Szedres Község Önkormányzata Képviselő -testületének
15/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről.

A módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szöveg
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Szedres Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §-ának (1). bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a települési
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.)
Korm. rendelet rendelkezéseire is, a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §
Jelen rendelet célja, hogy Szedres község közigazgatási területén a lakosság
egészségének védelme, valamint Szedres község természeti és épített
környezetének megóvása érdekében a köztisztaságot fenntartsa és a települési
szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást és annak kötelező igénybevételét
biztosítsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, jogokat és
kötelezettségeket, tilalmakat és jogkövetkezményeket a helyi sajátosságoknak
megfelelően rendezze.
2. §
(1) A rendelet hatálya Szedres község közigazgatási területén belül valamennyi, a
rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok
tulajdonosaira,
birtokosaira
vagy
használóira
(továbbiakban
együtt:
ingatlantulajdonos) kiterjed.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, a települési folyékony
hulladékra, az inert hulladékra, a radioaktív hulladékra, és a velük összefüggő
tevékenységre.
(3) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan
működtetett hulladéklerakó telepen a Szekszárd Keselyűs-Őcsény és Cikó
hulladéklerakóiban a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú
betartásával szabad elhelyezni.1
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatás
3. §
(1) Szedres község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a rendelet
1. §-ban megfogalmazott cél érdekében kötelezõ helyi hulladékkezelési
közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn a települési
szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és
kezelésére.
1

Beiktatta a 4/2008. (III. 17.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.04.01-től.
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(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás Szedres község közigazgatási területére
terjed ki.
(3) A rendszeres hulladékszállításba bevont területek és ingatlanok jegyzékét e
rendelet függeléke tartalmazza.
(4) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a
jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a
közszolgáltatást.
4. §

2

(1) Szedres Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára
történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult
hulladékkezelő az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. útján a
Regionális Kommunális Szolgáltató Kht. (továbbiakban: Közszolgáltató), amely
kötelező közszolgáltatónak minősül a felek közt létrejött helyi közszolgáltatatási
szerződés alapján.
A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd
hulladékainak gyűjtését, elszállítását, és gondoskodik a települési szilárd hulladék –
környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű –
elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.
(2) Szedres Község Önkormányzata a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérség
regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott
Önkormányzati Konzorcium – a továbbiakban Konzorcium – tagjai által
meghatározott sióvölgyi ellátási területhez és az e területre szervezett regionális
hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik.

5. §
A közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki:
a) az
ingatlantulajdonos
által
a
Közszolgáltató
szállítóeszközeihez
rendszeresített tárolóedényben az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres
elszállítására;
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési
szilárd hulladék évente egyszeri – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban
és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő begyűjtésére és a
Közszolgáltató általi elszállítására;
c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított
települési szilárd hulladék ártalmatlanítására.
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Az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos
feladatai
6. §
Az Önkormányzat feladata
– a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;
– a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató pályázat útján történő kiválasztása;
– a nyertes szolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése;
– a közszolgáltatás díjának és a díjfizetés rendjének megállapítása;
– külterületi településrészeken – a Közszolgáltatóval egyeztetve – gyűjtőpontok
kijelölése.
A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos
jogai és kötelezettségei
7. §
(1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és az Önkormányzattal kötött
közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint – a környezetvédelmi, valamint az
egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére
köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól
a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített tárolóedényben
vegyesen gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres
begyűjtése és elszállítása, a szállítás módjáról, idejéről, valamint annak
megváltozásáról az ingatlantulajdonosok tájékoztatása;3
b) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon
összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos,
lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri, – a
Közszolgáltató által meghatározott időpontban – házhoz menő járattal történő
begyűjtése és elszállítása;
c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított
települési szilárd hulladék elhelyezése.
(2) A Közszolgáltató a települési szilárd hulladékot hetente hétfői napokon
szállítja el.4
(3) A települési szilárd hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben
vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben,
vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójármûvel úgy kell elvégezni, hogy
annak során a környezet ne szennyezõdjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén
a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről,
valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

A 7. § (1) bekezdés a) pontját a második mondatrésszel kiegészítette a 18/2008. (XII. 1.) önk. rendelet 1. §-a.
Hatályos 2009.01.01-től.
4
A 7. § (2) bekezdést módosította a 18/2008. (XII. 1.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.01.01-től.
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(4) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
(5) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató – amennyiben a károkozás
neki felróható okból következik be – térítésmentesen köteles kijavítani. A
Közszolgáltatónak az ebből eredő javítás időtartamára helyettesítő, javíthatatlanság
esetén csere tárolóedényt kell biztosítania.
A közszolgáltatással összefüggő adatok nyilvántartása, kezelése
8. §
(1) A Közszolgáltató a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet rendeletben foglaltak
szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggõ személyes adat kezelésére
a Hgt. 23. §. g). pontja alapján a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben, valamint jelen
önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.
9. §
(1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

csak

a

cél

(2) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles
gondoskodni az adatok biztonságáról.
(3) Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetõleg sérülés vagy
megsemmisülés ellen.
10. §
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az
ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult
azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra, számlázásra,
postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.
(2) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő
személyes adat nyilvánosságra hozatalára.
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A közszolgáltatási szerződés
11. §

5

Az önkormányzat és a közszolgáltatók a települési hulladékkal kapcsolatos
tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg. A
közszolgáltatási szerződésre a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak
az irányadók.
A közszolgáltatás igénybevételén ek módja és feltételei
12. §
(1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a
közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény hogy a
Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(2) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszony az (1) bekezdés
szerint akkor is létrejön, ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást visszautasítja,
vagy nem veszi igénybe.
(3) A legfeljebb egy-egy személy által életvitelszerűen lakott, két egymás melletti,
vagy egymással szemben elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosai – két családi ház,
egy ikerház, sorház szomszédos lakóingatlanai, a tárolóedényt együttesen használó
többlakásos ingatlanok bármely két lakása – a hulladékkezelési közszolgáltatást
közösen is igénybe vehetik. Az ingatlantulajdonosoknak ezen szándékukról a
Közszolgáltató felé írásban kell nyilatkozniuk (2. számú melléklet). 6
13. §
(1) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató
az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt – köteles értesíteni, illetőleg
több ingatlant érintő változás esetén felhívás közzététele útján tájékoztatni.
(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és
időpont)
az
ingatlantulajdonosoknál
keletkező
hulladékmennyiség
figyelembevételével
a
Közszolgáltató
határozza
meg
és
arról
az
ingatlantulajdonosokat az (1) bekezdés szerint értesíti.

5
6

Módosította a 4/2008. (III. 17.) önk. rendelet 3. §-a. Hatályos 2008.04.01-től.
A 12. § (3) bekezdést beitatta a 2/2009. (I. 30.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.02.01-től.
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14. §
(1) Az ingatlantulajdonos, illetve az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a
közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval
írásbeli szerződést köt.7
(2) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó szolgáltatási
szerződés egyes tartalmi elemei:











a szerződő felek neve, székhelye, adószáma, bankszámlaszáma;
a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja;
a teljesítés helye és módja;
a tárolóedény űrtartalma és darabszáma;
az ürítés gyakorisága, az ürítés ideje napok szerint;
nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módja;
a szolgáltatás díja és megfizetésének módja;
a szerződés módosításának, felmondásának feltételei;
a szerződés megszűnésének esetei;
irányadó jogszabályok meghatározása.

(3) A szerződést a Közszolgáltató – a gazdálkodó szervezet szerződésszerű
magatartása esetén – nem mondhatja fel. A gazdálkodó szervezet a szerződést
írásban, 30 napos határidővel mondhatja fel.
(4) A gazdálkodó szervezet a szerződést akkor mondhatja fel
 ha Szedres község közigazgatási területén megszűnt az a gazdasági
tevékenysége, amellyel összefüggésben a települési szilárd hulladéka keletkezett,
vagy
 ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd
hulladékának kezeléséről a továbbiakban a jelen rendeletben foglaltak szerint nem a
közszolgáltatás keretében gondoskodik, vagy
 a Közszolgáltatónak megszűnik az e rendelet szabályain alapuló, a
hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagos jogosítványa.
(5) A felmondás akkor érvényes, ha a gazdálkodó szervezet egyidejűleg igazolja,
hogy a Hgt. 12.-13. §-ában foglalt feltételek teljesülnek.
15. §
(1) A Közszolgáltató írásban értesíti a jegyzőt azokról az ingatlantulajdonosokról,
akik a közszolgáltatást az elõírások ellenére sem veszik igénybe, illetőleg
gazdálkodó szervezetekről, akik a közszolgáltatási szerződést nem kötik meg.
(2) Ha a gazdálkodó szervezet – a jegyző felhívása ellenére – sem tesz eleget a
szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségének, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti
a szerződés létrehozását, továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését. A

7
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kár mértékének megállapításánál a gazdálkodó szervezetnél keletkezett
hulladékmennyiség alapján e rendelet melléklete szerinti díjazást kell alapul venni.
16. §
(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon,
amelyeken
 folyamatosan legalább 30 naptári nap időtartamban senki sem tartózkodik és
emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik;
 a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles
bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább
14 nappal megelőzően.
(3) A szünetelés legrövidebb időtartama egy hónap lehet, csak a tárgyhó első
napjával kezdődhet és csak teljes hónapra alkalmazható.
(4) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak
bejelenteni.
Az ingatlantulajdonos közszolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos kötelezettségei
17. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles
a) az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére. A
hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező;8
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak
szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint
c) a közszolgáltatási díj megfizetésére.
(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az
olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol
települési szilárd hulladék nincs, vagy nem keletkezik.
18. §
(1) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék
keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a
gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során
keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a
közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével

8

A 17. § (1) bekezdés a) pontját módosította a 18/2008. (XII. 1.) önk. rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.01.01-től.
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összefüggésben keletkezett települési
közszolgáltatás keretében gondoskodik.

szilárd

hulladékának

kezeléséről

a

(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd
hulladékának kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13. §ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
(3) A Hgt. 13. §-ában elõírtak szerintinek minősül a települési szilárd hulladék
kezelése (hasznosítása vagy ártalmatlanítása), ha a gazdálkodó szervezet
a) a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségéről az erre
feljogosított és környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkező kezelőnek
történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével gondoskodik, vagy
b) e kötelezettségét a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett,
megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény
alkalmazásával saját maga teljesíti.
19. §
(1) Az a gazdálkodó szervezet, amely települési szilárd hulladékának kezeléséről
közszolgáltatáson kívül gondoskodik, – a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása
mellett – köteles ezt a jegyző által vezetett nyilvántartás számára a jegyzőhöz
írásban bejelenteni.
(2) A bejelentésben közölni kell a gazdálkodó szervezet által igénybe vett
hulladékkezelő(ke)t azok hulladékkezelési engedélyének számát, valamint az
igénybe vett szolgáltatásokat.
20. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos
változás, tevékenység megkezdése, vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik.
(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel
összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékuk kezelésére nem a
közszolgáltatást veszik igénybe, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségüknek a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni.
Az ingatlantulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelezettségei
21. §
(1) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára
meghatározott szabványos tárolóedények használata kötelező.

e

rendeletben
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(2) Az
ingatlantulajdonos
köteles
gondoskodni
a
Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített olyan szükséges méretű tárolóedény
biztosításáról, amely alkalmas az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került
települési szilárd hulladéknak a környezet szennyezését megelőző, károsítását
kizáró módon történő gyűjtésére.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a tárolóedények szükség szerinti
javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról.
22. §

9

A kötelező közszolgáltatás esetében a Közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített választható tárolóedények mérete a következő:
a) magánszemély részére 70, 90, 110, 120, 240 literes fedeles tartály;
b) gazdálkodó szervezet részére 110, 120, 240 literes fedeles tartály, vagy 770
illetve 1100 literes fedeles – a közszolgáltató által meghatározott típusú – konténer.
23. §
(1) Ha az ingatlantulajdonosnak – e rendeletben meghatározott gyakoriságú
hulladékszállítás mellett – a szükséges méretű tárolóedényen kívüli, többlet
települési szilárd hulladéka keletkezik, azt a Közszolgáltatónál megvásárolt és erre a
célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezheti el. A többletdíjat a tulajdonos
a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg. A zsákos hulladékszállítás díját e
rendelet melléklete tartalmazza.
(2) A Közszolgáltató köteles a többlet hulladék kezelésére rendszeresített jelölt
zsákba kihelyezett hulladék elszállítására.
24. §
(1) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal
kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét,
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet
ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a
közbiztonságot ne zavarja.
(2) A tárolóedényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok fedele csukott
állapotban legyen és az edény mozgatásakor, ürítésekor abból hulladék ne
szóródjon ki, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(3) A tárolóedénybe a hulladékot – a könnyű üríthetőség érdekében – laza
állapotban kell elhelyezni. Tilos a tárolóedénybe a hulladék bedöngölése, vagy
tömörítése. Nagyobb terjedelmű hulladékot a tárolóedénybe helyezés előtt megfelelő
méretűre fel kell darabolni.
(4) A tárolóedények mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhető
hulladék maximális súlya10
9

A 22. §-t módosította a 18/2008. (XII. 1.) önk. rendelet 4. §-a. Hatályos 2009.01.01-től.
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70 literes tárolóedény esetén 21 kg;
90 literes tárolóedény esetén 27 kg;
110 literes tárolóedény esetén 33 kg;
120 literes tárolóedény esetén 36 kg;
240 literes tárolóedény esetén 72 kg;
770 literes tárolóedény esetén 231 kg;
1100 literes tárolóedény esetén 330 kg.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a tárolóedények, és azok
környezetének tisztán tartásáról, évenkénti rendszeres fertőtlenítéséről.
(6) A tárolóedények tisztítását és fertőtlenítését az edény használójával kötött
külön szerződés alapján, térítés ellenében a Közszolgáltató átvállalhatja.
25. §
(1) Tilos veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt
a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló tárolóedényben elhelyezni.
(2) Tilos a kihelyezett tárolóedényekből
kiszórásával a közterületet szennyezni.

hulladékot

gyűjteni,

a

hulladék

(3) Tilos a tárolóedényben olyan hulladék – különösen építési törmelék, nagy
darabos hulladék – elhelyezése, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, a
begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét
veszélyezteti. Tilos a tárolóedénybe folyékony, maró, mérgező, tűz- és
robbanásveszélyes anyagot, vagy állati tetemet elhelyezni.
(4) A Közszolgáltató alkalmazottai jogosultak megtagadni a kiürítést és a hulladék
elszállítását, ha
– a hulladék nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
tárolóedényben, vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre;
– a tárolóedény mechanikai sérülése miatt gépi ürítési módszerrel nem üríthető;
– a tárolóedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött, vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben lévő hulladékot
úgy összepréselték, hogy emiatt az edény gépi ürítési módszerrel nem üríthető;
– a tárolóedényben az előző bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek
el.
(5) A (4) bekezdésben meghatározottak miatt el nem szállított hulladék
elszállításáról az ingatlantulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
26. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a veszélyes hulladékot a települési szilárd
hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy
veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék begyűjtésére és
A 24. § (4) bekezdést az első két francia bekezdéssel kiegészítette a 18/2008. (XII. 1.) önk. rendelet 5. §-a.
Hatályos 2009.01.01-től.
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szállítására, illetőleg ártalmatlanítására
hulladékkezelõnek átadni.

feljogosított

engedéllyel

rendelkező

(2) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan
tulajdonosa, míg a szabályszerűen kihelyezett tárolóedényekből történő hulladék
begyűjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a
Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.
27. §
(1) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket – a begyűjtési időpontok között –
saját ingatlanán belül köteles tárolni.
(2) A tárolóedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt
időpontban, az ingatlan előtti közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen kell elhelyezni. A tárolóedény tárolási
helyéről az ürítésre való átadás helyére történő mozgatása és tárolási helyre történő
visszahelyezése az ingatlantulajdonos feladata.
(3) Ahol az útviszonyok, vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a
közszolgáltató gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd
hulladék átvétele a Polgármesteri Hivatal által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas
helyen, kijelölt gyűjtőponton történik.11
28. §
(1) A közterületre kihelyezett tárolóedény nem akadályozhatja a jármű és
gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
(2) Az
ingatlantulajdonos
köteles
gondoskodni
az
átvételi
hely
megközelíthetőségéről, valamint télen a tárolóedény kezelése érdekében érintett
útszakasz – 1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között – hó- és
síkosság elleni mentesítéséről.
29. §
(1) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon 6.0018.00 óra közötti időben végzi. Az ingatlanok közötti gyűjtés sorrendjét a
Közszolgáltató állapítja meg.
(2) A tárolóedényt a szállítást megelőző nap 18.00 órától a szállítás napján 6.00
óráig lehet a közterületre kihelyezni.
(3) Ha a tárolóedény ürítése az ingatlantulajdonos hibájából marad el, akkor az
ürítésre csak a következõ szállítási napon kerül sor.

11

A 27. § (3) bekezdést beiktatta a 18/2008. (XII. 1.) önk. rendelet 6. §-a. Hatályos 2009.01.01-től.
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A nagy darabos települ ési szilárd hulladékra vonatkozó
rendelkezések
30. §
(1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről a
Közszolgáltató évente egy alkalommal, a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében
– külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. A lomtalanítás megszervezése,
lebonyolítása a Közszolgáltató feladata.
(2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a
rendszeres hulladékszállításra használatos tárolóedényekben el nem helyezhető
nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás
keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás nem terjed ki az
–
–
–
–
–

inert hulladékra,
építési törmelékre,
járműroncsra,
rendszeres háztartási szilárd hulladékra,
veszélyes hulladékra.

(3) A lomtalanítás időpontjáról minden évben a Közszolgáltató és a polgármester
állapodik meg. A lakosság értesítése az önkormányzat feladata.
(4) A nagy darabos hulladékot az ingatlantulajdonos legfeljebb a szállítást
megelõzõ nap 18.00 óra után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.
(5) A karácsonyi ünnepek után a lakosság a fenyőfákat a tárolóedények mellett
helyezheti el, melyek begyűjtéséről és elszállításáról – külön díj felszámítása nélkül –
a Közszolgáltató gondoskodik.
Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó elõírások
31. §
(1) Az építési törmelék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, illetőleg az köteles,
akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett.
(2) A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési törmeléket e rendelet 2. § (3)
bekezdésében kijelölt helyen lehet elhelyezni.12
A közszolgáltatás díja, egységnyi díjtétel
32. §
(1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles,
illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat (továbbiakban: közszolgáltatási díjat) kell
12

A 31. § (2) bekezdést módosította a 18/2008. (XII. 1.) önk. rendelet 7. §-a. Hatályos 2009.01.01-től.

14

fizetnie.
(2) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a
Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt
követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.
33. §
(1) A Közszolgáltató minden év november 30. napjáig kezdeményezheti a
következő évre vonatkozóan a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát.
(2) A közszolgáltatási díj megállapítását, illetve felülvizsgálatát megelőzően a
Közszolgáltató köteles részletes díjkalkulációt, illetve költségelemzést készíteni.
(3) Ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más
gazdasági tevékenységet is folytat, vagy más településen is folytat ilyen
tevékenységet, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is
alkalmaznia kell.
34. §
(1) A közszolgáltatás díja egyéves díjfizetési időszakra vonatkozik.
(2) Az egységnyi díjtétel a 120 literes szabvány tárolóedény egyszeri ürítési díja.
A települési hulladékkezelési közszolgáltatás – általános forgalmi adó nélkül
számított – legmagasabb egységnyi díját e rendelet melléklete állapítja meg.
(3) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás
mennyiségének, illetve gyakoriságának a szorzata.
35. §

13

A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének
meghatározása
36. §
(1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a
jelen
rendeletben foglaltak szerint
a
hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételére köteles.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által kiállított
számla ellenében köteles utólag megfizetni.
(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével
kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A
A 35. §-t hatályon kívül helyezte a 18/2008. (XII. 1.) önk. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01től.
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kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó
hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a
Közszolgáltató válaszolni köteles.
(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, arra való hivatkozással,
hogy ingatlanán hulladék nem keletkezik, feltéve, hogy a Közszolgáltató a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását igazolja.
(5) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a
hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettsége szünetelt.
37. §
A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
Közterületek tisztántartása
38. §
(1) A közterület szervezett, rendszeres tisztán tartása az önkormányzat
közszolgáltatási feladata.
(2) A közterületek tisztántartásával, a közterületek rendjével kapcsolatos
szabályokat, előírásokat külön rendelet tartalmazza.
Hulladékgazdálkodási bírság
39. §
(1) Aki tevékenységével, vagy mulasztásával
a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó
hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem
vagy nem megfelelően tesz eleget,
b) a
hatósági
engedélyhez,
hozzájáruláshoz,
bejelentéshez
kötött
hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül
vagy attól eltérően végez,
c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet
veszélyezteti, károsítja,
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
(2) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési,
továbbá a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására,
felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a
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természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség
teljesítése alól.
(3) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki.
(4) A jegyző a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és
megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben
meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult.
(5) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható
köztartozás.
40. §
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Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
41. §
(1) Ez a rendelet 2004. november 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 21. §-ában foglalt kötelezettséget az ingatlantulajdonosoknak
legkésőbb 2005. június 30-ig kell teljesíteniük.
(3) A rendelet hatálybalépésekor működő gazdálkodó szervezeteknek legkésőbb
2004. december 31-ig kell a Közszolgáltatóval a szolgáltatási szerződést
megkötniük.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes helyi
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1996. (VI. 19.) ör. rendelet,
valamint a köztisztaság védelméről szóló 8/1992. (V. 11.) ör. rendelet 7. §. -a, 13-14.
§-a.
(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.15

K o l e s z á r Mihály sk.
polgármester

H o n t i Sándor sk.
jegyző

A 40. §-t és az előtte lévő címet hatályon kívül helyezte az 5/2012. (IV. 27.) önk. rendelet 1. § a) pontja.
Hatályos 2012.05.15-től
15
A 41. § (5) bekezdést beiktatta a 19/2009. (X. 30.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.11.01-től
14

1. számú melléklet16
a 15/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

16

A Mellékletet hatályon kívül helyezte a 17/2012. (XII. 21.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.01.01-től.
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2. számú melléklet17
a 15/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Nyilatkozat
hulladékkezelési közszolgáltatás közös igénybevételéhez

Alulírott ………………………… (név) ………………………… (lakcím) szám alatti
lakos és ………………………… (név) ………………………… (lakcím) szám alatti
lakos Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről
szóló 15/2004. (X. 1.) ör. rendelete 12. § (3) bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy a
hulladékkezelési közszolgáltatást a Szedres ………………………… szám alatti
(szerződésszám: ………... ) és a Szedres ………………………… szám alatti
(szerződésszám: ………... ) ingatlanokra közösen kívánjuk igénybe venni. Az
ingatlanainkon keletkezett kommunális hulladék tárolására szolgáló edényt a
Szedres ………………………… szám alatti ingatlanon tároljuk és adjuk át ürítésre.

Kelt:

ingatlantulajdonos
aláírása

17

ingatlantulajdonos
aláírása

A 2. számú mellékletet beiktatta a 2/2009. (I. 30.) önk. rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.02.01-től.
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Függelék
a 15/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
A közszolgáltatásba bevont területek utcajegyzéke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ady Endre utca
Arany János utca
Bezerédj István tér
Bezerédj Pál utca
Dózsa György utca
Flórikert
Garay Ákos utca
Hunyadi János utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey Ferenc utca
Petőfi Sándor utca
Rákóczi Ferenc utca
Sport utca
Szederfa sor
Széchenyi István utca
Táncsics Mihály utca
Templom utca
Zrínyi Miklós utca

Gyűjtőpontok
1.
2.
3.
4.

Apáti puszta
Kajmád puszta
Hidja puszta
Transzformátor telep

