
Budakeszi Város Képviselı-testületének 
38/2009. (XII. 16.) számú rendelete  

a települési szilárd hulladékokkal összefüggı tevékenységekrıl  
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény 20. § (3) pontjában kapott felhatalmazás alapján a háztartási 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A helyi közszolgáltatás tartalma, ellátási területe 
 

(1) A köztisztasággal és a településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladatok 
ellátása keretében Budakeszi Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
települési szilárd hulladék rendszeres összegyőjtésérıl, elszállításáról kötelezı helyi 
közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) A kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás Budakeszi város belterületére, 
valamint külterületén lévı Makkosmária és Nagyszénászugra terjed ki. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott területen lévı ingatlanok valamennyi tulajdonosa, a 
külterületen az emberi tartózkodásra is alkalmas épületek beépített ingatlanok 
tulajdonosa, illetve használó /továbbiakban: tulajdonos/ - függetlenül attól, hogy 
természetes személy, vagy jogi személyiséggel rendelkezı társaság - az ingatlanán 
kötelezı kommunális hulladék elhelyezésérıl a kommunális hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás kötelezı igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

(4) A (2) bekezdésben érintett ingatlanokon keletkezı kommunális hulladék begyőjtésérıl 
és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik. 

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a radioaktív anyagokra, a folyékony hulladékokra és a 
velük összefüggı tevékenységekre.  

(6) A továbbiakban e rendelet alkalmazásában a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 3. §-ában és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeirıl szóló 213/2001. (XI:.14.) Korm. Rendelet 3.§ -ában, valamint a 
16/2002. (IV.10.) EüM  rendelet 2.§ (2) bekezdésében foglalt fogalom 
meghatározásokat kell figyelembe venni. 

 
2. § 

 
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatást az annak 

teljesítésére alkalmas közszolgáltató szervezet: Saubermacher-Magyarország Kft 
(továbbiakban: Közszolgáltató) végzi. 

(2) A Közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerzıdést az 
Önkormányzat köti meg.  

 
3. § 

 
A közszolgáltató és a tulajdonosok jogai, kötelezettségei 

 
(1) A belterületi tulajdonos köteles igénybe venni  

a) a települési szilárd hulladék rendszeres győjtésére rendszeresített győjtıedényt, 



b) A győjtıedény őrtartalmát meghaladó mennyiségő alkalmi hulladék győjtésére a 
Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, azonosító jelével ellátott 
környezetbarát zsákot. 

(2) A külterületi tulajdonos a települési szilárd hulladék rendszeres győjtésére szolgáló 
győjtıedényt, vagy a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, azonosító jelével ellátott, 
120 literes, szezonális szerzıdés szerinti környezetbarát zsákot köteles igénybe venni. 

(3) A környezetbarát zsák igénybevételére az (1) bekezdés b) pontján túl, akkor van 
lehetıség, ha az ingatlant a Szolgáltató győjtıjármőjével nem tudja megközelíteni. 

(4) A tulajdonos az alkalmazható győjtıedények közül azt a típust és olyan számban 
köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék tárolása két 
ürítés között környezetszennyezés nélkül megoldható. 

 
4. § 

 
(1) A tulajdonos köteles a háztartási hulladék győjtésére, illetve elszállítására - a 3.§ 

figyelembe vételével - az e rendeletben felsorolt győjtıedények valamelyikét használni. 
Ha a kihelyezett hulladék mennyisége meghaladja a győjtıtartály/ok/ őrtartalmát, a 
tulajdonos a Közszolgáltatóval való egyeztetés után nagyobb őrtartalmú tartályra cseréli 
le az eredeti győjtıedényt, illetve megemeli a győjtıtartályok számát. A tulajdonos 
ennek megfelelı szemétszállítási díjat köteles fizetni. Eseti többlethulladék 
elszállítására a közszolgáltató által kibocsátott, jelölt zsák alkalmazható.  

(2) A tulajdonos a győjtıedényeket saját ingatlanán belül köteles tárolni. 
(3) A tulajdonos a győjtıtartályban a háztartásokban szokásosan keletkezı hulladékot 

tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy a hulladék elszállítása során alkalmazott gépi 
ürítést ne akadályozza.  

(4) A győjtıedényekben veszélyes hulladékot elhelyezni tilos. 
(5) A tulajdonos köteles a győjtıtartályt a háztartási hulladék elszállítása céljából a 

közzétett járatterv alapján reggel hat óráig, közterületen, a győjtıjármővel 
megközelíthetı és az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 

(6) A háztartási hulladék elszállítása céljából kihelyezett tartály nem akadályozhatja a 
jármő- és a gyalogosforgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy 
károkozás veszélyének elıidézésével. 

(7) A tulajdonos a győjtıtartály karbantartásáról, mosásáról, fertıtlenítésérıl illetve 
cseréjérıl köteles gondoskodni. 

 
5. § 

 
(1) A Közszolgáltató köteles a győjtıedényeket és zsákokat minimum hetente, a 

járattervnek megfelelıen  üríteni. 
(2) A Közszolgáltató köteles a járattervet akkor is betartani, ha az ürítési nap munkaszüneti 

napra esik.  
(3) A Közszolgáltató köteles a győjtıedényzet ürítését oly módon végezni, hogy az a 

tulajdonosok nyugalmát és a közúti forgalmat szükségtelenül ne zavarja. 
(4) A Közszolgáltató a kötelezı közszolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási 

hulladék elszállítását, ha: 
 a) az nem a rendszeresített győjtıtartályban kerül elszállítás céljából átadásra, 
 b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, mely  
                 a háztartási hulladékkal együtt nem győjthetı, nem szállítható. 
 c) a hulladék az edényben betömörített, befagyott állapotban található 



(5) A karácsonyfákat felaprítva, max. 1,5 méteres darabokban a Közszolgáltató külön díj 
felszámítása nélkül szállítja el. 

(6) A Közszolgáltató köteles a szemétgyőjtı edény kiürítését elvárható gondossággal 
elvégezni, az okozott károkat - megjavítás vagy új edényzet biztosításával - megtéríteni. 

(7) A begyőjtés során keletkezett (kiszóródott) szennyezıdés takarításáról a Közszolgáltató 
köteles az ürítéssel egyidejőleg gondoskodni. 

 
6.§ 

 
A szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés tartalmi elemei 

 
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatás megkezdésérıl, 

változásairól és lényeges feltételeirıl a Közszolgáltató az ingatlantulajdonossal írásban 
egyedi szerzıdést köt. A kötelezı közszolgáltatással kapcsolatos jogviszonyt a 
Közszolgáltató és a tulajdonos között a szolgáltatás közszolgáltató általi felajánlásának 
ténye hozza létre annak tényleges igénybevételétıl függetlenül. 

(2) Társasház esetén a szerzıdést a társasházközösség döntése alapján a 
társasházközösséggel vagy az egyes tulajdonosokkal kell megkötni. Ez egyes 
tulajdonossal történı szerzıdések megkötése érdekében a társasházközösségnek a 
Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania az általa ismert és szükséges személyes, 
valamint a –közösség által elfogadott- számlázás alapjául szolgáló költségelosztáshoz 
szükséges adatokat.  

(3) A társasházban mőködı üzlet tulajdonosa a szerzıdést külön, illetve a 
társasházközösség döntése alapján ahhoz csatlakozva is megkötheti. 

(4) A szilárd hulladék közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerzıdésnek az alábbiakat 
kell tartalmaznia: 
1 Megrendelı adatait: 
Magánszemély esetén: 
Név 
Cím 
Születési hely, idı 
Anyja neve 
Társasház esetén 
Társasház neve, képviselıje (a csatlakozó üzlettulajdonos, illetıleg bérlı neve) 
Cím 
Adószám 
Bankszámlaszám 
Cégjegyzékszám 
2 A szolgáltató azonosító adatait 
3 Szerzıdés tárgyát: 
Közszolgáltatás igénybevételének kezdı napját 
Rendelkezésre bocsátott edény darabszámát és ürítési térfogatát 
Teljesítés helyét 
Ürítési gyakoriságot 
4 Szolgáltatási díjat 
Díjtételt ÁFA  nélkül edénytípusonként 
Fizetési határidıt és fizetési módot 
Hátralék esetén felszámítható kamat mértékét 
5 Számlázás módját 
Számla kibocsátás idejét. 



6. Szolgáltatáshoz kapcsolódó információkat 
Megrendelı által közölt adatokat 
Közszolgáltatás mértékét meghaladó, megrendelı igényéhez kapcsolódó esetleges 
többletszolgálatról és annak díjáról 
Díjfizetést igazoló matricáról 
7 Szolgáltatnál mőködtetett ügyfélszolgálat helyét, idejét 
8 Szerzıdés módosítás és felmondás feltételeit 
 

(5) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás nyújtásának egyedi 
szerzıdésben szabályozott lényeges feltételeiben bekövetkezı változásról a 
Közszolgáltató haladéktalanul - a változás bekövetkezte elıtt írásban köteles a 
szerzıdött ingatlantulajdonost értesíteni. 

 
7.§ 

 
(1) A kötelezı közszolgáltatás igénybevételével érintett ingatlantulajdonos 

beazonosításához, a szolgáltatási szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat- 
amennyiben ezek a szolgáltatást igénybevevıtıl nem szerezhetık be és a Hivatal 
adatbázisában fellelhetık- a Polgármesteri Hivatal a közszolgáltatónak térítésmentesen 
átadja. 

(2) A közszolgáltató az átadott, valamint a közszolgáltatás teljesítése során tudomására 
jutott személyes adatokat csak a közszolgáltatással összefüggı tevékenységével 
kapcsolatban és a díjhátralék behajtása érdekében tett intézkedéseinél használhatja fel. 
 

8.§ 
 

A tulajdonosok díjfizetési kötelezettsége 
 

(1) A települési szilárd hulladék rendszeres győjtésével, elszállításával, valamint 
elhelyezésével kapcsolatos kötelezı közszolgáltatásért a tulajdonos közszolgáltatási 
díjat köteles fizetni. 

(2) Az Önkormányzat a szemétszállítás díját az alábbi összegekben határozza meg. 
 

a) Lakossági szolgáltatás edényfajtánként:  
 

Edénytípus  Nettó díj Egységár 
 Ft/ürítés Ft/liter 

50 l 89 1,78 
75 l 89 1,19 
110 l 262 2,38 
120 l 262 2,18 
240 l 475 1,98 
1100 l 1951 1,77 

 
b) Konténerek (kommunális hulladék) ürítési díja: 1145,-Ft/m3   
 
c) Zöldhulladék elszállítás közszolgáltatási szerzıdés szerinti, ingyenesen biztosított 
mennyiségen felüli ára: 219,-Ft/ 120 literes zsák.  
 
d) Kommunális hulladék elszállítása (120 literes zsák): 290,-Ft/zsák  



 
Az árak magában foglalják a hulladékszállítás, kezelés, elhelyezés, ártalmatlanítás, 
számlázás és ügyfélszolgálat költségeit is. 

  A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 

(3) A díj a települési szilárd hulladék közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott 
gyakoriságú összegyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának költségeit 
tartalmazza. E gyakoriság heti egy alkalommal (társasházaknál heti két alkalom) történı 
kommunális hulladék elszállítását jelenti. 

(4) A szolgáltatással kapcsolatos közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató vagy Megbízottja 
szedi be. 

 
(5) Az ingatlantulajdonos a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díját a Közszolgáltató 

kibocsátott számlája alapján köteles fizetni. 
(6) A közszolgáltatás díját tartalmazó értesítés összegszerőségével kapcsolatban a 

tulajdonos a Közszolgáltatónál, illetve Megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a 
számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya nincs. A tulajdonos 
által írásban tett kifogásra a Közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. 
Ha a tulajdonos túlszámlázást megállapító kifogásának a Közszolgáltató helyt ad, a 
tulajdonosnak a többletösszeget és idıarányos kamatait visszafizeti vagy tulajdonos 
kérésére az esedékes díjfizetési kötelezettségébe betudja.  

(7) A tulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését, abban az esetben, ha a Közszolgáltató 
közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

(8) Nem tagadható meg a díj fizetése a (7) bekezdés szerint, ha a Közszolgáltatót a 
közszolgáltatás nyújtásában az idıjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és az 
akadály elhárítását követıen a lehetı legrövidebb idın belül pótolta mulasztását. 

(9) Tulajdonos változás esetén a Közszolgáltatónak történı bejelentés napjáig a 
közszolgáltatás díját a régi tulajdonos viseli. 

(10) A közszolgáltató jogosult azon tulajdonosoknak, akik nem kötnek szerzıdést, vagy nem 
szolgáltatnak adatot a díjtétel megállapításához, 1 db 110 literes győjtıedény heti 
egyszeri ürítési díját leszámlázni. 

 
9.§ 

 
Lomtalanítás és zöldhulladék szállítás 

 
(1)  A Közszolgáltató évente egy alkalommal megszervezi és lebonyolítja a lakossági 

lomtalanítást. Az évi egyszeri lomtalanítás költségét a hulladékkezelési közszolgáltatási 
díj tartalmazza.  

(2) A nagydarabos hulladékot (lomot) a tulajdonos a Közszolgáltató által elızetesen 
megjelölt és a Budakeszi Hírmondó címő lapban közzétett idıpontban és helyre 
helyezheti ki elszállítás céljából. 

(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármő és 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, 
illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével. 

(4) A lomtalanításkor kihelyezett hulladék bomló, vagy mérgezı anyagot nem tartalmazhat. 
A széthulló, szétesı, kiporzó anyagot csak környezetbarát zsákban lehet kihelyezni. Az 
ingatlanok karbantartásából, felújításából, átalakításából, valamint bontásából származó 
építési törmelék elszállítása nem tartozik a kötelezı közszolgáltatás hatálya alá. Ennek 
elszállításáról, illetıleg elszállíttatásáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia. 



(5) A Közszolgáltató évente két alkalommal biztosítja a lakosságnál keletkezı veszélyes 
hulladékok begyőjtését és elszállítását elıre egyeztetett idıpontban mobil konténerrel. 
Az évi kétszeri veszélyes hulladék győjtés költségét a hulladékkezelési közszolgáltatási 
díj tartalmazza. 

(6) Zöldhulladék elszállítását a szolgáltató rendszeresen (áprilistól-szeptemberig tartó 20 
hetes idıszakban, 10 alkalommal) végzi, a lakosság számára az erre a célra 
rendszeresített zsákos győjtés lehetıségének biztosításával.  

 
10. § 

 
A közszolgáltatás szüneteltetése 

 
(1) A tulajdonos legalább 30 nappal a kívánt idıpont elıtt írásban kérheti a 

Közszolgáltatótól  a háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatás 
szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem 
tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más sem használja. 

(2) Az 1. §. (2) bekezdésében meghatározott külterületen lévı ingatlan tulajdonosa bejelenti 
a Közszolgáltatónak, hogy ingatlanát kizárólag szezonálisan (április 01. - szeptember 
30. között) használja. A szezonális használatot a Közszolgáltató és az ingatlan 
tulajdonos között szerzıdésben rögzíteni kell. Szezonális szerzıdés esetén az ingatlan 
tulajdonos csak a szezon idejére köteles a közszolgáltatásért fizetni, az október 01. és 
március 30. közötti idıszakban fizetési kötelezettség szünetel. A szezonális idıszakon 
túl esetlegesen keletkezı kommunális és/ vagy zöldhulladékot az ingatlan tulajdonos az 
erre a célra rendszeresített, megvásárolható mőanyag zsákban köteles elszállíttatni. 

 
11. § 

 
A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezések 

 
(1) Mindazok, akiknek tevékenysége során települési egyéb szilárd hulladék keletkezik, a 

vonatkozó egyéb jogszabályok elıírásai szerint kötelesek gondoskodni a hulladék 
győjtésérıl, tárolásáról, elszállításáról és ártalommentes elhelyezésérıl. 

(2) Gazdálkodó szervezet a tevékenysége során keletkezı települési szilárd hulladéka 
tekintetében akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a 2000. évi XLIII. Tv. 
13. § értelmében saját maga nem gondoskodik, vagy a közszolgáltatás keretében 
nyújtott települési hulladékkezeléstıl a Környezetvédelmi Felügyelıség által igazoltan 
lényegesen kedvezıbb megoldással nem gondoskodik.  

(3) A (2) bekezdésben felsorolt egyéb eljárások igazolását a jegyzı vagy a szolgáltató 
kérésére írásban kell rendelkezésre bocsátani. 

 
12.§ 

 
A díjhátralék behajtásáról 

 
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı 

díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a 
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minısülnek. 

(2) A díjhátralék keletkezését követı 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az 
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja 
annak teljesítésére. 



(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követı 90. napot 
követıen a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék 
adók módjára történı behajtását a települési önkormányzat jegyzıjénél kezdeményezi. 

 
13. § 

 
(1) Jelen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a 11/2009.(III. 24.) rendelet, az 59/2008. (XII. 

17.) rendelet, az 54/2008 (XII. 17.) 1.§-ában szereplı „a háztartási hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 14/1996. (III. 07.) rendelet 
12. § új (3) bekezdéssel” szövegrész, a 18/2008. (IV. 1.) rendelet , az 52/2006. (XII. 
29.) rendelet, a 21/2004. (IV. 1.) rendelet, a 30/2001. (IX. 01.) rendelet, a 48/2000. (XII. 
29.) rendelet, a 18/1999. (VII. 01.) rendelet, a 12/1998. (IV. 07.) rendelet, a 42/1996. 
(XII. 30.) rendelet és a 14/1996. (III. 07.) rendelet hatályukat vesztik. 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a 43/1996. (XII. 30.) számú rendelet 8. §-a 
hatályát veszti.1 

 
 
Budakeszi, 2009. december 15. 
 
 
 
 Tagai István Majorné dr. Stahácz Éva 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
E rendeletet 2009. december 16-án kihirdettem. 
 
 
 
Majorné dr. Stahácz Éva 
Jegyzı 
 
 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 11/2011 (III. 24.) ÖR 


