
 

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselı-testületének  

13/2004. (VI.28.)  rendelete 

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról 

 
A Bakonyoszlop Községi Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet alkalmazási köre 

1.§ 

(1) A rendeletet Bakonyoszlop közigazgatási területén kell alkalmazni. 
 
(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára 

függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetıleg jogi 
személyiséggel nem rendelkezı szervezet. 

 
(3) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony 

hulladékra és a velük összefüggı tevékenységre. 
 

 

Hulladékkezelési közszolgáltatás 

2.§ 

 
(1) Bakonyoszlop Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben 

foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) 
szervez és tart fenn. 

 
(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres győjtésére, 

elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. 
 
(3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı 

helyi közszolgáltatás a Gyıri Kommunális Szolgáltató Kft.. Gyır, Kálvária u. 4-10. szám 
(továbbiakban: Szolgáltató) végzi. 
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Értelmezı rendelkezés 

3.§ 

Jelen rendelet szempontjából települési szilárd hulladék:  
(1) Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 

pihenés üdülés céljára használt helyiségben, és a lakóházak közös használatú 
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkezı, 

 
(2) Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı, 

 
(3) Háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági 

vállalkozásoknál keletkezı – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem 
minısülı szilárd hulladék. 

 
 

II. FEJEZET 

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 

4.§ 

 
A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az 
önkormányzat egyrészt az Önkormányzat karbantartó részlege, másrészt az érintett 
ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik. 
 
 

Az ingatlantulajdonos feladatai 

5.§ 

 
(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával 

kapcsolatos feladatai: 
a) az ingatlan elıtti járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a 

járda melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes területének, legfeljebb az épület 10 
méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és 
gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése; 
ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét 
irányra vonatkoznak, 

b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és mőtárgyainak tisztántartása, 
gyommentesítése, 

c) a két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy 
anélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási 
kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg. 

 
(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyőjtött települési szilárd 

hulladékot köteles a rendeletben meghatározott győjtıedényzetbe vagy más 
győjtıeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni. 
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6.§ 
 

Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai: 
a) az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig történı letakarítása, 
b) az épület faláról, kerítésérıl az idıszerőségüket vesztett, szakadt, jogellenesen 

elhelyezett falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolítása, 
c) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása gyommentesítése, a járda és 

úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelı nyesése, 
d) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az elıtte húzódó 

járda tisztántartása a kivitelezı feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési 
munka kivitelezıje köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani. 

 
 

A kereskedı, utcai árus és rendezvényszervezı kötelezettségei 

7.§ 
 

(1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység elıtti és melletti 
járdaszakaszt, illetıleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı teljes területet 
a tulajdonosköteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyőjteni 
és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a síkosság 
mentesítésérıl és a hó eltakarításáról gondoskodni. 

 
(2) Az ingatlan elıtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári 

idıszakban legkésıbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan 
tisztán tartani, zárás elıtt összetakarítani. 

 
 

8.§ 
 
(1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az 

árusításból keletkezett hulladékot összegyőjteni és eltávolításáról gondoskodni. 
 
(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény 

szervezıje köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelı számú illemhely 
biztosításáról, üzemeltetésérıl, valamint a rendezvény alatt és azt követıen a területnek és 
közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történı 
visszaadásáról. 

 
 

Síkosság mentesítés és hóeltakarítás 

9.§ 
 

(1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélı anyagokon (homokon, salakon) kívül 
klorid tartalmú fagyáspontcsökkentı szer (pl. konyhasó) használata csak úgy 
alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél több ne 
legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni. 

 
(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen tilos. 
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(3) Hórakást tilos elhelyezni: 
a) útkeresztezıdésben, 
b) útburkolati jelen, 
c) tömegközlekedésre szolgáló jármő megállóhelyénél, 
d) kapubejárat elé, 
e) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré; pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb 

közlétesítmény (lámpaoszlop hirdetıoszlop stb.) 
 
 

Közterület tisztántartásával összefüggı egyéb rendelkezések 

10.§ 
 

 
(1) Tilos 

a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait 
szennyvízzel vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni, 

b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyezıdést, szennyvizet a közterületre, 
csapadékvíz elvezetı rendszerbe beleseperni, illetıleg beleönteni, 

c) a közterületen, zöldterületen lévı növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni, 
csonkítani, leszakítani, 

d) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetés ellenesen használni. 
 
(2) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója köteles 

haladéktalanul gondoskodni. 
 
 

III. FEJEZET 
 

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS 
HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS 

 
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

11.§ 

 
(1) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye hozza létre. 
 
(2) A jogviszony kezdı idıpontja az a nap, amelyen a szolgáltató a közszolgáltatás 

teljesítésének megkezdésérıl és lényeges feltételeirıl az ingatlantulajdonost írásban 
értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta. 

 
(3) A hulladék begyőjtése, elszállítása hetente egy alkalommal szerdai napokon történik. 
 
 

12.§ 
 

Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására a szolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített 110 l őrtartalmú győjtıedényt köteles igénybe venni. 
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Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

13.§ 
 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezı vagy birtokába került települési 

szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen győjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlantulajdonos köteles: 

 
a) az ingatlanán keletkezı hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, 
 
b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – 

az elszállításra való átvételig győjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelı 
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. 

 
c) az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat 

által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyőjtésre e 
rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat 
megfizetni. 

 
(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt e tény keletkezését követı 30 napon belül 
írásban bejelenteni a szolgáltatónak. 

 
(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az olyan 

beépítetlen ingat tekintetében, ahol nem tartózkodik, és ahol hulladék sem keletkezik. 
 
(4) A közszolgáltatás igénybevétele lakás, egyéb helyiség, intézmény és gazdálkodó szervezet 

esetében egész évben kötelezı. 
 
(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem 

vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés 
hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. 

 
 

14.§ 
 

(1) Az ingatlantulajdonos az átvett győjtıedényeket az ingatlana területén belül köteles 
elhelyezni. 

 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett győjtıedényeket a hulladék elszállítása céljából a 

szolgáltató által megjelölt idıpontban, a közterületen a begyőjtést végzı gépjármővel 
megközelíthetı és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 
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(3) 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. 

 
 

15.§ 
 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a győjtıedény tisztántartásáról, 
fertıtlenítésérıl, rendeltetésszerő használatáról és környezetének tisztántartásáról. 

 
(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 nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos köteles az edényt 
üríthetıvé, illetve használhatóvá tenni. 

 
(3) 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. 

 
 

A szolgáltató jogai és kötelezettségei 

16.§ 
 

(1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e 
rendeletben elıírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék 
lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak 
megfelelı módon gondoskodni. 

 
(2) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag Gyır, Pápai úti 

hulladék lerakóhelyen lehet elvégezni. 
 
 

17.§ 
 

A szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék 
mennyiségének megfelelı mérető és számú győjtıedényt az ingatlantulajdonos kérelmére 
rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétıl számított 15 napon belül. Az 
ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a győjtıedény átvételét aláírásával köteles igazolni. 
 
 

18.§ 
 

(1) A szolgáltató köteles a győjtıedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. 

 
(2) A szabályszerően kihelyezett győjtıedény ürítése során esetleg keletkezett szennyezıdés 

takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. 
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(3) A győjtıedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a 
károkozás neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az ebbıl eredı 
karbantartási munka, és javítás idıtartamára helyettesítı győjtıedényt biztosítani. Ha a 
károkozás nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált győjtıedény javítása, 
pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

 
 

19.§ 
 

(1) A szolgáltató nyilvántartást vezet a közszolgáltatással összefüggı személyes adatokról: A 
közszolgáltatást igénybevevı neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve. 

 
(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben leírt tevékenysége tekintetében adatkezelınek minısül. 

Adat- és titokvédelem terheli. Ügyfele hozzájárulása nélkül személyes adatainak 
nyilvánosságra hozatal személyhez főzıdı jogot sért. 

 
 

Lomtalanítás 

20.§ 
 

(1) A lomtalanítás megszervezésérıl és lebonyolításáról a szolgáltató évente egy alkalommal 
a közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. 

 
(2) A szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék elszállítására 

köteles. 
 
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által hirdetmény útján elızetesen 

megjelölt helyen és idıpontban helyezheti ki elszállítás céljából.  
 
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármő- és 

gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyőjtı szállítóeszköz által jól megközelíthetı 
legyen a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy 
károkozás veszélyének elıidézésével. 

 
 

Közszolgáltatási díj 

21.§ 
 

(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevı 
ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. Az egységnyi 
díjtételek díját a rendelet melléklete tartalmazza. 

 
(2) A közszolgáltatás igénybevételének díját az ingatlanra rendelkezésre bocsátott 

győjtıedények számának, az egyszeri ürítési díjnak és az ürítések számának szorzata adja. 
 
(3) A közszolgáltatási díjat a képviselı-testület egyéves díjfizetési idıszakra állapítja meg. 
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22.§ 
 
(1) A közszolgáltatási díjat a szolgáltató negyedévente számlázza ki. 
 
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére számla ellenében – a 

számla kézhezvételétıl számított 15 napon belül köteles megfizetni. 
 
(3) Aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem 

tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a szolgáltató az ı részére a 
közszolgáltatást felajánlotta, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
rendelkezésre állását vagy teljesítését igazolja. 

 
(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a szolgáltatót a 

közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az idıjárás vagy más 
elháríthatatlan ok akadályozta, és a szolgáltató az akadály elhárulását követı munkanapon 
a mulasztását pótolta. 

 
 

23.§ 
 

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

 
(2) A díjhátralék keletkezését követı 30 napon belül a szolgáltató felhívja az 

ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja 
ıt annak teljesítésére. 

 
 

A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok 

24.§ 
 

(1) A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezelésérıl a Hgt. 
13.§-ában foglaltaknak megfelelıen nem gondoskodik. 

 
(2) Az olyan gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a keletkezett települési hulladékuk heti 

mennyisége nem haladja meg a 110 litert, egyazon győjtıedényben is győjthetik a 
hulladékukat. 

 
(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelıség által engedélyezett – 

települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel, 
létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelezı igénybevétele alól mentesül, ha a 
tevékenysége során képzıdött települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ebben a 
berendezésben, létesítményben gondoskodik. 
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IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDEKEZÉSEK 

Szabálysértés 

25.§ 

 

Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 
 

a) 5.  és 6. §-ában az ingatlantulajdonosnak a közterület, épület és telek 
tisztántartására, 

 
b) 7. és 8.  §-ában a kereskedı, utcai árus és rendezvényszervezı kötelességeire, 

 
c) 9. §-ában a síkosságmentesítésre és hóeltakarításra, 

 
d) 10. §-ában a közterület tisztántartásával összefüggı egyéb tilalomra és 

kötelességre, 
 

e) 13. §-ának (2) bekezdésében az ingatlantulajdonos kötelességére, 
 

f) 14. §-ának (3) bekezdésében és 15.§-ának (3) bekezdésében a hulladékgyőjtı 
edényre,  

 
g) 20.§-ának (4) bekezdésében az elszállítandó hulladéknak a közterületen való 

elhelyezésére 
 
vonatkozólag megállapított rendelkezéseket megszegi. 
 
 

26.§ 
 

A 25. §-ban meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetıje ötszáz forinttól tízezer forintig 
terjedı helyszíni bírsággal sújtható. 
 
 

Hatálybalépés 

27.§ 
 
Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a kommunális szilárd 
hulladék szállítási díjáról szóló …/……. (…………..) Ökt.sz. rendelet. 
 
Bakonyoszlop, 2004. június 15. 
 
 

ifj. Wolf Ferenc    Feketéné Esztergályos Hilda  
  polgármester            körjegyzı 
 
Kihirdetve: 2004. 06.28. 


