Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
3/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési szilárd
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról egységes szerkezetben
az 1/2015. (I. 29.) és 11/2015. (VIII. 28.) sz. rendelettel
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye
32. Cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
(1) Jelen rendelet célja:
a) Alsónémedi Nagyközség lakosságának egészségvédelme, a község természeti és
épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a
hulladékgazdálkodás eszközeivel;
b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének
elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének
csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék
környezetkímélő ártalmatlanítása.
(2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden
tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy
a) a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet
terhelése és igénybevétele csökkenjen;
b) biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését,
hasznosítását, ártalmatlanítását.
(3) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási célok
elérése érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatározza a
hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás
általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya Alsónémedi közigazgatási területén a rendszeres
hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.
(2) A rendszeres hulladékszállításba bevont terület:
a) a község belterülete,
b) Északi ipartelep,
c) déli ipartelep.
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(3) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony
hulladékra.
II. fejezet
Részletes szabályok
3. A közszolgáltató kijelölése
3.§.
(1) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék (a
továbbiakban: TSZH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében
összegyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló
létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy
hasznosításra történő átadására terjed ki.
(2) 1A közszolgáltatás kiterjed továbbá, az ingatlantulajdonos által e rendeletben
meghatározottak szerint a települési hulladék részét képező kötelezően elkülönítetten
gyűjtött hulladékainak (továbbiakban: EGYH) gyűjtésére és e hulladékok
hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;
(3) 2A TSZH és az EGYH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes
elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Alsónémedi
Nagyközség Önkormányzata a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel (8154 Polgárdi, Bocskai út
39.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést útján végzi és biztosítja.
(4) 3A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatban, mint 10 % feletti
alvállalkozót igénybe veszi a Kunépszolg Kft. (2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út
217.) szolgáltatásait.
4. Adatkezelés
4. §
(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra
alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
(2) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével
– a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt
adatokat köteles megsemmisíteni.
(3) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra
jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.
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5. §
(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles
ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges
adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Htv.
38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem
azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a
Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 30 napon
belül bejelenteni.
(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást
igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás
igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátani.
(4) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek
megfelelően eljárni.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató 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.
5. Közszolgáltatási szerződés
6. §
(1)

A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:
a) a közszolgáltatás első igénybevételével, és a Szolgáltató a közszolgáltatás
ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, vagy
b) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával.

(2)

A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és
aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (2)
bekezdésében meghatározott azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást
igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos
megnevezése és azonosító adatai is),
ab) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (3)
bekezdésében meghatározott azonosító adatai.
b) a szerződés tárgya,
c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya,
d) a közszolgáltatás díja,
e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja,
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele,
g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.
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6. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
7. §
(1)4 A Szolgáltató köteles gondoskodni:
a) heti egy alkalommal
aa) a TSZH begyűjtéséről,
b) kéthetente egy alkalommal
ba ) a 21.§ (1) bekezdés ba) pontja szerinti EGYH begyűjtéséről,
c) márciustól l-től november 30-ig havi egy alkalommal egyeztetett időpontokban
ca) a 21. §. (1) bekezdés bc) pontja szerinti zöldhulladék elszállításáról,
d) évi egy alkalommal előre egyeztetett időpontban
da) házhoz menő lomtalanításról,
db) elektromos és elektronikus hulladékgyűjtésről,
dc) lakossági veszélyes hulladékgyűjtésről,
e) üveggyűjtő konténerek szükség szerinti ürítéséről.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni.
(3) 5Az ingatlantulajdonos az EGYH-t a többi települési hulladéktól elkülönítve a
közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényekbe, a TSZH-t a tulajdonát képező
gyűjtőedénybe gyűjti és azt a közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak
szerint átadja.
(4) 6A TSZH begyűjtésének, elszállításának rendje, hogy a közszolgáltató folyamatosan és
teljes körűen összegyűjti és elszállítja:
a) Minden hétfői napon 06 órától a Rákóczi utcától északra eső területről
b) minden keddi napon 06 órától a Rákóczi utcáról, valamint az attól délre eső
területről.
(5) 7Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező műanyag, Tetra-Pak, papír,
fém csomagoló doboz és porcelán hulladékot a Közszolgáltató által rendelkezésére
bocsátott sárga fedeles gyűjtőedényben elkülönítve gyűjti és a hulladékokat a
közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére az rendeletben meghatározottak
szerint külön díjazás nélkül átadja.
(6) 8A 21.§ (1) ba, pontjában foglalt EGYH begyűjtésének és elszállításának rendje
kéthetente alkalmazkodik a (7) § (4) bekezdésben foglaltakhoz.
(7) 9A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett
változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15
nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.
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7. Gyűjtőedények használata
8. §10
(1) A közszolgáltatás során a TSZH gyűjtésére kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú
tárolók használhatók:
a) 50 literes szabványos tároló,
b) 60 literes szabványos tároló,
c) 110 literes szabványos tároló,
d) 120 literes szabványos tároló,
e) 11
f) 1100 literes szabványos tároló
g) Egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák (továbbiakban: zsák).
(2) 12Az EGYH gyűjtésére annak fajtájától függően kizárólag:
a) a szolgáltató által biztosított un. sárga fedeles tároló,
b) átlátszó zsák,
c) üveggyűjtésre alkalmas, kijelölt pontokon lévő konténerek.
d) zöldhulladék esetében az (1) bekezdésben foglalt
használhatóak.

gyűjtőedények

(3) A 8. §. (1) bekezdés szerinti gyűjtőedény beszerzése, annak folyamatos karbantartása,
szükség szerinti pótlása, cseréje a közszolgáltatást igénybe vevő feladata.
(4) Az EGYH gyűjtésére a közszolgáltató által az ingatlantulajdonos rendelkezésére
bocsátott és rendeltetésszerűen használt sárga fedeles tároló szükségszerinti
javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján
a közszolgáltató gondoskodik.
(5) A TSZH gyűjtésére használatos gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként a
szolgáltatótól az elszállítás és hulladékkezelés teljes díját is tartalmazó áron
megvásárolható, egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák alkalmazható, amennyiben
a) az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a
gyűjtőedény űrtartalmát,
b) a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, de háztartási hulladéknak
minősül, vagy
c) a többlethulladék által az edény túlsúlyos lenne.
(6) 13Térítés ellenében a közszolgáltatótól a TSZH gyűjtésére alkalmas hulladékgyűjtő
edény bérelhető havi bérleti díjas konstrukcióban.
(7) A közszolgáltatás biztosítása során:
a) A gyűjtőedény rendeltetésszerű használata őrzése, rendszeres tisztán tartása,
fertőtlenítése az ingatlan tulajdonosának a feladata.
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b) az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot a közszolgáltató megbízásából a
kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem
nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.
(8) A kihelyezett gyűjtőedényből és zsákból guberálni tilos.
8. Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei
9. §
(1) A hulladékszállításba bevont területen valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi
közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő
települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e
rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles
gondoskodni.
(2) Gazdálkodó szervezet a Htv. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a
hulladék kezeléséről.
10.§
14

(1) A hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége
során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a
kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a
hulladék található.
(2) 15A hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére
kell bocsátani.
(3) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 1800 órától, a szállítás napján legkésőbb 600
óráig helyezhető ki, és a szállítás napján 2000 óráig tartható közterületen. Kivételt
képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A 8. § (2) bekezdésének
megfelelő zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.
(4) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező
hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen,
valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét,
testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne
károsítsa.
(5) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni,
amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét
veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást
idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az
ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.
(6) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (5)
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést
jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Szolgáltató az ok feltüntetésével
értesíti az ingatlantulajdonost és ezzel egyidejűleg a személyzet köteles azt a
14
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munkájukról vezetett járatnaplóba bejegyezni. Az emiatt el nem szállított hulladék
elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(7) A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az
ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel.
(8) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben
összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a
gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a
visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen
kiüríteni, használhatóvá tenni.
(9) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és
fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése a gyűjtőedény
használójának feladata.
(10)
A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat
és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
(11)
A kihelyezett, más tulajdonában álló gyűjtőedénybe csak és kizárólag annak
tulajdonosának engedélyével helyezhető el hulladék.
(12) Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy
parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban
kialakult módon történő ürítését akadályozza.
(13) 16A zöldhulladék gyűjtése során a kisebb ágakat, gallyakat 60-80 cm-es darabokra
összevágva, kötegelve, míg az egyéb nem kötegelhető zöldhulladék áttetsző
zsákban vagy a TSZH gyűjtésére használt edényzetben helyezhető ki.
(14) 17Tilos vállalkozásból eredő vagy ipari mennyiségű zöldhulladék kihelyezése!
11. §
(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését kérheti írásban vagy személyes
bejelentés keretében, amennyiben ingatlanát 30 napot meghaladó időtartamban nem
használja. A szüneteltetés időtartamára az ingatlantulajdonos – a kérelem vagy
bejelentést követő időponttól kezdődően – mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.
(2) A szüneteltetési kérelem benyújtása előzze meg a szüneteltetési időszakot.
(3) Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos közszolgáltatás
szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás
szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db
110 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével
megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.
9. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
12. §
16
17
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(1) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a
jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt
hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.
(2) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
(3) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani,
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az
ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő
tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a
Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve
cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
(4) 18A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lomhulladék)
gyűjtéséről
a
Közszolgáltató évi 1 alkalommal az ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban
gondoskodik, mely térítésmentes. További lomtalanítás szervezése esetén azok
elvégzéséről a Közszolgáltató az Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltaknak
megfelelően gondoskodik. Az akcióról a Közszolgáltató és az Önkormányzat közösen
tájékoztatja a lakosságot.
(5) – (6) 19
10. A közszolgáltatás díja
13. §
(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a
Szolgáltató által utólag, három havonta megküldött számla alapján díjat kötelesek
fizetni.
(2) 20A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díj egytényezős. A díjtételeket az
önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés tartalmazza. Az érvényes díjak
közzétételére e rendelet 1. számú függelékben kerül sor.
(3) Az egységnyi díjtételek – a többlethulladék kezeléséhez igénybe vehető zsákok
egységnyi díjtételeit kivéve - az adott mennyiségre vonatkozó hulladék begyűjtés,
szállítás, lakossági szelektív gyűjtés és kezelés-ártalmatlanítás költségeit tartalmazza.
(4) A közszolgáltatás teljes díja az adott ingatlanon rendszeresített edényzetre vonatkozó
egységnyi díjtételek és a díjfizetési időszakban elvégzett ürítések számának szorzata.
(5) A közszolgáltatás díj megfizetése:
a) nem tagadható meg a díjfizetés arra való hivatkozással, hogy a kötelező
közszolgáltatást valaki nem veszi igénybe feltéve, hogy a Szolgáltató számára a
közszolgáltatást felajánlja.
b) megtagadhatja az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díjának megfizetését, ha a
Szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.
c) nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése a b) bekezdés alapján,
ha a Szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk.
18
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szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a Szolgáltató az akadály elhárulását
követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.
14. §
(1) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével
kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a
számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.
(2) Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a
Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles
visszafizetni.
(3) Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók
módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék behajtásának eljárási rendjét a Htv. 52
§-a szabályozza.
15. §
(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be,
úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a
változás tényét 8 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás
bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a Szolgáltató között a közszolgáltatási
szerződés létrejön.
(2) A bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlantulajdonos
köteles megfizetni.
11. Kedvezmények, mentességek
16. §
(1)

21

A közszolgáltatást igénybevevő kérelmére az általa használt edényre számított,
mindenkori hulladékszállítási díj 50%-át, mint kedvezményt veheti igénybe
amennyiben:
a) a 60. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap
elsejétől,
amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli,
kizárólagos használója,
b) az a kétszemélyes háztartás, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a
fiatalabbik személy 70. életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők
az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói.

(2)

Díjfizetési mentességben részesülhet az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanára
nincs bejelentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen nem tartózkodik
ott senki.

(3)

A kedvezmények az arra való jogosultság megszerzését követő hónap első napjától, a
mentesség a feltétel bekövetkezését követő hónap első napjától vehetők igénybe a
helyi szociális rendeletben rögzített módon és formában.
12. Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása
17. §

21
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(1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékról az önkormányzat a
közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik.
(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás
keretein kívül gondoskodik. A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok
összegyűjtéséről, elszállításáról a Szolgáltató, az önkormányzat írásos jelzésére 5
munkanapon belül köteles gondoskodni.
13. A hulladékok szállításának különös szabályai
18. §
(1)

Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának
elszállításáról, elhelyezéséről e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt
csak:
a)
zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel
rendelkező, erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 1 m3
hulladékmennyiségig saját szervezésben, szóródás mentesen, lekötött zsákban
(nem rendszeresített köztisztasági zsák);
b)
a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl.:
alkalmi konténer rendelés);
c)
közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során gondoskodhat.
14. A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali
feladatai
19. §

(1) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal — a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok
betartásával — a közszolgáltatás zökkenőmentes ellátása érdekében induló adatszolgáltatással
segíti a szolgáltató tevékenységét.
(2) A hivatal a közszolgáltatás időtartama alatt havonta tájékoztatja a Közszolgáltatót a
kiadott telephelyengedélyekről, az üzletbejelentésekről, a kedvezményben részesülőkről,
valamint a jogerős határozat megküldésével a közterület foglalási engedélyekről.
15. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések.
20. §22
A Közszolgáltató minden év március 31-ig köteles beszámolni a Képviselő-testület előtt a
településen végzett előző évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről, melyhez
a Hivatal kiegészítő véleményt készít.
III. fejezet
Vegyes rendelkezések
21. §
23

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:

22
23
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a) háztartási hulladék (TSZH) : 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;
b) elkülönítetten gyűjtött hulladék (EGYH):
ba) műanyag, papír, Tetra-Pak italoskarton-dobozok, fém csomagoló doboz,
porcelán,
bb) öblösüveg
bc) zöldhulladék
c) lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett
olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény
méreteit meghaladja;
d) közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint
minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást lát el;
e) 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;
f)

24

Üveggyűjtő konténerek (szigetek) kijelölt pontjai:
fa, CBA Cent parkoló 2 db,
fb, Iskola út Ady út sarok 1 db,
fc, Bajcsy Zs. út Fő út sarok 1 db,
fd, Nagygödör-tér 1 db,
fe, Dózsa Gy. tér 1 db

g)25 zöldhulladék: egy háztartásban a kerti munkák végzése, a növényzet gondozása,
zöldség-gyümölcs fogyasztása, kezelése során keletkező növényi hulladék.
(2) Egyebekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) bekezdésében
foglaltak az irányadóak.
16. Hatálybalépés
22. §
(1)
(2)

24
25

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hatálybalépésével egyidejűleg
a) a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról
szóló 12/2003.(07. 04.) rendelete, valamint a módosítására kiadott 15/2005. (XII. 15.)
sz., 5/2009. (III. 05.) sz., 24/2010. (XII. 20.) sz., 10/2011. (III. 30.) sz és 2/2012. (II.
02.) sz. önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik,
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Vincze József sk.
polgármester

Dr. Percze Tünde sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. február 25.
Dr. Percze Tünde sk.
jegyző
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2015. szeptember 03-án.

Dr. Percze Tünde
jegyző

1. sz. függelék 26
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletéhez
Lakossági közszolgáltatás díjai:
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50 literes szabványos tároló
215,- Ft + ÁFA
60 literes szabványos tároló
215,- Ft + ÁFA
110 literes szabványos tároló
322,- Ft + ÁFA
120 literes szabványos tároló
322,- Ft + ÁFA
1100 literes szabványos tároló
3.080,- Ft + ÁFA
Egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák
(továbbiakban: zsák)
305,- Ft + ÁFA
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