
Balatonszőlős Község Önkormányzatának
1/2002.(II. 1.) rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény 21.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések

1.§
(1)  Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  a  települési  szilárd  hulladék  rendszeres 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére kötelező helyi közszolgáltatást 
szervez és e tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás célja a köztisztaság, a 
közegészségügyi  rendelkezések  betartásának  biztosítása,  valamint  az  épített  és  természeti 
környezet védelme.

2.§
(1)  A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  tevékenységre  vonatkozó  helyi 
közszolgáltatás Balatonszőlős Község közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési szilárd hulladékra. Nem terjed ki a veszélyes 
és radioaktív hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed Balatonszőlős Község  közigazgatási területén lévő 
valamennyi  ingatlan  tulajdonosára,  tulajdonosi  közösségére,  bérlőjére,  használójára, 
kezelőjére  (továbbiakban:  a  tulajdonos),  akik  az  ingatlanon  keletkező  települési  szilárd 
hulladék  összegyűjtéséről,  elszállításáról  és  ártalommentes  elhelyezéséről  e  rendeletben 
meghatározott  módon kötelesek gondoskodni, függetlenül  attól,  hogy természetes személy, 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy egyéb szerv.

Értelmező rendelkezések:

3.§
E rendelet alkalmazásában: 
a) Települési  szilárd  hulladék  :  a  háztartásokból  származó  szilárd  hulladék, 
illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más 
hulladék,

b) Háztartási szilárd hulladék  : a rendszeres háztartási szilárd hulladék és az 
alkalmi háztartási szilárd hulladék: 

- az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés 
céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, 
valamint az intézményekben keletkező,

- közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületeken keletkező, 
-  háztartási  hulladékhoz  hasonló  jellegű  és  összetételű  hulladék:  gazdasági 

vállalkozásoknál  keletkező  –  külön  jogszabályban  meghatározott  –  veszélyesnek  nem 
minősülő szilárd hulladék. 
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c) Rendszeres háztartási szilárd hulladék  :  a lakás ,üdülés,  pihenés során az 
ingatlanon (így a lakásokban, valamint nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és 
területeken)  folyamatosan  keletkező,  az  arra  a  célra  a  tulajdonos  által  rendszeresített 
gyűjtőtartályokban átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő   zárt  rendszerű  célgéppel  szállítható  hulladék  (így  pl.  konyhai  hulladék,  papír, 
üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, 
törött,  vagy hibás  edény,   továbbá  kisebb mennyiségű  falvakolat  ,  kerti  és  járdatakarítási 
hulladék,  kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa) továbbá, a lakásban valamint a 
nem lakás  céljára  szolgáló  egyéb  helyiségben  és  területen  folytatott  kisipari  tevékenység 
gyakorlásából  keletkezett  hulladék,  a  kerti  és  mezőgazdasági  hulladék,  valamint  építési 
törmelék  akkor  tekinthető  háztartási  szilárd  hulladéknak,  ha  nem  minősül  veszélyes 
hulladéknak és a naponta keletkező mennyisége az egyéb háztartási hulladékkal együtt nem 
haladja  meg  a  rendszeresített  gyűjtőtartály  méretét  és  ártalmatlanítható  a  tulajdonos  által 
kötelezően igénybe vett közszolgáltatás keretében.

d) Alkalmi  háztartási  szilárd  hulladék  :  a  lakás,  üdülés,  pihenés  során  az 
ingatlanon  (lakásokban,  ill.  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségekben  és  területeken) 
alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék, visszamaradt anyag, ha a rendszeresített 
gyűjtőtartályban mérete vagy minősége miatt nem helyezhető el, amely lehet pl. lomtalanítás 
alá  tartozó  alkalmi  háztartási  hulladék:  nagyobb  méretű  darabos  hulladék(pl.  nagyobb 
háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét stb), amelyet a Szolgáltató évi egyszeri  - 
előre közzétett időpontban – lomtalanítás során elszállít. 

e) Nem  minősül  háztartási  szilárd  hulladéknak   –  ezért  gyűjtő  edénybe, 
konténerbe tenni, illetve azok mellé lerakni tilos! -, az emberi, állati ürülék vagy trágya, az 
állati  tetem,  a  tűz-  vagy  robbanásveszélyes,  a  mérgező  vagy  fertőző  anyag,  a  102/1996. 
(VII.12.) Korm.rendelet által veszélyes hulladéknak minősített anyagok, valamint a jég, hó, 
sár,  épület  vagy  épületrész  bontásából  szármató  törmelékanyag,  kerti  és  mezőgazdasági 
művelésből  származó  hulladékok,  nagyobb méretű  elhasznált  tárgyak,  bútorok,  ipari  vagy 
kereskedelmi tevékenység hulladékai.

A kötelező helyi közszolgáltatás igénybevétele

4.§
(1) A tulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást igénybe venni, a 
háztartási  szilárd  hulladék  gyűjtéséhez,  tárolásához  szabványos  gyűjtőtartályt  (kukát) 
beszerezni és a szolgáltatásra vonatkozóan a 4.§ (3.) bekezdésében megjelölt szolgáltatóval az 
e rendeletben foglaltak figyelembevételével szerződést kötni. 

(2) A tulajdonos a települési szilárd hulladék elszállítására a gyűjtési területen rendszeresített 
gyűjtőtartályt  köteles  igénybe venni  és kizárólag  azt  használni.  Valamennyi  tulajdonos 
köteles legalább 50 liter űrtartalomnak megfelelő mennyiségű települési szilárd hulladék 
elszállítására szerződést kötni. 

Rendszeresített  gyűjtőtartálynak minősül: 
- az 50,80,110-120,160,220-240 literes zárt kuka,
- az 1,1 és 4,2 köbméteres konténer. 

(3) A háztartási  szilárd hulladékkal kapcsolatos intézményes  szemétszállítás,  mint kötelező 
közszolgáltatás  teljesítésére  Balatonszőlős  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
PROBIO  Balatonfüredi Településüzemeltetési ZRt-t jelöli ki (továbbiakban: Szolgáltató).

2



(4) A  Szolgáltató  az  intézményes  szemétszállítást  is  ellátja  Balatonszőlős  Község 
közigazgatási területén. 

5.§
A szolgáltatás ellátására vonatkozó részletes szabályokat az Önkormányzat és a Szolgáltató 
által kötött együttműködési megállapodás rögzíti. 

6.§
A tulajdonos kötelessége különösen, hogy az ingatlanán keletkező: 

a) települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa,
b) települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja.
c) települési szilárd hulladékot úgy kezelje hogy az mások életét testi épségét, egészségét 

és  jó  közérzetét  ne  veszélyeztesse,  a  település  természetes  és  épített  környezetét  az 
elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

d) A tulajdonos köteles a gyűjtőedény szükség szerinti  tisztán tartására,  fertőtlenítésére, 
javítására és cseréjére.

e) A  lakó-  üdülőegységek  tulajdonosa  (használója)  köteles  ingatlanonként  legalább  1 
szabványos,  a  szerződött  hulladékmennyiségnek  megfelelő  méretű  hulladékgyűjtő 
edényt (kuka) saját költségén beszerezni, használni.1

7.§
(1) A szolgáltató kötelezettségei: 

a) a települési szilárd hulladék folyamatos elszállítása, kezelése, ártalmatlan elhelyezése,
b) a Szolgáltató köteles szerződési ajánlatával az ingatlanok tulajdonosait megkeresni és 

a  szolgáltatás  lényeges  feltételeiről,  a  feltételekben  bekövetkezett  változásokról  a 
tulajdonost  írásban  értesíteni  kell  (a  szolgáltatással  kapcsolatos  jogviszonyt  a 
szolgáltató  és  a  tulajdonos  között  a  szerződéskötés  ténye  hozza  létre,  azonban  a 
szerződéskötést elmulasztó fél kötelezettsége a szerződés Szolgáltató részére történő 
visszaküldése határidejének leteltével megkezdődik),

c) a  tulajdonossal  szembeni  teljesítést  csak  a  jogszabályban  és  jelen  rendeletben 
meghatározott esetben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg.

(2)  A  szolgáltató  a  kötelező  közszolgáltatás  keretében  megtagadhatja  a  települési  szilárd 
hulladék elszállítását, ha: 

a.) az nem szabályos gyűjtőtartályban, vagy emblémás műanyag 
b.) zsákban kerül átadásra, 
c.) érzékszervi  észleléssel  megállapítható,  hogy  olyan  anyagot  tartalmaz, 
amely háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható,
d.) a  gyűjtőtartály  az  alkalmazott  gépi  ürítési  módszerrel  –  az  ingatlan 
tulajdonosának felróható okból – nem üríthető,
e.) a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a 
szállítást  végző  személyek  életének,  testi  épségének,  egészségének  veszélyeztetésével 
járhat vagy a járműben kárt okozhat.

(3)  A  Szolgáltató  a  közszolgáltatással  összefüggő  tevékenységét  mindenkor  a  vonatkozó 
jogszabályi  előírásokban  foglalt  műszaki,  közegészségügyi  és  egyéb  feltételeknek 
megfelelően köteles ellátni. 

(4.)  A  Szolgáltató  köteles  évente  egy  alkalommal  szervezett  lomtalanítás  keretében  a 
háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőtartályokban 
1 A 6.§ e) pontját megállapította a 3/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet.
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el  nem  helyezhető  hulladékot  az  általa  előzetesen  közölt  időpontban  elszállítani  és 
ártalmatlanításáról/hasznosításáról gondoskodni. Az évi egyszeri lomtalanítást a Szolgáltató 
térítésmentesen végzi. 

8.§
(1)2 A települési hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint ártalmatlanításával 
kapcsolatos  kötelező  közszolgáltatásért  kéttényezős  közszolgáltatási  díjat  kell  fizetni.  A 
kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból (rendelkezésre állási díj) és ürítési díjból tevődik 
össze. A díjat a Képviselő-testület a következő díjfizetési időszakra, de legalább egy évre - a 
rendelet 1. melléklete szerint – a szerződött mennyiség, az ürítési díj és az ürítések száma 
alapján állapítja meg.

(2)3 A  szolgáltatás  gyakorisága  évi  52  alkalom,  mely  január  1-től  december  31-ig,  heti 
egyszeri  elszállítást  jelent.  Kivételt  képeznek  az  igényjellegű  mezőgazdasági-  és 
nyaralóingatlanok  és  intézményi  épületek,  melyek  esetében  évi  30  alkalommal  történik  a 
szállítás, április 1-től október 31-ig, heti egyszeri gyakorisággal.

(3)4 A közszolgáltatás díját az állandó lakos negyedévente, a nem állandó lakos évente két 
alkalommal (június és október hónapban) köteles a közszolgáltató által kibocsátott számlán 
szereplő határidőben kiegyenlíteni.∗

(4)5 Fizetési késedelem esetén a szolgáltató törvényes mértékű késedelmi kamat, valamint a 
fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult.

9.§
(1) A köztisztasági jármű személyzete a háztartási szemetet az ingatlan előtti közúton veszi át. 
Ahol a közúton méreteinél  fogva az ingatlan megközelítését  a köztisztasági  járművel  nem 
teszi  lehetővé,  a  szemét  átvétele  a  legközelebbi  alkalmas  helyen  történik  (pl. 
útkereszteződésben).

(2)  A  gyűjtőtartályt  a  tulajdonos  ingatlanán  belül  köteles  tárolni.  Közterületen  tartósan 
elhelyezni vagy tárolni csak a vonatkozó jogszabályok szerinti közterület-használati engedély 
alapján lehet. 

(3) a) A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt a hulladék elszállítása céljából a szállítási napon a 
közterületen,  a  gyűjtést  végző  gépjárművel  megközelíthető  és  ürítésre  alkalmas  helyen 
elhelyezni, a szállítás megtörténte után pedig ingatlanára visszahelyezni. A kihelyezett tartály 
nem akadályozhatja  a  jármű-  és  gyalogos  forgalmat,  nem rongálhatja  a  zöldterületeket  és 
elhelyezése nem járhat a baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével vagy mások jó 
közérzetének, és a településkép indokolatlan megzavarásával. 
b) A lomtalanítás alkalmával elszállításra kerülő hulladékok kihelyezésére is jelen bekezdés 
rendelkezései irányadóak. 

(4)  Tilos  a  gyűjtőtartályba  folyékony,  mérgező,  robbanó  vagy  egyéb  olyan  anyagot 
elhelyezni, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét 
és egészségét, illetve a kommunális jármű műszaki berendezéseit rongálhatják.
2 A 8.§ (1) bekezdés szövegét megállapította a 7/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011. január 
1. napjától
3 A 8.§ (1) bekezdés szövegét megállapította a 7/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011. január 
1. napjától
4 A 8.§ (3) bekezdés szövegét megállapította a 3/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet.


5 A 8.§ (4) bekezdés szövegét megállapította a 3/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet.
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(5) Éles, csorbult szélű, lyukas hulladékgyűjtő használata tilos!

(6) a) A szállító felel a gyűjtőedény állagában keletkezett  olyan kárért,  amelyet  a szállítás 
során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott.
b)  Az  edényzetben  az  általa  okozott  károkat  köteles  kijavítani,  van  ennek 
ellehetetlenülése esetén új edényzetet biztosítani.
c) A hulladékszállító jármű személyzete a gyűjtőtartályokat kiürítés után köteles az 
átvétel helyszínére visszahelyezni. 

(7) A tulajdonos köteles a közterületen elhelyezett gyűjtőedénynek és környékének rendszeres 
tisztántartásáról  gondoskodni.  Amennyiben  ezt  felszólítás  ellenére  elmulasztja,  az 
Önkormányzat a szolgáltatást igénybe vevő költségére gondoskodik a tisztántartásáról. 

(8)  A  Szolgáltató  a  közterületnek  a  tevékenységéhez  kapcsolódó  elszennyezését  saját 
hatáskörben és költségén köteles megszüntetni. 

(9) A közterületen mindennemű települési szilárd hulladék és egyéb hulladék elhelyezése tilos 
– kivéve a rendszeresített gyűjtőtartályban történő elhelyezést.

10.§
(1) a)  A beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti  a Szolgáltatótól  a közszolgáltatás 

szüneteltetését addig, amíg az ingatlanon háztartási szilárd hulladék nem keletkezik. 
b)  A  beépítetlen  ingatlan  tulajdonosa  akkor  köteles  a  kötelező  helyi  közszolgáltatás 
igénybe vételére, ha tevékenysége folytán az ingatlanon olyan hulladék keletkezik, amely 
megfelel jelen rendelet szerinti települési szilárd hulladék fogalmának. 
c) Az üres, romos, nem használt helyiségek, ingatlanok után – amennyiben a tulajdonos 
ezt az állapotot a Polgármesteri Hivatal által igazoltan írásban előre jelzi a szolgáltatónak, 
a  díj  fizetése  szüneteltethető.  A  tulajdonosnak  hitelt  érdemlő  dokumentumokkal  kell 
alátámasztania kérelmét a Polgármesteri Hivatal irányába az igazolás kiadásához.

(2) a) Amennyiben a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, a tulajdonos köteles 
azt haladéktalanul írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. 
b) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék kerül kihelyezésre, úgy – a tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Szolgáltató 
a hulladékot  köteles elszállítani,  a hulladék mennyiségének megfelelő díj  felszámítása 
mellett. 

11.§
(1)  Azok,  akik  közterületen  közterületi  használati-hozzájárulás,  illetve  engedély  vagy 
területbérleti  szerződés  alapján  olyan  árusító,  szolgáltató  vagy  egyéb  tevékenységet 
folytatnak, vagy kívánnak folytatni, amely a helyi kötelező közszolgáltatás hatálya alá tartozó 
települési szilárd hulladék keletkezésével jár, kötelesek a Szolgáltatónak azt bejelenteni, és a 
Szolgáltatóval  a  közterületen  végzendő  tevékenység  kezdetének  és  végének  időpontjára, 
valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést 
kötni. 

(2)  a)  A  tevékenységet  végző  köteles  a  Szolgáltatóval  megkötött  szerződést  –  annak 
megkötésétől számított 8 napon belül – bemutatni a Polgármesteri Hivatalban. 
b) A szerződés megkötésének hiánya a tevékenység folytatásának tilalmát, illetve az engedély 
vagy szerződés érvénytelenségét vonja maga után. 
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Kiegészítő szolgáltatás

12.§
a)  Az  ingatlantulajdonosoknak  lehetősége  van  a  rendszeresített  gyűjtőtartály  méretét 
meghaladó többlet  szilárd hulladék elszállításának biztosítására egyedi  gyártású,  emblémás 
zsák megvásárlására, és a hulladéknak az abban történő kihelyezésére. 
b) A zsák a Polgármesteri Hivatalban vásárolható meg. 
c)  A zsákos hulladék szállítás  csak kiegészítő  szolgáltatás,  nem mentesít  a  kötelező  helyi 
közszolgáltatás igénybevétele alól. 

Záró rendelkezések

13.§6

14.§
(1) Jelen rendelet 2002. február 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg A környezet védelméről 
szóló1990.évi 1. számú rendelet 1. számú melléklete, valamint a 11/1998. (XII.15.) számú, a 
8/1999. (XII.28.) számú, a 13/2000. (XII.29), és a 6/2001. (XII. 29.) számú önkormányzati 
rendeletek hatályukat vesztik.

(2)  Jelen  rendelet  kihirdetéséről  az  SZMSZ  szerinti,  helyben  szokásos  módon  a  jegyző 
gondoskodik. 

Balatonszőlős, 2002. január 15.

Nagy Lajos  Panyi Szilvia
polgármester mb jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2002. február 1. napján

Panyi Szilvia
mb jegyző

6 A 13.§-t hatályon kívül helyezte, az 5/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. június 1. napjától
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1. melléklet az 1/2002. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

A háztartási hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, ártalmatlanításával 
kapcsolatos kötelező közszolgáltatás díja

1. Állandó lakás céljára szolgáló ingatlan esetében (I.1.-XII.31.,52 alkalom)

Mennyiség Alapdíj Ürítési
díj Ft/szállítás Szállítások

száma
Éves díj
Ft-ban

50-60 liter 212,- 166,- 378,- 52 19.656,-
80 liter 212,- 220,- 432,- 52 22.464,-
110-120 liter 212,- 332,- 544,- 52 28.288,-
160 liter 212,- 442,- 654,- 52 34.008,-
220-240 liter 212,- 662,- 874,- 52 45.448,-
1100 literes konténer 212,- 3.036,- 3.248,- Szerződés szerint -

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

2. Idényjellegű mezőgazdasági és nyaraló céljára szolgáló ingatlan esetében (IV.1.-
X.31., 30 alkalom)

Mennyiség Alapdíj Ürítési 
díj Ft/szállítás Szállítások

száma
Éves díj
Ft-ban

50-60 liter 212,- 166,- 378,- 30 11.340,-
80 liter 212,- 220,- 432,- 30 12.960,-
110-120 liter 212,- 332,- 544,- 30 16.320,-
160 liter 212,- 442,- 654,- 30 19.620,-
220-240 liter 212,- 662,- 874,- 30 26.220,-
1100 literes konténer 212,- 3.036,- 3.248,- Szerződés szerint -

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

3. PROBIO emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákok ára 

Ár Ft.ban
50 liter 426,-
80 liter 480,-
110 liter 592,-

A zsák díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
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