
 
Alsópetény Község Önkormányzatának 

1/2011.(02.19.) rendelete 
 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint 

a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
 
Alsópetény község önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000.évi XLIII. törvény (Hgt.) 21. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
települési hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet (Dj) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet 
alkotja. 

 Általános rendelkezések 
1. § 

 
/1/ A rendeletet célja, hogy Alsópetény község közigazgatási területén a lakosság 
egészségének védelme, valamint a község természeti és épített környezetének megóvása 
érdekében a települési szilárd hulladék szállítására az ártalmatlanítására vonatkozó 
közszolgáltatást megszervezze. A hulladékszállítási közszolgáltatás kötelező igénybevételét 
biztosítsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, jogokat és 
kötelezettségeket, tilalmakat és jogkövetkezményeket a helyi sajátosságoknak megfelelően 
rendezze. 
 
/2/ A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. A települési szilárd 
hulladék elszállításába bevont területek, ahol a szolgáltatás igénybe vétele kötelező az 1. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
/3/ Nem terjed ki a rendelet hatálya a települési folyékony hulladékokra, a veszélyes 
hulladékokra, az állati eredetű hulladékokra és az inert hulladékokra, valamint az azokkal 
összefüggő tevékenységre. 

2. § 
Alapfogalmak: 
/1/ Köztisztasággal összefüggő tevékenység:  az egyes ingatlanok, valamint a közterületek 
tisztántartása. 
/2/ Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként bejegyzett földrészlet, közút, járda, 
tér, közpark. 
/3/ Települési szilárd hulladék: háztartási hulladék és egyéb szilárd hulladék 
a.) háztartási hulladék: lakásban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb 
helyiségben, a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területen keletkezett 
szilárd hulladék, így pl: salak, rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, 
papír, konyhai hulladék, kisebb méretű bútordarab, továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, 
kerti és gazdasági hulladék, falomb, kisipari tevékenység gyakorlásából keletkező kisebb 
hulladék, amí nem haladja meg 0,25 m3-t. 

 b.) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben 
felhalmozódott szilárd hulladék, valamint az azokhoz tartozó területeken illetőleg a 
közterületeken keletkezett szilárd hulladék.  



/4/ Nem minősül háztartási szemétnek: 

- az emberi ürülék, 
- az állati hulla és trágya, 
- jég, hó, sár, 
- az épület megrongálásából, bontásából, vagy javításából származó nagyobb - 25 kg-on felüli 
mennyiségű anyag, 
- tűz és robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag, 
- minden tárgy vagy hulladék, amelynek elhelyezése - terjedelménél vagy súlyánál fogva - a 
szemétgyűjtő edényekben, zárható nylon vagy papírzsákban nem lehetséges, 
- minden olyan egyéb anyag, eszköz vagy tárgy, amely a szemét szállításánál, felrakásánál az 
emberre, állatra vagy járműre veszélyt jelent, így pl. nagyobb méretű szúró vagy vágóeszköz. 
/5/ Az a.-b. pontban felsoroltakon kívüli hulladék nem tekinthető háztartási szemétnek. 
Elszállításáról a tulajdonos, használó, illetve az üzemeltető köteles gondoskodni. 
 

A közszolgáltatásként ellátandó közfeladat terjedelme 
3. § 

 
/1/ A köztisztasági tevékenység keretein belüli Alsópetény község illetékességi területén a 
háztartási szemét és hulladékszállítási tevékenységet megállapodás alapján az AVE Hevesi 
Városfenntartó Kft 3360 Heves, Károlyi Mihály út 15. (továbbiakban közszolgáltató) végzi. 
Tevékenysége kiterjed a település közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék 
begyűjtésére és a további ártalmatlanítás céljából a Közszolgáltató által kijelölt 
hulladékkezelő létesítményig történő elszállításra. A közszolgáltatás nem terjed ki a veszélyes 
hulladékok, az állati eredetű hulladékok, valamint az inert hulladékok kezelésére. Egyéb 
esetleges szemétszállításra külön szerződést kell kötni, melynek szolgáltatási díja szabad árformába 
tartozik. 

 
/2/ Az intézményesen összegyűjtött szemét, illetve hulladék az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Társulás által kijelölt Kerepes-Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő 
Központba kerül elhelyezésre. 
 

/3/ Közszolgáltató a hulladékkezelési tevékenységét a település közigazgatási területén 
kizárólagos jelleggel látja el. 

 

/4/ Közszolgáltató a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására az Önkormányzat 
közigazgatási területén ellátandó kötelező közszolgáltatása keretében 2011. január 01. 
napjától kezdődően, a 2006. január 01-jén kelt szerződés alapján 2015. december 31. napjáig 
jogosult. 

 
/5/ Az önkormányzat a település közigazgatási területén a települési hulladék kezelésére 
irányuló tevékenység gyakorlását a /4/ pontban meghatározott időtartam alatt harmadik 
személy részére nem engedélyezi. 
 

/6/ Bármely háztartási, ipari hulladék vagy egyéb szemét elhelyezése Alsópetény 
közigazgatási területén tilos. Ennek megszegése a mindenkori rendelkezések és az 
önkormányzat rendeletében meghatározottak alapján büntetendő. 

 



A közszolgáltatás ellátása 
4. § 

 
/1/ Közszolgáltató az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd 
hulladékgyűjtési és szállítási tevékenységet, illetve az erre irányuló közszolgáltatást a 
közszolgáltatás időtartama alatt folyamatosan és teljes körűen látja e.  
 
/2/ A közszolgáltató feladata teljesítése során köteles a gyűjtés helyét a lehulló hulladéktól 
megtisztítani, a területet tisztán hátrahagyni. 
 
/3/ Amennyiben a közszolgáltató a meghatározott szállítási napon a szolgáltatását – műszaki, 
vagy időjárási gondok miatt – elvégezni nem tudná, akkor azt az akadály elhárulását követő 
járatszedési napon köteles teljesíteni. 
 
/4/ A közszolgáltató a szakmában elvárható gondossággal köteles az edényzetet kezelni. A 
nem szabványos edényzetben keletkezett károkért a közszolgáltató nem tartozik anyagi 
felelősséggel. 
 
/5/ Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátása keretében különösen gondoskodnia kell 
évente egy alkalommal, az önkormányzattal egyeztetett időpontban lomtalanítás elvégzéséről. 
 
/6/ Közszolgáltató köteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátásához szükséges 
ügyfélszolgálat létrehozásáról és az ügyeleti rendszer működtetéséről, külön jogszabályban 
előírt, a közszolgáltatással összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről, továbbá a 
hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban lévő járművek, gépek, 
berendezések és egyéb eszközök folyamatos biztosításáról, valamint a közszolgáltatás ellátása 
után járó díj pénzügyi kezeléséről (számla kibocsátás és díjbeszedés). 
 

A szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevétele 
5. § 

 
/1/ Alsópetény Község Önkormányzata a háztartási és egyéb hulladék szállításának 
kötelezettségét valamennyi megnyitott utcára kiterjeszti, ezért minden tulajdonos, valamint 
használó köteles az ingatlanában, (üzlethelyiségében, vendéglátóegységében) keletkező 
települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott edényzet felhasználásával és módon 
elszállíttatni, azaz köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. 

 

/2/ A lakosság által igénybevett szolgáltatás esetén a hulladék elszállítására vonatkozó 
közszolgáltatói szerződés a szolgáltatás igénybevételével létrejön.  A közületek, és egyéb 
gazdálkodó egységeknél a hulladékszállítás módját, díját, gyakoriságát és a használt edényzet 
típusát a közszolgáltató határozza meg. 

 

/3/ Valamennyi ingatlantulajdonos, használó, bérlő, köteles a köztisztasági szolgáltatás 
ellátásához szükséges adatokat az új ingatlan (bérlemény) használata megkezdésétől számított 
legkésőbb 30 napon belül megadni, továbbá az adatokban bekövetkező változásokat, ezek 
bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni az önkormányzatnak. 

 



/4/ Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, az ügyfelek 
megfelelő tájékoztatására alkalmas, telefonos kapcsolattal rendelkező ügyfélszolgálatot és 
tájékoztatási rendszert fenntartani a társaság székhelyén, ill. kiszolgáló telephelyén. 

 

Közszolgáltatási díj 
6. § 

 
/1/ A közszolgáltatási díjat Alsópetény Község Önkormányzata ezen rendelet 2. sz. 
mellékletében határozza meg. 
/2/ Az Önkormányzat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek részére sem 
díjkedvezményt, sem pedig díjfizetési mentességet nem állapít meg, így a közszolgáltató felé 
költségtérítési kötelezettsége nincs. 
/3/ A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásért a közszolgáltatás 
igénybevevőjét terhelő díjhátralék, az erre megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás 
egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. 
/4/ A közszolgáltatási díj késedelmes fizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot 
jogosult felszámolni. 
/5/ A közszolgáltató vállalja a lakosságtól a díjak közvetlen beszedését ezen rendelet szerint. 
A hulladékszállítási díj számlázása negyedévenként történik.  
/6/ Az önkormányzat a díjhátralékos lakosok esetében a felszólítás többletterheire 
vonatkozóan ezen rendelet 2. számú mellékletében meghatározza azt az összeget, melyet a 
közszolgáltató a lakos részére kiállított számlában érvényesíthet. A bírság összege a 
mindenkori hulladékszállítási díj kétszeresének megfelelő összeg. 
 

A díjfizetés szüneteltetése 
7. § 

 
/1/ a.) Az ingatlan ideiglenes vagy végleges megüresedésekor a tulajdonos, elhalálozás esetén 
az örökös köteles a megüresedés tényét és várhatóan legalább fél éves időtartamát 15 napon 
belül írásban közölni a szolgáltatóval. 
b.) A díjfizetés szüneteltetése a beépítetlen ingatlanokra is vonatkozik - amennyiben ott nem 
keletkezik szemét - az a.) pontban rögzített bejelentési feltételek mellett. 
c.) Amennyiben a szolgáltató megállapítja, hogy a tulajdonos a.) és b.) pont szerinti 
nyilatkozata valótlan, követelheti a tulajdonostól az a.) és b.) pont szerinti nyilatkozat 
benyújtásának időpontjáig visszamenőleg a közszolgáltatási díj egyösszegű megfizetését. 
/2/ Tulajdonos-változás esetén a szolgáltatónak történő bejelentés napjáig a közszolgáltatási 
díjat a régi tulajdonos köteles fizetni. 
 

Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 
8.§ 

 
/1/ Az önkormányzat együttműködik a közszolgáltatóval a településre optimalizált járatterv 
összeállításánál és a közszolgáltatási hatékonyság növelésében. 

 
 
 
 
 



Az ingatlantulajdonosok hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 
jogai és kötelezettségei 

9.§ 
 
/1/ Az ingatlantulajdonos köteles: 
a.)  a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás 
végrehajtásában a jelen rendeletben meghatározottak szerint közreműködni, 
b.) az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési szilárd hulladék 
elszállításáról a közszolgáltatás igénybevétele útján gondoskodni, mely közszolgáltatást 
kizárólag Közszolgáltatótól vehet igénybe, 
c.) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartani, 
d.) a települési szilárd hulladék jelen rendeletben foglaltak szerinti gyűjtéséről, tárolásáról 
gondoskodni úgy, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét, jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze - az ingatlanon, a 
közterületen, vagy a szállító járműbe történő ürítéskor a hulladék szétszóródásával, 
kiporzással vagy más egyéb módon ne terhelje, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.  
(1) Tulajdonosváltozás esetén az új tulajdonos köteles a változásról Közszolgáltatót 
írásban értesíteni. 
(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik, és hulladék nem keletkezik. 
(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, 
és akinek az ingatlana egyidejűleg szolgál lakóhelyeként, valamint gazdálkodó szervezet 
cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként, köteles a 
települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezet tevékenysége során keletkező települési 
és termelési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni, 
feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra nem a helyben 
szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe. 
 

A hulladék gyűjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gyűjtőtartályok 
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 

10.§ 
 

/1/ Az ingatlantulajdonos köteles a rendszeresen keletkező háztartási szilárd hulladék 
gyűjtéséhez, tárolásához közszolgáltató által rendszeresített, szabványos 60 vagy 120 literes 
zárt hulladékgyűjtő edényt, saját költségén beszerezni, és kizárólag azt használni.  

 
/2/ Az ingatlantulajdonos köteles:  
a.) a gyűjtőtartályt az ingatlanán belül, lehetőség szerint védett helyen tárolni, 
b.) gondoskodni a gyűjtőtartálya szükség szerinti tisztításáról, fertőtlenítéséről, javításáról 
és cseréjéről.  
c.) a hulladékot úgy a gyűjtőtartályban elhelyezni, hogy az mozgatáskor, ürítéskor ne 
szóródjon ki, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza.  
d.) a tartályt üríthetővé tenni, ha a gyűjtőtartályt az alkalmazott gépi ürítési módszerrel 
üríteni nem lehet (pl.: nedves hulladék belefagyott, préselés miatt a hulladék túltömörödött). 
Ha emiatt a meghatározott gyűjtési napon a hulladékot nem lehet elszállítani, úgy a tulajdonos 
köteles azt a következő gyűjtési napig saját ingatlanán tárolni. 
 
/3/ A gyűjtőtartályban elhelyezhető szilárd hulladék súlya a 60 literes tartály esetén legfeljebb 
15 kg, 120 literes tartály esetén legfeljebb 30 kg lehet. 



 
/4/ A hulladékgyűjtő tartályba tilos olyan (pl.: folyékony, mérgező, égő, parázsló, robbanó) 
anyagot, állati hullát elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók vagy 
mások életét, testi épségét, egészségét vagy a szállító jármű megrongálódását eredményezheti. 
 
/5/ Éles, csorbult szélű, lyukas hulladékgyűjtő tartály használata tilos! 
 
/6/ A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. 
 
/7/ Az ingatlantulajdonos az ingatlanán a gyűjtőtartály kapacitásán felül települési szilárd 
hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg. 
 
/8/ Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által megjelölt napon a hulladékot 
tartalmazó tartályát ürítésre alkalmas állapotban, lecsukott fedéllel a hulladék elszállítása 
céljából legkésőbb reggel 6 órára, a közterületen, jól megközelíthető módon elhelyezni.  
(1) A hulladékgyűjtő edényt a szállítás napját megelőző napon legkorábban 18 órától lehet 
a közterületen elhelyezni, és azt az ürítés napján - ürítést követően - legkésőbb 18 óráig az 
ingatlanra köteles a tulajdonos visszahelyezni.  
(2) A hulladékgyűjtő edényt a tulajdonos úgy köteles elhelyezni, hogy az sem a gyalogos, 
sem a közúti forgalmat ne akadályozza, illetve veszélyeztesse.  
(3) A kihelyezett tartály nem rongálhatja a zöldterületeket és elhelyezése nem járhat a 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a településkép indokolatlan 
megzavarásával.  
 

Adatkezelés 
11.§ 

 
(1) Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Hgt.-ben 
és jelen rendeletben foglalt mértékben és tartalommal jogosult. 
(2) Közszolgáltató csak a Hgt. 23. § g.) pontjában meghatározott személyes adat 
kezelésére jogosult. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 
ideig kezelhető. 
(3) Közszolgáltató megfelelő intézkedésekkel köteles gondoskodni, hogy az adatbiztonság 
ne sérülhessen. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetve sérülés vagy megsemmisülés ellen.  
(4) Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a tulajdonos 
azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények 
érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.  
(5) Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt személyes adat nyilvánosságra hozására. 

 

Szabálysértési rendelkezések 
12. § 

 
/1/ A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértéseken túl szabálysértést 
követ el, és ezért 30.000,-Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható, aki 
a.) a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe,  
b.) a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról nem 
gondoskodik,  



c.) háztartási hulladékot felhalmoz, vagy a közterületre, illetve más ingatlanára hulladékot 
elhelyez, 
d.) aki a hulladékot nem a rendszeresített gyűjtőtartályban helyezi el, 
e.) szándékos vagy gondatlan magatartásával környezetterhelést okoz, 
f.) a rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének nem, vagy az előírt határidőre nem 
tesz eleget, 
g.) a közszolgáltatás díjfizetési kötelezettségének megállapítására vonatkozóan valótlan 
adatot közöl, 
h.) a közszolgáltatási díjat nem fizeti meg, 
i.) a gyűjtőtartályba folyékony, mérgező, robbanásveszélyes vagy más olyan anyagot 
helyez, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók vagy mások életét, testi épségét, 
egészségét, vagy a szállító jármű megrongálódását eredményezheti, 
j.)  a települési szilárd hulladék elszállításának jogszerű megtagadása esetén a 
megtagadási okot az előírt határidőre nem szűnteti meg, 
k.) Alsópetény közigazgatási területére illetéktelenül szállít be települési szilárd vagy más 
jellegű hulladékot.  

 
Záró rendelkezések 

13. § 
 

Ez a rendelet 2011. február 19-én lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 
közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 8//V.20./2004. rendelete hatályát veszti. 
  
Alsópetény, 2011. február 18. 
 
 
 
 
 
  Laluja Imre      Szabó Marianna 
  polgármester                        körjegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
E rendelet kihirdetése 2011. február 19-én megtörtént. 
 
                                                                                                   Szabó Marianna 
                                                                                                      körjegyző 



1. számú melléklet 
 
A települési szilárd hulladék elszállításába bevont területek, ahol a szolgáltatás igénybe vétele 
kötelező: 
 

1. Akácfa út 
2. Alkotmány út 
3. Arany János út 
4. Béke út 
5. Fűzfasor út 
6. Jókai út 
7. Kossuth út 
8. Május 1. út 
9. Mikszáth Kálmán út 
10. Petőfi út 
11. Rákóczi út 
12. Rózsa út 
13. Virág út 

 
 



2. számú melléklet 
 

1.) A települési szilárd hulladékok begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 
vonatkozó díjak 

 

- 120 literes edényzet heti egyszeri elszállítására vonatkozóan    
358 Ft+ÁFA bruttó 448 Ft 

-   60 literes edényzet heti egyszeri elszállítására vonatkozóan    
               279 Ft+ÁFA bruttó 

349 Ft 

 

2.) Díjhátralékos lakosok esetében a közszolgáltató által érvényesíthető bírság összege: 
- 120 literes edényzetet használó lakos esetében 896 Ft 
-   60 literes edényzetet használó lakos esetében 698 Ft 
 

 


