
Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd-hulladékkezelési közszolgáltatásról 
 
 
Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
LXV. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 
figyelemmel a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló  
1/1986.(II. 21.) számú ÉVM-EüM együttes rendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.(XII. 23.) számú kormányrendelet, 
továbbá a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
213/2001.(XI. 14.) számú kormányrendelet szabályaira – az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) Fertőszéplak Község Önkormányzata a Hgt. 21. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, 

Fertőszéplak község területén az ingatlanok tulajdonosánál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn (települési szilárd hulladéknak 
minősül a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
213/2001.(XI. 14.) számú kormányrendelet 3. § a) pontjában leírt háztartási hulladék, közterületi 
hulladék, valamint a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék). A közszolgáltatás 
a Hgt. 21. § (3) bekezdésének a) és c) pontjaiban leírtakra terjed ki. 

(2) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) az 
ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését 
megelőző, károsítását kizáró módon – a jelen rendeletben leírtakra figyelemmel – köteles gyűjteni, 
továbbá a 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8. szám alatti székhelyű REKULTÍV Környezetvédelmi 
és Hulladékhasznosító Kft (a továbbiakban: Közszolgáltató) részére rendszeres elszállításra átadni, 
vagy a Közszolgáltató 9444 Fertőszentmiklós, Bregenz majori hulladéklerakó telepére elszállíttatni. 

 
2. § 

 
Az Önkormányzat a Hgt. 22. § (1) bekezdésének megfelelően a hulladékkezelési közszolgáltatás 
fenntartása során együttműködik az 1. számú mellékletben felsorolt Önkormányzatokkal. 
 

 
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

 
3. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos kötelessége, hogy  
a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 

elszállításig gyűjtse, illetve tárolja; 
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, a hulladékot a közszolgáltatónak átadja, a közszolgáltatási 
díjat megfizesse; 

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék 
mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és 
épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 
közbiztonságot ne zavarja; 
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d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 

egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelessé válik. A bejelentésben meg kell jelölni az 
ingatlanon lakók számát. 

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 

(4) Amennyiben az ingatlan gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, 
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladékot 
a gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladékától 
elkülönítetten gyűjteni és a Közszolgáltatónak elszállításra rendszeresen átadni, feltéve, ha az 
ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása nem a közszolgáltatás 
keretében történik. 

 
A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásnak rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

 
4. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti helyi közszolgáltatási jogviszonyt a 

Közszolgáltató közszolgáltatás végzésére vonatkozó ajánlata és a közszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó rendelkezésre állása hozza létre. 

(2) A közszolgáltatás tejesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban 
köteles értesíteni, vagy felhívás útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét 
(gyakoriságát, útvonalát, időpontját) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a 
Közszolgáltató köteles elkészíteni, és arról az ingatlantulajdonosokat értesíteni. A hulladékszállítás 
rendjét az Önkormányzat – a Közszolgáltatóval egyeztetett módon – hagyja jóvá. 

(3) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire az 5. §-ban leírtakat kell 
alkalmazni. 

(4) Amennyiben a települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató 
vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenységet végző köteles 
az Önkormányzatnak bejelenteni a hulladékkezelésről való gondoskodás módját. A közterület-
használat engedélyezését az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez 
kötheti. 

(5) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a 
Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezését megelőzően – írásban köteles 
értesíteni. 

 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 
 

5. § 
 
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben a felek 

megnevezésén kívül (Megrendelő és Közszolgáltató) meg kell határozni 
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját; 
b) a teljesítés helyét; 
c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát; 
d) az ürítés gyakoriságát és napok szerinti idejét; 
e) a Megrendelő által meghatározott előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre 

a közszolgáltatást igénybe kívánja venni. 
(2) A szerződésben rendelkezni kell  
a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról; 
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b) a közszolgátatási díj mértékéről és alkalmazásának feltételeiről; 
c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti (esetleges) 

többletszolgáltatásról és annak díjáról; 
d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról; 
e) a szerződés módosításának és megszűnésének feltételeiről; 
f) a szerződésre irányadó jogszabályok felsorolásáról. 

 
A gyűjtőedényekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségségek 

 
6. § 

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

Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt-; a gyűjtőedény űrtartalmát 
meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és 
azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni. Az igénybe vehető gyűjtőedények 
és gyűjtőeszközök felsorolását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának 
helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett 
hulladékmennyiség és a gyűjtési-, illetőleg ürítési gyakoriság figyelembevételével. 

(3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága heti egy alkalom. 
(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra 

személyenként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. 
(5) A gyűjtőedény űrtartalmát alkalmanként – nem rendszeresen – meghaladó többlethulladékot 

a Közszolgáltatónál megvásárolható 80 literes műanyag zsákba, a gyűjtőedény mellé kihelyezve 
szállítja el a szolgáltató. 

(6) A Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos erre irányuló 
szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy bérelni. 
 

A gyűjtőedények elhelyezésére, használatára és kezelésére vonatkozó kötelezettségek 
 

7. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. 

Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat hozzájárulásával lehet. 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 

Közszolgáltató által megjelölt időpontban közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 

(3) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon reggel 5 óráig kell – a (2) bekezdésben leírtak 
szerint – kihelyezni. 

(4) A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor 
ne szóródjon ki, és a gépi ürítést se akadályozza. A gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban kell 
lennie. 

(5) A gyűjtőedényből guberálni tilos. A gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és 
gyalogosforgalmat, elhelyezése nem járhat baleset- és kárveszély előidézésével. 

 
8. § 

 
(1) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során keletkezett szennyeződés 

takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 
(2) A Közszolgáltató tulajdonát képező gyűjtőedények javításáról, cseréjéről és pótlásáról az 

ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni. A gyűjtőedény 
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rendeltetéstől eltérő használatából, eltűnéséből vagy megsemmisüléséből keletkezett kárt az 
ingatlantulajdonos – a káreseménytől számított 30 napon belül köteles megtéríteni.  

 
9. § 

 
(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya 
a) 110 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 25 kg; 
b) 240 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 50 kg; 
c) 1100 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 250 kg lehet. 
(2) 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 nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására köteles az 
edényt üríthetővé tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kár megtérítésére. 

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet 
vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést és ürítést végző személyek 
vagy mások életét, testi épségét, egészségét. 
 

A hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása, és hasznosítása 
 

10. § 
 
(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Közszolgáltató 

kizárólag a 9444 Fertőszentmiklós, Bregenc majori regionális hulladéklerakóban végezheti. 
(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. 

 
Lomtalanítás 

 
11. § 

 
(1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről és elszállításáról a közszolgáltatás keretében 

évente legalább egy alkalommal a Közszolgáltatónak kell gondoskodnia. Lomtalanítást – az évi 
egyszeri alkalmon felül – az Önkormányzat is szervezhet.  

(2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban és 
helyre, elszállítás céljából helyezheti ki. Közterületen az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni, 
hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne 
károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

(3) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi. 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
 

12. § 
 
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját a 3. számú melléklet tartalmazza. 
(2) Az Önkormányzat a 70 éven felüli 
a) egyedülálló ingatlantulajdonosok részére díjmentességet,  
b)  házastársak vagy élettársak részére – amennyiben az ingatlanon nem él 70 évesnél fiatalabb 

(további) személy – ötven százalék díjkedvezményt biztosít. 
(3) A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által – a teljesített közszolgáltatás alapján kiállított 

számla ellenében, negyedévenként utólag köteles az ingatlantulajdonos megfizetni, a számla 
kézhezvételétől számított 15 napon belül. 
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A háztartási hulladéknak nem minősülő települési szilárd hulladék 
 

13. § 
 
(1) A 3-12. §-ban leírtak nem terjednek ki a háztartási hulladéknak nem minősülő települési 

szilárd hulladékra.  
(2) Az (1) bekezdésben leírt hulladék elszállításakor a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az 

általa szállításra igénybevett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartásáról gondoskodni. 
(3) A hulladék összegyűjtésére szolgáló gyűjtőedény (konténer) közterületen történő 

elhelyezéséhez szükséges engedély beszerzéséről, valamint a konténer környezetének folyamatos 
tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén pedig annak haladéktalan elszállíttatásáról a hulladék 
termelője, illetve birtokosa köteles gondoskodni. 

(4) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti- és a gyalogos 
forgalombiztonságot nem veszélyeztető módon, az alábbi feltételekkel helyezhet ki: 

a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű 
helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul 
megtörténhessen; 

b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom 
zavarásával oldható meg az a) pontban leírtak szerint kell eljárni; 

c) egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani. 
(5) A közterületre kihelyezett konténeren jól láthatóan, el nem távolítható módon fel kell 

tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó 
szervezetnek a (cég)nevét, címét (székhelyét), telefonszámát és a konténer azonosító számát. 
 

14. § 
 

Ha az ingatlantulajdonos a 13. §-ban leírt hulladék elszállításával a Közszolgáltatót bízza meg (díj 
ellenében), a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a 
Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű 
hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt bocsát az ingatlantulajdonos rendelkezésére, elvégzi a hulladék 
elszállítását és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító-helyen történő elhelyezéséről. 
 

 
Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 
15. § 

 
(1) Ez a rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/1995.(X. 16.) 

számú, valamint az ezt módosító 12/1995.(XII. 29.), 17/1996.(XII. 31.), 1/1998.(I. 30.), 13/1998.(XII. 
15.), 8/1999.(VII. 1.), 1/2000.(II. 21.), 5/2001.(IV. 27.), és a 2/2002.(II. 1.) számú önkormányzati 
rendeletek hatályukat vesztik. 
 
 
 Bozsvári István Dr. Jakab Zsolt 
 polgármester jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
Fertőszéplakon, 2002. december 20. napján. 
 Dr. Jakab Zsolt 
 jegyző 
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1. számú melléklet 

 
A települési szilárd-hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása során együttműködő helyi 

önkormányzatok: 
 
Ágfalva, Agyagosszergény, Babót, Csapod, Ebergőc, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőhomok, 
Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Hegykő, Hidegség, Himod, Hövej, Kisfalud, Kópháza, Mihályi, 
Nagycenk, Nagylózs, Osli, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, Röjtökmuzsaj, Sarród, Sopronkövesd, Szárföld, 
Veszkény, Vitnyéd. 
 
 
 
 

2. számú rendelet 
 

Az igénybeveendő gyűjtőedények és gyűjtőeszközök felsorolása 
 

    60 literes gyűjtőedény 
    80 literes gyűjtőedény 
  110 literes gyűjtőedény 
  120 literes gyűjtőedény 
  240 literes gyűjtőedény 
1100 literes gyűjtőedény 
 
  80 literes műanyag zsák 

 
 
 

3. számú melléklet 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatás díja 
 

 
A hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2003. január 1-től: 
 
110 literes tárolóedény ürítési díja: 145 Ft+ÁFA 
120 literes tárolóedény ürítési díja: 157 Ft+ÁFA 
 

 
 


