
Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/1996. (VII. 29.) számú rendelete 

 

a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó 

szervezett közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről.* 

 

 

Az 1995. évi XLII. törvény (az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről), valamint az  5/1992. 

(II.03.) ÖR felhasználása alapján Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata a következő rendeletet alkotja. 

 
A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Balatonfűzfő Nagyközség közigazgatási területén található ingatlanok 

tulajdonosaira, használóira, gazdasági tevékenységet folytató egységeire, szolgáltatást végzőkre, valamint 

a beépített külterületi ingatlanok tulajdonosaira. 

(2) E rendelet a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és lerakására vonatkozik. 

(3) A folyékony, a veszélyes valamint a szelektíven kezelt hulladékok gyűjtésére és elhelyezésére külön 

szabályok érvényesek. 

 

 

2. § 
 

(1) A hulladék (szemét-) szállítás igénybevétele 

 lakóingatlan esetén egész évben 

 üdülőingatlan esetén április 15-től október 15-ig 

 beépített külterületi ingatlanok esetén április 15-től október 15-ig 

 gazdasági tevékenységet folytató egységek, illetve szolgáltatást végzők esetén (nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek használói, illetve tulajdonosai) a működés, illetve használat időtartama alatt 

kötelező. 

(2) A beépítetlen belterületi ingatlan tulajdonosa akkor köteles a szemétszállítás igénybevételére, ha 

tevékenysége folytán az ingatlanon olyan hulladék keletkezik, amely megfelel a 3. §-ban meghatározott 

kommunális szemét fogalmának. 

 

Fogalmi meghatározások  

 

3. § 

 

Kommunális hulladék (szemét) fogalma 

 

(1) Háztartási szemét : a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, 

illetve a lakók közös használatát szolgáló helyiségekben és területeken a rendeltetésszerű használat során 

keletkezett szilárd hulladék : söpredék, salak, hamu, törött vagy hibás edény, ablaküveg, papír, rongy, 

konyhai hulladék, továbbá 5 kg súlyhatárig terjedő falvakolat, kerti és gazdasági hulladék, falomb, 

nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a 

hetente keletkező mennyisége nem haladja meg a szokásosnak minősülő mennyiséget (heti max. 220 liter, 

illetve 60 kg). 

(2) Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helységekben felhalmozódott 

szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és 

készülék stb.), valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a közterületeken keletkezett szilárd 

hulladék (szemét). 

(3) Termelési hulladék: a kitermelő, feldolgozó (termelő) és szolgáltató tevékenységből származó 

technológiai, illetve amortizációs hulladék, a veszélyes és radioaktív hulladék kivételével. 

 

 

A háztartási hulladék összegyűjtése és elszállítása  

 

4. § 



 

(1) Balatonfűzfő Nagyközség közigazgatási területén az intézményes szemétszállítás feltételeit az 

Önkormányzat köteles biztosítani. 

(2) Balatonfűzfő Nagyközség területén az intézményes szemétszállítás igénybevétele az 1995.évi XLII. 

törvény  alapján kötelező. 

(3) Balatonfűzfő Nagyközség területén, az intézményes szemétszállításra kiírt pályázatot elnyert 

szolgáltatónak az Önkormányzat ad megbízást. (A szolgáltató megnevezését az 1. számú melléklet 

tartalmazza) 

(4) Háztartási szemét nyílttéri égetése tilos! 

(5) Az ingatlan tulajdonosa a háztartási szemetet zárt gyűjtőedényzetben köteles összegyűjteni és a megadott 

szállítási napokon a szolgáltatónak átadni. 

(6) Szolgáltató az ingatlanokban keletkezett szilárd háztartási hulladékot nyáron heti 2, télen heti 1 

alkalommal gyűjti össze és szállítja el. Nyári időszaknak minősül: május 1-től szeptember 30-ig terjedő 

időszak. A naptári év ezt megelőző és követő hónapjai téli időszaknak minősülnek. 

(7) A község azon területein, ahol a szemétszállító jármű nem tud közlekedni, a szolgáltató által rendelkezésre 

bocsátott szemétzsákok gyűjtésére konténer tartályok kerülnek kihelyezésre / Ezek telepítési helyét a 2.sz. 

melléklet tartalmazza /. 

(8) A gyártelepi lakóterületen - a társasházak szemétgyűjtésére - a szolgáltató mobil szemétgyűjtő 

konténereket helyez ki, amelyeket a tulajdonosok vagy társasházközösségek kötelesek bérelni vagy 

megvásárolni. A családi és üdülőházas ingatlanok tulajdonosai kötelesek saját költségükön rendszeresített 

zárt gyűjtőedényzetet biztosítani. 

(9) A hulladékgyűjtő edényzetbe nem helyezhető el olyan tárgy, anyag, amely a dolgozók testi épségét 

veszélyezteti, a kommunális jármű műszaki berendezéseit rongálja, továbbá veszélyes vagy folyékony 

hulladék. 

(10) Éles, csorbult szélű, lyukas hulladékgyűjtő használata tilos! 

(11) A zárt gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről a tulajdonos köteles gondoskodni! 

(12) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényzet és környékének tisztántartásáról a szolgáltató köteles 

gondoskodni. 

(13) Rendszeresített zárt gyűjtőedényzetnek minősül: 

 a 110 literes kuka 

 a 240 literes kerekes kuka 

 a kerekes kiskonténer (1,1 m
3
) 

 a telepített kiskonténer (3 m
3
) 

 a telepített nagykonténer (5,5 m
3
) 

 a szolgáltató által forgalmazott, emblémával ellátott műanyag zsák. 

(14) Háztartási hulladéknak nem minősíthető anyagok, építési törmelékek elszállítását a szolgáltatótól 

közvetlenül kell megrendelni. 

 

 

 

 

 

 

5. § 
 

(1)  A szemétgyűjtő edényeket a tulajdonos a szemétszállításra meghatározott időpont előtt, az ingatlan 

bejárata közelében úgy köteles elhelyezni, hogy azt a szolgáltató zavartalanul üríthesse, vagy 

elszállíthassa. 

(2) Ahol az útviszonyok, vagy egyéb akadály nem teszi azt lehetővé, hogy a szemétgyűjtő jármű az ingatlan 

bejárata elé álljon, ott a szemét átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik. 

 Vita esetén a Polgármesteri Hivatal jelöli ki az átvételi helyet. 

(3) Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet a tulajdonos a közterületről 24 órán belül köteles ingatlanára 

visszahelyezni. 

 

 

A háztartási hulladék (szemét) elszállításának gyakorisága 

 

6. § 

 



(1) A háztartási hulladék (szemét) szállítási rendjének alkalmazkodni kell a település szerkezetéhez, módjához 

és a szezonális jellegből adódó követelményekhez. 

(2) Balatonfűzfő közigazgatási területe a szolgáltatás gyakorisága szempontjából a következő zónákra oszlik: 

 a) az egyedi hulladékgyűjtéssel kiszolgált belterületen egész évben heti egy, illetve június 1 és augusztus 

31 között heti két alkalommal. 

 b) azokban az utcákban, ahol csak üdülők vannak, illetve a beépített külterületen április 15 és október 15. 

között heti egyszer 

(3) A lakosság részére tavasszal a 3. § (2)-ben meghatározott egyéb hulladék díjmentes elszállítására a 

GAMESZ és a községgazda lomtalanítást szervez. 

 

 

A kommunális hulladék (szemét) elhelyezése 
 

7. § 
 

(1) Balatonfűzfő közigazgatási területén mindennemű háztartási és egyéb hulladék (szemét) elhelyezése a 4. § 

(12) bekezdésében és a 6. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével tilos! 

 (2) Kommunális hulladékot a megbízott szolgáltató csak legális hulladéklerakóban helyezheti el. 

 

A szolgáltatás igénybevétele 

 

8. § 
 

(1) A szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó személyeket és szervezeteket a kötelező szemétszállítás 

igénybevételéről, annak lehetséges módozatairól és feltételeiről minden év december 15-ig köteles 

értesíteni. 

(2) Amennyiben az értesített a kézhezvételétől számított 30 napon belül külön nem nyilatkozik, úgy kell 

tekinteni, hogy a kukás szemétszállítást veszi igénybe. 

(3) A szolgáltató és az értesített között a szerződés az értesítés kézhezvételétől, illetve a szolgáltatás 

igénybevételével jön létre. 

(4) A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a szolgáltatás teljesítését csak a vonatkozó 

jogszabályokban, illetve jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja, vagy 

tagadhatja meg. 

 

 

A hulladék (szemét) -szállítás és lerakás díjazása 

 

9. § 
 

(1) A rendszeres hulladékszállításért a szolgáltatást igénybe vevők díjat kötelesek fizetni a szolgáltatónak. 

(2) A rendszeres hulladékszállítás díját a rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza. 

(3) A díj tartalmazza a hulladékszállítás, -kezelés és -ártalmatlanítás ellenértékét. 

(4) A szolgáltatás minimális mértéke 10 hulladékgyűjtő zsák/év. 

 

Vegyes rendelkezések 

 

10. § 

 

(1) A szelektív hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett konténerekbe kizárólag a rendeltetésének 

megfelelő anyag helyezhető el. 

(2) Az edényzetből az anyagot csak a tulajdonos vagy megbízottja szállíthatja el. 

(3) Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről a Képviselőtestület dönt. 

 

11. § 

 

(1) A háztartási szemétként nem kezelhető szemetet a szemétgyűjtésre rendszeresített tartályba rakni tilos! 

(2) A rothadó, bűzös, vagy egyébként egészségre ártalmas anyagok elszállításáról, illetve szabályszerű 

megsemmisítéséről, ártalmatlanításáról a tulajdonosnak haladéktalanul gondoskodnia kell! 

(3) Veszélyes, káros és radioaktív hulladékok elhelyezése tilos. Kezeléséről, elhelyezéséről illetve 

ártalmatlanításáról külön jogszabály rendelkezik. 



(4) A fekáltárolókat, árnyékszékek gödreit, szennyvíztárolókat szükség szerint kell üríteni és tartalmukat erre 

kijelölt telepre kell szállítani. 

 

 

12. § 

 

 Aki e rendeletben foglalt szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő 

pénzbírsággal sújtható. : 

 a/ aki a kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe, 

 b/ aki veszélyes vagy radioaktív hulladékot kommunális hulladékként kezel, 

 c/ aki a hulladékot nem gyűjtőedényzetben gyűjti (4.§ (5) bek.), 

 d/ aki a szolgáltatást végzők testi épségét, illetve a kommunális céljármű      berendezéseit veszélyezteti, a 

hulladékgyüjtő edényzetbe veszélyes vagy folyékony hulladékot helyez (4.§.(8)-(9) bek.), 

 e/ aki a tulajdonát képező gyűjtőedényzetet nem tartja tisztán (4.§. (10)- bek.), 

 f/ aki a maga által okozott közterületszennyezést nem szünteti meg, 

 g/ aki közterületre a 6.§.(3) bekezdésekben foglaltak kivételével szemetet kirak, vagy a szemetét nem a 

kijelölt hulladéktárolóba, illetve nem a vonatkozó szabályoknak megfelelően helyez el (7.§. (1)-(2) bek.), 

 h/ aki a szelektív hulladékgyűjtés céljára kihelyezett konténerekbe idegen anyagot helyez el, vagy a 

behelyezett anyagot eltulajdonítja (10.§.(1)-(2) bek.), 

 i/ aki a fekáltárolók, árnyékszékek, szennyvíztárolók tartalmát nem a kijelölt helyre üríti (11.§. (4) bek.). 

 

 

 

 

A rendelet hatálybalépése 

 

13. § 

 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről Balatonfűzfő Nagyközség Jegyzője gondoskodik. 

 

 

14. § 

 

E rendelet kihirdetése napjától a háztartási szemét összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 5/1992. (II.03.) KT 

rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

 

Balatonfűzfő, 1996. július 29. 

 

 

 

 

 Dr. Varjú Lajos  Dr. Kecskés Ferenc 

 polgármester jegyző 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

 

Balatonfűzfő Város közigazgatási területén képződött települési hulladék kezelését 

 

2004. január 01-től 2013. december. 31-ig 

- a 2003. október 30-án kiírásra került és 2003. december 16-án elbírált  pályázat alapján - 

 

a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató RT. 

8154 Polgárdi, Bocskai utca 39. 
 

végzi. 



3. számú melléklet 

 

A  2003. október 30-án kiírásra került és 2003. december 16-án elbírált  pályázat alapján: 

 

Lakossági szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának, elhelyezésének 2004. évi díjai:    

(bruttó Ft/év/ingatlan) 

 

         Edényzet Ft/ürítés Éves díj 

 

Fűzfőgyártelep 110-120 literes 112.7Ft 11.716.-Ft 

Alsóváros, Tobruk 110-120 literes 154.-Ft 10.019.-Ft 

Üdülő övezet 110-120 literes 159.-Ft   5.713.-Ft 

Műanyag pótzsák 80 literes   116.-Ft/db 

Zöldhulladék-gyűjtő 80 literes 90.-Ft/db. 

 

4 m
3
-es konténer 2004. évi lakossági díja: 14.209,-Ft ( bruttó ) 

 

Az Önkormányzat és intézményei a lakossági díjat fizetik. 

 

Közületek 2004. évi díjai (  15 %-os ÁFA tartalommal Ft/ürítés ) 

 

 

Edényzet Ft/ürítés Bérleti díj   

 

110-120 literes 329.-Ft  

240 literes 570.-Ft 

1,1 m
3
 konténer 2.210.-Ft 2.524.-Ft 

4 m
3
 konténer 17.052.-Ft 5.332.-Ft 

 

 

*A 15/2000. (III. 13.); 1/2004. (I. 15.); 2/2004. (I. 15.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe 

foglalt szöveg. 


