Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2003. (IV.1.) ÖKT. sz. rendelete
A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett kötelező helyi
közszolgáltatásról
Baj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és
ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás megvalósulása érdekében a
következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) Baj Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a települési szilárd hulladék
rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi
közszolgáltatás útján gondoskodik, melyet a Tatabánya Megyei Jogú Város által szervezett és
működtetett közszolgáltatáshoz történő csatlakozással valósít meg.
(2) A közszolgáltatás célja a településtisztaság, a köztisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természet környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó
rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a
tevékenység ellenőrizhetősége.
(3) A rendelet hatálya Baj község belterületére, valamint a külterületi Szőlőhegy elnevezésű
területrész azon részére terjed ki, mely az év folyamán lakottnak tekintendő és a területegység
központjának minősül. Személyi hatálya kiterjed az itt körülírt közigazgatási területen lévő
magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezőkre.
(4) Baj község közigazgatási területén a (3) bekezdésben körülírt területen – valamennyi
ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi közössége, használója, kezelője (továbbiakban együtt:
tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező
közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.
(5) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra.
(6) Tilos hulladékot elhagyni – a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon –
felalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
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2. §1
(1) Baj község az 1. § (3) bekezdésében körülírt területén a szolgáltatást ellátó szolgáltató
szakvállalkozás (a továbbiakban: szolgáltató) neve: Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. címe: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 55.
Értelmező rendelkezések
3.§2
A közszolgáltatásban közreműködők jogai és kötelezettségei
A szolgáltató
4. §
(1) Kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a szolgáltató
végezheti.
(2) A szolgáltató kötelezettségei:
a) A szolgáltatást folyamatosan és teljes körűen végzi.
b) A szolgáltató köteles a tulajdonostól a megfelelően átadott hulladékot átvenni. A
szolgáltató a hulladék átvételével szerzi meg annak a tulajdonjogát és ettől az
időponttól viseli a kárveszélyt.
c) A szállításból eredő szennyeződés esetén a szolgáltató köteles a hulladék
eltakarításáról, az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.
d) A szolgáltató köteles a hulladék mennyiségéről nyilvántartást vezetni és a külön
jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
Az önkormányzat
5. §
(1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Feladata:
a) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
b) A közszolgáltatás ellátásra a szolgáltató kiválasztása, szolgáltatóval a szerződés
megkötése,
c) 3
d) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes – külön jogszabályban
meghatározott – hatósági jogkörök gyakorlása,
e) A közszolgáltatással összefüggő – külön jogszabályban nem rendezett –
önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.
(2)4
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A tulajdonos
6. §
(1) A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy a hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb
szinten tartsa, s törekedjen az arra alkalmas hulladék komposztálásáról.
(2) A tulajdonos az ingatlanon települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel és az
ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezheti ki.
(3) A települési szilárd hulladékot a tulajdonos az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve
tárolni köteles.
(4) A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot
elszállításra kizárólag a szolgáltatónak adhatja át és kizárólag a szolgáltató által nyújtott
szolgáltatást veheti igénybe.
(5) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a szolgáltatónak elszállítónak elszállítás
céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, tárolnia, illetve kezelnie, hogy az mások testi
épségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település környezetét ne szennyezze, a település
növény- és állatvilágát ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
(6) A háztartásban, illetőleg az intézményi fogyasztásból, felhasználásból vagy szolgáltatásból
keletkezett veszélyes hulladékot a tulajdonos (termelő) köteles elkülönítve, a környezet
szennyezését vagy károsítását kizáró módon gyűjteni. A veszélyes hulladék begyűjtése a
lakosságtól a lomtalanítás és egyéb gyűjtési akciók keretében szervezetten történik. Erről a
szolgáltató minden esetben hirdetményben előre tájékoztatja a lakosságot.
(7) Az intézmények és a szolgáltatások a szolgáltatónak, vagy a veszélyes hulladék
begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő
részére köteles átadni a veszélyes hulladékot, valamint a szolgáltatásért járó díjat megfizetni.
(8) A szokásos mennyiség felett keletkező szilárd hulladék elszállítására a tulajdonosok a
szolgáltatótól konténert rendelhetnek, az elszállítás díját a tulajdonosok kötelesek megfizetni a
megrendelésre vonatkozó nem e rendeletben szabályozott díjtételek alapján a szolgáltató felé.
(9) A tulajdonos köteles az elvégzett szolgáltatás alapján a közszolgáltatási díjat megfizetni.
(10)5
(11) A tulajdonost nem terheli az (1)-(11) bekezdésben foglalt kötelezettségek az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(12) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyül vagy
fióktelepül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól
elkülönítetten gyűjteni és arra a szolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az ingatlanon
5

Hatályon kívül helyezte a 7/2014. (II.25.) ÖR. 7.§ (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. február 26-tól.

3

keletkezett összes települési szilárd hulladékra nem a helyben szervezett kötelező szolgáltatást
veszi igénybe.
(13)6 Az ingatlanhasználó kérheti írásban a közszolgáltatótól a kötelező közszolgáltatás
szüneteltetését, ha ingatlanától megszakítás nélkül legalább 30 napig távol van, és a távollétet
megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a közszolgáltatónak bejelentette.
(14)7 A Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A
nyilvántartás vezetésének célja a közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos e
rendeletben és a Ht.-ben előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének a
megállapítása, ellenőrzése. A nyilvántartásban szereplő adatokat törvényben meghatározott
személyek ismerhetik meg. Ha az ingatlanhasználó megváltozik, a változást követő napon a
Ht. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatait törölni kell.
II. fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje,
a közszolgáltatás kötelező igénybevétele
7. §. A hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A szolgáltató a kommunális hulladékot begyűjti, elszállítja és ártalmatlanítja a 2. § (1)
bekezdésben megjelölt szolgáltató ott megjelölt telephelyén.
(3)8 A települési hulladék gyűjtése a szolgáltató tulajdonában lévő zárt rendszerű, öntömörítős
járműparkkal heti gyakorisággal, hétfői napon történik.
(4) Amennyiben a járatnap ünnepnap, a hulladékszállítás rendjéről a szolgáltató előzetesen az
önkormányzattal egyeztetve – hirdetmény útján – értesíti a tulajdonosokat.
(5) Az indokoltan elmaradt szolgáltatás 24 órán belül pótlásra kerül.
(6)9
(7)10
A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés
egyes tartalmi elemei
8. §11
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A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
9. §
(1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített saját tulajdonú gyűjtőedényt, valamint – a szolgáltató által
rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék
gyűjtésére – a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más
gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.
(212) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú hulladék gyűjtőedény
használható:
a) családi házas övezetben:
aa) 110 literes gyűjtőedény, vagy
ab) 120 literes gyűjtőedény
b) tömbös beépítettségű övezetben 1100 literes DIN edényzet.
(3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága a bel- és külterületen heti egy alkalom.
(4)13
(5) Szolgáltatási szerződés csak teljes edényzetre köthető.
(6) A szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének
megfelelő mértékű és számú gyűjtőedény a tulajdonos saját tulajdonát képezi.
A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadására szolgáló
gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
10. §
(1)14 Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeztet az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.
Gyűjtőedényt közterületen 48 órát meghaladóan kizárólag az önkormányzati rendeletben
szabályozott közterület-használati engedély alapján lehet.
(2)15 Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt 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 szállítási napot megelőző
napon 18 órától lehet a közterületre kihelyezni, kivéve a közterületi-használati engedély
alapján elhelyezett gyűjtőedényt.”
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
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gyűjtőedénybe úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a
jármű és a gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset, vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
11. §
(1) A tulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés (kihullott hulladék) takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.
12. §
(1) Ha a gyűjtőedényzetben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött, vagy befagyott, az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt üríteni nem lehet, a tulajdonos a szolgáltató felhívására az edényt üríthetővé,
illetve használhatóvá köteles tenni.
(2) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző
személyek életét, testi épségét, egészségét.
(3)16
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával
kapcsolatos rendelkezések
13. §
A települési szilárd hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról a
szolgáltató köteles gondoskodni a vele megkötött szerződés alapján.
A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása
14. §
(1) A szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:
a) A gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – a tulajdonosnak felróható
okból – nem üríthető.
b) A szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző
személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy
berendezésben kárt okozhat, illetve az ártalmatlanítás során a környezetet
veszélyezteti.
c) Érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály mérgező, robbanó,
folyékony vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt
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nem gyűjthető, illetve nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési szilárd
hulladéknak.
d) A szolgáltató által ily módon el nem szállított hulladék elszállításáról a tulajdonos
köteles gondoskodni.
A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezések
15. §
(1)17
(2) A szolgáltató által évente egy alkalommal szervezett – előre meghatározott időpontban
elvégzett – lomtalanítás keretében a szolgáltató a lakosságnál keletkezett, a rendszeres
elszállításra használatos gyűjtőtartályokban el nem helyezhető hulladékot elszállítja és
ártalmatlanítja.
(3) A lomtalanítás alá tartozó hulladékot a tulajdonos a közszolgáltató által meghatározott
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a szolgáltató
hirdetményben megjelölt. A kommunális veszélyes hulladékot elkülönítetten a környezet
szennyezését vagy károsítását kizáró módon.
(4) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy
az a jármű- vagy gyalogosforgalmat ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset- vagy
károkozás veszélyének előidézésével.
(5) A szolgáltató a (2), (3) és (4) bekezdésében 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 nyújtja be.
A közterületen keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
16. §
(1) Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött olyan árusító, szolgáltató,
kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, amellyel
összefüggésben kötelező közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezik,
köteles ezt a szolgáltatónak bejelenteni és a szolgáltatóval a közterületen végzendő
tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és
mennyiségre figyelemmel szerződést kötni.
(2) A közterület rendeltetésszerű nyilvános használata során keletkező települési szilárd
hulladék gyűjtéséről és elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. A közterületen
keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a Polgármesteri Hivatal a
szükségleteknek megfelelően rendel konténert, s ennek díját esetenként külön számlázza
ki a szolgáltató.
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17. §
(1)18
(2)19 A közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó a közszolgáltató részére – a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedévente, utólag köteles megfizetni.
(3)20
„(4)21
(5)22
III. fejezet
Települési környezet fenntartása
18. §
(1)23 Az önkormányzati tulajdonú közterületek – ide nem értve a járdákat és a
járműbehajtókat – szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános
jellegű takarításáról, síkosság mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról az
önkormányzat gondoskodik.
(2) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát (járdaszakaszt, lépcsőt) a szükséghez
képest naponként többször is fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem
tartalmazó szóróanyagot (homok, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés
után visszamaradt darabos anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről és
tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(3) A járda és a közút síkosság mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell
elvégeznie, hogy abból ne származzon baleset.
(4)24 Járműbehajtók átereszeinek jó karban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(5) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet
végezni, amely szennyeződést okoz.
(6) Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni tilos.
IV. fejezet
19. §
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(1)25
V. fejezet
Záró rendelkezések
20. §
(1) E rendelet – a 2. sz. melléklet kivételével – 2003. április 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. sz. melléklet 2003. január 1-jén lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezett hirdetmény
kifüggesztésével a jegyző gondoskodik.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti az önkormányzat 3/1987 (VII.24.)
sz. és a 17/2002. (XII.31.) ÖKT. sz. rendelete.
Baj, 2003. március 13.
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