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Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2013 .(IX. 30.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és közterületek tisztán
tartásának szabályairól1
EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
Törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és 19. pontjaiban és a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 33.§(1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet területi hatálya Sárvár város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya Sárvár város közigazgatási területén található ingatlanokon
keletkező, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokra terjed
ki.
(3) A rendelet személyi hatálya
a. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék birtokosaira, a
közszolgáltatást igénybe vevőkre és a közszolgáltatóra (ide értve a
közszolgáltató alvállalkozóját is)
b. a közterületeket rendeltetésszerűen, vagy rendeltetéstől eltérő célra
használókra
terjed ki.
2.§2
A rendelet hatálya – a 10.§ (2) bekezdésben foglaltak kivételével - nem terjed ki a veszélyes
hulladékokra és kezelésükre vonatkozó tevékenységekre.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
3.§
(1) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (továbbiakban:
közszolgáltatás) ellátásáról 2013. október 1.-től 2018. szeptember 30.-ig a Sárvári
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Zöld Pont Nonprofit Kft-vel (továbbiakban: szolgáltató) a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) k) pontja alapján kötött közszolgáltatási szerződés
útján gondoskodik. A közszolgáltatás ellátására kötött szerződés megszűnése, vagy
megszűntetése esetén az önkormányzat a Ht. 33.§-ának megfelelően gondoskodik a
közszolgáltatás ellátásáról.3
(2) A közszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt az ingatlan-tulajdonos, egyéb jogcímen az
ingatlant használó (továbbiakban: ingatlan-tulajdonos) és a szolgáltató között az a tény
hozza létre, hogy a szolgáltató az ingatlan-tulajdonos számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatásra
vonatkozó jogviszony kezdete az a nap, amelyen a szolgáltató az ingatlan-tulajdonost
a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és feltételeiről írásban értesítette,
illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

4.§
(1) Az ingatlan-tulajdonos és a szolgáltató a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatásra
vonatkozóan, a szolgáltatónak és az ingatlan tulajdonosnak jogaikra és
kötelezettségeikre, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerződést
kötnek.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi
közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződő
feleket: a szolgáltatót és a megrendelő ingatlan-tulajdonost.4
(3) A szerződésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b) a teljesítés helyét,
c) a megrendelő által használható a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített szabványos gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint azzal,
hogy a közszolgáltató jogosult a természetes és a nem természetes személy
ingatlanhasználó által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során használt
gyűjtőedény méretét ellenőrizni és amennyiben helyszíni ellenőrzés alapján
megállapítást nyer, hogy az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény mérete
eltér a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv) által kiszámlázott ürítési díjnál
figyelembe vett gyűjtőedény méretétől, a Koordináló szerv jogosult az
ingatlanhasználó számára az ellenőrzés időpontját követő tárgyhó, vagy
tárgynegyedév első napjától kezdődően a ténylegesen használt hulladékgyűjtő
edényzet méretének megfelelő ürítési díj kiszámlázására,56
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét,
e) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező
hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi.
(4) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
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a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,
c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges
többlet szolgáltatásról és annak díjáról.
d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.
(5) A szolgáltató és a megrendelő által megkötött szerződésnek a szállítás gyakoriságára
és az edényzet méretére vonatkozó módosítására bejelentést követő negyedév első
napjától kerülhet sor, feltéve, hogy a negyedévet megelőzően legalább 30 nappal
korábban azt a szolgáltatónál kezdeményezte a megrendelő.
(6) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás, illetve új lakóház
használatbavétele esetén az új ingatlantulajdonosok a szolgáltató szerződéskötési
ajánlatának kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni.

5.§
(1) Az ingatlan-tulajdonos legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a
szolgáltatótól a közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, amennyiben legalább
megszakítás nélkül 90 napig az ingatlanát életvitelszerűen sem ő, sem más nem
használja.
(2) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlantulajdonos a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.
(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a
szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj
felszámítása mellett.

A közszolgáltató, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység
6.§
(1) A szolgáltató a közszolgáltatás ellátásához a közszolgáltatási szerződésben
meghatározott mértékig alvállalkozót vehet igénybe
(2) A szolgáltató a Sárvári Huke Kft-t, a Celli Huke Kft-t, a Megoldás Kft-t, a Len-FaMéh Kft-t, a Rekultív Kft-t, a Vörös és Társa Kft-t, a C. P. Portál Kft-t, és az
Enviroinvest Zrt-t mint alvállalkozót a hulladékgazdálkodási tevékenység
elvégzéséhez veheti igénybe.78
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és
az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
7.§
(1) A háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtése és tárolása
50, vagy 80, vagy 110-120, vagy 240, literes űrtartalmú kukában, 770, vagy 1100
literes űrtartalmú konténerben, valamint hulladékgyűjtés céljára gyártott, a
közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban (továbbiakban:
hulladékgyűjtő edény) történhet.9
(2) Az ingatlan-tulajdonos köteles a hulladékgyűjtő edényeket – a konténer kivételével – a
hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a
gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen (általában az
ingatlan bejárata közelében) elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem
akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.1011
(3) Tilos háztartási hulladékot elhelyezni közterületi hulladék gyűjtésére szolgáló
gyűjtőedénybe illetve háztartási hulladékhoz hasonló hulladék12 gyűjtésére szolgáló
gyűjtőedénybe.
(4) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet
kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
(5) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést
végző személyek vagy más személyek életét, testi egészségét, illetve a szállító
járműben rongálódást idézhet elő.13
(6) Tilos közterületi hulladékot elhelyezni háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló
gyűjtőedénybe, illetve a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék14 gyűjtésére szolgáló
gyűjtőedénybe.
(7) 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 ingatlan-tulajdonos a
szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(8) A szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy
általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti
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javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlan-tulajdonos bejelentése alapján
a szolgáltató köteles gondoskodni.
(9) A szolgáltató tulajdonát képező gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint
eltűnése, vagy megsemmisülése miatti kárveszélyt az ingatlan-tulajdonos viseli.

8. §
A gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék súlya nem lehet több mint a gyűjtőedény
űrtartalmának egyötöde, kilogrammban számítva.

9.§
(1) A háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a szolgáltató a
közszolgáltatási szerződésben foglalt napokon köteles elszállítani.
(2) Ha a közszolgáltatást végző észleli, hogy a gyűjtőedényben olyan anyagot, tárgyat
helyeztek el, amely nem minősül háztartási hulladéknak, vagy háztartási hulladékhoz
hasonló hulladéknak, vagy a hulladék súlya a 8.§ szerinti értéket jelentősen
meghaladja, akkor annak elszállítását megtagadhatja.1516
10.§
(1) A természetes személy ingatlantulajdonosnak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele
során részt kell vennie a házhoz menő elkülönített szelektív díjmentes
hulladékgyűjtésben, mely során családi házaknál 80 vagy 120 literes edényzetben,
kéthetente egy alkalommal, társasházaknál 120 literes edényzetben vagy 770 vagy
1.100 literes konténerben hetente egy alkalommal történik a papír-, műanyag-, fém-,
és a vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék gyűjtése. Az üveg csomagolási
hulladék gyűjtése családi házaknál havonta egy alkalommal házhoz menő zsákos
rendszerben történik. A fentieken túl a papír-, műanyag-, fém-, vegyes összetételű
kompozit-, és az üveg csomagolási hulladékot a hulladékgyűjtő szigetek
konténereiben kell elhelyezni. A gyűjtés során az üveg csomagolási hulladékot a
papír-, műanyag-, fém-, és vegyes összetétel kompozit csomagolási hulladéktól
elkülönítetten kell gyűjteni.1718
(2) A természetes személy ingatlantulajdonos a hulladékká vált gumiabroncsot (azonosító
kód: 16 01 03) 6 db/háztartás/év mennyiségben, ólom akkumulátort (azonosító kód:
16 06 01), nikkel-kadmium elemet (azonosító kód: 16 06 02), klór-fluor-szénhidrogént
tartalmazó kiselejtezett berendezést (azonosító kód: 20 01 23), veszélyes anyagokat
tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket (azonosító kód: 20
01 35), amelyek különböznek a 20 01 21 azonosító kódú (fénycsövek és egyéb
higanytartalmú hulladékok) és a 20 01 23 azonosító kódú
(klór-fluor15
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szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések) hulladékoktól, évente egy
alkalommal a Szolgáltató által Sárvár város közigazgatási területén meghatározott
helyre maga elszállíthatja és ott díjmentesen elhelyezheti.19
(2a) Természetes személy ingatlantulajdonostól származó biológiailag lebomló hulladék
gyűjtése házhoz menő biológiailag lebomló hulladékgyűjtés keretében történik Sárvár
város családi házas ingatlanai vonatkozásában. A gyűjtés január, február, december
hónapban havonta egy alkalommal, márciustól novemberig kéthetente egy
alkalommal díjmentesen történik. A gyűjtés igénybevételéhez szükséges 60 literes
előnyomott gyűjtőzsák a Szolgáltató ügyfélszolgálatán 21 db/háztartás/év
mennyiségben féléves bontásban vehető át, feltéve, hogy az ingatlanhasználó
tulajdonosnak hulladékgyűjtéssel összefüggő tartozása nem áll fenn, vagy azt a
kérelem előterjesztésekor megfizeti. A kertvárosi városrészben már kihelyezett
biokukák továbbra is használatban maradnak, amely ingatlantulajdonos biokukával
rendelkezik, díjmentes gyűjtőzsák igénybevételére nem jogosult. A fentieken túl
felmerülő biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére vonatkozó igény esetén a gyűjtés
igénybevételéhez szükséges 60 literes előnyomott gyűjtőzsák a Szolgáltató
ügyfélszolgálatán, minimum 5 db-os kiszerelésben vásárolható meg. Az
összekötözött ágnyesedék gyűjtése évente kettő alkalommal (tavasszal és ősszel)
ingyenes. Karácsonyfa gyűjtés január hónapban kettő alkalommal, hétköznapi napon
gyűjtve díjmentes.20
(2b) A természetes személy ingatlantulajdonos havonta egy alkalommal az építési-bontási
hulladékot a Szolgáltató által Sárvár város közigazgatási területén kijelölt helyre
maga elszállíthatja és ott díjmentesen elhelyezheti, évente 1 m3/háztartás/év
mennyiségben.21
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás,
vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A
bejelentésben meg kell jelölni az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék
esetében az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a
várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.
(4) Az a természetes személy ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd
hulladék keletkezik, és az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet
cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál,
erre tekintettel köteles a háztartási hulladékot a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló
hulladékától elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.22
(5) Díjmentes lomtalanítás: Természetes személy ingatlanhasználó a házhoz menő
lomtalanítást évente egy alkalommal, maximum 2 m3 mennyiségben díjmentesen
veheti igénybe. A házhoz menő díjmentes lomtalanítás július, augusztus hónapok és
vis maior helyzet kivételével egész évben igénybe vehető. A lomtalanítás iránti igényt
az ingatlanhasználónak kell bejelentenie a közszolgáltató felé. Az igénybejelentés
során szükséges megadni a lomhulladék várható mennyiségét. A 2 m3 feletti
19

Módosította: 20/2014. (XII.19.) Ör. 3. §., hatályos 2015. január 1-től
Beiktatta: 20/2014. (XII.19.) Ör. 3. §., hatályos 2015. január 1-től
21
Beiktatta: 20/2014. (XII.19.) Ör. 3. §., hatályos 2015. január 1-től
22
Módosította: 16/2015. (VII.2.) Ör. 4. §-a, hatályos 2015. július 3-tól
20
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lomhulladék csak a közszolgáltatási szerződésben meghatározott díj megfizetése
mellett szállítható el. A közszolgáltató a lomhulladékot az igénybejelentést követő 10
munkanapon belül, az ingatlanhasználóval előre egyeztetett napon szállítja el.
Lomtalanításkor kizárólag a lomhulladék kerül elszállításra. A ki nem használt
díjmentes lomtalanítási alkalom a következő naptári évre nem vihető át.
(5a) Díjköteles lomtalanítás: A díjmentes lomtalanításon túl a természetes személy
ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó lomhulladékot házhoz menő
díjköteles lomtalanítás keretében is elszállíttathatja a közszolgáltatóval a (5)
bekezdésben meghatározott módon. A díjköteles lomtalanítás minimális mennyisége 1
m3.23
(6) A lomtalanítás keretében a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű – és
gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket, parkosított területeket és a
növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
(7) Az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia az esetileg szállítható háztartási és
egyéb szilárd hulladék szeméttelepre való elszállításáról a jelen rendeletben és a külön
jogszabályokban foglalt előírások betartásával.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
11.§
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, és ürítésre való átadásának helyét a
közszolgáltató állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési
gyakoriság figyelembe vételével. Az alkalmazható edények: szabvány szerinti 50, 80,
110-120, 240 literes kuka, 770 és 1100 literes konténer, valamint az alkalmi többlet
hulladék gyűjtésére rendszeresített előnyomott hulladékgyűjtő zsák.242526
(2) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága az
meghatározottak szerinti, de minimum heti egy alkalom.

egyedi

szerződésekben

(3) A hulladékgyűjtő edényzet mérete természetes személy ingatlanhasználó számára
családi házban háztartásonként
a) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy
ingatlanhasználó esetében 50 liter, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant
egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott
igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.
b) 2 fő esetében legalább 80 liter,
c) 3 vagy több fő esetében legalább 110 liter,

23

Beiktatta: 31/2015. (XII.21.) Ör. 1. §., hatályos 2016. január 1-től
Módosította: 20/2014. (XII.19.) Ör. 4. §. (2) bekezdés b) pontja, hatályos 2015. január 1-től
25
Módosította: 16/2015. (VII.2.) Ör. 5. §-a, hatályos 2016. január 1-től.
26
Módosította: 8/2016. (IV.1.) Ör. 1. §-a, hatályos 2016. április 2-tól.
24
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d) többlakásos lakóházakban (társasházakban, szövetkezeti házakban)
lakásonként számítva
da) heti egyszeri szállítás esetén legalább az a)-c) pontoknak megfelelő
edényzet,
db) heti kétszeri szállítás esetén legalább ennek a fele.
A hulladékgyűjtő edényzet minimális mérete nem természetes személy
ingatlanhasználó esetén legalább 110 liter.2728
(4) A (3) bekezdésben meghatározott méretnél nagyobb méret is választható.
(5) Ha az ingatlanhasználó által a közszolgáltatónak átadott települési szilárd hulladék
mennyisége meghaladja a Koordináló szerv számlázásának alapját képező
gyűjtőedényzet űrtartalmát, úgy a közszolgáltató jogosult a tényleges mennyiségű
hulladéknak megfelelő űrtartalmú gyűjtőedényzet beszerzésére felhívni az
ingatlanhasználót határidő megjelölésével.2930
(6) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag, vagy rendszeresen
meghaladja a gyűjtőedények űrtartalmát, az ingatlan-tulajdonos köteles a többlet
hulladék elszállítására alkalmas műanyagzsákot a szolgáltató ügyfélszolgálatán
beszerezni, vagy a közszolgáltatási szerződést módosítani.31
(7) A szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az
ingatlantulajdonos erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult külön díj ellenében
bérbe venni. A bérbe vett gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről,
javításáról – a szerződésben foglalt megállapodás szerint – a szolgáltató köteles
gondoskodni.
(8) Jelen § (3) bekezdés a) pontja szerinti igazolás kiadása a polgármester hatáskörébe
tartozik.32
12. §33

13. §

(1) Lomtalanításkor a hulladékot az ingatlan-tulajdonos a szolgáltató által előzetesen
megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a
Szolgáltató előzetesen megjelölt. E célra nem jelölhetők meg vízfolyások, játszóterek
melletti, illetve idegenforgalmi szempontból fontos terület.

27

Módosította: 16/2015. (VII.2.) Ör. 5. §-a, hatályos 2016. január 1-től.
Módosította: 8/2016. (IV.1.) Ör. 1. §-a, hatályos 2016. április 2-tól.
29
Módosította: 16/2015. (VII.2.) Ör. 5. §-a, hatályos 2016. január 1-től.
30
Módosította: 18/2016. (IV.29.) Ör. 5.§ (2) bekezdése, hatályos 2016. 04.30-tól, eredeti szöveg:
„közszolgáltató”
31
Módosította: 18/2016. (IV.29.) Ör. 5.§ (3) bekezdése, hatályos 2016. 04.30-tól, eredeti szöveg: „Szolgáltatótól
megvásárolni”
32
Beiktatta: 16/2015. (VII.2.) Ör. 5. §-a, hatályos 2016. január 1-től.
33
Hatályon kívül helyezte: 20/2014. (XII.19.) Ör. 4. §. (3) bekezdése, hatálytalan 2015. január 1-től
28
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(2) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket, a parkosított területeket és a
növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
(3) A szolgáltató az (1)-(2) bekezdésben foglalt előírásoknak nem megfelelően
(szabálytalanul) elhelyezett hulladékot köteles elszállítani, s a hulladékot
szabálytalanul elhelyezőt az elszállított hulladék mennyiségéhez igazodó külön díj
fizetésére kötelezni. Ha a külön díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható
meg, a Szolgáltató a számlát az Önkormányzatnak nyújtja be.

Az ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettség, megfizetésének rendje, az esetleges kedvezmények esetei
14.§
(1) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlantulajdonos személyében történt
változás esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonos változás bejelentése hónapjának
utolsó napjáig a régi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles fizetni.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére – a
teljesített közszolgáltatás alapján, a tárgyhó vagy tárgynegyedév utolsó napjáig köteles
megfizetni.34
(3) A Koordináló szerv a számláját a természetes személy és a nem természetes
személy ingatlantulajdonosok részére 240 literes edényzet méretig negyedévenként, e
feletti méretű edényzet esetében havonta bocsátja ki. A közszolgáltatás díját
negyedévenkénti számlázás esetén - a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján –
készpénz átutalási megbízáson vagy folyószámláról kell az ingatlantulajdonosnak
megfizetni, melyet a számla kiállítását követő 15 napon belül kell kiegyenlíteni a
tárgynegyedév utolsó napjáig. Havi számlázás esetén a számlát a kiállítását követő 15
napon belül kell kiegyenlíteni a tárgyhó utolsó napjáig.35
(4) A közszolgáltatási díj késedelmes kiegyenlítése esetén a számla benyújtója a Ptk. által
meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. Nem számítható fel késedelmi
kamat az önkormányzat Humánerőforrás Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) által a
15. § szerint átvállalt közszolgáltatási díj összege után.
(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a szolgáltató számára a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását igazolja.

15.§
34

Módosította: 18/2016. (IV.29.) Ör. 5.§ (2) bekezdése, hatályos 2016. 04.30-tól, eredeti szöveg:
„közszolgáltató”
35 35
Módosította: 18/2016. (IV.29.) Ör. 3.§-a, hatályos 2016. 04.30-tól, eredeti szöveg: „A Szolgáltató a
számláját a lakossági és a közületi”
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(1) Az ingatlan-tulajdonos közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét a bizottság az
önkormányzat költségvetése terhére, részben vagy egészben átvállalhatja azon
magánszemély ingatlan-tulajdonosoktól, akik azt szociális rászorultságuknál fogva
megfizetni átmenetileg, vagy időszakosan nem tudják.
(2) Az (1) bekezdés szempontjából szociálisan rászorultnak az tekinthető, aki az átmeneti
segélyre való jogosultsági feltételeknek megfelel.
(3) A Bizottság az átmeneti segélyre vonatkozó jövedelemhatároktól eltekinthet különös
méltánylást érdemlő helyzetben levő személy esetén.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül ha,
a. házaspár esetén az ingatlan-tulajdonosok legalább egyike a 70. életévét
betöltötte,
b. az egyedülélő ingatlantulajdonos a 65. életévét betöltötte.
(5) A díjfizetési kötelezettség átvállalásáról a bizottság az ingatlantulajdonosnak a számla
kézhezvételét követő 15 napon belül benyújtható írásbeli kérelmére dönt. A
kérelemhez az átvállalandó díj összegét tartalmazó számlát csatolni kell.
(6) A közszolgáltatási díj átvállalásáról szóló döntést meg kell küldeni az érintetteknek és
egyidejűleg intézkedni kell a díj összegének a szolgáltató javára történő megtérítése
iránt.

16.§
(1) Az ingatlan-tulajdonos megtagadhatja
kötelezettségének nem tesz eleget.

a

díj

fizetését,

ha

a

szolgáltató

(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a szolgáltatás
nyújtásában a Szolgáltatót az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és az
akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.
17.§
(1) A Koordináló szerv mentesíti az ingatlantulajdonost a közszolgáltatási díj
megfizetése alól, ha a közszolgáltatás szüneteltetése jelen rendelet szerint történt.36
(2) A Koordináló szerv kérelemre, méltányosságból mentesítheti az ingatlan-tulajdonost
a közszolgáltatási díj megfizetése alól, ha a közszolgáltatás szüneteltetése nem
előzetes bejelentés alapján történt, de a szolgáltatás szüneteltetésének bejelentésében
az ingatlan-tulajdonos neki fel nem róható okból akadályoztatva volt (pl.: kórházi
kezelés miatt) és a szolgáltatás tényleges szünetelése bizonyított. A díjfizetés alóli

36

Módosította: 18/2016. (IV.29.) Ör. 5.§ (2) bekezdése, hatályos 2016. 04.30-tól, eredeti szöveg:
„közszolgáltató”
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mentesítésre vonatkozó kérelmet az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon
belül kell a szolgáltatónál előterjeszteni.37

Az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos
szabályok
18.§
(1) Az ingatlantulajdonos az üdülőnek minősülő, vagy időlegesen használt ingatlan esetén
a) amennyiben az 5.§-ban meghatározott feltételek fennállnak kérheti a
szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás
szüneteltetését, vagy
b) amennyiben az ingatlan használata nem folyamatos, de a használaton kívüli
időszak nem éri el egybefüggően a 90 napot, a használat időszakának
megfelelő, az állandó lakóingatlan tulajdonosra meghatározott díjjal arányos
díj - törvényi minimum figyelembevételével történő - megállapítását
feltéve, hogy az ingatlantulajdonos által megjelölt időszakban az ingatlant ténylegesen
senki nem használja.
(2) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan-nyilvántartás adataival kell bizonyítani.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetén az ingatlantulajdonos köteles bizonyítani az ingatlan
használaton kívüli voltát, időtartamát, továbbá azt, hogy a használaton kívüli
időszakban ténylegesen hol, milyen jogcímen tartózkodik, illetve az ingatlan a
bejelentésben szereplő időszakban ténylegesen használaton kívül van. Az
ingatlantulajdonos bizonyítékként megjelölheti különösen a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás adatait, a tényleges tartózkodási helyén igénybevett
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó iratokat, vagy egyéb – az ingatlan
használaton kívüli voltát hitelt érdemlően igazoló - bizonyítékot (pl.: más közüzemi
szolgáltató felé tett bejelentésről, vagy a tényleges közüzemi szolgáltatásról,
fogyasztásról szóló iratot, társasház esetén a közös képviselő igazolását).
(4) Ha az (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos
a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.
(5) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körébe
tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése
mellett – a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a Koordináló szerv pedig a
hulladék mennyiségének megfelelő díjat számít fel.38

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezések
19.§
37

Módosította: 18/2016. (IV.29.) Ör. 5.§ (2) bekezdése, hatályos 2016. 04.30-tól, eredeti szöveg:
„közszolgáltató”
38
Módosította: 18/2016. (IV.29.) Ör. 4.§-a, hatályos 2016. 04.30-tól, eredeti szöveg: „hulladék mennyiségének
megfelelő díj felszámítása mellett.”
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(1) A Htv. 38.§ (3) bekezdése alapján megadott személyes adatokat a közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai ellátása céljából, kizárólag a
közszolgáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelheti.
(2) A közszolgáltató felel az adatbiztonság követelményének érvényre juttatásáért.

A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok
20.§
(1) A közterületek tisztántartásáról, télen a síkosság elleni védekezésről – e rendeletben
foglaltak szerint – a közterülettel határos ingatlanok tulajdonosa, parkok, terek,
játszóterek esetében az önkormányzat gondoskodik. Az önkormányzat a feladatait
szolgáltatóval kötött szerződés útján látja el.
(2) Közterületen hulladékot elhelyezni, elhagyni a (4) bekezdésben foglaltak kivételével tilos.
(3) A közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése és a szükséges takarítás
elvégzése annak a kötelezettsége, akinek a tevékenysége következtében a
szennyeződés keletkezett.
(4) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre rendszeresített és felállított
hulladékgyűjtő tartályokba szabad elhelyezni. A hulladékgyűjtő tartályok
kihelyezéséről és rendszeres ürítéséről – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az
önkormányzat köteles gondoskodni.
(5) Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő tartályok
tulajdonos, illetve használó általi elhelyezése az önkormányzat előzetes egyetértésével
történhet, ezek tisztántartása, ürítése az üzemeltető kötelessége.

21. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendeletben
meghatározott kötelezettségei mellett köteles gondoskodni:
a) szilárd burkolattal nem rendelkező utcák esetében az úttest középvonaláig
terjedő terület, valamint a gépjárműbehajtók átereszeinek tisztántartásáról, a
hulladék eltávolításáról,
b) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó
lecsúszása lehetőségek szerinti megakadályozásáról,
c) az ingatlanról a gyalogos járdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeréséről, a
lehullott lomb összegyűjtéséről, a járda valamint az úttest között felburjánzó
esetleges gaz eltávolításáról.

12

Hatályos: 2016. április 30.-tól

(2) Tilos a helyiségek, területsávok takarításánál keletkezett szennyeződést, szennyvizet
közterületre, csapadék-levezető rendszerbe, csapadék-levezető árokba beleseperni,
belevezetni.
(3) Az utcai hulladékgyűjtőkbe a hulladékgyűjtő térfogati jellemzőitől lényegesen eltérő
hulladékot (nagy méretű tárgyat) elhelyezni tilos.
(4) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv, átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosokat együttesen terheli.
(5) A járdáról összegyűjtött hulladékot, illetve szennyező anyagot közúton elhelyezni
tilos.
(6) Az ingatlan előtti járdát szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal kell
tisztítani, takarítani.

22. §
Közterületen megrendezett vásárok, sport-, és egyéb rendezvények tartása idején a
rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú
hulladékgyűjtő edény, továbbá illemhely biztosításáról, valamint a rendezvény alatt a terület
tisztántartásáról, és a rendezvényt követő megtisztításáról.

23. §
(1) Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület
beszennyeződik, a szállító köteles azt fel-, vagy lerakás elvégzése után azonnal, illetőleg a
szállítás során megtisztítani.
(2) Ha bármely jármű az üzemeltetése során a közterületet beszennyezi (szállított anyag
lehullása, kifolyása, olajfolyás, földi felhordás, stb.), a jármű vezetője haladéktalanul köteles a
szennyeződés eltávolításáról gondoskodni.
(3) Közterületen tilos a gépjárművek, mezőgazdasági gépek, egyéb járművek, berendezések
mosása.

24. §
(1) Járdákon síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyag alkalmazható (pl.:
salak, homok, zúzalék stb.). A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezett
gondoskodik. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró
módon történhet.
(2) Klorid tartalmú anyagok használata zöld területeken és azok közvetlen környékén
tilos.
(3) Az ingatlan előtti járdát szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal kell
takarítani, téli időszakban- havazás, jégképződés esetén lehetőleg azonnal, de legalább
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naponta egy alkalommal kell a hótól és jégtől megtisztítani, illetve a síkosságot
megszüntetni.
(4) A havat a járda úttest felőli részén kell összerakni úgy, hogy a gyalogos közlekedésre
legalább 1 méter széles terület maradjon.
(5) Hórakást tilos elhelyezni:
a) tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél, közüzemi és közérdekű
létesítményre, illetve ezek köré (pl.: vízelzáró csap, gáz és egyéb
közlétesítmény, stb.)
b) útkereszteződésben, úttorkolatban,
c) útburkolati jeleken,
d) kapubejárat elé, annak szélességében,
e) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyeinél, a jármű megállóhelye és
a járda között,
f) közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű
létesítményein.
Záró rendelkezések
25.§
(1) (1)Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárvár város Önkormányzata
Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési
Közszolgáltatásról szóló 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendelete 3.§-29.§, 33.§ (1)
bekezdés a) pontja, 33.§ (2)- (7) bekezdései, 34.§ (1) bekezdése, 35.§-37.§ és 39.§41.§.
Sárvár, 2013. év szeptember hó 26. napján

Kondora István
Polgármester

Dr. Szijártó Valéria
jegyző

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Sárvár, 2013. év szeptember hó 30. napján

Dr. Szijártó Valéria
jegyző
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