Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2015.(II.27.)
RENDELETE
(Egységes szerkezetben a 17/2015.(VI.23.) és a 23/2015.(IX.29.) önk. rendelettel)
a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
szabályairól

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A közszolgáltatás tartalma
1. § (1) Szigethalom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a településen
keletkezett települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására
és kezelésére.
(2) A rendelet hatálya nem
hulladékgazdálkodási feladatokra.

terjed

ki

a

veszélyes

hulladékkal

kapcsolatos

(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Szigethalom Város (a
továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.
(4) A település közigazgatási területén valamennyi ingatlanhasználója (az ingatlan
birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet) az
ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre
feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben
meghatározott módon köteles gondoskodni.
(5) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére közbeszerzési eljárás során jogosult és kötelezett közszolgáltató
az ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (2310
Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. sz., a továbbiakban: közszolgáltató).
(6) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
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2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag
erre a célra létesített - a közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevővel - a
Közszolgáltatóval szerződésben álló lerakóhely, létesítmény;
2. esetileg szállítható alkalmi háztartási vagy háztartási hulladékhoz hasonló szilárd
hulladék: eseti megrendelés alapján ártalmatlanítás céljából elszállítandó hulladék (pl.
építési, bontási törmelék);
3. hasznosító hely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a
termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a
célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;
4. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az
adott ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;
5. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): szabványosított edényzetekkel rendelkező
folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, amely a háztartásokban elkülönítetten
gyűjtött és keletkező, hasznosításra alkalmas különböző fajtájú háztartási hulladék
begyűjtésére szolgál;
6. ingatlanhasználó: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban
Ht.) 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerinti ingatlanhasználó;
7. közterületi hulladék: közforgalmú helyszíneken és zöldterületen keletkező hulladék;
8. közszolgáltatási díj: törvényben vagy rendeletben megállapított hatósági díj, amelyet
az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltatónak
kötelezően meg kell fizetni;
9. lomtalanításból eredő hulladék: nagyobb méretű darabos hulladék (így pl. nagyobb
háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét stb.), amelyet a rendeletben
kijelölt közszolgáltató évente egyszer – az ingatlanhasználóval előre egyeztetett
időpontban - lomtalanítás során elszállít.

II. fejezet
A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje
1. A közszolgáltatás igénybevétele
3. § (l) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás kötelező igénybevételét az ingatlan használatba
vételét követő három napon belül a közszolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti, és a
regisztrációs matricát átveszi. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a
közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a közszolgáltatást
nem vagy, csak részben veszi igénybe.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti
jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetén az a tény hozza létre,
hogy a közszolgáltató a bejelentkezett ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást
automatikusan felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére folyamatosan rendelkezésre áll.
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4. § (1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a keletkező hulladékmennyiségek
figyelembevételével a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat a
közszolgáltatás igénybevételével egy időben értesíteni.
(2) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról
a közszolgáltató az ingatlanhasználót 3 napon belül, a változás bekövetkezte előtt a helyben
szokásos módon és egyéb hírközlők igénybe vételével tájékoztatja.
(3) A települési szilárd kommunális hulladék elszállítása az alábbi gyakorisággal történik:
a) Társasházi övezetben:

heti kétszer

b) Családi házas övezetben: heti egyszer
c) Üdülő övezetben: heti egyszer (hat hónapon keresztül április 1-jétől – október 1jéig)
(4) A társasházi övezetben a heti kétszeri szállítás során, a társasházi közösség annyi
ürítésre előkészített edényzetet helyezhet ki gyűjtési napon, ami a lakás darabszám heti
egyszeri ürítésével arányos. A keletkező többlethulladék az e rendeltben foglaltaknak
megfelelően kezelendő.
5. § (1) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az
ingatlanhasználó köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az
ingatlanhasználó köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék
nem minősül települési hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a
hulladék kezeléséről gondoskodik.
(2) Amennyiben települési hulladéknak nem minősülő hulladék árusító, szolgáltató vagy
egyéb gazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott
közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak
bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati
hozzájárulás, illetve engedély megadását az Önkormányzat az általa szervezett
közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.
(3) A település közterületein elhelyezett illegális hulladék elszállítását, ártalmatlanítását
közszolgáltató az önkormányzat írásbeli megrendelése alapján végzi, melyre, külön
megállapodást kötnek.
6. § A kerti hulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Amennyiben ez nem
lehetséges, a szabvány szerinti gyűjtőedényben a háztartási hulladéktól elkülönítetten
elhelyezhetők, ha térfogatuk nem haladja meg a háztartási hulladék mennyiséget. Ennél
nagyobb mennyiségű kerti hulladék elszállításáról évente egy alkalommal házhoz menő
gyűjtés keretében, előre meghirdetett időpontban az önkormányzat a közszolgáltató útján
gondoskodik. A szervezett begyűjtésen kívül jelentkező kerti hulladékszállítási igények
kielégítéséről- az ARIES felirattal ellátott, térítésköteles, kék színű zsákban történő elhelyezés
esetén – közszolgáltató gondoskodik.
7. § Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szemétszállítási
díjtámogatásra való jogosultság megállapítását a Humánpolitikai és Népjóléti Bizottság
hatáskörébe utalja. A Humánpolitikai és Népjóléti Bizottság a kedvezményeket a települési
támogatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint
állapítja meg. A díjkedvezmény összegeit a Bizottság által hozott határozatokban rögzítettek
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alapján, minden hónap 5-éig, a megkötött Megállapodás alapján az Önkormányzat a
Közszolgáltató részére átutalja.
8. § (1) Gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást köteles igénybe venni, kivéve, ha a Ht.
rendelkezéseinek megfelelően a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett hulladék
ártalmatlanítására alkalmas eljárás, berendezés vagy létesítmény alkalmazásával a
tevékenységük végzése közben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodna. Az ilyen eljárást alkalmazó, vagy
hasznosító, ártalmatlanító berendezéssel, létesítménnyel rendelkező gazdálkodó szervezet is
köteles igénybe venni a közszolgáltatást, ha a közszolgáltatás keretében nyújtott települési
hulladékkezelés – a környezetvédelmi hatóság által igazolt módon – környezeti szempontból
a gazdálkodó szervezet által alkalmazott hasznosítási vagy ártalmatlanítási tevékenységnél
lényegesebb kedvezőbb megoldással történik.
(2) A közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet között a kötelező közszolgáltatással
kapcsolatos jogviszony a szerződés megkötésével jön létre. A szállítás igénybevétele a
szerződésnek megfelelően, de legalább hetente egy alkalommal kötelező.
(3) A lakóingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiségeiben gazdálkodó tevékenységet
folytató tulajdonosokat, használókat a lakóingatlanra megállapított lakossági
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetése nem mentesíti a szerződéskötési
kötelezettség alól.
(4) Azon ingatlanhasználó, akinek ingatlanán ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb
tevékenységből keletkezik hulladék, köteles az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége
során keletkezett hulladékot elkülönítetten gyűjteni, és annak begyűjtésére, elszállítására a
közszolgáltatást az erre feljogosított közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján igénybe
venni.
2. A közszolgáltatás szüneteltetése
9. § (1) Az ingatlanhasználó írásban kérheti a közszolgáltatótól a kötelező közszolgáltatás
szüneteltetését az alábbi esetekben:
a) a beépítetlen használaton kívüli ingatlan esetében, ha települési hulladéka nem
keletkezik. A szüneteltetési kérelmet tárgyév január 31-ig kell a közszolgáltató
részére benyújtani.
b) használt ingatlan esetében, ha ingatlanától megszakítás nélkül legalább 30 napig
távol van, és a távollétét megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a
közszolgáltatónak bejelentette.
(2) Az ingatlan újra használatba vételének bekövetkeztét követő három napon belül az
ingatlanhasználó köteles írásban a változást bejelenteni, csatolva a használaton kívüli
időszakra vonatkozó nulla fogyasztást tartalmazó közüzemi igazolásokat (víz-, vagy
elektromos áramigazolás). A folyamatosan használaton kívüli ingatlan esetében, az
ingatlanhasználó köteles évente november 30-ig, a megelőző időszakra vonatkozó közüzemi
igazolást írásban megküldeni közszolgáltató részére.
(3) Amennyiben a fogyasztó által benyújtott közüzemi igazolást a szolgáltató nem tudja
elfogadni, jogosult bekérni a fogyasztótól a másik közüzemi szolgáltatásra vonatkozó nullás
fogyasztásról szóló igazolást.
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10. § (1) A közüzemi szolgáltatások átalány díjas fizetése esetén az ingatlanhasználó írásbeli
bejelentését követően, a közszolgáltató munkatársa előre egyeztetett időpontban felkeresi, a
közüzemi óraállás feljegyzésének céljából. Az éves és az újra használatbavétel utólagos
igazolása során az óraállást, a közszolgáltató munkatársa és az ingatlanhasználó írásbeli
feljegyzésben rögzítik. A közüzemi óraállások feljegyzésének az ingatlanhasználó által
történő megtagadása esetén az ingatlanra, a közszolgáltató a szolgáltatási számlát jogosult
elkészíteni, az ingatlanhasználó pedig köteles azt kifizetni.
(2) Amennyiben a közüzemi igazolás vagy annak hiányában az óraállás írásbeli feljegyzése
nem igazolják az ingatlan használat mentességét, úgy a teljes szünetelő időszak késedelmi
kamattal terhelten kerül kiszámlázásra.

3. A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi
elemei
11. § (1)1 Szigethalom Város közigazgatási területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok
által termelt egyéb háztartási, nem veszélyes hulladékok kezelését a közszolgáltató az
Önkormányzattal egyeztetett módon az alábbiak szerint végzi:
A közszolgáltató díjmentes hulladék elhelyezési lehetőséget biztosít a természetes személy
ingatlanhasználók részére, a telephelyén üzemelő átrakó-állomáson az alábbi hulladék
frakciókra vonatkozóan:
a) Elektromos hulladékok, melyek szerkezetileg eredeti, ép, nem szétszerelt állapotban
vannak (hétköznap 7:00-17:00 óráig)
b) használt autógumi hulladék 8 db/év mennyiségig (hétköznap 7:00-17:00)
c) szelektív műanyag (PET, HDPE), fém, papír és vegyes üveg hulladék hétköznap
(7:00-17:00 óráig)
Zöldhulladék fogadása évente március 1-jétől november 30-ig, minden hónap utolsó pénteki napján,
14:00-17:00 óráig, a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény területén (2315 Szigethalom,
Rákóczi Ferenc u. 147.).

12. § A közszolgáltató lehetőséget biztosít az ingatlanhasználóknak a heti rendszerességgel
begyűjtött hulladékon felül a nem rendszeresen, esetileg keletkező települési, építési-bontási
és zöldhulladék (telephelyén üzemelő átrakó-állomáson történő) átvételére, valamint annak
konténeres elszállítására. A rendszeresen és nem rendszeresen keletkező hulladék kezelésének
külön-külön közszolgáltatási díja van, a díj megállapításánál a közszolgáltató a Ht-ben
szabályozott eljárást köteles alkalmazni.
4. A gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos
kötelezettségek
13. § (1) Az ingatlanhasználó a zárt gyűjtőedényt szállítási napon kívül köteles
a) egyedi, vagy sorházas beépítésű területeken az ingatlanon belül,
b) emeletes és társasházak esetében az ingatlan területén, vagy a lakóházak előtt
közterületen kialakított helyen a közterület foglalás szabályai szerint tárolni.
1

Szövegét módosította a 23/2015.IX.29.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. október 1-től.
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(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt a szállítási napon
reggel 7 óráig kell kihelyezni a közterületre.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon,
valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A nyitott kukaedényzet tetejére helyezett többlet
hulladékot a közszolgáltató nem jogosult elszállítani.
(4) A települési szilárd hulladék gyűjtése és ideiglenes tárolása csak a keletkező
hulladékmennyiség és a gyűjtés gyakorisága alapján meghatározott, az ingatlanhasználó és a
közszolgáltató közötti írásos nyilatkozatban megjelölt szabványos, a célgépekhez
rendszeresített gyűjtőedényben, illetve a közszolgáltató által kibocsátott és jelölt műanyag
zsákban történhet.
(5) A nyilatkozatban meghatározott tárolóedény befogadó kapacitását meghaladó többlet
igény kielégítését, a közszolgáltató az általa megjelölt műanyag zsák kibocsátásával biztosítja.
(6) A kötelező szemétszállításra kijelölt területen fekvő, nem lakás célú helyiségek
tulajdonosai a lakóházak szeméttároló edényeit nem használhatják, hanem külön tárolóedényt
kötelesek igénybe venni és szemétszállításra szerződést kötni a Közszolgáltatóval.
(7) A közszolgáltató a háztartási vagy háztartási hulladékhoz hasonló hulladék tárolására
szolgáló gyűjtőedényt – ürítés, illetőleg hulladék elszállítás céljából – az ingatlan bejárata
előtti közterületen, a hulladékszállító jármű közlekedésére alkalmas úttól legfeljebb 5 méterre
veszi át.
(8) A hulladékszállító járművel meg nem közelíthető ingatlan esetében az ingatlan
használója köteles a hulladékgyűjtő edényt a legközelebbi közlekedésre alkalmas út szélére
kihelyezni úgy, hogy a közlekedést ne akadályozza.
14. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
15. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:
a) 60 literes gyűjtőedény vagy zsák esetében legfeljebb 15 kg
b) 110 literes gyűjtőedény vagy zsák esetében legfeljebb 25 kg
c) 120 literes gyűjtőedény vagy zsák esetében legfeljebb 30 kg

d)2 80 literes gyűjtőedény vagy zsák esetében legfeljebb 20 kg
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
az beleszorult és emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató
felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Az így keletkezett
károkért a közszolgáltató nem felel.
2
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(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet, építési törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
(4) A város területén a közszolgáltató szállító eszközeihez, a települési szilárd hulladék
elszállításához rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedények jegyzékét a jelen rendelet
melléklete tartalmazza.
(5)3 A gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék
mennyiségével. A jelen rendelet melléklete alapján alkalmazható 60, 80, 110, 120 literes
edényzetek közül a 60 literes edényzet alkalmazása 2015. július 1-jétől a 385/2014.(XII.31.)
Korm.rendelet 7. §. (1a) bekezdés b) pontjának előírása alapján történhet.
(6) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék elszállítását megtagadhatja, ha
a) az nem a jelen rendelet mellékletében meghatározott zárt gyűjtőedényben, konténerben
vagy emblémás zsákban kerül kihelyezésre;
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a települési szilárd hulladéktól eltérő, vagy
testi épséget veszélyeztető folyékony vagy veszélyes anyagot tartalmaz a gyűjtőedény;
c) a gyűjtőedény balesetveszélyes, éles, csorbult, lyukas;
d) a gyűjtőedény tartalmával együtt meghaladja a jelen rendeletben szabályozott súly
mértékét, melynek okán annak ürítése balesetveszélyes.
(7) Amennyiben a Közszolgáltató a (6) bekezdésben meghatározott okok miatt a hulladék
elszállítását megtagadja, a szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni a hulladék
szétválogatásáról, megfelelő gyűjtőedénybe helyezéséről.
(8) A közszolgáltató felel az edény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet bizonyítható
módon a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen
ürítéssel okozott.
(9) A közszolgáltatói felelősség a természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed
ki.
5. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések
16. § Szigethalom Város közigazgatási területén keletkező és a közszolgáltató által
összegyűjtött települési szilárd kommunális hulladék frakciók, melyek hasznosítása a jelenleg
működő szelektív hulladékgazdálkodás keretén belül nem megoldható, továbbá veszélyes
anyagokat nem tartalmaznak, a közszolgáltatóval szerződésben álló hulladéklerakón
helyezhetők el.
6. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön
rendelkezések
17. § (1)4 A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a
közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a (2)
bekezdésben foglalataknak megfelelően gondoskodik.

3
4
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(2) A lomtalanításból eredő hulladékot a közszolgáltató által történő elszállításig az
ingatlanhasználó a telekhatáron belül köteles gyűjteni. Az ingatlanhasználó, a lomhulladék
elszállításával kapcsolatosan a közszolgáltatóval előzetesen telefonon vagy írásban időpontot
egyeztet. A közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban köteles a
lomhulladékot elszállítani. Az előzetesen egyeztetett időpontra vonatkozóan ingatlanhasználó
48 órával korábban módosítási kérelemmel fordulhat a közszolgáltatóhoz. Abban az esetben,
ha az ingatlanhasználó időpont módosítási kérelmet nem nyújt be és az előzetesen egyeztetett
időpontban a lomhulladékot nem helyezi ki a közút szélére elszállítás céljából, a
közszolgáltató részéről az éves egyszeri alkalom teljesítettnek minősül, mivel az elszállítás
lehetőségét biztosította. Amennyiben az ingatlanhasználó részéről, a korábban meghiúsult
lomtalanítási hulladék elszállítására vonatkozóan ismételt igény merül fel, úgy a
közszolgáltató az újbóli készre állás során felmerülő költségeiből adódóan 7.000,- Ft + Áfa
kiszállási díjról jogosult számlát kibocsátani.
(3) A nem lomtalanításból eredő hulladék kategóriába tartozó egyéb hulladék frakciókat e
begyűjtés keretén belül a közszolgáltató nem jogosult elszállítani. Az egyéb hulladék frakciók
az alábbiak:
a) építés-bontási hulladék
b) gumiabroncs hulladék
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű
d) az ipari, mezőgazdasági vagy gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó
tevékenység során képződött hulladék
e) veszélyes hulladék (pld. akkumulátor, fáradt olaj, stb)
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék (heti szemétszállítás körébe tartozó hulladék)
g) kerti hulladék (gally, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, stb.)
(4) Az ingatlanhasználó a lomhulladékot elszállítás céljából az ingatlana előtti közterületre
helyezheti ki úgy, hogy a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, továbbá a gyűjtőszállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.
(5) A lomhulladék közszolgáltató által történő évente egyszeri díjmentes elszállítása kizárólag
a használatban lévő és díjhátralékmentes folyószámlával rendelkező ingatlanhasználók
esetében kötelező. A lakatlan ingatlanok tulajdonosai díj ellenében kérhetik, a lomtalanítási
hulladék elszállítását.

III. Fejezet
7. A hulladékkezelési közszolgáltatásért fizetendő díj megfizetésének
rendje, és a hulladékgazdálkodással összefüggő személyes adatok kezelésére
vonatkozó rendelkezések
18. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egységnyi hatósági díját a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatára a Miniszter rendeletben állapítja meg.
19. § (1) A közszolgáltató a 12. § (4) bekezdés szerinti, a természetes személy
ingatlanhasználók esetében alkalmazott, a közszolgáltatás kötelező igénybe vételére
vonatkozó nyilatkozaton a lakcím megadása mellett a személyes adatokat is jogosult elkérni.
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(2)5 Önkormányzat a használatbavételi engedély nyilvántartási adatait folyamatosan, a
lakcím nyilvántartási adatait évente, térítésmentesen a közszolgáltató rendelkezésére bocsátja.
A díjhátralék behajtásának elősegítése érdekében a közszolgáltató írásbeli kérésére a
díjhátralékkal rendelkező ügyfelek személyes adatait közszolgáltató részére térítésmentesen
biztosítja.
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatást kötelezően igénybe vevő természetes személyekre
vonatkozóan – nevét, lakcímét, születési helyét, születési idejét, anyja nevét, a szolgáltatási
hely címét tartalmazó – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló törvény rendelkezései szerinti nyilvántartást vezet, a nyilvántartást csak a
közszolgáltatással összefüggő ügyben használja fel és kezeli.
20. § (1) A díjfizetési időszak a Ht-ben meghatározott időszakra szól.
(2) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díját, a családi házas övezetben, az
ingatlanhasználó a közszolgáltató által negyedéves időszakra kibocsátott számla alapján
köteles megfizetni. Közszolgáltató jogosult a számlát negyedéven belül kibocsátani, mely
esetben a fizetési határidő kötelezően a negyedévet követő nyolcadik naptári nap.
(3) A központi ügyfélszolgálaton (2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.) történő
személyes megjelenés alkalmával az ügyfél által előre kezdeményezett kifizetés esetén
közszolgáltató jogosult a közszolgáltatási számlát, a befizetés napján kiállítani.
(4) Lakótelepi beépítésnél a közszolgáltató a társasházzal kötött megállapodásban
rögzítetteknek megfelelően, havonta bocsátja ki a szolgáltatási díjat tartalmazó számlát, a
lakott lakások darab száma alapján, egy összegben. A szolgáltatási díjat a közös képviselő
szedi be a lakás tulajdonosoktól, illetve – önkormányzati tulajdonú lakás esetén - a lakás
bérlőjétől a társasházzal kötött megállapodás alapján. A társasház a számla összegét havonta
egy összegben utalja át közszolgáltató részére.
21. § (1) Az ingatlanhasználóknak a település közigazgatási területén, kivéve a 22. § szerinti
ingatlanok esetében, kötelezően kukaedényzettel kell rendelkezniük. A kukaedényzet - a
hulladékgyűjtő célgépekhez rendszeresített az Európai Uniós (EN 840) szabvány előírásainak
és e rendelet szerinti űrmértéknek meg kell, hogy feleljen. A kukaedényzet beszerzésében a
közszolgáltató segítséget nyújt az általa forgalmazott termékek felajánlásával.
(2) A Közszolgáltató a (3) bekezdés szerinti kukaedényzet megvásárlása mellett, bérleti
lehetőséget is köteles biztosítani az ingatlanhasználó természetes személyek részére. A
kukaedényzet bérleti feltételeit az ingatlanhasználó és a közszolgáltató bérleti szerződésben
rögzíti.
(3) A kukaedényzet választott űrmértékéről az ingatlanhasználó írásban nyilatkozik a
közszolgáltató felé. A használni kívánt edényzetet a Közszolgáltató űrmértékkel és
évszámmal ellátott matricával regisztrálja, amely a számlázás alapja. A matricát az
ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényzetére felragasztani és annak állagmegóvásáról a
lehetőségekhez mérten gondoskodni, idegen személy részére azt át nem adhatja. A matrica át
nem vétele nem mentesíti az ingatlanhasználót a közszolgáltatási díj fizetése alól. Az ingatlan
használaton kívülisége esetén a matricát az ingatlanhasználó a közszolgáltató részére - a
lakatlan nyilatkozattal együtt - köteles visszaszolgáltatni.
5
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(4) A nyilatkozatban megjelölt kukaedényzet mellé, kizárólag kék színű, „ARIES Kft.”
felirattal ellátott 120 literes zsákban lehet kihelyezni, az egy kukán felül keletkező többlet
hulladék mennyiséget. A közszolgáltató szerződést köt a településen található azon
üzletekkel, melyek az együttműködést felajánlják a kék színű zsák forgalmazására, abból a
célból, hogy az ingatlanhasználók könnyebben beszerezhessék a szükséges zsák mennyiséget.
8. Az üdülő ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok
22. § (1)6 Az üdülő ingatlanhasználóktól „ARIES” felirattal ellátott 60, 80, 110 és 120 literes
zöld színű zsákban szállítja el a közszolgáltató a települési szilárd hulladékot.
(2) Az üdülő ingatlanhasználók esetében fél éves időszakra április 01-től, szeptember 30-ig
történik a közszolgáltatási díj kiszámlázása. Az üdülő ingatlanhasználók kötelesek a féléves
időszakra eső közszolgáltatási díjat a zsákok átvételével egy időben kifizetni és a
közszolgáltató által biztosított, a féléves időszakban heti egyszeri ürítésre elegendő „ARIES”
feliratos zöld színű zsákokat tárgyév március 31-ig átvenni. Közszolgáltató jogosult az üdülő
időszakra vonatkozó díj kifizetésével egy időben a közszolgáltatási számla kibocsátására.
(3) Azon üdülő ingatlanhasználók részére akik, a fenti határidőig nem vették át a zsákokat
és szüneteltetési kérelemmel sem fordultak a közszolgáltatóhoz, a közszolgáltató jogosult a
féléves üdülőidőszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlát tárgyév
április hónapjában kibocsátani.
(4) A közszolgáltató felé tárgyév március 31-ig szüneteltetési kérelmet benyújtó üdülő
ingatlanhasználóknak, tárgyév november 30-ig igazolni kell az ingatlan használaton
kívüliségét a 8. § alapján. Amennyiben nem tudják a használaton kívüliséget a fenti időpontig
igazolni, úgy a közszolgáltató jogosult tárgyév december hónapjában, az üdülőidőszakra
vonatkozó számlát elkészíteni.
9. Közszolgáltató ügyfélfogadási rendje
23. §. A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a
közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében központi
ügyfélszolgálatot tart fenn a 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. sz. alatt.
Továbbá minden héten hétfői napon du. 15:00-18:00 órai nyitva tartással az önkormányzat
által biztosított helyen, a 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 12. sz. alatt.

IV. fejezet
10. A helyi közszolgáltatás alá tartozó elkülönítetten gyűjtött (szelektív)
hulladékkezeléssel kapcsolatos tevékenység ellátásának rendje
24. § (1) A lakosság részére történő elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékkezelés
kialakítása, üzemeltetése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részeként a közszolgáltató
feladata, figyelembe véve annak gazdasági és pénzügyi lehetőségeit.

6
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(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékgyűjtés rendszerét felépítő elemek a következők:
a) Elkülönítetten gyűjtött hulladékgyűjtő járat üzemeltetése, melynek esetében a
begyűjtés módja:
aa)7 a vegyes üveg hulladékot tartalmazó gyűjtőkonténerek – melyek telepítési helyeit
jelen rendelet függeléke tartalmazza – havonta kétszer kerülnek ürítésre.

ab) családi házas és üdülő övezetben zsákos gyűjtési rendszer működik. Az
átlátszó, 120 literes, sárga feliratos zsákban kizárólag műanyag PET, HDPE és
fém (sörös-, üdítős doboz) hulladék helyezhető el. Közszolgáltató a szelektív
műanyag és fém hulladékok zsákos begyűjtését kéthetente a háztartási hulladék
begyűjtésének napján végzi.
Az átlátszó, 60 literes és kék színű felirattal ellátott zsákban vegyes papír
(szórólapok, újságok) hulladékok helyezhetők el. A kartonpapírt a zsákok
mellé, kötegelve lehet elhelyezni úgy, hogy az ne szóródjon szét. A zsákos
vegyes papír és a mellé elhelyezett kötegelt kartonpapír hulladék elszállítása
havonta egyszer történik.
A zsákos begyűjtési hetekről közszolgáltató az ingatlanhasználót évente a IV.
negyedéves közszolgáltatási számla mellé csatolt írásos anyaggal a következő
évre vonatkozóan tájékoztatja.
Az elkülönítetten gyűjtött hulladék-zsákban elhelyezett, de az elkülönítetten
gyűjtött műanyag, fém és papír hulladéktól eltérő hulladék frakciót (pl.
háztartási hulladékot, a PET és HDPE műanyagtól eltérő műanyagot, üveget,
zacskót stb.) tartalmazó zsákot a közszolgáltató nem köteles elszállítani.
ac) A közszolgáltató a telephelyén biztosítja nyitva tartási időben az elkülönítetten
gyűjtött hulladék frakciók (műanyag PET, HDPE, papír, vegyes üveg és fém
alumínium) átvételét korlátlan mennyiségben.
b) Újrahasznosításra történő átadásra előkezelés, melynek fázisai
ba) kézi válogatás
bb) perforálás
bc) bálázás
(3) A rendszer fejlesztése és üzemeltetése, az Önkormányzat és a közszolgáltató között
létrejött együttműködési megállapodásban foglalt feltételek alapján történik.
(4) Az ingatlanhasználó köteles együttműködni a hulladékok mennyiségi csökkentését
célzó kezdeményezésekben, különösen az elkülönítetten gyűjtött hulladékgyűjtésben. A város
közigazgatási területén az ingatlanhasználó köteles az elkülönített hulladékgyűjtésben részt
venni, részére az illegális lerakást megelőző, az Önkormányzat és a közszolgáltató által
felkínált elhelyezési lehetőségeket igénybe venni.

V. Fejezet
Záró rendelkezések

7
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25. § Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
26. § Jelen rendelet hatályba lépésével, hatályát veszíti a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 6/2006.(III.31.)
önkormányzati rendelet.

Fáki László s.k.
polgármester

dr. Stiebel Viktória s.k.
jegyző

Záradék:
A 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2015. február 27-én a Képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott módon
kihirdetésre került.
dr. Stiebel Viktória s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalás: 2015. szeptember 29.

Melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez8
A Közszolgáltató szállító eszközeihez, szilárd hulladék elszállításához rendszeresített
gyűjtőedények jegyzéke
I. Rendszeres
belterületén:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

szilárd hulladékszállításhoz rendszeresített gyűjtőedények Szigethalom város

60 literes gyűjtőedény
80 literes gyűjtőedény
110 literes gyűjtőedény
120 literes gyűjtőedény
60 literes zöld színű ARIES Kft felirattal ellátott zsák
80 literes zöld színű ARIES Kft felirattal ellátott zsák
110 literes zöld színű ARIES Kft felirattal ellátott zsák
120 literes zöld színű ARIES Kft felirattal ellátott zsák a plusz hulladék
szállítására; alkalmazása e rendelet 13. § (5) bekezdése alapján
1.9. 1100 literes konténer társasházi lakások és gazdasági társaságok esetében
1.10. 5 és 6 m3-es zárt konténerek intézmények és gazdasági társaságok esetében
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II. Nem rendszeres, eseti szilárd hulladékszállításhoz rendszeresített gyűjtőedény a Város
belterületén:
2.1. 3 m3 nyitott konténer
2.2. 5 m3 nyitott konténer
2.3. 5 m3 zárt konténer
2.4. 6 m3 nyitott konténer
III. Szelektív hulladékgyűjtésére rendszeresített gyűjtőedény a Város belterületén:
3.1. 2000 literes speciálisan kialakított gyűjtőedény
sárga színű: műanyag hulladék gyűjtésére
fehér színű: alumínium fémhulladék gyűjtésére
zöld színű: vegyes üveg hulladék gyűjtésére
kék színű: papír hulladék gyűjtésére
3.2. 120 literes zsák: színtelen, átlátszó, sárga feliratos: PET, HDPE és fémhulladék
gyűjtésére
3.3. 60 literes zsák: színtelen, átlátszó, kék feliratos: vegyes papírhulladék (újság,
szórólap)

Függelék a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez9
Az elkülönítetten gyűjtött vegyes üveghulladék-gyűjtő konténerek telepítési helyei:
1. Gyümölcshalom parkoló (2315 Szigethalom, Mű út hrsz. 5246/6)
2. Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény (2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u.
147.)
3. Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola parkoló (2315 Szigethalom,
Thököly u. 37.)
4. Régi Temető mögötti közterület (2315 Szigethalom, Szabadkai u. – Móra F. u.
sarok)
5. Szent István Általános Iskola parkoló (2315 Szigethalom, Szabadkai u. 64.)
6. Dunasor - Bogrács u. kereszteződéssel szembeni parkoló (2315 Szigethalom,
Dunasor)
7. SPAR áruház parkoló (2315 Szigethalom, Mű út 2340 hrsz.)
8. Reál ABC parkoló (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 11.)
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