
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 46/2004.(XI.25.)  rendelettel egységes 

szerkezetbe foglalt 10/2003. (III.6.) számú rendelete a települési szilárd 

hulladékgazdálkodásról 

*15 

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja és 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

*15 

1. § Hatályon kívül helyezve 

Alapfogalmak 

 

2. §. E rendelet alkalmazása szempontjából 

 

a.) Hatályon kívül helyezve *15 

b.)  Hatályon kívül helyezve *15 

c.) Hatályon kívül helyezve *15 

d.) Közszolgáltató: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény *14 

e.) Hatályon kívül helyezve *15 

f.) Hatályon kívül helyezve *15 

g.) Közszolgáltatási díj: az ingatlan tulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért 

fizetendő, az önkormányzat e rendeletében megállapított díj; 

h.) Lomtalanítás körébe tartozó hulladék: az az alkalmilag képződött vagy 

felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely mérete, mennyisége, összetétele 

miatt nem helyezhető el rendszeres elszállításra alkalmazott gyűjtő edényzetben; 

*14 *15 

i.) Gyűjtőedény: 

ia) 120 liter vagy 240 liter, vagy 1100 liter gyüjtőedény 

                  *7   ib)  közszolgáltató által díjfizetés ellenében biztosított egyszer használatos zsák:     

120 liter  

j.) Építési törmelék: építkezéseknél, felújításoknál keletkező törmelék 

 

k.) Mezőgazdasági hulladék: állati eredetű trágya, magasabb szerves anyag tartalmú 

hulladék (pl. gallyak, takarmány maradvány, termény maradvány, stb.) 

l.) Hatályon kívül helyezve *15 

*4 

 m.) hatályon kívül helyezve *15 

*4 n.) hatályon kívül helyezve *15  

 

 

II. A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTALMA, A KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL 

ELLÁTOTT TERÜLET HATÁRAI 

 

Az önkormányzat feladatai 

 

3. §. (1) Fegyvernek önkormányzata az ingatlan tulajdonosoknál, használóknál (a 

továbbiakban tulajdonos) keletkező települési szilárd hulladék kezelésére kötelező 

közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) vezet be és tart fenn. 

 

(2) A közszolgáltatás kiterjed a jogszabályokban meghatározottakon túl és azzal 

összhangban: 

 

a.) A gyűjtőedényzetben elhelyezett hulladék elszállítására *6 

b.) A hulladék ártalmatlanítását szolgáló hulladékkezelő telep működtetésére, 

megszüntetésére, rekultivációjára, 
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c.) A közszolgáltatási díj mértékének és fizetésének meghatározására. 

d.) Évi egyszeri alkalommal térítésmentes lomtalanítási akció 

végrehajtására.*7 

e.) Igény esetén gyűjtőedényzet biztosítása. 

*4 

f.) A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken gyűjtőedényzet biztosítása, a 

gyűjtőedényzetben elhelyezett hulladék elszállítása.  

. 

 (3) hatályon kívül helyezve *15 

 

 (4) A közszolgáltató a nem e rendelet 2. §. i.) pont szerinti gyűjtőedényzetben elhelyezett 

hulladékot nem szállítja el.  

*7 

4. §.   A települési szilárd hulladék elhelyezésének helye a Kétpói Regionális Hulladéklerakó 

Telep. *10 

 

 

Az ingatlan tulajdonos kötelezettségei 

 

5. §. Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatást igénybe venni.  

 

*1, 2 

6. §. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan területén keletkező szilárd hulladékot 

gyűjteni, és azt a közszolgáltatónak a 2. §. i.) pont szerinti gyűjtőedényzetben átadni. 

Az átadás helye: az ingatlan előtti közterület, amely a szállítójárművel könnyen 

megközelíthető. Aki ettől eltérő helyen adja át a gyűjtőedényzetet elszállításra, 

annak a rendelet 1. sz. melléklet IV. pontjában meghatározott díjtételt kell 

megfizetni. *15  

 

(2) Az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni, hogy az (1) bek. szerinti átadáskor a 

hulladék a lezárt vagy lecsukott tetejű gyűjtőedényzetben maradjon, abból hulladék 

ne szóródhasson ki, és a kihelyezett gyűjtőedényzet a közlekedést ne gátolja.  

 

(3) Az ingatlan tulajdonos a hulladék átadását az alábbi időpontig köteles biztosítani a 

(4) bek. kivételével: 

 

I. körzet: 

 minden hét keddi napon reggel 7,30 óráig 

Tópart, Béke, Marx K., Bajcsy Zs., Vajda, József A. út, Felszabadulás 

út 163-239. és 170-248., Damjanich u. 73-171. és 70-166., Táncsics M. 

út 115-197. és 96/a-176., Háy M., Zárt kert út 

     II. körzet: 

minden hét szerdai napon reggel 7,30 óráig: 

Arany J., Petőfi, Dobó, Szántó K.J., Zrínyi, Fürst S., Dankó, Ságvári E., 

Gát, Hársfa, Bacsó B., Lehel, Vörösmarty, Szondi Gy., Rózsa, Árpád, 

Kossuth L., Kilián Gy., Zagyi I., Gyóni G. út, Hunyadi J. út 1-5/e. és 2-

12., Felszabadulás út 53-161. és 74/a-168., Dózsa Gy. út 1-81. és 2-

100., Damjanich u. 1-71. és 2-68., Táncsics M. út 49-115/a. és 46-96., 

Schönherz Z., Engels út 

    III. körzet: 

minden hét csütörtöki napon reggel 7,30 óráig: 

Hunyadi J. út 7-17. és 14-34.,  Orgona, Gyöngyvirág, Árvácska, 

Temető, Torony, Sziklai S., Martinovics, Viola, Tulipán, Rozmaring, 

Nefelejcs, Csillag, Bocskai, Rezeda, Úttörő, Szegfű, Kiss J., Bartók B., 

Brigád, Bem J., Liszt F., Verseny, Előre, Budai N.A., Szivárvány, 

Frankel L. út, Sallai, Felszabadulás út 1-51. és 6-74., Dózsa Gy. út 85-

157. és 102-162., Táncsics M. út 1-47. és 2-44., Gorkij út,  
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    IV. körzet: 

minden hét pénteki napon reggel 7,30 óráig: 

Fő út, Nyiszper M., Angolkert út, Kastély köz, Zalka M., 

Vöröshadsereg, Katona I., Mező I., Rákóczi F., Ady E., Berényi, 

Móricz Zs., Vöröscsillag, Asztalos F. út és Kun Farkas tér 

 

(4) Az ingatlan tulajdonos maga dönti el, hogy minden héten, vagy csak egyes heteken, 

de a (3) bek. szerinti időpontokban adja át a hulladékot elszállításra. 

 

(5) Hatályon kívül helyezve  *9*15 

 

 

*4 

7. §. (1) A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényzetek 

használata térítésmentes.  

 

(2) Az ingatlan tulajdonosa a települési hulladék kezeléséért a rendelet 1. sz. melléklete 

szerinti közszolgáltatási díjat köteles fizetni. 

 

 

A közszolgáltató kötelezettségei 

 

8. §.    (1)     A hulladék begyűjtése során a közszolgáltató az ingatlan tulajdonostól a 2. §. i.) 

pont szerinti gyűjtőedényzetben elhelyezett hulladékot rendszeresen összeszedi és a 

(2) bek. szerint elszállítja a 4. §.-ban kijelölt hulladékkezelő telepre.  

 

(2)  A hulladék összeszedése a rendelet 6. §. (3) bek. és (5) szerinti területeken és 

napokon 8-16 óráig történik. *9 

 

(3) A közszolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a közszolgáltatást csak 

törvényben, kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, 

korlátozhatja.  

 

(4) A közszolgáltató csak az oly módon elhelyezett hulladékot köteles elszállítani, 

amelyből a gépjárműre felrakás során a hulladék nem szóródik ki. 

*8 

(6) A közszolgáltató a 120 literes gyűjtőedényzetet (tartályt) heti 10.- Ft + ÁFA, a 240 

literes gyűjtőedényzetet heti 20.- Ft + ÁFA, az 1100 literes gyűjtőedényzetet 

(tartályt) heti 95.- Ft + ÁFA bérleti díjért kérelemre bérlet formájában biztosítja. A 

gyűjtőedényzet bérléséről a rendelet 10.§. (3) bekezdés szerinti tartalmú szerződést 

kötnek. 

 

(6) A bérelt gyűjtőedényzet  10 év múlva a bérlő tulajdona lesz térítésmentesen. 

 

*4 

(7) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyei: 

  a.) Felszabadulás út – Bajcsy Zs. út sarok, Felszabadulás út 168. parkoló 

b.) Felszabadulás út – Csillag út sarok, Felszabadulás út 31. parkoló 

c.) Fő út – Kiserdő köz sarok 

d.) Móricz Zs. út 1. 

*7 e.) hatályon kívül helyezve 

*7 f.)  hatályon kívül helyezve 

*7 g.) hatályon kívül helyezve 

 *7 h.) hatályon kívül helyezve 

 *4 
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 (8) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek formája: A rendelet 8.§. (7) bekezdésben  

megjelölt közterületen elhelyezett, felirattal és piktogrammal ellátott 

gyűjtőedényben az alábbi hulladékok helyezhetők el. 

 

 a.) sárga színű gyűjtőedényzetben műanyag hulladék 

 b.) fehér színű gyűjtőedényzetben fehér üveghulladék 

 c.) zöld színű gyűjtőedényzetben színes üveghulladék 

*5 d.) hatályon kívül helyezve 

 e.) kék színű gyűjtőedényzetben papírhulladék 

*5 f.)  hatályon kívül helyezve 

 

Az e rendelet szerint szelektíven gyűjtött hulladékot a Kétpói Regionális 

Hulladéklerakó üzembe helyezéséig települési szilárd hulladékként kell kezelni, és 

a rendelet 4. §-ában megjelölt helyre kell szállítani. *6 

 

 

A szolgáltatást igénybevevők kötelezettségei 

 

*15*17 

9. §. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles szerződést kötni, minimum egy éves időtartamra a 

közszolgáltatóval az e rendelet 8. § szerinti hulladékszállításra az alábbi módozatok 

szerint:  

 

a) 120 literes vagy 240 literes, vagy 1100 literes gyűjtő edényzetre, és egy frakciós 

(háztartásban használt műanyag flakon) hulladékgyűjtés egyszer használatos 

zsákban 

b) Ingatlanonként havi 1 db, összesen évi 12 db egyszer használatos 120 literes zsákra, 

és egy frakciós (háztartásban használt műanyag flakon) hulladékgyűjtés egyszer 

használatos zsákban 

c) 120 literes vagy 240 literes, vagy 1100 literes gyűjtő edényzet használata mellett egy 

frakciós (háztartásban használt műanyag flakon) hulladékgyűjtés egyszer 

használatos zsákban 

d.) 65 év feletti egyedül élő esetén 6 db zsák 

 

*16 Hatályon kívül helyezve 

 

*15 

(2) A bérelt gyűjtőedényzet őrzéséről és tisztántartásáról a bérlő felel. Amennyiben a 

bérelt gyűjtőedényzet a bérlő hibájából elveszik, vagy úgy megrongálódik, hogy 

használhatatlanná válik, a bérlő saját költségén  köteles pótolni. 

 

III. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI 

 

10. §. (1) A közszolgáltatási szerződés e rendelet alapján a szerződés aláírásával jön létre. 

 *14 

(2) Az ingatlan tulajdonosa a hulladék elszállítására köteles szerződést kötni a 

közszolgáltatóval.  

 

(3) A szerződésnek tartalmaznia kell: 

 A szerződő felek nevét, címét 

 A közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját és az ürítés idejét napok 

szerint.  

 A teljesítés helyét, ami a rendelet 6. §. szerinti. 

 A közszolgáltatás díját 

 A díjfizetés módját 

 A közszolgáltatási díj be nem fizetése esetén a behajtásra utaló szabályt 
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 A szerződés módosítás feltételeit 

A megkötött szerződésekre és ennek számítógépes nyilvántartására az Adatvédelmi 

Szabályzat előírásait kell alkalmazni.  

 *14 

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatóhoz a szerződés módosításának 

kezdeményezését a módosítást megelőző 8 napon belül bejelenteni, a módosítás 

okának megjelölésével. 

 

A szerződéseket a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván. 

 

IV. A KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJE 

 

11. §. A gyűjtőedényzet beszerzéséről, őrzéséről, tisztántartásáról, valamint a gyűjtőedényzet 

közterületen történő elhelyezése során a szennyeződés eltávolításáról az ingatlan 

tulajdonosa gondoskodik. 

 

12. §.   A kihelyezett gyűjtőedényzetből hulladékot eltávolítani tilos a közszolgáltató által 

végzett hulladékszállítás kivételével. *15 

 

13. §. A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényzet ürítése során esetlegesen keletkező 

szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.  

 *15*17 

14. § hatályon kívül helyezve 

 

15. §. Ha a gyűjtőedényzetben olyan hulladékot helyeztek el, ami pl. tömörítés, befagyás, stb. 

következtében az edény nem üríthető, az ingatlan tulajdonos a közszolgáltató 

felhívására köteles az edényt üríthetővé tenni a következő szállításig.  

 

16. §. Tilos a gyűjtőedényzetben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, 

állati tetemet vagy egyéb, az emberi életet, testi épséget, egészséget veszélyeztető 

anyagot vagy veszélyes  hulladékot (pl.: festékek maradékai, festékes doboz, 

gyógyszerek, növényvédő szeres göngyölegek, használt akkumulátorok, használt száraz 

elemek, fáradt olaj, olajos rongy stb.) elhelyezni.  

 

V. LOMTALANÍTÁS 

*4 

17. §. (1) Lomtalanításra minden év augusztus hónap utolsó teljes hetében kerül sor.  

 

(2) A lomtalanításra szánt hulladékot az ingatlan tulajdonosok a rendelet 6. §. (3) bek. 

szerinti időpontra a gyűjtőedényzet mellé helyezik el. Ennek elszállítását az 

önkormányzat végzi ugyanezen a napon 8-19 óra között, az (1) bekezdés szerinti 

időszakban. *15  

 

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

gyalogos forgalmat ne akadályozza, zöld területet, növényzetet ne károsítsa, és ne 

járjon baleset-, vagy károkozás veszélyével.  

*15 

            (4) A rendelet 9. § (1) bekezdés c) és e) pontja esetén az egyszer használatos zsákban 

szelektíven gyűjtött hulladékot minden hónap utolsó péntekén reggel 8 óráig az 

ingatlantulajdonos elszállításra átadja.  

 

 

 

VI. DÍJ FIZETÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

*15*16 
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18. §  (1) Az ingatlan tulajdonosa felé közszolgáltatási díjat szerződés alapján a közszolgáltató a 

rendelet 9 § (1) bekezdés a), c) és e.) pontja esetén naptári negyedévet követő hó 15–

ig számlázza, melyet az ingatlan tulajdonosa 8 napon belül köteles kiegyenlíteni.” 

 

(2) Az ingatlan tulajdonosa felé közszolgáltatási díjat szerződés alapján a közszolgáltató a 

rendelet 9 § (1) bekezdés b) pontja esetén naptári félévet követő hó 15 – ig számlázza, 

melyet ingatlan tulajdonosa 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. 

 

(3) A rendelet 18. § (2) bekezdéstől eltérően, az az ingatlantulajdonos, aki e rendelet 

szerint közszolgáltatásra szerződést nem köt, részére a közszolgáltató a tárgyi 

negyedévet követő hó 1-5-ig 3 db 120 literes zsákot biztosít az éves díj időarányos 

díjának (a rendelet 1. sz. mellékletének 4. pontja) megfizetése fejében, melyet a 

közszolgáltató pénztárhelyiségében vehet át és fizethet meg. 

 

(4) Aki nem tesz eleget az (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak, azok részére a számla, illetve 

3 db zsák ingatlantulajdonos címén kerül átadásra a tárgyi negyedévet követő hó 6-

10-ig. Ez esetben a díjat helyszínen vagy átutalással 8 napon belül kell megfizetni. A 

zsák költségén felül a kiszállítás költsége nettó 100,- Ft/alkalom összeget is meg kell 

fizetni. Amennyiben nem sikerül helyszínen átadni, akkor a zsák postán kerül 

kikézbesítésre. Ebben az esetben a zsák költségén felül a postaköltséget is meg kell 

téríteni.  

 

19. §. A háztartásban keletkező veszélyes hulladékok (pl.: festékek maradékai, festékes doboz, 

gyógyszerek, növényvédő szeres göngyölegek, használt akkumulátorok, használt száraz 

elemek, fáradt olaj, olajos rongy stb.) gyűjtését és szállítását az ingatlan tulajdonosa 

köteles megoldani. 

 

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

20. §. A külterületen talált hulladékot a Polgármesteri Hivatal szállítja el a rendelet 4. §.-ban 

meghatározott hulladékkezelő telepre.  

 

20/A. §.  

(1) Közterületen (parkokban, buszmegállókban, temetők előtti közterületen) az e 

rendelet 2. §. i.) pontjában meghatározott szemetest kell elhelyezni, melyet a 

közszolgáltató ingyenesen ürít és szállít el. 

(2) Az önkormányzati intézményeknél, a kereskedelmi tevékenységet végző 

vállalkozások, egységek, és a közszolgáltatást ellátó szervek előtti közterületen 

szemetest ingyenesen biztosít a Képviselőtestület azzal a feltétellel, hogy a 

kezelő az itt összegyűjtött hulladékot az e rendelet 2. §. 1.) pontjában 

meghatározott gyűjtő edényzetbe átrakja, s a továbbiakban ezekre az e 

rendeletben meghatározott szabályok vonatkoznak. (szállítás, szerződéskötés, 

díjfizetés, stb.) 

(3) A Móra Ferenc Általános Iskolában, az Orczy Anna Általános Iskola és 

Szakiskolában, a Napközi Otthonos Óvodában, a Művelődési Házban és a 

Polgármesteri Hivatalban száraz elem gyűjtésére alkalmas veszélyes 

hulladékgyűjtőt kell elhelyezni, melynek ürítéséről és elszállításáról a 

Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

*14 

20/B §. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének ismeretében a szabad bevételi 

forrás terhére az önkormányzat kedvezményt állapít meg 2013. február 28-ig. 

 

VIII. Hatályon kívül helyezve *13 
*12 

21. §.   Hatályon kívül helyezve *13 
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IX. HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉS 
 

22. §.  (1) Ez a rendelet 2003. június 1-én lép hatályba, kivéve a 2. §. l.) pontját, a 10. §. (3) 

bekezdésből a „A megkötött szerződésekre és ennek számítógépes nyilvántartására az 

Adatvédelmi Szabályzat előírásait kell alkalmazni.” mondatot, a 20/A. §-t, valamint az 1. sz. 

melléklet I, II. és III/a-b-c. pontját, mely 2005. január 1-én lép hatályba.  

 

(2) A rendelet 4. §. szerinti szeméttelep a Kétpói regionális települési szilárd hulladéklerakó 

üzembe helyezésig működhet. Ez esetben a szeméttelepet rekultiválni kell a központi 

jogszabályokban meghatározottak szerint.  

 

(3) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a település környezetvédelméről szóló 1987. évi 2.sz. 

tanácsrendelet 1-6. §-ai, a 21/2003.(VI.23.), 32/2003.(IX.4.), 40/2003.(IX.26.), 

28/2004.(X.7.) önk.rend. 

 

 

Huber Ferenc       Buzás Istvánné 

polgármester           jegyző 

 

 

*1 A 9/2005.(III.1.) önk.rendelettel mód.  

*2 A 16/2005.(IV.29.) önk.rendelettel mód. 

*3 A 21/2005.(VI.2.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.júl.1.) 

*4 A 25/2005.(IX.30.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.okt.1, de a Kétpói 

Reg.Hulladéklerakó üzembehelyezésével egyidejűleg kell alkalmazni.) 

*5 Az 53/2005.(XII.1.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.XII.1.) 

*6 A 30/2006.IX.27.) rendelettel mód. (hatályos: 2007.IX.27.) 

*7 A 18/2007.(IX.28.) rendelettel mód. (hatályos 2007.szept.28-től, kivéve az 1. sz. mell., 

aminek módosítását 2008. júl.1-től kell alkalmazni) 

*8 A 36/2007.(XII.27.) rendelettel mód. 2008.I.1-től 

*9 A 22/2008.(X.1.) rendelettel mód. (hatályos 2008.X.1., az 1. sz. melléklet módosítása 

2009.VII.1-től) 

*10 A 12/2009.(VI.4.) rendelettel mód. (hatályos kihirdetés napjától, de 2009.jún.15-től kell 

alkalmazni 

*11 A 24/2009.(X.15.) rendelettel mód.(hatályos 2009.nov.1-től) 

*12 A 25/2010.(IX.24.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2010. október 1-től) 

*13 A 23/2012.(IV.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. május 01-től) 

*14 A 67/2012.(XII.28.) rendelettel mód. (hatályos 2012. december 31-től, de az 5. és 7. § 

szerinti díjakat 2013. március 1-től kell alkalmazni. A díjemelés mértékét a képviselő-testület 

kedvezményként biztosítja, melyet a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.) 

*15 A 9/2013.(III.29.) rendelettel mód. (hatályos 2013. március 29-től) 

*16 A 13/2013.(IV.26.) rendelettel mód. (hatályos 2013. április 26-tól) 

*17 A 16/2013.(V.24.) rendelettel mód. (hatályos 2013. május 24-től, de az 1. § rendelkezéseit 

2013. július 1-től kell alkalmazni.  

 

Fegyvernek 2012. december 28. 

 

 

Tatár László        Buzás Istvánné dr.  

Polgármester        jegyző 

 

Kihirdetési záradék 

 

Ez a rendelet 2013. április 26-án került kihírdetésre. 

 

         Buzás Istvánné dr.  

          jegyző
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1. sz. melléklet 

*16 Hatályon kívül helyezve 


