
 Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

a szemétszállításról és a köztisztaságról

Sajólászlófalva Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény (Hgt.)  23. §-ában és a 24.§ (1) bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében  a következőket rendeli el:

A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya 
1.§ 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Sajólászlófalva közigazgatási területére terjed ki.
(2) A  hulladékkezelési  közszolgáltatás  kiterjed  a  település  közigazgatási  területén  lévő 

valamennyi  ingatlan  tulajdonosánál,  fenntartójánál,  használójánál,  üzemeltetőjénél 
(továbbiakban együtt:  ingatlantulajdonos) keletkező települési  szilárd hulladékra,  annak 
begyűjtésére  és  rendszeres  elszállítására,  és  az  elszállított  települési  szilárd  hulladék 
ártalmatlanítására és kezelésére.

(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás nem terjed ki
a) az inert hulladékra,
b) a gazdálkodó szervezetnek a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett 

települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás igénybevételére,
c) a veszélyes hulladékra.

Hulladékkezelési közszolgáltató
2.§ 

(1) Sajólászlófalva  Község  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  a  jelen 
rendeletben  foglaltak  szerint  hulladékkezelési  közszolgáltatást  (a  továbbiakban: 
közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

(2) A  közszolgáltatás  kiterjed  a  települési  szilárd  hulladék  rendszeres  gyűjtésére, 
elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

(3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 
helyi  közszolgáltatás  teljesítésére  jogosult,  illetőleg  kötelezett  közszolgáltató  az 
önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2021 év március hó 01. napig 
CIRKONT  Hulladékgazdálkodási  Zrt.  /3527  Miskolc  Zsigmondy  utca  34  szám/  (a 
továbbiakban: Szolgáltató).

(4) A szolgáltatás ellátására vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat és a szolgáltató 
által kötött szerződés rögzíti.
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(5) A Közszolgáltató részére a jelen rendeletben meghatározott területi és személyi hatállyal, 
továbbá  e  rendeletben  meghatározott  hulladékfajták  vonatkozásában  kizárólagos 
közszolgáltatási jogot biztosít a Képviselő-testület. 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatás

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
3. §

(1) A közszolgáltatás körében az Önkormányzat és a Szolgáltató közötti jogviszony írásbeli 
szerződéssel jön létre.

(2) A  szerződés  határozott  időre,  legfeljebb  a  Szolgáltató  közszolgáltatási  szerződésének 
időtartamára köthető.

(3) A szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b) a teljesítés helyét,
c) a gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát.

(4) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a közszolgáltatási díjról,
b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
c) a  közszolgáltatás  mértékét  meghaladó,  a  Megrendelő  igényei  szerinti  esetleges 

többletszolgáltatásról és annak díjáról,
d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

4. §

(1) A  Szolgáltató  a  hulladék  elszállítását  az  Önkormányzattal  kötött  szerződés  szerinti 
gyakorisággal – hetente, minden pénteki napon – végzi. A szállítási útvonalba e napon a 
település összes utcajegyzék szerinti utcája beletartozik.

5. §

(1) Az  ingatlantulajdonos  a  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére  illetve  elszállítására  a 
lakóingatlanok  esetében  a  szolgáltató  szállítóeszközéhez  rendszeresített  gyűjtőedényt 
valamint  –  a  gyűjtőedényzet  űrtartalmát  meghaladó  mennyiségű  alkalmi  hulladék 
gyűjtésére – a Szolgáltató által díjfizetés ellenében rendelkezésre bocsátott és azonosító 
jellel ellátott műanyag zsákot köteles igénybe venni.
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(2) Lakóingatlanok  esetében  gyűjtőedényként  60  és  120  literes  edényt  lehet  használni, 
melynek beszerzése az ingatlantulajdonos kötelessége.

(3) Minden ingatlantulajdonos köteles legalább 1 edényben gyűjteni és hetente elszállítatni a 
hulladékot.

(4) Amennyiben az ingatlanonként rendszeresített edényekben elhelyezhető mennyiségtől – 
alkalmanként – több hulladék képződik, azt a szállító csak az általa forgalmazott zsákban 
köteles átvenni és elszállítani.

(5) A gyűjtőedények  ingatlanonkénti  számát  és  a  hetenként  ürített  hulladékmennyiséget  a 
Szolgáltató tartja nyilván.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6. §

(1) E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkező  hulladék mennyiségét  alacsony szinten  tartani,  a  települési 

szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 
való  átvételig  gyűjteni  illetve  tárolni,  ennek  során  megfelelő  gondossággal  eljárni 
annak  érdekében,  hogy  a  hulladék  mások  életét,  testi  épségét,  egészségét  ne 
veszélyeztesse,  a  természetes  és  épített  környezetet  ne  szennyezze,  a  növény-és 
állatvilágot ne károsítsa,

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által 
szervezett  közszolgáltatást  igénybe  venni,  illetve  a  hulladékot  a  begyűjtésre  e 
rendeletben feljogosított Szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonváltás során vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 
igénybe vételére kötelezetté válik, köteles ezt a tény keletkezését követő 30 napon belül 
írásban bejelenteni a Szolgáltatónak.

(3) Az  ingatlantulajdonos,  akinek  ingatlanán  települési  szilárd  hulladék  keletkezik,  de  az 
ingatlana  egyébként  gazdálkodó  szervezet  cégnyilvántartásba  bejegyzett  székhelyül, 
telephelyül, vagy fióktelepül szolgál, köteles a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten 
gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni feltéve, hogy a települési szilárd hulladék 
kezeléséről a Hgt. 21. §-ának (2) bekezdése szerint nem gondoskodott.

(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlana gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozás 
székhelyéül,  telephelyéül,  fióktelepéül  szolgál,  tevékenysége megkezdése előtt  köteles a 
szolgáltatónak  írásban  bejelenteni  a  keletkező  hulladék  összetételét  és  mennyiségét  a 
szolgáltatás igénybe vételének módja megállapítása érdekében.

(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem 
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladéktermelés hiányában 
nem, illetve csak részben veszi igénybe.

7. §
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(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni, 
gyűjtőedényt  közterületen  tartósan  elhelyezni  kizárólag  az  önkormányzat  külön 
rendeletében meghatározott közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az  ingatlantulajdonos  köteles  a  gyűjtőedényeket  a  hulladék  elszállítása  céljából  a 
szállítási napon, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre 
alkalmas  helyen  elhelyezni.  A  gyűjtőedényt  legkorábban  a  szállítási  napot  megelőző 
napon  20.00  órától  lehet  kihelyezni  a  közterületre,  kivéve  a  tartósan  engedélyezett 
elhelyezést.

(3) A  hulladék  elszállítása  céljából  kihelyezett  gyűjtőedény  fedelének  –  a  közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedénybe  úgy  kell  elhelyezni,  hogy  az  edény  mozgatásakor  és  ürítéskor  ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A  kihelyezett  gyűjtőedény  nem  akadályozhatja  a  jármű  és  gyalogosforgalmat  és 
elhelyezése, egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

8. §

(1) Az  ingatlantulajdonos  köteles  gondoskodni  a  gyűjtőedény  tisztántartásáról, 
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.

(2) Ha  a  gyűjtőedényben  olyan  nedves  hulladékot  helyeztek  el,  amely  az  edényben 
összetömörödött, vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, 
hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására 
köteles az edényt üríthetővé illetve használhatóvá tenni.

(3) Tilos  a  gyűjtőedénybe  folyékony,  mérgező,  tűz-és  robbanásveszélyes  anyagot,  állati 
tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 
végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

(4) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:
a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 12 kg, 
b) 110 és 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,
c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
d) 360 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 75 kg,
e) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.

9. §

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett,  lomtalanításból vagy épület 
felújításából  származó  települési  szilárd  hulladékot  egy  utánfutóval  évente  egyszeri 
alkalommal a rendeletben meghatározott hulladék lerakóhelyre maga is elszállíthatja, és 
ott díjmentesen elhelyezheti.

4



A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
10. §

(1) A Szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e 
rendeletben  előírt  szabályok  szerint  rendszeresen  elszállítani  a  Sajó–Bódva Völgye  és 
Környéke  Hulladékkezelési  Önkormányzati  Társulás  tulajdonában  lévő,  Sajókazai 
Hulladéklerakó  Centrum  (3720  Sajókaza,  3720  0101/3.  hrsz.)  Orbán-völgyi  hulladék 
lerakóhelyre.  A  hulladéklerakó  kezelője:  ÉHG  Észak-Magyarországi 
Hulladékgazdálkodási Zrt.

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag az (1) bekezdésben 
megjelölt hulladék lerakóhelyen lehet elvégezni.

(3) A lerakóhely használatának rendjét az üzemeltető szabályozza.

(4) A használat rendjéről szóló szabályzatot a lerakóhely bejáratánál az üzemeltetőnek ki kell 
függeszteni.

11. §

(1) A Szolgáltató  köteles  a  gyűjtőedény kiürítését  kíméletesen,  az  elvárható  gondossággal 
végezni.

(2) A  szabályszerűen  kihelyezett  gyűjtőedény  ürítése  során,  a  közterületeken  esetlegesen 
keletkezett szennyeződések takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A  gyűjtőedényben  okozott  kárt  a  Szolgáltató  térítésmentesen  köteles  kijavítani,  ha  a 
károsodás  neki  felróható  okból  következett  be.  A  Szolgáltató  köteles  az  ebből  eredő 
karbantartási  munka és  javítás  időtartamára  helyettesítő  gyűjtőedényt  biztosítani.  Ha a 
károkozás nem róható fel a Szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, 
pótlása illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése
12.§

(1) A Közszolgáltató tevékenysége körében jogosult a Hgt.23.§ (1) bekezdés g.) pontjában 
rögzített  adatok  kezelésére,  feldolgozására,  adattovábbításra  az  adatbiztonság 
szabályainak,  a  személyes  adatok  védelméről  és  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek betartásával. 

(2) A  Közszolgáltató  köteles  tevékenysége  megkezdése  előtt  az  adatvédelmi  biztosnak 
nyilvántartásba  vétel  végett  bejelenteni  az  1992.  évi  LXIII.  tv.  28.§ (1)  bekezdésében 
előírtakat.

(3) A  Közszolgáltató  köteles  adatszolgáltatási  nyilvántartást  vezetni.  A  nyilvántartás 
tartalmazza:
a) az adatkezelő nyilvántartási azonosítóját
b) az adatszolgáltatás idejét
c) az adatszolgáltatás célját és jogalapját
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d) az adatszolgáltatást, igénylő nevét
e) a szolgáltatott adatok körét 

(4) Az adatszolgáltatási nyilvántartást öt évig meg kell őrizni.
(5)  A Közszolgáltató  a  személyes  adatok  védelméért  való  felelősségének  körében köteles 
olyan  technikai,  szervezési  intézkedéseket  tenni,  ellenőrzési  rendszert  kialakítani,  és 
adatvédelmi  szabályzatot  készíteni,  amely  biztosítja  az  adatvédelmi  követelmények 
teljesülését.

Lomtalanítás
13. §

(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Szolgáltató évente két alkalommal, 
a közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül gondoskodik.

(2) A Szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladék elszállítására köteles. 
Az  ezen  felül  keletkezett  egyéb  szilárd  hulladék  lerakóhelyre  történő  szállításáról  az 
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

(3) A  hulladékot  az  ingatlantulajdonos  a  Szolgáltató  által  hirdetmény  útján  előzetesen 
megjelölt időpontban – legkorábban a szállítás napját megelőző napon 18.00 órától - az 
ingatlana elé helyezheti ki elszállítás céljából.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni,  hogy a jármű-és gyalogosforgalmat  ne 
akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és a 
környezetet  ne  károsítsa,  továbbá  ne  járjon  baleset  vagy  károkozás  veszélyének 
előidézésével.

Közszolgáltatási díj
14. §

(1) A  közszolgáltatás  igénybevételére  köteles,  illetve  a  közszolgáltatást  igénybevevő 
ingatlantulajdonosnak, hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2) A közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.

(3) A szolgáltató minden év november 15-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti 
a  közszolgáltatási  díj  felülvizsgálatát  a  közszolgáltatással  kapcsolatos  költségeinek  – 
költségelemzéssel alátámasztott, a képviselő-testület által elismert és műszakilag indokolt 
fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékének függvényében.

(4) A Közszolgáltató  köteles  a  Képviselő-testület  számára  a  közszolgáltatási  tevékenység 
éves értékeléséhez közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót, valamint 
költségelszámolást készíteni.

(5) A  Közszolgáltató,  amennyiben  a  kötelezően  ellátandó  közszolgáltatás  mellett  egyéb 
hulladékgazdálkodási  tevékenységet  is  folytat,  a  közszolgáltatás  kereteibe  nem tartozó 
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más  hulladékkezelési  szolgáltatásának  költségeit,  elszámolását  és  díját  köteles 
elkülöníteni, e költségeit a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.

15 §

(1) A közszolgáltatási díjat a Szolgáltató a Községi Önkormányzat részére havonta számlázza 
ki. 

(2) Az  ingatlantulajdonos  a  közszolgáltatási  díjat  a  Községi  Önkormányzat  részére 
közvetlenül köteles megfizetni. 

(3) Az  ingatlantulajdonos  változása  esetén  a  közszolgáltatás  díját  a  Községi 
Önkormányzatnak a bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően, pedig 
az új tulajdonos köteles megfizetni. 

16. §

(1) A  hulladékkezelési  közszolgáltatás  igénybevételéért  az  ingatlantulajdonost  terhelő 
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(2) A díjhátralék keletkezését  követő 30 napon belül a Községi Önkormányzat  felhívja az 
ingatlantulajdonos figyelmét  a díjfizetési  kötelezettségének elmulasztására és felszólítja 
annak teljesítésére.

                                                       

A közszolgáltatás szüneteltetése
17. §

(1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább 30 
napig senki nem tartózkodik és emiatt hulladék, sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre  vonatkozó igényt  az  ingatlantulajdonos  írásban  köteles  bejelenteni  a 
Községi Önkormányzatnak, legalább 30 nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt.

(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett  be, az ingatlantulajdonos ezt írásban 
haladéktalanul köteles bejelenteni a Községi Önkormányzatnak.

(4) Ha a szünetelés időtartama alatt a hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot 
helyeztek  ki,  a  Szolgáltató  az  ingatlantulajdonos  egyidejű  értesítése  mellett  köteles  a 
hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos, pedig köteles a rendeletben meghatározott 
közszolgáltatási díjat megfizetni

A települési folyékony hulladék
18.§
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(1) A kötelező települési folyékonyhulladék összegyűjtési, elszállítási és ártalommentes 
elhelyezési (kijelölt helyen történő leeresztés) feladatokat a tevékenység ellátása 
biztosított, ÉMK Észak -magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbábony 
Gyártelep) szolgáltatóval.

(2) A települési folyékony hulladék szippantásáért, elszállításáért és ártalommentes 
elhelyezéséért az ingatlan tulajdonos a vállalkozó által kért / 2012.január 01-től

1 m3 =  2890 ft / m3 + 27 % ÁFA azaz bruttó= 1 m3  = 3670,30 forint ,mely összeg a 
45 ft /m3 + ÁFA  vízterhelési díjat is tartalmazza.

      (3)  A díj számlázása és megfizetése a szolgáltatás igénybevételekor történik a megadott

      díjtételek alapján.          

Záró rendelkezések
18. §

(1) E rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba, ezzel egyidőben a szemétszállításról és a  
köztisztaságról szóló 3/2011.(II. 23. ) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

Sajólászlófalva, 2011. december 10.

Rácz  Lajos Berzyné Koterla Ildikó
polgármester       körjegyző

 Kihirdetési záradék:

 E rendeletet 2011. december 14 napján kihirdettem.

 Sajólászlófalva,  2011. december 14.

Berzyné Koterla Ildikó 
körjegyző
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Melléklet

Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2011. 
(XII.14.) önkormányzati rendeletének melléklete

Hulladékszállítási díjak 2012. évben

Alapdíjak:

Ingatlan típusa Ürített hulladék 
mennyisége hetente 

(liter)

Ürítési díj 
(Ne Ft)

 Ürítési díj
     ( Br Ft)        

Éves 
közszolgáltatási 

díj (BrFt)
1.2 fős 

lakóingatlan 
Jelenleg: 26

       ingatlan

60     178   Ft          226 Ft        305.552  Ft

3 vagy több fős 
lakóingatlan
Jelenleg:94 
ingatlan

120        355 Ft 451 Ft      2.510.040 Ft

Többletszállítás díja:

60 l-es zsák címkével: 240.- Ft+ ÁFA   305.-    Ft

E rendelet 2012.január 01 napján lép hatályba.
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