
Kisbér Város Képviselő-testülete 
10/2009. (IV. 27.) sz. rendelete a 

17/2005. (XI. 7.) sz. rendelet, a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

módosításáról 
 

Kisbér Város Képviselő-testülete a 17/2005. (XI. 7.) sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) 
az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A Rendelet 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

A köztisztasággal összefüggő célok megvalósítására az önkormányzat – kötelezően 
ellátandó közszolgáltatásként – hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, amely 
kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésére, a szelektív gyűjtési 
rendszer fenntartására, lomtalanításra, zöldhulladék begyűjtésére, mindezek 
elszállítására, és ártalommentes elhelyezésére, a szolgáltatás folyamatosságának 
biztosítására.  

 
2. § 
 

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

A képviselő-testület a város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos, az 1. § (1) bekezdésében felsorolt közszolgáltatás ellátásával 2009. április 
01. napjától kezdődően a Saubermacher-Bicske Kft.-t (2060 Bicske, Csákvári út 45.; 
cg.: 07-09-002821) bízta meg. 
A megbízás kizárólagos jogot biztosít az 1. § (1) bekezdésében megjelölt 
közszolgáltatási feladatok ellátására. 

 
(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a Bicskei Regionális 
Hulladéklerakó és –kezelő telepet (2060 Bicske, Csákvári út 015 hrsz) jelöli ki.  

 
(3) A Rendelet 2. § (7) bekezdése hatályát veszti. 

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

A közszolgáltató feladatai a következők:  
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása; 
b) tevékenységét a mindenkori jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, 

közegészségügyi és egyéb feltételeknek, valamint a közszolgáltatói 
szerződésben foglaltaknak megfelelően kell ellátni; 

c) a hulladékot Kisbér város közigazgatási területén a 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott gyakorisággal gyűjteni és elszállítani. 

 



(2) A Rendelet 3.§ (8) bekezdéssel egészül ki, az alábbi tartalommal: 
 
A tulajdonos legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól 
a háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte 
idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán és az 
ingatlant más sem használja.  
 

 
4. § 

 
(1) A Rendelet 4. (1) bekezdése „heti egyszeri gyakorisággal” szövegrésze „minimum 

heti egyszeri gyakorisággal” szövegrészre változik. 
 

 
5. § 

 
A Rendelet 6. § (2) bekezdése „ide nem értve a lomtalanítási időszakot szövegrésze 
„ide nem értve a lomtalanítási és a zöldhulladék begyűjtési időszakot” szövegrészre 
változik.  

 
6. § 

 
A Rendelet 8.§-ának címe a következőre változik: „A zöldhulladék és a terjedelmes 
hulladékok elszállítására vonatkozó külön szabályok” 
 

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

A szolgáltató évente legalább két alkalommal köteles a lakossági, az önkormányzati 
parkban keletkezett zöldhulladékot, valamint azokat a háztartásokban életvitelszerűen 
keletkezett terjedelmes lakossági hulladékot elszállítani, amely méreténél vagy egyéb 
tulajdonságánál fogva nem helyezhetők el a normál esetben alkalmazott 
gyűjtőedényben, és más módon nem semmisíthetők meg.   

 
(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
A terjedelmes hulladékokhoz tartoznak különösen: 

 a háztartásokból kikerült normál és kerti bútorok (fából, fémből, műanyagból), 
valamint az ezekhez tartozó párnák, matracok 

 szőnyeg és műpadló 
 veszélyes hulladékok körébe nem tartozó háztartási gépek 
 kerékpár és egyéb feleslegessé vált sporteszközök (síléc, kondicionáló 

eszközök, szobakerékpár, stb. 
 kidobott játékok (háromkerekű bicikli, kerti játékok, nagyobb plüss figurák, 

stb.) 
 samott nélküli, kiürített, különböző tüzelésű kályhák 
 kerti felszerelések (grillező, napernyő, olaj és üzemanyag nélküli fűnyíró, 

elhasznált esővíztároló és egyéb nagyméretű edények, stb.) 
 gumiabroncs 1.100 mm átmérőig. 

 
 



(3) A Rendelet 8. § (3) bekezdésében található felsorolás 5. pontjában a „gumik” 
szövegrész „gumiabroncs 1.100 mm átmérő felett” szövegrészre változik. 

 
(4) A Rendelet 8. § (4) bekezdés „A terjedelmes hulladékot” szövegrésze „A terjedelmes 

és zöldhulladékot” szövegrészre változik. 
 
(5) A Rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
A terjedelmes és zöldhulladékot kihelyezni csak a lomtalanítás, illetve a zöldhulladék 
begyűjtés meghirdetett napja előtti napon, vagy a lomtalanítás és a zöldhulladék 
begyűjtés napján szabad. Terjedelmes és zöldhulladék más esetben a közterületen nem 
tárolható. 

 
7. § 
 

(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Nem kell külön hulladékkezelési díjat fizetni a lomtalanításkor és a zöldhulladék 
begyűjtésekor kitett hulladék elszállításáért. 

 
(2) A Rendelet 13. § (2) bekezdése hatályát veszti. 

 
 

8. § 
 

A Rendelet 14. § (1) bekezdésében „a 15 napon belül” szövegrész „8 napon belül” 
szövegrészre változik 

 
9. § 

 
A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 
 

 
 
 

Kisbér, 2009. április 27. 
 
 
 
Dr. Dörnyei Vendel sk Dr. Udvardi Erzsébet sk 
 jegyző polgármester 

 
 

A kihirdetés napja: 2009. április 27. 
 
         Dr. Dörnyei Vendel sk 
 jegyző 
 
 
 



2. sz. melléklet 
 

 
 
 
2009. évi lakossági díjtételek 
 
 

Edény térfogata Egységnyi ürítés díja 
(Ft/ürítés + ÁFA) 

Negyedéves ürítési díj 
(Ft/negyedév + ÁFA) 

60 l 126.- 1.638.- 
120 l 252.- 3.276.- 
240 l 504.- 6.552.- 

Többlet hulladék gyűjtő zsák ára 433.- Ft + ÁFA 
 
 
 


