
 
 

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (XII.22.) önkormányzati 
rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról  
 
 

(Egységes szerkezetben a 7/2011.(III.7.), a 25/2011.(XII.1.) a 14/2012.(II.16.), a 17/2012.(IV.27.)  
és a 33/2012. (XII.17.)  önkormányzati rendelettel.) 

 
 

 
 
1. §  (1) Sárisáp Község Önkormányzata hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a 
települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és 
kezelésére, és ennek a tevékenységnek az ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás Sárisáp község teljes 
közigazgatási területére kiterjed. 
2. §  Sárisáp község teljes közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatást 2003. január 1-jétől kezdődően 2013. december 31-ig a Rumpold-
Esztergom KFT ( Esztergom, Schweidel J. u. 9.)  - 2004. január 1-től névváltozás miatt Pyrus-
Rumpold Rt., majd 2007. október 1-től ismét névváltozás miatt Saubermacher Magyarország 
KFT. - a továbbiakban: Szolgáltató ) végzi a Bicskén lévő saját lerakóhelyére történő 
szállítással. 
3. § (1) A települési szilárd hulladék elszállítása Sárisáp Község területén heti egy 
alkalommal történik, minden hét csütörtök napján. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladékszállítási rendtől csak az ingatlan tulajdonosok 
előzetes értesítése alapján, hirdetmény, helyi kábeltelevízióban való közzététel, vagy helyi 
újságban való megjelentetés után lehet eltérni. 
(3) A hulladékgyűjtő edényt csak a hulladék gyűjtését megelőző nap 18 órája után lehet 
közterületre kihelyezni, úgy, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, ne idézzen 
elő balesetveszélyt. 
(4) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 
tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 
végző személyek, vagy mások egészségét, életét vagy testi épségét.  
(5) 1 A heti egyszeri rendszeres hulladékgyűjtésen kívül a Szolgáltató évente egy alkalommal 
biztosítja az ingatlantulajdonosok részére előzetes időpont egyeztetés alapján a lomtalanítást. 
(6) Lomtalanítás esetén az elszállítandó hulladékot csak a lomtalanítás napját megelőző napon 
lehet a közterületre kihelyezni, úgy, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, ne 
idézzen elő balesetveszélyt. 
4. §  (1) A Szolgáltató köteles gondoskodni a közszolgáltatás e rendeletben meghatározottak 
szerinti ellátásáról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Módosította a 7/2011.(III.7.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. március 10-től. 
 



(2) Az ingatlantulajdonos köteles: 
a)  az önkormányzat által megszervezett és a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatáshoz 
szükséges gyűjtőedényt  biztosítani, és azt a hulladék elszállítása céljából a közterületre úgy 
elhelyezni, hogy az a begyűjtést végző gépkocsival megközelíthető legyen,   
b) gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 
c) a hulladékszállítás céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét zárva tartani, a közterület 
szennyezésének megelőzése érdekében, 
d) a gyűjtőedényt üríthetővé tenni,  
e)  a rendelet  1. mellékletében meghatározott hulladékkezelési közszolgáltatási díjat 
megfizetni, 
f)   a Szolgáltató részére 15 napon belül írásban bejelenteni a szolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatos változást, 
(3) Az ingatlantulajdonost arra az időszakra nem terheli fizetési kötelezettség, amely időszak 
alatt az ingatlanban bizonyíthatóan nem tartózkodik senki, feltéve, hogy ez az állapot legalább 
1 hónapig igazolhatóan fennállt, és ez a tény a Szolgáltató felé írásban bejelentésre került. 
5. § A települési szilárd hulladék elszállítására kötött közszolgáltatási szerződésben meg kell 
határozni: 
a) a szerződő feleket, 
b) a teljesítés helyét, 
c) a szállítás gyakoriságát és idejét, a hét konkrét napjának megnevezésével, 
d) a fizetendő díjat, 
e) a megrendelő által használt gyűjtőedény méretét és darabszámát, 
f) a díj megfizetésének módját, 
g) a szerződés módosításának feltételeit, 
h) a szerződés hatálybalépésének napját, 
i) az irányadó jogszabályokat. 
6. § A települési szilárd hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés az 
ingatlantulajdonos és a Szolgáltató aláírásával jön létre. A szerződés megkötéséhez a 
Szolgáltató részére az önkormányzat biztosítja a település területén ingatlannal rendelkező 
személyek nevét és lakcímét. 
7. §   A közszolgáltatási díj megfizetésének határideje  a tárgynegyedév utolsó napja. 
7/A. § 1 A közszolgáltatás igénybevétele a gazdálkodó szervezetek számára is kötelező, 
kivéve, ha a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 20. § (4) bekezdés, vagy a 
21. § (2) bekezdés alapján gondoskodnak a hulladék gyűjtéséről, kezeléséről, 
ártalmatlanításáról. 

8. §  (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti: 
1. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
30/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet, 
2. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
30/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2002. (XII.13.) 
önkormányzati rendelet, 
3. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
30/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2003. (XII.22.) 
önkormányzati rendelet, 
4. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
30/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2004. (XI.25.) 
önkormányzati rendelet, 
 
 
1 Beiktatta a 7/2011.(III.7.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. március 10-től. 



5. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
30/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2005. (XI.24.) 
önkormányzati rendelet, 
6. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
30/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2007. (II.1.) önkormányzati 
rendelet, 
7. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
30/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2007. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet. 
8. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
30/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2008. (XI.27.) 
önkormányzati rendelet, 
9. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
30/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2009. (XII.23.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
 
                       Kollár Károly                                                    Flórián Józsefné 
                        polgármester                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet a 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelethez1 
 

 
 

  
 
 

 
A lakossági települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
egységnyi díjtétele általános forgalmi adó nélkül számított  

összegének megállapítása 
 
 
 
 

1.                        60 literes edény egyszeri ürítési díja              253 Ft 
 
2.                      120 literes edény egyszeri ürítési díja              505 Ft 
 
3.                      240 literes edény egyszeri ürítési díja           1 010 Ft 
 
4.                     1100 literes edény egyszeri ürítési díja           4 630 Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Módosította a 33/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. december 20-tól. 
 


