
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

 

(2014. január 1-től hatályos egységes szerkezetű szövege) 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 

1 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a 

közszolgáltató megnevezése 
 

1. § Balatonfűzfő Város Önkormányzata a város közigazgatási területén a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az 1. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezet 

útján biztosítja. 

 

2. A közszolgáltatás igénybevétele 

 

2. § (1) A közszolgáltatás igénybevétele kötelező. 

 

2 A közszolgáltató és az ingatlanhasználó (a továbbiakban: közszolgáltatást igénybe 

vevő) között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a közüzemi 

szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás felajánlásával jön létre. 

 

3 a) Gazdálkodó szervezet és társasház esetében a közszolgáltatással kapcsolatos 

jogviszony a szolgáltatás felajánlásával létrejön. 

 

b) Gazdálkodó szervezet és társasház köteles közüzemi szerződést kötni. 

 

 

3. A települési szilárd hulladék elszállításának igénybevétele, gyakorisága, nagydarabos 

hulladék elszállítása 
 

3. § (1) A települési szilárd hulladék szállítás igénybevétele kötelező, a közszolgáltató a 

közszolgáltatást igénybe vevőt értesíti a szállítás időpontjáról: 

a A közszolgáltatás igénybevétele lakóingatlan esetén egész évben kötelező, 

a szállítás gyakorisága heti egy alkalom, kivéve a fűzfőgyártelepi 

településrészen lévő négy vagy annál több lakóegységes társasházakat, ahol 

heti két alkalom. 

b A közszolgáltatás igénybevétele üdülő ingatlan és beépített külterületi 

ingatlanok esetén április 15. napjától október 15. napjáig terjedő 

időszakban kötelező, a szállítás gyakorisága heti egy alkalom, ami nem 

lehet több 26 alkalomnál évente. 

c A közszolgáltatás igénybevétele gazdálkodó szervezet esetén a működés 

időtartama alatt kötelező, a szállítás gyakorisága a közszolgáltatóval kötött 

írásbeli megállapodásban rögzített gyakoriság, azzal, hogy az legalább 

hetente egy alkalom. 



 

(2) A lakóingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiségeiben gazdálkodó tevékenységet 

folytató tulajdonosokat, használókat a lakóingatlanra megállapított lakossági 

hulladékszállítási díj megfizetése nem mentesíti az 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 

szerződéskötési kötelezettség alól. 

 

3 A beépítetlen belterületi ingatlan tulajdonosa akkor köteles a hulladékszállítás 

igénybevételére, ha a tevékenysége folytán az ingatlanon olyan hulladék keletkezik, amely 

megfelel a hulladékról szóló törvényben meghatározott települési hulladék fogalmának. 

 

4 A közszolgáltatás a közszolgáltatást egész évben igénybe vevők esetében szüneteltethető, ha a 

közszolgáltatást igénybe vevő hatósági bizonyítvánnyal, vagy közüzemi számlákkal igazolja, 

hogy az ingatlant legalább 30 napon keresztül nem használja. A szüneteltetést írásban kell 

kezdeményezni a közszolgáltatónál. A közszolgáltatás szüneteltetésének időtartama alatt az 

alapdíjat meg kell fizetni. A szüneteltetésre vonatkozó kérelmet hat hónaponként meg kell 

ismételni. 

 

5 Amennyiben az ingatlan lakatlan, és ezt a szolgáltatást igénybe vevő a közszolgáltató felé 

közüzemi számlákkal utólag igazolja – üdülő ingatlan esetében az egész szolgáltatási 

időszakra vonatkozóan kell igazolást benyújtani -, csak az alapdíjat köteles megfizetni. 

 

(6) Az ingatlanon nem rendszeresen képződő nagydarabos lomhulladék elszállítására a 

közszolgáltató évente egy alkalommal, előre egyeztetett, a közszolgáltató által 

visszaigazolt időpontban házhoz menő lomtalanítást biztosít. 

 

7 Lomtalanításkor a közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a lomhulladékot. 

 

8 A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok, autógumi, elektronikai hulladék, építési 

törmelék, és minden olyan hulladék elszállítására, amelynek a begyűjtése a begyűjtést végző 

dolgozók testi épségét, egészségét veszélyezteti. 

 

9 A lomtalanítást azon szolgáltatást igénybe vevő veheti igénybe, akinek nincs közszolgáltatási 

díjtartozása. 

 

10 Lomhulladékot közterületre kihelyezni, csak a közszolgáltató által meghatározott időpontban 

lehet. 

 

11 Társasházak esetén a közös képviselő egyeztet a közszolgáltatóval a lomtalanítás időpontjáról. 

 

4. A települési szilárd hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása 

 

4. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett a települési szilárd hulladékot 

rendszeresített zárt szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott 

szállítási napon a közszolgáltatónak elszállításra átadni. 

 

2 Rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül: 

a 60, 80, 120. 240, 660, 1100 literes kukaedény, 

b 110 literes emblémázott zsák, melynek két fajtája van: 

ba) 120 literes kukaedényt helyettesítő piros színű zsák 

bb) többlet hulladék elszállítására használható sárga színű zsák. 



 

3 A közszolgáltatást egész évben igénybe vevő köteles a (2) bekezdés a) pontjában 

meghatározott rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedény beszerzésére. 

Üdülőingatlan és külterületi ingatlan esetében a közszolgáltatást igénybe vevő nem 

köteles (2) bekezdés a) pontjában meghatározott rendszeresített zárt, 120 literes 

kukaedény beszerzésére, helyette használhatja a (2) bekezdés ba) pontjában 

meghatározott 120 literes kukaedényt helyettesítő zsákot, legfeljebb az ürítési 

gyakorisággal megegyező számban, amennyiben a közszolgáltató felé nincs közüzemi 

díjtartozása. A (2) bekezdés b) pontjában szereplő zsákot az éves közszolgáltatási 

díjon felül kell megfizetni. 

 

4 A szokásos mennyiségen felül keletkező többlet hulladék eseti összegyűjtésére 

közüzemi díjfizetés mellet a (2) bekezdés bb) pontja szerinti zsákot kell alkalmazni. 

 

5 A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez a közszolgáltatást igénybe vevő, olyan 

űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban, 

illetve azokban a megadott szállítási napok között keletkező háztartási hulladék az 

előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen. 

 

6 A gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék 

mennyiségével, azzal, hogy lakóingatlanonként – a heti ürítési gyakoriságtól 

függetlenül – legalább heti 60 liter tárolókapacitás igénybevétele kötelező. 

 

7 Abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevevője a keletkező települési szilárd 

hulladék meghatározott gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához 4. § (2) bekezdés 

a) pontjában meghatározott, szükséges űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedénnyel 

megfelelő mértékben, illetve mennyiségben nem rendelkezik, köteles nagyobb 

űrtartalmú, illetve több gyűjtőedényt beszerezni és azt a szolgáltatónak bejelenteni, 

vagy e rendeletben meghatározott más módon a hulladék elszállításáról gondoskodni. 

 

8 Az alkalmazott zárt gyűjtőedény űrtartalma, vagy darabszáma az adott ürítési 

gyakoriság figyelembe vételével akkor csökkenthető, ha rendszeresen kisebb 

mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyinek a gyűjtésére a korábban 

alkalmazott edényzetet alkalmazták. A csökkentett űrtartalmú, vagy darabszámú 

gyűjtőedénynek mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladék előírás 

szerinti gyűjtésére és elszállításra való átadására. 

 

9 Társasházak esetében, ha a közös képviselő a szolgáltatónak nem a ténylegesen 

keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő gyűjtőedényt jelentette be és ennek 

folytán, vagy egyéb okból az ingatlan elé kirakott hulladék mennyisége meghaladja a 

rendelkezésre álló gyűjtőedények űrtartalmát, a szolgáltató – a közös képviselő 

meghallgatása és írásbeli értesítése után – jogosult a szerződés módosítását 

kezdeményezni. Sikertelen szerződés módosítás esetén a közszolgáltató jogosult az 

ingatlanra további gyűjtőedényt kihelyezni, és a többlet hulladék elszállítását, 

valamint a gyűjtőedény árát, vagy bérleti díját megfizettetni. 

 

5. § (1) A települési szilárd hulladék zárt gyűjtőedényének átadása-átvétele az ingatlan 

bejáratától legfeljebb 10 méterre – amennyibe ez bármely okból nem lehetséges, akkor az 

önkormányzat által meghatározott helyen, a közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő 

írásos megállapodásában rögzített módon – történik. 



 

2 A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény közterületre csak a 

szállítási napokat megelőző nap 18.00 órától helyezhető ki átadás céljára, ürítés után a 

hulladékgyűjtő edényzetet annak tulajdonosa a közterületről 24 órán belül köteles az 

ingatlanára visszahelyezni, kivéve ha a gyűjtőedény tárolása csak közterületen 

lehetséges. Úszótelkes ingatlanok esetében a gyűjtőedény közterületen folyamatosan, 

az önkormányzat által engedélyezett módon elhelyezhető. Ez esetben a közterület 

használata ingyenes. 

 

3 A gyűjtőedénybe csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje 

az elszállításra való átadáskor lecsukható legyen. A gyűjtőedénybe a hulladékot úgy 

kell elhelyezni, hogy az a szállítás során a járműbe való beürítést ne akadályozza. 

Tilos a gyűjtőedénybe olyan anyagot, tárgyat elhelyezni, amely a testi épséget és 

egészséget veszélyezteti, a szállító jármű műszaki berendezéseit rongálja. Tilos a 

gyűjtőedénybe folyékony, vagy veszélyes hulladékot elhelyezni. 

 

4 Éles, csorbult szélű, törött hulladékgyűjtő használata tilos. 

 

5 A szolgáltatást igénybe vevő köteles a tulajdonában, vagy használatában lévő zárt 

gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodni. 

 

6 Az elszállítás céljára kihelyezett, vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény 

környékének rendszeres tisztításáról a szolgáltatást igénybe vevő köteles 

gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a 

tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére. 

 

7 A hulladék elszállítása során a közszolgáltató által előidézett közterületi szennyezést a 

közszolgáltató köteles megszüntetni. A hulladékgyűjtő szigeteknél keletkező – nem a 

közszolgáltató által előidézett – közterületi szennyezés megszüntetése az 

önkormányzat feladata. 

 

8 A közszolgáltató a települési szilárd hulladék elszállítását megtagadhatja, ha 

a az nem a 4. § (2) bekezdés szerinti zárt gyűjtőedényben került átadásra, 

b érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a települési szilárd hulladéktól 

eltérő, vagy a (3) bekezdés szerinti anyagot tartalmaz a gyűjtőedény, 

c a gyűjtőedény balesetveszélyes, éles, csorbult, törött. 

 

9 Amennyiben a közszolgáltató a (8) bekezdésben meghatározott okok miatt a hulladék 

elszállítását megtagadja, a szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni a hulladék 

szétválogatásáról, megfelelő gyűjtőedényről. 

 

(10) A közszolgáltató felel az edény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás 

során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A 

közszolgáltatói felelősség a természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki. 

 

 

 

 

6. § (1) A szelektív hulladékgyűjtés a közszolgáltatás része.  

 



(2) A város területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a 

felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes csomagolási hulladék helyezhető el. Ezek 

a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékhoz nem keverhetők. A szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedését a 2. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem 

helyezhető el.  

 

(4) A szelektív gyűjtőedényeket a közszolgáltató üríti szükség szerinti gyakorisággal.  

 

7. § (1) A közszolgáltatást igénybe vevő köteles az avar és kerti hulladék, valamint a 

biológiailag lebomló egyéb hulladék kezelésére az alábbi módokat alkalmazni: 

a) Házi komposztálás. 

b) Közszolgáltató általi begyűjtés: március hónapban páratlan heteken, 2 alkalommal, 

október és november hónapban páratlan heteken, négy alkalommal. 

 

(2) A közszolgáltató köteles írásban tájékoztatni a közszolgáltatást igénybe vevőt a 

zöldhulladék gyűjtésének és elszállításának módjáról és időpontjáról. 

 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő az ingatlanon keletkezett zöldhulladékot – kivéve, az 5 

cm átmérőt meghaladó faágat, farönköt, gyökeret - a közszolgáltató tájékoztatójában szereplő 

módon gyűjtheti és adhatja át elszállításra a közszolgáltatónak. 

 

5. A települési szilárd hulladék elhelyezése 
 

8. § (1) Közterületen települési szilárd hulladék elhelyezése – e rendeletben szabályozott 

kihelyezést kivéve - tilos. 

 

2 Balatonfűzfő Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék 

kezelésének létesítménye az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő 

Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ. 

 

3 A szelektíven gyűjtött hulladékok a hulladékgyűjtő szigeten helyezhetők el. 

 

6. A szolgáltatás igénybevétele 

 

9. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevőt a hulladékszállítás kötelező 

igénybevételéről, annak lehetséges módozatairól és feltételeiről, az önkormányzati rendelet 

hatálybalépését követő 30 napon belül köteles értesíteni. 

 

2 A szolgáltató a gazdálkodó szervezettel, társasházzal írásban szerződést köt, melyben 

rögzíteni kell az igénybe vevő 10. § (2) bekezdés szerinti adatait, az alkalmazott – 

4. § (2) bekezdésben meghatározott – zárt gyűjtőedényzet fajtáját, a szállítási 

napokat, az edényzet átadásának helyét az 5. § (1) bekezdése figyelembe 

vételével, a fizetendő díj mértékét, a díjfizetés módját, határidejét. 

 



3 1
A társasházak – a 4. § (6) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a szükséges 

számú, 240, 660, 1100 literes méretű gyűjtőedény biztosításával vehetik igénybe a 

hulladékszállítást, a tizenkét vagy annál kisebb lakóegységes társasházak a 120 

literes méretű gyűjtőedényt is igénybe vehetik. Ezt a szolgáltató és a társasház a 

közös képviselő útján szerződésben rögzítik. 

 

7. Vegyes és záró rendelkezések 

 

10. § (1) A szolgáltató a közszolgáltatást kötelezően igénybe vevőre vonatkozóan a személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései 

szerinti nyilvántartást vezet, a nyilvántartást csak a közszolgáltatással összefüggő ügyben 

használja fel és kezeli. 

(2) A Gazdálkodó szervezet és a természetes személy által kötelezően biztosítandó adatok: 

a) Gazdálkodó szervezet: név, székhely címe, telephely címe, adószáma. 

b) Természetes személy: családi és utónév, születési dátum, anyja neve, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének és értesítési helyének címe. 

 

11. § (1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

 

2 A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonfűzfő Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék gyűjtésére és 

elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről szóló 

37/1996. (VII. 29.) önkormányzati rendelete. 

 

Balatonfűzfő, 2013. november 19.  

 

 

 

 

Marton Béla      Dr. Takács László 

polgármester        jegyző 

 

 

Kihirdetve: Balatonfűzfő, 2013. november 29.  

 

 

 

 

         Dr. Takács László 

          jegyző 
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 Módosította a 31/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet

 



1. melléklet Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 26/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletéhez 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata a város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást a Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft. – székhelye: Balatonalmádi, 

Rákóczi u. 42. – útján biztosítja. 

 

 

 

2. melléklet Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 26/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletéhez 

 

Hulladékgyűjtő szigetek: 

 

1 Kilátó utca – Hullám utca kereszteződése  

2 Árpád utca – Gyári utca kereszteződése 

3 Föveny strand tervezett parkolója szélén  

4 Széchenyi tér  

5 Fűzfőgyártelepen az Irinyi iskola mellett 

 

 


