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Ajka város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Ajka város Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában  és  (2)  bekezdésében,  valamint  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX.  törvény  6.  §  (c)  és  a  13  §  (1)  bekezdésének  19.  pontjában meghatározott  feladatkörében
eljárva,  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (2)  és  (3)  bekezdése  és  a  hulladékról  szóló  2012.  évi
CLXXXV törvény 88 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1.§  (1)  Ajka  város  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás

tartamát  az  alábbiak  szerint  határozza  meg:  a  közszolgáltatás  körébe  tartozó  hulladék  átvétele,
elszállítása,  kezelése,  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatással  érintett  hulladékgazdálkodási
létesítmény fenntartása és üzemeltetése. 
(2) A rendelet hatálya Ajka város közigazgatási területére terjed ki.
(3)  A  rendelet  személyi  hatálya  kiterjed  a  város  közigazgatási  területén  lévő  ingatlantulajdonosára,

vagyonkezelőjére, birtokosára és használójára (a  továbbiakban együtt:  ingatlantulajdonos),  ideértve azt
az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék termelője, birtokosa.
(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék alábbi fajtáira:
a) háztartási hulladék, 
b) közterületen elhagyott hulladék,
c) háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék,
d) lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék.
(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, és a velük összefüggő tevékenységre.
(6) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosoknak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe

venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik, és nem gyülemlik fel. 

2.  §  (1)  Az  önkormányzat  a  hulladékgazdálkodási  feladatainak  ellátása  körében  együttműködik  az
ÉszakBalatoni  Hulladékkezelési  Konzorciummal    melynek  tagja  az  AVAR Ajka  Városgazdálkodási
Kft.  is  , mint  közszolgáltatóval  a  hulladékkezelési  közszolgáltatás  folyamatos  és  teljes  körű  ellátása
érdekében. 
(2) Az önkormányzat felhatalmazza a közszolgáltatót, hogy a szolgáltatói körzetén kívülről származó

hulladékot  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  039  hrszú  ingatlanban  a  Zalai  Huke  Kft.vel  2009.
február 2. napján aláírásra került Szindikátusi szerződés II. 5. pontja alapján a telep befogadó kapacitása
és biztonságos üzemeltetésének figyelembevételével ártalmatlanításra befogadja. 

Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
3. § (1) Ajka város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint

a  települési  szilárd  hulladék  kezelésével  kapcsolatos,  kötelező  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást
szervez és tart fenn. 
Feladata e tekintetben különösen:

a. a)  a  helyi  közszolgáltatás  körébe  tartozó  települési  szilárd  hulladék  rendszeres  begyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése; 

b. b) a közszolgáltatás ellátására szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerződés megkötése; 
c. c)    gondoskodás  a  szolgáltató  rendelkezésére  bocsátott  települési  szilárd  hulladék  elhelyezésére
szolgáló  ártalmatlanító    hely,  hasznosító  hely  kialakításáról,  fenntartásáról,  üzemeltetéséről,
megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról; 

d. d)    a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  egyes    a  jogszabályban  meghatározott    hatósági
jogkörök gyakorlása; 

e. e)  a közszolgáltatással összefüggő    egyéb  jogszabályban nem  rendezett   önkormányzati  feladat  és
hatáskör megállapítása. 

(2)  A  közszolgáltatás,  a  közszolgáltatás  ellátására  feljogosított  szolgáltató  szállítóeszközéhez
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rendszeresített  gyűjtőedényben,  a  közterületen  vagy  az  ingatlanon  összegyűjtött  települési  szilárd
hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására terjed ki. 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
4.  §  (1)  Az  ingatlantulajdonos  köteles  az  ingatlanán  keletkező  települési  szilárd  hulladékot  az  e

rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni,  továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról
gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a. a) a  települési  szilárd hulladékot   különös  tekintettel a hulladék  további kezelésére   az elszállításra
való átvételig gyűjtse, illetve tárolja; 

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

(2) Az  ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha  tulajdonosváltozás vagy egyéb
ok  folytán  a közszolgáltatás  igénybevételére kötelezetté válik, meg kell  jelölnie  egyben az  ingatlanon
keletkező rendszeres háztartási szilárd hulladék várható mennyiségét.
(3) Az  ingatlantulajdonost nem  terheli  az  (1) bekezdésben  foglalt  kötelezettség  az olyan beépítetlen

ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(4) Gazdálkodó  szervezet  (egyéni vagy  társas vállalkozásokat  is beleértve) köteles a háztartási vagy

ahhoz  hasonló  szilárd  hulladékát  elkülönítetten  gyűjteni  és  tárolni  a  tevékenységéből  adódó  termelési
hulladékától, és a jelen rendelet által kijelölt közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötni.

Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 
5.  §  (1)  A  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatással  ellátott  területen  lévő  ingatlan  tulajdonosának

személyi  adataira  vonatkozóan  kötelezően  adatot  kell  szolgáltatnia  a  Közszolgáltatónak  a  kötelező
szolgáltatásba történő bevonásáról szóló értesítéssel egyidejűleg.
 (2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait (név, születési hely és idő, anyja neve,

lakcím) jogosult nyilvántartani és kezelni.
  (3)  A  Közszolgáltató  a  nyilvántartott  személyi  adatokat  kizárólag  a  közszolgáltatási  feladatai

ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak nem adhatja át.
 (4) A közszolgáltatási kötelezettség megszüntetését követően a személyes adatokat a nyilvántartásból

5 napon belül  törölnie kell a közszolgáltatónak. Szolgáltatási díj  tartozás fennállása, meg nem fizetése
esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a végrehajtás elévüléséig tarthatja nyilván a személyi adatokat a
közszolgáltató.
 (5) A közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelésére jogosult (felelős) személyt, a nyilvántartás

formáját,  módját,  valamint  a  szabályait  a  jogosulatlan  betekintés  megakadályozása  érdekében
szabályozni.
  (6)  A  személyes  adatok  kezelésének  és  az  adatvédelmi  követelmények megszegése  esetén  a  Btk.,

károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadók.
  (7)  A  közszolgáltató  a  (2)  bekezdésben  felsorolt  személyes  adat  pontosítása,  kiegészítése  céljából

adatszolgáltatást  kérhet  Ajka  Város  Jegyzőjétől.  Az  adatszolgáltatás  díját  a  vonatkozó  hatályos
jogszabály határozza meg.

II. FEJEZET 
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele
6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. A

közszolgáltatási  díj  alapdíját  a  lakóingatlan  tulajdonos(ok)  fizeti(k)  meg.  A  lakatlan  lakóingatlanra
alkalmazható mentesség (időszakosan vagy állandó jelleggel) csak az ürítési díjra vonatkozik, és csak a
családi házas jellegű lakóingatlanoknál érvényesíthető.
  (2) A helyi közszolgáltatás körében az  ingatlantulajdonos  és  a közszolgáltató közötti  jogviszonyt  a

települési  szilárd  hulladékra  vonatkozó  közszolgáltatás  esetében  az  a  tény  hozza  létre,  hogy  a
közszolgáltató  az  ingatlantulajdonos  számára  a  közszolgáltatást  felajánlja,  illetve  a  közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll.
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(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles
értesíteni vagy a honlapja útján tájékoztatni. A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság,
útvonal és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a közszolgáltató köteles
elkészíteni  és  arról  az  ingatlantulajdonosokat  –  változás  esetén  is  –  a  honlapján  történő  közzététellel
értesíteni. A hulladékszállítás rendjét az önkormányzat a szolgáltatóval egyezteti. 
  (4) Amennyiben  települési  szilárd  hulladék  vagy  egyéb  hulladék  –  árusító,  szolgáltató  vagy  egyéb

gazdasági  tevékenység  folytán  –  közterületen  keletkezik,  a  tevékenység  végzésére  kiadott  közterület
használati  hozzájárulás,  engedély,  illetve  engedély  birtokosa  köteles  az  önkormányzatnak  bejelenteni,
hogy  hulladékának  kezeléséről  hogyan  gondoskodik.  A  közterülethasználati  engedély  megadását  az
önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.
 (5) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a szolgáltató az

ingatlantulajdonost    a  változás  bekövetkezte  előtt    írásban  köteles  értesíteni,  vagy  honlapja  útján
tájékoztatni.

A hulladékkezelési közszolgáltatás
7.§  (1)  A  közszolgáltatás  kötelező  jellege miatt  a  családi  házas  jellegű  lakóingatlanok  tulajdonosai

egyedi  írásbeli  szerződés  nélkül  is  a  közszolgáltatás  alanyai,  tehát  a  közszolgáltatóval  szerződéses
jogviszonyban állnak. 
(2)  A  magas  beépítésű  lakóépületek  ingatlantulajdonosait  a  közösen  használt  hulladékgyűjtő

edényzetekre  való  tekintettel  az  épületeket  kezelő  szervezetek  (társasházak,  lakásszövetkezetek)
képviselik a közszolgáltatóval kötött szerződésben.
(3) A szerződésben rögzíteni kell:

a. a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját; 
b. b) a teljesítés helyét; 
c. c)  gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, valamint a gyűjtőedény tulajdonosát; 
d. d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint; 
e. e) a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját; 
f. f)  közszolgáltatási díjat, és alkalmazásának feltételeit, megfizetésének módját; 

g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit 

A hulladék gyűjtése és elszállítása. A gyűjtőedényzet.
8.  §  (1)  Az  ingatlantulajdonos  a  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére,  illetve  elszállítására  a

közszolgáltató  szállítóeszközéhez  rendszeresített  gyűjtőedényt  köteles  igénybe  venni.  A  gyűjtő  és
tárolóedény  biztosítása  az  ingatlantulajdonos  kötelessége.  Az  igénybe  veendő  gyűjtőedények,  illetve
gyűjtőeszközök felsorolását jelen rendelet tartalmazza. A szabványos gyűjtőedények a közszolgáltatónál
is beszerezhetőek. 
(2)  Az  ingatlantulajdonosoknál  keletkező  nem  rendszeres  hulladék  gyűjtésére  a  közszolgáltatótól

külön  megállapodás  alapján  konténer  bérelhető.  A  konténer  közterületi  elhelyezésére    72  óra
időtartamot  meghaladó  igénybevétel  esetén    közterülethasználati  engedélyt  kell  kérni  az
Önkormányzati Hivatal szakirodájától. Az engedély megszerzése az ingatlantulajdonos kötelessége. 
(3)  A  lakóingatlanokhoz  kapcsolódó  gyűjtőedények  minimális  méretének  és  számának,  két  ürítés

közötti időszakra vonatkozó meghatározásának alapelve: 

a. a)  A  gyűjtőedények  meghatározásakor  ingatlanonként  legkevesebb  4  liter/fő/nap  és  minimum  60
liter/hét  hulladékmennyiséget  kell  figyelembe  venni,  és  az  ennek  megfelelő  gyűjtőedény(eke)t  kell
alkalmazni. 

b. 
c. b) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az alkalmazott gyűjtőedények
űrtartalmát,  a  szolgáltató  –  az  ingatlantulajdonos  megkeresésével  egyidejűleg  –  köteles  a  tényleges
mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, megemelni az
ürítési  gyakoriságot  vagy  a  gyűjtésre  átadott  gyűjtőedények  számát.  Az  ingatlantulajdonos  köteles
tudomásul  venni  a  közszolgáltató  fentieken  alapuló  intézkedését,  elfogadni  az  ezzel  kapcsolatos
szerződésmódosítást és befogadni a közszolgáltató által ennek alapján kiállított számlát. 

d. 
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e. c)  Magasbeépítésü  lakóépületek  esetében  a  számítások  alapján  kapott  eredményektől  a  szolgáltató,
figyelemmel  a  rendelkezésre  álló  gyűjtőedény  űrtartalmára  az  ürítés  gyakoriságára,  a  tapasztalati
adatokra ±30 % mértékben eltérhet, több szomszédos ingatlanhoz kapcsolódó igényeket összevonhat. 

f. 
g. d) Az a)c) pontok  szerinti  alapelvek alapján  alkalmazandó gyűjtőedény(ek) űrtartalomnak meg kell
haladnia a fentiek alapján számított értéket. 

(4)  A  gazdálkodó  szervek  által  használt  ingatlanokhoz  kapcsolódó  gyűjtőedények  minimális
méretének és számának, két ürítés közötti időszakra vonatkozó meghatározásának alapelve: 

a. a)  A  gazdálkodó  szervezetek  által  alkalmazott  gyűjtőedények  esetén,  minimum  80  liter/hét
hulladékmennyiséget kell figyelembe venni, heti egyszeri ürítéssel. 

b. 
c. b)  Ha  az  ingatlantulajdonos,  vagy  a  gazdálkodó  szervezet  a  közszolgáltató  felé  a  valóságnak  nem
megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl,  és  ennek  folytán  az  átadásra kerülő hulladék mennyisége
rendszeresen  meghaladja  az  átvett  gyűjtőedények  űrtartalmát,  a  szolgáltató    az  ingatlantulajdonos,
illetve  a  gazdálkodó  szervezet  képviselőjének  megkeresésével  egyidejűleg  –  köteles  a  tényleges
mennyiségű  hulladéknak  megfelelő  űrtartalmú  edényre  cserélni  az  eredeti  gyűjtőedényt,  illetve
megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát. 

d. 
e. c) Gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozásokat is beleértve), üzletek, nyílt árusítóhelyek
kötelesek  annyi  hulladéktároló  edényt  (konténer,  kuka)  elhelyezni  vonzáskörzetükben,  amennyi  a
tevékenységük  során  keletkező  hulladék  gyűjtéséhez  szükséges.  A  gyűjtőedény  helyét  az
igénybevevőnek  a  szolgáltatóval,  illetve  szükség  szerint  az  Önkormányzati  Hivatal  szakirodájával
egyeztetnie  kell. A gazdálkodó  szervezetek működésének  alapfeltétele  a  hulladékszállítási  szerződés
megkötése. 

(5) Az elszállítás (ürítés) gyakorisága a vonatkozó központi jogszabályokban meghatározottak szerint
történik.
(6) A gazdálkodó szervezetek és a lakóingatlan tulajdonosok, figyelemmel a városképi szempontokra,

kötelesek  együttműködni  a  közszolgáltatóval  a  gyűjtőedények  egységesítése  érdekében.  E  célból  a
közszolgáltató jogosult az azonos ürítési helyen elhelyezett gyűjtőedények űrtartalmának összevonására.
A meglévő és az összevonásra került gyűjtőedény űrtartalma közötti eltérés legfeljebb 20 % lehet.
(7) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha

ingatlanán  az  addig  szokásos  hulladékmennyiséget  jelentősen  meghaladó  mennyiségű  hulladék
keletkezése várható. A bejelentés alapján szolgáltató köteles az ingatlantulajdonossal egyeztetett módon
és időpontban a többletszolgáltatás teljesítésére, többlet díjfizetés ellenében.
(8)             a) A közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos

erre  irányuló  írásbeli  szerződés  alapján  a  közszolgáltatónál  is  jogosult  megvásárolni  vagy  külön  díj
ellenében bérbe venni. 
           

b)  A  magántulajdonban  levő  tároló  edények  megvásárlása,  pótlása,  javítása,  fertőtlenítése  a
tulajdonosok kötelessége,   e mindezeket megrendelésre a közszolgáltató köteles elvégeztetni. 
c) A bérelt hulladékgyűjtő edény rendeltetésszerű használatáról, állagmegóvásáról és a b.) pont

alatti üzemeltetéséről a  szerződésben meghatározott bérleti díj megfizetése mellett  bérlő köteles
gondoskodni. 

(9) A rendelet hatályba lépését követően a 7. § (3) bekezdésében maghatározott számítási alapelvben
foglaltakat alkalmazni kell a meglévő szerződésekre vonatkozóan is. 
(10) Ajka város  területén a közszolgáltató  járműveihez, a gépi ürítést  lehetővé  tevő 60  80 – 120 –

1100  literes  szabványosított  tárolóedények  alkalmazhatóak,  melyek  térfogatuk  és  anyaguk  szerint
különböző gyűjtési igények kielégítésére alkalmasak.
(11) Azon családi házas jellegű ingatlantulajdonosoknak, akiknek ingatlanán valamilyen oknál fogva

megnövekszik  a  háztartási  hulladék  mennyisége,  de  annak  eseti  jellege  vagy  mennyisége  nem  teszi
szükségessé  újabb  gyűjtőedény  beszerzését,  a  közszolgáltató  60  literes  szabványosított,  emblémás
műanyag zsákot biztosít. A zsák ára magában foglalja az előállítás költsége mellett a zsákban kihelyezett
hulladék begyűjtési, szállítási és lerakóhelyen történő ártalmatlanítás díját is.
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A gyűjtőedényzet elhelyezése, használata és kezelése
9.§  (1)  Az  ingatlantulajdonos  a  gyűjtőedényeket  az  ingatlan  területén  belül  köteles  elhelyezni.  A

tömbházas beépítésű városrészeken, a közterületen tartósan elhelyezett gyűjtő és tárolóedények helyét
szolgáltató  az  Önkormányzati  Hivatal  szakirodájával  és  az  érintett  lakásszövetkezet  vagy  társasház
közösség megbízottjának bevonásával jelöli ki. 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által

megjelölt  időpontban  a  közterületen,  a  begyűjtést  végző  gépjárművel  megközelíthető  és  ürítésre
alkalmas  helyen  elhelyezni.  A  közterületre  kihelyezett  gyűjtőedények  megközelítését  a  rendszeres
elszállítás  érdekében  az  ingatlan  tulajdonosának  biztosítani  kell.  A  gyűjtőedényt,  a  tartósan
engedélyezett elhelyezést kivéve, legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni
a közterületre.
(3)  Konténeres  szemétszállítás  esetén  a  konténerek  helyének  kijelöléséről  az  igénybevevő  kérelme

alapján a szolgáltató dönt, szükség szerint egyeztetve az Önkormányzati Hivatal szakirodájával.
(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.  A  kihelyezett  gyűjtőedényből  guberálni  tilos.  A  kihelyezett  gyűjtőedény  nem
akadályozhatja  a  jármű  és  gyalogos  forgalmat  és  elhelyezése  egyébként  sem  járhat  baleset  vagy
károkozás veszélyének előidézésével.
(5) A szolgáltató köteles a tárolóedényeket az elszállítás, illetve az ürítés során fokozott gondossággal

kezelni, a kiürítés során esetlegesen keletkezett, szolgáltató hibájából eredő károkat megtéríteni. 
(6)  A  tárolóedények,  valamint  környezetük  tisztántartásáról,  a  kukák  közterületre  való  ki  és

visszahelyezéséről  az  ingatlan  tulajdonosa,  ill.  a  tárolóedény  használója  köteles  gondoskodni.  A
tárolóedény ürítésekor keletkezett szemetet a szolgáltató köteles eltakarítani.
(7) A lomtalanítás keretén kívül hulladék, lom, bútor, törmelék stb. nem helyezhető el a közterületre,

még szeméttároló edény mellé sem. 

10. § (1) Az ingatlantulajdonos, illetve a gyűjtőedény használója köteles gondoskodni a gyűjtőedények
rendszeres  tisztántartásáról,  fertőtlenítéséről,  rendeltetésszerű  használatáról,  valamint  környezetük
tisztántartásáról.  Megrendelés  esetén  a  gyűjtőedények  tisztántartását,  fertőtlenítését  a  közszolgáltató
köteles elvégezni. 
(2)  A  közszolgáltató  tulajdonát  képező  bérbe  vett  és  rendeltetésszerűen  használt  gyűjtőedények

szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról  az ingatlantulajdonos bejelentése alapján
 a közszolgáltató köteles gondoskodni. 
(3) Bérelt gyűjtőedény esetében a gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy

megsemmisülése miatt  keletkezett  kárt  az  az  ingatlantulajdonos  köteles megtéríteni,  illetve  az  köteles
viselni, aki a gyűjtőedény használati jogát megszerezte.
(4) A közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles

megtéríteni. 

11.  §  (1)  A  gyűjtőedényben  elhelyezhető  települési  szilárd  hulladék  súlya  100  liter  űrtartalomként
legfeljebb 25 kg lehet. 
(2) 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  ingatlantulajdonos  köteles  az  edényt  üríthetővé,  illetve  használhatóvá  tenni.  Köteles
továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.
(3)  Amennyiben  a  tárolóedények  állapota,  vagy  az  12.  pontokban  részletezett  eseteken  túlmenően

egyéb  műszaki  hiba  miatt  nem  lehetséges  a  hulladék  elszállítása,  közszolgáltató  írásban  köteles
értesíteni az ingatlantulajdonost.
(4) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy

egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más
személyek életét, testi épségét, egészségét. 
(5) Közterületen tilos a gyűjtőedénybe égő gyufaszál, cigaretta és egyéb gyulladást előidéző anyagok

bedobása. 
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A szelektív hulladékgyűjtés
12.  §  (1)  A  közszolgáltató  jogosult  a  hasznosítható  hulladék  elkülönített  (szelektív)  gyűjtésének

megszervezésére és hasznosítására. 
(2)  A  közszolgáltató  a  környezetre  veszélyes  és  termékdíjas  anyagok  (szárazelem,  festékesdoboz,

akkumulátor,  autógumi,  fénycső,  gyógyszerek  stb.)  elkülönített  gyűjtésének  megszervezésével  és
kezelésével is megbízható.
(3)  Az  elkülönítetten  gyűjtött  hulladék  elhelyezésére  szolgáló  tárolóedénybe  egyéb  hulladékot

helyezni tilos.
(4)  A  szolgáltatást  igénybe  vevő  köteles  együttműködni  a  hulladék  mennyiségi  csökkenését  célzó,

illetve  a  háztartásokban  képződő  veszélyes  hulladékkomponensek  elkülönített  gyűjtését  igénylő
kezdeményezésekben, a szelektív hulladékgyűjtésben. 
(5)  A  szelektív  hulladékgyűjtés  céljából  a  szolgáltató  által  rendelkezésre  bocsátott  tárolóedények

esetén az ingatlan tulajdonosa köteles a nála képződött hulladékokat elkülönítetten gyűjteni.
(6) A települési hulladéklerakón a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése és az egyéb

hulladékgazdálkodási kötelezettségek  teljesítése  érdekében Ajka város Önkormányzata  csatlakozott  az
ÉszakBalatoni  Hulladékkezelési  Társuláshoz.  Az  önkormányzat  a  szelektív  gyűjtésre  vonatkozó
közszolgáltatást a szolgáltató közreműködésével a konzorcium szabályai szerint látja el. 

A hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása 
13. § (1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a közszolgáltató

kizárólag a közszolgáltatási szerződésben rögzített létesítményekben végezheti.
(2)  A  királyszentistváni  mechanikaibiológiai  hulladékkezelő  telep  üzemeltetését  a  közszolgáltató

konzorcium végzi.
(3) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(4) A termelőknél, illetve a gazdálkodó egységeknél keletkezett termelési hulladék  amennyiben arra

a  közszolgáltató  engedélye  alapján  jogosult  elhelyezhető  az  ajkai  039  hrszú  ingatlanán. A  termelési
hulladék kizárólag a telep nyitva tartási ideje alatt szállítható be. 
(5)  Az  ajkai  039  hrszú  ingatlanon  inert  hulladék  a  Környezetvédelmi  Felügyelőség  előírásainak

megfelelően elhelyezhető.
(6) Az ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési

szilárd  hulladékot    kivéve  a  közszolgáltatási  szerződés  keretein  belül  begyűjtésre  kerülő  kevert
háztartási hulladékot – az ajkai 039 hrszú kommunális hulladéklerakó telepre maga is elszállíthatja, és
ott díjfizetés ellenében elhelyezheti. 

Lomtalanítási akciók 
14.  §  (1)  A  hulladékot  az  ingatlantulajdonos  a  szolgáltató  által  előzetesen  megjelölt  időpontban

helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a szolgáltató előzetesen megjelölt.
(2)  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. 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
15. § (1) Ajka város közigazgatási területén a közszolgáltató által végzett közszolgáltatásért díjat kell

fizetni.
(2) A közszolgáltató Ajka város közigazgatási területén nyújtott közszolgáltatás tekintetében fizetendő

díj  alkalmazásakor  a  hulladékról  szóló  törvény,  valamint  az  érvényben  lévő  közszolgáltatási
szerződésben rögzített díjképzési alapelvek figyelembevételével jár el. 

A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetése 
16.  §  (1)  Családi  házas  jellegű  ideiglenesen  nem  lakott  ingatlanok  estében,  amennyiben  sem  a

lakóingatlan tulajdonosa, sem más az ingatlant ételvitelszerűen 90 napnál hosszabb ideig nem használja,
lehetőség van a közszolgáltatást szüneteltetni. A közszolgáltatás alapdíját az  ingatlan tulajdonosának a
szüneteltetés ideje alatt is meg kell fizetnie, mentesség csak az adott időszak ürítési díjára vonatozik. 
(2) A lakóingatlan tulajdonosának az üresedést, illetve az újbóli használatot 15 napon belül írásban be

kell  jelentenie  a  szolgáltatónál.  A  változást  üresedéskor  a  bejelentést  követő  számlázási  időszak  első
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napjától  veszik  figyelembe,  a  szolgáltatás  ismételt  igénybevétele  esetén  pedig  a  bejelentést  követő
naptól. 

III. FEJEZET
Záró rendelkezések
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
17. § (1) Ez a rendelet 2013. szeptember 23án lép hatályba. 
(2)E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztik Ajka város Önkormányzata Képviselő

testületének  a  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló  25/2002.  (XII.  23.)  önkormányzati  rendelete,
valamint  az  ezt  módosító  15/2012.(V.31.),  33/2010.(XII.20.),  37/2009.(XII.21.),    34/2009.(XI.13.),
30/2008.(XII.22.), 38/2007.(XII.19.), 39/2006. (XII. 22.), 31/2006.(IX.18.), 53/2005. (XII.15.), 44/2004.
(XII.15.) és 37/2003. (XII.17.) önkormányzati rendeletei. 


