I.30.), a
4/1999.(III.19.), a 13/2002.(V.27.), a 28/2002.(XII.16.)Kt. rendeletekkel, valamint a
10/2000.(III.27.)Kt. rendelet 2. §-ával és a 2/2003.(II.14.)Kt. rendelet 10. § (6) bekezdésével módosított – 9/1992.(IX.2.) számú rendelet.

Maglód, 2003. november 3.

Tabányi Pál s.k.
polgármester

Oláh János s.k.
jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül:

Maglód, 2010. december 27.

Margruber János
jegyző
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1. számú melléklet 2

Hulladékkezelési közszolgáltatási díjak
2011. január 1-től
a) Települési szilárd hulladék:

Edényzet

Egységnyi díjtétel
60 literes edényzet

228,00 Ft + ÁFA/ürítés

110 literes edényzet

456,00 Ft + ÁFA/ürítés

1100 literes edényzet

3 026,40 Ft + ÁFA/ürítés

Kiegészítő műanyagzsák

312,00 Ft + ÁFA/db

b) Települési folyékony hulladék(tengelyen szállított):

2

2 400,00 Ft/m3 + ÁFA

Módosította a 30/2010.(XII.27.)Kt. rendelet 1. §‐a. Hatályos 2011. január 1‐től.
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2. számú melléklet
A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
A szerződésben meg kell jelölni
a) a szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, időtartamát,
c) a teljesítés helyét pontos cím szerint,
d) a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,
e) az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat a 3. számú melléklet szerint,
f) a gyüjtőedény(ek) használatának módját
g) a közszolgáltatás díját és megfizetését
h) a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatást és annak díját,
i) a szerződés felmondásának feltételeit
j) az irányadó jogszabályok meghatározását,
k) polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságot.
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3. számú melléklet

Hulladékszállítás ütemezése
A közszolgáltató a következő ütemezés szerint végzi a hulladék rendszeres elszállítását a
településen:

Napok

Hétfő:

Kedd:

Szerda

Csütörtök:

Péntek:

Utcák
Fűzfa u., Liliom u., Nap u., Sugár u., Kastély köz, Rózsa u., Bellus tér,
Galilei köz, Madách I. u., Luther M. u., Gutenberg sor, Semmelweis u.,
Horváth M. u., Liszt F.u., Wodiáner u. , Dózsa Gy.u., Irinyi köz, Bajcsy
Zs. u., Kálvin u., Patak-köz, Aradi v.u., Lovassy u., Darwin K.u., János
u., Petőfi tér, Ecseri u.
Ady E.u., Petőfi u., Kisfaludy u., Andrássy u., Arany J. u., Wekerle u.,
Szegfű u., Árpád vezér u., Garai u., Tinódi u., Határ u., Bajza u.,
Báthory u., Baross u., Vörösmarty u., József A.krt.(1-től 21-ig és 2-22ig), Kossuth L. u. (Martinovics tértől Árpád v. u.-ig), Erzsébet krt (1-től
43-ig és 2-44.), Hunyadi u., Attila u., Eötvös u., Tisza u., Sorompó u.
Mendel K.u., Kepler J.u., Sallai u., Kölcsey u., Kinizsi u., Thököly u.,
Táncsics M. u., Linné K. u., Móricz Zs.u., Perczel M.u., Jászberényi u.,
Damjanich u., Tompa M.u. Bem J.u.
Fő u., Deák F.u., Klauzál u., Bethlen u., Bocskai u., József A.krt. (23-től
és 24-től végig), Irányi D.,u., Batthyány u., Jókai u. (1-től 21-ig és 2-től
22-ig), Bercsényi u., Dobó I.u., Kossuth L. u. (Fő u.-től Martinovics térig),
Apafi u., Bata F.u., Katona J.u., Rákóczi u., Martinovics tér, Erzsébet
krt. (45-től és 46-tól végig),
Lehel u., Rudolf u., Klára u., Bezerédi u., Szív u., Majláth u., Mátyás
király u., Zrínyi u., Széchenyi u., Pasteur L.u., Reviczky u., Csokonai u.,
Rózsaszál u., Tüzér-köz, Szurony-köz, Huszár-köz, Gábor Áron u.,
Jókai u (23-től és 24-től végig),
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