
KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐTESTÜLETE 

28/2009. (XII.21.) számú rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett 

köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
(egységes szerkezet) 

 
Kapolcs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában meghatározott jogszabályi felhatalmazás alapján,  
 
valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel, továbbá 
 
a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII.10.) Korm. rendelet, a 
települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. 
rendelet, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 
szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet, valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. 
(XII.28.) Korm. rendelet alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §1 

 
(1) Kapolcs község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) – a köztisztaság és a 

településtisztaság biztosítása, az épített és természeti környezet megóvása, a közegészségügy 
és az emberi egészség védelme, továbbá a közszolgáltatás kiszámítható folyamatos és 
biztonságos ellátása, illetőleg e tevékenység ellenőrizhetősége érdekében – a jelen rendeletben 
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez: 

 
a) a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató) 

szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon 
összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 
elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására, valamint 

 
(2) A jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék (a továbbiakban: hulladék) 

gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, valamint további kezelésére. Nem 
terjed ki ugyanakkor a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a radioaktív hulladékokra, 
valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre. 

 
(3) Az Önkormányzat által a jelen rendeletben foglaltak szerint szervezett hulladékkezelési 

közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági 
tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett szilárd települési 
hulladékra kötelező érvénnyel terjed ki.  

 
(4) A jelen rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladék minden birtokosára, akinek életvitele, 
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vagy egyéb tevékenysége, működése során hulladék keletkezik, vagy ingatlanán hulladék van, 
továbbá a hulladék begyűjtőjére és kezelőjére.  

 
(5) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Kapolcs község (a 

továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.  
 
(6) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) 

köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak 
szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni. 

 
(7) A település közigazgatási területén tilos: 

 
a) a hulladékot elhagyni, 
b) a gyűjtés, begyűjtés és lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, 
c) ellenőrizhetetlen körülmények között elhelyezni vagy kezelni. 

 
(8) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett Szolgáltató : REMONDIS Tapolca 
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft( 8300. Tapolca, Halápi u. 33.), amely szolgáltató a sikeres 
közbeszerzési pályázaton nyertes Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium ( 8200 
Veszprém, Házgyári u. 1.) tagja. 

 
(9) A közszolgáltatás ellátásra vonatkozó szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés)   

a Szolgáltatóval Kapolcs   község Önkormányzata Képviselő-testületének döntését követően 

a Polgármester köti meg.  

 
Alapfogalmak 

 
2. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 
 
1. 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 keletkező szilárd hulladék, 

 
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező szilárd hulladék, 
 
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező – 

külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. 
 

2. inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai 
átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai  
módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele 
kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi 
egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a 
csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti 
vizeket. 
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3. biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, 
ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) 
lebontható. 
 
4. hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták 
további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására 
szolgáló telephely. 

 
5. hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési 
szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére 
és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt 
begyűjtőhely. 

 
6. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, 
különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, 
lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló 
begyűjtőhely, szabványosított edényzettel. 

 
7. átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának elkülönítésére 
szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot a speciális 
gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt konténert (felépítményt) ürítés 
nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják. 
 
8. települési szilárdhulladék lerakó telep (a továbbiakban: hulladéklerakó): műszaki 
védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék föld 
felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények 
összessége. 

 
9. fajlagos hulladékmennyiség: a háztartásokban lakosonként évente átlagosan keletkező 
települési szilárd hulladék mennyisége (mértékegysége: kg/fő/év). 
 
10. térségi hulladéklerakó: több településen keletkező, lerakható települési szilárd hulladékból 
legalább 50.000 lakos fajlagos hulladékmennyiségének megfelelő mennyiség befogadására szolgáló 
létesítmény. 

 
11. térségi célú hulladékkezelő telep: több településen keletkező települési szilárd hulladékból 
legalább 50.000 lakos fajlagos hulladékmennyiségének megfelelő mennyiség kezelésére szolgáló 
létesítmény. 

 
12. lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy 
felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által 
rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el. 
 
13. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, valamint tulajdonosi közösség (társasház, lakásszövetkezet, 
garázsszövetkezet stb.) akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, használatában lévő ingatlanán 
a települési szilárd hulladék keletkezik. 

 
14. hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától 
átveszi, kezeli. 
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15. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a 
hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, 
ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, 
utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó 
szaktanácsadást és oktatást. 

 
16. szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd  hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított és kötelezett 
hulladékkezelő. 
 
17. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 
Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra 
vonatkozóan megállapított díj. 
 
18. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló 
földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás 
ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről 
szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és 
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. 

 
19. közforgalmi területsáv: az ingatlan-nyilvántartásban közterületenként nyilvántartott   
földrészlet, amely két szomszédos ingatlan között helyezkedik el. 
 
20. köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a 
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más 
épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek – és a hozzájuk tartozó területek, 
valamint a közterületek tisztántartása. 
 
21. zöld terület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a kerti 
burkolatokat és az építmények területét is. 
 
22. parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magában foglalja a 
kerti utakat és szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti szigetet is. 
 
23. közszolgáltatással összefüggő személyes adat: a közszolgáltatást igénybevevő neve, 
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, adószáma. 
 
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési szolgáltatás 
 

3.§. 
 
 
(1) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szilárd 
hulladék elhelyezése céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki. 
 

(2) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása 
során a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott célok elérése érdekében 
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együttműködik az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium működési területéhez tartozó 
települési önkormányzatokkal.   

 
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

 
4. § 

 
(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére 

hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.  
 
(2) Az Önkormányzat feladata az (1) bekezdésben foglaltak tekintetében különösen: 

     
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres és alkalmi 

begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, 
 

b) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval a szerződés 
megkötése, 

 
c) gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 

elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító-hely, hasznosító-hely kialakításáról, 
fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról, 
utógondozásáról és monitorozásáról, 

 
d) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása, 

 
e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes – jogszabályban meghatározott – 

hatósági jogkörök gyakorlása, 
 
f) a közszolgáltatással összefüggő egyéb jogszabályokba nem rendezett önkormányzati 

feladat és hatáskör megállapítása. 
 

 
 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
 

5. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonos alapvető kötelezettsége, hogy: 
 

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

 
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, illetve a hulladékot a gyűjtésre e rendeletben 
feljogosított hulladékkezelőnek átadja, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, 

 
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a 

hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 
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(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb 
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Ezzel egyidejűleg az ingatlanon 
keletkező rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében köteles megjelölni az ingatlanon 
található lakások és egyéb rendeltetésű egységek számát. 

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

beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol hulladék nem keletkezik. 
 
(4) Az ingatlan megüresedését az ingatlantulajdonos a megüresedést legalább 30 (harminc) 

nappal megelőzően köteles a Szolgáltató felé bejelenteni. 
 

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

6. § 
 
(1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltató feladata az 

Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésében foglaltak, valamint a 
környezetvédelmi előírások megtartása mellett – az önkormányzati rendeletben előírt módon 
– a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, annak a kijelölt 
hulladékkezelő telepre történő elszállítása, valamint a szolgáltatás folyamatosságának 
biztosítása. 

 
(2) A Szolgáltató jogosult a jelen rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatást 

igénybevevő magánszemélyek személyes adatainak közszolgáltatási tevékenységgel 
össszefüggő kezelésére.  

 
(3) A Szolgáltató a (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján végzett adatkezelési 

tevékenységének gyakorlása során köteles  maradéktalanul betartani a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
rendelkezéseit. 

 
II. FEJEZET 

 
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje,  

a közszolgáltatás kötelező igénybevétele 
 

7. § 

 
(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, illetve az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást 
igénybe veszi. 

 
(3) A közszolgáltatás teljesítésének jelen rendeletben szabályozott feltételeiről a Szolgáltató az 

ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A 
hulladék begyűjtésének, elszállításának útvonalát és időpontját – a keletkező 
hulladékmennyiségek figyelembe vételével – a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az 
ingatlantulajdonosokat – változás bekövetkezte előtt – értesíteni. 
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(4) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire jelen rendelet 5. és 6. §-

aiban foglaltakat kell alkalmazni. 
 
(5) Amennyiben a jelen rendelet 2. §-ának 1. pontjában meghatározott települési szilárd 

hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység 
folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati 
engedély, illetve útkezelői hozzájárulás birtokosa köteles az Önkormányzatnak igazoltan 
bemutatni (bejelenteni), hogy hulladékának kezeléséről a közszolgáltatóval kötött 
megállapodás alapján gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély 
megadását az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez (kötheti) 
köti. 

 
(6) Azon ingatlantulajdonosra, aki a kötelező közszolgáltatást igénybe veszi, a Hgt. 51. §-ának (1) 

bekezdésében előírt jogszabályi kötelezettség nem terjed ki. Az ezen ingatlantulajdonosoknál 
keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató köteles a külön 
jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodni. 

 
A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre 

bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
 

8. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 

Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles használni. Köteles 
továbbá – a rendszeresített gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi 
hulladék gyűjtésére – a Szolgáltató által térítés ellenében a rendelkezésére bocsátott és 
azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt igénybe venni.  

 
(2) Családi házak esetében lakásonként kötelezően 120 literes edény alkalmazandó.  

 
(3) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék 

mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére 
rendelkezésre bocsátani, mégpedig az ingatlantulajdonos kérelmének kézhezvételétől 
számított hét napon belül .Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény 
átvételét aláírásával köteles igazolni. 

 
(4) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy 

adatot közöl, és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen 
meghaladja a rendszeresített gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató – az ingatlantulajdonos 
megkeresésével egyidejűleg, az ingatlantulajdonos költségére – jogosult a tényleges 
mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, 
illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre rendszeresített 
gyűjtőedények számát, és az ennek megfelelő emelt díjat megfizettetni. 

 
(5) Az ingatlantulajdonos bejelentése alapján – az ingatlantulajdonos költségére – a Szolgáltató 

köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott 
mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú 
vagy további gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a szolgáltatást – 
megfelelő díjfizetés mellett – teljesíteni. 
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(6) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem csupán alkalmilag 
haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja 
teljesíteni a (7) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult az így 
átadott, illetőleg a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás  
tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost 
egyidejűleg értesíteni köteles.  

 
(7) A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos 

erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni. A gyűjtőedények 
elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról az ingatlantulajdonos köteles 
gondoskodni. A Szolgáltató által biztosított gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról (térítés 
ellenében – pl.: ellopták, eladták stb.), kicseréléséről, javításáról a Szolgáltató köteles 
gondoskodni. 

 
(8) A közterületen elhelyezett valamennyi szelektív gyűjtőedény rendszeres tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, továbbá rendeltetésszerű használatáról és állagmegóvásáról a Szolgáltató 
köteles gondoskodni. 

 
 

 
A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények 

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 
 

9. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. 

Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott 
útkezelői hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély 
alapján lehet. 

 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató 

által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és 
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítás napján, reggel 6,00 
órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést, és ezt 
követően a szállítás napján 22,00 óráig a közterületről el kell távolítani. 

 
(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 kihelyezett gyűjtőedényt vagy annak tartalmát 
megmozgatni vagy azzal bármely egyéb tevékenységet végezni a Szolgáltatón kívül harmadik 
személy nem jogosult. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos 
forgalmat, elhelyezése pedig egyébként sem járhat baleset- vagy károkozás veszélyének 
előidézésével. 

 
10. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.  
 
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 
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szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. 
 
(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy általa 

használatba vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, 
cseréjéről és esetleges pótlásáról (a pótlás csak térítés ellenében) az ingatlantulajdonos 
bejelentése alapján a Szolgáltató köteles gondoskodni. 

 
(4) A Szolgáltató által biztosított gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése 

vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak 
haladéktalanul bejelenteni és  megtéríteni. 

 
11. § 

 
(1) (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: 
 

- 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 45 kg. 
 

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, 
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására 
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Az ingatlantulajdonos köteles 
továbbá az ily módon okozott esetleges kárt megtéríteni. 

 
(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező (pl.: növény-védőszer maradékot, növény-

védőszeres göngyöleget, lejárt szavatosságú gyógyszereket), tűzveszélyes és robbanás-
veszélyes anyagot (pl.: fáradt olajat, olajos rongyot, olajos flakont, akkumulátort, száraz 
elemet, festék maradványt, festékes dobozt, festékes rongyot), állati tetemet, salakot, 
égésterméket, trágyát, jeget, havat, és a háztartásban keletkező olyan hulladékot vagy egyéb 
anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, valamint az ürítést végző személy 
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 

 
A hulladék elhelyezésével, kapcsolatos rendelkezések 

 
12. § 

 
(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését a Szolgáltató kizárólag a tapolcai átrakóállomás 

létesítményében végezheti. 
 
(2) A közcélú hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése és karbantartása a Szolgáltató 

kötelezettsége. A tisztítást és fertőtlenítést legalább kéthavonta, illetőleg szükség szerint 
nagyobb gyakorisággal el kell végezni. Fertőtlenítésre csak a külön jogszabályban 
meghatározott és engedélyezett szerek használhatóak. 

 
(3) A Szolgáltató köteles törekedni a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív 

gyűjtésére, kiemelt figyelemmel: 
 

- a keletkező hasznosítható hulladékokra (üveg, papír, fém, műanyag). 
 
Az e körben tett intézkedéseiről a Szolgáltató köteles a Képviselő-testületet legalább évente 
1 alkalommal tájékoztatni. 
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(4) A Szolgáltató a 10. §-ban foglalt előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett 
hulladékot köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani. Ha a külön díj megfizetésére 
kötelezett személye nem állapítható meg, a Szolgáltató a számlát az Önkormányzatnak 
jogosult benyújtani.  

13. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett, de a kötelező közszolgáltatás körébe nem 
tartozó (alkalmi jellegű) települési szilárd hulladékot legfeljebb 2 m3  mennyiségben, 6 
havonta – a (2) bekezdésében meghatározott létesítmény területére – maga is elszállíthatja, és 
jogosult az ily módon keletkezett hulladékot ott díjmentesen elhelyezni.  

 
(2) Az Önkormányzat által kijelölt ártalmatlanítóhely: tapolcai átrakóállomás.  

 
 
A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön 

rendelkezések 
 

14. § 
 

(1) A jelen rendelet 2. §-ának 1. pontjában meghatározott hulladékkal kapcsolatos lomtalanítás 
megszervezéséről és lebonyolításáról az Önkormányzat megrendelésére a Szolgáltató 
gondoskodik. A Szolgáltató a hulladékbirtokos számára ingyenesen, előre meghirdetett 
időpontban, évente legalább két alkalommal lomtalanítás során begyűjti a háztartásban 
termelődött, de a gyűjtőedényben el nem helyezhető hulladékot. A lom a közterületre a 
gyűjtés időpontját megelőző napon helyezhető ki, mégpedig kizárólag oly módon, hogy az a 
közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne veszélyeztesse. Tilos a lomtalanítás 
során a közterületre építési törmeléket, veszélyes hulladékot, járműroncsot, növényi 
hulladékot és nyesedéket kihelyezni. 

 
(2) A hulladék elszállítását a Szolgáltató végzi. 

 
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

 

15. §1 

 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat e rendelet 2. számú 
mellékletében foglaltak szerint  állapítja meg, egyéves időszakra. 

 
(2) A közszolgáltatásnak az önkormányzat rendeletében meghatározott díja a Szolgáltató által – 

a külön jogszabályban rögzített feltételek figyelembevételével – készített díjkalkuláció 
figyelembevételével kerül meghatározásra. 

 
(3) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a jogszabályok 

rendelkezései szerint a települési hulladék gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására 
kötelezett. 

 
(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat az önkormányzat részére lakóingatlanok 

esetében havi bontásban, üdülőingatlanok esetében pedig évi 2 részletben utólag köteles 
megfizetni. A befizetés módját az önkormányzat hirdetőtábláján közzéteszik. 

 
(5) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék 

adók módjára behajtható köztartozás (Hgt. 26. § (1) bekezdése). 
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16. § 
 
(1) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj egytényezős díjként kerül 

meghatározásra. 
 
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott közszolgáltatási díjat – összhangban a 64/2008. (III.28.) 

Korm. rendelet szabályaival – úgy kell meghatározni, hogy: 
 

a) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos 
költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető 
fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas 
legyen, és 
 

b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a 
közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés 
csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra. 

 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti költségnek és ráfordításnak minősül különösen: 
 

a) a hulladékbegyűjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához szükséges, a 
hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési 
költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülő költségeket és 
ráfordításokat is; 

 
b) a közszolgáltatás körében működtetett létesítmények bezárásának, rekultivációjának, 

utógondozásának és a harminc évig történő monitorozásának a díjfizetési időszakra 
vetített költsége; 

 
c) a számlázás és díjbeszedés költsége; 

 
d) a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért 

fizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi 
kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok 
költsége; 

 
e) az a) pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, 

pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások. 
 

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti utógondozási és monitorozási költségek a közszolgáltatási 
díjban akkor érvényesíthetők, ha a Szolgáltató az utógondozás, illetve a monitorozás körébe 
tartozó feladatai ellátására tervet készít, amely alapján mennyiségarányosan megállapítja az 
ennek megvalósításához évente szükséges – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – 
hivatalos fogyasztói árindex-alakulás alapján korrigált bevételt. 

 

(5) A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján 
kell meghatározni. 

 
(6) A (5) bekezdés szerinti egységnyi díjtételek – elkülönítve – tartalmazzák: 
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a) a települési szilárd hulladék esetében a hulladék begyűjtésének, szállításának, szelektív 
gyűjtésének és az utógondozásra, illetve monitorozásra is kiterjedő ártalmatlanításának, 
valamint a lomtalanításnak.  
 

(7) Az (1) bekezdés szerinti egytényezős közszolgáltatási díj esetében az egységnyi díjtétel a (3) 
bekezdésében meghatározott költségek és ráfordítások, valamint a várható szolgáltatási 
mennyiség hányadosaként kerül megállapításra.  

 
17. § 

 
(1) Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen 

használt ingatlan) esetében az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által rendszereseített és 
megjelölt zsákokban köteles az ingatlanán keletkezett hulladékot gyűjteni és az ezért járó 
közszolgáltatási díjat megfizetni. 
 

A közszolgáltatás teljesítésének és igénybevételének szünetelése 
 

18. §2 

 

(1) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az 

ingatlantulajdonos, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem 

keletkezik, életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül van, 

és a használaton kívüliséget a Szolgáltatónak jelezte. Erre irányuló kérelmét a 

Szolgáltatónak erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban nyújthatja be, évente 

január 10-iéig. A Szolgáltató a díjfizetési időszak elsőn negyedévére szóló számlákat már 

ennek figyelembevételével állítja ki. Amennyiben a bejelentést elmulasztja tárgyév február 

28-ig van lehetőség ezt pótolni. Ingatlantulajdonos köteles a megelőző díjfizetési 

időszakra vonatkozó közüzemi (víz vagy  elektromos áram) elszámoló számlákat vagy 

erről szóló közüzemi igazolást megküldeni a Szolgáltató részére a következő év január 

15-ig. Amennyiben a közüzemi számlák vagy igazolások nem igazolják az 

ingatlanhasználat mentességét, úgy a Szolgáltató visszamenőleg január 1-től egy 

összegben kiveti a szolgáltatási díjat. A teljes év a mindenkori jegybanki alapkamattal 

terhelten kerül kiszámlázásra. 

 

(2) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj adott havi ürítési díj részének megfizetése alól 

távollétének idejére az az ingatlantulajdonos, aki ingatlanától megszakítás nélkül legalább 

60 napig távol van és a távollétét megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a 

Szolgáltatónak bejelentette. Az ingatlantulajdonos az ingatlan újra használatba vételét 

követő 5 napon belül köteles írásban bejelenteni, csatolva a használaton kívüli időszakra 

vonatkozó fogyasztásmentes közüzemi elszámoló számlát, vagy közüzemi igazolást (víz 

vagy elektromos áram).Amennyiben a közüzemi számlák vagy igazolások nem igazolják 

az ingatlanhasználat mentességét, úgy a Szolgáltató visszamenőleg egy összegben kiveti a 

szolgáltatási díjat. A szüneteltetett időszak a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten 

kerül kiszámlázásra.  

(3) A mentességre való jogosultság kezdő időpontja a használaton kívüliség bejelentését 

követő hónap 1. napja. A folyamatosan és időlegesen használaton kívüli ingatlanok 

használatát ezt követően a Szolgáltató ellenőrizheti.  
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(4) Időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó bejelentés iratmintáját a rendelet 3 melléklete 

tartalmazza. 

(5) Az üdülő ingatlanok esetén a használati szezont 6 hónapban határozzák meg.  

 

 
III. FEJEZET 

 
Szabálysértések 

 
19. § 

 
Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, amennyiben cselekménye 
nem minősül törvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott szabálysértésnek, aki e 
rendelet bármely előírását megszegi. A szabálysértés tetten ért elkövetőjét a jegyző helyszíni 
bírsággal sújthatja. 
 

Hulladékgazdálkodási bírság 
 

20. § 
   

(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával: 
 

a.) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági 
határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem 
megfelelően tesz eleget, 

b.) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási 
tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez, 

c.) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, 
károsítja, 

 
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. 
 

(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki a rá vonatkozó külön 
jogszabályok előírásai szerint. 

 
(3) A bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) jogosult, 

amennyiben: 
 

a.) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó 
kötelezettségét megszegi, vagy 
 

b.) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás 
igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezés történik, vagy 

 
c.) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy 

 
d.) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület 

tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy 
 

e.) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással 
összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy 
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f.) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az 

azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget. 
 

(4) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabása és megfizetése nem mentesít a büntetőjogi és 
kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, 
illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, továbbá a természetes vagy korábbi környzet 
helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 

 
(5) A jogerősen kiszabott hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás. 

 
 

    IV. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 
 
 

21. § 
 
A jelen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon (az 
önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel) a jegyző gondoskodik. 
 
 

             Jogharmonizációs záradék 
 

22. § 
 

(1) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között 
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláirt Európai 
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. I. törvény 3.§-ával 
összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást 
tartalmaz. 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült, és azzal összeegyeztethető 

szabályozást tartalmaz. 
 
 
Kapolcs, 2009. december 10. 
 
 
             Göntér Gyula sk Vizeli Zoltánné sk 
 polgármester körjegyző 
Kihirdetve: 
Kapolcs, 2009. december 21. 
Vizeli Zoltánné   körjegyző 
 
1 kiegészítette 7/2012.(II.15.)önkormányzati rendelet hatályos 2012. január 1 napjától. 

2 módosította 7012.(II.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. január 1 napjától. 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. május 16.  
Takács Lászlóné körjegyző  
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2 melléklet  a  28/2009.(XII.21.) önkormányzati rendelethez 

 

A települési szilárd hulladék (háztartási hulladék) 
gyűjtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló edények 

alap- és egyszeri ürítési díja 2012. évben  
(64/2008.(III.28.)Korm.rendelet alapján 

  
A közszolgáltatás díja 

 
 
 

(1) A települési  hulladék kezelési közszolgáltatási díjat a következők szerint határozza meg:  

 
             2012. január 1-től az Észak-Balatoni Hulladékkezelési rendszer – Királyszentistváni Regionális   
             Hulladékkezelő Központ  működésének megkezdése napjáig. 
 
          a)  120 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítési díja                                           393   Ft 
          b)  80 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítési díja      262   Ft                                           
 
 

(2) Alábbi közszolgáltatási díjakat  az Észak-Balatoni Hulladékkezelési rendszer – Királyszentistváni 

Regionális Hulladékkezelő Központ  működésének megkezdése napjától kell alkalmazni.  

 
 
 

1 a b c d 

2  edényméret 

 3 60 liter/hét  80 liter/hét 120 liter/hét  

 4 Alapdíj  222 222 222 

 5 Ürítési díj 175 234 351 

 6 Közszolgáltatási díj összesen  397 456 573 

 
 
 
A hatósági ár a közszolgáltató által készített   költségelemzés alapján kerül megállapításra, és  a megállapított 
díjat a szolgáltató szedi be. 
 
A megállapított hatósági ár az általános forgalmi adót nem  tartalmazza. 
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3 melléklet a 28/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelethez 
 
 

„ Bejelentés az időlegesen használt ingatlanok  ürítési díja alóli mentesség igényléshez 
 
 

  
 
 
 
 
Név:…………………………………………...Leánykori név:……………………….….…. 

Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:……………………… 

Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:…………………… 

Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........ 

Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...……………… 

  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett, Kapolcs   
,…………………...……….utca………....hsz……….em……..ajtó című lakásban  nem rendelkezem 
állandó lakóhellyel, a lakást sem én, sem más nem használja. 
 
Az ingatlan a következő időponttól üres: Bejelentem, hogy a közszolgáltatással érintett ingatlan 
átmenetileg         év                     hó      naptól                   év                         hó                nap 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és az 
1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés értelmében tudomásul 
veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltoztatására 
vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet 
követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási adatokon 
keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok. 
 
 Kapolcs  , 201…………………….. 

 
  ………..……………………….. 

Kérelmező aláírása 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


