
 
KISBERZSENY  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

5/2010./XII.20./ 
 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
 

 A TELEPÜLÉSI  SZILÁRD  HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL 
 
 
 
Kisberzseny község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában, 
valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.tv. /továbbiakban: Hgt./ 23. §-
ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv 8. §. 
(4) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  
 

 
Általános rész  

 
 
1.§.A rendelet célja a szilárd kommunális hulladékkal összefüggő – közszolgáltatás útján 
megvalósuló – kötelező helyi közszolgáltatás szabályozása. 
 
2.§ (1)A rendelet hatálya kiterjed az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd 
halmazállapotú visszamaradt anyaggal kapcsolatos szolgáltatásra, elszállításra. 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes és radioaktív hulladékra, valamint a 
települési folyékony hulladék összegyűjtésére. 
 
3.§ Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtése, 
elszállítása, ideértve a szelektíven gyűjtött és a lomhulladék elszállítását is, az AVAR Ajka 
Városgazdálkodási KFT, Ajka, Szent István út 1/a sz. alatti telephellyel rendelkező 
szolgáltató feladata. 
 
4. §. A beszállított hulladék ártalmatlanítását az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft 
végzi. 
 
5.§.A szervezett településtisztasági szolgáltatás igénybevétele kötelező. A szolgáltatást 
igénybevevő és a szolgáltató között – a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályok 
szerint – szerződéses jogviszony jön létre.  
 
6.§. (1) A szolgáltatást igénybevevők számára a szabványos és rendszeresített 
hulladékgyűjtő és tárolóedények valamint a konténer /továbbiakban együtt: tárolóedény/ 
használata kötelező.   
(2) A hulladékszállítás minimális gyakorisága a közegészségügyi szempontok figyelembe 
vételével heti egy alkalom. 
 
 
 



Különös rész 
 

 
7.§. (1) Az alkalmazott szabványos tárolóedények típusát és térfogatát a szolgáltatást 
végző a szolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján, a keletkező 
hulladékmennyiség és gyűjtőjármű figyelembevételével állapítja meg. /1 sz melléklet/ 
(2) A hulladékszállításhoz használt edényzetek 60 l, 80 l, 120 l 
 
8.§. (1) Az ingatlanon keletkező háztartási hulladék gyűjtésére és tárolására 120 literes 
szemétgyűjtő tartályt (kukát) a szállítást végző szolgáltató szervezet térítés nélkül bocsátja 
rendelkezésre.  
(2)A szemétgyűjtő tartály elhelyezéséről, pótlásáról, javításáról, tisztántartásáról és 
fertőtlenítéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.  
(3) Kisebb szemétgyűjtő tartály beszerzéséről a szemétszállítási szerződés módosításáról 
az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 
(4) A szerződés módosításakor a 120 literes gyűjtő edényt az önkormányzat hivatalánál le 
kell adni. 
(5)A szolgáltatási igény bővítését azonnal, a csökkentését kérők igényét negyedévente 
figyelembe kell vennie a szolgáltatónak. 
 (6) A bérelt szeméttároló edények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról, 
fertőtlenítéséről és megőrzéséről a bérlő köteles gondoskodni. 
(7)A magántulajdonban álló tárolóedények megvásárlása, pótlása, javítása, tisztántartása, 
fertőtlenítése a tulajdonos kötelessége. 
(8) A gazdálkodó szervezetek, az üzletek kötelesek annyi önálló hulladéktároló edényzetet 
elhelyezni vonzáskörzetükben, amennyi a tevékenységük során keletkező hulladék 
szervezett gyűjtéséhez szükséges. 
 
9.§. (1) A szemétszállítási szolgáltatásért az igénybevevők havonta kéttényezős 
közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni. / 2.sz melléklet/ 
(2)A díjtételeket az önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg a szolgáltató által 
kiküldött költségszámítások alapján. 
 
10.§. (1) Díjképzési alapelvek 
(2)A Társulási Megállapodásban rögzített díjpolitikai alapelvek szerint a közszolgáltatási 
díj három fő díjelemből állt össze: 

a)Egységes üzemeltetési és karbantartási költség (az átadott vagyontárgyak 
üzemeltetésére) = hulladékkezelési díjelem 
aa)Az egységes üzemeltetési és karbantartási költség az átadott vagyontárgyak 
üzemeltetése során magában foglalja a királyszentistváni hulladékkezelő központ (a 
lerakó és mechanikai-biológiai kezelő), az átrakóállomások, a válogatóművek, a 
szelektív gyűjtőrendszer elemeinek, a komposztáló telep működtetésének valamint a 
hulladékgyűjtő járműveknek az üzemeltetési költségeit. 
b)Helyi költségek (a települések eltérő adottságait tükrözik) = helyi gyűjtésszállítási 
díjelem 
bb)A helyi költségek a jelenleg érvényes közszolgáltatási szerződések továbbélése 
kapcsán a jelenlegi közszolgáltatói gyűjtési és szállítási költségeket fedezik. Ennél 
figyelembe kell venni a rendszer működtetéséhez még szükséges eszközök 
beszerzésének költségeit, valamint egyéb költségeket (pl. bérleti díj, amortizáció, 
lakossági számlázás és díjbeszedés stb.) is. 
 
 



c)A Társulás részére a rendszer használatáért fizetett bérleti díj formájában a rendszer 
eszközei 20 évre tervezett amortizációs időszakon keresztüli pótlásának (a vagyonra 
jutó amortizáció), a királyszentistváni lerakó rekultivációjának és utógondozásának, a 
vagyonkezelésnek, valamint a lerakót befogadó településeknek nyújtott 
kompenzációnak továbbá a szükséges fejlesztési források biztosításának finanszírozási 
költségei = bérleti díj díjelem. 
cc) A bérleti díj díjelemek (vagyonra jutó amortizáció, a rekultivációs és utógondozási 
költségek stb.) is beépítésre kerültek a díjakba. A befolyt összegeket a Társulásnál 
elkülönítve kell kezelni, az így létrejött alapot csak a rendszerelemek pótlására, illetve 
a jogszabályban előírt rekultivációs és utógondozási feladatokra lehet felhasználni. 

(3)Tételes díjképzési elvek 
a) A díj – mely kéttényezős közszolgáltatási díjként került meghatározásra és a 
rendszeren belül gyűjtőkörzetenként eltér – megállapítása során figyelembe vett 
alapelvek a következők voltak: 
aa)A Társult Önkormányzatok egyike sem kerülhet hátrányba a lerakótól való távolság 
miatt. Az elv érvényesítése a következő módon történt: 
ab)A projekt megvalósításával létrejött minden beruházási elem működtetésével 
kapcsolatos összes költség – ideértve az értékcsökkenési leírást is – egy lakosra jutó 
hányada lett meghatározva (fajlagos átlagköltség). Ennek alapján, a Társulási 
Megállapodás szerinti lakosságszámmal kerültek kiszámításra az adott településre jutó 
költségek. 
b)A beruházással létrejött vagyon értékcsökkenési leírásából adódó költségeket a 
Társult Önkormányzatok fokozatosan hárítják át a lakosságra, melyet a Társulás 
bérleti díj formájában szedi be az Üzemeltetőtől. 
c)A rekultiváció költségei fedezetére szolgáló, továbbá a szükséges fejlesztési források 
biztosításához és a vagyonkezeléshez szükséges költséghányad a működés első évétől 
kezdve elkülönítve kerül gyűjtésre. 
d)A 2. és 3. pontban keletkező pénzalapokat a Társulás kezeli, annak felhasználásáról 
a Társulás Tanácsa dönt. 
e)A közös költségszámítási pontokig felmerülő helyi gyűjtési-szállítási díjat az adott 
települési önkormányzatok, a közszolgáltatóval kötött megállapodás alapján maguk 
állapítják meg. 

(4)A díjak értékarányosságának biztosítása érdekében a nyertes konzorcium csak 4,5 %-os 
profitot érvényesíthetett a díjban (bérleti díj és finanszírozási költség nélküli díjhányadra 
vetítve). 

a)A díj megállapítása kétszintű díjjal történik, alapdíjból és a termelt 
hulladékmennyiséggel arányos mennyiségi díjhányadból áll. 
b)A mindenkori díjképzésnek – gazdálkodásnak úgy kell alakulnia, hogy a projekt 
számított támogathatósági rátája ne csökkenjen 50 % alá és így ne eredményezze a 
támogatás részben vagy egészében történő visszavonását. 
c)Maradék hulladék költségtérítés elve. Mind a költségek, mind a háztartásszámok, 
mint a ürítési mértékek évente felülvizsgálatra kerülnek. Ezek jelentősebb változása a 
következő évi díjtételeket (alap és literdíj) jelentős mértékben változtathatják. 

(5)A szemétszállítási díj az ingatlan tulajdonosát, bérlőjét, használóját terheli. 
(6) Az üresen álló ingatlanok és egyéb, nem lakás céljára szolgáló épületek után 
szemétszállítási alapdíjat kell fizetni.  
(7) Az üresedést, illetve az újbóli használatot 15 napon belül írásban kell jelenteni a 
szolgáltatónál. A változást üresedéskor a bejelentést követő hónap első napjától veszik 
figyelembe. 
 
 



(8) A lakossági és egyéb – nem háztartási szemét – valamint a nem lakás céljára szolgáló 
épületekben keletkezett szemét elszállításáról megbízás alapján a szolgáltató külön 
megállapodás szerint gondoskodik: 
 
11.§ (1)A közszolgáltató az önkormányzattól a következő közszolgáltatással összefüggő 
személyes adatokat igényelheti: 
(2)a közszolgáltatást igénybe vevő neve, születési helye és ideje, anyja neve; 
(3) a közszolgáltatást igénybevevő lakcíme. 
 
12.§. (1) A szemétszállítások rendjét /gyakoriság, útvonal és időpont/ - a keletkező  
hulladékmennyiség figyelembevételével – a szolgáltató köteles elkészíteni és erről az 
igénybevevőket – változás esetén 8 napon belül értesíteni. 
(2)A szolgáltató köteles a tárolóedényeket az elszállítás, illetve az ürítés során fokozott 
gondossággal kezelni, a kiürítés során esetlegesen keletkezett, szolgáltató hibájából eredő 
károkat megtéríteni. 
(3) A tárolóedények, valamint környezetük tisztántartásáról, a kukák közterületre való ki- 
és visszahelyezéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. A tárolóedény 
ürítésekor keletkezett szemetet a szolgáltató köteles eltakarítani. 
(4) A szemétgyűjtő edényeket ürítés előtt és után fedett állapotban kell tartani. 
(5)Az elszállítandó háztartási szemetet tartalmazó tárolóedényt az ingatlan bejárata 
közelében úgy kell elhelyezni /a közút szélén/, hogy az könnyen üríthető legyen, de a 
gyalogos- és a közúti forgalmat ne akadályozza. 
(6)A szemétgyűjtő kukát csak a szállítási napot megelőző nap 18 órától szabad kihelyezni 
a közterületre, kivéve azt a területet, ahol a tárolóedény máshol nem helyezhető el. 
(7)A szeméttároló edénybe folyadékot, maró anyagot, tűz- és robbanásveszélyes  parázsló 
anyagot önteni, veszélyes hulladékot, valamint állati tetemet belehelyezni tilos. 
 
13.§. (1)Az egyéb szilárd hulladék elszállításáról az köteles gondoskodni, akinél a hulladék 
keletkezett. Ha a hulladék származása, valamint a hulladékokat elszállító személye nem 
állapítható meg, ez a kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli. 
(2) Jogi és nem jogi személyek /vállalkozók, intézmények/ a szolgáltatást végzővel kötött 
szerződésben kötelesek megállapodni – rendszeresített edényzet biztosítása mellett – a 
náluk keletkező egyéb szilárd hulladék elszállításáról. 
(3) A nem háztartási szemét gyűjtésére szolgáló tárolóedények megvásárlása, pótlása, 
javítása, tisztántartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik. A szolgáltató 
megbízás alapján a tárolóedényeket beszerzi és kihelyezi, valamint elvégzi a fertőtlenítést. 
(4) Az egyéb szilárd hulladék /nagyobb mértékű berendezési tárgy, lom, bútor, háztartási 
készülék stb./ összegyűjtését  lomtalanítási akció keretében  évente legalább egy 
alkalommal  a hulladékszállítással megbízott szolgáltató elvégzi. 
(5) A gyűjtés helyéről és időpontjáról a lakosságot megfelelő időben tájékoztatni kell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záró rész 
 

 
14. §. (1) Szabálysértést követ el,  és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható- 
amennyiben magasabb rendű jogszabály másként nem rendelkezik – az a személy, aki: 

a) szabályos tárolóedényzettel nem rendelkezik  
b) szemétszállítási szerződéskötési kötelezettségének nem a rendeletben előírt  

módon tesz eleget  
c) a gyűjtőedényzetnek megfelelő tisztántartásáról nem gondoskodik  
d) a tevékenységéhez szükséges mennyiségű gyűjtőedényzettel nem rendelkezik  
e) a gyűjtőedényzetbe nem engedélyezett és veszélyes hulladékot helyez el.  
f) a község közterületein szilárd és egyéb nem háztartási hulladékot 

gyűjtőedényzeten kívül tárol  
g) lomot a szervezett lomtalanítási akció idején kívül tárol közterületen 

 
(2)Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
(3)E  rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kisberzseny község 
települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról szóló -  többször módosított - 16/2004. 
/VI.15./  rendelete. 

 
 
 

Kisberzseny, 2010. december 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferenczy Lajos      Dr. Bíró Eszter 
 polgármester          körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 

Kihirdetési záradék: 
Kihirdetés napja: 2010. december 20. 

 
        Dr. Bíró Eszter 
          körjegyző 

 
 
 
 
 

 



 
1.sz.melléklet az  5/2010./XII.20/ önkormányzati rendelethez 

 
 

Szabványos tároló edényzet 
 

 
Típusedényzet:  a korszerű, pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett 
   speciális szabványosított tárolóedények: 
 
magánszemélyeknek: 
 
60,  80, 120 literes   műanyag 
 
közületeknek  
 
120,   1.1000  literes   műanyag 
 
társasházi lakóközösségek részére 
 
1.100 literes     műanyag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.sz.melléklet az  5/2010./XII.20/ önkormányzati rendelethez 
 
 
 

1. a hulladékszállítás kéttényezős lakossági díja (nettó) 
 
 
 

Díjrész  Edényméret 
  60 80 120 
Gyűjtés-szállítás Alapdíj 102 102 102 
 Literdíj 80 107 160 
Összesen:  182 209 262 
     
Üzemeltetési díj Alapdíj 121 121 121 
 Literdíj 95 126 189 
Összesen.  215 247 310 
     
Lakossági díj:  397 456 572 

 
 
 
 
2. Az átmeneti időszakra, /2011. jan. 1-étől a létesítmények tényleges működésének 
megkezdéséig/ fizetendő a gyűjtés-szállítási díjelem, ami 
 

262 Ft + ÁFA/ edény ürítési díj 
 
 
3. A létesítmények tényleges működésének megkezdésétől a lakossági díj összege  
572 Ft + ÁFA/edény díjelem kerül kiszámlázásra 
 

 


