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 Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. 

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

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település 

tisztaságáról és közszolgáltatás szabályairól szóló 24/2013. (VI.27.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

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

az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló 

Szerv) részére kötelezően meg kell fizetni; 

9. lomtalanításból eredő hulladék: nagyobb méretű darabos hulladék, nagyobb háztartási 

eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét, amelyet a Közszolgáltató a rendeletben 

szabályozott módon az ingatlanhasználó természetes személyektől évente március 1. és 

október 31. közötti időszakban elszállít.” 

2. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatásra való jogosultság megállapítását a 

Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a kedvezményeket a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 31- 33. 

§ -ban foglaltak szerint állapítja meg. A díjkedvezmény összegeit az Önkormányzat a 

Polgármester által hozott határozatokban rögzített adatok figyelembevételével a mindenkor 

hatályos jogszabályban rögzített jogosult részére átutalja.” 

 

3. § A Rendelet 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(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. A gazdálkodó 

szervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló Szerv részére 

teljesíti.” 

4. § A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az ingatlan újra használatba vételének bekövetkeztét követő három napon belül az 

ingatlantulajdonos köteles írásban a változást bejelenteni, csatolva a használaton kívüli 

időszakra vonatkozó nulla fogyasztást tartalmazó közüzemi igazolásokat, víz vagy 

elektromos áram igazolásokat. A Közszolgáltató egyedi esetekben kérheti a víz és az 

elektromos áram igazolásokat egyaránt.” 

 

5. § A Rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
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„(3) A folyamatosan használaton kívüli ingatlan esetében, a tulajdonos köteles évente 

november 30-ig, az adott év megelőző időszakára vonatkozó közüzemi igazolást írásban 

megküldeni Közszolgáltató részére.” 

 

6. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közüzemi szolgáltatások átalány díjas fizetése esetén az ingatlantulajdonost írásbeli 

bejelentését követően, a Közszolgáltató munkatársa előre egyeztetett időpontban felkeresi, 

a közüzemi óraállás feljegyzésének céljából. Az éves és az újra használatbavétel utólagos 

igazolása során az óraállást, a Közszolgáltató munkatársa és az ingatlantulajdonos írásbeli 

feljegyzésben rögzítik. A közüzemi óraállások feljegyzésének az ingatlantulajdonos által 

történő megtagadása esetén a Koordináló Szerv a közszolgáltatási számlát jogosult 

elkészíteni, az ingatlantulajdonos pedig köteles azt kifizetni.” 

 

7. § A Rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„a) Közszolgáltató a rendelet 16. §-a alapján, szerződésben rögzített egyéb feltételek 

mellett megszervezi a település egész területén a lom hulladék elszállítását, 

ártalmatlanítását.” 

 

8. § A Rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„c) A Közszolgáltató telephelyén üzemelő átrakó-állomáson 1,3 tonna/év/háztartás 

mennyiségig, a város közigazgatási területén ingatlannal rendelkező magánszemélyek által 

történő beszállítással, díjmentesen fogadja az építési-bontási hulladékokat. Az építési-

bontási hulladék fogadási feltételeit a Közszolgáltató és az Önkormányzat külön 

megállapodásban szabályozza. Az építési-bontási hulladék kezelési díjának finanszírozási 

módját külön megállapodásban rögzíti a Koordináló Szerv és az Önkormányzat.” 

 

9. § A Rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

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

vannak, hétfő, kedd, szerda, pénteki napokon 7:00-17:00 óráig” 

 

10. § A Rendelet 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„c) Személygépjárműről lekerült használt autógumi 8 db/év mennyiségig, hétfő, kedd, 

szerda, pénteki napokon 7:00-17:00 óráig.” 

 

11. § A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A díjmentes hulladék elhelyezési lehetőség a hasznosító partner cég szolgáltatótól 

való térítésmentes átvételéig biztosítható. A hasznosító cég által történő díjfizetési igény 

esetén a felmerülő költségeket a lakosság felé tovább kell hárítani.” 

 

12. § A Rendelet 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„11/A. § 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, mely díjak megállapításánál a 

hulladékról szóló törvényben szabályozott eljárást kell alkalmazni.” 

 

13. § A Rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) emeletes és társasházak esetén az ingatlan területén, vagy a lakóházak előtt 

közterületen kialakított helyen a közterület foglalás szabályai szerint köteles tárolni.” 

 

14. § A Rendelet 14. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(9) Akár a Közszolgáltató, akár az ingatlantulajdonos hibájából eredően a rendeletben 

szabályozott háztartási, valamint háztartási hulladékhoz hasonló hulladék szállítása 

elmarad, közegészségügyi okok miatt a Közszolgáltató egy héten belül köteles a szállítást 

pótolni.” 

 

15. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„15. § Szigetszentmiklós Város közigazgatási területén keletkező és a Közszolgáltató által 

összegyűjtött települési szilárd kommunális hulladék frakciók, melyek hasznosítása a 

jelenleg működő szelektív hulladékgazdálkodás keretén belül nem megoldható, továbbá 

veszélyes anyagokat nem tartalmaznak, a Közszolgáltatóval szerződésben álló regionális 

hulladéklerakón helyezhetők el.” 

 

16. § A Rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Az ingatlanhasználó a lomhulladék elszállításával kapcsolatban a Közszolgáltatóval 

előzetesen időpontot egyeztet az alábbiak szerint: 

a) Az időpont egyeztetés személyesen az ügyfélszolgálaton vagy 

elektronikusan, vagy postai úton írásban történik. A Közszolgáltató az 

ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban köteles a lomhulladékot 

elszállítani. 

b) Az előzetesen egyeztetett időpontra vonatkozóan ingatlanhasználó 48 

órával korábban módosítási kérelemmel fordulhat a Közszolgáltatóhoz. 

c) Abban az esetben, ha az ingatlanhasználó időpont módosítási kérelmet nem 

nyújt be és az előzetesen egyeztetett időpontban a lomhulladékot nem 

helyezi ki a közút szélére elszállítás céljából, a Közszolgáltató részéről az 

éves egyszeri alkalom teljesítettnek minősül. 

d) Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a korábban meghiúsult 

lomtalanítási hulladék elszállítására vonatkozóan ismételt igény merül fel, 
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Közszolgáltató az újbóli készre állás során 7.000,- Ft + Áfa kiszállási díjról 

jogosult számlát kibocsátani. 

e) Társasházak esetén a lomhulladék elszállítására a közös-képviselő egyeztet 

időpontot a Közszolgáltatóval a lakóközösség nevében. A lomhulladék 

éves egyszeri, díjmentes elszállításának feltételeiről a közös-képviselő 

tájékoztatja a lakóközösséget. A lomhulladék elszállításának feltétele a 

közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség Társasház által történő teljesítése.” 

 

17. § A Rendelet 16. § (5) bekezdés e)-g) pontja helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

„e) veszélyes hulladék, különösen akkumulátor, fáradt olaj 

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék, heti szemétszállítás körébe tartozó hulladék 

g) kerti hulladék, különösen gally, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék.” 

 

18. § A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Önkormányzat a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével szolgáltat 

adatot a Közszolgáltatónak és a Koordináló Szervnek.” 

 

19. § A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„19. § A díjfizetési időszak a törvényben meghatározott időszakra szól. A díjak 

számlázása, a díjhátralék kezelése a vonatkozó jogszabályok szerint, az abban foglaltaknak 

megfelelően történik.” 

20. § A Rendelet 21. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) Az üdülő ingatlanhasználók esetében fél éves időszakra április 1-jétől szeptember 30-

áig történik a közszolgáltatási díj kiszámlázása. Az üdülő ingatlanhasználók kötelesek a 

féléves időszakra eső közszolgáltatási díjat a zsákok átvételével egy időben kifizetni és a 

Közszolgáltató által biztosított, a féléves időszakban heti egyszeri ürítésre elegendő, 

ARIES feliratos, zöld színű zsákokat tárgyév március 31-éig átvenni. 

(3) Azon üdülő ingatlantulajdonosoknak, akik a fenti határidőig nem vették át a zsákokat 

és szüneteltetési kérelemmel sem fordultak a Közszolgáltatóhoz, a féléves üdülőidőszakra 

a Koordináló Szerv jogosult a számlát tárgyév április hónapjában elkészíteni és 

kibocsátani. 

(4) A Közszolgáltató felé tárgyév március 31-ig szüneteltetési kérelmet benyújtó üdülő 

ingatlan tulajdonosoknak, tárgyév november 30-ig igazolni kell az ingatlan használaton 

kívüliséget a 8. § alapján. Amennyiben nem tudják a használaton kívüliséget a fenti 

időpontig igazolni, úgy a Koordináló Szerv jogosult tárgyév december hónapjában, az 

üdülőidőszakra vonatkozó számlát elkészíteni és kibocsátani.” 

 

21. § A Rendelet 22. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) családi házas és üdülő övezetben zsákos és üveggyűjtő pontos gyűjtési rendszer 

működik, az alábbiak szerint: 



6 

 

ba) Az átlátszó, 120 literes, sárga színű felirattal ellátott zsákban kizárólag 

PET, HDPE és fém italos doboz hulladék helyezhető el. A Közszolgáltató a 

szelektív műanyag és fém hulladékok zsákos begyűjtését kéthetente a háztartási 

hulladék begyűjtésének napján végzi. 

bb) Az átlátszó, 60 literes, kék színű felirattal ellátott zsákban vegyes papír 

hulladék helyezhető el. A kartonpapírt a zsákok mellé, kötegelve lehet 

elhelyezni úgy, hogy az ne szóródjon szét. A zsákos vegyes papír és a mellé 

elhelyezett kötegelt kartonpapír hulladék elszállítása havonta egyszer történik. 

bc) A zsákos gyűjtési hetekről Közszolgáltató az ingatlanhasználót évente, a 

következő évre vonatkozóan írásban tájékoztatja. 

bd) A szelektív zsákban elhelyezett, de a meghatározott elkülönítetten gyűjtött 

műanyag, fém és papír hulladéktól eltérő hulladék frakciót tartalmazó zsákot a 

Közszolgáltató nem köteles elszállítani. 

be) A Közszolgáltató telephelyén nyitva tartási időben a szelektív hulladék 

frakciók átvételét korlátlan mennyiségben biztosítja. 

bf) A vegyes üveg elszállítása az üveggyűjtő pontokról a (3) bekezdés a) 

pontban rögzített ütemezés szerint történik.” 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

Szabó József 

polgármester 

 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2016. június 29. napján 

megtartott ülésén alkotta, 2016. június 29. napján kihirdetésre került. 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

 

 


