
1 

Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
   8 /2011.(IV.6.) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

11/2002.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.§ f) pontja alapján 
a 11/2002.(XII.17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról a következıt rendeli el: 
 
1.§  Az R.13.§ (1) bekezdése  helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(1) A települési szilárd hulladék győjtési és szállítási közszolgáltatói feladatokat az AVAR Ajka Kft. látja el, a 
hulladékkezelési közszolgáltatást pedig az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Regionális Hulladékkezelı Központ 
próbaüzemének kezdetétıl, Ajka átrakó állomáson keresztül Királyszentistvánra kell szállítani a járatban, vegyesen 
győjtött lakossági hulladékot.” 
 
2.§  Az R. 14.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Lomtalanítás évente egy alkalommal ingyenesen vehetı igénybe háztartásonként március 1. és november 30. 
közötti idıszakban a szállítási napokon, az ingatlantulajdonos elızetes bejelentése alapján, amennyiben az 
ingatlantulajdonosnak a bejelentés napján nincsen lejárt határidejő közszolgáltatási díjtartozása. A bejelentést a 
szolgáltató felé kell megtenni a lomtalanításra kért idıpontot legalább 8 nappal megelızıen.” 
 
3.§   Az R. 2. melléklete helyébe a következı rendelkezés lép: 
 „2. melléklet             Hulladékszállítási díj: 
1. A próbaüzem befejezéséig: 
 1 db 110  literes hulladéktároló edény egyszeri elszállítási díja:  357 Ft  +  áfa = 446 Ft 
 ebbıl:  

 A B C 
1. Begyőjtési díj (Ft) 284   + áfa =                  355 
2. Kezelési díj (Ft) 73   + áfa =                    91 
3. Összesen (Ft) 357  + áfa =                 446 

 
2. A próbaüzem lezárását követıen heti egy alkalommal: 

 A B C 
1. Alapdíj   (Ft) nettó 223 bruttó 278 
2.  Edényméret Literdíj (Ft nettó) Ürítési díj összesen (Ft bruttó) 
3. 60 liter 175 497 
4. 80 liter 233 570 
5. 120 liter 349 715 

 
4.§   Ez a rendelet 2011. április15-én lép hatályba és hatályát veszti a hatályba lépést követı napon, ezzel egyidejőleg 
hatályát veszti a 14/2009.(XII.18.) önkormányzati rendelet. 
 
 
  Tóbel János                   Kisné Borbély Adrienn 
  polgármester     körjegyzı 
 
Záradék: 
A kihirdetés napja: 
Halimba, 2011. április 6. 
       Kisné Borbély Adrienn 
        körjegyzı 



2 

Halimba Önkormányzata    11/2002.(XII. 17.) rendelete  a hulladékkezelési közszolgáltatásról 
módosítva a  8/2011.(IV.6.) önkormányzati rendelettel  

(egységes szerkezetben) 
 

Halimba Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a vonatkozó végrehajtási rendeletek rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

I. FEJEZET  Általános rendelkezések      1.§.  A rendelet hatálya 
 

 (1) Halimba területén lévı valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, üzemeltetıjére, használójára 
(továbbiakban: ingatlantulajdonos) és a települési szilárd hulladékkezelési tevékenység közszolgáltatójára 
terjed ki. 
(2) Halimba közigazgatási területére terjed ki. 
(3) A rendelet hatálya a települési szilárd hulladékra és ezzel kapcsolatos tevékenységre, szolgáltatásra terjed 

ki 
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra. 
(5) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi 
közszolgáltatás teljesítésére az "AVAR AJKA" Városgazdálkodási Kft. (továbbiakban: szolgáltató) jogosult. 
2.§  Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása körében együttmőködik - a szolgáltató 
közremőködésével - Ajka város - önkormányzatával a hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos és teljes 
körő ellátásában, a hulladéklerakó telep használatában kétoldalú szerzıdés alapján. Az együttmőködı 
önkormányzatok listáját a rendelet függeléke tartalmazza. 
 

3.§  Alapfogalmak 
E rendelet alkalmazásában: 
1. Települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységnek minısül: 

a) a települési hulladék győjtése, begyőjtése, szállítása, elıkezelése, tárolása, hasznosítása, 
ártalmatlanítása (továbbiakban együtt: hulladékkezelés);      b) települési hulladékkezelı létesítmény 
üzemeltetése. 

2. Települési szilárd hulladék: 
a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára 

használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az 
intézményekben keletkezı; 

b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı; 
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkezı, 

külön jogszabályban meghatározott, veszélyesnek nem minısülı szilárd hulladék; 
d) települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezetı hálózaton, ill. szennyvíztisztító telepen keresztül el 

nem vezetett szennyvíz; 
e) inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentıs fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. 

Jellemzıje, hogy vízben nem oldóik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem 
bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezıtlen hatással a vele kapcsolatba kerülı más anyagra oly 
módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további 
csurgaléka és szennyezıanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem 
veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket; 

f) biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy 
aerob módon (mikroorganizmusok, talajélılények vagy enzimek segítségével) lebontható; 
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g) hulladékkezelı telep: a települési hulladék begyőjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további 
tárolására, átrakására, elıkezelésére, illetıleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely. 

3. Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képzıdött vagy felhalmozódott 
települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végzı szolgáltató által rendszeresített 
győjtıedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhetı el. 
4. Veszélyes (különleges kezelést igénylı) hulladék: az a hulladék, amely önmaga vagy bomlásterméke az 
ember, az élıvilág életére, egészségére, a környezetre, vagyontárgyakra káros hatást fejt ki. Tulajdonsága: 
mérgezı, fertızı, irritáló, mutagén, korrozív, tőzveszélyes, robbanásveszélyes vagy más hasonló miatt 
közvetlen és jelentıs káros hatással vagy ilyen hatás veszélyével jár. 
5. Termelési hulladék: a termelés során keletkezı nem kommunális jellegő termelésbıl származó, nem 
veszélyes, nem radioaktív anyag, amely a hulladéklerakón elhelyezhetı. 
6. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı 
szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik. A fogalom e rendelet körében 
magába foglalja az ingatlan tulajdonosát, birtokosát, üzemeltetıjét, használóját (bérlıjét). A továbbiakban 
együtt: ingatlantulajdonos. 
7. Hulladékkezelı: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan 
tulajdonosától átveszi, begyőjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja. 
8. Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggı tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék 
keletkezésének megelızését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és 
ellenırzését, a kezelı berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a mőködés 
felhagyását követı vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást. 
9. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelı. 
 
10. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. § 2. pontjában megjelölt települési szilárd 
hulladéknak a feljogosított szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történı rendszeres begyőjtése, 
elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetıleg kezelı létesítmény 
üzemeltetése, mőködtetése. 
11. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak 
fizetendı, az önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési idıszakra vonatkozóan megállapított díj. 
 

4.§ Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 
 (1) Halimba Község  Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint a 
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos, kötelezı hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és 
tart fenn. 
Feladata e tekintetben különösen: 
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyőjtésének, elszállításának 

és ártalmatlanításának megszervezése; 
b) a közszolgáltatás ellátására szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerzıdés megkötése; 
c) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása; 
d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes - a jogszabályban meghatározott - hatósági jogkörök 

gyakorlása; 
e) a közszolgáltatással összefüggı - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör 

megállapítása. 
(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
győjtıedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyőjtött települési szilárd hulladék rendszeres 
győjtésére, elszállítására, ártalmatlanítás ára terjed ki. 
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5.§  Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
 (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladékot az e rendeletben 
meghatározott módon és helyen győjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. 
Alapvetı kötelessége e tekintetben, hogy: 
a) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra való 

átvételig győjtse, illetve tárolja; 
b) az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 

közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyőjtésre e rendeletben feljogosított 
szolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkezı rendszeres 
háztartási szilárd, illetve nem rendszeres 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 győjteni és tárolni a tevékenységébıl adódó termelési hulladékától. 
Amennyiben a termelési hulladékát a környezetvédelmi hatóság engedélyével saját maga ártalmatlanítja, a 
közszolgáltatást nem köteles igénybe venni. A hulladék termelıjének, birtokosának ez esetben bejelentési 
kötelezettsége van a Hgt. 51.§ (1) bekezdésében elıírt módon az önkormányzat és a környezetvédelmi 
hatóság fele. 
 

II. FEJEZET 
6. §   A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás 

kötelezı igénybevétele 
 (1) Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. 
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési 
szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a szolgáltató az 
ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre 
áll. 
(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl a szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni 
vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék győjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, 
útvonal és idıpont) - a keletkezı hulladékmennyiségek figyelembevételével - a szolgáltató köteles elkészíteni 
és arról az ingatlantulajdonosokat - változás esetén is - értesíteni. A hulladékszállítás rendjét az 
önkormányzat a szolgáltatóval egyezteti. 
(4) A szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó szerzıdés tartalmi elemeire a jelen rendelet 7.§-ában foglaltakat kell alkalmazni. 
(5) 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 kezelésérıl hogyan gondoskodik. A közterület-használati engedély megadását az önkormányzat 
az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti. 
(6) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a szolgáltató az 
ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte elıtt - írásban köteles értesíteni. 
 

7.§   A hulladékkezelési közszolgáltatás 
 (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi igénybevételérıl szóló szerzıdésben 
meg kell határozni a szerzıdést kötı feleket: a szolgáltatót és a megrendelı ingatlantulajdonost. 
(2) A szerzıdésben meg kell jelölni: 
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a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdı napját; 
b) a teljesítés helyét; 
c) a közszolgáltatásba bevont győjtıedényt őrtartalom és darabszám szerint, valamint a győjtıedény 

tulajdonosát; 
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint; 
e) a megrendelı által meghatározott átlagos keletkezett napi vagy heti hulladékmennyiséget, amely nem lehet 

kevesebb a szolgáltatónál rendszeresített legkisebb szabványosított edényzet térfogatától; 
f) ingatlanonként az ingatlanon rendszeresen tartózkodók számát. 
(3) A szerzıdésben rendelkezni kell továbbá: 
a) a győjtıedények használatának jogcímérıl és módjáról; 
b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeirıl; 
c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelı igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról és 

annak díjáról; 
d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról; 
e) a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételeirıl; 
f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról. 
 

8.§  A hulladék győjtése és elszállítása. A győjt ıedényzet. 
 (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék győjtésére, illetve elszállítására a szolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényt köteles igénybe venni. A győjtı és tárolóedény biztosítása az 
ingatlantulajdonos kötelessége. Az igénybe veendı győjtıedények, illetve győjtıeszközök felsorolását a 
jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A szabványos győjtıedények a szolgáltatónál is 
megvásárolhatók, illetve bérelhetık a 9. pontban részletezettek szerint. 
(2) Az ingatlantulajdonosoknál keletkezı nem rendszeres hulladék győjtésére a szolgáltatótól külön 
megállapodás alapján konténer bérelhetı. A konténer közterületi elhelyezésére - 24 óra idıtartamot 
meghaladó igénybevétel esetén - közterület-használati engedélyt kell kémi a Polgármesteri Hivatal 
szakirodájától. Az engedély megszerzése az ingatlantulajdonos kötelessége. 
(3) A győjtıedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti idıszakra ingatlanonként 
legkevesebb 4 liter/fı/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. 
(4) Ha az ingatlantulajdonos a szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelı mennyiséget vagy adatot közöl, 
és ennek folytán az átadásra kerülı hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett győjtıedények 
őrtartalmát, a szolgáltató - az ingatlantulajdonos megkeresésévei egyidejőleg - jogosult a tényleges 
mennyiségő hulladéknak megfelelı őrtartalmú edényre cserélni az eredeti győjtıedényt, illetve jogosult 
megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a győjtésre átadott győjtıedények számát. 
(5) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a szolgáltatónak, ha ingatlanán 
az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentısen meghaladó mennyiségő hulladék keletkezése várható. A 
bejelentés alapján szolgáltató köteles az ingatlantulajdonossal egyeztetett módon és idıpontban a 
többletszolgáltatás teljesítésére, többlet díjfizetés ellenében. 
(6) Az elszállítás (ürítés) gyakorisága családi házas beépítésnél kukás szállítás esetén legalább kétheti egy 
alkalom, magas beépítéső városrészeken a közterületen elhelyezett tárolóedény esetén, valamint a 
szemétledobóval rendelkezı épületeknél legalább heti két alkalom. Szükség szerint valamennyi 
településrészen a szállítási gyakoriság növelhetı. 
(7) Ha az ingatlanon keletkezı hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg a 
győjtıedények futartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a (5) bekezdésben írt bejelentési 
kötelezettségét, a szolgáltató jogosult az így átadott, illetıleg a győjtıedényzet mellé kirakott hulladék 
elszállítására. A többletszolgáltatás tényérıl és az ennek megfelelı díj alkalmazásáról a szolgáltató az 
ingatlantulajdonost egyidejőleg értesíteni köteles. 
(8) Gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozásokat is beleértve), üzletek, nyílt árusítóhelyek 
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kötelesek annyi önálló hulladéktároló edényzetet (konténer, kuka) elhelyezni vonzáskörzetükben, amennyi 
tevékenységük során keletkezı hulladék szervezett győjtéséhez szükséges. A győjtıedény helyét az 
igénybevevınek a szolgáltatóval, ill. szükség szerint a Polgármesteri Hivatal szakirodájával egyeztetnie kell. 
Vállalkozások, üzletek mőködésének megkezdésekor - telephely-engedélyezésekor - alapfeltétel a 
hulladékszállítási szerzıdés megkötése. A már mőködı vállalkozások, üzletek e rendelet hatálybalépésétıl 
számított 30 napon belül kötelesek a hulladékszállítási szerzıdést megkötni szolgáltatóval. 
(9) a.) A szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényeket az ingatlantulajdonos erre irányuló 
írásbeli szerzıdés alapján szolgáltatónál is jogosult megvásárolni vagy külön díj ellenében bérbe venni. 
b.) A magántulajdonban levı tároló edények megvásárlása, pótlása, javítása, fertıtlenítése a tulajdonosok 
kötelessége, de mindezeket megrendelésre a szolgáltató köteles elvégeztetni.  
c.) A bérelt szeméttároló edények rendeltetésszerő használatáról, állagmegóvásáról és a b.) pont alatti 
üzemeltetésérıl a - szerzıdésben meghatározott bérleti díj megfizetése mellett - bérlı köteles gondoskodni. 
 

9.§  A győjt ıedényzet elhelyezése, használata és kezelése 
 (1) Az ingatlantulajdonos a győjtıedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a győjtıedényeket a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által 
megjelölt idıpontban a közterületen, a begyőjtést végzı gépjármővel megközelíthetı és ürítésre alkalmas 
helyen elhelyezni. 
A közterületre kihelyezett tároló edények (győjtıedények és konténerek) megközelítését a rendszeres 
elszállítás érdekében télen is (mindenkor) biztosítani kell az ingatlan tulajdonosának. 
A győjtıedényt legfeljebb a szállítási napot megelızı napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve 
a tartósan engedélyezett elhelyezést. 
(3) Konténeres szemétszállítás esetén a konténerek helyének kijelölésérıl az igénybevevı kérelme alapján a 
szolgáltató dönt, szükség szerint egyeztetve a Polgármesteri Hivatal szakirodájával. 
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett győjtıedény fedelének - a közterület szennyezésének 
elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a győjtıedényben úgy kell elhelyezni, 
hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
A kihelyezett győjtıedénybıl guberálni tilos. A kihelyezett győjtıedény nem akadályozhatja a jármő és 
gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elıidézéséveI. 
(5) A szolgáltató köteles a tárolóedényeket az elszállítás, illetve az ürítés során fokozott gondossággal 
kezelni, a kiürítés során esetlegesen keletkezett, szolgáltató hibájából eredı károkat megtéríteni. 
(6) A tárolóedények, valamint környezetük tisztántartásáról, a kukák közterületre való ki- és 
visszahelyezésérıl az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. A tároló edény ürítésekor keletkezett 
szemetet a szolgáltató köteles eltakarítani. 
(7) A lomtalanítási akciók idején kívül semmiféle hulladék, lom, bútor, törmelék stb. nem helyezhetı el a 
közterületre, még szeméttároló edény mellé sem. 

10.§ 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a győjtıedények rendszeres tisztántartásáról, fertıtlenítésérıl, 
rendeltetésszerő használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. Megrendelés esetén a győjtıedények 
tisztántartását, fertıtlenítését szolgáltató köteles elvégezni. 
(2) A szolgáltató tulajdonát képezı bérbe vett és rendeltetésszerően használt győjtıedények szükség szerinti 
javításáról, cseréjérıl és esetleges pótlásáról - az ingatlantulajdonos bejelentése alapján - a szolgáltató 
köteles gondoskodni. 
(3) Bérelt győjtıedény esetében a győjtıedény rendeltetéstıl eltérı használata, valamint eltőnése vagy 
megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, illetve az köteles viselni, 
aki a győjtıedény használati jogát megszerezte. 
(4) A szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétıl számított 30 napon belül köteles 
megtéríteni. 



7 

11. § 
(1) A győjtıedényben elhelyezhetı települési szilárd hulladék súlya:100 liter őrtartalomként legfeljebb 25 kg 
lehet. 
(2) Ha a győjtıedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy 
befagyott, illetve az edényben lévı hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az 
ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetıvé, illetve használhatóvá tenni. Köteles 
továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni. 
(3) Amennyiben a tárolóedények állapota, vagy az 1-2. pontokban részletezett eseteken túlmenıen egyéb 
mőszaki hiba miatt nem lehetséges a hulladék elszállítása, szolgáltató írásban köteles értesíteni az 
ingatlantulajdonost. 
(4) Tilos a győjtıedénybe folyékony, mérgezı, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb 
olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyőjtést, ürítést végzı személyek vagy más személyek 
életét, testi épségét, egészségét. 
(5) Közterületen tilos a győjtıedénybe égı gyufaszál, cigaretta és egyéb gyulladást elıidézı anyagok 
bedobása. 
 

12.§ A  szelektív hulladékgyőjtés 
 (1) A szolgáltató jogosult a hasznos hulladék elkülönített (szelektív) győjtésének megszervezésére és 
hasznosítására is. 
(2) A szolgáltató a környezetre veszélyes és termékdíjas anyagok (szárazelem, festékesdoboz, akkumulátor, 
autógumi, fénycsı, gyógyszerek stb.) elkülönített (szelektív) győjtésének megszervezésével és kezelésével is 
megbízható. 
(3) Az elkülönítetten győjtött hulladék elhelyezésére szolgáló tárolóedénybe egyéb hulladékot helyezni tilos. 
(4) A szolgáltatást igénybe vevı köteles együttmőködni a hulladék mennyiségi csökkenését célzó, illetve a 
háztartásokban képzıdı veszélyes hulladékkomponensek elkülönített győjtését igénylı 
kezdeményezésekben, a szelektív hulladékgyőjtésben. 
(5) A szelektív hulladékgyőjtés céljából a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott tárolóedények esetén az 
ingatlan tulajdonosa köteles a nála képzıdött hulladékokat elkülönítetten győjteni. 
(6) A szelektív hulladékgyőjtésre vonatkozó egyéb részleteket az önkormányzat az Észak- Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer mőködtetésére alakult konzorcium tényleges 
mőködése után dolgozza ki és azokat rendelet módosítással érvényesítteti. 
 

13.§ A hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása 

(1) A települési szilárd hulladék győjtési és szállítási közszolgáltatói feladatokat az AVAR Ajka Kft. látja el, 
a hulladékkezelési közszolgáltatást pedig az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Regionális 
Hulladékkezelı Központ próbaüzemének kezdetétıl, Ajka átrakó állomáson keresztül Királyszentistvánra 
kell szállítani a járatban, vegyesen győjtött lakossági hulladékot.  1 

(2) A hulladéklerakó telep üzemeltetését külön szolgáltatási szerzıdésben részletezett módon szolgáltató 
üzemelteti. 
(3) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításától a szolgáltató köteles gondoskodni.  
(4) A kijelölt lerakóhelyen veszélyes hulladékot elhelyezni tilos. 
(5) A termelıknél, illetve a gazdálkodó egységeknél keletkezett termelési hulladék - amennyiben veszélyes 
hulladékot nem tartalmaz - elhelyezhetı az 1. pont alatt megjelölt hulladéklerakón. A termelési hulladék 
kizárólag a telep nyitva tartási ideje alatt szállítható be. 
 
___________________ 
1  Szövegét megállapította a 8/2011.(IV.6.)önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 15-tıl. 
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(6) Ajka város tulajdonát képezı hulladéklerakó telepre az e rendelet függelékében szereplı települések és 
szervezetek települési szilárd hulladéka is elhelyezhetı külön kétoldalú megállapodás szerint. 
(7) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. 
 

 14.§ Lomtalanítási akciók 
(1) Lomtalanítás évente egy alkalommal ingyenesen vehetı igénybe háztartásonként március 1. és november 
30. közötti idıszakban a szállítási napokon, az ingatlantulajdonos elızetes bejelentése alapján, amennyiben 
az ingatlantulajdonosnak a bejelentés napján nincsen lejárt határidejő közszolgáltatási díjtartozása. A 
bejelentést a szolgáltató felé kell megtenni a lomtalanításra kért idıpontot legalább 8 nappal megelızıen.  2 
(2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által elızetesen megjelölt idıpontban helyezheti ki 
elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a szolgáltató elızetesen megjelölt. 
(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármő és gyalogos forgalmat ne 
akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének elıidézésével. 
 

15.§  A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
 (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az önkormányzat jelen rendelete 2. számú 

mellékletében állapítja meg. A díjak meghatározásában a hatályos kormányrendeletben (továbbiakban 
díjrendelet) foglalt elıírásokat köteles figyelembe venni. A közszolgáltatási díj összegére az 
önkormányzat felé szolgáltató tesz javaslatot a 16.§-ban részletezettek szerint. 

(2) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési idıszakra állapítja meg. Ezen díjakat kell 
figyelembe venni többletszolgáltatás teljesítése esetén is. 

(3) A közszolgáltatásnak az önkormányzat által meghatározott díja a szolgáltató által alkalmazott díj 
legmagasabb mértéke. 

(4) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak 
szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. 

(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, 
számla ellenében szolgáltatási szerzıdésben foglaltak szerint - köteles megfizetni. 

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a szolgáltató számára a közszolgáltatást 
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(7) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék adók 
módjára behajtható köztartozás. 

(8) A díj hátralék behajtásával kapcsolatos intézkedésekre a Hgt. 26.§ elıírásai az irányadók.  
 

16. § 
(1) A szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az önkormányzat részére 

díjkalkulációt készíteni. Ha a szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más 
gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is 
alkalmaznia kell. 

(2) Az önkormányzat köteles a javaslat alapján a közszolgáltatás díját meghatározó rendeletének elfogadását 
megelızıen részletes költségelemzést készíteni a szolgáltató adatszolgáltatása alapján. 

 
 
___________________ 
2  Szövegét megállapította a 8/2011.(IV.6.)önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 15-tıl. 
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17. §  A közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése 
A beépítetlen ingatlanok, a 90 napon túl üresen álló lakások és az üresen álló egyéb, nem lakás céljára 
szolgáló épületek után hulladékszállítási díjat nem kell fizetni. Az üresedést, illetve az újbóli használatot 15 
napon belül írásban be kell jelenteni a szolgáltatónál. A változást üresedéskor a bejelentést követı 
számlázási idıszak elsı napjától veszik figyelembe, a szolgáltatás ismételt igénybevétele esetén pedig a 
bejelentést követı naptól. 
 

III. FEJEZET 
18.§  A termelési és egyéb hulladékok kezelése 

 (1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelıség által engedélyezett - 
települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel 
rendelkeznek, a jelen rendelet 5.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettségek alól mentesülnek, ha a 
tevékenységük során képzıdött települési szilárd hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, 
létesítményekben maguk gondoskodnak. 
(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelezı közszolgáltatást az 1. pont szerint nem veszik 
igénybe, a nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó Hgt. 51.§ szerinti módon és tartalommal kötelesek a 
tevékenységük során keletkezı hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk 
végzett kezelésrıl, a kezelt és a kezelés eredményébıl származó hulladékokról nyilvántartási, a 
kezelılétesítmények mőködésérıl üzemnaplót vezetni, és ezekrıl a hatóságoknak bejelentést tenni. A 
gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségérıl, összetételérıl, 
keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek az önkormányzatot is tájékoztatni. 
(3) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a szolgáltatót bízza 
meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történı megállapodásuk alapján a szolgáltató a megjelölt 
idıpontra vagy idıtartamra a megjelölt mennyiségő, és összetételő hulladéknak megfelelı győjtıedényt az 
ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt 
ártalmatlanítóhelyen történı elhelyezésérıl. A szolgáltató által elvégzett tevékenység esetén a nyilvántartási 
kötelezettség szolgáltató feladata. 
(4) Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni. 
(5) Ha a hulladék termelıje, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanítóhelyre szállítja, számla 
ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltetı részére, e rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott díjtétel 
alapján. 
(6) Az ingatlanon elhagyott bármilyen hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát terheli. Ha 
annak kiléte (személye) nem állapítható meg - ellenkezı bizonyításig - a kötelezettség az ingatlan 
tulajdonosát terheli. 
(7) Közterületen elhagyott hulladék kezelése az önkormányzat kötelezettsége, ha a hulladék tulajdonosa 

ismeretlen. 
 

IV. FEJEZET     19.§   Szabálysértések 
 (1) A jelen rendelet 3.§ 7. pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenység kizárólag a 
környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhetı. 
(2) Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az - amennyiben magasabb rendő 
jogszabály másként nem rendelkezik - aki 
• a települési önkormányzat által szervezett közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul 
végzi; 

• szabályos tárolóedényezettel nem rendelkezik; 
• hulladékszállítási szerzıdéskötési kötelezettségének nem tesz eleget; 
• a győjtıedényzetek megfelelı tisztántartásáról nem gondoskodik; 
• a tárolóedényzetét nem az arra kijelölt helyen tartja; 
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• a tevékenységéhez szükséges mennyiségő győjtıedényzettel nem rendelkezik;  
• győjtıedényzetbe nem engedélyezett és veszélyes hulladékot helyez el; 
• lomot a szervezett lomtalanítási akció idején kívül tárol közterületen; 
• környezetre veszélyes és termékdíjas anyagokat nem a megfelelı tárolóedényzetben helyez el; 
• az elkülönítetten győjtött hulladék elhelyezésére szolgáló tárolóedénybe egyéb hulladékot helyez el; 
• a kijelölt hulladéktelepen veszélyes hulladékot helyez el;  
• az általa termelt hulladék kezelésérıl nem gondoskodik. 
(3) A szabálysértés tetten ért elkövetıivel szemben a jegyzı által feljogosított köztisztviselı helyszíni 
bírságot szabhat ki. 

20.§  Általános, jogi felelısség 
Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó 
hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy 
károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi elıírások megszegésével folytatja, a Hgt-ben, illetve a 
külön jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetıjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felelısséggel 
tartozik. 

21.§ Hulladékgazdálkodási bírság 
(1) Aki a tevékenységével vagy mulasztásával 
a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági  határozat elıírásait 
megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelıen tesz eleget; 
b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet 
engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérıen végez; 
c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó elıírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja, 
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. 
(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság és a település jegyzıje szabja ki. A bírság 
mértékérıl és kiszabásának részleteirıl a 271/2001.(XII.21.) Kormányrendelet rendelkezik. 
(3) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetıjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési 
felelısség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetıleg a megfelelı védekezés 
kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 
(4) A jogerısen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás. 
 

V. FEJEZET    Záró rendelkezések 
22.§ Hatályba léptetı és átmeneti rendelkezések 

 
(1) Ez a rendelet 2003. január l-jén lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a többször módosított 9/1995.(XI.29.)Ö . sz. 
rendelet 
Kihirdetve: Halimba, 2002. december 17. 
 
 
 

   Tóbel János                                                           Kisné Borbély Adrienne  
                polgármester                                                                  körjegyzı 
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I N D O K O L Á S 
 

Általános indoklás 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) teljesen új alapokra helyezte a 
települési önkormányzatok hulladékkezelési tevékenységét, feladatait. A törvény hatályba lépése óta kibıvült a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott kötelezıen ellátandó feladatkör. A Hgt. a 
települési önkormányzatok kötelezı feladatává tette a hulladékkezelés közszolgáltatás szervezését és annak 
folyamatos fenntartását. A Hgt. - és annak eddig megjelent végrehajtási rendeletei - a települési önkormányzatok 
kötelezı feladatkörén túlmenıen összefoglalóan szabályozzák a hulladékokkal kapcsolatos valamennyi szereplı 
(hulladéktennelı, hulladékkezelı, fogyasztó) témakörrel kapcsolatos kötelességeit, feladatait és jogosultságait. 
 
E rendelet a települési szilárd hulladékkezelési tevékenységre terjed ki. A Hgt. 21. és 24.§-a felhatalmazást ad arra, 
hogy az önkormányzatok a települési szilárd hulladékkezeléssei kapcsolatos új feladatok helyi megvalósulás részleteit 
önkormányzati rendeletben szabályozzák. 

 
Részletes indoklás  

1. §-hoz 
Ez a paragrafus a rendelet hatályát határozza meg tárgyi, alanyi (személyi) és területi vonatkozásában. A tárgyi és 
alanyi hatályra vonatkozóan rögzíthetı, hogy a települési szilárd hulladékkezelésre vonatkozó tevékenységre és e 
tevékenység szereplıire terjed ki. Ez utóbbinál itt is szükséges megemlíteni, hogy a 3. § (6) bekezdése szerint e 
rendelet alkalmazásában az ingatlantulajdonos győjtıfogalom. Ennek tisztázása szükséges volt, mert az eddigi 
jogszabályok nem fogalmazták meg egyértelmően a helyi viszonylatban jelentıs szerepet játszó lakásszövetkezetek e 
tevékenységre vonatkozó jogállását. A tárgyi hatályra vonatkozóan az (5) bekezdés nevesíti a közszolgáltatásra 
feljogosított szervezetet. 

2.§-hoz 
A Hgt. 22. §-a rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzatok a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása 
érdekében a törvény céljainak és alapelveinek figyelembevételével együttmőködnek egymással. Az Ajka és Ajka 
környéki települések hulladékgazdálkodási együttmőködésérıl a helyi jogszabály nem rendelkezett. 
 

3.§-hoz 
E paragrafus a rendelet tárgyi és személyi hatályához tartozóan nevesíti a rendeletben használt fogalmakat. A 
hulladékokra vonatkozó fogalmakkal kapcsolatban szükséges megemlíteni, hogy az inert hulladékok, illetve azok 
kezelésére vonatkozó Hgt. végrehajtási rendelete nem jelent meg. 
 

4.§-hoz 
Az önkormányzat új kötelezı hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységét pontosítja a paragrafus. 
 

5.§-hoz 
Az ingatlantulajdonosnak - mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alapvetı szereplıjének - is kötelezı az 
önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevétele. Az ingatlantulajdonos győjtıfogalom a 3.§(6) bekezdés 
szerint. A paragrafus kitér arra is, hogy gazdálkodó szervezet mikor nem köteles igénybe venni a közszolgáltatást. 

6. §-hoz 
Ez a paragrafus a kötelezı közszolgáltatás igénybevétel részleteire vonatkozik ingatlantulajdonos és szolgáltató között 
létesítendı szolgáltatási jogviszonyt illetıen. A rendelkezés szabályozza a közterületen tevékenységet végzı 
gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó hulladékával kapcsolatos eljárást is. 

 
7. §-hoz 

Ez a paragrafus az ingatlantulajdonos és a szolgáltató (közszolgáltató) között megkötendı hulladékkezelési 
szolgáltatási szerzıdés tartalmi elemeit írja elı. Az eddigi gyakorlatban az ilyen szerzıdés e paragrafusban felsorolt 
tartalmi elemek hiányában számos esetben vita volt a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevı között a szolgáltatás 
mélységére vonatkozóan. 

8. §-hoz 
Az ingatlantulajdonosok és a szolgáltató közötti eddigi viták többségében a győjtıedényzet méretének 
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meghatározásával, illetve az elhelyezésével voltak kapcsolatosak. E paragrafus pontosítja a szükséges edényzet közös 
meghatározását és az edényzet megszerzésével, bérletével kapcsolatos ingatlantulajdonosi és szolgáltatási 
kötelezettségeket. Szükséges kiemelni, hogy az edényzet biztosítása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Ha az 
ingatlantulajdonos bármilyen oknál fogva nem tudja az edényzetet megvásárolni, akkor a szolgáltatótól bérelheti a 
szükséges győjtıedényt, illetve a beszerzésre felkérheti szolgáltatót. 
A győjtıedények elszállítás gyakorisága a 16/2002.(IV.10.) EüM. rendelete ad iránymutatást. 
 

9-11.§-okhoz 
Ezen paragrafusok együttesen a győjtıedényzet elhelyezés, használat és kezelés részleteit szabályozzák. A 10.§-t 
illetıen a 8.§ indoklásában ismertetett EüM. rendelet elıírja, hogy a győjtıedények rendszeres tisztítása, fertıtlenítése 
az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Ajka város esetében a tömbházas beépítéső részeken az ingatlantulajdonosok 
(bérlık) tulajdonosi, üzemeltetési képviseletet a lakásszövetkezetek látják el. A közterületen elhelyezett, a 
szolgáltatótól bérelt győjtıedények rendszeres tisztán tartásának elsıdleges kötelezettje a tulajdonost 
megszemélyesítı lakásszövetkezet. 
 

12. §-hoz 
A szelektív hulladékgyőjtés a község területén  még nem funkcionál. A Hgt. meghatározott idı intervallum 
figyelembevételével kötelezıen elıírja a háztartási hulladékok győjtését, illetve a hasznosítható hulladékok 
felhasználását. Mivel Ajka város is csatlakozott az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék 
Kezelési Rendszerhez a szelektív hulladékgyőjtési tevékenység magasabb jogszabályi feladatainak helyi 
szabályozását, csak az ISPA pályázat jóváhagyása, illetve a konzorcium tényleges mőködés megkezdését követıen 
lehet eszközölni. Az ISPA pályázati kérelem mőszaki tartalmában teljes részletességgel kidolgozta a konzorciumban 
részt vevı települések szelektív hulladék győjtéséhez, feldolgozásához szükséges mőszaki létesítményeket. 
 

13.§-hoz 
Ez a paragrafus a hulladéklerakó telep üzemeltetésével kapcsolatos részleteket taglalja. Új elemként szerepel a 
havonként egy alkalommal megszervezésre kerülı ún. "nyílt nap" amikor a lakosság a nem rendszeresen keletkezı és 
a közszolgáltatás alá nem esı nem veszélyes hulladékot térítésmentesen a hulladéklerakó telepen elhelyezheti. Ezen 
intézkedés célja az illegális hulladéklerakók számának hatékony csökkentése, ill. újabbak "újratermelıdésének" 
megakadályozása. 

14.§-hoz 
Ez a szakasz a lomtalanítási akciók részleteit szabályozza. 
 

15.§-hoz 
A Hgt. felhatalmazása alapján a kormánya 242/2000.(XII.23.) Korm. rendeletében szabályozta a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj képzésére, megfizetésére vonatkozó részleteket. E paragrafus az ingatlantulajdonosokat és a 
szolgáltatót érintı általános és helyi specifikumokat tartalmazza. Szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a Hgt. 
26.§-a rendelkezik. arról, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételéért az ingatlantulajdonost 
terhelı díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A Hgt. e paragrafusa rendelkezik a behajtás részleteire 
vonatkozóan és a 241/2001.(XlI.I0.) Korm. rendelet a jegyzıt hatalmazza fel a díjhátralék behajtásával kapcsolatos 
feladatok végrehajtására. 

16.§-hoz 
E paragrafus a közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos szolgáltatói és önkormányzati feladatokat rögzíti. 
 

17.§-hoz 
E paragrafus a közszolgáltatás szüneteltetésének részleteit szabályozza. 
 

18.§-hoz 
A Hgt. 13. §-a rendelkezik arról, hogy a település területén tevékenykedı gazdálkodó szervezetek mikor nem 
kötelesek igénybe venni az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást. E rendelet paragrafusa egyben azt is 
elıírja, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó termelési hulladék nyilvántartásáért a 
hulladék termelıje a felelıs, és ezen túlmenıen a hulladék tulajdonosának, termelıjének adatszolgáltatási 
kötelezettsége van az önkormányzat felé. 
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19.§-hoz 
E paragrafus azokat az eseteket sorolja, amelyekért szabálysértési pénzbírság szabható ki. Ez a szakasz nem 
tartalmazza azokat az eseteket, amelyeket a 218/1999 .(XII.28.) Korm. szabálysértési rendelete e témakörrel 
kapcsolatosan felsorol. 

20.§-hoz 
E paragrafus a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos általános jogi felelısséget fogalmazza meg. Az 

általános jogi felelısség részleteit a Hgt. 46.§-a tartalmazza 
21.§-hoz 

A Hgt. 49.§-a - új elemként - a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogellenes tevékenység szankcionálására új 
bírságolási formát, az úgynevezett hulladékgazdálkodási bírság lehetıségét határozta meg. A bírság megállapításának 
és kiszabásának részleteit a 271/2001.(XII.21.) Kormányrendelet tartalmazza. E külön jogszabály a bírság kiszabására 
a környezetvédelmi hatóságot és a település jegyzıjét hatalmazta fel. 

22.§-hoz 
E paragrafus a hatályba léptetést és a meglévı önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza. 
 
Halimba, 2002. november 15. 

                                                                                                                                                
Kisné Borbély Adrienne                                                                                                                                                                                
             körjegyzı 
 
 

11/2002.(XII.17.) sz. rendelet függeléke 
 
 

TELEPÜLÉSLISTA 
Ajka város tulajdonát képezı hulladéklerakó telepet igénybe vevı  

településekrıl és gazdálkodó szervezetekrıl 
 
I. Települések 
1. Adorjánháza  
2. Bakonyjákó  
3. Bakonypölöske  
4. Bodorfa  
5. Borszörcsök  
6. Csögle  
7. Dabrony 
8. Dáka 
9. Döbrönte  
10. Egeralja  
11. Farkasgyepő  
12. Ganna  
13. Gyepükaján  
14. Halimba 
15. Kislıd 
16. Kispirit  
17. Kolontár  
18. Külsıvat  
19. Magyarpolány  

20. Marcalgergelyi  
21. Nagyalásony  
22. Nagypirit  
23. Nemeshany  
24. Nemesszalók  
25. Németbánya  
26. Noszlop 
27. Nyirád 
28. Oroszi 
29. Öcs  
30. Pápadereske  
31. Pápasalamon  
32. Pusztamiske  
33. Somlóvecse  
34. Szıc 
35. Úrkút 
36. Vid 
37. Vinár 
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1. sz. melléklet 
 

a 11/2002.(XII.17.)Ö. sz. rendelethez 
 

A szabványos tárolóedényzet 
 
 
A község területén a közszolgáltató jármőveihez az alábbi győjtıedényeket lehet figyelembe venni e rendelet 
vonatkozásában. 
 
Típusedényzet: a korszerő, pormentes győjtés jármőveihez kifejlesztett speciális, szabványosított 
tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különbözı győjtési igények kielégítésére alkalmasak. 
 
A leggyakrabban használt típusok térfogat szerint különbözı igények kielégítésére alkalmasak. 
 
50 literes (DIN 6628) 
60, 70, 80, 90 és 110 literes (DIN 6629)  
120 literes (EN 840-10 120 A 48) 
240 literes (EN 840-10240 A96) 
770, 1100 literes (DIN 30700) 
 
Fém konténerek:  2,1 m3  zárt  
 4,2 m3  zárt 
 3 m3  nyitott 
 
 
 

2.  melléklet    3 
Hulladékszállítási díj: 
 
1. A próbaüzem befejezéséig: 
 1 db 110  literes hulladéktároló edény egyszeri elszállítási díja:  357 Ft  +  áfa = 446 Ft 
 ebbıl:  

 A B C 
1. Begyőjtési díj (Ft) 284   + áfa =                  355 
2. Kezelési díj (Ft) 73   + áfa =                    91 
3. Összesen (Ft) 357  + áfa =                 446 

 
 
2. A próbaüzem lezárását követıen: 

 A B C 
1. Alapdíj   (Ft) nettó 223 bruttó 278 
2.  Edényméret Literdíj (Ft nettó) Ürítési díj összesen (Ft bruttó) 
3. 60 liter 175 497 
4. 80 liter 233 570 
5. 120 liter 349 715 

___________________ 
3  Szövegét megállapította a 8/2011.(IV.6.)önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 15-tıl. 


