
 
 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 
2/2017. (II.16.) rendelete 

a Pilisborosjenő Község területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
valamint a közterületek tisztántartásáról 

 
 

Pilisborosjenő Község Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
35. §-ában, 39. § (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében és Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1), 13. § (1) bekezdésének 
5. pontjában és 143.§ (4) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
(1) E rendelet területi hatálya Pilisborosjenő Község közigazgatási területén végzett 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, valamint az e rendeletben meghatározott 
közszolgáltatás keretében a településen gyűjtött hulladékok szállítására és kezelésére terjed ki. 
(2) E rendelet személyi hatálya a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: 
közszolgáltatás) igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokra terjed ki. A rendelet személyi 
hatálya kiterjed azon ingatlantulajdonosokra, akik érdekkörében szilárd hulladék keletkezik, 
akár ingatlanukon, akár ingatlanuk előtt lévő közterületen, akár Pilisborosjenő Község egyéb 
közterületén. 
 

2. § 
A közszolgáltatás végzésére Pilisborosjenő Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási 
szerződés alapján a Zöld Bicske Nonprofit Kft. (2060 Bicske, Csákvári út 45.) (a 
továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult. 

 
3. § 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 
1. kerti biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, 
beleértve az avarhulladékot, lombot, kaszálékot, nyesedéket és faágat is; 
2. költségvetési szerv: az államháztartásról szóló törvényben meghatározott közfeladat 
ellátására létrejött jogi személy, amely az ingatlan, ingatlanrész használójaként a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) meghatározottak szerint 
ingatlantulajdonosnak minősül; 
3. üzletszabályzat: a közszolgáltató által készített és a szolgáltatási szerződés részét képező 
azon közszolgáltatói dokumentum, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek közszolgáltatóra és a szolgáltatás 
igénybevevőjére vonatkozó szabályait. 
4. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: Pilisborosjenő Község közigazgatási területén 
keletkező szilárd kommunális hulladék, szelektíven gyűjtött hulladék (papír és karton, 
műanyag, fémdoboz és üveg), lomtalanítási hulladék, zöldhulladék, közterületi hulladék, 



temetői hulladék, veszélyes hulladék, valamint gazdátlan hulladék gyűjtése, szállítása és 
ártalmatlanítása közszolgáltatási szerződés keretében. 
5. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában levő 
ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik. 
 

II. Fejezet 
Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek 

 
1. Az Önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatai 

4. § 
Az Önkormányzat a a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) 
meghatározottakon túl - a települési hulladékkal kapcsolatos feladatai körében: 
 

a) a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) köt; 
b) a Ht. rendelkezései alapján a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon 
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről 
a közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik; 
c) a közszolgáltatási szerződés pilisborosjeno.hu portálon történő közzétételéről 
gondoskodik. 
 

2. Az ingatlantulajdonos települési hulladékkal kapcsolatos feladatai 
 

5. § 
(1) Az ingatlantulajdonos a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljár annak 
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a természeti és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék 
mennyiségét alacsony szinten tartsa. 
(2) Az ingatlantulajdonos a vegyes hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve, saját 
tulajdonú, hulladékgazdálkodási szolgáltatási szerződésének megfelelő nagyságú edényzetben 
gyűjti, és azt a Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadja. 
(3) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém 
hulladékokat a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és 

a) a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlantulajdonos a Közszolgáltató 
hulladékszállító járművével kompatibilis edényzetben vagy a Közszolgáltató által 
külön díj ellenében rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjtött e 
hulladékokat a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére külön díjazás nélkül 
átadja.  
b) a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött e hulladékainak 
kezeléséről a Ht.-ben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékait a 
Közszolgáltató részére is átadhatja. 

(4) A (3) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy 
ingatlantulajdonos az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait a hulladékgyűjtő szigeteken 
található gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 
egyébként a Közszolgáltató részére megfizette. 



(5) Ha a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlantulajdonos a vegyes hulladéktól 
elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladékát nem komposztálja, a Közszolgáltató logójával 
ellátott, kereskedelmi forgalomban kapható műanyag zsákban elkülönítetten gyűjti és a 
közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére átadja. 
 (6) Az edényzettel rendelkező üdülőtulajdonosok edényeinek első ürítése, erre 
rendszeresített, a szolgáltató logójával ellátott zsákban kitett hulladékának elszállítása minden 
év március 15. napjáig történik, utolsó ürítése minden év október utolsó szemétszállítási 
napján történik. Edényzet hiányában az üdülőtulajdonos hulladékgyűjtő zsákot vásárolhat a 
Közszolgáltatótól.  
 

III. Fejezet 
A közszolgáltatás 

3. A közszolgáltatás tartalma 

6. § 
A jelen rendeletben szabályozott közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki: 

a) a lakossági és önkormányzati intézményi, valamint egyéb gazdálkodó szervezet 
ingatlantulajdonos által a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, valamint 
vegyes hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való 
szállítására, kezelésére, megsemmisítésére vagy ártalmatlanítására; 
b) az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen 
körülmények között elhelyezett hulladékok e rendeletben meghatározottak szerinti 
gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására, 
megsemmisítésére vagy ártalmatlanítására, külön megállapodás alapján; 
c) a természetes személy és gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos által e 
rendeletben meghatározottak szerint a települési hulladék részét képező kötelezően 
elkülönítetten gyűjtött hulladékainak gyűjtésére, e hulladékok hulladékkezelő 
létesítményekbe való szállítására, ártalmatlanítására, újrahasznosítására; 
d) a természetes személy ingatlantulajdonos által az ingatlanán keletkező nagydarabos 
és a lomtalanítás körébe vont lom hulladékának gyűjtésére és e hulladékok 
hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására, megsemmisítésére vagy 
ártalmatlanítására; 
e) a természetes személy ingatlantulajdonos háztartásában keletkező elkülönítetten 
gyűjtött veszélyes hulladékának külön gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő 
létesítményekbe való szállítására, megsemmisítésére vagy ártalmatlanítására külön 
megállapodás alapján; 
f) hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésére és ott történő hulladék gyűjtésére és az ott 
gyűjtött hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására, 
megsemmisítésére vagy ártalmatlanítására. 

 
4. A közszolgáltatási szerződés 

 
7. § 

A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján, valamint az 
Önkormányzat a pilisborosjenoi.hu portálon közzé teszi. 
 

5. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 
 

8. § 



(1) Az Önkormányzat közszolgáltatás teljesítését a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott módon ellenőrzi. A Közszolgáltató köteles a helyszíni ellenőrzés során a 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatói kötelezettségek teljesítésére 
vonatkozó információkat tartalmazó dokumentumokba az ellenőrzést végzőnek betekintést 
biztosítani, továbbá a közszolgáltatási beszámolóban nem jelzett tényekről adatot, elemzést 
szolgáltatni. 
(2) A közszolgáltatás teljesítését érintő gazdálkodási és fejlesztési információkról a 
Közszolgáltató az Önkormányzat részére évente, a tárgyévet követő március 31-ig 
tájékoztatást nyújt. 
 

9. § 
Az Önkormányzat: 

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges információkat a 
Közszolgáltató számára átadja; 
b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek 
közszolgáltatással történő összehangolását elősegíti; 
c) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, 
valamint kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket kijelöli. 

 
6. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

 
10. § 

(1) Az ingatlantulajdonos bejelentését követően a Közszolgáltató az ingatlanon keletkező 
vegyes hulladék gyűjtését a bejelentést követő szolgáltatási napon az ingatlantulajdonos saját, 
azonban a Közszolgáltató hulladékgyűjtő járművével kompatibilis edényzetéből üríti. 
(2) Az ingatlantulajdonos részére az ingatlanon keletkező elkülönítetten gyűjtött kerti 
biohulladék gyűjtésére szolgáló, a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi 
forgalomban kapható műanyag zsákok megvásárlási lehetőségét a Közszolgáltató 
ügyfélszolgálatán valamint kereskedelmi partnerei segítségével egyéb helyeken biztosítja. 
(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, az 
ingatlanon várhatóan keletkező települési vegyes hulladék mennyiségnek megfelelő e rendelet 
szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és azt Közszolgáltató észleli, akkor a 
Közszolgáltató köteles részére az észlelést követő 15 napon belül bejelentésének pótlására 
felszólítást küldeni, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés 
megkötését is kezdeményezni. 
(4) Ha az ingatlantulajdonos e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a 
Közszolgáltató - az ingatlantulajdonos egyidejű írásbeli értesítése mellett - az ingatlanon lévő 
lakóegységenként vagy gazdálkodó egységenként, intézményenként minimálisan 1 db 120 
literes, vagy az ingatlantulajdonos által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek 
megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, 
addig az időpontig, ameddig az ingatlan tulajdonosa a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 
 

11. § 
(1) Közszolgáltató köteles az üdülőingatlan tulajdonosok részére minden év március 15. 
napjáig eljuttatni a hulladékgyűjtő zsákokat, vagy az azok ellenértékét tartalmazó belföldi 
postautalványt, valamint egy tájékoztatót a hulladékgyűjtő zsákok átvételének helyéről és 
módjáról. Az edényzettel rendelkező üdülőtulajdonosok edényeinek első ürítése minden év 
március 31. napjáig történik, utolsó ürítése minden év október utolsó szemétszállítási napján 
történik. 
 



12. § 
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges: 

a) engedélyeket, minősítéseket megszerzi; 
b) rekultivációs, és jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt egyéb pénzügyi 
fedezetet folyamatosan biztosítja; 
c) megfelelő mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja 
és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza; 
d) fejlesztéseket és karbantartásokat elvégzi legalább a közszolgáltatási díjban elismert 
fejlesztési hányad erejéig. 

(2) A Közszolgáltató: 
a) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggően közszolgáltatási tevékenységéről 
minden év február 28. napjáig az Önkormányzat részére beszámolót készít; 
b) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervének és egyéb, közszolgáltatást érintő 
fejlesztési terveinek elkészítése során az Önkormányzattal együttműködik, és a 
közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét - a környezetvédelmi hatóság vagy OHÜ 
által történő elfogadását követő 30 napon belül – az Önkormányzatnak megküldi; 
c) a fogyasztók számára a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot és 
tájékoztatási rendszert működtet; 

 
13. § 

A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező 
közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony 
megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt 
kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos Ht.-ben meghatározott és a 
közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat. A Közszolgáltató jogosult egyes, a 
közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót 
megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott 
személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek 
átadni. 
 

7. Az ingatlantulajdonos közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és 
kötelezettségei 

 
14. § 

Az ingatlantulajdonos az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást - ha a fogyasztó 
kérelmére a Közszolgáltatóval másként nem állapodnak meg - az e rendeletben meghatározott 
gyakorisággal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a Közszolgáltató 
részére rendszeresen átadja. 
 

15. § 
(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért díjat fizet. 
(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt díjfizetési kötelezettség az 
olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ezért ott települési 
vegyes hulladék nem keletkezik.  
(3) Az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a hulladékgazdálkodási szolgáltatás 
szüneteltetését a (2) bekezdés szerinti ingatlan esetében is. 
 

16. § 
(1) A természetes személy ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak bejelentést tesz az 
ingatlanon lakók vagy ott rendszeresen tartózkodók számának az ingatlanon várhatóan 



keletkező települési vegyes hulladék mennyiségére kiható változása esetén, e rendelet 1. 
melléklete szerinti tartalommal. 
(2) A nem természetes személy ingatlantulajdonos, valamint az egyéni vállalkozó a 
közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó bejelentést tesz a Közszolgáltató részére, 
e rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal. 
(3) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti, ha 
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok - különösen a közszolgáltatásba újonnan történő 
bekapcsolódás - folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 
 

17. § 
(1) Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken 
előreláthatóan legalább 30 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem keletkezik. 
(2) A felfüggesztésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban bejelenti a 
Közszolgáltatónak, a felfüggesztés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal 
megelőzően. 
(3) Ha a felfüggesztés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul bejelenti a Közszolgáltatónak. 
(4) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül 
kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a 
hulladékot elszállítja, az ingatlantulajdonos pedig a közszolgáltatási díjat megfizeti. 
   

IV. Fejezet 
A közszolgáltatás díjmegfizetésének módja 

 
8. A közszolgáltatási díj megfizetése 

 
18. § 

(1) A NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) szedi be a közszolgáltatási díjat. 
(2) Koordináló szerv a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített 
feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által 
meghatározott szolgáltatási díjat fizet. 
(3) Az ingatlantulajdonos a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat 
utólag, a megküldött számla alapján, a számlán szereplő fizetési határidőig fizeti meg.  

 
V. Fejezet 

A közszolgáltatás keretében történő hulladékgyűjtés 
 

9. A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok 
 

19. § 
 (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására az 
edényt üríthetővé és használhatóvá teszi. 
(2) Nem helyezhetőek el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe az alábbi 
újrahasznosítható hulladékok: 

a) papír, 
b) műanyag, 
c) fém. 



(3) Nem helyezhető el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe kerti biohulladék. 
(4) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz – és robbanásveszélyes 
anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy 
mások életét, testi épségét, egészségét. 
(5) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő 
hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron 
gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék. 
 

20. § 
(1) Az ingatlantulajdonos a saját vagy közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott 
gyűjtőedényzetét az ingatlan területén belül tárolhatja. 
(2) Gyűjtőedényt közterületen 24 órát meghaladóan elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag 
a közterület-használatra vonatkozó jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély 
vagy közterület-használati hozzájárulás alapján lehet. 
(3) Az ingatlantulajdonos a hulladék elszállítása céljából a hulladékgyűjtő edényzetét, vagy 
erre rendszeresített zsákban kitett hulladékát a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a 
közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen helyezi 
el. 
(4) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt, a kerti biohulladékok gyűjtésére szolgáló 
hulladékgyűjtő zsákot, és a legfeljebb 1 méteresre darabolt, összekötözött faágakat legfeljebb 
a szállítási napot megelőző napon, 20 órától helyezi ki a közterületre, kivéve a tartósan 
engedélyezett elhelyezést.  
(5) Az ingatlantulajdonos - a közszolgáltatás körébe tartozó - települési hulladékát kizárólag a 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a kerti biohulladékok és 
elkülönítetten gyűjtött hulladékok esetében gyűjtőzsákban helyezi el.  
 (6) Az ingatlantulajdonos a hulladékot a gyűjtőedényben, kerti biohulladékok esetében a 
hulladékgyűjtő zsákban úgy helyezi el, hogy az, az edény, zsák mozgatásakor, valamint a 
gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. Az 
ingatlantulajdonos a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja. 
(7) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, és összekötözött faág, lomtalanításkor 
kihelyezett lom hulladék nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése 
egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
(8) Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak 
elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a 
Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza. 
(9) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület 
szennyezése. 
 

21. § 
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha: 

a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül 
kihelyezésre; 

b) a kerti biohulladék esetén nem a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi 
forgalomban kapható műanyag zsákban kerül kihelyezésre, vagy a vastagabb faágak 1 
méteresnél nagyobb darabokban vagy nem összekötözve kerülnek kihelyezésre; 
c) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel 
az ingatlantulajdonosnak felróható okból nem üríthető; 
d) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a 
szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, 



továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, 
ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet; 
e) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, 
robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési 
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem 
minősül települési hulladéknak; 
f) a kihelyezett gyűjtőedény a szolgáltatási szerződésben meghatározott maximális 
tömeget meghaladó hulladékot tartalmaz; 
g) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet 
szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges; 
h) gyűjtőedény nem a szerződésnek megfelelő méretet jelölő tárgyévi matricát 
tartalmaz, vagy nincs rajta az adott évre szóló matrica. A többlet hulladék nem a 
szolgáltató által forgalmazott zsákban került kihelyezésre; 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató a szállítást megtagadja, és 
az (1) bekezdés szerinti megtagadási okok előfordulás esetén az ingatlantulajdonost írásban 
értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és felszólítja a 
megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére. 
 

10. A vegyes hulladék gyűjtése 
 

22. § 
(1) A közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, akár az ingatlantulajdonos, akár 
a Közszolgáltató tulajdonában álló szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, 
darabszámát a Közszolgáltató úgy állapítja meg, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke 
igazodjon az ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve 

a) a településen képződő vegyes hulladék fajlagos mennyiségét, 
b) az ingatlant használók számát, 
c) az ürítési, elszállítási gyakoriságot, valamint 
d) az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségét (ha az ingatlanon a települési hulladékot 
elkülönítetten gyűjtik). 

Előbbiek során Közszolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi az ingatlantulajdonos 
igényeit is. 
(2) A vegyes hulladék ürítésének minimális gyakorisága heti egy alkalom. 
 

11. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
 

23. § 
(1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém 
hulladékokat hulladékgyűjtő edényekbe vagy erre a célra rendszeresített zsákokba az alábbiak 
szerint külön gyűjti úgy, hogy: 

a) a papírhulladékot a kék színű, vagy kék fedéllel ellátott gyűjtőedénybe, zsákba vagy 
kötegelve; 
b) a műanyag valamint a fém, tetra pack hulladékot együttesen a sárga színű, vagy 
sárga fedéllel ellátott gyűjtőedénybe vagy zsákba helyezi. 

(2) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém, tetra pack hulladékokat tartalmazó 
gyűjtőedények ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom. A Közszolgáltató az 
ürítések gyakoriságát igény szerint növelheti. 
(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített 
elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartalmát akkor is, ha azok 



ürítésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos ingatlanán vagy telephelyén belül 
kerül sor. 
(4) Amennyiben a gyűjtőedényben vagy zsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött 
hulladék került elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató az ürítést megtagadhatja.  
(5) A Közszolgáltató a (4) bekezdés szerinti megtagadási ok legalább háromszori előfordulása 
esetén az ingatlantulajdonost írásban értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről 
és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére. 
 

12. Biohulladék 
24. § 

(1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező kerti biohulladékokat külön 
gyűjti úgy, hogy: 

a) a lombot, kaszálékot, nyesedéket, vékony gallyakat a Közszolgáltató logójával ellátott, 
kereskedelmi forgalomban kapható – műanyag zsákba 

b) a vastagabb faágakat legfeljebb 1 méteresre darabolva, összekötve a lakókörzetre 
érvényes zöldhulladék gyűjtés napján helyezi ki. 

(2) Az elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladék elszállítási gyakorisága tavasszal és ősszel 
legalább egy-egy alkalom. A Közszolgáltató a kerti biohulladékok elszállításának 
gyakoriságát igény szerint növelheti. 
(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az előkészített elkülönítetten 
gyűjtött kerti biohulladék gyűjtésére szolgáló zsák tartalmát akkor is, ha azok gyűjtésére a 
szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor. 
(4) Amennyiben a zsákban nem biohulladék került elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató az 
ürítést, elszállítást megtagadhatja. 
(5) A Közszolgáltató a (4) bekezdés szerinti megtagadási ok legalább háromszori előfordulása 
esetén az ingatlantulajdonost írásban értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről 
és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére. 
 

13. Hulladékgyűjtő udvar 
 

25. § 
(1) Az Önkormányzat által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarra történő hulladék 
szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik. 
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban - a Közszolgáltató 
előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok a műanyag és fém, tetra pack 
hulladékot leszámítva ne keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék. 
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények és környékük tisztán 
tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató szükség szerint gondoskodik. 
 

14. Lomhulladék gyűjtése 
 

26. § 
(1) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a 
Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - 
külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. 
(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban 
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem 
helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el. 
(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: 



a) építési és bontási hulladék; 
b) gumiabroncs hulladék; 
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű; 
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék; 
e) veszélyes hulladék; 
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék; 
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék; 
h) kerti biohulladék. 

(4) A lom hulladék elszállítás házhoz menő rendszerben történik. Az ingatlantulajdonos a 
Közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, járatba illesztve teheti ki az ingatlan előtti 
közterületre elszállítás céljából évente egy alkalommal, 3 m3 mennyiséget meg nem haladó 
nagydarabos háztartási hulladékát. 
 (5) Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével. 
 

15. Elhagyott hulladék elszállítása 
 

27. § 
(1) Ha az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületen elhagyott, vagy azon 
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a 
hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó Ht. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, 
a hulladék elszállításáról és kezeléséről a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés keretein 
kívül kötött külön szerződés kötése és díj felszámítása mellett gondoskodik. 
(2) Az elhagyott hulladék elhagyásáért felelős személynek a hulladék elszállítását követően 
történő ismertté válása esetén az Önkormányzat a felelő személytől követelheti az elszállítás 
díját. 
 

VI. Fejezet 
A közszolgáltatás keretében történő hulladékgazdálkodás 

 
16. Hulladékok szállítása 

 
28. § 

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításához az egyes 
hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező járművet, eszközt használ. 
(2) A Közszolgáltató a településen lévő főútvonal mentén a hulladékgyűjtést lehetőség szerint 
7 óra előtt befejezi. 
(3) Rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átmeneti változása, szüneteltetése esetén a 
Közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat honlapján haladéktalanul értesíti. 
(4) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes hulladéktól 
elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el az előkezelő, 
hasznosító telephelyre. 
(5) Pilisborosjenő egész közigazgatási területén a kommunális hulladékgyűjtési időpont a 
csütörtöki nap. A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az 
ingatlantulajdonost a változás bekövetkeztét megelőzően legalább 15 nappal írásban értesíti. 
 

VII. Fejezet 
Közterületek tisztántartása 



 
17. Közterületek tisztán tartásával kapcsolatos szabályok 

 
29. § 

(1) A hulladékot nem lehet - a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon – 
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 
(2) A Község köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan 
közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési 
környezetet szennyezné, fertőzné. 
(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az e rendeletben meghatározott ingatlantulajdonosok 
kötelesek gondoskodni. 
(4) Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál természetes személy építtető esetén a 
tisztántartás az építtetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli. 
(5) Az önkormányzati utak (helyi közutak) tisztántartásáról, hó és síkosság mentesítéséről az 
önkormányzat gondoskodik.  
(6) Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz 
tisztántartásáról a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (kiépített beton vagy 
egyéb átereszek,) valamint a járdához tartozó folyókáknak és víznyelő rácsoknak folyamatos 
tisztántartásáról – ide értve a hó és síkosság elleni védekezést is – az ingatlantulajdonos 
köteles gondoskodni. 
(7) Az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója, bérlője, 
ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani és az ott keletkezett hulladékot eltávolítani. 
(8) Ha a tisztántartási kötelezettség teljesítésének kérdésében a kötelezettek között vita van, a 
vita eldöntésében a Polgármesteri Hivatal közreműködését igénybe vehetik a felek. 
(9) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka 
és a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a 
járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad 
terület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon. 
(10) Ha bármilyen jármű üzemelése során a közterület szennyeződik, vagy a szennyeződés 
egyéb módon, (pl. kereskedelmi, vendéglátó, stb. tevékenység) következik be, a jármű 
üzemben tartója, üzemeltetője köteles a szennyeződés haladéktalan eltávolításáról 
gondoskodni. 
 

30. § 
(1) Nem szabad a közterületeket beszennyezni, a közterületeken bárminemű szemetet, vagy 
elhasznált tárgyat (pl. háztartási hulladékot, papírt, gyümölcshéjat, stb.) elhelyezni, elszórni, 
eldobni. 
(2) Védeni kell a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, 
műtárgyakat, műalkotásokat, játszóteret, parkosított közterületrészt. 
 (3) Nem szabad dugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat (törmeléket, 
homokot, hulladékot, papírt, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, stb.) a közcsatorna 
víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni. 
 (4) Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét 
szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem 
magánterületen elhelyezni nem szabad. 
 (5) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni nem 
lehet. Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni. 
 

18. Közterületen különböző tevékenységet végzők kötelezettségei 
 



31. § 
(1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán 
tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról 
gondoskodni. 
(2) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – 
közterületi részt – a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól 
függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani. 
(3) Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő 
rendezvények ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását az azt engedélyező 
köteles előírni és a végrehajtást ellenőrizni. 
 

IX. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
32. § 

(1) Jelen rendelet 2017.03.01. napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 
7/2014. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 
 

Küller János                 dr Szabó József Zoltán 
polgármester                                         jegyző 

 


