
   

 

Bánd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
6/2010. (V.17.) önkormányzati rendelete 

 
a települési  szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról   

 
 

Bánd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés b.) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség véleménye 
alapján a következıket rendeli el: 
 
 
1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a 

Közszolgáltató megnevezése 
 
1.§  Bánd Község Önkormányzata a település közigazgatási területén  

a.) a települési szilárd hulladék begyőjtését,  
b.) elszállítását, 
c.) környezetkárosítást kizáró módon történı ártalmatlanítását,  
d.) a szelektíven győjtött hulladék begyőjtésével kapcsolatos tevékenységet,  
e.) a szelektív hulladék elıkezelését, hasznosításra történı átadását  
a "VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt Veszprém, Házgyári út 1. szám 
(továbbiakban: Közszolgáltató) által szervezett közszolgáltatás útján biztosítja. 

 
 
2.  A közszolgáltatás igénybevétele  
 
2.§  (1)  A közszolgáltatás igénybevétele egész évben kötelezı.  
 

(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Bánd Község közigazgatási területére. 
A rendelet személyi hatálya kiterjed Bánd község közigazgatási területén valamennyi 
ingatlantulajdonosra, ingatlan használóra, bérlıre, (továbbiakban tulajdonos) függetlenül 
attól, hogy a tulajdonos állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik az ingatlan 
területén, illetve függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, 
valamint jogi személyiségő gazdasági társaság. 

 
(3) A Közszolgáltató és az ingatlan tulajdonos között a kötelezı közszolgáltatással 

kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerzıdés megkötésével, vagy a szolgáltatás 
igénybevételével jön létre.   

 
(4) Gazdálkodó szervezet esetében a szerzıdés megkötésével jön létre a szolgáltatási 

jogviszony. 
 

(5) Gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha a 
hulladékgazdálkodási törvény rendelkezéseinek megfelelıen a környezetvédelmi 
hatóság által engedélyezett hulladék ártalmatlanítására alkalmas eljárás, berendezés 
vagy létesítmény alkalmazásával a tevékenységük végzése közben keletkezett hulladék 



 2 

hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodnak. Az ilyen eljárást alkalmazó, 
vagy hasznosító, ártalmatlanító berendezéssel, létesítménnyel rendelkezı gazdálkodó 
szervezet is köteles igénybe venni a közszolgáltatást, ha a közszolgáltatás keretében 
nyújtott települési hulladékkezelés – a környezetvédelmi hatóság által igazolt módon – 
környezeti szempontból a gazdálkodó szervezet által alkalmazott hasznosítási vagy 
ártalmatlanítási tevékenységnél lényegesen kedvezıbb megoldással történik.  

   (6) A tulajdonosnak a Közszolgáltatóhoz intézett írásbeli és a megjelölt idıpontnál legalább 
30 nappal korában tett bejelentése alapján szünetel a közszolgáltatás azon ingatlanok 
esetében, ahol legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék nem 
keletkezik. 
 

 
3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék 

elszállítása 
 
3.§    (1)  Közszolgáltató a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeirıl szóló jogszabálynak megfelelıen hetente egyszer köteles a 
szolgáltatást elvégezni.  

 
(2)  Az ingatlanban vagy ingatlanon nem rendszeresen képzıdı a szabványosított 

győjtıedényekben el nem helyezhetı – nagyobb mérető – lom hulladék 
elszállítására a Közszolgáltató évente egy alkalommal, elıre bejelentett idıpontban 
lomtalanítást szervez. Lomtalanításkor a Közszolgáltató külön díj fizetése nélkül 
szállítja el a hulladékot.  

 
(3)  Az ingatlan tulajdonosa a (2) bekezdésben meghatározott lom hulladékot 

díjfizetése ellenében saját maga is elszállíthatja az Önkormányzat által kijelölt 
hulladéklerakó helyre.  

 
(4)  A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok elszállítására. 

 
 
4.  A települési szilárd hulladék győjtése, átvétele és szállítása 
 
4.§  (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes személy, jogi személy a 

települési szilárd hulladékot rendszeresített zárt szabványos győjtıedényben 
(emblémázott győjtızsákban) köteles összegyőjteni és a megadott szállítási napon 
a Közszolgáltatónak elszállításra átadni. 

 
(2)   Rendszeresített zárt, szabványos győjtıedénynek minısül: 

 
a.) családi házaknál, illetve 6 lakásosnál nem nagyobb társasházaknál 60, 80, 110, 

120, 240 literes kukaedény, szabványos győjtıedényzet  
 
b.)  társasházaknál 360 literes kukaedény, 660, 770, 1100 literes zárt konténer 
 
c.) a szokásos mennyiségen felül keletkezı hulladék eseti összegyőjtésére – díj 

fizetése mellett a Közszolgáltató által biztosított, emblémázott, 60-80-110 
literes mőanyag zsák, 
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d.)  nem természetes személyek tulajdonában álló ingatlanok esetében 60, 80, 110, 
120, 240, 360 literes kukaedény, 660, 770, 1100 literes zárt konténer.  

 
(3)  A települési szilárd hulladék győjtéséhez a tulajdonos olyan őrtartalmú, illetve 

darabszámú győjtıedényt köteles igénybe venni, hogy abban, illetve azokban a 
megadott szállítási napok között keletkezı háztartási hulladék az elıírásoknak 
megfelelıen mindenkor elhelyezhetı legyen. A tulajdonos a rendszeresített 
legkisebb, 60 liter őrtartalmú győjtıedénynél kisebb őrtartalmú edényt nem 
használhat, illetve nem igényelhet.  

 
(4)  A tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkezı hulladék 

mennyiségével, de lakásonként minimum 60 liter tárolókapacitás rendelkezésre 
álljon. A Közszolgáltató az általa matricázott edénybıl szállítja el a hulladékot. 
Győjtıedény cseréje esetén a matricázásról a Közszolgáltató a tulajdonos 
bejelentése alapján gondoskodik. 

 
(5)  Ha a tulajdonos az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék elıírásoknak 

megfelelı győjtéséhez és elszállításra való átadásához a rendszeresített, szükséges 
őrtartalmú, illetve darabszámú győjtıedénnyel nem vagy nem megfelelı 
mértékben, illetve mennyiségben rendelkezik, köteles a nagyobb őrtartalmú, illetve 
több győjtıedény iránti igényét a Közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés 
alapján a Közszolgáltató köteles a megjelölt idıpontra vagy idıtartamra a hulladék 
megfelelı győjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb őrtartalmú vagy 
további győjtıtartályt a tulajdonos rendelkezésére bocsátani bérleti díj vagy 
egyösszegő térítési díj ellenében. 

 
(6)  Az ingatlanra kihelyezett, illetve használt győjtıedények őrtartalma, illetıleg 

darabszáma – az adott ürítési gyakoriság figyelembevételével – akkor 
csökkenthetı, ha az ingatlanon rendszeresen kisebb mennyiségő hulladék 
keletkezik, mint amennyinek az elhelyezésére a korábban kihelyezett, illetve 
használt őrtartalmú, illetıleg darabszámú edényzet megfelelı. A csökkentett 
őrtartalmú, illetıleg darabszámú edényzetnek mindenkor alkalmasnak kell lennie a 
keletkezett hulladék elıírásszerő győjtésére és elszállítására való átadására.  

 
5.§  (1)  A Közszolgáltató által a tulajdonosnak bérleti formában rendelkezésére bocsátott 

győjtıedény méretét és darabszámát a közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 
szerzıdésben kell rögzíteni. A bérleti formában rendelkezésére bocsátott 
győjtıedény – rendeltetésszerő használat során szükségessé váló – javítása, illetve 
cseréje a Közszolgáltató feladata. 

 
(2)  Ha a tulajdonos a Közszolgáltatónak nem a ténylegesen keletkezı hulladék 

mennyiségnek megfelelı győjtıedény iránti igényt jelent be és ennek folytán, vagy 
egyéb okból az ingatlan elé kirakott hulladék mennyisége meghaladja a tulajdonos 
rendelkezésére álló győjtıedény(ek) őrtartalmát, a Közszolgáltató – a tulajdonos 
meghallgatása és írásbeli értesítése után – jogosult az ingatlanra további 
győjtıedényt kihelyezni, az alkalmazott edényzetnél egyel nagyobb mérető 
edényzetre lecserélni az eredeti edényt, vagy megemelni az ürítés gyakoriságát. 

 
(3)  A győjtıedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem győjthetı. 
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6.§  (1) Szabványosított, zárt hulladékgyőjtı edényzetben elhelyezett települési szilárd 
hulladék elszállításra való átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan 
bejáratától legfeljebb 10 méter távolságra  közterületen történik. A települési 
szilárd hulladékot úgy kell a Közszolgáltató részére  (átadni) kihelyezni, hogy az a 
Közszolgáltató számára hozzáférhetı legyen és a közterület forgalmát ne zavarja. 

 
(2) Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyőjtı edényzet közterületen nem 

tárolható, kivéve ha az edényzet elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés 
után a hulladékgyőjtı edényzetet annak tulajdonosa, bérlıje az ürítés napján 
köteles ingatlanára visszahelyezni. 

 
(3)  A győjtıedénybe vagy emblémázott győjtızsákba csak olyan mennyiségő hulladék 

helyezhetı el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, 
illetve az emblémázott zsák beköthetı legyen.   

 
(4)  Balesetveszélyes, sérült hulladékgyőjtı, illetve nem emblémázott mőanyag zsák 

használata tilos. A zárt edényzet rendszeres tisztán tartásáról, fertıtlenítésérıl és 
rendszeres karbantartásáról, szükséges cseréjérıl az edényzet tulajdonosa köteles 
gondoskodni.  

 
(5) A Közszolgáltató felel az edényzet állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a 

szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerőtlen 
ürítéssel okozott. A Közszolgáltatói felelısség a természetes elhasználódásból 
eredı károkra nem terjed ki. 

 
 

7.§  (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett 
győjtıedény környékének rendszeres tisztántartásáról a szolgáltatás 
igénybevételére kötelezett köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás 
ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett 
költségére.  A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató 
által elıidézett szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni.  

 
(2)  A Közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott esetekben 
szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg.  
A hulladékszállítás minden év január 1-jén a szünetel, amit a Közszolgáltató az 
érintettek tájékoztatása után pótol.     

 
(3) A Közszolgáltató a kötelezı közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési 

szilárd hulladék elszállítását, ha: 
 

a.) az nem a rendszeresített szabványos győjtıtartályban, vagy emblémázott 
mőanyag zsákban kerül átadásra  

b.)  érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely 
nem minısül települési szilárd hulladéknak  

c.)  sérült vagy balesetveszélyes győjtıedényzet esetén 
 
 
5.  A szelektív hulladék győjtése, átvétele és szállítása  
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8.§  (1)  A Közszolgáltató által győjtött szelektív hulladékok a győjtıszigeteken 

helyezhetık el, vagy a hulladékudvarban annak nyitvatartási idejében helyezhetık 
el. 

(2)  A szelektív hulladékgyőjtés céljára közterületre kihelyezett edényzetbe kizárólag 
rendeltetésének megfelelı anyag helyezhetı el. Ha a szelektív hulladék győjtésére 
szolgáló győjtısziget edényzetébe nem fér el a hulladék, vagy a szolgáltatást 
igénybe vevınél egyszerre nagyobb mennyiségő hulladék képzıdik, azt 
hulladékudvarban kell elhelyezni. A győjtısziget edényzete mellé hulladék nem 
helyezhetı el. 

 
(3) A győjtısziget edényzetébıl a szelektíven győjtött hulladékot csak a 

Közszolgáltató vagy megbízottja szállíthatja el. 
 
(4)  A Közszolgáltató a győjtıszigetekrıl, valamint a hulladékudvarból a hulladékot a 

győjtıedények telítıdésének megfelelı gyakorisággal köteles elszállítani. 
 
 
6.  A települési szilárd hulladék elhelyezése 
 
9.§ A települési szilárd hulladék kizárólag Bánd Község Önkormányzata által kijelölt 

hulladéklerakókban helyezhetı el. 
 
 
7.  A közszolgáltatás díja 

 
10.§  (1) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési idıszakra állapítja 

meg. A díjfizetés kezdı idıpontja január 1. 
 

(2) A közszolgáltatás ellátásáért az ingatlan tulajdonosa köteles díjat fizetni a 
Közszolgáltatónak. 

 
(3) A díjat az ingatlanon használt szabványos győjtıedény számának, az adott típusú 

győjtıedény egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell 
megállapítani. 

 Az emblémázott mőanyag zsák ára tartalmazza az elszállítás és a 
hulladékkezelés teljes folyamatának költségét. 

 
(4) A Közszolgáltató által rendszeresített győjtıedények egyszeri ürítési díját és az 

emblémázott mőanyag zsák árát jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 
(5) A közszolgáltatás díja tartalmazza  
 

a.) a hulladékkezelés teljes folyamatának költségét,  
b.) az évi egyszeri lomtalanítás költségét, 
c.) a hulladékudvar üzemeltetésének költségét 

 
 

8.  A közszolgáltatási díj megfizetése 
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11.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a Közszolgáltató havi 
elszámolási idıszakot alkalmaz. A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által 
megküldött számla alapján köteles megfizetni a tulajdonos. 

 
 (2 Amennyiben a tulajdonos személyében változás következik be, az új tulajdonos 

birtokba lépésének napjától számított 15 napon belül, a korábbi és új tulajdonos 
együttesen köteles a változást bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás 
bejelentésének megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi tulajdonos köteles 
megfizetni.  

 
 
9.  A közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartás  
 
12.§  (1) Bánd Község Önkormányzata a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek 

nyilvántartása céljából folyamatosan értesíti a Közszolgáltatót a város 
közigazgatási területén újonnan épült ingatlanokra vonatkozó jogerıs 
használatbavételi engedély kiadásáról. 

 
(2) A Közszolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek 

nyilvántartására azon cél érdekében, hogy ellenırizhetı legyen a díjfizetési 
kötelezettség teljesítése, illetve a díjhátralék behajtása.   

 
(3) A szolgáltatási díjhátralék elévülése esetén a közszolgáltatást igénybe vevı 

magánszemélyt, intézményt, illetve gazdálkodó szervezetet a díjhátralék 
megfizetésére kötelezett személyek nyilvántartásából törölni kell. 

 
 
10.  Szabálysértési tényállások 

 
13.§  (1) Szabálysértést követ el és 3.000,- Ft-tól 30.000,- Ft-ig terjedı szabálysértési 

pénzbírsággal, vagy 3.000-, Ft-tól  20.000,- Ft-ig terjedı helyszíni bírsággal 
sújtható az, aki a következı rendelkezéseket megszegi, illetve nem tartja be: 

 
a.) aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi 

igénybe vagy nem a képzıdı hulladékmennyiségnek megfelelı győjtı 
edényzetet (emblémázott zsákot) veszi igénybe 

 
b.) aki közterületen szállítási napon kívül, vagy a rendelet 6.§ (2) bekezdésében, 

vagy 8.§ (2) bekezdésében meghatározottakon kívül győjtı edényzetet tárol 
Szelektíves teleüléseknél marad, a többinél kiejtve 
 
c.) aki a szelektív hulladékgyőjtés céljára kihelyezett győjtıedényzetbe a 

rendeltetéstıl eltérı anyagot helyez  
 
d.) aki a szelektív hulladékgyőjtés céljára kihelyezett győjtısziget mellé 

hulladékot helyez 
 

(2)  Helyszíni bírság kiszabására  
a.)  a Közterület Felügyelet,  
b.) a Rendırség  
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c.)   Márkó és Bánd Községek Körjegyzısége erre felhatalmazott dolgozója 
  jogosult. 

 
 
11.  Záró rendelkezések 

 
14.§  Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba. 
 
15.§   Az önkormányzati rendelet másik – Bánd Község Önkormányzatának Képviselı 

által alkotott - önkormányzati rendeltben kötelezendıen alkalmazandó rövidítése: 
Hur. 

 
16.§ A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Bánd Község 

Önkormányzata Képviselı testületének A közszolgáltatások igénybevételérıl 
szóló 18/2004. (IX.27.) számú rendeletének 7. §-a. 

 
 

 
 
Bánd, 2010. május 17. 
 
 
 
 
Schindler László       Láng Zsanett 
polgármester        körjegyzı 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2010. május 18. 
 
 
 
         Láng Zsanett 
           körjegyzı 
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1. melléklet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
a ……./2010. (  ) önkormányzati rendelethez 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
kötelezı közszolgáltatás igénybevételi díjának legmagasabb mértéke 

 
 
 

1.) A közszolgáltatás igénybevételének éves díját a győjtıtartályok számának, a tartályok 
őrméretétıl függı egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell 
megállapítani. 

2.) A havi díj ennek 1/12-ed része. 
3.) A háztartási hulladék győjtésére rendszeresített szabványos tartályok egyszeri ürítési díja: 

Típus:                          általános szolgáltatás díja:     rekultivációs díj:            összesen: 
                       Ft/ürítés + ÁFA     Ft/ürítés + ÁFA                Ft/ürítés + ÁFA 

3.1.) 60 literes tartály  214      7    221 
3.2.) 70 literes tartály  254     7                261 
3.3.) 80 literes tartály  291          8                299  
3.4.) 110 literes tartály  348   11                        359  
3.5.) 120 literes tartály  382   11    393 
3.6.) 240 literes tartály  766   24                       790  
3.7.) 360 literes tartály           1.144   36                   1.180  
3.8.) 660 literes tartály           2.102   67                   2.169  
3.9.) 770 literes tartály           2.457   78                   2.535 
3.10.) 1100 literes tartály           3.505             111                  3.616 

 
 
4.) Mőanyag zsák eseti ürítésének díja megegyezik az azonos őrtartalmú edényzet ürítési 

díjával.  
 

 


