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Előterjesztés 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. március 22-i ülésére 
 
 
Tárgy:Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (…) rendelete a            

hulladékkezelési közszolgáltatásról     (Egységes szerkezet) 
 
Üi.sz.: II/58/5/2010. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2008. 
(III.27.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 3/2009. (III. 24.) 
rendelete 1. és 2. melléklete szerint a települési szilárd és folyékony hulladék kezelésének 
közszolgáltatási díjai 2010. március 31-ig kerültek meghatározásra. 
 
A rendelet 12. § (4) bekezdése értelmében a következő díjfizetési időszakra vonatkozó 
díjkalkulációkat a közszolgáltatóknak egy időpontban kell benyújtaniuk (tárgyévet követő év 
február 28. napjáig).  
 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008 (III. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 
rendelkezéseit figyelembe véve készítette el díjkalkulációját, illetve a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 29. §-nak megfelelő részletes költségelszámolását a 
Saubermacher Magyarország Kft. (előterjesztés 1. melléklete) és a Faragó és Fia 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (előterjesztés 2. melléklete). A szolgáltatók jelentést 
készítettek Felsőlajos közigazgatási területére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2009. 01. 
01 – 2009. 12. 31-g terjedő időszakra vonatkozó végrehajtásáról. A költségelszámolásokban 
kimutatják a településig terjedő elszállított mennyiségeket, illetve a leürítéseket, 
ártalmatlanításokat.  
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a 
települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét a 
felügyelőségnek véleményezésre megküldi. Az elmúlt évben a felügyelőség szakmai kifogást 
nem emelt a rendelettel kapcsolatban. 
 
 

Jogszabályi háttér 
 

A Kormányrendelet 4. §-a alapján a közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül 
számított egységnyi díjtételek alapján kell meghatározni. Az egységnyi díjtételek - elkülönítve 
- tartalmazzák a települési szilárd hulladék esetében a hulladék begyűjtésének, szállításának, 
szelektív gyűjtésének és az utógondozásra, illetve monitorozásra is kiterjedő 
ártalmatlanításának, a települési folyékony hulladék esetében a hulladék begyűjtésének, 
szállításának és ártalmatlanításának költségeit.  
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A Kormányrendelet 8. § (1) és (2) bekezdése szerint a települési szilárd hulladék kezelésére 
irányuló kéttényezős közszolgáltatási díj esetében az egységnyi díjtételt a hulladékbegyűjtés, -
szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő 
létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és 
ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülő költségek és ráfordítások, és a 
várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani. 
A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtételek alapján számított ürítési díj és alapdíj 
(rendelkezésre állási díj) összege.  

A (3) bekezdés b) pontja szerint „a közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy 
ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató 
kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a 
hatékony hulladékgazdálkodásra.” 
 
A Kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének figyelembevételével a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás esetén az egységnyi díjtétel az elszállításra kerülő 
folyékony hulladék egységnyi térfogatának kezelési díja.  
A Kormányrendelet 10. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a fizetendő 
közszolgáltatási díj az egységnyi díjtételnek és az ingatlanon keletkező folyékony hulladék 
mennyiségének a szorzata.  
 
A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőző, a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. §-a szerinti 
vizsgálati elemzés részeként a közszolgáltatás rendjére és módjára tekintettel részletes 
költségelemzést kell készíteni. A költségelemzést - a közszolgáltató a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. tv. 25. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint készített javaslata 
alapján - a jegyző terjeszti elő.  
 

Költségelemzés a szilárd hulladékszállításra vonatkozóan 
 
A közszolgáltató által elkészített díjkalkuláció megfelel a hivatkozott Kormány rendeletben 
foglaltaknak. A közszolgáltató által készített díjkalkulációban a díj meghatározása 
kéttényezős kalkulációval készült, mely alapján a költségek egy része az edény űrtartalma, 
míg a költségek így nem osztható része háztartásonként került meghatározásra. A 
közszolgáltató a közszolgáltatási díj számításánál nem alkalmazott díjképletet, viszont 
meghatározta a díjszámítás módszertanát (sémáját). 
Az alkalmazott költségelemzési séma alapján a hulladékmennyiség alapján kalkulált 
díjtényező az ártalmatlanítási díj (mely magába foglalja a Kecskeméti Regionális 
Hulladéklerakó utógondozási és monitorozási költségeit is).  
A költségek nem osztható része, úgymint Személyi jellegű költségek/Dologi jellegű 
költségek/Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek/Tartós működéshez szükséges 
fedezet háztartásonként került meghatározásra. 
 
A közszolgáltató hulladékgyűjtő edényekre bontva készítette el díjkalkulációját, melybe 
beépítésre kerültek az évi egyszeri lomtalanítás, és a szelektív hulladékgyűjtés költségei. 
Az elektronikai hulladékgyűjtés költségeivel nem számol, mivel ez a szolgáltatás 
ingyenes. A ténylegesen felmerülő költségekből a közszolgáltató a különböző űrméretű 
edények után engedményt számított fel.  
 
A közszolgáltató által leadott díjkalkulációban a hulladékkezelési közszolgáltatási díjak a 
következőképpen alakulnak: 
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 (A díjak az Áfá-t nem tartalmazzák) 
Edény 

űrtartal
ma 

(liter) 

Jelenlegi 
Egységnyi 

díjtétel (Ft) 

Jelenlegi Éves 
közszolgáltatási 
díj (Ft) heti egy 

ürítéssel 

Tervezett 
Egységnyi 

díjtétel  (Ft) 

Tervezett Éves 
közszolgáltatási díj 

(Ft) heti egy 
ürítéssel 

Változás 
(%) 

Változás 
Ft-ban 

heti 
szinten 

60 178 9.256 186 9.672 4,5 8 
80 252 13.104 265 13.780 5,2 13 

110 278 14.456. 295 15.340 6,1 17 
120 278 14.456 295 15.340 6,1 17 

 
 

Költségelemzés a folyékony hulladékszállításra vonatkozóan 
 
 
A közszolgáltató által elkészített díjkalkuláció megfelel a hivatkozott Kormányrendeletben 
foglaltaknak.  
A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató a 2007. évi közbeszerzési eljárásban leadott 
pályázatában vállalta, hogy a díjváltozási igényben javasolt díjnövekmény mértéke nem lehet 
nagyobb, mint a tárgyévben alkalmazható legmagasabb díjtétel - KSH által közétett, az adott 
szolgáltatásra vetített - inflációs ráta mértékével növelt értékének a 66 %-a. A közszolgáltató 
a leadott díjkalkuláció alapján a rendeletben meghatározott (hulladékgyűjtési, szállítási és 
elhelyezési díj: 1298 Ft/m3 + Áfa) díjhoz képest az elkövetkező díjfizetési időszakban (2010. 
április 1. - 2011. március 31.) 1296 Ft/m3 + Áfa díjért végezné a szolgáltatást. Ez 0,15 %-os 
csökkenést jelentene.  
 
A csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakossági ingatlanok továbbra is igénybe 
vehetik a 100 Ft/m3 kedvezményt, az önkormányzat pedig a számlákkal leigazolt 
szennyvízmennyiségek után a közszolgáltatónak megtéríti az összeget a Magyar Köztársaság 
2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. számú melléklete 6. pontjában 
meghatározott normatív hozzájárulás (100Ft/m3) lehívásával.   
 
A rendelet-tervezet a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 24. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul, a 
környezetvédelmi felügyelőségnek véleményezés céljából megküldésre került.  
 
Fentiek alapján az előterjesztés 3. mellékletében szereplő rendelet-tervezetet egységes 
szerkezetben terjesztem T. Képviselő-testület elé: 
 
 
 
Lajosmizse, 2010. március 11. 
     
 
                                                                                                            Kutasiné Nagy Katalin sk. 

                                                                                                              jegyző 
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Előterjesztés 1. melléklete 
 
 

2009. / 2010. évi  beszámoló a lakossági szilárd hulladékkezelési  

tevékenységről és javaslat a 

2010- 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatás díjára 
 
Kommunális hulladékgyűjtés 

 A Saubermacher Mo. Kft. Lajosmizsén a Szent Lajos u. 29. - ben ( a Kossuth L. 

u. felől a bejárat ) alakított ki ügyfélszolgálati irodát, ahol a társaság munkatársa 

csütörtökönként 8-16 óra között fogadja személyesen az ügyfeleket.  

A telefonos ügyintézés továbbra is minden munkanap 8- 16 óra között lehetséges. 

A 2009. évi ünnepi szállítási rendről és a megváltozott ürítési napról a lakosság a 

2008. IV. n. évi számlával együtt kiküldött tájékoztatón értesült.  

2009. évben szerződéssel rendelkező háztartások száma: 220 db háztartás  

 A társaság a begyűjtött kommunális jellegű hulladékot kizárólag a Kecskeméti  

Regionális Hulladéklerakón ártalmatlanította.  

Ártalmatlanított hulladék mennyisége a 2009. évben: 135 tonna volt.   

A lomtalanítás során 6. 790 kg hulladék került begyűjtésre.  
A tartozók számának és a tartozás összegének a kimutatása 2010. február 10- én. 

 Tartozók száma ( db ) Tartozás összege ( Ft 

) 

2007. év  226. 986 

2008. év  362. 780  

2009. év  444. 095 

Összes lakossági tartozás ( 
Ft ) 

 1. 033 861 

  

A lakossági tartozások összege duplájára emelkedett az elmúlt 3 év alatt.  
Áttekintve a tartozók listáját, kijelenthető, hogy a települések módosabb 
háztartásai sem fizetnek hulladékkezelési díjat.  

Személyes tapasztalat alapján mondhatjuk, hogy a díj nemfizetés egyik oka az, hogy a 

lakosság körében elterjedt a „minek fizeted be a szemétszállítási díjat, hiszen úgy sem 
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tudják behajtani” a díjat. Az adók módjára történő behajtás a jelenlegi jogi szabályozás 

miatt nem illetve csak további anyagi befektetés után működhetne.  

 A helyzet súlyossága miatt társaságunk úgy döntött, hogy a 2010. évben önálló 

tartozásbehajtó céget bíz meg a kintlévőségek behajtására.  

A lakossági díjbehajtás várható ideje Felsőlajoson  2010. szeptember. 

 

Szelektív hulladékgyűjtés 

 A településen eredetileg 1 db hulladékgyűjtő sziget áll a lakosság 

rendelkezésére. 

A lakosság egy része továbbra is illegális szeméttelepnek tekinti a szelektív 

gyűjtőszigetet, tehát  továbbra is jellemző, hogy a kommunális jellegű hulladék 

jelentős része az edényzet mellé kerül.  
2009. évben a szelektíven begyűjtött hulladékmennyiség következők szerint alakult 

 PET palack Papír Üveg 

Mennyiség kg / év 1.279 5. 600 1.538 

 

A gazdasági válság miatt a másodlagos nyersanyagok piaca a 2008. év végére  

teljesen összeomlott, majd a 2009. évben kezdtek ismét emelkedni a piaci árak. 

Jelenleg a hulladék értékesítése már nem jelent olyan nagy gondot, viszont az 

átvételi árak még mindig elmaradnak pl. a 2007. évi áraktól. 

 

Elektronikai hulladékok gyűjtése 

 A 2009. évi akció alapján megállapítható, hogy a lakosság igényli ezt a 

szolgáltatást. 

Az elszállított mennyiségről nincs pontos adat, mert a lajosmizsei hulladékkal együtt 

lett elszállítva a feldolgozó helyre. 

 

Állati hulladékátvevő 

 Az állati hulladékátvevőn a tetemek átvétele a közgyűlési határozat szerint 

telefonos bejelentés alapján történik.  

Az állati hullák átvételi díja a rendelet szerint bruttó 133 Ft / kg volt. 

Az év folyamán jelentős mennyiségű tetemet hagytak a lakosok az út két oldalán 

vagy közvetlenül az átvevőt övező kerítés mellett. Az út két oldalán illegálisan 
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elhagyott tetemek mennyiségét a polgármesteri hivatal illetékes osztálya tudja 

megmondani. 

A telepről ellopták a mérleget.  

2009. december hónapban az illetékes ANTSZ ellenőrzést tartott a telepen. A 

helyszínen készített jegyzőkönyvet  csak az Önkormányzat kapta meg.  

 

Javaslat a hulladékkezelési díjra 2010. április 01-től 2011. március 31-ig 

 A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes  

szakmai szabályairól szóló 64 / 2008. ( III. 28. ) Korm. rendelet, valamint Felsőlajos 

Község  Önkormányzatának a Saubermacher - Magyarország Kft. -vel kötött  

közszolgáltatási szerződés figyelembevételével a társaság elkészítette 

költségelemzését a 2010. - 2011. évre vonatkozó hulladékkezelési díj 

megállapításához. 

Mint azt Önök is tudják az idei évben az országban a következő költségnövekedést okozó  

változások történtek: 

      -  Az üzemanyagok jövedéki adójának a megemelkedése ( 9 Ft / liter ), 

- Gépjárművek eredetiségvizsgálata,  

- Haszongépjárműveknél a kötelező felelősségbiztosítási díj emelkedése, 

- Postaköltségek emelkedése 6,3 %-kal, 

- Rehabilitációs járulék bevezetése, illetve összegének megemelése, 

- Emelőgép kezelői vizsgák és típusvizsgák kötelezővé tétele, 

- Másodnyersanyagok piacának pangása, 

- Üzemanyag árának növekedése, 

A szolgáltatásra vonatkozó éves infláció 13, 2 % volt.  

 
1. Kommunális hulladék kezelésének költsége  
Ártalmatlanítási költségek  ( tartalmazza az utógondozás és monitorozás 

költségeit) 
Ártalmatlanítási díj a Kméti. Reg. Hulladéklerakón 9.828  Ft / to, 

Hulladékmennyiség alapján kalkulált díjtényező 
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60 literes 
edény 

80 
literes 
edény 

120  
literes 
edény 

A település lakosságától elszállított összes  
hulladék tonna / év 135  
Hulladékgyűjtő edények száma a rendszerben 36 59 125 
Egy edényben lévő hulladék becsült mennyisége     
kg / alkalom 8 12 15 
Összes súly tonna / év 15 36 97 
1. háztartásra jutó hulladékmennyiség kg / év 416 624 780 
Lomtalanításból származó hulladék mennyisége 
kg / év 34 34 34 
Összes hulladék mennyiség  kg / év 450 658 814 
Ártalmatlanítási költség / év 4. 422 6. 467 8. 000 
Ártalmatlanítási költség Ft / ürítés 85 124,4 153,8 

 
2.  Begyűjtési és szállítási költségek            Nettó Ft 

Személyi jellegű költségek összesen 39,83 

Bér és járulékok  ( járművezetők, rakodók, ügyfélszolgálat, közvetlen irányítók 

bérköltsége és egyéb személyi jellegű kifizetések, TB  járulék, munkaadói jár., 

szakképzési hozzájárulás, eü. hozzájárulás )     

   

36,00 

Munkaruha 3,83 

Dologi jellegű költségek összesen 70,05 

Üzemanyagköltségek 36,00 

Javítási és karbantartási költség  (felhasznált alkatrészek, anyagok és 

segédanyagok, szervízelés munkadíja )  

26,00 

Adók, járulékok, díjak, illetékek, biztosítások ( kötelező felelősségbiztosítás, casco, 

  

gépjármű adó, kommunális adó, K+F adó, telefonadó, iparűzési adó, műszaki 

vizsga) 

8,50 

Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek összesen  

Telefon, iroda bérleti díj, egyéb bérelt eszközök költsége, irodai agktg., posta ktg., 

borítékolás kézbesítés, posta elszámoló központ díjai, bank ktg., védőital,  jogi 

vizsgálat, könyvelés,könyvvizsgálat, munkavédelem és tűzvédelem, típusvizsga, 

emelőgépvizsga, ISO, EÜ szolgálat, fordítás, árfolyam kockázat 

14,26 

Tartós működéshez szükséges fedezet összesen 16,89 
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Értékcsökkenés ( géppark ) és tartós működéshez szükséges fedezet 8 % 16,89 

Begyűjtés és szállítási költség Ft / háztartás  141,03 

 
Javaslat a közszolgáltatási szerződés feladatainak díjára            Netto 

 
2010. április 01-től    2011. március 31-ig 

 
60 

literes 

 
80   

literes 

 
110- 120  
literes 

Ártalmatlanítási költség Ft / ürítés 85 124 154 
Hulladékszállítás költségei Ft / ürítés 141 141 141 
Közszolgáltatási díj Ft / ürítés 226 265 295 
Díjkorrekció a szociálisan érintettek miatt  - 40   
1 ürítés díja 186 265 295 
Éves közszolgáltatási díj, amely tartalmazza az évi egyszeri 
lomtalanítás, szelektív és elektronikai hulladékgyűjtés 
költségeit 9. 672 13. 780 15. 340 
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A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
legmagasabb mértéke 2010. április 1. napjától 2011. március 31. napjáig 

(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.) 
 
 
 
Edény 
űrtartalma 
(liter) 

Egységnyi 
díjtétel 

(Ft) 

Begyűjtés, szállítás 
(Ft/ ürítés) 

Ártalmatlanítás 
(Ft /ürítés) 

Nyereség a 
begyűjtésen és 

szállításon  
(Ft/ürítés) 

Éves közszolgáltatási 
díj heti egy ürítéssel 

(Ft) 

60 186 112,5 65 8,5 9.672 
80 265 132,5 124 8,5 13.780 

110 295 132,5 154 8,5 15..340 
120 295 132,5 154 8,5 15.340 

 

 

Többletszemét elszállításához az emblémás zsák díja: 280 Ft / db + áfa .  

    

 
Tisztelettel, 
Rudics Ákos 
regionális igazgató         
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előterjesztés 2. melléklete
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előterjesztés 3. melléklete 
 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.…/2010. (....) rendelete  
a hulladékkezelési közszolgáltatásról  

 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. tv. 22. § (4) bekezdésében, valamint a 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya 
 

(1) A rendelet területi hatálya Felsőlajos község közigazgatási területére terjed ki.  
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed: 

a) az e rendeletben megjelölt közszolgáltatókra, 
b) a település területén lévő minden ingatlan tulajdonosára, birtokosára, vagy használójára 
   (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). 
c) a gazdálkodó szervezetekre a Hgt. 20. § (4) bekezdésében és 21. § (2) bekezdésében 
    foglaltak figyelembevételével 

(3)  A rendelet tárgyi hatálya kiterjed: 
 a) Települési szilárd hulladékra, 
 b) Települési folyékony hulladékra, 
 c) Papír, műanyag, üveg hulladékok szelektív gyűjtésére. 

(4) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki: 
a) inert hulladékra (építési, bontási hulladék), 
b) biológiailag lebontható hulladékra (zöldhulladék), 
c) radioaktív hulladékokra, 
d) veszélyes hulladékra,  
e)  a levegő tisztaság védelmi jogszabályok hatálya alá tartozó, a levegőbe kibocsátott 

anyagokra. 
 
 

II. fejezet 
  

A közszolgáltatók megnevezése 
 

2. § 
 
(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatások ellátásával az alábbi közszolgáltatókat bízza meg: 

 a) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységet végző közszolgáltató:      
Saubermacher Magyarország Kft. 6000 Kecskemét, Strázsa u. 7. 



 18 

            b) A települési folyékony hulladék begyűjtését és ártalmatlanító helyre történő   
szállítását végző közszolgáltató: Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató 
Kft. 1094 Budapest, Viola u. 16-18. 1. em. 108. 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat Lajosmizse Város 
Önkormányzatához csatlakozva közszolgáltatási szerződést köt a (1) bekezdésben 
megjelölt közszolgáltatókkal. 

 
III. fejezet 

 
A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett  

közszolgáltatás szabályai 
 

A közszolgáltató kötelezettségei 
 

3. § 
 

(1) A közszolgáltató köteles a szilárd hulladékot rendszeresen, legalább heti egy alkalommal 
begyűjteni és elszállítani.  

(2) A közszolgáltató az ingatlantulajdonosoktól a szilárd hulladék begyűjtését csak az alábbi 
esetekben szüneteltetheti: 
a) az ingatlan beépítetlen, és szilárd hulladék nem keletkezik; 
b) az ingatlantulajdonos tartósan (minimum 30 napig) távol van, amit a 

közszolgáltatónak a távollét kezdete előtt legalább 15 nappal - a távollét 
várható időtartamának megjelölésével - írásban előre bejelent, és a távollét 
időtartama alatt az ingatlant más sem használja. 

(3) A közszolgáltató feladata a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.  A közszolgáltató 
az esetlegesen elmaradt begyűjtést 24 órán belül, vagy az akadály (műszaki hiba, 
útlezárás, időjárási viszonyok, természeti katasztrófa) elhárulását követően köteles 
elvégezni. A szokásostól eltérő begyűjtés időpontjáról a közszolgáltató köteles az 
ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 

(4) A közszolgáltató köteles a szelektív hulladékgyűjtő sziget konténereit rendszeresen 
ellenőrizni, telített állapotban a hulladékot begyűjteni és elszállítani. A szelektív 
hulladékgyűjtő sziget Felsőlajos Pesti út közterületén található. 

(5) Közszolgáltató köteles olyan gondossággal eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe 
történő ürítésekor, illetve a szállítás folyamán ne szóródjon, környezetszennyezést ne 
okozzon. 

(6) Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-
mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító ill. 
közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(7) Közszolgáltató köteles évente egy alkalommal az ingatlantulajdonosok háztartásaiban 
összegyűlő, a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a 
közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőtartály méreteit is meghaladó hulladékot 
az előre meghirdetett lomtalanítási akció alkalmával begyűjteni és elszállítani a 
megnevezett ártalmatlanító helyre.  
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4. § 
 

(1) A szilárd hulladék gyűjtése és tárolása kizárólag 213/2001. (XI. 14) Korm. rendelet 4. § 
foglaltak szerint történhet. Szabványosított gyűjtőedénynek (a továbbiakban: 
gyűjtőedény) az e rendelet 1. mellékletében meghatározott méretű gyűjtőedény minősül. 

(2) A közszolgáltató, amennyiben az ingatlantulajdonos gyűjtőedénnyel nem rendelkezik, 
köteles azt az ingatlantulajdonos kérésére biztosítani.  

(3) A közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének az alábbi módon tehet 
eleget: 

 a) az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt a közszolgáltatótól megvásárolhatja, vagy    
 b) az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól a gyűjtőedényt bérbe veheti, így az 

továbbra is a közszolgáltató tulajdona marad. 
 

 
5. § 

 
A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes 
költségelszámolást készíteni és azt a települési önkormányzatnak bemutatni. A 
költségelszámolás benyújtási határideje: a tárgyévet követő év február 28. napja.  
 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
 

6. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a 4. § (1) bekezdése szerinti gyűjtőedényről gondoskodni, 

amely a 4. § (3) bekezdésében foglalt módon is történhet.  
(2) Az ingatlantulajdonos a tulajdonában lévő gyűjtőedényt köteles maradandóan megjelölni 

(utca, házszám feltüntetésével). 
(3) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedény bérlete esetén köteles gondoskodni annak 

megőrzéséről és állagmegóvásáról.  
 

7. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a szilárd hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt a szállítási 

napon– a közszolgáltató által megjelölt napon és időpontig – a közterületre kihelyezni. A 
gyűjtőedényt a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a gyalogos, kerékpáros és 
gépjárműforgalmat ne zavarja. 

(2) A szilárd hulladékot csak a közszolgáltató szállítójárművéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben ezt meghaladó mennyiséget – a közszolgáltató által térítés ellenében 
biztosított – műanyag zsákban lehet elhelyezni. A zsák ára magában foglalja a hulladék 
kezelésének díját. A gyűjtőedényben és műanyag zsákban elhelyezett szilárd hulladék 
nem tartalmazhat olyan folyékony, mérgező, robbanó vagy veszélyes tárgyat, amely a 
szállítómunkások vagy más testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, vagy a 
szállítójármű műszaki berendezéseit megrongálhatja.  

(3) Ingatlantulajdonos köteles a 4. § (1) bekezdése szerinti gyűjtőedényben gyűjteni az 
ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot, és azt a 2. § (1) bekezdés a) pontjában 
megnevezett közszolgáltatónak átadni.    

(4) Ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt ürítést követően ingatlanán tárolni. 
(5) Amennyiben a gyűjtőedény kihelyezése során a közterületre hulladék kerül, úgy a   

közterület tisztításáról az ingatlan tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni. 
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8. § 
 
Az ingatlantulajdonos a szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységért az e rendelet 1. 
mellékletében meghatározott közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltató részére megfizetni.  

 
A szilárd hulladék elhelyezése 

 
9. § 

 
(1) Települési szilárd hulladékot kizárólag a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó helyen 

lehet elhelyezni.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladéklerakó helyre az ingatlantulajdonos a heti 

egyszeri kötelező hulladékelszállításon felül keletkező hulladékot külön engedély nélkül, 
maga is elszállíthatja. 

 
A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés 

 
10. § 

 
(1) A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozóan 

kötelesek szolgáltatási szerződést kötni. 
(2) A szerződés megkötését az ingatlantulajdonosoknál a közszolgáltató köteles 

személyesen, vagy levél útján kezdeményezni. 
(3) A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a szolgáltatás kötelező igénybevétele, 

illetve a díj megfizetése alól. 
(4) A szolgáltatási szerződés tartalmazza: 

a) a szilárd hulladék begyűjtésének, illetve elszállításának rendjét; 
b) a gyűjtőtartály méretét; 

 c) a közszolgáltatási díj éves összegét; 
 d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját; 

e) a közszolgáltató által fenntartott ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendjét.  
                        f)amennyiben, a gyűjtőtartályt a közszolgáltató bérlet útján biztosítja az          

ingatlantulajdonos részére, úgy annak tényét és a bérleti díj összegét; 
 
 

A nagydarabos hulladék gyűjtésére 
 vonatkozó szabályok 

 
11. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos a háztartásában összegyűlő a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, 

nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény 
méreteit meghaladó hulladékot a lomtalanítás keretében is elszállíttathatja. 

 
(2) A lomtalanítást - a közszolgáltatóval történő előzetes egyeztetést követően - a jegyző 

rendeli el, és tájékoztatja a lakosságot a lomtalanítás időpontjáról. 
 
(3) A lomtalanítás lebonyolításáról (a lom gyűjtéséről, elszállításáról, 

elhelyezéséről) a közszolgáltató a közszolgáltatás keretében gondoskodik. 
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(4) A települési önkormányzat évente legalább egy alkalommal megrendeli a lomtalanítást a 
közszolgáltatótól. 

 
 
 

IV. fejezet 
 

A települési folyékony hulladék kezelésére szervezett 
kötelező közszolgáltatás szabályai 

 
A közszolgáltató kötelezettségei 

 
12. § 

 
(1) Az e rendelet 2. § (1) b) pontjában megjelölt közszolgáltató a közcsatornába be nem 

kötött ingatlanok esetében az ingatlantulajdonosoktól jogosult és köteles a települési 
folyékony hulladékot (a továbbiakban: folyékony hulladék) begyűjteni és elszállítani. 

(2) A közszolgáltató a feladatát az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján, az 
ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban a megrendeléstől számított legkésőbb 24 
órán belül köteles elvégezni. 

(3) Az összegyűjtött szennyvizet kizárólag a települési folyékony hulladék elhelyezésére 
kijelölt telephelyen kell a szolgáltatónak ürítenie.  
a) Táborfalvi Szennyvíztisztító Telep. 2381 Táborfalva, Katonai dűlő hrsz.: 0125/31, 

0125/32 
b) Lajosmizse Városi Szennyvíztisztító Telep. 6050 Lajosmizse, külterület hrsz.: 

0401/5 
(4) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes 

költségelszámolást készíteni és azt a települési önkormányzatnak benyújtani. A 
költségelszámolás benyújtási határideje: a tárgyévet követő év február 28. napja.  
 
 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
 

13. § 
 
(1) A települési folyékony hulladék elszállítását a közszolgáltatással érintett 

ingatlantulajdonosok kizárólag az e rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
közszolgáltatótól rendelhetik meg. 

(2) A közszolgáltatást igénybe vevő az e rendelet 2. mellékletében meghatározott 
közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltató részére megfizetni. 

 
 

14. § 
 
Tilos a települési folyékony hulladék közterületre, vízfolyásokba, árkokba, termőföldekre, 
bármely területre történő leürítése és oda történő kivezetése. 
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V. fejezet 
 

A közszolgáltatási díjak megállapítására 
vonatkozó szabályok 

 
15. § 

 
(1) A szilárd és folyékony hulladék kezelésének közszolgáltatási díját Felsőlajos Község  

Önkormányzata e rendelet 1. és 2. melléklete szerinti díjfizetési időszakra állapítja meg, 
melyet évente felülvizsgál. 

(2) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében díjkalkulációt 
készíteni. Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más 
gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének 
módszerét is alkalmaznia kell.  
Díjkalkuláció benyújtási határideje minden év február 28. 

(3) A szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megfizetése a közszolgáltató által kiállított 
számla alapján, negyedévente készpénz-átutalási megbízáson történhet, melyhez a 
közszolgáltató készpénz-átutalási megbízást küld a díjfizetésre kötelezett részére.  

(4) A szilárd hulladék közszolgáltatási díjának számlázása esetén – amennyiben a 
díjfizetésre kötelezett a gyűjtőtartályt a közszolgáltatótól bérli - a közszolgáltatás díját 
és a bérleti díjat a számlán külön kell feltüntetni. 

(5) A folyékony hulladék közszolgáltatási díjának megfizetése a közszolgáltatás teljesítését 
követően - a közszolgáltató által - kiállított számla alapján történik 

(6) A közszolgáltatók kötelesek az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendjéről a díjfizetésre 
kötelezetteket tájékoztatni. 

(7) A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevevője a közszolgáltatási díjat számla 
ellenében, negyedévente, utólag köteles megfizetni. A vegyesen gyűjtött települési szilárd 
hulladék begyűjtésére szolgáló zsáknak a közszolgáltatótól való megvásárlása, 
egyidejűleg jelenti a térfogattal azonos hulladékmennyiség kezelési költségének 
megfizetését is.  

(8) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató a csatorna rákötési lehetőséggel nem 
rendelkező lakossági ingatlanokról szállított szennyvízmennyiséget számlákkal leigazolja  
az önkormányzat felé, aki a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. 
évi CXXX. törvény 3. számú melléklete 6. pontjában meghatározott normatív 
hozzájárulást a közszolgáltatónak havi elszámolással megtéríti.  

 
A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 
16. § 

 
(1) A személyes adatkezelés célja: a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek  

nyilvántartásba  vétele. 
(2)  A nyilvántartásba vételhez szükséges adatok : 
       a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett:  

a) neve 
b) lakcíme 
c) születési helye és ideje 
d) anyja neve. 
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(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyi adatokat a közszolgáltatásra kötelezett adja 
meg a közszolgáltató részére.  

(4) A közszolgáltatók a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek (2) bekezdésben 
meghatározott adatait kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra használhatják, további 
harmadik személynek nem adhatják át. 

 

VI. fejezet 
 

17. § 
 
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben 

a) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, 
b) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről 

szóló 224/2004. (VII.22) Korm. rendelet,  
c) a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 

szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet, 
d) a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, 
e) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 16/2002.(IV. 10.) EüM rendelet, 
f) a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről 

szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet, 
g) a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 

módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 
h) a jegyző hulladékgazdálkodási feladat-és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.) 

Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

18. § 
 

(1) E rendelet 2010. április 01. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
8/2008. (III. 27.) rendelete, valamint e rendeletet módosító 3/2009. (III.24.) rendelet. 

 
 
  Csordás László                 Kutasiné Nagy Katalin  
   polgármester                               jegyző   
 
    
Kihirdetés időpontja: 2010.……………… 
       
  
        Kutasiné Nagy Katalin  
                               jegyző  
 
 



 24 

1. melléklet a …/2010. (…) rendelethez 
 
 

 
 

A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
legmagasabb mértéke 2010. április 1. napjától 2011. március 31. napjáig 

(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.) 
 
 
 

Edény 
űrtartalma 
(liter) 

Egységnyi 
díjtétel 
(Ft)  

Begyűjtés, 
szállítás (heti 
egy ürítés/Ft) 

Ártalmatlanítás (heti 
egy ürítés/Ft) 

Tartós 
működéshez 
szükséges 
fedezet 

Éves közszolgáltatási 
díj (Ft) heti egy 
ürítéssel 

60 186 112,5 65 8.5 9,672 
80 265 132,5 124 8.5 13,780 
110 295 132,5 154  8.5 15,340 
120 295 132,5 154 8.5 15,340 
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2. melléklet …/2010. (...) rendelethez 
 
 
 

Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj  
 legmagasabb mértéke 2010. április 1-től 2011. március 31-ig 

(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.) 
 
 
 

Az egységnyi hulladékkezelési díj legmagasabb mértéke: 
- hulladékgyűjtési,- szállítási díj: 826   Ft/m3 
- hulladék elhelyezési díj:   470   Ft/m3 

 
Összesen (nettó): 
 

- 1.296      Ft/ m3 

 

A csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakossági ingatlanoknál a hulladék elhelyezés díjába 
beépül a 100 Ft/ m3 támogatás összege.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 


