
IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági 

szolgáltatás igénybevételéről 
 
 
Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezésre figyelemmel, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
tv. 35.§-ában valamint 88.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési szilárd 
hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ (1) A Képviselő-testület a jelen rendelet 2.§ (7) bekezdésében meghatározott körben komplex 
helyi közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására 
és ártalommentes elhelyezésére.  

 
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás célja a köztisztaság, a 

közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és a természeti 
környezet védelme.  A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység 
kiszámítható, biztonságos ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége. 

 
(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó komplex helyi 

közszolgáltatás Ivánc község közigazgatási területére terjed ki.  
 
(4) Ivánc közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, illetve tulajdonosi 

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

 
(5) Ivánc község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 

komplex helyi közszolgáltatás teljesítését a jelen rendelet szabályai szerint lefolytatott pályázat 
alapján jogot szerzett - e rendelet 1. számú mellékletében megnevezett - szolgáltató végzi (a 
továbbiakban: Szolgáltató). 

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

nagydarabos hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, pihenés, üdülés céljára 
használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein (a 
továbbiakban: ingatlan) képződő hulladékot. 

a.)  folyamatosan keletkező, átmenetileg tárolható, rendszeresen gyűjtőjárattal, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható hulladék (pl.: konyhai hulladék, 
papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, 
korom, a kerti és járdatakarítási hulladék), mely elhelyezhető a szemétgyűjtő tartályokban, és 
ártalmatlanítható a tulajdonos által kötelezően igénybe vett közszolgáltatás keretében a 
kijelölt ártalmatlanító helyen; 

 



b.) alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék, visszamaradt anyag, ha rendszeresített 
gyűjtőedényben mérete vagy minősége miatt nem helyezhető el  

b.a) lomtalanítás alá tartozó nem veszélyes szilárd hulladék,  
b.b) nagydarabos hulladék: az ingatlantulajdonostól a közszolgáltató által nem rendszeres 

jelleggel átvett olyan hulladék, amely közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény 
méretét meghaladja – lom (pld. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét, 
stb.); 

 
c)  esetileg az a.) és b.) pont alá nem tartozó, eseti megrendelés alapján ártalmatlanítás céljából 

elszállítandó egyéb háztartási szilárd hulladék (pl.: építési, bontási törmelék, autóroncs, stb); 
 
(3) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött 

hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik és jellegében, összetételétben a háztartási 
hulladékhoz hasonló. 

 
 (4) települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás: a rendelet 2. §. 

(2) – (3) bekezdésében megjelölt települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás; 

 
(5) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj: a tulajdonos által a Szolgáltatónak fizetendő, a 

Képviselő-testület által rendeletben megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd 
hulladék, vegyes hulladék elszállítását, kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének 
díjhányadát és a szelektív gyűjtés költségét is; 

 
(6) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

lévő földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-
nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott 
területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

 
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
önkormányzati feladatok 

 
3.§ (1) A Képviselő-testület feladata különösen: 
 

a) a komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres 
gyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és fenntartása; 

 
b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás teljesítésére 

szolgáltató kijelölése; 
 
c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás díjának 

(hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj) megállapítása; 
 
d)  a mindenkori költségvetés függvényében évi egyszeri lomtalanítási akció szervezése, 

melynek keretében a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladék is begyűjtésre kerül. 
A vállalkozásból keletkező veszélyes hulladékok kezeléséről és elhelyezéséről a 
vállalkozónak kell gondoskodni.  

 
 
 



Az ingatlantulajdonos kötelességei 
 

 4.§ (1) a)   a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa; 
 

b) a települési szilárd hulladékot, különös tekintettel a hatékony hasznosításra, 
feldolgozásra, illetve a környezetbarát ártalmatlanításra az elszállításra átvételig gyűjtse, 
illetve tárolja; 

 
c) a rendeletben meghatározott módon és helyen, az ingatlanán keletkező települési 

hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről gondoskodjon, a 
rendelet 4.§ (2) és (4) bekezdésének kivételével a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás esetében kizárólag a Szolgáltató 
szolgáltatását veheti igénybe; 

 
d) a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, 

egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét 
az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja; 

 
e) a közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonosként (ide értve a tulajdonosváltozás 

esetét is) a Szolgáltatónak bejelentse, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
komplex helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételére kötelezetté vált; 

 
f) A Szolgáltató által részére megküldött, ürítésre jogosító matricát a hulladékgyűjtő 

edényzetére felragassza. 
 

(2) Nem köteles a tulajdonos a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási igénybe 
venni azokon a beépítetlen és használaton kívüli ingatlanokon, amelyeken hulladék nem 
keletkezik és nem gyülemlik fel.  

 
(3) Az ideiglenesen lakott ingatlan tulajdonosa bejelentheti a szüneteltetést e rendelet 10.§-ában 

foglaltak szerint.  
 
(4) Nem természetes személy tulajdonos akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a 

gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékának kezeléséről a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Hgt.) foglaltaknak megfelelően nem 
gondoskodik.  

 
A települési szilárd hulladék elhelyezésével 

kapcsolatos rendelkezés 
 

5.§ A komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot a Szolgáltató 
kizárólag engedéllyel rendelkező lerakón helyezheti el.  
 

 
A közszolgáltatási szerződés megkötése 

 
6.§ (1) A Képviselő-testület közszolgáltatási szerződést köt a Szolgáltatóval a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás teljesítésére.  
 
(2) A szerződés az aláírás napján jön létre. A szerződésben a Szolgáltató kötelességeként kell 

meghatározni, hogy az e rendeletben megjelölt feltételeket teljesíti.  



 
(3) A szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 

közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII.22.) Korm. rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket és szerződési feltételeket.  

 
(4) Ha a komplex helyi közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár és a kiírt pályázat 

eredménytelenül zárul, vagy a szolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás ellátására, a 
Képviselő-testület legfeljebb 6 hónapi időtartamra megbízást adhat pályázat nélkül a 
közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató pályázaton történő kijelölésére nem kerül sor.  

 
(5) A szerződés lejártát megelőzően illetve a felmondás kézhezvételét követő 2 hónapon belül a 

Képviselő-testület újabb pályázatot ír ki a komplex helyi közszolgáltatás ellátására.  
 

 
A Szolgáltató által nyújtott komplex helyi közszolgáltatás igénybevétele 

 
7.§ (1) A tulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott komplex helyi közszolgáltatást igénybe 

venni és ehhez a magyar és EU. szabványnak megfelelő hulladékgyűjtő edényt beszerezni és 
alkalmazni.  

 
(2) A Szolgáltatónak a komplex helyi közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges 

feltételeiről a tulajdonost írásban értesíteni kell.  
 
(3) A komplex helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a 

Szolgáltató a tulajdonost a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles. Ha a 
komplex helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben előre nem látható rendkívüli okból 
következik be változás, a Szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is 
eleget tehet.  

 
(4) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó 

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

 
 

 
A komplex helyi közszolgáltatás díja 

 
8.§ (1) A komplex helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a Szolgáltató 

részére közvetlenül vagy az általa megbízott díjbeszedő útján hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj alapját 
jelentő havi díjat edényzet típusonként e rendelet 2. sz. melléklete állapítja meg.  

 
(2) A Szolgáltató biztosítja a települési szilárd hulladék átmeneti tárolását biztosító gyűjtőtartály 

meghatározott gyakoriságú ürítését, a települési szilárd hulladék elszállítását és 
ártalmatlanítását. A fizetendő díj az e rendeletben meghatározott méretű hulladékgyűjtő edény 
ürítési díjának, az ürítés számának és a hulladékgyűjtő edény darabszámnak a szorzata. 

 
(3) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás 

bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni.  
 
(4) A közszolgáltatás díját a tulajdonos félévente, utólag köteles megfizetni. Az első félévben a 

fizetési határidő június 30., a második félévben december 31. 



 
(5) A közszolgáltatás díját a Szolgáltató vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított 

számla kézhezvételét követően, de legkésőbb a kézhezvételt követő 15 napon belül kell 
kiegyenlíteni. A számla adása történhet megbízott útján, személyesen vagy postán.  

 
(6) A tulajdonost a Szolgáltató vagy az általa megbízott díjbeszedő írásban szólítja fel az elmaradt 

díj, illetve kamat megfizetésére. Az írásbeli felszólítás tulajdonos általi kézhezvételét követő 
90 nap eredménytelen elteltével a Szolgáltató kezdeményezheti a Hgt. 52.§ (1) bekezdése 
szerinti adók módjára történő behajtást.  

 
(7) A meghatározott gyűjtési napon az edény vagy zsák kihelyezésének elmulasztása nem 

mentesíti a tulajdonost a megrendelés szerinti díj megfizetése alól. 
 
(8) A Szolgáltató a pályázat elnyerését követően minden év november 15-ig a következő évre 

vonatkozóan, részletes költségelemzéssel alátámasztva kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát 
a Képviselő-testületnél.  

 
9.§ (1) A komplex helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos 

a Szolgáltatónál vagy a díj beszedőjénél kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett 
kifogásra a Szolgáltató, illetve az általa megbízott díjbeszedő egyet nem értése esetén is 15 
napon belül írásban válaszolni köteles. Ha a túlszámlálást megállapító kifogásnak a 
Szolgáltató vagy megbízottja helyt ad, a többletösszeget és annak időarányos kamatait a 
tulajdonosnak köteles visszafizetni vagy írásbeli kérelmére azt az esedékes díjfizetési 
kötelezettségbe beszámítani.  

 
(2) Ha a Szolgáltatónak, illetve az általa megbízott díjbeszedőnek felróható okból a komplex helyi 

közszolgáltatás díját tartalmazó számla benyújtására a díjfizetési időszaknál ritkábban kerül 
sor, a Szolgáltató, illetve megbízott díjbeszedője az elmaradt díjat annyi egyenlő részletben 
számlázza, ahányszor a számla benyújtását elmulasztotta.  

 
(3) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a 

közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 10.§ (1) bekezdése alapján 
szünetelt.  

 
(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Szolgáltató a komplex helyi 

közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás, vagy más elhárítatlan 
ok akadályozta, valamint ha az elszállítási nap munkaszüneti napra esik és a Szolgáltató az 
akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.  

 
 

A komplex helyi közszolgáltatás kötelező 
igénybevételének szünetelése 

 
10.§ (1) Előzetes írásos bejelentés alapján szüneteltethető a szolgáltatás kötelező igénybevétele 

azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 60 napig senki sem tartózkodik, s azokon emiatt 
hulladék nem keletkezik.  

 
(2)  A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó igényét a tulajdonos legalább 

15 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak.  
 
 



(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a 
Szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.  

 
(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül 

kihelyezésre, úgy a tulajdonos egyidejű értesítése mellett a Szolgáltató a hulladékot köteles 
elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő e rendelet 2. sz. melléklete szerinti díj 
felszámítása mellett.  

 
 

A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló tartályok, zsákok 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és 

kötelezettségek 
 

11.§ (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására 
gyűjtőtartályt (kuka) köteles használni. A gyűjtőtartályban elhelyezett hulladékon felül – a 
többlethulladék összegyűjtése és elszállítása céljából – a Szolgáltatótól e rendelet 2. számú 
mellékletében foglalt díj megfizetése ellenében „Müllex” feliratú zsák igényelhető, melyet e 
rendelet 13.§ (1) szerint köteles az ingatlantulajdonos elszállítás céljából elhelyezni. 

 
(2) Az ingatlantulajdonos csomagolóanyagot (papír, karton, műanyag palackok, fólia, 

italoskarton, fém csomagolási hulladék) zsákos formában gyűjthet, mely szelektív 
hulladékgyűjtéshez szükséges zsákot a Szolgáltató  díjmentesen biztosít.  

 
(3) A nem rendszeres egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi komplex közszolgáltatás 

igénybevételéhez és teljesítéséhez a gyűjtőtartályok vonatkozásában a tulajdonos és a 
Szolgáltató közötti szerződés az irányadó.  

 
 

A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló 
tartályok használatával és kezelésével kapcsolatos 

kötelezettségek 
 

12.§ (1) A tulajdonos kötelessége a rendszeres háztartási szilárd hulladék gyűjtésére, átmeneti 
tárolására szolgáló gyűjtőtartály szükség szerinti tisztán tartása, fertőtlenítése, rendeltetésszerű 
használata, karbantartása.  

 
(2) A használt gyűjtőtartály szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az 

ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.  
 
(3) A tulajdonos a gyűjtőtartályban a települési szilárd hulladékot úgy köteles elhelyezni, hogy az 

a tartály mozgatásakor és ürítéskor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza.  
 
(4) Ha a gyűjtőtartályban olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt a tartályt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a tartályt üríthetővé, 
illetve használhatóvá tenni, továbbá az okozott kárt megtéríteni.  

 
(5) Tilos a gyűjtőtartályba folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, 

amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy 
egészségét.  

 
 



(6) Az ingatlantulajdonos csomagolóanyagot (papír, karton, műanyag palackok, fólia, 
italoskarton, fém csomagolási hulladék) a 11.§ (2) bekezdés szerint a Szolgáltató által erre a 
célra rendszeresített zsákban köteles gyűjteni. A zsákba kizárólag a felsorolt 
csomagolóanyagok kerülhetnek.  

 
 
 

A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló tartályok, zsákok 
elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek 

 
13.§ (1) A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt és a többlethulladék elszállítására rendszeresített 

„Müllex” feliratú zsákot a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időben – 
kéthetente pénteki napon reggel 6.00 órára -, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető és az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni oly módon, hogy a közlekedést ne 
akadályozza. Az első szállítási nap 2013. április 12. péntek. 

 
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett tartály fedelének a közterület szennyezésének 

elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lenni. A kihelyezett tartály nem akadályozhatja 
a jármű- és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével vagy mások jó közérzetének, illetve a községképnek az 
indokolatlan megzavarásával.  

 
(3) Az e rendelet 11.§ (2) bekezdésében meghatározott csomagolóanyagokat tartalmazó zsákot 

összekötve havonta egy alkalommal megjelölt szerdai napokon 6.00 órára - közterületen, a 
gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni oly 
módon, hogy a közlekedést ne akadályozza, a környezetet semmilyen módon ne szennyezze. 

 
 

A komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
elszállításának megtagadása 

 
14.§ (1) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:  
 

a) az a nem hulladékgyűjtésre rendszeresített gyűjtőtartályban vagy a Szolgáltató által 
rendszeresített zsákban kerül átadásra; 

 
b) a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlan tulajdonosának 

felróható okból nem üríthető; 
 
c) a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást 

végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy 
berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során 
veszélyezteti a környezetet; 

 
d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály mérgező, robbanó, 

folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd 
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve nem ártalmatlanítható és nem 
minősül jelen rendelet szabályai szerint települési szilárd hulladéknak; 

 
e) a Szolgáltató által megküldött, ürítést igazoló matrica nincs a hulladékgyűjtő edényzetre 

felragasztva. 
 



 
15.§ (1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás 

igénybevételéről szóló 5/2002. (IX.30.) rendelet, továbbá annak módosításáról szóló 10/2012. 
(V.31.), 17/2011. (XII.23.), 11/2010. (XII.17.), 12/2009. (XII.18.), 2/2008. (III.28.) 
önkormányzati rendeletek. 

 
Ivánc, 2013. március 29. 
 
 
 
   Gyarmati Tibor     Hollósiné Botka Ildikó 
      polgármester                     jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
E rendelet kihirdetésre került Ivánc község Önkormányzat hirdetőtábláján 2013.április 4. napján 
történő kifüggesztésével. 
 
 
 
         Hollósiné Botka Ildikó 
                     jegyző 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 

Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági 
szolgáltatás igénybevételéről szóló 

4/2013. (IV.04.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 
 

A komplex helyi közszolgáltatást végző Szolgáltató: 
 
 

Müllex Közszolgáltató Kft. 
 

székhely: 9784 Harasztifalu, Nyárfasor 
 
 
 
 



2. számú melléklet 
 

Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági 
szolgáltatás igénybevételéről szóló 

4/2013. (IV.04.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 
 

A közszolgáltatási díj mértéke 
 
 
 Hulladék ártalmatlanítási, szállítási költsége összesen 

Ft/ürítés + ÁFA 
80 literes edény 337,- 
120 literes edény 448,- 
240 literes edény 872,- 
 
Az ürítési díj tartalmazza a vegyes hulladékszállítás, ártalmatlanítás, a szelektív gyűjtést és 
költségét. 
 
A „Müllex” feliratos többlet hulladék elszállítását biztosító hulladékgyűjtő zsák díja:  
323,- Ft/db + ÁFA. 
 
A szelektív gyűjtősziget(ek) ürítése, a gyűjtőzsákok elszállítása és a zsákok rendelkezésre bocsátása 
díjtalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


