
 
 

Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2014(I. 31.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 8/2003. (XII.10.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 
 

Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 8/2003. (XII.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
1. § (2) „ A közszolgáltatást az önkormányzat a Vertikál Konzorciummal megkötött 

megállapodás alapján szervezi.” 
2. § A Rendelet 1. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. § (9) „A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a 
Vertikál Konzorcium által megbízott alvállalkozóként, az Eszköz Kft. 2500 Esztergom, 
Poór Antal tér 1. (továbbiakban: szolgáltató)” 

 
3. § A rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

7. § § (1) „A beépítetlen használaton kívüli, illetve használt lakott ingatlan esetében (a 
továbbiakban: üres ingatlan) használója kérheti írásban a közszolgáltatótól a kötelező 
közszolgáltatás szüneteltetését az üres ingatlan esetében, ha ingatlanától megszakítás nélkül 
legalább 30 napig távol van, és a távollétet megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a 
közszolgáltatónak bejelentette.  

 
(2) Az ingatlanhasználó a Ht. 38. § (3) bekezdés szerinti adatokat a közszolgáltató felhívására 
megadja.  
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartás 
vezetésének célja a közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos e rendeletben és a 
hulladékról szóló törvényben előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének a 
megállapítása, ellenőrzése. A nyilvántartásban szereplő adatokat törvényben meghatározott 
személyek ismerhetik meg. Ha az ingatlanhasználó személye megváltozik, a változást követő 
napon az (2) bekezdésben meghatározott adatait törölni kell.” 
 
 
 
 



4. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a Rendelet: 

1. 1.§ (6) bekezdésének b. pontja, (7) és (8) bekezdése 
2. 6. § (3) és 
3. 6. § (5) bekezdése. 

 
 
 
 
 
Janovics István       Dr, Kórósi Emőke 
polgármester        jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve 2014. január 31. 
 
 

Dr. Kórósi Emőke  
Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NESZMÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

8/2003. (XII. 10.)  Kt. sz. 
 

r e n d e l e t e  
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról. 

 
(Egységes szerkezetben) 

 
 
Neszmély Községi Önkormányzat képviselete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szalmai szabályairól 
szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 

 
I. Fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
1. §. 

 
(1) Neszmély Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben 

foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék 
rendszeres gyűjtésére, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról 
kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.  

 
(2) A közszolgáltatást az önkormányzat a Vertikál Konzorciummal megkötött megállapodás 

alapján szervezi.1 
 

(3) A közszolgáltatás célja: a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a 
közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező 
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, 
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 
 

(4) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Neszmély 
község (továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki. 

 
(5) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, 

birtokosa, vagy használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán 
keletkező szilárd hulladék gyűjtéséről és annak begyűjtésére feljogosított és 
engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról e rendeletben 
meghatározott módon köteles gondoskodni. 

 
                                            
1 Módosította a …/2014 (i: 29.) önkormányzati rendelet 



(6) Az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás kiterjed: 
a) a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, 

közterületen, vagy az ingatlan összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére 
bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres 
elszállítására; 

b)2  
 
(7)3 
(8)4 
(9) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 
közszolgáltató a Vertikál Konzorcium által megbízott alvállalkozóként az Eszköz 
Kft. 2500 Esztergom, Poór Antal tér 1. (továbbiakban: szolgáltató)5 

 
 

II. Fejezet 
 

Az ingatlan-tulajdonos kötelezettségei 
 

2. §. 
 
(1) Az ingatlan-tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd 

hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e 
tekintetben, hogy: 

a.) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére 
– az elszállításra való átvételéig gyűjtse, illetve tárolja, 

b.) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat 
által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, illetve a hulladékot a 
begyűjtésre az e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át,  

c.) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében , 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó körzetét ne 
veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, 
a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne 
zavarja. 

 
(2) Az ingatlan-tulajdonos az adataiban bekövetkezett változást, a közszolgáltatás 

igénybevételére újonnan kötelezetté vált ingatlantulajdonos e tényt 30 napon belül 
köteles a szolgáltatónak írásban bejelenteni. 

 
(3) Az ingatlan-tulajdonos köteles a közszolgáltatási díjat, a rendeletben foglaltak 
szerint kiegyenlíteni. 
 
 
 

                                            
2 Módosította a …/2014 (i: 29.) önkormányzati rendelet 
3 Módosította a …/2014 (i: 29.) önkormányzati rendelet 
4 Módosította a …/2014 (i: 29.) önkormányzati rendelet 
5 Módosította a …/2014 (i: 29.) önkormányzati rendelet 



III. Fejezet 
 

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a 
közszolgáltatás kötelező igénybevétele. 

 
3. §. 

 
(1) Az ingatlan-tulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe 

venni. A szolgáltatás igénybevételére a szolgáltató közvetlenül köt szerződést az 
ingatlan-tulajdonosokkal. 

 
(2) A helyi közszolgáltatás keretében az a tény hozza létre, hogy a szolgáltató az 

ingatlan-tulajdonos számára a szolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 
teljesítésére rendelkezésére áll. 

 
(3) Az ingatlan-tulajdonos: 

a) a települési szilárad hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a szolgáltatás 
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt,  

b) a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó alkalmi hulladék gyűjtésére a szolgáltató 
által rendelkezésre bocsátott azonosító jelével ellátott gyűjtő - eszközt 
(környezetbarát zsákot) köteles igénybe venni. 

 
(4) A községben alkalmazandó gyűjtőedény típusokat az l. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(5) Az ingatlan - tulajdonos az alkalmazható gyűjtőedények közül azt a típust, és 

olyan számban köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd 
hulladék tárolása két ürítés között környezetszennyezés nélkül megoldható. 
 
(6) A gyűjtőedény meghatározásánál a gyűjtőedény figyelembe vett hulladék nem 
lehet kevesebb: 

a.) lakás és családi házak esetén 80 liter/lakás/hét, 
b.) vállalkozás esetén 120 liter/hét. 

 
(7) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága külterületen és belterületen heti egy 

alkalom. 
 
(8) Az ürítések napját és az esetleges módosításokat a helyben szokásos módon, 

legalább évenként közzé kell tenni.(továbbiakban: járatterv) 
 
(9) A szolgáltató köteles a járattervet akkor is betartani, ha az ürítési nap 

munkaszüneti napra esik. 
 

A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával, elszállítására való átadásával és kezelésével 
kapcsolatos kötelességek. 

 
4. §. 

 
(1) Az ingatlan-tulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén köteles elhelyezni. 

Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni nem lehet.  
 



(2) Az ingatlan-tulajdonos legfeljebb a szállítást megelőző napon 16 órától helyezheti 
ki közterületre a gyűjtőedényt. 

 
(3) Az ingatlan - tulajdonos köteles gyűjtőedényeket hulladékszállítás céljából a 

szolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen a begyűjtést végző 
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 

 
(4) A hulladékszállítás céljából kihelyezett gyűjtőedény feltételének – a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. 
 
(5) A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény 

mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat 
sem. 

 
(6) Az ingatlan-tulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük 
tisztántartásáról. 

 
(7) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen 

keletkezett szennyeződés takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. 
 
(8) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, ami az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlan-tulajdonos a 
szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 

 
(9) Tilos a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, 

állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 
begyűjtést, az ürítést végző személyek vagy más személyek testi épségét. 

 
(10) A szolgáltató a díjfizetés igazolására és az edényzet azonosítására évente 

matricát biztosít az ingatlan-tulajdonosnak, amelyet a szolgáltatást 
igénybevevőnek, az edényzetre kell felragasztania. 

 
(11) A szolgáltató gyűjtőedények mellé szabálytalanul elhelyezett hulladékot is 

köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani. 
 
 

IV. fejezet 
 

A szolgáltatásra vonatkozó szerződés 
 

5. §. 
 

(1) A szolgáltató és az ingatlan-tulajdonos közötti szerződést írásban kell megkötni. 
 
(2) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 

szerződés kötelező tartalmi elemeit a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 



 
V. Fejezet 

 
Hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

 
6. § 

 
(1) 6 

(2) Az ingatlan-tulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére – a teljesített 
közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedévente utólag köteles 
megfizetni. 

 
(3)7 
(4) A szolgáltató köteles évente költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában, 

az önkormányzat részére előterjeszteni. 
 
(5)8 
 
(6) Nem magánszemély, egyéb ingatlan-tulajdonos esetén a közszolgáltatási díjat a 

szolgáltató havonta számlázza. 
 

Közszolgáltatás teljesítésének szüntetése 
 

7. §.9 
 

(1) A beépítetlen használaton kívüli, illetve használt lakott ingatlan esetében (a 
továbbiakban: üres ingatlan) használója kérheti írásban a közszolgáltatótól a 
kötelező közszolgáltatás szüneteltetését az üres ingatlan esetében, ha ingatlanától 
megszakítás nélkül legalább 30 napig távol van, és a távollétet megelőzően legalább 
15 nappal korábban írásban a közszolgáltatónak bejelentette.  

 
(2) Az ingatlanhasználó a Ht. 38. § (3) bekezdés szerinti adatokat a közszolgáltató felhívására 
megadja.  
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartás 
vezetésének célja a közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos e rendeletben és a 
hulladékról szóló törvényben előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének a 
megállapítása, ellenőrzése. A nyilvántartásban szereplő adatokat törvényben meghatározott 
személyek ismerhetik meg. Ha az ingatlanhasználó személye megváltozik, a változást követő 
napon az (2) bekezdésben meghatározott adatait törölni kell. 
 

                                            
6 módosította a 11/2013 (X.9.) önkormányzati rendelet 
7 Módosította a …/2014 (i: 29.) önkormányzati rendelet 
8 Módosította a …/2014 (i: 29.) önkormányzati rendelet 
9 Módosította a …/2014 (i: 29.) önkormányzati rendelet 



A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó 

külön rendelkezések 

 
8. §. 

 
(1) A lomtalanítás része a kötelező közszolgáltatásnak, melynek megszervezéséről 

és lebonyolításáról a szolgáltató gondoskodik. 
 
(2) A hulladékot az ingatlan-tulajdonos a szolgáltató által előzetesen megjelölt 

időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a szolgáltató 
előzetesen megjelölt. 

 
(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és 

gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne 
károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 
(4) A szolgáltató az (1)-(3) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon, 

szabálytalanul elhelyezett hulladékot is köteles – külön díjfizetés ellenében – 
elszállítani. Ha a külön díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, 
a szolgáltató a számlát az önkormányzatnak nyújtja be. 

 
Szabálysértések 

 
9. § 

 
(1) 10 
(2) 11 
(3) 12 
 

Záró rendelkezések 
 

10. §. 
 
(1) Ez a rendelet 2004. január 1-én lép hatályba. 
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a 6/1992. (III. 31.), a 7/1992. (IV. 25.), és a 

7/1994. (V. 16.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 
 
 
 
 
 Benkő Ferenc  Baudentisztl Péter 
 polgármester jegyző 
 
Kihirdetve: 2003. december 10. 

                                            
10 módosította a 11/2013 (X.9.) önkormányzati rendelet 
11 módosította a 11/2013 (X.9.) önkormányzati rendelet 
12 módosította a 11/2013 (X.9.) önkormányzati rendelet 



Baudentisztl Péter 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. számú melléklet  
 
 
Kötelezően igénybeveendő gyűjtőedények felsorolása 
 
 
Ingatlanonként: 
 
- 2 főig: 80 literes 
- 2-6 főig: 120  literes *  
- 6 fő és felett: 240  literes **  
- kérésre: 1100 literes 
*  (vagy 110 literes) 
**  (vagy 2 db 110-120 literes) 
 
 
 
2. számú melléklet  
 
 

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
szerződés kötelező tartalmi elemei: 

 
 
I. A megrendelő adatai 

1. Magánszemély esetén: 
a) Név 
b) Cím 

2. Cégbejegyzéssel rendelkező szervezet esetén: 
a) Név (képviselő) 
b) Cím 
c) Adószám 
d) Bankszámlaszám 
e) Cégjegyzékszám 



 
II. A szolgáltató azonosító adatai 
 
III. A szerződés tárgya 

1. A közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja 
2. Edényzet darabszáma, ürítési térfogata 
3. Ürítési nap 
4. Teljesítés helye 
5. Ürítési gyakoriság 
 

IV. A szolgáltatás díja 
1. Díjtétel ÁFA nélkül, edénytípusonként 
2. Fizetési határidő, fizetési mód 
3. Hátralék esetén felszámítható kamat mértéke 

 
V. A számlázás módja 

1. A számla kibocsátás idejét 
 
VI. A szolgáltatáshoz kapcsolódó információk 

1. A megrendelő által közölt adatokat 
2. A közszolgáltatás mértékét meghaladó, megrendelő igényéhez 

kapcsolódó esetleges többletszolgáltatásokat, és azok díjait 
3. Tájékoztatást a díjfizetést igazoló matricákról 

 
VII. A szolgáltatónál működtetett ügyfélszolgálat helye, ideje 
 
VIII. A szerződés módosításának és felmondásának feltételei  
 
 
 
3. számú melléklet  
 
 
 
 


