
Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
  

17/2007. (XII. 17.) számú rendelete 
  

a települési szilárd hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, illetve a 
szolgáltatás igénybevételének szabályairól 

  
Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény (tovább: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja: 
  

I. FEJEZET 
  

Általános rendelkezések 
  

1. § 
  

(1) A rendelet célja a települési szilárd hulladékok gyűjtésével és szállításával 
kapcsolatos - közszolgáltatás útján megvalósuló - kötelező helyi közszolgáltatás 
biztosítása az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet 
megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás 
kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. 
(2) A Mikepércs község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan 
tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az 
ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre 
feljogosított és engedéllyel rendelkező Közszolgáltatónak történő átadásáról az e 
rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. 
(3) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni, és a 
települési környezet - különösen a közterületek - szennyeződését, fertőzését 
eredményező tevékenységektől, magatartástól tartózkodni. 
(4) A gazdálkodó szervezetek, az intézmények, a Közszolgáltató, a kereskedelmi 
egységek, illetőleg a vállalkozók tevékenységük következtében a közterületen 
keletkezett szennyeződést kötelesek megszüntetni, a közterületen a szükséges 
takarítást elvégezni. 
(5) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, 
Közszolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények 
működése során keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében 
az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. § (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék 
termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. 

  
  

II. FEJEZET 
  

Települési szilárd hulladék  
  

2. § 
  

(1) Települési szilárd hulladék: 



a) Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, azok 
helységeiben, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, a lakóházakban és 
azok  helyiségeiben és ezek ingatlan területein rendszeresen képződő szilárd 
hulladék, 
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöld területen keletkező szilárd hulladék, 
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 
vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek 
nem minősülő szilárd hulladék. 

(2) Egyéb szilárd hulladéknak minősül a lakó- és üdülőtelek rendeltetésszerű 
használatával, közterület gondozásával kapcsolatosan keletkező kerti hulladék. Ezek 
különösen: növények lehullott lombja, fanyesedék, kerti és dísznövények elszáradt 
ága, lenyírt fű, gaz, termelt haszonnövények maradványai. 
(3) Nem minősül kerti hulladéknak a kivágott fa törzse és lombja, valamint a 
mezőgazdasági művelésből keletkező maradványok, ha azok mennyisége 
meghaladja a kiskertművelés átlagos mennyiségét. Az ilyen hulladékot, a 
hulladékszállítást végző Közszolgáltató szervezet csak külön megrendelés alapján, a 
tulajdonos költségére szállítja el. 

  
3. § 

  
Települési szilárd hulladékgyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése 

  
(1) A települési szilárd hulladék gyűjtését és szállítását Mikepércs Község területén -                  
hulladékszállítási díj ellenében - AKSD Városgazdálkodási Kft. (tovább: 
Közszolgáltató) végzi. 
(2) A Közszolgáltató a rendszeres hulladékszállításba bevont valamennyi 
ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni. Az 
ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre vagy az, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást 
az ingatlantulajdonos részére felajánlja és azt az ingatlantulajdonos – akár ráutaló 
magatartással – elfogadja. A jogviszony létrejön akkor is, ha a közszolgáltatás 
teljesítésére a Közszolgáltató rendelkezésre áll és azt az ingatlantulajdonos igénybe 
veszi. 
(3) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott hulladékot a 3. § (1) bekezdésében 
meghatározott szerv köteles elszállítani. 
(4) A hulladékszállítási szolgáltatásért az igénybevevők közszolgáltatási díjat 
kötelesek fizetni a Közszolgáltatónak. 
(5) Magánszemélyek díjfizetési kötelezettségét a szociális rendeletben foglaltak 
szerint az Önkormányzat támogathatja, ha a kérelmező jövedelmi, vagyoni helyzete 
miatt a hulladékszállítási díjat megfizetni nem tudja. Az átvállalásról a Szociális 
Bizottság határozattal dönt. Másodfokon Mikepércs Képviselő-testülete jár el. 
(6) A településen állandó lakóhellyel rendelkező, 70. életévüket betöltött személyeket 
az Önkormányzat a hulladékszállítási díj megfizetése alól mentesítheti a szociális 
rendeletben foglaltak szerint. 
(7) Mentes a közszolgáltatási díj megfizetése alól az az ingatlantulajdonos vagy 
használó, aki hosszabb időre az ingatlanát elhagyta feltéve, hogy azt a 
Közszolgáltatónál bejelentette abból a célból, hogy ismételt jelentkezéséig 
mentesüljön a közszolgáltatási díj megfizetése alól. 



(8) Közszolgáltató és kereskedelmi egységeknél, jogi személyeknél, ahol a 
szolgáltatás jellegéből adódóan háztartási hulladék nem képződik a képviselő-
testület mentességet biztosít. 
  

4. § 
  
(1) A hulladékszállítás heti 1 alkalommal történik. 
(2) Amennyiben a teljesítés a meghatározott hulladékszállítási napon a 
Közszolgáltató hibájából elmarad, Közszolgáltató köteles a következő szállítási 
napon azt mennyiségi korlátozás nélkül elszállítani.  
(3) A rendszeres hulladékszállításba be nem kapcsolt területen (külterületen) 
keletkezett háztartási hulladék környezetvédelmet nem sértő elszállítása, illetve 
ártalmatlanítása az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének kötelessége. A rendszeres 
hulladékszállításba bekapcsolt területek, utcák jegyzékét a rendelet 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 
  

5. § 
  

A szolgáltatás díja 
  
(1) A hulladékszállítási díj mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A 
közszolgáltatási díjat a szolgáltatást igénybevevő negyed évente, utólag köteles 
megfizetni. 
(2) A szolgáltatás magában foglalja az ingatlanok elé a rendszeresített emblémás 
gyűjtőedényzetben, valamint a szolgáltató által biztosított emblémás zsákban 
kihelyezett kommunális hulladék heti egy alkalommal történő elszállítását.  
(3) A hulladékszállítás tárgyévi díját az Önkormányzat minden tárgyév előtti év 
december 20-ig rendeletben állapítja meg egy évre vonatkozóan a Közszolgáltató 
által november 15-ig közölt díjkalkuláció és a Közszolgáltató, valamint 
Önkormányzat közötti egyeztetés eredményére figyelemmel. A Közszolgáltató év 
közbeni díjemelésre nem jogosult, kivéve ha azt törvénymódosítások előírják. 
(4) A hulladékszállítási díjat a szolgáltatás igénybe vevője - számla alapján – 
negyedévente utólag köteles megfizetni. 
(5) A határidőre be nem fizetett díjak esetében a Közszolgáltató a Mikepércs 
Polgármesteri Hivatal útján jogosult az elmaradt hulladékszállítási díj igényét 
érvényesíteni a szolgáltatást igénybevevővel szemben a Hgt. Rendelkezéseinek 
megfelelően. 

  
  
  

6. § 
  

A szolgáltatás igénybevételének módja 
  
(1) A háztartási hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag a Közszolgáltató 
szállítójárművéhez rendszeresített edényzetben (szemétszállító edényzet) történhet. 
A lakosság részére bocsátott hulladéktároló edényzet az önkormányzat tulajdonát 
képezi. 
(2) A gyűjtőedényzet megfelelő mennyiségű beszerzéséről, pótlásáról, javításáról, a 
szolgáltatással érintett ingatlanon való elhelyezéséről - odaszállításáról - a 



szolgáltatás igénybevevője, az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A 
hulladékgyűjtő edényzet beszerzési költsége az ingatlan tulajdonosát terheli. 
(3) A  gyűjtőedényzetben a Közszolgáltató tevékenysége okán bekövetkezett 
sérülések, károk javításáról, megtérítéséről a Közszolgáltató köteles gondoskodni.  
(4) A gyűjtőedényzet pótlását, újak kiadását az Önkormányzat végzi el, kivéve ha a 
pótlásra, új kiadására szolgáltatás következtében történt megrongálódás miatt van 
szükség. A szolgáltatás következtében történő megrongálódás miatti cserét a 
Közszolgáltató végzi el. 
(5) Amennyiben az edényzet állapota nem teszi lehetővé a hulladék elszállítását, úgy 
a Közszolgáltató köteles felhívni az ingatlan tulajdonosának figyelmét, hogy annak 
javításáról vagy cseréjéről gondoskodjék. 
  

7. § 
  
(1) A tárolóedények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról és megőrzéséről 
az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 
(2) A háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet úgy kell használni, hogy 
annak tartalma sem a talajt, a burkolatot, a levegőt ne szennyezze, bűzt ne terjesszen. 
(3) Tilos minden a háztartási hulladék fogalmába nem tartozó hulladékot a 
hulladéktárolóba rakni. A nem háztartási hulladék összegyűjtéséről, saját költségén 
történő elszállításáról az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni. 
(4) Közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha a tulajdonos a (3) 
bekezdés előírásait megszegi. 
(5) Az elszállítandó háztartási hulladékot tartalmazó edényzetet az ingatlanon kívül, 
az ingatlan bejárata közelében úgy kell elhelyezni, hogy az könnyen üríthető legyen, 
és úgy, hogy a gyűjtési útvonal mellé lezárt állapotban kerüljön kihelyezésre. 
(6) A kiürített tartályokat a hulladékszállító jármű személyzete köteles a szállítás 
előtti helyre visszahelyezni. 
(7) A hulladékgyűjtő edényzet csak szállítási napon helyezhető ki a közterületre. A 
tulajdonos a hulladékszállítást követően az edényzetet köteles az ingatlanon belüli 
területre visszahelyezni. 
  

  
   

8. § 
  

Lomtalanítás 
  
(1) Nagyobb méretű háztartási tárgyak - háztartási lom - elszállításáról évente egy 
alkalommal a Közszolgáltató gondoskodik (lomtalanítás).  
(2) A lomtalanítás időpontjáról a Közszolgáltató köteles a lakosságot tájékoztatni. 
(3) A Közszolgáltató által meghatározott lomtalanítási napot megelőző napon 
helyezhető ki legkorábban közterületre az elszállítatni kívánt háztartási lom. 
(4) Minden lomtalanítási szolgáltatást igénybe vevő köteles a lomtalanítás napját 
követően, az ingatlana előtti közterületet úgy rendbe tenni, ahogyan az eredetileg 
volt. 
  

III. FEJEZET 
  



Szelektív hulladékgyűjtés 
  

9. § 
  
(1) Mikepércs Község Önkormányzata (tovább: Önkormányzat)  a Közszolgáltató 
útján a papír, a műanyag, a fém és az üveg szelektív begyűjtését megszervezi és a 
szolgáltatás ellátását folyamatosan biztosítja. 
(2) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett 
közszolgáltatást a Közszolgáltatóval megkötendő szolgáltatási szerződés útján 
biztosítja. 
(3) Mikepércs közigazgatási területén képződő - lakossági és közületi - települési 
szilárd hulladék szelektív begyűjtése és a jogszabályi, illetőleg a hatósági előírások 
szerinti kezelése, hasznosítása (újrafeldolgozásra való átadása), valamint 
ártalommentes elhelyezése a Közszolgáltató feladata. 
(4) A Közszolgáltató a begyűjtési és hasznosítási tevékenységet önállóan, saját üzleti 
kockázatára végzi olyan módon, hogy a célok elérése érdekében önálló vállalkozókat, 
teljesítési segédeket és együttműködő partnereket vehet igénybe. 
(5) A Közszolgáltató és az Önkormányzat - közszolgáltatási szerződésben történő 
rögzítéssel – a lakossági szelektív hulladékgyűjtést a következő módszerekkel 
biztosítja: 

a)    közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek létrehozása, 
b)   intézményekben történő szelektív hulladékgyűjtő edényzetek elhelyezése. 

(6) Az Önkormányzat az igényeknek megfelelően szelektív hulladékgyűjtő szigeteket 
alakít ki, melyhez biztosítja a szükséges edényzetet. A gyűjtőszigeteket úgy 
határozza meg az Önkormányzat, hogy azok könnyen megközelíthető helyen 
legyenek a lakosság és a Közszolgáltató számára. A gyűjtőszigetek közterületen 
történő elhelyezését az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja. 
(7) A Közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tevékenységét térítés 
ellenében végzi. A térítés díjat az Önkormányzat fizeti meg havi elszámolás alapján. 
A térítési díjak következő évi díját a Közszolgáltató tárgy év előtti év november 15. 
napjáig elkészített díjkalkulációban köteles tájékoztatni az Önkormányzatot.  
(8) A szigetek környezetének tisztántartását az Önkormányzat, az edények 
karbantartását a Közszolgáltató végzi.  
(9) A szelektív hulladékgyűjtés működtetése, felügyelete és minél szélesebb körben 
való elterjesztésének céljából a Felek közösen cselekszenek. A szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos propagandaanyagokat az Önkormányzat és a 
Közszolgáltató egymással együttműködve juttatja el a lakossághoz. 
(10) A szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatását mindenki úgy köteles igénybe venni, 
hogy azzal ne okozza a környezet szennyezését. Minden szolgáltatást igénybevevő 
köteles a hulladékot a szemétgyűjtő edényzetekben elhelyezni. 
  

IV. FEJEZET 
  

Vegyes rendelkezések 
  

10. § 
  
(1) A köztisztasággal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések betartásának 
ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. 



(2) A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről a 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
  

11. § 
  
A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatának ellátása során tudomására jutott 
személyes adatokat az adatvédelemről szóló jogszabályok figyelembevételével 
köteles kezelni. 
  

12. § 
  
Aki, vagy amely szervezet 1. § (2)-(4); 7.§ (2)-(3); 8.§ (3)-(4); illetőleg a 9.§ (10) 
bekezdésébe foglalt előírásokat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000 forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 
  

13. § 
  
(1) A rendelet 2008. január 01-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
  
Mikepércs, 2007. december 18. 
  
  

Dr. Dászkál Tibor Ákos sk.      Tímár Zoltán sk. 
jegyző      ph.    polgármester 

  
A rendelet kihirdetve 2007. december 18-án 
  
  
1. számú melléklet 

  
A hulladék szállítási díj mértékéről 

  
A hulladék szállítási díj mértéke 2008. január 01-től 2008. december 31-ig:  
  

      247,74 Ft/ürítés (120 l-es hulladékszállító edényzet) 
 


