
Harkány Város Önkormányzatának 
25/2015. (IX. 22.) számú rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjér l 
 
 
 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 
35.§-ában, és a 88.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában 
megállapított feladatkörében eljárva a következ  rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések
1. § 

 
Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja 

(1)   Jelen rendelet célja 
a) Harkány Város lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének 
megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel, 
 b) Harkány Város környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, 
szennyezettségének elkerülése érdekében a képz dött hulladék mennyiségének és 
veszélyességének csökkentése, a keletkez  hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a 
hulladék környezetkímél  ártalmatlanítása. 
(2)  Az önkormányzati rendelet céljának elérése érdekében Harkány Város közigazgatási 
területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy 
a) a környezetét a lehet  legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és 
igénybevétele csökkenjen, 
b) biztosítsa a keletkez  hulladék mennyiségének és min ségének megfelel  kezelését, 
hasznosítását, ártalmatlanítását. 
(3) Harkány Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében 
érvényesíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglalt alapelveket, 
meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a 
hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit. 
 

2.§ 
 

(1)A rendelet területi hatálya kiterjed Harkány Város közigazgatási területére. 
(2)A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi 

közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira, 
együttesen használt tárolóedény esetén a lakásszövetkezetekre, társasházakra és 



társasüdül kre, az önkormányzati intézményekre,– jelen rendeletben meghatározott 
feltételek fennállása esetén – a gazdálkodó szervezetekre, valamint a közszolgáltatóra.  

(3) A rendszeres hulladékszállításba bevont területek felosztását az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

(4) E rendelet tárgyi hatálya a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeir l 
szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.rendelet 2.§. 2. pontjában meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki. 

(5) A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki: 
a) az ingatlanhasználó, valamint a gazdálkodó szervezet által a Közszolgáltató 

szállítóeszközeihez rendszeresített és a jelen rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt 
edénytípusokban, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gy jtött és a 
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladék begy jtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; 
b) az ingatlanon összegy jtött nagy darabos, lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék 
évente kett  alkalommal - a Közszolgáltató által meghatározott id pontban és helyen, erre 
a célra biztosított szállítóeszközén - történ  begy jtésére és a Közszolgáltató általi 
elszállítására; 
c)  a települési hulladék egyes összetev inek más összetev kt l elkülönítetten, szelektíve 
gy jtött hulladék begy jtésére kéthetente egy alkalommal (továbbiakban: szelektív 
begy jtés). 
d) az a) -c) pontokban foglaltak szerint összegy jtött, begy jtött és a közszolgáltató által 
közzétett járatprogram szerint elszállított hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladék ártalmatlanítására; 

(6)A hulladékkezelési közszolgáltatás – gazdálkodó szervezetek és önkormányzati 
intézmények esetében - az alábbiakra terjed ki: a gazdálkodó szervezet a Közszolgáltató 
szállítóeszközeihez rendszeresített és a jelen rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt 
edénytípusokban, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gy jtött és a 
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begy jtésére és rendszeres, illetve 
alkalmi elszállítására, az összegy jtött, begy jtött és a közszolgáltató által közzétett 
járatprogram szerint elszállított települési hulladék ártalmatlanítására.  
 
 

3. § 
Harkány Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék begy jtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését a Dél-Kom Nonprofit Kft.  (a 
továbbiakban: közszolgáltató) szervezett közszolgáltatás útján biztosítja, amely kötelez  
közszolgáltatónak min sül a felek között létrejött helyi közszolgáltatási szerz dés alapján. 
 

4.§ 
A rendeletben használt fogalmakra a Ht., illetve a végrehajtására kiadott rendeletek, továbbá a 
Polgári törvénykönyv fogalom meghatározásait – a hivatkozott jogszabályok szerinti 
alapelvek és tartalom alapján értelmezve – kell alkalmazni. A fogalmak tartalmának ütközése 
esetén – amennyiben nem a Ptk. kogens fogalmairól van szó – a Ht., illetve a végrehajtási 
rendeletei szerinti fogalom meghatározás és értelmezés irányadó. 

 
5.§ 

 
 



(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni.  

(2) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat a lakossági 
hulladékoktól elkülönítetten gy jteni, és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét 
képez  vegyes hulladékot kötelez en a Közszolgáltatónak átadni, függetlenül a végzett 
tevékenység jellegét l.  

(3) A helyi kötelez  közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerz dés létrejön: 
a.) a közszolgáltatás els  igénybevételével, 
b.) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási 

készségét bizonyítja, 
c.) a szerz dés írásba foglalásával. 

(4) A közszolgáltatási szerz dés tartalmi elemei: 
a.) a felek megnevezése és azonosító adatai (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vev  
nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító 
adatai is): 

a felek neve, címe, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezet esetén annak 
székhelye, társasházak, lakásszövetkezetek esetén a közös képvisel  neve és címe, 
továbbá természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja neve, születési 
helye és ideje, 

b) a szerz dés tárgya, 
c.) a közszolgáltatás megkezdésének id pontja, 
d.) a szerz dött tárolóedény térfogata és darabszáma,  
e.) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja, 
f.) a szerz dés id beli hatálya, 
g.) a szerz dött gy jt edény azonosítására vonatkozó el írások,  
h.) egyéb, a szerz  felek által lényegesnek tartott elemek. 

(5) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerz dés 
írásba foglalásának bármely okból történ  elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles 
bejelenteni a közszolgáltatónak. 

 
6.§ 

 
(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató 

nyilvántartást vezet a Ht.-ben meghatározott adatok feltüntetésével. Az adatokat a 
közszolgáltatás ellátása, illetve ellen rzése céljából kizárólag a közszolgáltató jogosult 
kezelni, illetve az Önkormányzat, mint ellátásra kötelezett jogosult megismerni. 

(2) Az ingatlanhasználónak a változást követ  15 napon belül írásban be kell jelentenie a 
közszolgáltató felé, ha az (1) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt. 

(3)  A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési  
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelel en jár el. 
(4) A közszolgáltató biztosítja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az 
adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
(5) A közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás 
igénybevételére való kötelezettség fennállásáig, illetve, ha az megsz nt addig, amíg a 
közszolgáltatási díj megfizetésre nem kerül, hátralék esetében a hátralék fennállásáig 
kezelheti.  



7.§ 
 

(1)Szüneteltethet  a szolgáltatás igénybevétele a közszolgáltatás igénybevételére egész 
évben kötelezett ingatlanhasználó számára a bejelentést l számított legfeljebb 1 év 
id tartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerz déssel 
rendelkez  ingatlantulajdonos két naptári hónapnál hosszabb ideig Harkány közigazgatási 
területén kívül tartózkodik és távollétének várható id tartamát el zetesen (a 
közszolgáltató ügyfélszolgálatán írásban leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél 
formában) bejelenti a közszolgáltatónak.  
(2)A bejelentés megtételére csak a közszolgáltatóval szerz déses jogviszonyban álló, 
illetve a meghatalmazottja jogosult. A szünetelésre vonatkozó igénybejelentés 
megismételhet .  
(3) A bejelentéshez csatolni kell az érintett ingatlanra vonatkozóan a víz 
közm szolgáltató által kiállított, az ingatlan vízmér  órájának mér állását tartalmazó, a 
kérelem benyújtásakor 15 napnál nem régebbi igazolást. A szüneteltetés után utólag 
csatolni kell a szüneteletés utolsó napja után készített, szüneteltetés befejez  napjától 
számított 15 napon belül leadott, szintén az ingatlan vízmér  órájának mér állását 
tartalmazó igazolást. Ennek hiányában a közszolgáltató jogosult a kérelmezett 
szüneteltetés id tartamára utólag számlát kiállítani. 
(4)A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellen rizni jogosult. 
Amennyiben az ellen rzés során megállapítható, hogy az ingatlant használták a 
szüneteltetés id tartama alatt, úgy Közszolgáltató jogosult a szüneteltetés teljes 
id tartamára a számlázást újra indítani.  

       (5)Ha az ingatlant a szüneteltetési id tartam lejárta el tt használják, annak tényét a 
Közszolgáltatóval szerz dött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal 
korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni. 

 
 

II. FEJEZET 

KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE
8. § 

 
(1) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot csak az erre a célra 

kijelölt és legálisan m ködtetett hulladéklerakó telepen, hulladék udvarban, vagy a 
közszolgáltató által alkalmazott egyéb, jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó 
üzemeltetési szabályok és el írások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 

(2) Az önkormányzat gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a szükséges 
gy jt pontok, valamint a lerakóhely kijelölésér l, a létesítmények megvalósításáról és 

ködtetésér l a közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület használatát az 
indokolt mennyiség  gy jt edény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 

(3) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a közterületen állandó jelleggel – a közterület 
kezel jével egyeztetett, engedélyezett módon – elhelyezett tárolóedények biztonságos, 
elgurulásmentes helyének kialakításáról. 

 
9. § 

 
(1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele április 01. napjától szeptember 30. 

napjáig heti 2 alkalommal kötelez  az állandóan lakott ingatlanokkal rendelkez  
városrészben (I. övezet) a 110-120, valamint a 80 literes szabvány edénnyel rendelkez  



háztartások esetében, valamint az 1. számú mellékletben megjelölt társas-üdül knél (III. 
övezet) továbbá heti 2 alkalommal az I. övezetben nem állandóan lakott ingatlan 
használói számára (I/A). Az üdül ingatlanokkal rendelkez  “víkendtelepen” (II. övezet) a 
közszolgáltató által biztosított jelzett zsákok összegy jtése heti 1 alkalommal történik 
április 01. napjától szeptember 30. napjáig. A II. övezetben állandó lakóhellyel 
rendelkez  ingatlantulajdonosok részére a hulladékszállítás az I. övezetben 
meghatározottak szerint történik. 

(2) Október 01. és március 31. között a hulladékszállítás igénybevétele heti 1 alkalommal 
kötelez  az állandóan lakott ingatlanokkal rendelkez  városrészben (I. övezet) a 110-120, 
valamint a 80 literes szabvány edénnyel rendelkez  háztartások esetében, valamint az 
üdül ingatlanokkal rendelkez  “víkendtelepen” (II. övezet) állandó bejelentett lakással 
rendelkez k szabvány edényének esetében. 

(3) A „víkendtelep” (II. övezet) ingatlanhasználói megkötött szerz dés és a hulladékkezelési 
díj megfizetésének igazolása esetében a díjfizetési kötelezettség id tartamára - II. és III. 
negyedév – külön díj felszámítása nélkül 22 db/2 negyedévre 110 literes jelzett 
gy jt zsák átvételére jogosultak a Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális és Sport 
Központ épületében lev  Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájában. A II. 
övezetben az állandó bejelentett lakcímmel rendelkez kre az I. övezet el írásai 
vonatkoznak 

(4) Az állandó bejelentett lakcímmel rendelkez k szabvány edényére a Közszolgáltató 
jogosult egyedi azonosító jelet felhelyezni (matrica), amely hiánya esetén a 
közszolgáltatásra kizárólag az üdül ingatlanokra vonatkozó szabályok alkalmazhatók. 

(5) A szervezett közszolgáltatást igénybe vev k számára a szabványos tárolóedények 
használata kötelez ,  

(6) A választható szabványos tárolóedények felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.  
A III. számú övezetben a közösen használt edények számát, és az I/A. besorolás szerinti 
ingatlanok használói által használt tárolóedényeket úgy kell megválasztani, hogy 
lakrészenként legalább 50 liter tárolókapacitás álljon rendelkezésre. 
(7) 80 literes tárolóedény használatára jogosult az igazoltan egyszemélyes háztartásban él  

ingatlantulajdonos (egyedülálló ingatlantulajdonos), aki Harkány közigazgatási területén 
belül közszolgáltatási szerz déssel rendelkezik.  
A 80 literes edény használatára kötött szerz dés feltétele az Önkormányzat népesség-
nyilvántartójának igazolása a jogosultságról, valamint az edény beszerzése. 

(8)A 80 literes tárolókapacitás igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja 
nyilván. A nyilvántartott adatok ellen rzését a Közszolgáltató kérelmére a népesség-
nyilvántartó iroda látja el. Eltér  adat esetén a Közszolgáltató a kedvezmény megadását 
megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja. A kedvezményre jogosító körülmény 
megsz nése esetén a szerz  köteles azt haladéktalanul bejelenteni, és a közszolgáltatási 
szerz dés módosítását kezdeményezni.  

(9)A tárolóedények beszerzésér l (vásárlás, bérbevétel) és esetleges pótlásáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

 
10. § 

 
(1) A közszolgáltató a települési hulladékot a 9.§ szerinti gyakorisággal köteles 

elszállítani. 
(2) A szállítás módjáról és idejér l - úgyszintén az ünnepnapi szállítás rendjér l is - az 

igénybevev t a közszolgáltató írásban vagy közzététel útján a változás hatályba 
lépését legalább 8 nappal megel en tájékoztatja.  



(3)  A közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását 
megtagadhatja, ha: 

a) az nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített a jelen rendelet 2. 
mellékletében meghatározott gy jt edényben, vagy jelzett zsákban kerül átadásra,  
b) a szállításra átadott gy jt edényben a hulladékot a Ht.-ben foglaltak megszegésével 
helyezték el, és azt a közszolgáltató felhívására sem tették üríthet vé, 
c) a gy jt edényben több hulladékot helyeztek el, és emiatt az túltöltött, vagy a 
gy jt edény nem zárható le, és emiatt a gy jt edény ürítése a környezet szennyezése, a 
hulladék szóródása nélkül nem lehetséges, 
d) a többlethulladék vagy a zöldhulladék nem a közszolgáltató által e célra 
rendszeresített zsákban került kihelyezésre, vagy 
f) megállapítható, hogy a gy jt edényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a 
szállítás során a szállítást végz  személyek életében, testi épségében, egészségében, 
továbbá a begy jt  járm ben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, 
illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet, 
g) szemrevételezéssel megállapítható, hogy a kihelyezett gy jt edény mérgez , 
robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési 
hulladékkal együtt nem gy jthet , nem szállítható, nem ártalmatlanítható, illetve nem 
min sül települési hulladéknak, 
h) a tárolóedények matricájának hiánya, illetve sérülése esetén. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost 
írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényér l és okáról. 
Az ingatlantulajdonos köteles a megtagadáshoz vezet  okot vagy okokat megszüntetni, 
illet leg a megszüntetésr l gondoskodni. Az emiatt el nem szállított hulladék 
elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

 (5) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az 
ingatlantulajdonos kérelmére a szerz dés szünetel. 

(6) A hulladék elszállításának (3) bekezdésben meghatározott okból történ  megtagadása 
az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét nem érinti. 

 
III.FEJEZET 

AZ INGATLANTULAJDONOSOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
11. § 

 
(1) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató 

rendelkezésére kell bocsátani. 
(2)A közszolgáltató a települési hulladékot az ingatlan bejárata el tti járdán, vagy a kapu 

közelében, közterületen veszi át.  
(3)A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a 

hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. 
(4)Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedények el készít -, tároló helyét tisztán tartani, télen 

a hótól megtisztítani, az ürítéshez a hozzáférést biztosítani. 
(5) A begy jtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles 

gondoskodni. 



(6) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjárm vekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban 
kialakult módon történ  ürítését akadályozza.  

 
 

12.§ 
(1) Az ingatlanhasználó a tárolóedényben a települési hulladékot tömörítés nélkül úgy 

helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a 
közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne 
akadályozza, az ürít  berendezést ne károsítsa. 

(2) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel 
ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, 
kezelésének és ártalmatlanításának költségét.  

(3) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy 
befagyott, vagy a benne lév  hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az 
el írt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani 
és a tárolóedényt használhatóvá tenni. 

(4) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgez  
anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, k  
és épülettörmelék, nagyobb terjedelm , súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a 
hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a 
gy jt berendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. 

 
 

13. § 
 

A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 
fert tleníteni. A 770 literes rtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és 
fert tlenítése az ingatlanhasználó feladata, a 770 litert l 1100 liter rtartalomig terjed  
lakossági tárolóedények évi kétszeri tisztításáról az edény használójával kötött szerz dés 
alapján a közszolgáltató gondoskodik. 
 

 
 

 
14. § 

A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltér  rendelkezések 

(1) Harkány város közigazgatási területén m köd  gazdálkodó szervezet köteles minden 
év február 15. napjáig, illetve a hulladékkezelési közszolgáltatási szerz dését érint  
változás esetén az attól számított 15 napon belül az önkormányzat felé igazolni, hogy 
mely módon gondoskodik a tevékenysége során keletkezett hulladék gy jtésér l, 
elszállításáról és ártalmatlanításáról.  

(2) A gazdálkodó szervezetek tekintetében a közszolgáltatási jogviszony létrejön: 
a) a közszolgáltatás els  igénybevételével, 
b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre 
állási készségét bizonyítja, 
c)     a szerz dés írásba foglalásával. 



 (2) Az a gazdálkodó szervezet, amely jelen rendelet alapján köteles a közszolgáltatást 
igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerz dést köt 
a rendeletben meghatározott tartalommal. 

(3) Ha az (2) bekezdésben említett, vagy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált 
gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az (2) bekezdésben foglalt kötelezettség 
ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyz t köteles értesíteni, és az 
értesítéssel egyidej leg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerz dés 
megkötésére. 

(4) Azt a gazdálkodó szervezetet, amely hulladékkezelési kötelezettségének nem tesz eleget, 
a Közszolgáltató felhívja a hulladékkeletkezés tényének és mennyiségének 
bejelentésére és a szerz dés megkötésére. 

(5) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a szerz déskötésre vonatkozó 
kötelezettségének a Közszolgáltató által megjelölt határid re, a Közszolgáltató a 
bíróságtól kérheti a szerz dés létrehozását, továbbá igazolt költségének és kárának 
megtérítését. 

(6) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat a lakossági 
hulladékoktól elkülönítetten gy jteni és a közszolgáltatónak átadni, függetlenül a 
végzett tevékenység jellegét l. 

(7) A gazdálkodó szervezetekkel kötend  közszolgáltatási szerz désben meg kell határozni 
a szerz dést köt  feleket: a Közszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet 
cégjegyzékszer en, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az adószámot és a 
bankszámlaszámot is feltüntetve. 

(8) A szerz désben meg kell jelölni: 
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezd  napját, 
b) a teljesítés helyét és módját, 
c) a gazdálkodó szervezet által használt gy jt edényt rtartalom és darabszám szerint, 
d) az ürítési gyakoriságot, 

 (9) A szerz désben rendelkezni kell továbbá: 
a) a közszolgáltatási díjról, 
b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, 
c) a szerz dés módosításának, felmondásának feltételeir l, 
d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról. 

(10) A szerz dést a Közszolgáltató rendes felmondással nem mondhatja fel. A gazdálkodó 
szervezet a szerz dést írásban, 30 napos határid vel mondhatja fel. 

(11) A gazdálkodó szervezet a szerz dést akkor mondhatja fel, ha 
a) Harkány közigazgatási területén megsz nt az a tevékenysége, amellyel 
összefüggésben települési hulladéka keletkezett, vagy 
b) a Közszolgáltatónak megsz nik az e rendelet szabályain alapuló, a hulladékkezelési 
közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagos jogosítványa. 

(12) A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó 
hulladék tekintetében külön szerz dést köthet (ideértend  a lomtalanítás, inert hulladék 
elszállítása, szelektíven gy jtött hulladék-összetev k begy jtése). 

(13) A gazdálkodó szervezetek tárolóedényeinek tisztítása külön megrendelés alapján 
történhet. 

 
 
 



IV. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

15. § 
 

(1) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a 
jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt 
hulladékkezel  telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai 
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 

(2) A közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelel  darabszámú 
és min ség  szabványos tárolóedény álljon az ingatlanhasználó rendelkezésére. A 
tárolóedény a közszolgáltatótól – el zetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy 
bérbe vehet . 

(3) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését 
külön írásbeli szerz dés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az 
esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény 
rendeltetésszer  használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. 

(4) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 

(5) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az 
ebb l ered  karbantartási munkák, valamint a javítás id tartamára helyettesít  
tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a 
közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve 
cseréje az ingatlanhasználót terheli. 

(6) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlanhasználónak kell 
gondoskodnia. 

 
16.§ 

 
(1) A lakosság részére nyújtott Közszolgáltatás keretében a nagydarabos hulladék (lom) 

szervezett gy jtésér l és elszállításáról (lomtalanítás) évente legalább két alkalommal a 
közszolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítási id pontban térítésmentesen 
gondoskodik.  

(2) A lomtalanítás id pontjáról a közszolgáltató 3 héttel korábban értesíti a lakosságot.  
(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhet  ki: 

a)     építési és bontási hulladék, 
b)     veszélyes hulladék, 
c)     háztartásokban keletkez  vegyes hulladék, 
d)     elkülönítetten gy jthet  papír, m anyag- és fémhulladék, 
e)     kerti biohulladék, 
f)     ipari, mez gazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képz dött hulladék. 
 

17.§ 
(1)A zöldhulladék különgy jtése minden év április 01. és október 31. közötti id szakban (I. és 

II. övezet) kéthetente történik. A zöldhulladék gy jtés során kizárólag ágnyesedék (max. 



5 cm. átmér  és 1 méter hosszú ágak), f kaszálék, falomb helyezhet  ki. Az ágakat 
kévébe kötegelni, a f kaszálékot, valamint a falombot pedig átlátszó m anyag zsákba kell 
ki helyezni. A zsákolást csak úgy szabad elvégezni, hogy az kibírja a kézi emelést. 
Amennyiben a hulladék közé kommunális jelleg  anyag is kerül, abban az esetben az 
elszállítást a közszolgáltató jogosult megtagadni  

(2) A gazdálkodó szervezetek részére az (1) bekezdésen felsorolt szolgáltatást külön 
megrendelés alapján térítés ellenében végzi a közszolgáltató. 

 
18.§ 

(1) Az ingatlanhasználó által elkülönítetten gy jtött papír, m anyag és fém hulladék 
gy jtésér l a közszolgáltató kéthetente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás keretében – külön közszolgáltatási díj vagy egyéb ellenszolgáltatás 
felszámítása nélkül gondoskodik, az általa meghatározott napokon. 

(2) Az állandó lakos vagy életvitelszer en (nem id szakosan) a településen tartózkodó 
ingatlanhasználók az elkülönítetten gy jtött hulladékot a közszolgáltató által 
térítésmentesen haszonkölcsönbe adott, kötelez en igénybe veend  tárolóedénybe gy jtik 
és a tárolóedényt az elszállítás napján helyezhetik ki az ingatlan el tti közterületre. 

(3) A nem állandó lakos, csak id szakosan a településen tartózkodó ingatlanhasználók 
(függetlenül az általuk használt ingatlan típusától) az önkormányzat által térítésmentesen 
rendelkezésre bocsátott, feliratos zsákokba gy jtik elkülönítetten a papír, m anyag és fém 
hulladékot. Az elszállításra kihelyezett zsákok helyett új zsákot az önkormányzat biztosít 
az ingatlanra történ  kihelyezéssel, illetve ügyfélfogadási id ben a Harkányi Tourinform 
Irodában, illetve a Harkányi Parkolóirodában. 

(4) Társasházak, illetve társasüdül k esetében az elkülönítetten gy jtött papír, m anyag, fém 
hulladékot az állandó lakos vagy életvitelszer en (nem id szakosan) a településen 
tartózkodó ingatlanhasználók 

a) amennyiben a közszolgáltatóval szerz désben álló állandó lakos vagy életvitelszer en (nem 
id szakosan) a településen tartózkodó ingatlanhasználók száma a társasházban azt 
indokolja, a közszolgáltató által üzemeltetett, a társasházhoz/társasüdül höz tartozó 
nagyméret  szelektív hulladékgy jt  edényekben helyezhetik el vagy  

b) amennyiben a közszolgáltatóval szerz désben álló állandó lakos vagy életvitelszer en 
(nem id szakosan) a településen tartózkodó ingatlanhasználók száma a társasházban azt 
nem indokolja, egyénileg átvett, a közszolgáltató által térítésmentesen haszonkölcsönbe 
adott, kötelez en igénybe veend  tárolóedénybe gy jtik. 

(5) Az önkormányzat gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a 
társasházaknál/társasüdül knél létrehozott gy jt pontok valamint a lerakóhely 
kijelölésér l, valamint biztosítja a közterület ingyenes használatát a gy jt edények 
kihelyezéséhez, tárolásához, és megközelítéséhez. 

 
  
 

V. FEJEZET

KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA
19. § 

 
(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vev  

ingatlanhasználók a közszolgáltatásért jogszabályban rögzített hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat (továbbiakban:díjat) kötelesek fizetni. 



(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 
állását igazolja.  

  
20. §  

 
(1)A közszolgáltatás díját a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni 

az ingatlanhasználó. 
(2)Társasházaknál a díjat lakó- és üdül egységenként kell megfizetni a közös költség 

részeként. A díj beszedésér l a közös képvisel  gondoskodik. 
(3) A Közszolgáltató a számlát az ingatlanhasználónak negyedévente, az együttesen használt 

tárolóedény esetében a lakásszövetkezeteknek, társasházaknak, társasüdül knek, valamint 
a gazdálkodó szervezeteknek havonta küldi meg.  

 
21. § 

 
(1)Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy 

az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás 
tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A változás bejelentésével 
egyidej leg az új tulajdonos és a közszolgáltató között a közszolgáltatási szerz dés 
létrejön. 
Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. 

(2)Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerz dés (1) bekezdésében nem említett 
elemeiben bekövetkezett változást a közszolgáltatónak bejelenteni. A szerz désmódosítás 
a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhet . A 
szerz désmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre 
vonatkozó szerz désmódosítással egyidej leg az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a 
tárolóedény lecserélésér l. 

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó nem köt írásbeli közszolgáltatási szerz dést és az általa 
használt tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a 
közszolgáltatási díj megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 
1 db 110 liter térfogatú tárolóedény I. számú övezetre meghatározott ürítési gyakoriságát 
vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerz dést meg 
nem köti. 

(4)Amennyiben a közszolgáltató az ellen rzés során azt tapasztalja, hogy az ingatlanhasználó 
a közszolgáltatási szerz désben rögzítettnél vagy a vélelmezettnél nagyobb, valamint 
több tárolóedényt használ, a közszolgáltató ezen szerz dés módosításáról a fogyasztót 
értesíti, egyidej leg jogosult a fogyasztó által ténylegesen használt edények szerinti 
ürítési díjat részére leszámlázni. 

22. § 
 
(1)Az ingatlanhasználó megtagadhatja a díj megfizetését, ha a közszolgáltató közszolgáltatási 

kötelezettségének a közszolgáltatás szállítási menetrendjének megfelel en nem tesz 
eleget.  

(2)Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a közszolgáltatót a 
közszolgáltatás nyújtásában az id járás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok 
akadályozta és a közszolgáltató az akadály elhárulását követ en a lehet  legrövidebb id n 
belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak min sül továbbá az is, amikor a 



közszolgáltató a tárolóedényt rendszeresített járm vével önhibáján kívül nem tudja 
megközelíteni. 

 
23. §  

(1)A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhel  díjhátralék adók módjára 
behajtható köztartozás. 

(2)A díjhátralékok behajtására a Ht. 52.§-ban meghatározottak szerint kerül sor. 
 

VI. FEJEZET

Közterületen keletkez hulladék gy jtése és elszállítása
24. § 

 
(1)A közterületeken keletkez  háztartási és egyéb települési hulladék összegy jtésér l az 

önkormányzat gondoskodik, majd azt elszállításra és ártalmatlanításra átadja a 
közszolgáltatónak. 

(2)Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat vagy az általa megbízott 
szervezet gondoskodik. 

 
Üdül ingatlanokra vonatkozó rendelkezések 

25.§ 
(1) Az üdül ingatlanok használói a hulladékkezelési közszolgáltatást a használati szezonban 
kötelesek igénybe venni. 
(2) Üdül ingatlan használója számára a használati szezon április 1. napjától október 31. 
napjáig tart, díjfizetési kötelezettség is ezen id szakban terheli. 
(3) A használati szezonon kívül az üdül ingatlanoknál szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás nincs, az ingatlanhasználó azonban továbbra is köteles az ingatlanon képz  
hulladék összegy jtésér l és elszállításáról saját költségén gondoskodni. 
 

IX. FEJEZET

Vegyes hatályba léptet és átmeneti rendelkezések
26. § 

 
(1) E rendelet 2015.november 1. napján lép hatályba. 
(2)A 271/2001. (XII. 21.) Korm. sz. rendelet 2.§ (2) bek. f.) pontjában írt 

hulladékgazdálkodással összefügg  egyéb kötelezettség megszegésének min sül ezen 
rendeletben szabályozott, a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek betartásának 
elmulasztása, mely alapján Harkány Város Önkormányzatának jegyz je 
hulladékgazdálkodási bírságot állapít meg.  

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti Harkány Város 
Önkormányzatának 33/2011. (XII.13.) számú rendelete. 

 
Fenti rendeletet a Képvisel -testület a 2015. szeptember 17-i képvisel -testületi ülésén tárgyalta és 
fogadta el. 



 
         Baksai Endre Tamás                                                Dr. Markovics Boglárka 
 polgármester            jegyz  
 
Kihirdetve: Harkány, 2015. 09. 22.  
      

            Dr. Markovics Boglárka 
jegyz  

1. sz. melléklet 

 
 
 

I. övezet: Az állandóan lakott ingatlanokkal rendelkez  városrész – utcák jegyzéke:  
 

Közterület neve Közterület 
jellege 

Ady Endre utca 
Alkotmány utca 
Aradi utca 
Arany János utca 
Bem utca 
Bercsényi utca 
Bezerédi utca 
Bocskai utca 
Damjanich utca 
Dankó Pista utca 
Dózsa György utca 
Erd szél utca 
Hársfa tér 
Hunyadi János utca 
József Attila utca 
Klauzál utca 
Kolozsvár utca 
Korvin Ottó utca 
Kossuth Lajos utca 
Kölcsey Ferenc tér 

rösi Csoma Sándor utca 
Mackó tanya 
Munkácsy Mihály utca 
Nagyhegy utca 
Nevel k utca 
Ostoros utca 
Pet fi Sándor utca 
Rákóczi Ferenc utca 
Rózsa Ferenc utca 
Ságvári üdül telep 
Ságvári Endre utca 
Sallai utca 
Széchenyi tér 
Szent István utca 
Táncsics Mihály utca 
Terehegyi utca 
Vak Bottyán utca 
Vasút utca 
Vörösmarty Mihály utca 



Közterület neve Közterület 
jellege 

Zalka Máté utca 
Zója utca 
Zrínyi Miklós utca 
Malom telep 
Töttösi tanya 
Vasúti rház vasútállomás 
 
 
II. övezet: Az üdül ingatlanokkal rendelkez  „víkendtelep”- utcák jegyzéke: 
 

Közterület neve Közterület 
jellege 

48-as tér 
Avar utca 
Babér utca 
Barátság utca 
Béke utca 
Berek utca 
Buzogány utca 
Ciklámen utca 
Dráva utca 
Feny  tér 
Fürd  utca 
Gyöngyvirág utca 
Hajnalka utca 
Hársfa utca 
Homok utca 
Ibolya utca 
Ifjúság utca 
Jókai Mór utca 
Koppány utca 
Kökény utca 
Kör tér 
Lanka utca 
Lepke utca 
Liget utca 
Liliom utca 
Lomb utca 
Muskátli utca 
Nefelejcs utca 
Nyárfa tér 
Orgona utca 
Pipacs utca 
Rezeda utca 
Rózsa Ferenc utca 
Siklósi utca 
Szabadság utca 
Szegf  tér 
Tulipán utca 
Üdülés utca 
Virág tér 
Vörösmarty Mihály utca 
 
 
III. övezet: Társas-üdül k: 



 
TÁRSASÜDÜL  

NEVE CÍME LAKASOK, 
SZOBÁK 
SZÁMA 

HULLADÉKGY JT  
EDÉNY 

Fasor Harkány, Bartók B. u. 2. 51 10 db 110 l-es szabvány 
Zeng  Harkány , Bartók B. u. 4. 55 6 db 110 l-es szabvány 
Rekord Harkány , Bartók. B. u. 51 6 db 110 l-es szabvány 
Fortuna Harkány, Bartók B. u. 7. 16 2 db 200 l-es szabvány 
Tavasz Harkány, Bartók B. u. 72 10 db 110 l-es szabvány 
Bartók B. u. 17. Harkány, Bartók B. u. 162 12 db 110 l-es szabvány 
Bartók B. u. 19. Harkány, Bartók B. u. 162 16 db 110 l-es szabvány 
Bartók B. u. 21. Harkány, Bartók B. u. 154 16 db 110 l-es szabvány 
Tenkes Harkány, Bartók B. u. 154 10 db 110 l-es szabvány 
Szauna Harkány, Bartók B. u. 

25. 
119 4 db 110 l-es szabvány 

edény  
1 db 500 l-es konténer Erkel Harkány, Erkel tér 1, 56 5 db 110 l-es szabvány 

Harkány 74 Harkány, Erkel tér 2. 24 4 db 110 l-es szabvány 
Ciklámen Harkány, Erkel tér 3. 60 6 db 110 l-es szabvány 
Olimpia Harkány, Erkel tér 4. 60 8 db 110 l-es szabvány 
Meesek Harkány, Erkel tér 5. 48 8 db 110 l-es szabvány 
Szófia Harkány, Liszt F. tér 80  
Hóvirág Harkány, Liszt F. tér 48 5 db 110 l-es szabvány 
Gyöngyvirág Harkány, Liszt F. tér 68 5 db 110 l-es szabvány 
Lanka 1 Harkány, Járó J. u. 118 2 db konténer 
Lanka 2 Harkány, Járó J. u. 94 2 db konténer 
    
    



2. sz. melléklet 
 
 
 

választható szabványos tárolóedények
 
 
 
 60 literes (m anyag, kerekes) (2016.január 01. napjától választható 

életvitelszer en egyedül él  ingatlanhasználó esetén) 

 80 literes  (m anyag, kerekes) 

 110 literes  (m anyag vagy fém) 

 120 literes  (m anyag, kerekes) 

 240 literes  (m anyag, kerekes) 

 770 literes  (m anyag vagy fém, kerekes) 

 1100 literes  (m anyag vagy fém, kerekes) 

 5000  literes  (fém, zárt) 

 

 
 Jelzett m anyag zsák (110 literes)   
 
 
 
 
 
 


