
Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2016.(VII.28.) számú rendelete 

az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfaladat ellátásról  

 

Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés  és a 88. § (4) bekezdésben 

kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 

 

1.§ 

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma 

 

Mesterszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben 

foglaltak szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat- ellátást szervez a települési 

hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és kezelésre. A felsorolt tevékenységek 

folyamatos ellátásáról hulladékgazdálkodási közszolgáltatás útján gondoskodik, amely 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés figyelembe vételével teljesül. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet tárgyi hatálya a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy ingatlanon gyűjtött és a 

közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék átvételével, gyűjtésével, 

szállításával és elhelyezésével összefüggő önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 

teljes körére terjed ki. 

 

(2) A rendelet területi hatálya Mesterszállás község közigazgatási területére terjed ki. 

Kivéve: a Harangzugi Holtágnál elhelyezkedő 402-409 helyrajzi számú, valamint a 0235/1, 

0235/2, 0235/3 helyrajzi számú „szántó” megnevezésű külterületi ingatlanok. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a települési hulladék átvételére, gyűjtésére, 

szállítására és kezelésére irányuló önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó 

közszolgáltatóra, valamint Mesterszállás település területén a szolgáltatást igénybevevő 

ingatlanok azon tulajdonosaira, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használóra (a 

továbbiakban: ingatlanhasználó), ahol a települési hulladék keletkezik. 

 

 



A közfeladat ellátásának rendje és módja 

 

3.§ 

 

1) Az önkormányzat jelen rendeletben foglaltak szerint látja el az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladatot, így a települési hulladék rendszeres gyűjtését, 

elszállítását, kezelését – hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján - 

közszolgáltató útján látja el. 

 

2) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladatainak megvalósítása során 

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok szerint megfogalmazott céljainak 

elérése érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal, 

b) önkormányzati társulás keretében valósítja meg az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladatát, 

c) az önkormányzatok közötti együttműködés tartalmát és feltételeit külön megállapodás 

rögzíti. 

 

3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltató közszolgáltatási szerződés alapján végzi a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét: a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak Mesterszállás község közigazgatási területén a 

közszolgáltatási szerződés szerinti teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltatója: 

INNO-SZOLNOK Kft. 1149. Budapest, Kupa vezér útja 3. (Továbbiakban: Közszolgáltató). 

 

4) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást igénybe venni. 

 

5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem 

vonhatja ki magát arra történő hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem, vagy csak részben 

veszi igénybe. 

 

6) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevétele hozza létre vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a 

közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Amennyiben az ingatlanhasználó a szolgáltató 

felajánlására nem válaszol, a jogviszony 120 l-es űrtartalmú gyűjtőedényre jön létre. 

 

7) A települési hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a Közszolgáltató határozza meg, 

és arról az ingatlanhasználót írásban tájékoztatja. 

 

8) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az 

ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.  

 

9) A hulladékgazdálkodási szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos 

gyűjtőedény használata kötelező, melyet a Közszolgáltató biztosít. 

 

10)  A település belterületén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója 

köteles (továbbiakban: ingatlanhasználó) az ingatlanán keletkező települési hulladék 



gyűjtéséről, és annak a begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező 

Közszolgáltatónak történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon gondoskodni. 

 

11) A település szilárd hulladék begyűjtésének, átszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és 

időpont) - a keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével – a Közszolgáltató köteles 

elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni. A 

hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat – a Közszolgáltatóval egyeztetett módon – 

hagyja jóvá. 

 

12) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a 

Közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – köteles írásban 

értesíteni. 

  

Az ingatlanhasználó kötelezettségei 

 

4.§ 

 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben 

meghatározott módon és helyen gyűjteni. 

Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: 

a) a települési szilárd hulladékot az elszállításig, az elszállításra való átvételig gyűjtse, 

illetve tárolja; 

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat 

által szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye, a hulladékot a 

begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, és a közszolgáltatási 

díjat kiegyenlítse; 

c) a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe 

vegye; 

d) a közszolgáltatás igénybe vételére még nem kötelezett (pl. építkezés), e rendeletnek 

megfelelően gyűjtse hulladékát és azt a saját költségén szállíttassa el; 

e) a települési hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak 

érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét és 

anyagi javait ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne 

szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne 

zavarja; 

f.) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonváltozás vagy 

egyéb ok folytán a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele kötelezetté válik. 

 

(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség azon ingatlana 

tekintetében, ahol nem tartózkodik, és hulladéka nem keletkezik. 

 

(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az 

ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet, cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,  

telephelyéül, fióktelepéül is szolgál, vagy ingatlanán állattartó tevékenységet végfez, köteles a 



települési hulladékát – a gazdálkodó szervezet ingatlanon folytatott gazdasági vagy állattartó 

tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól – elkülönítetten gyűjteni és arra 

közszolgáltatást igénybe venni. 

 

 

 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás további részletszabályai 

 

5. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 

Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt használ. 

 

 

(2) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága: 

a) családi házaknál heti egy alkalom, 

b) konténer esetében szükség szerint, de minimum heti egy alkalom. 

 

(3) A gyűjtőedények méretét és számát ingatlanonként úgy kell meghatározni a két ürítés 

közötti időszakra, hogy azokban a keletkező hulladék elhelyezhető legyen. 

 

(4) Közszolgáltató köteles a szállító eszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék 

mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó kérelmére, 

rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles 

igazolni. Az ingatlanhasználó erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni 

vagy külön díj ellenében – bérbe venni. A bérbe vett gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, 

kicseréléséről, javításáról – a szerződésben foglalt megállapodás szerint – a Közszolgáltató 

köteles gondoskodni. 

 

(5) Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a 

Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen 

meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató 

köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladékadott 

mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, 

vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas egyéb gyűjtőedényt az 

ingatlanhasználó rendelkezésre bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni. 

 

(6) Amennyiben az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett    

gyűjtőedények űrtartalmát és azt az ingatlanhasználó nem jelzi, a Közszolgáltató – az    

ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak 

megfelelő űrtartalmú edény beszerzésére felszólítani az ingatlanhasználót, illetve jogosult 

megemelni az ürítési gyakoriságot, amely szerződésmódosítást eredményez. 

 

(7) Ha az ingatlanon keletkező hulladék nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az 

átadott gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató jogosult az így átadott, illetőleg a 

gyűjtőedény mellé kirakott hulladék elszállítására. 

 



(8) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles tárolni. 

 

(9) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 

Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 

 

(10) 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. Amennyiben a hulladék szállítás során kiszóródás 

történik, a terület hulladék mentesítéséről és eredeti állapotának helyreállításáról, a szolgáltató 

köteles gondoskodni. A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény 

nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése, egyébként sem járhat 

károkozás vagy baleset veszélyének előidézésével. 

 

(11) A Közszolgáltató családi házak előtt járható út esetén valamennyi ingatlan előtt hetente 

egyszer köteles megjelenni a közszolgáltatás fölajánlására, a hulladék elszállítására. 

Járhatatlanság esetén a közszolgáltató megadja a közszolgáltatást igénybe vevőnek, hogy 

hová és mikor kell kihelyezni a gyűjtőedényeket. 

(12) Az ingatlanhasználó gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 

rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. 

(13) A gyűjtőedény ürítése során történő megrongálódásért a Közszolgáltató felel, és 

gondoskodik a kár megtérítéséről, kijavítás vagy csere útján. 

 

(14) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az eredményben lévő hulladékot úgy összepréselték, 

hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására 

köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.  

(15) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 

tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést 

végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét és a szállítóeszköz műszaki 

állapotát. 

 

 (16) Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot a 

Közszolgáltató által meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja, és ott díj ellenében 

elhelyezheti. 

 

 

A lomtalanítás alá tartozó települési hulladékra vonatkozó rendelkezések 

6. § 

 



(1) A Közszolgáltató évente egy alkalommal gondoskodik a település közigazgatási területén 

belül a lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során a Közszolgáltatónak átadott 

vagy közterületre helyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról. A 

lomtalanítás időpontját, menetét a Közszolgáltató az önkormányzat részére – a lomtalanítás 

kezdete előtt legalább 15 nappal – köteles bejelenteni, továbbá az ingatlanhasználókat felhívás 

közzététele útján tájékoztatni. 

(2) Az ingatlanhasználónak a lomhulladékot az ingatlan kerítésén belül úgy kell elhelyeznie, 

hogy ahhoz a Közszolgáltató, az általa meghatározott, az előre egyeztetett időpontban, a 

házhoz menő gyűjtés alkalmával hozzáférhessen, és a lomhulladékot elszállíthassa. 

 

Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer alkalmazásának külön rendelkezései 

 

7. § 

 

(1) A Közszolgáltató a település közigazgatási területén a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 39.§ (5) bekezdés szerint jogosult az elkülönített hulladékgyűjtést 

megszervezni, az ingatlanhasználó jogosult azt igénybe venni. 

(2) Az elkülönítetten gyűjtött továbbhasznosításra alkalmas hulladék gyűjtésére a településen 

a hulladékgazdálkodási szerződésben meghatározott számú és elhelyezésű elkülönített 

hulladékgyűjtő-konténer lett elhelyezve.  

 

(3) Az elkülönített hulladékgyűjtő-konténerek folyamatos ürítéséről a Közszolgáltató 

gondoskodik. 

Az elkülönített hulladékgyűjtő-konténerek papír-, műanyag- és üveghulladék elhelyezésére 

alkalmasak. Az elkülönített hulladékgyűjtő-konténerekbe csak az azon megjelölt hulladékfajta 

helyezhető el. 

 

(4) Az elkülönített hulladékgyűjtő-konténerek környezetében hulladék elhelyezése tilos. 

 

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat díja 

8. § 

(1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása során megvalósuló 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, 

aki jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére 

köteles.  

 



(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Koordináló szerv 

részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, a Koordináló szerv által kiállított számla 

ellenében – köteles megfizetni. 

 

(3) Nem tagadhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának megfizetését az, aki a 

települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésesben 

foglalt kötelezettségeit nem teljesíti. 

 

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő 

díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás, amely kedvezményezettje a Koordináló 

szerv. 

 

(5) A Koordináló szerv kezeli a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő 

ingatlanhasználó személyes adatait a közszolgáltatásra vonatkozó számlázási, díjbeszedési, 

valamint díjhátralék-kezelési feladatkörében.  

 

 

Záró rendelkezések 

 

9.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. július 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2007. (XII.20.) számú önkormányzati 

rendelet, valamint e rendeletet módosító 11/2009. (IV.09.); 5/2011. (IV.13.); 15/2009. 

(VIII.26.); 14/2011. (X.25.); 17/2012. (XII.22.); 5/2013. (IV.05.)  számú rendeletek 

hatályukat vesztik. 

 

 

Mesterszállás, 2016.07.27. 

 

 

Kiss Gábor  dr. Enyedi Mihály 

polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetve. 

Mesterszállás, 2016.07.27. 

 

dr. Enyedi Mihály 

jegyző 
 


