
Egységes: 2010.12.16. 
Alsózsolca Város Képviselő-testületének     

31/2002./XII.28./ sz.  
önkormányzati rendelete  

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról  

 
 

Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
8. §. /1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. 
§-ában /továbbiakban: hulladékgazdálkodásról szóló törvény/ kapott felhatalmazás 
alapján, az alábbi rendeletet alkotja:  
 

Általános rendelkezések  
 

1. §. Alsózsolca Város képviselő-testülete /továbbiakban: képviselő-testület/ a  
          helyi települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására, kezelé- 
          sére és ártalmatlanítására vonatkozóan kötelező hulladékkezelési közszolgáltatást  
          szervez.  
 
2. §. A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegész- 
          ségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme.  
 

A rendelet hatálya 
 

3. §. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed Alsózsolca Város közigazgatási területén, 
          valamennyi ingatlantulajdonos ingatlanán keletkezett települési szilárd és folyékony 
          hulladék összegyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására.  
 
4. §. /1/ E rendelet területi hatálya Alsózsolca Város közigazgatási területére, sze- 

                      mélyi hatálya a területén lévő ingatlanok tulajdonosaira, használóira /továbbiak- 
                      ban: tulajdonos/ - a /2/ és /3/ bekezdésben meghatározottak figyelembevételé- 
                      vel – valamint az e rendelet 5. §-ában megnevezett hulladékkezelési közszolgál- 
                      tatást ellátó közszolgáltatóra /továbbiakban: közszolgáltató/ terjed ki.  
 
                 /2/ A gazdálkodó szervezetek akkor kötelesek a közszolgáltatási igénybevételére,  
                      ha a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett, települési hulla- 
                      dék kezeléséről a hulladékgazdálkodásról szóló törvény 21. §. /2/ bekezdésében 
                      foglaltaknak megfelelően nem gondoskodnak.  
 
                 /3/ A veszélyes hulladék keletkezése esetében annak gyűjtésére, elszállítására a tu- 
                      lajdonos külön szerződést köt a közszolgáltatóval.  
 
 

Szilárd hulladékkezelő közszolgáltató  
 

5. §. A képviselő-testület a kötelező szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás  
        ellátásával az AVE Miskolc Kft (3527 Miskolc, József Attila u. 65.)  
        közszolgáltatót bízza meg. 
        A képviselő-testület a Közszolgáltatási Szerződés alapján a helyben keletkező 
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        települési szilárdhulladék elhelyezésére kizárólagos jelleggel a Hejőpapi 
        Regionális Hulladéklerakót jelölte meg. A Hejőpapi Regionális Hulladék- 
        lerakó üzemeltetési feladatait, valamint a közszolgáltatás keretében megvaló- 
        suló lerakással történő ártalmatlanítást 2026. december 22-ig kizárólagosan 
        az AVE Miskolc Kft (3527 Miskolc, József Attila u. 65.) látja el. 
 
        A közszolgáltatásért fizetendő díjat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.  
 

 
6. §. /1/ A közszolgáltatási tevékenység feltételeit a képviselő-testület és a közszolgáltató 
             között szerződésben kell rögzíteni.  
 
        /2/ A közszolgáltató az Önkormányzattal kötött szerződésben meghatározott rend- 
             szerességgel gondoskodik a tulajdonos által előkészített háztartási hulladék össze-          
             gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról  
 
 

Folyékony hulladékkezelő /szennyvíz/ közszolgáltató 
 

      7. §. /1/ A képviselő-testület a kötelező folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás  
                   ellátásával az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft /3792 Sajóbábony,  
                   Gyártelep/ közszolgáltatót bízza meg.  
                   A közszolgáltatásért fizetendő térítési díjat a rendelet 2. sz. melléklete  
                   tartalmazza.  
                   A közszolgáltató a folyékony hulladékot  az ÉMK Kft saját tulajdonában lévő  
                   szennyvíztisztító  telepére szállítja. 
 

 
          /2/ A város közigazgatási területén keletkezett szennyvíz gyűjtése, szállítása, 
               kezelése történhet  
               a./ az Önkormányzat közreműködésével szervezett rendszerben a közműves 
                    csatornahálózaton keresztül, illetve  
               b./ ingatlanonként külön-külön, egyedileg kialakított szennyvízgyűjtőből tör- 
                    ténő rendszeres szippantással.  
 
          /3/ A /2/ bekezdés b./ pontjában meghatározott módon történő /egyedi/ szennyvíz- 
               kezelés az esetben minősül az a./ pontban írt módon történő /szervezett/ szenny- 
               vízkezeléssel azonos értékűnek, ha az egyéb /építésügyi, egészségügyi, kör- 
               nyezetvédelmi stb./ jogszabályi rendelkezéseknek is megfelel.  
 
          /4/ A szervezett szennyvízkezeléshez való csatlakozás az egyéni szennyvízkezelés- 
               hez kapcsolódó kötelezettségek alkalmazását kizárja.  

 
 

A képviselő-testület közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 
 

8. §. /1/ A képviselő-testület a tulajdonosoknál keletkező települési szilárd és folyékony 
               hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.  
 
               Feladata e tekintetben különösen:  
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               a./ a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd és folyékony hulladék 
                    rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszerve- 
                    zése,  
               b./ a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval  
                    közszolgáltatási szerződés megkötése,  
               c./ a közszolgáltatási díjak és a díjfizetés rendjének megállapítása,  
               d./ a települési szilárd, folyékony és veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes  
                    jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása,  
               e./ a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – ön- 
                    kormányzati feladat – és hatáskör megállapítása  
 
          /2/ A közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított közszolgálta- 
               tó szállítóeszközéhez rendszeresített szabvány szerinti 110 literes gyűjtőedény- 
               ben /továbbiakban: gyűjtőedény/, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűj- 
               tött, és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék el- 
               helyezés céljából történő rendszeres elszállítására.  
 
          /3/ A képviselő-testület – külön határozattal a város meghatározott részét  
               érintően – centralizált /konténeres/ szemétgyűjtést rendelhet el.  
 
          /4/ A települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény ki- 
               ürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezése céljából történő elszál- 
               lítására.  
 
          /5/ A képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak 
               megvalósítása során, a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben megfogalma- 
               zott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési önkormányzatok- 
               kal.  
 
          /6/ A képviselő-testület Városgondnokság tájékoztatja a lakosságot a lomtalanítás 
               időpontjáról, valamint a hulladék elszállítás időpontjának változásáról.  
 
 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei, közszolgáltatási munkák  
ellátásának rendje, módja  

 
 

9. §. /1/ A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a közszolgáltatónak a 
               213/2001./XI.14./ Korm. rendeletében meghatározott feladatokat kell elvégez- 
               nie az abban meghatározott módon.  

 
                /2/ A helyi közszolgáltatás rendjét és módját a közszolgáltatási szerződés határozza 
                     meg.  
 
                /3/ A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenysége során köteles folyamatosan és 
                     biztonságosan – kizárólagos jogosultsággal – valamennyi tulajdonos tekintetében 
                     kötelezettségének eleget tenni figyelemmel a 4. §. /2/ - /3/ bekezdésére.  
 
                /4/ A közszolgáltató köteles az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és 
                     az alkalmazás tapasztalatairól a képviselő-testületet legalább évenként tájékoz- 
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                     tatni.  
 
                /5/ A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
                     és a közszolgáltatási szerződésben meghatározottaknak megfelelően, rendszere- 
                     sen, biztonságosan, a szakmai szabályok és követelmények szerint végezni, a  
                     szolgáltatást  akadályozó körülményekre, károkra Alsózsolca Város Pol- 
                     gármesteri Hivatalának /továbbiakban: Hivatal/ figyelmét felhívni.  
 
                /6/ A közszolgáltató feladata teljesítése során köteles a gyűjtés helyét a lehulló hul- 
                     ladéktól megtisztítani, a területet tisztán hátrahagyni.  
 
                /7/ Amennyiben a közszolgáltató a 9. §. /10/ bekezdésében meghatározott szállítási 
                     napon közszolgáltatását elvégezni nem tudná – műszaki vagy időjárási okok  
                     miatt – úgy azt az akadály elhárulását követő munkanapon köteles teljesíteni,  
                     melyről a Hivatalt tájékoztatja.  
 
                /8/ A közszolgáltató a szakmában elvárható gondossággal köteles a gyűjtőedényt 
                     kezelni, az azokban bekövetkezett károkat gondatlan, illetve szándékos károko- 
                     zás esetén a tulajdonos felé megtéríteni.  
 
                /9/ A nem szabványos gyűjtőedényben keletkezett károkért a közszolgáltató nem 
                     tartozik anyagi felelősséggel.  
 
              /10/ A gyűjtés szerdai napokon – ha az ünnepnap is – történik.  
 
              /11/ A közszolgáltató gondoskodik évente egy alkalommal, a nagydarabos hulladék 
                     /lom/ elszállításáról a Városgondnoksággal előre egyeztetett időpontban.  
 
 

A tulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás 
igénybevételének feltételei 

 
10. §. /1/ Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást  

                     igénybe venni.  
 
                /2/ A közszolgáltatás alá tartozó ingatlanokon a szabvány szerinti 1-2 fő esetén 60  
                     literes, 3 és több fő esetén 120 literes gyűjtőedény  használata kötelező, kivéve a  
                     centralizált szemétgyűjtésre kijelölt területet. 
 
                /3/ A gyűjtőedény a közszolgáltató tulajdona, mely csak településen belül használ- 
                     ható. 
 
                /4/ A közszolgáltató nem köteles a meghibásodott éles, vagy csorbult szélű, testi 
                     épséget veszélyeztető gyűjtőedényt üríteni.  
 
                /5/ A 9. §. /10/ bekezdésében megjelölt szállítási napon a tulajdonos köteles a  
                     gyűjtőedényt reggel 6 órára a közszolgáltató által megközelíthető helyre, a közút, 
                     illetőleg a gyalogjárda szélére a közlekedés és vagyonbiztonság szabályaira fi- 
                     gyelemmel kihelyezni.  
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                /6/ A tulajdonos köteles a gyűjtőedény kihelyezési helyét megközelíthetővé tenni,  
                     akadálytól mentesíteni, hótól megtisztítani.  
 
                /7/ A tulajdonos kötelessége a gyűjtőedény tisztántartása, fertőtlenítése, melyet a  
                     közszolgáltatóval külön megrendelésre díjfizetés ellenében is elvégeztethet.  
 
                /8/ Az összegyűjtött hulladékot a tulajdonos köteles üríthető állapotban tárolni,  
                     összetömörödött, befagyott hulladék üríthetőségéről gondoskodni.  
 
                /9/ A gyűjtőedénybe tilos veszélyes hulladékot, izzó anyagot, illetőleg egyéb olyan 
                     hulladékot tárolni, mely a gyűjtéssel foglalkozó közszolgáltató alkalmazottainak  
                     egészségét, élet-vagy testi épségét veszélyeztetni, illetőleg a gyűjtőjárművek 
                     meghibásodásához vezet.  
 
              /10/ A szervezetten megvalósuló szennyvízkezeléshez való csatlakozás időpontjáig a 
                     lakóházzal beépített ingatlan tulajdonosa egyedileg kialakított szennyvízgyűjtő- 
                     ből történő szippantással köteles a keletkezett szennyvíz rendszeres elszállításá- 
                     ról gondoskodni.  
 
              /11/ A /10/ bekezdésben írt közszolgáltatás kizárólag e tevékenység gyakorlására 
                     jogosított engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet  
                     közreműködésével történhet.  
 
              /12/ A megrendelő /fogyasztó/ két évre visszamenőleg köteles megőrizni azokat a  
                     bizonylatokat, melyekből hitelt érdemlően ellenőrizhető a keletkezett szennyvíz 
                     mennyisége, illetve a szakszerű és jogszerű ártalmatlanítás megtörténte.  
 
 

Hulladékkezelési közszolgáltatás díja 
 

11. §. /1/ Alsózsolca Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelési 
              közszolgáltatás igénybevételére  az ingatlan tulajdonosa  megállapodást köt a köz- 
              szolgáltatóval, melynek díját negyedévente köteles megfizetni. 
              A be nem fizetett díj adók módjára behajtható. 
 
 
                /2/ Az ipari-kereskedelmi stb. tevékenység folytatásával összefüggésben keletkezett 
                      hulladék /melléktermék, göngyöleg, stb./ elszállítására a közszolgáltató külön  
                      szerződést köt a gazdálkodó szervezettel.  
 
 
                 /3/ A gyűjtőedény tárolókapacitását meghaladó hulladék elhelyezésére a közszol- 
                      gáltató által rendszeresített gyűjtőzsák használható, mely a közszolgáltató telep- 
                       helyén illetőleg a szállítójárművek személyzetétől díjfizetés ellenében szerez- 
                       hető be, mely díj a szállítás és ártalmatlanítás költségeit is magában foglalja. A 
                       zsák- lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében – csak alkalmi kiegészítésként 
                       alkalmazható, önmagában nem.  
 
 

Szabálysértési rendelkezések 
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12. §. Aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül 
          lerak, elhelyez, illetőleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el szabály- 
          sértést követ el és 30.000,- forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható.  

 
 
 
 
 

Záró rendelkezések  
 
 

13. §. /1/ A rendelet 1. §-a a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg az 5/1999./I.28./  
               sz. rendelet hatályát veszti.  

                     * 2/2004. (I. 30.) sz. KT rendelete és a 3/2006. (I.26.) sz. KT rendelete. 
 
  
          /2/ A rendelet 2. §. és 3. §-a 2005. január 1-én lép hatályba.  

               * A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, kivéve  a rendelet 1. § /1-3/ bekezdéseit,  
                  melyet 2007. július 01-től kell alkalmazni, továbbá  a rendelet 1. sz. mellékletében  
                  foglaltakat 2008. január 01-től kell alkalmazni. 

 
 
          /3/ A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.  

 
 
 
 
 
                        Zsíros Sándorné       Urbánné Lengyel Zsuzsanna 

                   polgármester                     jegyző  
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1.sz. melléklet  
                                                                                                          

      
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás  

igénybevételének 2011. évi díja  
 

                 
 
 
 

(1) A lakosság által fizetett hulladékkezelési közszolgáltatás i díj  
mértéke háztartásonként heti egy gyűjtőedény ürítése esetén:  
 
 
                                                                                 60 l             120 l 
 
2011.01.01  - 2011.12.31-ig                                    207,-Ft         355,-Ft 
az ár Áfa-t nem tartalmazza 
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2.sz. melléklet 
 

 
 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás  
2011. évi díj 

 
 
 
 

1./  Kommunális szennyvíz kezelési díj                                         3.184,-Ft/m3 
 
     + vízterhelési díj                                                                               29 Ft/m3 
 
     Minimálisan szállítható mennyiség: 4,8 m3 ill. 6 m3 
 
 
 
                                
 
     Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.  
 
 
 
 
 
 
 


