
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/ 2007. (VII. 16.) rendelete 

 

a települési szilárd hulladékkezelésről 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 8. §-ában, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a 

továbbiakban: Hgt.) 21. és 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 

242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel 

az alábbi rendeletet alkotja:  

 

I. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1)1 A Kékkút Község Önkormányzata által működtetett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás kiterjed a község közigazgatási területére, és az ott levő valamennyi 

ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra. 

 

(1a)2 A közszolgáltatás ellátásra vonatkozó részletes feltételeket az önkormányzat és a 

szolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti, mely a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a közszolgáltató kiválasztásáról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. 

rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza: 

a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát; 

b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és a finanszírozással kapcsolatos 

rendelkezéseket; 

c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket. 

(2)3 Nem terjed ki a rendelet hatálya a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

kezelésére valamint a veszélyes hulladékokkal összefüggő tevékenységekre. 

(3)4  

 

2. § 

 

(1) Kékkút Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a települési5 hulladék 

rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról és kezeléséról kötelező helyi 

közszolgáltatás útján gondoskodik. 

 
1 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2015. március 01. napjától  
2 Kiegészítette a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. november 20.  napjától  
3 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. a.) pontja, hatályos: 2015. március 1-től  
4 Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (VII. 28.) rendelet; 2012. július 29-től 
5 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §.  a.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
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(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, 

valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó 

rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a 

tevékenység ellenőrizhetősége. 

(3) A jelen rendeletben szabályozott közszolgáltatást a közszolgáltatással ellátott területen az 

ingatlanhasználó6 – a jelen rendeletben meghatározott módon – köteles igénybe venni, ha 

jogszabály vagy hatósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik.  

(4)7 

(5)8 Tilos a hulladékot elhagyni; a gyűjtés, a összegyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon 

felhalmozni; ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni; és égetni. 

(6)9 10 11 Kékkút község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatási feladatokat az alábbi közszolgáltatók látják el: 

a) az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja, az NHSZ Tapolca Kft. (a 

továbbiakban: Szolgáltató), melynek feladata a települési hulladék –ide értve az elkülönítetten 

gyűjtött- és a lomhulladékot is – összegyűjtése és elszállítása; 

b) az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft., melynek feladata a települési hulladék 

környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék 

összegyűjtése, az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása;  

c) az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék 

összegyűjtését a Szolgáltató bevonásával végzi; 

d)  hulladéklerakóként a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ üzemel 

(7)12 A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordinációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi. (a 

továbbiakban: Koordináló szerv) 

 

 

II. fejezet 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatás működtetése, rendje 

 

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

 

3. § 

 

(1)13 Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál14 keletkező települési  hulladék kezelésére 

hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és tart fenn.  

Feladata e tekintetben különösen:  

a)15 a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési16 hulladék rendszeres összegyűjtésének, 

elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;  

 
6 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013. november 20. 

napjától 
7 Hatályon kívül helyzete a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §. b.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
8 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. b) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
9 Módosította a 19/2007. (XII. 22.) rendelet; hatályos 2008. január 1-jétől 
10 Módosította a 8/2012. (VII. 28.) rendelet; hatályos 2012. július 29-től 
11 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 1. napjától  
12 Beiktattta a 10/2016. (X. 03.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2016. október 04. napjától  
13 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
14 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
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b) a közszolgáltatás ellátására a Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval szerződés    

megkötése; 

c)17  

d) a települési18 hulladékkal kapcsolatos egyes, - a jogszabályban meghatározott hatósági 

jogkörök gyakorlása; 

e) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati 

feladat- és hatáskör megállapítása.  

(2) A közszolgáltatás az annak ellátására feljogosított Szolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a 

Szolgáltatónak átadott, a19 települési20 hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres 

elszállítására terjed ki. 

(3) Az Önkormányzat a települési21 hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, 
22céljainak elérése érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal.  

(4)23 A közterületen elhagyott hulladék összegyűjtéséről az önkormányzat gondoskodik. A 

település területén elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az önkormányzat a 

költségvetésében biztosítja 

 

Az ingatlantulajdonosok kötelezettségei 

 

4. § 

 

(1) Az ingatlanhasználók24 kötelesek a keletkező települési25 hulladékot az e rendeletben 

meghatározott módon és helyen gyűjteni.  

Alapvető kötelességük e tekintetben, hogy: 

a)26 a települési  hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 

elszállításra való átvételig gyűjtsék, illetve tárolják, 

b)27 a keletkező települési  hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett 

közszolgáltatást vegyék igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 

hulladékkezelőnek adják át. 

c)28 , 29 bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanhasználó változás vagy egyéb ok folytán a 

közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válnak. 

 
15 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. c) pontja, hatályos 2015. máricius 1. napjától  
16 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §. a.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
17 Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (III. 19.) rendelet,  hatályos: 2013. március 20-tól  
18 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §.  a.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
19 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §. c.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától  
20 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §.  a.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
21 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §.  a.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
22 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §. d.) pontja, hatálytalan: 2013.  

november 20. napjáól  
23 Kiegészítette a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a,  hatályos 2022. február 26. napjától 
24 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (3) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
25 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §.  a.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
26 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
27 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5.  § a) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
28 Kiegészítette a 14/2011. (XII.26.) rendelet; hatályos 2012. január 1-jétől 
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(2)30 Az ingatlanhasználó31 köteles legalább egy darab a szolgáltató szállító járművéhez 

rendszeresített az ingatlanán keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 60, 80 vagy 

120 l-es hulladékgyűjtő edényt használni. 

 (3)32 33 

(4)34 A települési35 hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az 

ingatlanhasználó köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. Köteles megjelölni azokat a 

körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési36 hulladéknak, 

továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.  

(5)37 Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 

beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 

(6)38  

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

5. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó39 köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.  

(2)40 A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó41 és a Szolgáltató közötti 

jogviszonyt a települési42 hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, 

hogy a Szolgáltató az ingatlanthasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 

közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

(3)43 A hulladék összegyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) a 

Szolgáltató Önkormányzattal kötött megállapodása tartalmazza  

(4)44 A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás nyújtásának lényeges feltételeiben 

bekövetkező változásról a Szolgáltató haladéktalanul – lehetőleg a változás bekövetkezte előtt 

– írásban köteles értesíteni az Önkormányzatot. 

(5) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, rendjéről, valamint a változásokról az 

Szolgáltató45 az ingatlanhasználót46 írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján 

tájékoztatni.  

 
29 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja, hatályos: 2015. március 1-től  
30 Módosította a 8/2012. (VII. 28.) rendelet; hatályos 2012. július 29-től 
31 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
32 Módosította a 14/2011. (XII.26.) rendelet; hatályos 2012. január 1-jétől 
33 Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (VII. 28.) rendelet; hatályos 2012. július 29-től 
34 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. e) pontja, hatályos 2015. március 1-től  
35 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §.  a.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
36 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §.  a.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
37 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. f) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
38 Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatálytalan 2015. március 1. 

napjától  
39 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
40 Módosította a 3/2015. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. § g) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától 
41 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
42 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §.  a.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
43 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § h) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
44 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § i) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
45 Módosította a 14/2011. (XII. 26.) rendelet; hatályos 2012. január 1-jétől 
46 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (4) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
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(6) Amennyiben a47 települési48 hulladéknak nem minősülő hulladék - árusító, szolgáltató 

vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére 

kiadott közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az 

Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A 

közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megadását az Önkormányzat az általa 

szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.  

(8)49  

Adatvédelem, adatkezelés 

 

6. §50 

 

A közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

 

7. § 

 

(1)51 Az ingatlanhasználó52 és a Szolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a Szolgáltató a közszolgáltatást az 

ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, 

kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. 

(2)53  

(3)54, 55 Az (1) bekezdés szerint létrejövő jogviszony esetén a Szolgáltató jelen rendelet 

szerint köteles szolgáltatni, az ingatlanhasználó56 pedig a közszolgáltatási díjat fizetni.  

 

A gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

8. §57 

 

(1) A szolgáltatást igénybevevők a települési58 hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 

Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint a gyűjtőedényzet 

űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére a Szolgáltató által 

rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt kötelesek igénybe venni. 

 
 
47 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §. e.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától  
48 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §.  a.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
49 Hatályon kívül kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §. f.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától  
50 Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (X. 03.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatálytalan 2016. október 04. 

napjától  
51 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. j) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
52 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
53 Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja, hatálytalan 2015. március 1. 

napjától  
54 Módosította a 14/2011. (XII. 26.) rendelet; hatályos 2012. január 1-jétől 
55 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § k) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
56 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
57 Módosította a 14/2011. (XII. 26.) rendelet; hatályos 2012. január 1-jétől 
58 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §.  a.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 



 

 

 

6 

(2) 59 

(3) 60 

(4) A közszolgáltatás igénybevételének jogszerűtlen megtagadása esetén is köteles az 

ingatlanhasználó61 a kötelező közszolgáltatás igénybevételére, és legalább a jelen rendeletben 

meghatározott, legkisebb gyűjtőedény méretet és szállítási gyakoriságot is figyelembe vevő 

közszolgáltatási díj megfizetésére. 

(5)62 A gyűjtőedények hetente egyszer kerülnek ürítésre. Az ingatlanhasználó egész évben 

köteles a közszolgáltatást igénybe venni, kivéve az üdülőingatlan esetében, melynek 

használója az üdülőingatlanokra vonatkozó használati szezon - április 1-től szeptember 30-áig 

– időtartama alatt köteles a közszolgáltatást igénybe venni. 

(6) 63 

(7) Ha a szolgáltatást igénybevevők a Szolgáltató fele a valóságnak meg nem felelő 

mennyiséget vagy adatot közölnek, és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége 

rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató - a szolgáltatást 

igénybevevők megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak 

megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az 

ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát. 

(8) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére egyszeri díj 

fizetése mellett, a Szolgáltató telephelyén (Tapolca, Nyárfa u. 3.) és székhelyén (Tapolca, 

Halápi u. 33.) emblémázott 110 literes műanyag zsák beszerezhető. A zsák forgalmi ára 

magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét. 

 

A gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 

 

9. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó64 az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles 

elhelyezni.  

(2)65 Az ingatlanhasználó66 köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 

Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, az összegyűjtést végző gépjárművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.  

(3) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a 

közterületre, és az ingatlanhasználó67 a szállítást követően még a szállítás napján köteles azt 

onnan visszavinni.  

(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 ürítésekor ne 

szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 
59 Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (VII. 28.) rendelet; hatályos 2012. július 29-től 
60 Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (VII. 28.) rendelet; hatályos 2012. július 29-től 
61 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
62 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2015. március 1. napjától  
63 Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (VII. 28.) rendelet; hatályos 2012. július 29-től 
64 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
65 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § l) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
66 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
67 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
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(5)68 A hulladékgyűjtő edényzetbe tilos mérgező, robbanó, folyékony halmazállapotú, 

veszélyes hulladékot vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással 

foglalkozó dolgozó testi épségét vagy összegyűjtése során a gépkocsi műszaki 

berendezésében rongálást idézhet elő, és ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet. 

(6) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. 

(7) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

(8) A Szolgáltató köteles az ürítést úgy végezni, hogy a hulladékgyűjtő edényzetek a 

természetes elhasználódáson túli sérülést nem szenvedjenek, az ürítés során a közterület ne 

szennyeződjön.  

 

10. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó69 köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. 

Kivételt képeznek ez alól a közterületen elhelyezett gyűjtőedények, melyek tisztításáról, 

fertőtlenítéséről sz Önkormányzat gondoskodik.  

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 

szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. 

 

 

11. § 

 

(1) A gyűjtőedényekben a hulladékot tömörítés nélkül és úgy kell elhelyezni, hogy az a 

hulladék elszállítása során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. 

(2)70 A 120 l űrmértékű gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya max. 30 kg 

lehet.  

(3)71 Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 

emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Szolgáltató felhívására köteles az 

edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt 

megtéríteni.  

 

11/A. §72, 73, 74 

 

(1) Az elkülönített hulladékgyűjtés szigetes rendszerben és házhoz menő rendszerben 

történik. 

(2) A szigetes rendszerben történő hulladékgyűjtés esetében: 

a) A hulladék a Közszolgáltató és az Önkormányzat által létesített és a Közszolgáltató által 

üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekhez történő szállításáról az ingatlanhasználó 

gondoskodik. 

b) A gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára a 

közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel. 

 
68 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § m) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
69 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
70 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § n) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
71 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § o) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
72 Kiegészítette a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. november 20.  napjától 
73 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § p) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
74 Módosította a 10/2016. (X. 03.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2016. október 04. napjától  
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c) A közszolgáltatás területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek  

gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes csomagolási hulladék 

helyezhető el. 

 d) A gyűjtőszigeteken csak a települési hulladék hasznosítható összetevőinek begyűjtése 

történhet. 

e) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten – a Közszolgáltató 

előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a környezetet ne  

szennyezzék. 

 f) A hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.  

g) A gyűjtőedényeket a Közszolgáltató szükség szerinti gyakorisággal, rendszeresen üríti.  

h) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a települési hulladéktól elkülönítve, 

külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a kezelő, hasznosító 

telephelyre. 

i) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 

elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények fertőtlenítéséről a 

Közszolgáltató gondoskodik. 

j) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól átvett elkülönítetten gyűjtött hulladékokat 

válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is átadhatja. 

(3) A házhoz menő rendszerben történő hulladékgyűjtés esetében: 

a) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által biztosított, 

az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott víztiszta gyűjtőzsákban vagy kötegelve adja át 

a közszolgáltatónak.  

b) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a szelektív 

gyűjtőzsákba - a vegyes hulladéktól elkülönítetten- gyűjti a műanyaghulladékot és fém 

hulladékot, valamint a kartonpapírból készült nagyméretű doboz kivételével a 

papírhulladékot.  

c) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az általa biztosított szelektív 

gyűjtőzsákokból szállítja el. 

d) A közszolgáltató nem veszi át a balesetveszélyt okozó, vagy sérült gyűjtőzsákban, nem 

szelektív gyűjtőzsákban, nem a közszolgáltató által biztosított szelektív gyűjtőzsákban 

gyűjtött hulladékot. Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban az 1. mellékletben meghatározott 

a papír és karton csomagolási hulladék kivételével felsorolt hulladékon kívül más anyag is 

található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja. A papír és karton csomagolási 

hulladék kizárólag a zsák mellett, összekötözve kerül elszállításra. 

e) A vegyes hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedénybe helyezhető települési 

hulladékfajtákra, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésének módjára a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet 

szabályai az irányadóak. 

f) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el, 

az ingatlanra vonatkozóan az elszállítás napját a Függelék tartalmazza, illetve Közszolgáltató 

az önkormányzat honlapján, önkormányzat hirdetőtábláján, a közszolgáltató ügyfélszolgálatán 

és weblapján teszi közzé. 

g) A házhoz menő gyűjtési rendszerben működő elkülönített hulladékgyűjtésre a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra egész évben kötelezett ingatlanhasználók 

kötelezettek.  

(4) A házhoz menő rendszerben elkülönítetten gyűjthető hulladékok fajtáit az 1. melléklet 

tartalmazza. 

 

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos 

rendelkezések 
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12. §75, 76 

 

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön 

rendelkezések 

 

13. § 

 

(1) A77 a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Szolgáltató gondoskodik.  

(2) Lomtalanítást a Szolgáltató évente egy alkalommal, az Önkormányzattal egyeztetett 

időpontban szervez a Szolgálató által megadott útvonalbeosztás szerint. A lomtalanítás 

időpontjáról, útvonaláról az Önkormányzat tájékoztatja az ingatlanhasználókat78 írásban vagy 

közzététel útján. 

(3) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.  

(4) A hulladékot az ingatlanhasználó79 az előzetesen megjelölt időpontban és helyre 

helyezheti ki elszállítás céljából.  

(5) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és 

gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne 

járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

(6)80 Nem tartozik a lomtalanítás alá eső települési  hulladék körébe: 

a) építési hulladék; 

b)mezőgazdasági hulladék; 

c) veszélyes hulladék. 

 

A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása 

 

14. § 

 

(1)81 A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha 

a) nem a Szolgáltató célgépéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra, vagy az 

túltelítettség miatt nem zárható le, továbbá ha az nem települési hulladékot tartalmaz; 

b) a szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek 

életében, testi épségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, illetve az 

ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti;  

c)82 érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedényzet mérgező, robbanó, 

folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési  hulladékkal együtt 

nem gyűjthető, illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési hulladéknak.  

 
75 Módosította a 8/2012. (VII. 28.) rendelet; hatályos 2012. július 29-től 
76 Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja, hatálytalan 2015. március 1. 

napjától  
77 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §. g.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától  
78 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (5) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
79 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
80 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
81 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § q) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
82 Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja, hatályos 2015. március 1. napjától  
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(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató az ingatlanhasználót83 és az 

Önkormányzatot84 haladéktalanul - írásban - értesíti az elszállítás megtagadásának tényéről és 

okáról. Az ingatlanhasználó85 a megtagadási okot maga köteles megszüntetni vagy 

megszüntetéséről gondoskodni. Ha az ingatlanhasználó86 e kötelezettségének a hulladék 

elszállításának újabb időpontjáig nem tesz eleget, a közszolgáltató a szolgáltatást igénybevevő 

költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt 

megszünteti vagy megszüntetteti, s az azzal kapcsolatban felmerült költségét a közszolgáltató 

az ingatlanhasználóval87 szemben külön tételként érvényesíti.  

 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

 

15. §88 , 89 

 

(1) A közszolgáltatási díjat 

a) az ingatlanhasználó évi 52 alkalommal történő ürítésnek megfelelően; 

b) az üdülőingatlanok használója az esetükben megállapított időszaknak megfelelő 26 

alkalommal történő ürítésnek megfelelően 

köteles megfizetni. 

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ingatlanhasználó részére 

évi 10. 000 Ft, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingatlanhasználó részére évi 5000 

Ft díjkedvezményt biztosít.  

(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy számára a Szolgáltató a 

közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását 

igazolja.  

(4) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az 

ingatlanhasználó, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem keletkezik, 

életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül van (a 

továbbiakban: használaton kívüliség). 

a) Az ingatlanhasználónak a használaton kívüliséget a Közszolgáltató felé jelezni kell. Erre 

irányuló kérelmét a Közszolgáltatónál erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban 

nyújthatja be. A Közszolgáltató a kérelem bejelentését követő hónaptól biztosítja a 

mentességet.  

b) A Közszolgáltató jogosult a használaton kívüliséget ellenőrizni.  

c) Az ingatlanhasználó köteles a használaton kívüliséget a Közszolgáltató részére az általa 

választott elszámolási időszak vonatkozó közüzemi (víz vagy elektromos áram) számláival 

igazolni. Az igazolás benyújtásának határidejét a Közszolgáltató mentességi kérelme 

tartalmazza. 

 
83 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (4) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
84 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától  
85 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
86 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
87 Módosította a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. (6) bekezdése, hatályos: 2013 november 20. 

napjától 
88 Módosította a 14/2011. (XII. 26.) rendelet; hatályos 2012. január 1-jétől 
89 Módosította a 10/2016. (X. 03.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2016. október 04. napjától  
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d) Amennyiben a közüzemi számlák, az igazolások, vagy a b) pont szerint leolvasott 

óraállások nem igazolják a használaton kívüliséget, úgy a Közszolgáltató jelzése alapján a 

Koordináló szerv visszamenőleg, a lakcím szerinti éves elszámolási időszak kezdő napjától 

jogosult egy összegben kivetni a közszolgáltatási díjat. A közszolgáltatási díj a teljes évre 

vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra.  

e) A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 

megváltoztatásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Közszolgáltatót. 

(5) Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken 

előreláthatóan legalább 60 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt települési hulladék sem 

keletkezik.  

a) A felfüggesztésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználónak írásban kell bejelentenie a 

Közszolgáltató felé az általa erre rendszeresített formanyomtatványon, legalább 15 nappal a 

felfüggesztés kívánt kezdő időpontja előtt. A felfüggesztés ideje alatt az ingatlanhasználó 

mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól. 

b) Ha a felfüggesztés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt köteles 

haladéktalanul írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak.  

c) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül 

kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a 

hulladékot elszállítja, az ingatlanhasználó pedig a közszolgáltatási díjat köteles megfizetni.  

d) A Közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználat felfüggesztését ellenőrizni. 

e) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanhasználat felfüggesztését a Közszolgáltató részére a 

felfüggesztés időtartamára vonatkozó közüzemi (víz és elektromos áram) elszámoló számlák 

vagy erről szóló közüzemi igazolás benyújtásával igazolni. Az igazolás benyújtásának 

határidejét a Közszolgáltató mentességi kérelme tartalmazza. 

(6) Ingatlanhasználó változás esetén az ingatlan új használója a  ingatlanhasználó változást 

követő hónap első napjától köteles a szolgáltatás díját megfizetni. Az újépítésű ingatlanok 

esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő hónap első napjától kell a 

közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás díját megfizetni.  

(7) Amennyiben az ingatlan  használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új 

ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználóval egyetemlegesen köteles 15 napon belül a 

változás tényét írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés megtételéig a 

közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni. 

 

16. §90 

 

17. §91 

 

18. §92 

 

19. §93 

 

20. §94 

 
90 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától  
91 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
92 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
93 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
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21. §95 

 

22. §96 

 

23. § 97 

 

 

V. fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

Hatályba léptető rendelkezések 

 

24. §  

 

(1) Jelen rendelet 2007. július 16-án lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kékkút Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 23/2004. (VII. 

5.) rendelete.  

  

Kékkút, 2007. július 11.  

 

Pék László       dr. Szabó Tímea 

Polgármester        jegyző 

 

 

A kihirdetés napja: 

 

2007. július 16.  

 

        dr. Szabó Tímea 

         jegyző 

 

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2022. február 25. 

Hatályos: 2022. február 26.  

 

        dr. Szabó Tímea 

        címzetes főjegyző 

 

 
94 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
95 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
96 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
97 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI. 19.) önkormányzati endelet 7. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. 

november 20. napjától 
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1. 98, 99, 100 számú melléklet a 9/2007. (VII. 16.) önkormányzati 

rendelethez 

 

Házhoz menő rendszerben elkülönítetten gyűjthető hulladékok 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A hulladékok az elkülönített gyűjtéshez a Közszolgáltató által biztosított edényben 

helyezhetők el, kivéve a papír és karton csomagolási hulladék, melyet kötegelve, az edény 

mellett kell elhelyezni.  

 

 

 

 
98 Módosította a 14/2011.(XII. 26. ) rendelet; hatályos 2012. január 1-jétől 
99 Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (III. 19.) rendelet,  hatályos: 2013. március 20-tól 
100 Beiktatta a 10/2016. (X. 03.) önkormányzati rendelet  4. §-a, hatályos 2016. október 04. napjától  
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   2101, 102. számú melléklet a 9/2007. (VII. 16.) önkormányzati 

rendelethez 

 

 
101 Módosította a 14/2011. (XII. 26.) rendelet; hatályos 2012. január 1-jétől 
102 Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (III. 19.) rendelet,  hatályos: 2013. március 20-tól 


