
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

25/2013. (XII.16.) rendelete 
 

A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdése, valamint a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXV.  törvény (továbbiakban: Ht.) 35.§-ában kapott felhatalmazás alapján, 
a következő rendeletet alkotja. 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

(1) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a települési szilárd hulladék rendszeres 
gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről  a jelen rendelet 2.§ 10.) 
pontjában meghatározott körben kötelező települési szilárd hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás  útján gondoskodik. 

  
 (2)  A települési szilárd hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás célja a köztisztaság, a 

környezetvédelem és közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása. A 
kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység kiszámítható, 
biztonságos ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége. 

 
  (3) A kötelező települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Rétság város 

közigazgatási területére terjed ki.  
 
  (4) A város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi 

közössége, használója, kezelője (továbbiakban: használó) az ingatlanon keletkező szilárd 
hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben 
meghatározott módon köteles gondoskodni. 

 
 (5) Rétság város közigazgatási területén a kötelező települési szilárd hulladékgazdálkodási  

közszolgáltatást a Gödöllő, Dózsa György út 69. székhelyű Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) végzi. 

 
2.§ 

 E rendelet alkalmazásában: 
1.) települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék; 
2.) háztartási szilárd hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, 

valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés 
céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben 
és területein képződő hulladékot;  

3.) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött 
hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a 
háztartási hulladékhoz hasonló;  

4.) vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a 
különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten 
gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek;  

5.) lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által - évi legalább egyszeri, 
előre közzétett időpontban történő - lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, 
amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja;  



6.) szelektíven gyűjtött hulladék:  
a) lakosság számára díjmentesen biztosított szelektív hulladékgyűjtő zsákban gyűjtött 

hulladék: műanyaghulladék, fémhulladék (alumínium italdoboz, fém konzervdoboz, 
egyéb fém élelmiszercsomagoló anyag), papírhulladék, italoskarton-doboz, 

b)  szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeiben  az a) pont szerinti hulladékok, 
valamint üveghulladékok; 

7.) biohulladék:  biológiailag lebomló hulladékok - fűfélék, fás és lágyszárú kerti növények 
és azok részei, cserjék, bokrok és fák levelei, gallyak, ágak, maximum 60 mm átmérő 
nagyságban;   

  8.) ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a 
társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
e rendelet szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi 
és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll; 

9.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, 
üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás;  

10.) települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás:  a rendelet 2.§. 2.) -
7.)    pontjaiban megjelölt települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás; 

11.) közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező 
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény 
szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, vagy gazdálkodó szervezet, amely a 
települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; 

12.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj: a használó által fizetendő, a Magyar 
Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével, miniszteri rendeletben megállapított 
díj; 

  13.) szolgáltató: 
a) a települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységre a 

vonatkozó jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szervezet, vagy 
személy, 

b) a települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységre a 
vonatkozó jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező intézmény; 

14.) ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék elhelyezésére alkalmas lerakóhely, 
létesítmény, amely lehet: 

a) kijelölt ártalmatlanító hely: Nógrádmarcal 0958/8 hrsz., 0111/6. hrsz, illetve Kerepes-
Ökörtelek-völgy: 015/2, 0115/6, 0115/7 hrsz. 

b) egyéb ártalmatlanító hely: a helyi közszolgáltatás körébe nem tartozó települési 
szilárd hulladék elhelyezését szolgáló hatósági engedéllyel létesített és működő 
lerakóhely, ártalmatlanító hely, ahol a hulladék az ártalmatlanító hely tulajdonosa, 
üzemeltetője által meghatározott díj ellenében helyezhető el. 

 
2. A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

 
3.§ 

 
A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi elemeket foglalja 
magában: 

a) vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékok heti egy alkalommal történő 
rendszeres begyűjtése, szállítása, kezelése, 

b) hulladékok szükség szerinti átrakása, átszállítása, kezelése, 
c) megfelelő minőségű szabványosított edény biztosítása külön díj ellenében, 
d) szelektív hulladék elszállítása lakástól  havi egy alkalommal, és (vagy) a szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeinek ürítése, 



e) egyedi jelölésű zsákban gyűjtött biohulladékok elszállítása két hetente, az adott év 
április 1-től - november 30-ig terjedő időszakban,  külön  díj ellenében, 

f) közszolgáltatás díjának beszedése, 
g) ügyfélszolgálat biztosítása.  

 
 

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele 
 

4.§ 
 

 (1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe 
venni, a Közszolgáltatóval szerződést kötni. 

        
 (2) A kötelező helyi közszolgáltatás körében a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó 

közötti jogviszony  kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az 
ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás igénybevételére  kötelezetté 
vált.  

 (3) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem 
rendelkezik, a (2) bekezdés szerinti kezdő időpont: 
a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzésének napja; 
b) birtokos esetében az ingatlan birtokba vételének napja; 
c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja; 
d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja. 

 
 
     (4) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán 

rendszeresen keletkező, egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék keletkezésének tényét. 
Az ingatlanhasználó által megjelölt mennyiségnek megfelelően a Közszolgáltató és az 
ingatlanhasználó külön szerződést köt a hulladék begyűjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására. 

 
    (5) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységet mindenkor a 

vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb 
feltételeknek megfelelően köteles ellátni. 

 
 

4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételének 
szünetelése 

 
5.§ 

 
    (1) Szüneteltethető a 4.§ (1) bekezdése szerinti közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

azokon az ingatlanokon, amelyekben folyamatosan, legalább 30 napig senki sem 
tartózkodik, s emiatt azokon hulladék sem keletkezik. 

 
      (2) A közszolgáltatás kötelező igénybevételének (1) bekezdés szerinti  szünetelését 

írásban kell bejelenteni  a Közszolgáltatónak. 
 
     (3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, azt a 

használó haladéktalanul,  írásban köteles  bejelenteni a Közszolgáltatónak. 
 



     (4) Amennyiben a szünetelés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
kerül kihelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék 
mennyiségének megfelelő,  közszolgáltatási díj felszámítása mellett. 

 
5. A szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendje 

 
6.§ 

 
      (1) A Közszolgáltató a hulladék begyűjtéséről és elszállításáról heti egy alkalommal, 

csütörtöki napon gondoskodik.  
 
     (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti szállítási nap munkaszüneti nap, a 

Közszolgáltató a következő munkanapon gondoskodik a települési hulladék 
begyűjtéséről és elszállításáról.  

(3) Az összegyűjtött települési hulladék átvételének helye  az ingatlan előtti közút padkája. 
Az átvétel alkalmával szennyeződött közterület tisztántartásáról a Közszolgáltató 
haladéktalanul köteles gondoskodni. 

 
 

6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja 
 

7.§ 
 
      (1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan használója az 1.§ (5) bekezdés 

szerinti Közszolgáltatónak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet. 
      (2)  A közszolgáltatási díj tartalmazza: 

 a) a háztartási hulladék heti egy alkalommal történő elszállítását, 
 b) évi legalább egy alkalommal történő lomtalanítást, 
 c) szelektív hulladékgyűjtés költségét.  

(3) A közszolgáltatási díjat a szolgáltatás igénybevételére kötelezett utólag, legalább 
három havonta, a Közszolgáltató által kibocsátott számla alapján fizeti meg. 

(4) Az ingatlan használójának változása esetén a közszolgáltatás díját a használó 
változás bejelentés hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új használó 
köteles fizetni. 

(5) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni arra az időtartamra, mely alatt a használó 
közszolgáltatási igénybevételre vonatkozó kötelezettsége az 5. § (1) bekezdése 
alapján szünetel. 

 
8.§ 

 
       (1) A Képviselő-testület az éves költségvetési rendelete alapján, az abban 

meghatározott mértékben, a lakossági szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díj befizetésének mérséklésére támogatást nyújthat a közszolgáltatást folyamatosan 
igénybe vevők részére.  

 (2) A támogatásban kizárólag azok a lakosok részesülhetnek, akik a megelőző 
negyedév befizetési kötelezettségét a Közszolgáltató igazolása alapján teljesítették. 

(3) A támogatás megfizetésére a Képviselő-testület a Közszolgáltatóval külön 
megállapodást köt. 

 
7. A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részét képező 

lomtalanítás 



 
9.§ 

 
   (1) Az évente legalább egy alkalommal szervezett lomtalanítás keretében a Közszolgáltató 

kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres 
hulladékszállításra használatos gyűjtőtartályban el nem helyezhető a 2.§ 5.) pontja 
szerinti hulladékot az előzetesen közölt időpontban szállítja el. A Közszolgáltató által 
szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. építési 
törmelékre, járműroncsra) nem terjed ki. 

 
(2) A lomtalanítás keretébe tartozó hulladékot az ingatlanhasználó a lomtalanítás 

meghirdetett helyszínén, az ott elhelyezett gyűjtőedénybe saját költségén szállítva 
díjmentesen helyezheti el.  

 
(3) A Közszolgáltató a  lomtalanítás keretébe nem tartozó, vagy a lomtalanítás keretébe 

tartozó, de attól eltérő időpontban szabálytalanul kihelyezett hulladék elszállítását a 
hulladék mennyiségének megfelelő díjtétel és hulladék elhelyezési díj ellenében végzi 
el. 

 
 

8. Zöldhulladék és szelektív hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások 
 

10.§ 

 (1)  A rendelet 2. § 7.) pontjában meghatározott, biológiailag lebomló zöldhulladék 
szállítását a Közszolgáltató  adott év április 1-től- november 30-ig terjedő időszakban - 
az általa önköltségi áron forgalmazott, egyedileg jelölt 110 liter űrtartalmú zsákban - 
minden második héten végzi. 

 (2) Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési héten, legfeljebb 10 db biohulladékgyűjtő zsák 
helyezhető el az ingatlan előtti  közterületen.  

11.§ 

 A Közszolgáltató a rendelet 2. § 6./b) pontja  szerinti  szelektív hulladékok elhelyezésére 
alkalmas szelektív hulladékgyűjtő szigetek  gyűjtőedényeit  a regionális szinten kialakított 
járatterv szerint üríti.  
 

9. Az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
kötelességei  és jogai: 

 
12.§ 

 
(1) Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége:  

a) a közszolgáltatás igénybevétele oly módon, hogy betartja a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat és eleget tesz közszolgáltatási díjfizetési 
kötelezettségének, 

b) a tárolóedények folyamatos tisztántartása, 
c) az adataiban bekövetkező változások bejelentése a Közszolgáltatónak,  
d) a települési szilárd hulladék keletkezésének lehető legalacsonyabb szinten tartása, 
e) a települési szilárd hulladéknak az elszállításig ill. átvételig való gyűjtése, illetve 

tárolása, 



f) a rendeletben meghatározott módon és helyen az ingatlanon keletkező települési 
szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről 
gondoskodjon, 

g) a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, 
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet 
az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne 
károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja, 

h) ügyfélként jóhiszeműen, a valós állapot ismertetésével járjon el, 
i) az ingatlanon keletkezett települési szilárd hulladék gyűjtéséhez és tárolásához 

szükséges, fedhető 80 literes, vagy 110-120 literes, vagy 240 literes szemétgyűjtő 
tartályt beszerezze. 

 
(2) Tilos az ingatlanhasználónak hulladékot felhalmozni, hulladékot - a komposztálható 

szerves hulladék kivételével – házilag feldolgozni.  A tárolóedénybe tilos mérgező, 
veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot elhelyezni, amely a kiürítéssel foglalkozó 
dolgozók egészségét, testi épségét, életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a 
gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, vagy ártalmatlanítása 
során veszélyezteti a környezetet. A Közszolgáltató megtagadhatja a hulladék 
elszállítását, ha a tárolóban olyan  anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül 
települési hulladéknak.  

 
(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági 

tevékenysége során települési szilárd hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatás 
keretében szervezett hulladékgyűjtést nem kötelesek igénybe venni, feltéve, hogy a 
hulladék hasznosítására, vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségüket 
a) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő hasznosító, vagy 

ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával, saját maguk 
teljesítik, vagy 

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő 
átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesítik. 

 
 (4) Az ingatlanhasználó  joga, hogy a Zöld Híd Programhoz tartozó hulladékgazdálkodási 

létesítményeket a munkabiztonsági, közegészségügyi szabályok betartása mellett, 
előzetesen egyeztetett időpontban díjmentesen meglátogassa. 

 
(5) Az ingatlanhasználó a szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésével 

szerez jogosultságot arra, hogy az ellátási területen, a  szelektív hulladékgyűjtő 
szigetekhez, elektronikai hulladékgyűjtő pontokhoz, háztartási veszélyes 
hulladékgyűjtő pontokhoz a háztartásában keletkező hulladékot jogszerűen szállítsa. A 
Közszolgáltató által kiállított számla egyben jogosultságot igazoló dokumentum. 

(6) Az ingatlanhasználónak joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos javaslatait megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra 
érdemi tájékoztatást kapjon. 

(7) Az ingatlanhasználónak joga, hogy a Közszolgáltatótól családi, egészségügyi okok 
miatt kialakult esetleges díjhátralékának rendezése ügyében egy esetben, az általa 
történő kezdeményezésre, kamatmentes részletfizetési lehetőséget kérjen és kapjon. 

 
 

10. A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
tartalmi elemei 

 
13.§ 

 
 A közszolgáltatási szerződést az alábbi tartalmi elemekkel kell megkötni: 



1) szerződő felek megnevezése, azonosító adatai, 
2) alapelvek rögzítése, 
3) a kijelölt hulladékkezelő központok és hulladékártalmatlanító, elhelyező létesítmények 

megnevezése, címe, 
4) a közszolgáltatás tartalma, 
5) felek jogai és kötelezettségei, 
6) az ingatlanhasználók jogai és kötelezettségei, 
7) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak, 
8) a közszolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás, 
9) a közszolgáltatás ellenőrzési rendszere, 
10) a közszolgáltatási szerződés időbeni hatálya, felmondása, 
11) záró rendelkezés(ek), 
12) szerződő felek képviselőinek aláírása, 
13) mellékletek: 

a) begyűjtési időpontok, 
b) a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtés keretében gyűjthető hulladékok 

fajtája, előválogatási, előkezelési műveletei, 
c) a biohulladékokra vonatkozó rendelkezések, 
d) díjtáblázat, 
e) lomtalanításra alkalmas lomhulladékok felsorolása. 

 

11. A közterületek tisztántartása 
 

14.§ 
 

A közterületen, közterület-használati engedély alapján árusító, szolgáltató, vagy egyéb 
tevékenységet végzők, akiknek a tevékenysége a közszolgáltatás hatálya alá tartozó 
települési hulladék keletkezésével jár, kötelesek a szolgáltatóval a várható hulladék fajtájára, 
annak összetételére és mennyiségére figyelemmel, szállítási szerződést kötni. 

 
12. Települési szilárd hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás hatálya alá nem 

tartozó települési szilárd hulladék  szolgáltató igénybevételével történő 
szállítása 

 
15.§ 

 
 (1) A kötelező helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladék (pl. 

megrendelt lomtalanítás, építési törmelék) konténerrel történő elszállítása esetén az 
ingatlanhasználó és a  szolgáltató köteles a közterületek tisztántartására vonatkozó 
előírásokat betartani, továbbá 
a) a hulladék elhelyezését végző szolgáltató köteles gondoskodni a közterület-használati 

engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a 
közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre, 

b) a tulajdonos köteles gondoskodni a konténer környezetének folyamatos tisztán 
tartásáról. 

 (2) Közterületre kihelyezett konténeren,  el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell 
tüntetni a szolgáltató cég nevét, címét.  

 
 

14. A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
összefüggő személyes adatok  kezelésére vonatkozó rendelkezések 

16.§ 
 



(1) A Közszolgáltató a szolgáltatás ellátásához minimálisan szükséges személyes adatokat 
a közszolgáltatás bevezetésekor első alkalommal a települési önkormányzat 
jegyzőjének adatszolgáltatása, későbbiekben az ingatlanhasználó kötelező nyilatkozatai 
alapján ismeri meg.  

 
(2)  A Közszolgáltatót az alábbi, a közszolgáltatással kapcsolatos személyi adatokat  kezeli: 

a) az ingatlanhasználó neve, anyja neve, születési helye, ideje, 
b) az ingatlanhasználó lakcíme, 
c) az ingatlanhasználó adóazonosító száma. 

 
(3) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak a személyes adatait megadni és annak 

változását 15 napon belül bejelenteni. 
 
(4) A Közszolgáltató a személyes adatok kezelése során köteles az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
előírásait betartani. 

 
(5) A Közszolgáltató köteles: 

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 
b) gondoskodni az adatok biztonságáról, 
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi 
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  
 

(6) A Közszolgáltató szerződései kezeléséhez (ide értve a meg nem fizetett szolgáltatási 
díjat is) elsődlegesen az ingatlanhasználóval kötött szerződések alapján kezeli azok  
adatait. Amennyiben az ingatlanhasználó az adatainak rendelkezésre bocsátását 
megtagadta, vagy legalább kétszeri felszólítás ellenére nem pótolta, a Közszolgáltató 
adatszolgáltatást kérhet az önkormányzattól.  
 

15. Hatályba léptető rendelkezések 
 

17.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napon lép hatályba. 
 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 14/2001. (XII.28.) 
önkormányzati rendelet és az  ezt módosító, 2/2003. (I.24.), 19/2003. (XII.31.), 
19/2004.(XII.23.), 18/2005. (XII.23.), 13/2006. (XII.4.), 18/2010.(XII.17.), 7/2011. (IV.04.), 
25/2011.(XIII. 19.), 6/2012.(II.17.), 12/2012.(IV.21.)  önkormányzati rendelet.   

 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                          Dr. Varga Tibor 
 polgármester                                                                                                jegyző 
 
   
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
2013. december 16. 
 
   Dr. Varga Tibor 
                                         jegyző 



A rendelet indokolása 
 

Általános indokolás 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék rendszeres 
gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről a kötelező települési szilárd 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás útján gondoskodik. A rendeletben kerülnek 
szabályozásra a helyi sajátosságok, a közszolgáltatási szerződés kötelező elemei. 
 

Részletes indokolás 
 

1-2.§-hoz 
Az általános rendelkezéseket, fogalmakat tartalmazza. 
 

3.§-hoz 
Részleteiben határozza meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát. 
 

4-5 §-hoz 
A kötelező közszolgáltatás igénybevételét, az igénybevétel szüneteltetését tartalmazza.  
 

6.§-hoz 
A közszolgáltatás rendjét szabályozza 
 

7-8.§-hoz 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját tartalmazza. 
 

9.§-hoz 
A lomtalanítás lehetőségét tartalmazza. 
 

10-11.§-hoz 
A zöldhulladék és a szelektív hulladékkal kapcsolatos szabályokat tartalmazza. 
 

12. §-hoz 
Az ingatlanhasználó kötelességeit és jogait tartalmazza. 
 

13.§-hoz 
A közszolgáltatási szerződés tartalma részletes tartalma kerül meghatározásra. 
 

14-15.§-hoz 
A közterületek tisztántartását, a kötelező közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd 
hulladék szolgáltatás igénybevételét tartalmazza. 
 

16.§-hoz 
A szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok kezelését tartalmazza. 
 

17. §-hoz 
A hatályba lépést és a korábbi rendelet és annak módosításainak hatályon kívül helyezését 
tartalmazza. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak 

megfelelően 
 
 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXV.  törvény (továbbiakban: Ht.) 35.§-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi szabályok megalkotásának szükségessége. 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs. 
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai 
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár. 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai 
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz. 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 
 A helyi rendelet megalkotásának elmaradása esetén a helyi sajátosságok nem kerülnek 
szabályozásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


