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Egeralja Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015 (I.28.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról,
közszolgáltatás biztosításáról

Egeralja  község  Önkormányzatának  képviselőtestülete  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.
törvény 35. §ban, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében
és  a  45.§  (6)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  valamint  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (1)  bekezdésének  19.  pontjában
meghatározott  feladatkörében  eljárva  –  a  Középdunántúli  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi
Felügyelőség véleményének kikérésével, továbbá a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalásának
megfelelően  a következőket rendeli el: 

1. A helyi közszolgáltatás tartalma

1.§  (1)  A  települési  szilárd  hulladék  gyűjtését,  elszállítását,  előkezelését,  tárolását,  hasznosítását,
ártalmatlanítását  Egeralja  község  közigazgatási  területén  az  AVAR  Ajka  Városgazdálkodási  Kft  (a
továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles végezni.
          (2) A  települési  szilárd  hulladék  környezetkárosítást  kizáró módon  történő  ártalmatlanítását,  az

elkülönítetten  gyűjtött  hulladék  begyűjtését,  előkezelését,  hasznosítására  történő  átadását  az  Észak
Balatoni  Hulladékgazdálkodási  Kft.  (a  továbbiakban  ÉBH.  Kft.)  8200  Veszprém,  Házgyári  út  1.
biztosítja.  Az  ÉBH Kft.  az  elkülönítetten  gyűjtött  hulladék  begyűjtését  a Közszolgáltató  bevonásával
végzi. 
          (3)  Az  elkülönítetten  gyűjtött  hulladék  előkezelése,  valamint  hasznosításra  történő  átadás  a

Közszolgáltató  válogatóművében  történik.  A  települési  szilárd  hulladék  a  Királyszentistváni
Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre. 
     (4) A helyi közszolgáltatás körébe tartozik: 
      a) az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, a közszolgáltatási

feladatot  ellátó  szervezet  által  a  díjhatároknak  megfelelően  hitelesített  gyűjtőedényben,  továbbá  az
alkalmanként  keletkező  többlethulladék  elhelyezésére  szolgáló,  a  közszolgáltató  által  rendelkezésre
bocsátott  hulladékgyűjtő  zsákban  az  ingatlanon  gyűjtött  települési  szilárd  hulladék  rendszeres
begyűjtése, elszállítása. 
      b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék

évente egyszeri egyeztetett időpontban és helyen a Közszolgáltató általi begyűjtése és elszállítása. 
      c) elkülönített hulladék gyűjtése a községben kialakított hulladékgyűjtő szigeteken. 
      d) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása. 

2. A közszolgáltatással ellátott terület meghatározása

2.§  A  közszolgáltatás  igénybevételére  Egeralja  község  közigazgatási  területén  lévő  ingatlanok
használói kötelesek. 

3. A közszolgáltatás rendje és módja

3.§ (1) A közszolgáltatást  a  közszolgáltató  helyi  rendszerességgel,  előre meghatározott  napon,  előre
meghatározott  időpontban  biztosítja,  melyről  az  igénybevevőket  írásban  tájékoztatja.  A  szolgáltatás
időpontjának módosításáról az igénybevevőket legalább 7 nappal korábban tájékoztatni kell.
     (2) Az ingatlan használó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot elkülönítetten

gyűjteni,  a külön gyűjtött  üveget,  papírt, műanyag hulladékot  az  e  célra kialakított  hulladékgyűjtőben
elhelyezni, melyet a közszolgáltatást végző szükség szerint elszállít. 

4. A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

4.§ A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei a következők:
      a) a közszolgáltató, illetve a tagok azonosító adatai (név, cím, KÜJ és KTJazonosító, statisztikai

számjel), 
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      b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése, 
      c) a közszolgáltatási terület, 
      d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama, 
      e) a szállítás helye és gyakorisága. 

5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

5.§ (1) Az ingatlan használója jogosult megválasztani, hogy 60 les, 80 les vagy 120 les gyűjtőedényt
rendszeresít  a  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására. E  vonatkozásban  a Közszolgáltató  felé  bejelentési
kötelezettsége van.
            (2) Az ingatlanhasználó köteles az  ingatlanán keletkező vagy birtokába került  települési szilárd

hulladékot  az  e  rendeletben  meghatározott  módon  és  helyen  gyűjteni,  továbbá  hasznosításáról  vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles: 
       a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, 
              b)  a  települési  szilárd  hulladékot  –  különös  tekintettel  a  hulladék  további  kezelésére  –  az

elszállításra való átvételig a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon gyűjteni, illetve tárolni, ennek
során  megfelelő  gondossággal  eljárni  annak  érdekében,  hogy  a  hulladék  mások  életét,  testi  épségét,
egészségét  és  jó  közérzetét  ne  veszélyeztesse,  a  természetes  és  épített  környezetet  ne  szennyezze,  a
növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

6.§ (1) A hulladék elszállítás céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének
elkerülése  érdekében  –  lecsukott  állapotban  kell  lennie.  A  hulladékot  a  gyűjtőedénybe  úgy  kell
elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
            (2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogosforgalmat és elhelyezése

egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

7.§  (1)  Az  ingatlanhasználó  köteles  gondoskodni  a  gyűjtőedény  tisztántartásáról,  fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
            (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 nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé,
illetve használhatóvá tenni. 
           (3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet

vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek életét,
testi épségét, egészségét. 

6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

8.§ (1) A közszolgáltató köteles a  rendelet hatálya alá  tartozó  ingatlanon keletkezett hulladékot az e
rendeletben  előírt  szabályok  szerint  rendszeresen  elszállítani  a  kijelölt  hulladék  lerakóhelyre,  illetve
annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.
            (2)  A  közszolgáltató  köteles  a  gyűjtőedény  kiürítését  kíméletesen,  az  elvárható  gondossággal

végezni, a kiürített gyűjtőedényt úgy elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza. 
            (3)  A  szabályszerűen  kihelyezett  gyűjtőedény  ürítése  során  esetleg  keletkező  szennyeződés

takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 
            (4)  A  gyűjtőedényben  okozott  kárt  a  közszolgáltató  térítésmentesen  köteles  kijavítani,  ha  a

károkozás  neki  felróható  okból  következett  be. A  közszolgáltató  köteles  az  ebből  eredő  karbantartási
munka  és  javítás  időtartamára  helyettesítő  gyűjtőedényt  biztosítani. Ha  a  károkozás  nem  róható  fel  a
közszolgáltatónak,  a  használhatatlanná  vált  gyűjtőedény  javítása,  pótlása,  illetve  cseréje  a
ingatlanhasználót terheli. 

9.§  (1)  A  lomtalanítás megszerzéséről  és  lebonyolításáról  a  közszolgáltató  évente  egy  alkalommal,
külön díj felszámítása nélkül gondoskodik.
      (2) A lomtalanítás során az ingatlanonként kihelyezhető, a háztartási hulladék körébe nem tartozó

hulladék mennyisége a 2 m3t nem haladhatja meg. 
      (3) A hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltatóval történő előzetes megbeszélés alapján és
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egyeztetett időpontban megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. 
            (4)  Az  elszállítandó  hulladékot  úgy  kell  elhelyezni  a  közterületen,  hogy  a  jármű  és  a

gyalogosforgalmat  ne  akadályozza,  a  begyűjtő  szállítóeszköz  által  jól  megközelíthető  legyen,  a
zöldterületet  és  növényzetet  ne  károsítsa,  továbbá  ne  járjon  baleset  vagy  károkozás  veszélyének
előidézésével. 

10.§  (1) A Közszolgáltató  az  e  rendeletben  és  a  közszolgáltatási  szerződésben  foglaltak  szerint  –  a
közszolgáltatás igénybevételére köteles vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a környezetvédelmi,
valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – köteles
         a) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött települési hulladékot

rendszeresen begyűjteni és elszállítani, 
         b) rögzíteni annak tényét, hogy az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe vettee, 
         c) az általa fenntartott és működtetett elkülönített hulladékgyűjtő szigeteken, szállítóeszközeihez

rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladékot
begyűjteni, 
         d) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a

Közszolgáltató  rendelkezésére  bocsátott  nagy  darabos,  lomtalanítás  körébe  vont  települési  szilárd
hulladékot évente egyszer – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – begyűjteni és
elszállítani, 
         e) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben

vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi megrendelés alapján történő
alkalmi összegyűjtésére és elszállítására, 
         f) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzetesen egyeztetett időpontban történő

évi egyszeri összegyűjtésére és elszállítására. 

11.§  (1)  A  Közszolgáltató  a  magasabb  szintű  jogszabályokban  és  e  rendeletben  foglaltak  szerint
köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
       (2) A Közszolgáltató köteles a képviselőtestület számára közszolgáltatói tevékenységéről évente

részletes  beszámolót,  valamint  költségelszámolást  készíteni  a  közszolgáltatási  tevékenység  éves
értékeléséhez. 
       (3) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha az ÉszakBalatoni

térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladékkezelési  Önkormányzati  Társulással  –  székhelye:  8200
Veszprém, Házgyári u.1. – közszolgáltatási szerződést kötött. 

7. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

12.§ (1) A Közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevők felé negyedévente 3 db egyenlő összegű havi
számlát bocsát ki a következő negyedévre vonatkozóan.
        (2) Használó váltás esetén az ingatlan új használója a változást követő hónap első napjától köteles

a szolgáltatás díját megfizetni. 

8. Az ingatlan használat szünetelésére vonatkozó szabályok

13.§  (1)  Kérelmére  mentesül  a  kötelező  közszolgáltatási  díj  ürítési  díjának  megfizetése  alól  az  az
ingatlantulajdonos,  aki  lakatlan  ingatlan  tulajdonosa  és  az  ingatlant  igazoltan  sem  ő,  sem  más  nem
használja, települési hulladéka nem keletkezik és bejelentett lakóhelye más településen van.
              (2)  A  lakatlan  ingatlan  esetében,  a  tulajdonos  köteles  évente  március  1ig  a  megelőző  évre

vonatkozó közüzemi igazolást (víz vagy elektromos áram) írásban megküldeni a közszolgáltató részére.
Amennyiben  a  közüzemi  igazolások  nem  igazolják,  hogy  az  ingatlant  nem  használták,  úgy  a  teljes
szünetelő időszak a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten  kerül kiszámlázásra. 
              (3) Mentesül  a  kötelező  közszolgáltatási  díj  adott  havi  ürítési  díj  részének megfizetése  alól

távollétének  idejére  az  az  ingatlanhasználó,  aki  az  ingatlanát  állandó  lakás  céljára  használja,  és  az
ingatlanától  megszakítás  nélkül  legalább  60  napig  távol  van,  és  a  távollétét  megelőzően  legalább  15
nappal korábban írásban a Közszolgáltatónak bejelentette. Az ingatlan  használója az ingatlan ismételt
használatba vételét követő 5 napon belül köteles írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. 
       (4) A lakatlan ingatlanokra vonatkozó bejelentés iratmintáját a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
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       (5) A folyamatosan és időlegesen lakatlan ingatlanok használatát a Közszolgáltató ellenőrizheti. 

9. Adatvédelem, adatkezelés

14.§ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatot csak az ingatlanhasználó
azonosítására,  jogszabályban  előírt  ellenőrzések  végrehajtásával  kapcsolatos  feladatok  ellátására,
számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.
        (2) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az

adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
nyilvánosságra  hozás  vagy  törlés,  illetőleg  sérülés  vagy megsemmisülés  ellen. A Közszolgáltató  nem
jogosult  az  általa  kezelt  közszolgáltatással  összefüggő  személyes  adat  nyilvánosságra  hozatalára,  a
feladatkörén  túli  felhasználásra,    a  végrehajtási  eljárásra  felruházott  helyi  adóhatóság  kivételével  –
továbbítására. 

10. Települési nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízre vonatkozó külön szabályok

15.§[1]  (1)  Közcsatorna  hiányában  az  ingatlanok  használói  kötelesek  gondoskodni  az  ingatlanukon
keletkező települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, ideiglenes tárolásáról
és  annak  szükség  szerinti  elszállíttatásáról  az  önkormányzat  által  kiválasztott  szakvállalkozó
igénybevételével.
           (2) A szennyvíz összegyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével

kapcsolatos  közszolgáltatás  teljes  körét  SOPE  Bt,  8400,  Ajka  Dobó  K.  u.  45.  (továbbiakban:
közszolgáltató)  jogosult  és  köteles  ellátni  az  Egeralja  község  képviselőtestületével  kötött  szerződés
alapján. 
                      (3) A  közszolgáltató  a  nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvizet  az  erre  a  célra

kialakított műtárgyban helyezi el, a Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) kezelésében lévő
Ajka Szennyvíztisztító telepén (8400 Kiskert utca vége külterület). 
                      (4) A közszolgáltatást az  ingatlan használója előzetes –telefonon történő –  igény bejelentés

alapján  veheti  igénybe.  Az  igényt  a  közszolgáltató  a  bejelentések  sorrendjében,  24  órán  belül  –  a
közszolgáltatást kérővel egyeztetett időpontban – elégíti ki. 
                     (5) Az ingatlan használója köteles az ingatlanra történő akadálymentes bejutást biztosítani a

közszolgáltató  járműve  részére.  Jogosult  ugyanakkor  a  közszolgáltató  által  okozott  kár  megtérítését
kérni. 
           (6) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a (4) bekezdésben meghatározott időn belül az

ingatlanon károkozás nélkül elvégezni. Köteles az általa okozott kárt megtéríteni. 
           (7) Ezen közszolgáltatás vonatkozásában alkalmazni kell e rendelet 2.§ában, 4.§ában és 14.§

ában foglalt rendelkezéseket. 

16.§ (1) Szállítást csak az a vállalkozó végezhet, aki az ártalmatlanítást végző szervezettel szerződést
kötött, illetve a megfelelő hatósági engedéllyel rendelkezik.
                (2)  A  közszolgáltatást  ellátó  szállítók  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvizet

kizárólag a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkező ártalmatlanító telepre szállíthatják. 

17.§ (1) A közműpótló létesítményből a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kitermelése
és  elszállítása  kizárólag  erre  a  célra  engedélyezett,  zárt  rendszerű,  gépi  üzemeltetésű,  csepegés  és
szóródás mentes, bűz és szaghatást kizáró célgéppel végezhető.
        (2) Az ingatlanhasználó a ténylegesen elszállított szennyvízmennyisége után a szennyvízszállító

eszköz mérőberendezése  alapján  köteles  a  közszolgáltatás  ellenértékét  fizetni,  valamint  biztosítani  az
elszállítás elvégzéséhez szükséges feltételeket. 
        (3) A közszolgáltatás díját közvetlenül a közszolgáltatást végző közszolgáltató részére kell fizetni

számla ellenében, melynek összege 25.000ft/5m3+áfa. 

11. Záró rendelkezések

18.§ (1) Ez a rendelet 2015. április 1én lép hatályba
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                (2)  E  rendelet  hatályba  lépésével  egyidőben  hatályát  veszti  Egeralja  község Önkormányzat
képviselőtestületének  a  települési  szilárd  és  folyékony  hulladék  elszállításáról,  közszolgáltatás
biztosításáról és közszolgáltatás díjáról szóló 16/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 

                        Farkas Jenő                                                                  dr. Kiss Zsuzsanna 
                        polgármester                                                                          jegyző
                                                                                                              címzetes főjegyző

[1] Módosította Egeralja község Képviselőtestületének 5/2015.(III.25.) önkormányzati rendelete. Hatályos
2015. április 1től.
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