
Tahitótfalu Község Önkormányzatának 

6/2008. (III.21.) számú rendelete 

a köztisztaság fenntartásáról, valamint a települési szilárd hulladék 

gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról 

Tahitótfalu Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tör-

vény 16. § (1) bekezdésében, a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23 §-

ában kapott felhatalmazás alapján a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásá-

nak biztosítása érdekében, az épített és természeti környezet rendjének és tisztaságának kiala-

kítása, fenntartása és védelme érdekében, a kötelező közszolgáltatási tevékenység biztosításá-

ra a helyi sajátosságokat figyelembe véve az alábbiakat rendeli el: 

I. fejezet  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Tahitótfalu Község közigazgatási területén (továbbiakban: köz-

ség) lakó vagy tartózkodó valamennyi természetes személyre, az ugyanitt lévő nem lakás 

céljára szolgáló építmények és beépítetlen ingatlanok használóira, a község területén köz-

lekedőkre, illetve a közterületet bármilyen jogcímen igénybe vevőkre, tekintet nélkül arra, 

hogy magán-, vagy jogi személyekről, jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetek-

ről van-e szó, továbbá az önkormányzatra és intézményeire. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozók e rendelet szerint kötelesek 

- Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, rendjéről gondoskodni, 

- Az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtésével, elszállítá-

sával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatban eljárni. 

2. § 

Értelmező rendelkezések 

(1) E rendelet alkalmazásában 

1./ Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd halmazál-

lapotú visszamaradt anyag (hulladék), amely a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ér-

telmében települési szilárd hulladékként ártalmatlanítható, hasznosítható, kivéve a veszé-

lyes hulladék, a radioaktív hulladék, ipari hulladék és építési törmelék.  A települési szi-

lárd hulladék négy csoportba osztható: 

– rendszeres háztartási szilárd hulladék 

– alkalmi háztartási szilárd hulladék 

– rendszeres egyéb (nem háztartási) hulladék 

– alkalmi egyéb (nem háztartási) hulladék 
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1/1 Rendszeres háztartási szilárd hulladék: a lakásokban, a lakás, üdülés, pihenés céljára 

használat egyéb helyiségekben  (továbbá: lakás) valamint a lakók közös használatára szol-

gáló helyiségekben  és területeken folyamatosan keletkező, rendszeres gyűjtőjárattal a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgépekkel szállítható szilárd hulladék, 

így pl.: a konyhai hulladék, papír, üveg, salak, hamu, korom, rongy, söpredék, törmelék, 

továbbá az 5 kg mennyiséget meg nem haladó falvakolat, a kerti és gazdasági hulladék, 

falomb, nyesedék.  

1/2 Alkalmi háztartási hulladék: A lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb 

helyiségekben és területeken a lakás, üdülés pihenés során alkalmilag képződött vagy fel-

halmozott hulladék, visszamaradt anyag, amely lomtalanítás alá tartozó nagyobb méretű 

darabos hulladékot jelent (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, stb.) 

1/3 Rendszeres egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék: közintézményekben illetőleg közterü-

leten, valamint az ingatlanokon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazda-

sági tevékenység során rendszeresen, folyamatosan keletkező, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő zárt rendszerű célgépekkel szállítható egyéb szilárd hulladék. 

1/4 Alkalmi egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék: közintézményekben illetőleg közterüle-

ten, valamint az ingatlanokon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasá-

gi tevékenység során esetenként, nem ismétlődően keletkező, a települési szilárd hulladék 

elhelyezésére szolgáló létesítményben, ártalmatlanító-helyen elhelyezhető vagy hasznosít-

ható szilárd hulladék. 

2./ Nem minősül háztartási hulladéknak vagy egyéb szilárd hulladéknak az emberi ürülék, az 

állati hulla és a trágya, sár, jég és hó, a robbanásveszélyes hulladék, a veszélyes (mérgező, 

fertőző) hulladék.  Az ilyen jellegű hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról és ártal-

matlanításáról a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon köteles a hulladéktermelő 

gondoskodni. 

3./ Rendszeres háztartási folyékony hulladék: a lakásokban, a lakás, üdülés, pihenés céljára 

használt helyiségekben keletkező nem veszélyes, elsősorban konyhai folyékony hulladék 

(pl. sütőolaj), amely elkülönítetten gyűjtendő és újrahasznosítható, vagy újrahasznosításra 

leadható 

4./ Veszélyes hulladék: az a hulladék, amely, vagy amelynek bármely összetevője, illetve 

átalakulási terméke a jogszabályokban meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyi-

kével rendelkezik és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ezáltal 

az élővilágra, az emberi életre és egészégre, a környezet bármely elemére veszélyt jelent, 

illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki. 

5./ Közszolgáltatás: Olyan speciális jogviszony, melynek kötelező létrehozását és igénybevé-

telét törvény írja elő.  A jogviszony keretében a szolgáltató kötelezettsége a települési szi-

lárd vagy folyékony hulladéknak a keletkezés, illetve az ideiglenes gyűjtés helyéről a kije-

lölt gyűjtő, lerakóhelyre történő rendszeres elszállítás, míg a hulladék termelőjét közre-

működési kötelezettség terheli. A szervezett közszolgáltatás igénybevételi kötelezettsége – 

e rendeletben foglalt eltérésekkel – kiterjed minden ingatlantulajdonosra, illetve használó-

ra.  
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6./ Helyi köztisztasági szolgáltatás: a község közterületein keletkezett hulladék eltakarítása, 

összegyűjtése és elszállítása, továbbá a közterületek tisztántartása, a hó eltakarítása, síkos-

ság-mentesítés. 

7./ Helyi intézményes közszolgáltatás: a településen keletkező szilárd és folyékony hulladék 

összegyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, hasznosítására, átmenti tárolására irá-

nyuló rendszeres tevékenység biztosítása. 

8./ Szolgáltató: Tahitótfalu község közigazgatási területén e rendelet hatálya alá tartozó tele-

pülési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére jogot szerzett intézmény 

vagy szakvállalkozás. 

9./ Gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685. § c) pontjában felsorolt valamennyi szerv, továbbá az 

ügyvéd, ügyvédi iroda  

3. § 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának feladata 

(1) Tahitótfalu Községben a helyi köztisztasági szolgáltatásról, valamint a helyi intézményes 

közszolgáltatásról - e rendeletben foglalt kivételekkel – a község önkormányzata gondos-

kodik. 

(2) A helyi köztisztasági szolgáltatásról és a helyi intézményes közszolgáltatásról Tahitótfalu 

Község Önkormányzata úgy gondoskodik, hogy a feladatok ellátásával a tevékenységek 

elvégzésére jogosult vállalkozót bíz meg, szerződésben rögzített feltételek mellett. 

(3) A tevékenység ellátására megkötendő szerződésben – e rendeletben meghatározottakon 

kívül – a közszolgáltatás pénzügyi feltételeit a Képviselő-testület határozza meg. 

(4) A Képviselő-testület a szerződés megkötésére a Polgármestert hatalmazza fel. 

(5) A szerződésben rögzíteni kell: 

a./ a települési szilárd hulladék gyűjtésének gyakoriságát településrészenként (időszakát) 

b./ a települési szilárd hulladékok gyűjtésének módját, valamint az elkülönítetten gyűjthető 

és hasznosítható hulladékok körét és gyűjtésének, illetve hasznosításának módját, 

c./ a közszolgáltatási szerződés időtartamát 

d./ a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési módját, 

e./ a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit, 

f./ a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket 

g./ a szolgáltatónak a lakosság és a tulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötele-

zettségét és teljesítésének módját, 

h./ a szerződés módosításának és felmondásának lehetséges okait és eljárási rendjét. 

(6) Az Önkormányzat évente értékeli a Szolgáltatóval kötött szerződés végrehajtását, az érté-

kelés alapján módosítást kezdeményezhet. 

(7) Tahitótfalu Község Önkormányzata a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére – érvényes szerződés alapján - a Kaposvári 

Városgazdálkodási Zrt.-t (továbbiakban: Szolgáltatót) bízza meg. A szerződés alapján a 

Szolgáltató a közszolgáltatást 2017. december 31-ig látja el.  
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(8) Szolgáltató a szerződésben vállalt tevékenységének ellátása során igénybe vehet olyan 

közreműködőt, aki az egyes feladatok ellátásához megfelelő műszaki felszereltséggel és 

szakképzett szakember állománnyal rendelkezik.  Ebben az esetben Szolgáltató ugyanúgy 

felel a közreműködő tevékenységéért, mint a saját tevékenységéért. 

II. fejezet  

A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK 

TISZTÁNTARTÁSA ÉS RENDJE 

4. § 

(1) Az ingatlanok és környezetük tisztántartásáról: 

a./ azok tulajdonosa, kezelője, tartós használója, haszonélvezője, ezek megbízottja (to-

vábbiakban: tulajdonos) illetőleg 

b./ más használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) esetében a bérlő, 

használó (továbbiakban: használó) köteles gondoskodni. 

(2) Tulajdonos és használó feladata gondoskodni különösen: 

1./ a járda teljes terület takarításáról, síkosság-mentesítéséről, 

2./ a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai (kapubejárók átereszei) takarí-

tásáról, 

a./ A tulajdonos és használó köteles gondoskodni: 

- a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú része-

inek, így különösen a járdák, udvarok, kertek, előkertek, lépcsőházak, kapualjak, 

pince- és padlásrészek, hulladékledobó és gyűjtő, továbbá az ingatlanhoz tartozó 

valamennyi – közterületnek nem minősülő – terület, helyiség rendszeres tisztán-

tartásáról; 

- a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek, középületek gondozott 

megjelenése érdekében azok rendszeres tisztán- és karbantartásáról. 

(3) Ha alaposan feltételezhető, hogy valamely helyiség, ingatlan tisztántartása nem megfelelő, 

az emberek egészségét veszélyezteti, azt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szol-

gálat (ÁNTSZ) dolgozója bármely napon megszemlélheti, s e célból a tulajdonos, haszná-

ló köteles őt a helyiségbe, ingatlanba bebocsátani.  

(4) A járdák tisztántartását reggel 7.00 – 9.00 óráig el kell végezni, illetve szükség esetén 

napközben is. 

(5) Az ingatlan előtt lévő járda tisztítása során a hulladékot tilos a vízelvezető árokba, víznye-

lőkbe vagy az úttestre söpörni. 

(6) A tulajdonos, a használó köteles a járda előtti közterületet tisztán tartani és a füves részt 

rendszeresen kaszálni. 
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(7) A tulajdonos, használó köteles az általa a közterületen összetakarított hulladék, a lekaszált 

fű, az árokból és műtárgyakból kitakarított hulladék összegyűjtéséről, tárolásáról, ártal-

matlanításáról gondoskodni.  

(8) Száraz füvet, kerti hulladékot közterületen égetni tilos, saját ingatlanon szabadban égetni 

hétfőn és pénteken 08 – 20,00 között, valamint szombaton 08-12,00 között 35/1996. (XII. 

29.) BM rendelet 67 §-ában foglalt – tűzvédelmi szabályok betartásával szabad.  

5. § 

(1) A szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt, közterületi részt a 

használó köteles a nyitvatartási ideje alatt tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani, és a 

keletkezett hulladék szervezett elszállításáról gondoskodni. 

(2) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környékét 5 m-es 

körzeten belül tisztántartani, a hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni 

függetlenül attól, hogy a szennyeződés üzleti tevékenységük során keletkezett-e vagy sem. 

(3) Az eb tulajdonosa, sétáltatója köteles az eb ürülékét a közterületről haladéktalanul eltávo-

lítani. 

(4) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásakor, illetőleg szállítás közben a közterület be-

szennyeződne, a szennyezés előidézője, vagy aki részére a szállítás történt, köteles a köz-

területet azonnal megtisztítani.  

(5) Gépjárművet közterületen mosni tilos. 

6. § 

(1) Közterületen: 

a./ hulladékot elszórni, eldobni, oda szennyes vagy ártalmas folyadékot kiönteni vagy 

kivezetni tilos, 

b./ a hulladékot a hulladékgyűjtő edénybe kell rakni, 

c./ szennyezőanyagot csak zárt módon, por- bűz- és csepegésmentesen szabad szállí-

tani. 

(2) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék flóráját és faunáját, valamint leve-

gőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti vagy élősködők számára tápot nyújthat, köz-, 

és magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad,  

(3) A közforgalmú közlekedés céljára szolgáló autóbuszok megállóit az önkormányzat köteles 

tisztántartani, továbbá a hulladékgyűjtők ürítéséről és gyűjtőpontok tisztántartásáról is kö-

teles gondoskodni.  

(4) A közterületi hulladékgyűjtők kiborítása, megrongálása, szándékos szennyezése, illetve 

azokból hulladékok kiszedése tilos. 

(5) A közterületi hulladékgyűjtőket háztartási vagy egyéb szilárd hulladék, illetve veszélyes 

hulladék és építési törmelék gyűjtésére használni tilos. A szelektív gyűjtőket műanyag, 

papír, illetve üveg hulladék elhelyezésére lehet használni, minden más hulladék gyűjtése, 

tárolása tilos. 
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7. § 

(1) Vízmosásokba, árkokba, patakok medrébe, rézsűjére hulladékot elhelyezni tilos. 

(2) Ivóvizet szolgáltató kút, közkifolyó, közterületi ivókút, forrás környezetét az üzemeltető-

nek különös gonddal kell tisztántartania, s úgy kell kiképeznie, hogy az elcsurgó víz ne 

folyhasson vissza a kútba, illetőleg a forrásba.  Az elcsurgó víz elvezetéséről is a kút üze-

meltetőjének, illetőleg a forrás fenntartójának kell gondoskodnia. 

(3) Az ivóvizet szolgáló kútnál, közkifolyónál, közterületi ivókútnál, forrásánál, vízfolyások-

nál gépjárművet mosni, állatot itatni vagy egyéb szennyező tevékenységet folytatni tilos. 

(4) Ásott kútba szennyvizet vagy csapadékvizet, élővízfolyásba szennyvizet bevezetni, illetve 

szennyvízzel öntözni, locsolni tilos. 

8. § 

(1) A közintézményekben, vendéglátó- és szórakozóhelyeken és minden más, nagyobb tömeg 

befogadására alkalmas nyilvános helyen az illemhelyek tisztántartására fokozott gondot 

kell fordítani.  A vízöblítéses illemhelyek előterében folyóvizes kézmosó-berendezést kell 

fenntartani, egészségügyi papírt, szappant és kézszárítót, vagy papírtörülközőt kell biztosí-

tani, a HACCP illetve az ÁNTSZ szabályai szerint. 

(2) A községben nagyobb tömeget érintő rendezvény esetén – a Polgármesteri Hivatal rendel-

kezésére – a rendezvény szervezője köteles gondoskodni arról, hogy a rendezvény idejé-

hez igazodóan legyen és legyen nyitva megfelelő számú nyilvános illemhely.  A szervező 

köteles gondoskodni a tisztaságról a program idején és azt követően.  Önkormányzati ren-

dezvény esetén a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel együtt kötelesek a szervezők gon-

doskodni a tisztaságról.  

III. fejezet  

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA ÉS GYŰJTÉSE 

9. § 

A szilárd hulladék szállítása 

(1) A települési szilárd hulladék lerakására Tahitótfalu Község Önkormányzata – a Kaposvári 

Városgazdálkodási Zrt. érvényes szerződése alapján - a pilisvörösvári átrakó és bicskei 

hulladéklerakó telepet jelöli ki. 

(2) Települési szilárd hulladék, valamint veszélyes és radioaktív hulladék valamint építési 

törmelék elhelyezése a község egész területén tilos. 

(3) A szállításba bevont területeken a helyi közszolgáltatás igénybevétele, a szolgáltatás díjá-

nak megfizetése, valamint a tevőleges közreműködés (a hulladék megfelelő gyűjtése és a 

Szolgáltató rendelkezésére bocsátása) kötelező. 
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(4) A község területén belül székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 

akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével össze-

függésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről 

a) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártal-

matlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga nem gondos-

kodik, vagy 

b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési szilárd hulladéka kelet-

kezik, a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – környezet-

védelmi felügyelőség által igazoltan – környezeti szempontból a Hgt. 13.§-ában 

meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. 

(5) Az a gazdálkodó szervezet, amely a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletke-

zett települési szilárd hulladékának kezeléséről a közszolgáltatáson kívül gondoskodik, 

köteles a megkötött szerződésről, valamint hulladékának minőségéről (pl. szilárd, veszé-

lyes stb.), és mennyiségéről a jegyzőnek írásban bejelentést tenni. Ha a gazdálkodó szer-

vezet e kötelezettségét elmulasztja, köteles a közszolgáltatást igénybe venni.  

(6) Azok, akik közterületen települési szilárd hulladék keletkezésével járó tevékenységet vé-

geznek, kötelesek Szolgáltatóval, vagy más, arra jogosult szakvállalkozóval a tevékenység 

jellegének megfelelő köztisztasági, illetve hulladék-szállítási szerződést kötni. 

(7) Az önkormányzat évente legalább két alkalommal – előre közzétett időpontban – ún. lom-

talanítási akciót szervez a község hulladékszállításba bevont területein, amely keretében 

azon alkalmi háztartási és egyéb szilárd hulladék elszállításáról gondoskodik, amely a 

rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekbe nem helyezhető.  (kivéve: sitt, 

veszélyes hulladék, gépjármű roncs) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hul-

ladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterü-

letet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.   

(8)
1
 a) Az önkormányzat gondoskodik a szelektív, a veszélyes, valamint a zöldhulladék 

gyűjtéséről. Közterületen 6 db szelektív hulladékgyűjtő sziget található, továbbá az 

üdülőterületek - hétvégi házas övezetek – környezetében hulladékgyűjtő pontokat 

(rácsos „kuka” és/vagy konténer stb.) alakít ki az Önkormányzat.  

 b) A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken csak háztartásból kikerülő szelektív hulladé-

kok – papír, műanyag palack, üveg – helyezhetők el, a meglévő edényzetekbe. Az 

edényzet mellé nem helyezhető el hulladék.  

 c) A hulladékgyűjtő pontokon a Szolgáltató által rendszeresített edényzetben (zsák) 

helyezhető el háztartási hulladék.” 

(8a)
2
 A (8) bekezdésben meghatározott szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, valamint hulla-

dékgyűjtő pontokat az alábbi személyek használhatják: 

a) Tahitótfalu községben állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, ingatlan-

tulajdonnal, ingatlan haszonélvezeti jogával rendelkezők, 

b) az a) pontban meghatározott személyek hozzátartozói, 

c) Tahitótfalu községben tartózkodó üdülővendégek, 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek vendégei. 

                                                 
1
 Módosította: 11/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet, a módosítás hatályos 2011. szeptember 1-től. 

2
 Beiktatta: 20/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. január 2-től 
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(9) Szolgáltató köteles gondoskodni: 

– a hulladékszállításba bevont területek jegyzékének közzétételéről a heti szállítási nap 

feltüntetésével; 

– a helyi intézményes közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéskötés kez-

deményezéséről, a község területén belül székhellyel vagy telephellyel rendelkező 

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, valamint egyéni 

vállalkozó felé; 

– a műszaki hibából adódó szállítási kimaradás esetén 24 órán belül a hulladék elszál-

lításáról, és az érintettek értesítéséről; 

– a szállítási nap előrelátható megváltoztatása esetén (állami vagy fizetett ünnepnap-

ok) a változás közzétételéről két héttel az aktualitása előtt, hirdetmény útján; 

(10) A települési szilárd hulladék szállítása kizárólag az erre a célra készült zárt rendszerű 

célgépekkel végezhető.  A szállítás során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulla-

dék a szállítójárműbe való ürítésekor ne szóródjon, és más környezetterhelést ne idézzen 

elő. 

10. §  

A szállítás megtagadása 

(1) A Szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 

a./ a szolgáltatást igénybe vevő a szabványostól eltérő gyűjtőedényt használ, amely a 

célgéppel történő ürítésre nem alkalmas, vagy a gyűjtőedény műszaki állapota le-

hetetlenné teszi az elszállítást, 

b./ a hulladék az ürítés, illetve a szállítás során személyi sérülést, vagy a célgépben 

kárt okozhat, 

c./ érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a hulladék veszélyes, vagy egyéb nem 

szállítható anyagot tartalmaz, 

d./ a hulladék jelentősen meghaladja a tárolóedényben egyébként szokásosan elhe-

lyezhető hulladék súlyát. 

(2) A megtagadás esetén Szolgáltató köteles haladéktalanul, írásban, a megtagadás tényéről és 

okáról értesíteni a hulladéktermelőt. 

(3) A tulajdonos a következő szállítási időpontig köteles a megtagadási okot megszüntetni, 

ellenkező esetben Szolgáltató jogosult a hulladéktermelő költségére és veszélyére ezt el-

végezni. 

11. §  

Szállítási módok meghatározása 

(1) A község rendszeres hulladékszállításba bekapcsolt területein – a Szolgáltató szerződése 

alapján – a gyűjtés formáját tekintve kétféle szállítási módot alkalmazhat: tárolóedényes 

(kukás) és zsákos szállítást. 

(2) Mindkét gyűjtési-szállítási mód esetén tilos a gyűjtőedényekbe folyékony, mérgező, vagy 

veszélyes, az elszállítással foglalkozók és mások testi épségét veszélyeztető anyagok elhe-

lyezése. 
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12. §  

Tárolóedényes hulladékszállítás 

(1) Tárolóedényes 80, 120, 240 literes űrméretig szállítás esetén a tárolóedényeket az ingatlan 

tulajdonosa/használója az Önkormányzattal kötött szerződés alapján térítésmentesen hasz-

nálja, tulajdonaként kezeli, tisztításáról, javításáról köteles gondoskodni.  A szolgáltatást 

igénybevevő kérelmére és költségére az edényzet cseréjét és pótlását az Önkormányzat 

biztosítja. Az elmúlt öt évben elszállított hulladék egy főre eső mennyisége átlagosan 25-

40 l/hét. Ennek alapján az ingatlanonként igénybe vehető tárolóedény mérete az ingatla-

non keletkező hulladék mennyiségéhez igazodik.
3
 

(2) Amennyiben az edényzetben a hulladékszállítást végző dolgozó hibájából keletkezik a kár, 

a Szolgáltató köteles saját költségén gondoskodni annak kijavításáról, illetve az edényzet 

cseréjéről.  

(3) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles a tárolóedényt tisztán tartani, kimosni, fertőt-

leníteni. 

(4) A tárolóedényeket a hulladékszállítási igény esetén a hulladékszállítás napján reggel 6 

óráig az ingatlan tulajdonosa, kezelője köteles kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a 

közúti forgalmat ne akadályozza, illetve nem zavarhatja a település képet és mások jó köz-

érzetét. A kihelyezés a járda közút felőli sávjára történjen, ennek hiányában az épület fala 

mellé. 

(5) A kihelyezett edény fedelét a közterület szennyezésének elkerülése érdekében le kell 

csukni.  Szolgáltató csak a lecsukott fedelű edényt köteles üríteni. Ürítés után az 

edényzetet a közterületről tárolóhelyére vissza kell helyezni. Az edények közterületen nem 

tárolhatók. 

(6) A Szolgáltató hulladékszállítást végző dolgozói kötelesek a tároló edényeket ürítés után, 

fedelüket lecsukva arra a helyre visszatenni, ahová a tulajdonos kihelyezte. 

13. §  

Zsákos hulladékszállítás 

(1) A szolgáltató által biztosított zsákban történő hulladékgyűjtés esetén a hulladéktermelő 

köteles a szolgáltató által biztosított zsákot használni és lezártan kihelyezni.  

(2) A hulladékkal töltött lezárt zsákokat a tárolóedényes hulladékszállítás útvonala mellett, a 

hulladékszállítás napján az ingatlan tulajdonosa úgy köteles elhelyezni, hogy az se a gya-

logos, se a közúti forgalmat ne akadályozza, a település képet indokolatlan módon ne ront-

sa.  A kihelyezés a közút mellé történjen, ennek hiányában az épület fala vagy a kerítés 

mellé.   

                                                 
3
 A bekezdés utolsó két mondatát megállapította a 20/2008. (X.10.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2008. 

október 10-től. 
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(3) Mindazon magánszemélyek, akik Tahitótfalu Községben üdülőingatlan tulajdonosai, a 

szolgáltató felé a hulladékszállítási-díj fizetési kötelezettségüket teljesítik, a díjfizetés el-

lenében egy évre 35 darab zsákot vehet át a Polgármesteri Hivatalban vagy az arra kijelölt 

helyen a hivatal által meghirdetett időben. Igény szerint több zsák is vásárolható az Ön-

kormányzat által meghatározott helyeken.  

14. §  

A szállítási díj meghatározása 

(1) A hulladékszállítás díját Tahitótfalu Község Önkormányzata évente a Szolgáltató által 

átadott, 242/2000. (XII.23.) Kormányrendelet szerint készített díjkalkuláció alapján, ren-

deletében állapítja meg, melyet a kötelező közszolgáltatás igénybevevők kötelesek megfi-

zetni. 

(2) A hulladékszállítás díját az igénybevevők, a Szolgáltató által kiállított, negyedévente ese-

dékes számla alapján közvetlenül a Szolgáltatónak kötelesek fizetni. 

IV. fejezet  

VEGYES ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

15. §  

(1)
4
  

(2) A rendelet köztisztasággal kapcsolatos rendelkezéseinek be nem tartása esetén a Polgár-

mesteri Hivatal a kötelezett helyett és költségére elvégezteti az elmaradt munkákat. 

(3)
5
  

16. §  

(1) A rendeletben foglaltak betartásáról a Polgármesteri Hivatal az ÁNTSZ közreműködésé-

vel köteles gondoskodni. 

17. §  

(1) A rendelet 2008. 04. 01-től lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/2003.(IX.11.) és 9/2004.(III.22.) 

önkormányzati rendelet. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon. 

Tahitótfalu, 2008. 03. 20. 

                                                 
4
 Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. április 15-től 

5
 Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. április 15-től 
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