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

CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A település tisztaságáról és közszolgáltatás szabályairól szóló 24/2013. (VI.27.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(5) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató az ARIES Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. sz., a 

továbbiakban: Közszolgáltató).” 

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag 

erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény; 

2. esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: eseti megrendelés alapján 

ártalmatlanítás céljából elszállítandó hulladék (pl. építési, bontási törmelék); 

3. hasznosító hely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a 

termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra 

létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény; 

4. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az 

adott ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e; 

5. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): szabványosított edényzetekkel rendelkező 

folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, amely a háztartásokban elkülönítetten 

gyűjtött és keletkező, hasznosításra alkalmas különböző fajtájú háztartási hulladék 

begyűjtésére szolgál; 

6. ingatlantulajdonos: a hulladékról szóló törvény 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerinti 

ingatlanhasználó; 

7. közterületi hulladék: közforgalmú helyszíneken és zöldterületen keletkező hulladék; 

8. közszolgáltatási díj: törvényben vagy rendeletben megállapított hatósági díj, amelyet az 

ingatlantulajdonosnak a Közszolgáltatás igénybevételéért a Közszolgáltatónak kötelezően 

meg kell fizetni; 

9. lomtalanításból eredő hulladék: nagyobb méretű darabos hulladék (így pl. nagyobb 

háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét stb.), amelyet a rendeletben kijelölt 

Közszolgáltató évi egyszeri - előre közzétett időpontban történő - lomtalanítás során 

elszállít.” 

3. § A Rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki: 

„7/A. § (1) Gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást köteles igénybe venni, kivéve, ha a 

hulladékról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a környezetvédelmi hatóság által 

engedélyezett hulladék ártalmatlanítására alkalmas eljárás, berendezés vagy létesítmény 

alkalmazásával a tevékenységük végzése közben keletkezett háztartási hulladékhoz 

hasonló hulladék hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodna. Az ilyen eljárást 



alkalmazó, vagy hasznosító, ártalmatlanító berendezéssel, létesítménnyel rendelkező 

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 lényegesebb kedvezőbb megoldással történik. 

(2) A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet között a kötelező közszolgáltatással 

kapcsolatos jogviszony a szerződés megkötésével jön létre. A szállítás igénybevétele a 

szerződésnek megfelelően, de legalább hetente egy alkalommal kötelező. 

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

folytató tulajdonosokat, használókat a lakóingatlanra megállapított lakossági 

hulladékszállítási díj fizetése nem mentesíti a szerződéskötési kötelezettség alól.” 

4. § A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Közszolgáltató díjmentes hulladék elhelyezési lehetőséget biztosít a természetes 

személy ingatlantulajdonosok részére, a telephelyén üzemelő átrakó-állomáson az alábbi 

hulladék frakciókra vonatkozóan: 

a) Elektromos hulladékok, melyek szerkezetileg eredeti, ép, nem szétszerelt állapotban 

vannak (hétköznap 7:00-17:00 óráig) 

b) Zöldhulladék fogadása havonta 100 kg mennyiségig évente március 1-jétől december 

1-jéig, minden hónap utolsó pénteki napján 14:00-17:00 óráig 

c) használt autógumi hulladék 8 db/év mennyiségig (hétköznap 7:00-17:00).” 

5. § A Rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki: 

„A Közszolgáltató lehetőséget biztosít az ingatlanhasználóknak a heti rendszerességgel 

begyűjtött hulladékon felül nem rendszeresen, esetileg keletkező települési, építési-bontási 

és zöldhulladék (telephelyén üzemelő átrakó-állomáson történő) átvételére, valamint 

konténeres szállítására. A rendszeresen és nem rendszeresen keletkező hulladék 

kezelésének külön-külön közszolgáltatási díja van, a díj megállapításánál a Közszolgáltató 

a hulladéktörvényben szabályozott eljárást köteles alkalmazni.” 

6. § A Rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A város területén a Közszolgáltató szállító eszközeihez, szilárd hulladék 

elszállításához rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedények jegyzékét a jelen rendelet 

Melléklete tartalmazza.” 

7. § A Rendelet 14. §-a a következő (5)-(8) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék 

mennyiségével, de önálló ingatlanonként a heti ürítés gyakoriságának figyelembe vételével 

legalább heti 60 liter tárolókapacitásnak rendelkezésre kell állnia. 

(6) A Közszolgáltató a települési szilárd hulladék elszállítását megtagadhatja, ha 

a) az nem a jelen rendelet Mellékletében meghatározott zárt gyűjtőedényben, konténerben 

vagy emblémás zsákban kerül kihelyezésre; 

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a települési szilárd hulladéktól eltérő, vagy 

testi épséget veszélyeztető folyékony vagy veszélyes anyagot tartalmaz a gyűjtőedény; 

c) a gyűjtőedény balesetveszélyes, éles, csorbult, lyukas; 

d) a gyűjtőedény tartalmával együtt meghaladja a jelen rendeletben szabályozott súly 

mértékét, melynek okán annak ürítése balesetveszélyes. 



(7) Amennyiben a Közszolgáltató a (6) bekezdésben meghatározott okok miatt a hulladék 

elszállítását megtagadhatja, a szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni a hulladék 

szétválogatásáról, megfelelő gyűjtőedénybe helyezéséről. 

(8) A Közszolgáltató felel az edény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet 

bizonyítható módon a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy 

szakszerűtlen ürítéssel okozott. A közszolgáltatói felelősség a természetes 

elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.” 

8. § A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Közszolgáltató a 12. § (4) bekezdés szerinti, a természetes személy 

ingatlanhasználók esetében alkalmazott, a közszolgáltatás kötelező igénybe vételére 

vonatkozó nyilatkozaton a lakcím megadása mellett a személyes adatokat is jogosult 

elkérni. 

(2) Önkormányzat a lakhatási engedély nyilvántartási adatait folyamatosan, a lakcím 

nyilvántartási adatait havonta, térítésmentesen a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja. A 

díjhátralék behajtásának elősegítése érdekében a Közszolgáltató írásbeli kérésére a 

díjhátralékkal rendelkező ügyfelek személyes adatait Közszolgáltató részére 

térítésmentesen biztosítja. 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatást kötelezően igénybe vevő természetes személyekre 

vonatkozóan – nevét, lakcímét, születési helyét, születési idejét, anyja nevét, a szolgáltatási 

hely címét tartalmazó – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló törvény rendelkezései szerinti nyilvántartást vezet, a nyilvántartást csak a 

közszolgáltatással összefüggő ügyben használja fel és kezeli.” 

9. § A Rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„aa) társasházi övezetben gyűjtőszigetes. A gyűjtőszigeteken papír, műanyag, vegyes 

üveg és fém hulladék helyezhető el.” 

10. § A Rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjának ab) alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 „ab) családi házas és üdülő övezetben zsákos. A zsákban kizárólag műanyag PET és 

HDPE hulladék helyezhető el. Közszolgáltató a szelektív zsákos begyűjtést kéthetente 

végzi, a begyűjtési hetekről (páros, páratlan) az ingatlanhasználót legalább évente köteles 

tájékoztatni. A szelektív zsákban elhelyezett, de az elkülönítetten gyűjtött műanyag 

hulladéktól eltérő hulladék frakciót tartalmazó zsákot a Közszolgáltató nem köteles 

elszállítani.” 

11. § A Rendelet a jelen rendelet melléklete szerinti melléklettel egészül ki. 

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző nevében: 

 

 

 

 

 

 

 

Pál Anita 

aljegyző 

Szabó József 

polgármester 



 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2014. február 26. napján 

megtartott ülésén alkotta, 2014. február 27. napján kihirdetésre került. 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző nevében: 

 

 

Pál Anita 

aljegyző 

 

 

  



4/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet melléklete 

 

Melléklet 

A Közszolgáltató szállító eszközeihez, szilárd hulladék elszállításához rendszeresített 

gyűjtőedények jegyzéke 

 

I. Rendszeres szilárd hulladékszállításhoz rendszeresített gyűjtőedények 

Szigetszentmiklós város belterületén: 

 

1. 110 literes gyűjtőedény 

2. 120 literes gyűjtőedény 

3. 60 literes gyűjtőedény 

4. 110 literes zöld színű ARIES Kft felirattal ellátott zsák 

5. 120 literes zöld színű ARIES Kft felirattal ellátott zsák 

6. 60 literes zöld színű ARIES Kft felirattal ellátott zsák 

7. 120 literes kék színű ARIES felirattal ellátott zsák a plusz hulladék szállítására; 

alkalmazása a rendelet 12. § (5) bekezdése alapján 

8. 1100 literes konténer társasházi lakások esetében 

 

II. Nem rendszeres, eseti szilárd hulladékszállításhoz rendszeresített gyűjtőedény a 

Város belterületén: 

 

1. 3 m3 nyitott konténer 

2. 5 m3 nyitott konténer 

3. 5 m3 zárt konténer 

4. 6 m3 nyitott konténer 

 

III. Szelektív hulladékgyűjtésére rendszeresített gyűjtőedény a Város belterületén: 

 

1. 1100 literes speciálisan kialakított gyűjtőedény 

  sárga színű: műanyag hulladék gyűjtésére 

 fehér színű: alumínium hulladék gyűjtésére  

 zöld színű: vegyes üveg hulladék gyűjtésére 

 kék színű: papír hulladék gyűjtésére 

2. 120 literes zsák 

- színtelen, átlátszó: PET hulladék gyűjtésére” 

 

  

 


