
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2015. (IX.16.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott 

feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.10.) önkormányzati 

rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) 8. § (2) bekezdése az alábbi új e) ponttal egészül ki: 

„e)  elősegítse a Közszolgáltató által bevezetésre kerülő elkülönítetten gyűjtött háztartási szilárd 

hulladék gyűjtést és elszállítást.” 

 

2. § A R. 15. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„15. § (5) A gyűjtőedényben kihelyezett hulladék ürítésének gyakorisága heti egy alkalom.” 

 

3. § A R. 15. § az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki: 

„15. § (8) A Közszolgáltató 2015. október 5. napjától köteles az elkülönítetten gyűjtött háztartási 

szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását házhoz menő rendszerben minden hónap első hétfőjén 

elvégezni.” 

 

4. § A R. 16. § (1), (4), (5) és (10) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„16. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt és az elkülönítetten gyűjtött háztartási 

szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló áttetsző gyűjtőzsákot a hulladék elszállítása céljából a 

gyűjtési napon reggel 6 óráig a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és 

ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 

A gyűjtőedényt és az elkülönítetten gyűjtött háztartási szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló áttetsző 

gyűjtőzsákot az ingatlan bejáratának közelében közterületen kell elhelyezni; ha az ingatlan nincs 

a közszolgáltatás útvonalában, úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb eső, 

közszolgáltatási útvonal.” 

„(4) A települési szilárd hulladékot a szabványos gyűjtőedényben és az elkülönítetten gyűjtött 

háztartási szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló áttetsző gyűjtőzsákban úgy kell az átadás helyére 

kihelyezni, hogy a kihelyezett gyűjtőedény ne akadályozza a jármű és gyalogos forgalmat és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.” 

„(5) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt és az elkülönítetten gyűjtött háztartási szilárd hulladék 

gyűjtésére szolgáló áttetsző gyűjtőzsákot - a szállítás napját kivéve - az ingatlanán belül köteles 

elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.” 

„(10) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd 

hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben 

vagy az elkülönítetten gyűjtött háztartási szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló áttetsző 

gyűjtőzsákban elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem 

szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.” 

 

5. § A R. 16. § (8) bekezdéséből törlésre kerül a „140 literes gyűjtőedény esetén 30 kg” szövegrész. 

 

6. § A R. III. rész, III. fejezet 5. alcím helyébe az alábbi alcím lép: 

„2. A hulladékgyűjtő szigetek működésével valamint az elkülönítetten gyűjtött háztartási szilárd 

hulladék gyűjtésével kapcsolatos egyéb szabályok” 



7. § A R. 17. § (1) és (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„17. § (1) A közszolgáltató köteles az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló 

szabványos gyűjtőedényeknek a hulladékgyűjtő szigetekről, az elkülönítetten gyűjtött háztartási 

szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló áttetsző gyűjtőzsákoknak pedig házhoz menő ürítéséről 

gondoskodni.  

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak hulladékgyűjtő szigetekre történő szállításáról, 

valamint az elkülönítetten gyűjtött háztartási szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló áttetsző 

gyűjtőzsákok beszerzéséről az ingatlanhasználó gondoskodik." 

 

8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.  

 

Szentendre, 2015. szeptember 15. 

 

 

 Tóth Attila  dr. Gerendás Gábor 

polgármester                                                        jegyző 

 

 

 

 

Záradék: a rendelet 2015. szeptember 16-án került kihirdetésre. 

 

 

 

          dr. Gerendás Gábor 
                      jegyző 


