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Ete Község Képviselőtestülete 
3/2006.(III.28.) számú rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. 
(a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú 

rendelettel egységes szerkezetben) 
 
A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 20.§. (2)-(3) bekezdésében, 23. §-ában, 
24. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 31. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a törvényben meghatározott célok érdekében a képviselőtestület az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

I. A rendelet hatálya 
1.§. 

(1) A köztisztasággal összefüggő célok megvalósítására az önkormányzat kötelezően 
ellátandó közszolgáltatásként hulladékkezelési közszolgáltatást szervez. 

(2)  A hulladékkezelési közszolgáltatás (továbbiakban közszolgáltatás a települési szilárd 
hulladék rendszeres begyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, a szolgáltatás 
folyamatos biztosítását tartalmazza. 

(3) A rendelet hatálya Ete község közigazgatási területére terjed ki. 
(4) A község közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi ingatlan 

tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) - kivéve a Hgt. 
20. § (4) bek. szerinti gazdálkodó szervezet. - az ingatlanon keletkező települési szilárd 
hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a rendeletben 
meghatározott módon gondoskodni köteles. 

 
II. A közszolgáltatás ellátása 

2.§. 
(1) A képviselőtestület a község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos, az 1.§.(2) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás ellátásával a 
„Bakony” Vállalkozási és Szolgáltató Kft-t bízza meg. A megbízás 10 évre szól, és 
kizárólagos jogot biztosít a közszolgáltatási feladatok ellátására. 

(2)  A község közigazgatási területén található ingatlanok tulajdonosai kötelesek az 
önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni. Az ingatlantulajdonos a 
lomtalanításból származó hulladékot külön engedély nélkül elszállíthatja bármely 
kommunális hulladéklerakó helyre, ahol ezt befogadják. 

 
3.§ 

(1) Ete Község Önkormányzata a Közép Duna-Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorciális 
Együttműködéshez csatlakozik. 

(2) A kijelölt kommunális szilárd hulladéklerakó hely a Bakonybánki Szilárdhulladék Lerakó, 
(bakonybánki 098/8. hrsz-en) melynek kezelője a „Bakony” Vállalkozási és Szolgáltató 
Kft. 

 
III. A közszolgáltatás ellátásának és igénybe vételének szabályai 

4.§ 
(1) A hulladék gyűjtése és tárolása az önkormányzat által az ingatlan tulajdonos részére 

kedvezményes áron, – 2003-ban 2.000 Ft, majd 2007-ig minden évben 1000 Ft 
részletfizetéssel – biztosított 120 literes gyűjtőedényben történik. A gyűjtőedény a 
teljes vételár kifizetésével kerül az ingatlantulajdonos tulajdonába. 
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(2) Ha a gyűjtőedény bármilyen okból a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik a 

cseréről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik saját és önkormányzati tulajdonú edény 
esetében. Az utóbbi esetben az edény a saját tulajdonába kerül, de a cserét – selejtezés 
céljából – az önkormányzatnál be kell jelenteni. 

(3) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha 
a) Nem a rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra. 
b) A gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel nem üríthető és ez az 

ingatlantulajdonosnak felróható okból következik be. 
c) A gyűjtőedényben elhelyezett hulladék az ürítés, szállítás során a szállítást végző 

személyek életében, testi épségben, egészségében vagy a járműben és berendezéseiben 
kárt okozhat illetve az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti. 

d) Ha a gyűjtőedény mérgező, robbanásveszélyes, folyékony, veszélyes vagy olyan 
anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem 
ártalmatlanítható illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak. 

e) Az önkormányzat a szolgáltató kérésére 15 napon belül térítésmentesen átadja a 
közszolgáltatással érintett ingatlan tulajdonos nevét és lakcímét, a közszolgáltatással 
összefüggő feladatainak ellátása céljából. 

 
5. §. 

(1) A közszolgáltató jogosult és egyben feladata is hogy megfelelő hulladéktároló 
edényzettel a lakosságot ellássa. 

(2) A 4. § (1) bek. szerinti gyűjtőedényt nem igénylő ingatlantulajdonosok részére a 
közszolgáltató igény szerint 240 literes gyűjtőedényt, vagy hulladékgyűjtő zsákot 
biztosít. 

 
6. §. 

(1) A települési szilárd hulladékot hetente pénteki napon, 8-12 óra között kell elszállítani. A 
szállítási nap közhírré tételéről az önkormányzat gondoskodik. 

(2)  A szolgáltató és az ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő szállítási 
rendben is megállapodhatunk. Ebben az esetben a szállítás gyakoriságát és a fizetendő 
díját külön szerződésük határozza meg. 

(3) A szolgáltató kötelessége az, hogy mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt 
rendszerű begyűjtő és szállító járműről gondoskodjon. 

(4) A szolgáltató az elmaradt szállítást 48 órán belül pótolja. 
 

7. §. 
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt a begyűjtés napját megelőző nap este helyezheti ki a 

közterületre oly módon, hogy sem a gyalogos sem a gépjárműforgalmat ne zavarja. 
     A gyűjtőedényt legkésőbb a begyűjtés napjának estéjén a közterületről el kell távolítani. 
(2) A hulladékot, és a gyűjtőedényeket – kivéve a lomtalanításra meghirdetett időszakot és a 

közösségi gyűjtőedényeket - közterületen tárolni tilos. 
 

8.§. 
(1) A szolgáltató költségelemzését az 1., számszerűsített költségelemzését a 2. számú 

melléklet tartalmazza.  
(2) A települési szilárd hulladék elszállításáért fizetendő díj mértékét a rendelet 3. melléklete 

tartalmazza. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az 



 3 

3. mellékletben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A díjat 
az ingatlan tulajdonosok helyett az önkormányzat fizeti meg.1 

(3) Az ingatlantulajdonos számára a gyűjtőedény űrtartalmát meg nem haladó mennyiség 
összegyűjtése, szállítása, kezelése ingyenes, ideértve az évi egyszeri lomtalanítás 
keretében elszállított hulladékot is. 

 
IV. A hulladéktermelő kötelezettségei és jogai 

9.§. 
(1) Az ingatlantulajdonos alapvető kötelessége, hogy a hulladék keletkezését a lehető 

legalacsonyabb szinten tartsa, törekedjen az arra alkalmas hulladék felhasználására, 
komposztálására.  

(2) Az ingatlantulajdonos a hulladékot az elszállításig köteles úgy gyűjteni, tárolni, hogy az 
mások testi épségét, egészségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a környezetet ne 
szennyezze, a gyalogos és járműforgalmat ne akadályozza. 

(3) Az ingatlantulajdonos az általa használt ingatlanon az egyszeri szállítást meghaladó 
mennyiségű hulladékot nem halmozhat fel, közterületen nem helyezheti el. 

 
10.§. 

(1) Veszélyes hulladékgyűjtést az önkormányzat nem szervez. 
(2) A gazdálkodó szervezet veszélyes hulladékát az e célra szakosodott bármely engedéllyel 

rendelkező hulladékgyűjtőnek külön szerződés szerint adja át. 
 

11.§. 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a szabványos 

gyűjtő edénybe gyűjteni és elszállítása napján a szemétgyűjtő autó közlekedésére alkalmas 
közút mentén elhelyezni, s még aznap udvarába visszavinni. 

(2) A gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban kell lennie, a gyűjtőedényben a hulladékot 
úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor, az ürítésekor ne szóródjon, a gépi 
ürítést ne akadályozza. 

(3) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 
rendeltetésszerű használatáról. 

 
12. §. 

Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott 
hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. 
 

13. §. 
Az ingatlantulajdonos joga, hogy a 

- hulladék gyűjtésével, szállításával kapcsolatos szükséges felvilágosítást megkapja 
- az elmaradt hulladékszállítás pótlását igényelje 
- a hulladékszállítással kapcsolatos észrevételét a közszolgáltatóval közölje. 

 
V. A lomtalanítás 

14.§ 
(1) A lomtalanítás része a kötelező közszolgáltatásnak. 
(2) A szolgáltató által évente egy alkalommal szervezett lomtalanítás keretében a szolgáltató a 

az ingatlantulajdonosnál keletkezett, a rendszeres elszállításra használatos gyűjtőedényben 
el nem helyezhető hulladékok elszállítja és ártalmatlanítja. 

                               
1 Módosította az 1/2012.(I.25.) sz. rendelet 
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(3) A lomtalanításra szánt hulladékot az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a 
szolgáltató a hirdetményben megjelölt. A veszélyes hulladékot elkülönített, a környezet 
szennyezését vagy károsítását kizáró módon kell elhelyezni. 

(4) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a 
jármű- vagy gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, 
továbbá baleset- vagy kárveszélyt ne idézzen elő. 

(5) A szolgáltató a (2), (3) és (4) bekezdésében foglalt előírásoktól eltérő módon, 
szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani. 

(6) A lomtalanításba bevonható, illetve abból kizárt hulladékok körét a szolgáltató közli az 
ingatlantulajdonossal. 

 
VI. Hatályon kívül helyezve.2 

 
 

VII. Hatálybalépés 
16.§. 

(1) Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.  
(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Ete Község Tanácsának 3/1990. sz. 

rendelete  A község környezetvédelméről, valamint  Ete Község Képviselőtestülete 
6/2004.(VIII.5.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

(4) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet 2007. május 1-én lép 
hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

(5) Az 1/2012.(I..25.) számú önkormányzati rendelettel történt módosítás 2012. január 25-
én lép hatályba. 

(6) A 8/2012.(VI.7.) számú önkormányzati rendelettel történt módosítás 2012. június 9-én  
lép hatályba. 

 
        Ete, 2012. június 7. 
 
 
 
                     Rohonczi László                                                    dr. Szallerbeck Zsolt 
                         polgármester                                                                 körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
2 Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(VI.7.) sz. rendelet 
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1. számú melléklet 
 
2007. évi Bakonyszombathely térség regionális települési szilárd hulladékkezelési díjak  

 
Egységnyi díjtétel:                 1,81 Ft /l   +  áfa 
 
Átlagos díjemelés mértéke:    2007. évi egységnyi díjtétel    =   1,81 Ft/l   =  9 % 
                                                  2006. évi egységnyi díjtétel         1,66 Ft/l 
 
Edényzetek ürítési díja: 
 

• 120 l-es  edény ürítési díja          199        Ft + áfa 
• 240 l-es  edény ürítési díja          434        Ft + áfa 
• zsákos szállítás                            278        Ft + áfa/zsák 
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2. számú melléklet 
 
 

Bakonyszombathelyi térség települési szilárd hulladék regionális kezelési díjának 
kalkulációs sémája 

  EFt 
1. Üzemanyag  

2. Alkatrész  

3. Egyéb anyagköltség  

      I.  Anyagköltség összesen  (1+2+3)  

4. Bérköltség  

5. Személyi jellegű egyéb költség  

6. Bérköltség járulékai  

     II. Személyi jellegű költségek (4+5+6)  

7. Igénybevett szolgáltatások költsége  

8. Egyéb közvetlen költségek  

9. Amortizáció  

   III.  Közvetlen költségek összesen (I+II+7+8+9)  

10. Vállalati általános költség   

11. Kintlévőségek hitelezési, behajtási költsége,  

    behajthatatlan követelések leírása  
12. Központi és önkormányzati adók  

13. Egyéb ráfordítások  - 

14. Szelektív gyűjtés hasznosításából származó árbevétel  

     IV. Gyűjtés-szállítás, ártalmatlanítás költség ráfordítása  (III+10+11+12+13-14)  

15. Nyereség      % IV. sor adataira vetítve  

      V. Szolgáltatás ára (IV+15)  

      Egységnyi díjtétel:  szolgáltatás ára/ürített mennyiség (liter)  Ft/l  
 
     1 főre jutó fajlagos hulladék mennyisége:                kg/fő/év  
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3. számú melléklet3 
 
 
      A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2012. június 9-től 
 

1. Ete Község Képviselőtestülete a lakossági szemétszállítás díját az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

 
            1.1. 1 db 80 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja     259 Ft  
            1.2. 1 db 110 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja      356 Ft  
            1.3. 1 db 240 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja       778 Ft  
            1.4. 1 db 660 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja                   2.138 Ft  
            1.5. 1 db 1100 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja                 2.851 Ft  
            1.6. Zsákos szállítás díja                                                        499 Ft 
 

 

                               
3 Módosította a 8/2012.(VI.7) sz. rendelet 


