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JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

6/2004. (VII.1.) rendelete 
 
 

A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 
megszervezésérıl és kötelezı igénybevételérıl 

 
 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselı-testületének a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16.§(1) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 
 
 

I. fejezet 
 
 

Általános rendelkezések 
 
 

1.§. 
 

(1) A rendelet célja azon helyi szabályoknak a megállapítása, melyek biztosítják Jánossomorja 
Város köztisztaságával összefüggı feladatok eredményes végrehajtását, a megfelelı 
hulladékkezelést, a környezetszennyezés megelızését, az emberi egészség védelmét. 

 
(2) A település köztisztaságának megırzésében mindenki köteles hathatósan közremőködni és a 
települési környezet szennyezıdését, fertızését eredményezı tevékenységtıl tartózkodni. 
 
(3) Jelen rendelet Jánossomorja Város közigazgatási területére terjed ki. 
 
(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed Jánossomorja Város közigazgatási területén belül 
tartózkodó és tevékenykedı magánszemélyekre, lakóközösségekre, társasházakra, jogi 
személyekre, gazdálkodó szervezetekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb 
szervezetekre, társulásokra. 
 
(5) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggı tevékenységekre. 
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II. fejezet 
 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 
 

Fogalmi meghatározások 
 

2. §. 
 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 
 

Köztisztasággal összefüggı tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a 
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más 
épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, 
valamint a közterületek tisztántartása. 

 
a.) Közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott állami vagy 

önkormányzati tulajdonú belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark, szabad 
strand), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti 
járda, alul- és felüljáró), melyet rendeltetésének megfelelıen bárki használhat. 

 
b.) Köztisztasági szolgáltatás: (továbbiakban: szolgáltatás) megrendelés, illetıleg 

megbízás alapján a közterületek tisztántartása, valamint a települési szilárd 
hulladék kezelése, továbbá a szolgáltatásra jogosult szervezetek hulladék-
ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége. 

 
c.) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és 

síkosság mentesítése, illetıleg pormentesítése. 
 
 

Ingatlanok tisztántartása 
 

3. § 
 

(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelıje, tartós használója, 
illetve haszonélvezıje (továbbiakban: ingatlan tulajdonos), másnak a használatában lévı 
ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a használó, illetve a bérlı  
köteles gondoskodni. 

 
Ezen belül: 
 

a.) a lakó- és az ember tartózkodására szolgáló más épületek közös használatú 
részének (kapualj, lépcsıház, folyosó, terasz, felvonó, mosókonyha, szárító, pince- 
és padlásrész, közös illemhely, hulladékledobó és - győjtı, udvar stb.) 
tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítésérıl a 
tulajdonosnak; 



 3 

 
b.) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségeknek, továbbá a nem lakás 

céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó közterületnek a tisztaságáról, 
rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló mentesítésérıl pedig a használónak, 
bérlınek kell gondoskodnia. 

 
c.) Közös tulajdon esetén a kötelezettség a tulajdonarány szerint áll fenn. 

 
d.) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a beépítetlen telekingatlan 

tisztántartásáról, gyommentesítésérıl. Ennek elmaradása esetén - ha a 
Polgármesteri Hivatal felszólításának sem tesz eleget- az Önkormányzat 
elvégezteti a költségvetés általános tartalékterhére, melynek költségét a hivatalos 
eljárás után - behajthatatlansága esetén - az ingatlanra ráterheli.  

 
 
 

Közterületek tisztántartása 
 

4. § 
 

(1) A közterület: 
 

a.) ideértve a rajtuk lévı nyílt árkot és ezek mőtárgyait is, 
b.) valamint a belterületen lévı autóbusz váróhelyiségek, várakozóhelyek, 

járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített 
autóbuszmegálló helyeket; 

c.) továbbá az olyan járdaszakaszt, amely ingatlanhoz nem kapcsolódik-  
     szervezett rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett települési szilárd  
     hulladékkal összefüggı tevékenység ellátásáról, továbbá a közterület rovar- és  
     rágcsálómentesítésérıl, hó- és síkosság-mentesítésérıl, gyommentesítésérıl,  
     zöldfelület gondozásáról a (2) bekezdésben említett esetek kivételével az  
     önkormányzat gondoskodik. 
     
 

       (2) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni: 
 

a.) az ingatlan elıtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv,    
     illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az útpadkáig terjedı teljes terület; 
b.) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mőtárgyai; 
c.) továbbá tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos  
     megközelítésére szolgáló területek tisztántartásáról; 
d.) továbbá a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 

hulladékok eltávolításáról és a zöldfelületek gondozásáról (főnyírás, kaszálás, 
gyomtalanítás, fák- és cserjék gondozása, fákról lehullott levelek összegyőjtése); 



 4 

e.) az ingatlan elıtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv hó és 
síkosság-mentesítésérıl; 

 
(3) A (2) bekezdésben foglalt feladatok ellátásáról önkormányzati lakásoknál a kezelı  
     szerv (üzemeltetı), társasházaknál, illetve vegyes tulajdon esetén a tulajdon - tulajdoni  
     hányaduk arányában - kötelesek gondoskodni. 
 
(4) Az illegális plakátok, hirdetések eltávolításáról a Közterület-felügyelet intézkedik. 

 
(5) Hó- és síkosság-mentesítés: 

 
a.) A járdáról letakarított havat 8 méternél szélesebb útburkolat esetén az úttest két 
szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb útburkolaton a járda szélén 
úgy kell összegyőjteni, hogy a gyalog közlekedık számára egy gyalogos forgalmi sáv  
szabadon maradjon. Biztosítani kell a gyalogos átkelıhelyek megközelíthetıségét. 
b.) Hórakást tilos felhalmozni: 

- útkeresztezıdésben 
- útburkolati jeleken 
- tömegközlekedési jármővek megállóhelyénél 
- közszolgáltatási felszerelési tárgyra (pl. vízelzáró csap, gázóra) és 
- egyéb közlétesítmény (pl. lámpaoszlop, tőzcsap, hirdetıoszlop stb.) 

köré 
- kapubejárat elé, annak teljes szélességében 
- gyalogos átkelıhelynél. 

                  
c.) Na-Klorid tartalmú vegyszerek használata hidak burkolt felületein,  
     díszburkolaton zöldfelületeken és környékén tilos.  Síkosság elleni  
     védekezéshez környezetkímélı anyagot kell használni (Nátrium-klorid helyett  
     Magnézium-klorid, hamu, homok, salak stb.) 

 
(6) A közszolgáltató köteles gondoskodni a közterületrıl összegyőjtött szemét  
     elszállításáról, a közterületekre kihelyezett tárolóedények és konténerek rendszeres  
     karbantartásáról, tisztításáról, fertıtlenítésérıl, továbbá a Polgármesteri Hivatal által  
     megrendelt hulladékgyőjtı edények kihelyezésérıl, helyreállításáról, javításáról,  
    tisztításáról,  pótlásáról és rendszeres ürítésérıl. Baleset után a közszolgáltató  
    haladéktalanul köteles eltávolítani a közterületre, közútra került idegen anyagokat  
    (üveg, törött alkatrészek, olajfolyás stb.) 
 
(7) Állati hullának a közterületrıl a kijelölt győjtıhelyre történı elszállítását csak az    
     önkormányzat megbízottja végezheti, s a bejelentés után azonnal köteles azt elszállítani. 

 
(8) Az ingatlan elıtti  gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt árok tisztítását, zöldterület  
     kaszálását, gyommentesítését ha  felszólítás ellenére sem végzi el az ingatlantulajdonos  
     akkor az Önkormányzat elvégezteti a költségvetés általános tartalék terhére, melynek  
     költségét - behajthatatlansága esetén - az ingatlanra ráterheli. 
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A közterület rendeltetésétıl eltérı célú használatával kapcsolatos 

köztisztasági elıírások 
 

5. § 
 

(1) a.) A szórakoztató, vendéglátó és árusító helyek, üzletek elıtti járdaszakaszt az  
     üzemeltetı, használó köteles tisztántartani, hó- és síkosság mentesíteni, a  
     hulladékot eltávolítani, tekintet nélkül arra, hogy a hulladék az üzleti  
     tevékenységbıl  keletkezett-e, vagy nem. 

 
      b.) Az üzletek, vendéglátóegységek, vállalatok,  
           intézmények  (ingatlan) tulajdonosa (használó, bérlı)  
           köteles hulladékgyőjtı (csikktartó) elhelyezésérıl és rendszeres ürítésérıl  
           gondoskodni az elıtte lévı közterületen. 
 
(2) A közterület rendeltetéstıl eltérı célra (árusítás, építési, szerelési munka stb.) történı 

használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles 
tisztán tartani. A közterület-foglalási szerzıdésben a használót figyelmeztetni kell ezen 
kötelezettségére. 

 
(3) Vásárok, búcsúk, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezıje 

köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelı számú hulladékgyőjtı edény és 
illemhely biztosításáról, üzemeltetésérıl, valamint a rendezvény alatt és azt követıen a 
terület tisztántartásáról, továbbá a keletkezett hulladék elszállításáról. 

 
 

Köz- és magánterületek szennyezésének tilalma 
 

6. §. 
 

(1) Tilos nyílt téren és bármilyen tüzelıberendezésben háztartási szemét, valamint hulladék 
(pl. veszélyes hulladék: autógumi, mőanyag, vegyszeres flakon, vegyszermaradványok, 
fáradt olaj, stb.) elégetése az ingatlanokon és a közterületeken egyaránt a fákról lehullott 
levél, avar, kerti hulladék kivételével. 

 
(2) a.) A közterület fáiról lehullott leveleket, avart, kerti hulladékot (főnyírásból származó  

     nyesedéket, faágat és gallyat) az alábbiak szerint semmisíthetik meg: 
 

- komposztálás útján, 
- a közszolgáltató által forgalmazott és a kijelölt helyeken megvásárolható 100 l-es  
  mőanyag hálós zsákban helyezhetı ki a hulladékgyőjtı edény mellé egész évben  
  folyamatosan, az edény ürítés napján, 
- az engedélyezett idıszakban elégethetı a 6. § (2.) b-e pontokban meghatározott  
  feltételek betartásával. 
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b.) Égetni csak a teljesen száraz levelet, avart és kerti hulladékot lehet. 
 
c.) Az égetés február 15-tıl április 30-ig, valamint október 1-tıl november 30-ig  
     terjedı idıszakban, 9-18 óra között végezhetı. 
 
d.) Az égetés szélcsendes idıben történhet. A tőz begyújtásához egyéb légszennyezést  
     okozó anyag (pl. olaj) nem használható. 
 
e.) Tilos a tüzet ırizetlenül hagyni, tőzveszély esetén pedig azonnal el kell oltani. Az  
     égetés helyszínén olyan eszközöket (pl. homok, lapát, víz stb.) kell készenlétben  
     tartani, amelyekkel a tőz terjedése megakadályozható, illetve eloltható. 

            
(3) a.) Közterületen jármővek mosása, olajcsere tilos. 

 
b.) Közterületen gépjármővek javítása tilos, kivéve a hirtelen fellépı meghibásodás  
     elhárítását. 

 
(4) a.) Építkezésnél, bontásnál, tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az  

     építési és bontási anyagot a kiásott földet úgy kell tárolni, fel- és lerakni, valamint  
     elszállítani, hogy szennyezıdés ne maradjon. 

 
b.) Burkolt területre az építési és bontási anyagot és a kitermelt földet kizárólag fóliára  
     vagy konténerbe szabad helyezni. 

 
c.) Az építési munka kivitelezıjének az építkezés területén és közvetlen környékén a  
     tisztaságot biztosítani kell. Amennyiben ezt a munkát önerejébıl nem tudja ellátni,  
     azt - térítési díj ellenében, megrendelés alapján - a Szolgáltatóval elvégeztetheti. 
 
d.) Amennyiben a kivitelezı a (4) bek. c.) pontban foglalt kötelezettségének írásbeli  
     felszólítás ellenére sem tesz eleget,  a Jegyzı - közérdekbıl és a mulasztó  
     költségére - a Szolgáltatónál a tisztítást azonnali hatállyal elrendelheti. 

 
(5) a.) Játszótérre állatot bevinni tilos! 

 
b.) Az állatok által okozott szennyezés eltakarításáról az állat tulajdonosa köteles  
     haladéktalanul gondoskodni, ha közterületen sétáltatja. 

 
(6) Tilos a tisztításból keletkezı szennyezıdést szennyvizet a közterületre, a csapadékvíz-

elvezetı rendszerbe beleseperni, illetve beleönteni,  valamint eltömıdést elıidézı 
hulladékot és törmeléket beleszórni. 

 
(7) Mindennemő anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyezıdjék. 

Szóródó anyagot csak letakarva, illetve a szóródást másként megakadályozó módon lehet 
szállítani. Szennyezés esetén a szállító köteles megtisztítani a közterületet. 
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(8) a.) Tilos a közterületet beszennyezni, bárminemő szemetet (pl. cigarettacsikk, papír,  
     egyéb tárgy) elszórni, tárolni. 

 
b.) Szeméttároló edényekben kutatni, azok tartalmát közterületre kiszórni tilos. 

 
      (9) Tilos közterületen elhelyezett berendezési tárgyakat, növényeket beszennyezni,  
              megrongálni. 

 
     (10) Plakát, hirdetmény elhelyezése csak a kijelölt helyeken (pl.: hirdetıtábla) vagy a  
             Polgármesteri Hivatal külön engedélyével szabad, másutt nem. 

 
(11) Tilos a kijelölt természetes fürdıhelyeken, szabad strandokon: 

- hulladékot elhelyezni a kirakott hulladéktároló edényeken kívül, 
- bárminemő szennyezés, égetés 
- kutyát, egyéb élı állatot bevinni. 

      
III. fejezet 

 
A települési szilárd hulladékok kezelése, hulladékgazdálkodás 

 
Általános rendelkezések 

 
7.§ 

 
(1) Tilos a hulladékot elhagyni - a győjtés, begyőjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérı 

módon - felhalmozni, ellenırizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 
 

(2) a.) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát,  
     ha annak személye nem állapítható meg - az ellenkezı bizonyításáig - az  
     ingatlan tulajdonosát terheli. 
b.) Közterületen elhagyott hulladék elszállításáról, hasznosításáról illetve  
     ártalmatlanításáról az önkormányzat a köztisztasági szolgáltatás  
     keretein belül gondoskodik. 
c.) A környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és   
     ártalmatlanítására kötelezi a hulladék vagy az ingatlan tulajdonosát, ha az   
     kötelezettségét önként nem teljesíti. 
 

(3) A települési szilárd hulladék elhelyezése, kezelése kizárólag erre a célra létesített 
lerakóhelyen ill. létesítményben történhet. 
 

(4) Jánossomorja Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a jelen rendeletben 
foglaltak szerint települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást (továbbiakban 
közszolgáltatás) szervez és tart fenn. A települési szilárd hulladék rendszeres győjtésérıl, 
elszállításáról, ártalmatlanításáról kötelezı helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 
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(5) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, 
valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelezı közszolgáltatásra 
vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos 
ellátása, a tevékenység ellenırizhetısége. 
 

(6) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Jánossomoraja Város 
mindenkori közigazgatási területére terjed ki. 
Ezen területen lévı valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója, bérlıje 
(lakásszövetkezet, társasház is)- továbbiakban csak: ingatlantulajdonos- ill. a 
hulladéktermelıje, birtokosa a települési szilárd hulladék elhelyezésérıl, kezelésérıl az e 
rendeletben meghatározott módon, a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével 
köteles gondoskodni. 
 

(7) Az ingatlantulajdonos az e rendeletben meghatározott feltételek mellett a települési szilárd 
hulladékot köteles győjteni, továbbá az annak begyőjtésére feljogosított 
hulladékkezelınek átadni, ill. a kijelölt hulladékbegyőjtı helyre, hulladékudvarba külön 
engedély nélkül maga is elszállíthatja. 
 

(8) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd  hulladék kezelésérıl 

a.) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban Hgtv.)     
     13. §-ban foglaltaknak megfelelıen nem gondoskodik, vagy 
b.) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési szilárd hulladékkezelés a  
     környezetvédelmi felügyelıség által igazoltan - Hgtv. 13. §-ban  
     meghatározottaknál lényegesen kedvezıbb megoldással történik. 
c.) Azok a gazdálkodó szervezetek, melyek nem veszik igénybe a  
     közszolgáltatást, kötelesek a külön jogszabályokban meghatározott módon  
     végezni hulladékkezelési tevékenységüket, s arról a hatóságnak bejelentést  
     tenni. 

            A jegyzı gondoskodik a Hgtv. 21. § (2) bekezdése szerint a közszolgáltatás      
            igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek nyilvántartásáról.   
 

(9) Jánossomorja Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátását - az Önkormányzat által ezen tevékenység 
végzésére nyílt hulladékkezelési pályázat útján kiválasztott  és megbízott - hatósági 
engedéllyel rendelkezı közszolgáltató végzi. 
 

(10) Jánossomorja Város közigazgatási területén belül a rendszeres közszolgáltatásra  
      feljogosított ill. kötelezett közszolgáltató: Rekultív Környezetvédelmi és  
      Hulladékhasznosító Kft. (Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8.) 
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(11) A közszolgáltatás kiterjed: 
a.) a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben, a közterületen,  
     vagy az ingatlanon összegyőjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott  
     települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történı rendszeres begyőjtésére,  
     elszállítására a jánossomorjai térségi szilárd hulladék lerakó telepre. 
b.) az összegyőjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítására, hasznosítására  
     (kezelésére) 
c.) a jánossomorjai települési szilárd hulladék lerakó telep, a jánossomorjai 
     hulladékgyőjtı udvar. 
d.) települési szilárd hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmények  
     létesítésére és mőködtetésére (komposztáló, építési törmelék lerakó telep,  
     győjtıszigetek, stb.) 
 

      (12) A kötelezı közszolgáltatást igénybevevı ingatlantulajdonosokra a Hgtv. 51. §. (1)  
              bekezdésben foglalt kötelezettség nem terjed ki, a náluk keletkezı hulladék  
              nyilvántartásáról és bejelentésérıl a közszolgáltató a külön jogszabályokban  
              meghatározottak szerint gondoskodik. 

 
 

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 
 

8.§ 
 

(1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres 
begyőjtésének, elszállításának, ártalmatlanításának, hasznosításának megszervezése, 
feltételek biztosítása. 
 

(2) A közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, szerzıdés megkötése, 
együttmőködés. 
Gondoskodás a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 
ártalmatlanítására, hasznosítására szolgáló ártalmatlanító- ill. hasznosító hely 
kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetésérıl ill. rekultivációjáról, bezárásáról. 
 

(3) A közszolgáltatás díjának és a díjfizetés rendjének megállapítása. 
 

(4) Ingatlantulajdonosok, lakosság, gazdálkodó szervezetek, közszolgáltató értesítése, 
tájékoztatása a közszolgáltatást érintı változásokról. 
 

(5) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás e rendeletben és 
más jogszabályokban rögzített elıírásai teljesítésének ellenırzése mind a lakosság 
(ingatlantulajdonos), mind a közszolgáltató részérıl. 
 

(6) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak 
megvalósítása során a hulladékgazdálkodás jogszabályokban megfogalmazott céljának 
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elérése érdekében együttmőködik más, térségi települési önkormányzatokkal, civil 
szervezetekkel, lakossággal. 

 
 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja,  
a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos azzal összefüggı jogai és kötelezettségei 

 
9.§ 

 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe 

venni szerzıdéskötés útján és a közszolgáltatási díjat megfizetni. 
 

(2) a.) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal és az  
     ingatlantulajdonossal, gazdálkodó szervezettel kötött szerzıdések, valamint a  
     vonatkozó jogszabályokban (Hgtv., országos rendeletek, e rendelet) foglaltak  
     szerint köteles ellátni. 
b.) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása mellett hulladék kezelési engedélyének  
     megfelelıen egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységeket is folytathat, melyeknek  
     díját maga határozza meg. 
c.) A közszolgáltató köteles közszolgáltatási tevékenységérıl évente részletes  
    költségelszámolást készíteni és azt az évente az önkormányzatnak tárgyévet követı  
    év március 31-ig benyújtani. 
 

(3) Belterületbe vonás vagy új utca nyitása esetén a közszolgáltatás kiterjesztése miatt a 
rendszeres hulladékgyőjtés bevezetése elıtt legalább egy hónappal a közszolgáltató 
köteles tájékoztatni az érintett ingatlantulajdonosokat a győjtés módjáról, gyakoriságáról, 
a kötelezıen alkalmazott győjtıedényekrıl és beszerzési lehetıségérıl. 
 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, meg kell jelölnie  az 
ingatlanon keletkezı rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében az ingatlanon lakók 
számát, az egyéb szilárd hulladék esetében pedig a rendszeresen keletkezı hulladék 
mennyiségét. 
 
(5) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl ill. változásáról a közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 
A települési szilárd hulladék begyőjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal, 
idıpont) - a keletkezı hulladék mennyiségek figyelembevételével - a közszolgáltató 
köteles elkészíteni és arról az ingatlan tulajdonosokat - változás esetén is bekövetkezte 
elıtt - értesíteni. 
 

(6) a.) Az egyéb szilárd hulladék keletkezésének tényét az ingatlantulajdonos köteles a  
     közszolgáltatónak bejelenteni, s erre vonatkozóan a közszolgáltató és az  
     ingatlantulajdonos külön szerzıdést köt a hulladékkezelési közszolgáltatás  
     teljesítésére. 
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b.) Amennyiben egyéb szilárd hulladék- árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági  
     tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott  
     közterület-használati hozzájárulás ill. engedély birtokosa köteles a (6) a.) pontja  
     szerint eljárni. 
 

(7) A hulladék begyőjtésének gyakorisága: heti 1 alkalom, kivéve az intenzív hulladék 
keletkezéssel járó karácsonyi és újévi, december 20 - január 10-ig terjedı idıszakot, 
amikor belterületen heti kétszeri ürítést kell végezni. 
 

(8) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék győjtésére ill. elszállítására a 
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényt, valamint a közszolgáltató 
által forgalmazott, jelzett, megvásárolható mőanyag zsákot köteles igénybe venni. 

 
(9) a.) Ha az átadásra kerülı hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett  

     győjtıedények őrtartalmát, a közszolgáltató az ingatlantulajdonos egyidejő  
     megkeresésével jogosult a tényleges mennyiségő hulladéknak megfelelı őrtartalmú  
     edényre cserélni az eredeti győjtıedényt, vagy megemelni a győjtıedények számát  
     vagy ürítési gyakoriságát. 
b.) Ha az ingatlanon keletkezı hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg az átadott  
     győjtıedények őrtartalmát, a közszolgáltató jogosult az így átadott hulladék  
     elszállítására. A többletszolgáltatás tényérıl az ingatlantulajdonost egyidejőleg  
     értesíteni köteles. 
c.) Az ingatlantulajdonos elıre várható, a szokásosnál több hulladék keletkezése  
     esetén kérelmezheti a közszolgáltatónál - díjfizetés ellenében -  adott idıpontra  
     vagy idıtartamra nagyobb őrtartalmú vagy több győjtıedény rendelkezésére  
     bocsátását, s a közszolgáltató köteles a többletszolgáltatást teljesíteni. 
 

     (10) Lomtalanítás 
a.) A nagyobb mérető, darabos háztartási szilárd hulladék elszállítására a közszolgáltató 

az önkormányzattal egyeztetve lomtalanítási  akciót szervez  igény szerint évente 
kétszer (tavasz, ısz). Ezek költségeit a hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
tartalmazza. 

b.) A lomtalanítás helyérıl, idejérıl és módjáról a közszolgáltató az önkormányzattal 
együtt elıtte min. 1 héttel tájékoztatja a lakosságot (helyi újság, tv., plakátok 
segítéségével) 

c.) Veszélyes hulladékot és építési törmeléket a lomtalanítás során kihelyezni tilos, ezt a 
hulladékudvarba köteles elszállítani tulajdonos 

 
(11) Az illegális szemétlerakó-helyek elterjedésének megelızése érdekében a háztartási 
szilárd hulladék 1 m3-ét lakosok (magánszemélyek) díjmentesen beszállíthatják a 
hulladékudvarba  nyitvatartási idıben, s ott a külön erre a célra kijelölt győjtıedényben vagy 
helyen kell azt elhelyezni. Ez nem egyenértékő a lomtalanítással, s nem tartalmazhat bio- 
illetve veszélyes hulladékot, továbbá a szelektíven győjthetı összetevıit kiválogatása után a 
kijelölt szelektív hulladék győjtı edénybe kell tenni. 
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A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerzıdés egyes 

tartalmi elemei 
 

10. § 
 

A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közt létrejövı, a közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 
szerzıdés megkötése a közszolgáltató feladata, s ebben az alábbiakat kell meghatározni: 
 

Szerzıdı felek megnevezése: Közszolgáltató és a megrendelı ingatlantulajdonos 
Közszolgáltatás igénybevételének kezdı napja, idıtartama 
Teljesítés helye 
A megrendelı rendelkezésére bocsátott győjtıedény őrtartalma, darabszáma a 

várhatóan keletkezı hulladék mennyiségének figyelembevételével ill. 
meghatározásával. 

Ürítés gyakorisága, ürítés ideje napok szerint. 
Győjtıedény használatának jogcíme, módja. 
Közszolgáltatási díj: 

a.) Megállapítása, 
b.) alkalmazásának feltételei, 
c.) megfizetésének módja, határideje, 
d.) kedvezményei, 
e.) változásaival kapcsolatos bejelentések, 
f.) megfizetés elmulasztásának következményei. 

Szerzıdés módosításának, változásának, felmondásának feltételei. 
Irányadó jogszabályok meghatározása. 
A szerzıdéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás 

kötelezı igénybevétele alól. 
 

 
A győjtıedényzetre vonatkozó elıírások és a  

települési szilárd hulladék begyőjtése, szállítása 
 

11. § 
 

(1) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos győjtıedények 
típusát, minimális térfogatát, darabszámát, helyét a közszolgáltató az önkormányzattal 
közösen állapítja meg a keletkezett hulladék mennyiség  

      (min. 4 l/fı/nap) és az ürítési gyakoriság figyelembevételével.  
Társasház-ingatlan esetében a rendszeresített győjtıedények a lakcímnyilvántartásban 
szereplı állandó lakosú személyek száma alapján a lakóközösségre vonatkoztatva 
kerülnek meghatározásra. 
Az igénybeveendı győjtıedények felsorolást a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, 
melyek beszerzésérıl a közszolgáltató köteles gondoskodni. 
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(2) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék 
mennyiségének megfelelı eredető és számú győjtıedényt az ingatlantulajdonos 
rendelkezésére bocsátani kérelmére, a kérelem kézhezvételétıl számított 15 napon belül, 
melynek átvételét az ingatlantulajdonos aláírásával igazolja 

 
 

(3) A közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített, e rendelet 1. sz. melléklete 
szerinti győjtıedényeket az ingatlantulajdonos szerzıdés alapján jogosult megvásárolni, vagy 
bérelni. Ezen győjtıedények elhelyezésérıl, pótlásáról, kicserélésérıl, javításáról - a 
szerzıdésben foglalt megállapodás szerint - a közszolgáltató köteles gondoskodni. 
 
(4) A hulladékgyőjtı edények rendeltetésszerő használatáról, állagának megırzésérıl az 

ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 
a.) A kisebb mérető győjtıedények (kukák) fertıtlenítése, tisztítása az 

ingatlantulajdonos kötelessége. 
b.) A nagyobb mérető (1100 l  bobra) győjtıedények tisztítása, fertıtlenítése nyári 

idıszakban 4 alkalommal a közszolgáltató feladata. Két alkalommal 
térítésmentesen, két alkalommal költségtérítéssel. 
 

(5) A települési szilárd hulladék győjtıedényeket az önkormányzat által kijelölt helyen szabad 
tárolni. 

a.) A győjtıedényeket a közszolgáltatással érintett ingatlanon belül kell tárolni a 
szemétgyőjtés idejét kivéve. 

b.) Közterületen való tartós tárolását, elhelyezését az önkormányzat rendeletében 
szabályozott közterület- használati engedély alapján lehet. 

c.) Új beruházásoknál - kérelemre - az építési engedélyezési eljárás keretében 
döntenek a hulladékgyőjtı edények elhelyezésérıl. 
 

      (6) a.) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett hulladékgyőjtı edényeket a hulladék  
                 elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt idıben, közterületen, a  
                 begyőjtést végzı gépjármővel megközelíthetı (télen is) és ürítésre alkalmas  
                 helyen elhelyezni (Közút szélén úgy, hogy a forgalmat ne akadályozza). 
            b.) A győjtıedényt a szállítási napot megelızı nap 18 órától úgy kell kihelyezni  
                  a közterületre, hogy az ürítés a szállítási nap 04 órájától elvégezhetı legyen,  
                  kivéve, ahol a tartós tárolás közterületen folyik engedély alapján. 
 
      (7)  a.) Közterületen semmiféle hulladék nem helyezhetı el (lom, bútor, törmelék, stb.)          
                  a hulladékgyőjtı edény mellett, kivéve a közszolgáltató által forgalmazott,  
                  jelzett, a telephelyén megvásárolható lezárt mőanyag zsákban. 
             b.) A győjtıedényeket ürítés elıtt - és után fedett állapotban kell tartani. 
 
      (8) A hulladékgyőjtı edénybe (utcai szemétgyőjtıkbe is) folyadékot, veszélyes         
           hulladékot, maró anyagot, tőz- és robbanásveszélyes, parázsló anyagot, valamint állati  
           tetemet behelyezni tilos. 
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(9) A közszolgáltató köteles a hulladékgyőjtı edényeket az elszállítás ill. ürítés során  
     fokozott gondossággal kezelni, a kiürítés során esetlegesen keletkezı szennyezıdést  
     feltakarítani ill. ellenırizni, hogy teljesen kiürült-e. 
 

    (10) Amennyiben a hulladékgyőjtı edény nem közelíthetı meg, vagy állapota nem  
           teszi lehetıvé ürítését, a közszolgáltató köteles felhívni ingatlantulajdonos  
           figyelmét a javításra, illetıleg az üríthetıség biztosítására. 
     
 

A szelektív hulladékgyőjtésre vonatkozó szabályozás 
 

12. §. 
 

(1) A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló közszolgáltatást igénybevevı köteles 
együttmőködni a hulladék mennyiségének csökkentését ill. újrahasznosítását célzó, 
valamint a háztartásokban képzıdı veszélyes hulladékkomponensek elkülönített győjtését 
igénylı kezdeményezésekben, a szelektív hulladékgyőjtésben. 
 

(2) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék egyes összetevıit elkülönítetten, a 
környezet veszélyeztetését kizáró módon győjtheti, jogosult a meghatározott begyőjtı 
helyre bevinni, vagy a begyőjtésre feljogosított hulladékkezelınek átadni. 
 

(3) Jánossomorján a szelektíven győjthetı hulladék elhelyezésére kijelölt begyőjtıhely a 
Fehérkereszt utca végén található hulladékudvar. 
 

(4) A szelektíven győjtött hulladékok  hulladékudvarban történı átadásáért ill. elhelyezéséért 
díj nem számítható fel. 
 

(5) a.) A hulladékudvar üzemeltetését a közszolgáltató végzi a vonatkozó jogszabályok és  
           az önkormányzattal kötött szerzıdés alapján. 

b.) A közszolgáltató köteles az átvett hulladék megfelelı hasznosításáról ill.     
     ártalmatlanításáról gondoskodni. 
 

(6) A közszolgáltató köteles nyilvántartani az átvett hulladékfajták mennyiségét. 
 

(7) A hulladékudvarban  a lakosság által elhelyezhetı hulladékok: 
a.) papír 
b.) mőanyag fólia, mőanyagpalack 
c.) színes és fehér üveg 
d.) TV., számítógép 
e.) fémhulladék 
f.) veszélyes hulladék (e rendelet szerint): elhasznált szárazelem, akkumulátor,  
    gyógyszer-festék-lakk maradék, valamint csomagoló eszközeik, növényvédıszerek  
    és csomagoló eszközeik, sütızsírok és olajok, fénycsı, izzó. 
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    Fentieken túl egyéb hulladék nem helyezhetı el. 
 

(8) A hulladékudvarba a hulladékot eleve válogatottan kell bevinni, s a neki megfelelı, 
elhelyezésére kijelölt győjtıedénybe rakni. 
 

(9) Hulladékudvar nyitvatartási ideje: 
- keddtıl péntekig: 13 órától – 16 óráig. 
- szombat: 10 - 17 óráig 
- vasárnap, hétfı: szünnap. 

 
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

 
13. § 

 
(1) A települési szilárd hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki e 

rendelet szerint a települési szilárd hulladék győjtésére, s a közszolgáltatónak való 
átadására, azaz a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett. 

 
(2) A szolgáltatóval kötött szerzıdés értelmében 2010. áprilisáig mentesül a díjfizetés alól 

minden jánossomorjai lakos. A díjfizetési kötelezettség alóli mentesség a háztartási 
szilárd hulladék tekintetében áll fenn. 

 
(3) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának keretszabályai: 

A közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan, 
- a közszolgáltatás jellegét, 
- a kezelt hulladék mennyiségét és minıségét, 
- a közszolgáltatást mőködtetı szolgáltató hatékony mőködéséhez 

            szükséges folyamatos ráfordításaihoz és a mőködés fejleszthetı fenntartásához   
            szükséges költségeket - beleértve a szolgáltatás megkezdését megelızıen felmerülı, a  
            szolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségeit - külön-külön meghatározva 

- a szállítás és begyőjtés ill. 
- az ártalmatlanítás költségeit, utóbbi esetben a díjat, 
- a kezelı létesítmény lezárását és lerakó esetén a bezárást követı utógondozás 

és 30 évig történı monitorozás költségeit 
            külön jogszabályban meghatározott módon figyelembe véve kell meghatározni. 
 

(4) Közszolgáltatási díj meghatározása 
a.) A közszolgáltatás díját az önkormányzat határozza meg 1 évre (minden év január  
     1- december 31-ig) vonatkozóan, a tárgyévet megelızı év november 30-ig, s arról  
     a közszolgáltatót értesíti 15 napon belül. 
b.) a közszolgáltatásnak e rendeletben meghatározott díja a közszolgáltató által az  
     adott közszolgáltatásra alkalmazható díj legmagasabb mértéke. 
c.) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében  
     díjkalkulációt, költségelemzést készíteni e rendelet (2), (4) bekezdésében foglaltak  
     alapján - elkülönítve más gazdasági tevékenységének költségeitıl a  
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     közszolgáltatást - s azt a tárgyévet megelızı év november 1-ig benyújtja az  
     önkormányzatnak. 
d.) A közszolgáltatás díját úgy kell meghatározni, hogy a tartós mőködéshez nyereség  
     fedezetének, ill. az indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének biztosítására  
     alkalmas legyen, s ösztönözzön a hulladék keletkezés csökkentésére, s a hatékony  
     hulladékgazdálkodásra. 
 

(5) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj tartalmazza: A települési szilárd hulladék 
a.) begyőjtésének, szállításának, a települési szilárd hulladéklerakó helyen történı  
     elhelyezésének, 

           b.) ártalmatlanításának (beleértve a jánossomorjai hulladék lerakó telep üzemeltetését,  
                utógondozását, monitoringozását, s a mosonmagyaróvári hulladék lerakó telep  
                bezárás utáni 30 évig történı monitoringozását) 
           c.) hasznosításának (beleértve a hulladék udvar üzemeltetését) 
           d.) számlázásnak 
           díjfizetési idıszakra vetített költségeit, ráfordításokat, és nyereséget. 
 
      (6) a.)  A közszolgáltatási díj megállapítása - a díj kiszámítására vonatkozó elıírások  
                  alapján - általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek  
                  meghatározásával történik. 
            b.) Az egységnyi díjtételt a (4) bekezdésben foglaltak összege és a várható  
                 szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani. Ennek megfelelıen az  
                 egységnyi díjtétel  a közszolgáltatóval kötött szerzıdésben elszállításra  
                 meghatározott hulladék térfogat szerint számított győjtıedényzete egyszeri ürítési  
                 díja. 
            Az egységnyi díjtételeket  a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
      (7) a.) A fizetendı közszolgáltatási díj: 

           az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének ill. gyakoriságának a  
           szorzata. 
 
     b.) Az önkormányzat által megállapított egységnyi díjtétel alapján a fizetendı  
          közszolgáltatási díj összegét a közszolgáltató számolja ki és közli a díjfizetésre  
          kötelezettel, aki - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében -  
          negyedéves bontásban utólag köteles megfizetni a díjat. 
 
(8) a.) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd  
           hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a  
           közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja ill.  a közszolgáltatás 
           teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 
     b.) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı  
          díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 
     c.) A díjhátralék keletkezését követı 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az  
          ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és  
          felszólítja annak teljesítésére. 
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     d.) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követı 90. napot  
          követıen a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a  
         díjhátralékot a települési önkormányzattól igényelheti. 
     e.) A szabályosan benyújtott igénylés alapján a települési önkormányzat jegyzıje a  
          külön jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék  
          és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot a települési  
          önkormányzat nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak. Ha a köztartozás  
          behajthatatlan, a települési önkormányzat - a feladathoz kötött állami támogatás  
          terhére - a behajthatatlanság tényének megállapítását követı nyolc napon belül  
          megtéríti a díjhátralékot a közszolgáltató részére. 
 
(9) A beépítetlen ingatlanok, az üresen álló lakások és egyéb, nem lakás céljára szolgáló  
     épületek után hulladékkezelési közszolgáltatási díjat nem kell fizetni. Az üresedést ill.  
     az újbóli használatot 15 napon belül írásban be kell jelenteni a közszolgáltatónál. A  
     változást üresedéskor a bejelentést követı hónap elsı napjától veszi figyelembe a  
     közszolgáltató, a szolgáltatást ismételt igénybevétele estén pedig azonnal. 
 
(10) a.) Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat e rendelet 14. §. (5) bekezdés alapján  
           számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget  
           díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni. 
     b.) Abban az esetben, ha az önkormányzat az e rendeletben szabályozott módon  
          díjkedvezményt vagy mentességet állapít meg, a felmerülı költségeket a  
          közszolgáltató számára az önkormányzat -  más forrásából - köteles megtéríteni. 
 
(11) Elmaradt és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az e miatt visszajáró  
        arányos összeget beszámítással vagy visszafizetéssel kell rendezni a  
        közszolgáltatónak. 

 
 

 IV. fejezet 
 

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó elıírások 

 
14. § 

 
(1) A hulladék termelıje, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkezı, vagy más 

módon a birtokába kerülı hulladékot köteles győjteni, továbbá az ártalmatlanításáról, 
vagy a hasznosításáról gondoskodni. 
 

(2) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettséget a hulladék termelıje, 
birtokosa 
a.) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelı ártalmatlanító vagy  
     hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti,  
     vagy 
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b.) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı átadással,  
     a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti, vagy 
c.) a hulladék fajtájának, minıségének megfelelıen, hatósági engedéllyel rendelkezı  
     ártalmatlanító vagy hasznosító helyre saját maga is beszállíthatja - ha egyéb  
     jogszabályok ezt lehetıvé teszik - hulladékkezelési díj megfizetésével. 
 

(3) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék 
szállítójármőbe történı ürítésekor, illetıleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más 
környezetterhelést ne idézzen elı. Szállításból eredı szennyezıdés esetén a hulladék 
eltakarításáról, a terület szennyezıdés-mentesítésérıl, valamint az eredeti környezeti 
állapot helyreállításáról a hulladék termelıje, birtokosa, illetıleg az ingatlantulajdonos ill. 
szállító köteles gondoskodni. 

 
(4) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történı szállítás esetén a gazdálkodó 

szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelıje, birtokosa, illetıleg az 
ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön 
jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani 
és errıl a hatóságoknak bejelentést tenni. 
 

(5) a.) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával  
     a közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történı  
     megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt idıpontra vagy idıtartamra a  
     megjelölt mennyiségő és összetételő hulladéknak megfelelı győjtıedényt az  
     ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és  
     gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történı elhelyezésérıl. 
b.) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat  
     köteles megfizetni. 
 

(6) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell 
tüntetni a konténer tulajdonosának illetıleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó 
szervezetnek nevét, címét, telefonszámát. 

 
 

V. fejezet 
 

A köztisztasági és hulladékgazdálkodási rendelkezések ellenırzése 
 

15. § 
 

A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a köztisztasággal, hulladékkezeléssel, 
környezetvédelemmel, környezeti károkozás megelızésével kapcsolatban a lakosság 
szemléletformálásáról, tájékoztatásáról, a tanulók környezeti nevelésének segítésérıl -
együttmőködve az oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, s a média bevonásával-a 
fenntartható társadalom érdekében. 
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                                                                       16. § 

 
Szabálysértési rendelkezések 

 
(1)  A köztisztasággal  és hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének 

ellenırzésérıl - az érdekelt szakhatóságok közremőködésével - a jegyzı gondoskodik. 
 

(2) A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést követ el 
és 30.000,- forintig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki 
 

a.) a kötelezı szolgáltatást nem veszi igénybe, annak végrehajtásában az e rendeletben 
meghatározott módon és mértékben nem mőködik közre, 

b.) a települési szilárd hulladékot illetve más ingatlanra az e rendeletben meghatározott 
feltételektıl eltérı módon helyezi ki 

c.) nála keletkezı települési szilárd hulladékot a más használatában lévı tárolóedénybe helyezi 
d.) kuka tisztántartásáról, fertıtlenítésérıl nem gondoskodik 
 

(3) A jogellenes tevékenységet folytató köteles az általa okozott környezetszennyezést 
megszüntetni, ill. a környezetkárosítást abbahagyni, s a tevékenységet megelızı környezeti 
állapotot helyreállítani, valamint az általa okozott kárt megtéríteni. 

 
 
 

Hulladékgazdálkodási bírság 
 

17. § 
 

(1) Az önkormányzat jegyzıje törvényileg meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság 
kiszabására jogosult. 

 
(2) A bírság mértéke, valamint kiszabásának és megállapításának módjára a hatályos törvényi 

szabályozás az irányadó 
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18. § 

 
 

Záró rendelkezések 
 
 

(1) E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a 7/1996 (V.2.) a települési szilárd hulladék 

győjtésérıl szóló rendelet 
 
 
 
 
Dr. Kurunczi Károly    Poczáné dr. Kovács Zsuzsanna 
      polgármester             jegyzı 

 
 
 
 

Kihirdetve: 
 
Jánossomorja, 2004. július 1.  
 
 
      Poczáné dr. Kovács Zsuzsanna 
                jegyzı  
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                       1. sz. melléklet 
 
 

                                                    A szabványos hulladékgyőjtı edényzet 
 

 
 

Típusedényzet: A korszerő pormentes győjtés jármőveihez kifejlesztett speciális, szabványosított 
tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különbözı hulladékgyőjtési igények 
kielégítésére alkalmasak. 
 
Jánossomorján alkalmazott hulladékgyőjtı edények őrtartalom szerinti felsorolásban: 
 
 
 60 literes mőanyag vagy fém tárolóedény, 
 110 literes mőanyag vagy fém tárolóedény, 
 120 literes mőanyag vagy fém tárolóedény, 
 240 literes mőanyag vagy fém tárolóedény, 
 1100 literes mőanyag vagy fém tárolóedény, 
 2500 literes konténer, 
 4200 literes konténer, 
 50 literes REKULTÍV mőanyag zsák. 
           100 literes mőanyag hálós zsák 
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2. számú melléklet 
 
 
                                                      Fogalmi meghatározások 
 
 

 
 E rendelet alkalmazásában: 
 
(1) a.) települési szilárd hulladék: a háztartásokból  származó szilárd hulladék, illetıleg a 
háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı más hulladék, kivéve 
az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot. 
 
b.) háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így a lakásokban, 
valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) folyamatosan vagy 
alkalmilag keletkezı, a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben 
összegyőjthetı és átmenetileg tárolható hulladék (így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, 
csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá 
kisebb mennyiségő falvakolat, a kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségő falomb, 
nyesedék, karácsonyfa), továbbá nagyobb mérető darabos hulladék, (pl. nagyobb háztartási 
eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét, nagyobb mennyiségő falomb, nyesedék, stb.), amelyet 
a Szolgáltató évi kétszeri - elıre közzétett idıpontban történı - lomtalanítás során elszállít, és a 
lomtalanítás alá nem tartozó, eseti megrendelés alapján ártalmatlanítás céljából elszállítandó 
hulladék (pl. építési , bontási törmelék, autóroncs, stb.) 
 
c.) egyéb szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb 
gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett, valamint a közintézményekben(együtt: 
gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggésben) keletkezett  szilárd hulladék, 
mely a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben összegyőjthetı és 
átmenetileg tárolható, ártalmatlanítás céljából elszállítandó szilárd hulladék; 

 
d.) szelektív hulladék: a települési szilárd hulladék elkülönítetten győjtött egyes összetevıi (pl. 
színes, vegyes és karton papír, fehér és színes üveg, italos fémdoboz, szárazelem, textil, mőanyag, 
illetıleg egyéb, veszélyes hulladékalkotók, akkumulátorok, bio hulladék); 

 
e.) bio hulladék: minden szerves anyag tartalmú hulladék, ami természetes körülmények között  
lebomlik. 

 
f.)veszélyes hulladék: az a hulladék, melynek eredete, összetétele, összetevıi, koncentrációja 
miatt az élıvilágra, emberi életre, egészségre, környezetre kockázatot jelent, ill. nem megfelelı 
tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki. (Külön jogszabályban meghatározottak pl.: 
hulladékká vált: elemek, akkumulátorok, gyógyszer - és vegyszermaradványok, használt olaj, 
nehézfémek és vegyületeik hulladéka, fénycsıizzó és állati tetem. 
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(2) a.) ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag    
     erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény; 
 
b.) ártalmatlanítás: A települési szilárd hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, károsító 
hatásának megszüntetése, kizárása a környezet elemeitıl történı elszigeteléssel vagy anyagi 
minıségének megváltoztatásával különbözı eljárások során pl.: lerakás a talaj felszínre vagy a 
talajba mőszaki védelemmel, égetés, tárolás. 
 
(3) a.) hasznosítóhely: a település szilárd hulladéknak vagy valamely összetevıjének a 
termelésben vagy a szolgáltatásban történı felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra 
létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény; 
 
b.) hasznosítás: a települési szilárd hulladékról a hasznosítható másodnyersanyagok kiválogatása, 
a hulladékok vagy valamely összetevıjének a termelésben vagy szolgáltatásban történı 
felhasználása. (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás) 
 
(4) a.) hulladékgyőjtı udvar: az Önkormányzat által létesített és a Szolgáltató által üzemeltetett 
hulladékgyőjtı hely, amely a (1) d.) pontban meghatározott, elkülönítetten (szelektíven) győjtött 
hulladék begyőjtésére szolgál; 
 
b.) szelektív győjtés: a települési szilárd hulladéknak meghatározott célú (hasznos anyag 
visszanyerése, hulladékcsökkentés, különleges anyagok kigyőjtése) és technológiájú, szervezett 
formában végrehajtott speciális győjtési formája. 
 
(5) hulladékkezelési tevékenység: a hulladék győjtése, begyőjtése, szállítása, elıkezelése, tárolása, 
hasznosítása és ártalmatlanítása; 
 
(6) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggı tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék 
keletkezésének megelızését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek 
tervezését és ellenırzését, a kezelı berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, 
utógondozását, a mőködés felhagyását követı vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó 
szaktanácsadást és oktatást; 
 
(7) települési szilárd hulladék lerakó telep: mőszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenırzést 
biztosító rendszerrel ellátott, szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történı 
ártalmatlanítására szolgáló mőtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége. 
 
(8) közszolgáltató: Jánossomorja Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint feljogosított hulladékkezelı; 
 
(9) hulladékkezelési közszolgáltatás:A települési szilárd hulladéknak a közszolgáltató által az 
ingatlantulajdonosoktól történı rendszeres begyőjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és 
hasznosítása (a hulladék kezelése, illetıleg kezelı létesítmény üzemeltetése, mőködtetése, 
valamint a hulladékgyőjtı udvarban történı folyamatos begyőjtés); 
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(10) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a hulladék kezelési közszolgáltatás 
igénybevételért a Szolgáltatónak fizetendı, az önkormányzat rendeletében meghatározott 
díjfizetési idıszakra vonatkozóan megállapított díj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


