
 
VIZSOLY KÖZSÉG ÖNORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
11/2004.(VIII. 23.) számú rendelete 

 
a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

 
 
 
Vizsoly község önkormányzati képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1995. évi LIII. Törvény 46. 
§ (1) bekezdés c) pontjában és a 2000. évi LXIII. Törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a teleülési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról a következő rendeletet 
alkotja:  
 
 

1. § 
 

(1) A rendeletet Vizsoly község közigazgatási területén kell alkalmazni.  
(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben megjelölt területen lévő ingatlan tulajdonosára, 

használójára terjed ki függetlenül attól, hogy az ingatlant használó természetes vagy 
jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet.  

(3) A rendelet a veszélyes hulladékra, a települési folyékony hulladékra és az azokkal 
összefüggő tevékenységre nem alkalmazható.  

 
 

Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
 
2. § 

 
(1) Vizsoly község önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben 

foglaltak szerint települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást (a 
továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.  

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

 
3. §  

 
(1) A közszolgáltatás az 1. § (1) bekezdésében megjelölt közigazgatási területen lévő 

ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles igénybe venni.  
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási területen a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve a 2000. évi XLIII. 
Törvényben foglaltak alapján – pályáztatást követően- kötött szerződés szerint, a 
szerződésben megjelölt időtartam alatt kötelezett közszolgáltató: a Zemplén-Kom Kft. 
(cím: 3518 Miskolc, Liszkai út 27. szám) biztosítja zárt rendszerű kukás –autóval, 
hetente egy alkalommal, keddi napokon.  

 
 
 
 



Az ingatlan tulajdonosának, használójának jogai és kötelezettségei 
 

4. § 
 

(1) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az ingatlanán keletkezett, illetve a 
birtokába került települési szilárd hulladékot a jelen rendeleten meghatározott módon, 
illetve helyen gyűjteni, továbbá azok lehetséges hasznosításáról vagy 
ártalmatlanításáról gondoskodni.  

(2) Az (1) bekezdésben körülírt kötelezettségének teljesítése során az ingatlan 
tulajdonosa, használója köteles: 

a) az ingatlanon keletkező hulladék mennyiségét az elvárható legalacsonyabb 
szinten tartani; 

b) a települési szilárd hulladékot annak további kezelésére is tekintettel gyűjteni, 
illetve tárolni az elszállításra való átvételig; 

c) a települési szilárd hulladék gyűjtését és tárolását megfelelő gondossággal 
végezni, hogy az mások életére, testi épségére, egészségére, jó közérzetére 
veszélyforrást ne jelentsen, a természetes és építet környezetet ne szennyezze, 
a növény és állatvilágot ne károsítsa, zavaró hatást a közrendre, közbiztonságra 
nézve se fejtsen ki; 

d) az ingatlanon keletkező teleülési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat 
által szervezett közszolgáltatás igénybe venni; 

e) a települési szilárd hulladékot a jelen rendelet 3. § (2) bekezdésében megjelölt 
szolgáltatónak elszállításra és további kezelésre átadni; 

f) a jelen rendelet 1. számú mellékletével megállapított közszolgáltatási díjat 
megfizetni; 

g) a tulajdonos, vagy a használó tekintetében bekövetkezett változást, a változást 
követő nyolc napon belül az Önkormányzat hivatalánál bejelenteni.  

 
5. § 

 
(1) A 4. §-ban meghatározott kötelezettség nem terheli azt a tulajdonost, aki az 1. § (1) 

bekezdésében meghatározott területen lévő beépítetlen ingatlanán nem tartózkodik és 
az ingatlanon hulladék sem keletkezik.  

(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlan tulajdonosa, használója a 
közszolgáltatást teljes körűen köteles igénybe venni.  

 
 

A gyűjtőedény kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 
 
6. § 

 
(1) Az ingatlan tulajdonosa, vagy használója az Önkormányzattól átvett gyűjtőedényzet az 

ingatlan területén köteles elhelyezni és azt a szállítás napján reggel 7 óráig a 
közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető, ürítésre alkalmas helyen 
elhelyezni.  

(2) A közterület szennyezésének elkerülése érdekében a gyűjtőedény fedelét le kell zárni, 
abban a keletkezett települési szilárd hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a 
gyűjtőedény mozgatásakor, illetve ürítésekor ne szóródjon szét, a gépi ürítést ne 
akadályozza.  



(3) A közterületre kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű vagy a gyalogos 
forgalmat.  

(4) A gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban tartásáról az ingatlan tulajdonosa, használója köteles 
gondoskodni.  

(5) A gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 
tetemet vagy más olyan anyagot, amely a begyűjtést végző személyek vagy mások 
életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetheti, tilos elhelyezni.  

 
 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
7. § 

 
A közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett települési szilárd 
hulladékot a jelen rendeletben előírt szabályok betartásával rendszeresen elszállítani a kijelölt 
lerakóhelyre, ahol a környezetvédelmi szabályokat betartva a továbbiakban gondoskodik 
annak tárolásáról, kezeléséről, ártalmatlanításáról. 
 

8. § 
 
Az önkormányzat a közszolgáltatás bevezetésekor az ingatlan tulajdonosa, használója részére 
térítésmentesen biztosít egy darab 120 literes keres műanyag gyűjtőedényt, melynek átvételét 
az ingatlan tulajdonosa, használója aláírásával köteles igazolni.  
 

9. § 
 

(1) A közszolgáltatást végző a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen,  kellő gondossággal 
köteles végezni; az ürítés során keletkezett szennyeződés feltakarításáról köteles 
gondoskodni.  

(2) A gyűjtőedényben az ürítés során okozott sérülést a közszolgáltató térítésmentesen 
köteles kijavítani, ha a sérülés a közszolgáltatónak felróható okból következett be. 
Hosszabb időt igénylő javítás esetén a közszolgáltató csere gyűjtőedényt köteles 
biztosítani.  

(3) Az időközben nem a közszolgáltatónak felróható ok miatt használhatatlanná vált 
gyűjtőedény javítása vagy pótlása az ingatlan tulajdonosának, használójának a 
kötelezettsége. 

 
 

Lomtalanítás 
 
10. § 

 
(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltatást végző évente 

két alkalommal (tavasszal, ősszel), külön díj felszámítása nélkül gondoskodni köteles. 
(2) A lomtalanítás keretében elszállítandó hulladékot az előre meghirdetett időpontban 

úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy ne akadályozza a jármű- vagy gyalogos 
forgalmat, ne károsítsa a környezetet, ne idézzen elő balesetveszélyt és a gyűjtést 
végző szállítóeszközzel jól megközelíthető legyen.  

 



Közszolgáltatási díj 
 
11. § 
 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlan tulajdonosa, használója a jelen rendelet 1. számú 
mellékletében foglaltak szerint köteles megfizetni.  

(2) A közszolgáltatási díjat meg nem fizetés esetén az ingatlan tulajdonosát, használóját 
terhelő köztartozásként, adók módjára kell behajtani.  

 
 

Záró rendelkezések 
 
12. § 

 
(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  
(2) Ez a rendelet 2004. szeptember 1. napján lép hatályba.  
 

 
 
Vidák István sk.         Bihi Miklós sk. 
  körjegyző          polgármester 


