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1. oldal, összesen: 6 oldal

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015(IX.21.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról
Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.

A közszolgáltatás tartalma

1.
§ (1) Beloiannisz Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a
továbbiakban: közszolgáltatás) bizotsításáról.
(2) A hulladékgazdálkodái közszolgáltatás kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén lévő
valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.
(3) A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe
venni, és a Közszolgáltató részére a díjat megfizetni.
(4) A közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki:
a)
a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, közterületen
vagy az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési
hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítása,
b)
a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítése és
működtetése,
c)
évente egy alkalommal, az ingatlanhasználóval előre egyeztett időpontban a
háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítása,
d) a településen működő gyűjtőszigetek rendszeres ürítése,
e)
az ingatlanhasználó által önkéntesen az ingatlanon összegyűjtött újrahasznosítható
települési hulladék elkülönített gyűjtése.
2.

A közszolgáltatási terület határai
2. § A közszolgáltatási terület határai megegyeznek Beloiannisz Község közigazgatási
területének határaival.
3.

A közszolgáltató és alvállalkozói

3. § (1) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (székhelye: 8154 Polgárdi,
Batthyány út 132.) (a továbbiakban: Társulás) útján gondoskodik. A Társulás gyakorolja a
közszolgáltató kiválasztásának jogát és köti meg a közszolgáltatási szerződést.
(2) Az önkormányzat közigazgatási területén a közszolgáltató a VERTIKÁL Közszolgáltató
Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) (a továbbiakban: Közszolgáltató).
(3) A Közszolgáltató a települési hulladék begyűjtésére, szállítására – a hulladékgazdálkodási
tevékenységének 23%-ára – alvállakozóként a Dészolg Kft.-t (2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64.)
veszi igénybe.
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(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatás során begyűjtött hulladékot az Adony, 0195/2 hrsz-ú
lerakóba helyezi el.
4.

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

4. § (1) A hulladék begyűjtése heti egy alkalommal, hétfői napokon történik.
(2) A gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként - a Közszolgáltatótól a begyűjtés teljes díját
is tartalmazó áron megvásárolható - egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő 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.
5. § A háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények típusai:
a)
b)

120 literes gyűjtőedény
240 literes gyűjtőedény

5.

Az elkülönített hulladékgyűjtés részletes szabályai

6. § (1) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató belterületen a heti egy alkalommal
történő begyűjtésén felül évente:
a) 12 alkalommal házhoz menő szelektív csomagolási hulladék begyűjtést,
b) 8 alkalommal házhoz menő zöldhulladék begyűjtését végzi.
c) folyamatosan elvégzi az üveghulladék begyűjtését (Gavrilidisz u. 14. előtt, Petőfi utca 27.
mellett, Rákóczi u. 22. szám előtt)
(2) A Közszolgáltató évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást végez.
6. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
7. § (1) Az ingatlanhasználó hetente köteles igénybe venni a közszolgáltatást.
(2) Az ingatlanhasználó köteles az alábbiak szerint igénybe venni a közszolgáltatást:
a) Beloiannisz belterületén az ingatlantulajdonos köteles igénybe venni
aa) a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, illetve elszállítására a szolgáltatás
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt,
ab) a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmilag képződő többlet hulladék
gyűjtésére a Közszolgáltató által forgalmazott, a közszolgáltató azonosító jelével ellátott
hulladékgyűjtő zsákot.
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(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem,
illetve csak részben veszi igénybe.
8. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a
közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen
elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni
a közterületre.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lenni.
(3) Ha a Közszolgáltató megállapítja, hogy a gyűjtőedényben nem háztartási hulladékot
helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok
feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót és ezzel egyidejűleg a Közszolgáltató köteles azt
dokumentálni is. Az el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles
gondoskodni.
(4) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlanhasználó feladata. A gyűjtőedényt az
ingatlanhasználónak szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és
fertőtleníteni.
(5)

A hulladékgyűjtő zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.

9. § Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért a Közszolgáltató által három havonta utólag
megküldött számla alapján köteles a közszolgáltatási díjat fizetni.

10. § (1) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a
közzsolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezését követő 8 napon belül
köteles a Közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségének
eleget tenni.
(2) A bejelentés megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlanhasználó köteles
megfizetni.
(3) A korábbi ingatlanhasználót a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó
napjáig terheli.
11. § Gazdálkodó szervezet a Hgt. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a
hulladék kezeléséről.
12. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
12. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás során begyűjtött hulladékot a jelen rendeletben írt
szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a 3. § (4) bekezdésében kijelölt hulladéklerakó
telepre. vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó
módon gondoskodni.
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(2) A Közszolgáltató a nagydarabos háztartási hulladék szervezett begyűjtéséről évente egy
alkalommal házhoz menő lomtalanítással gondoskodik a díjhátralékkal nem rendelkező
ingatlanhasználóknál.
(3) A lomtalanítást az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban köteles elvégezni.
(4) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján
köteles tájékoztatni.
13. A közszolgáltatási szerződés
13. § (1) A Közzsolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatás igénybevételéről
szóló szerződést (a továbbiakban: közszolgálttaási szerződés) írásban kell megkötni.
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és azonosító adatai
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja
c) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint
d) gyűjtőedény mérete
e) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei
f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja
g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit
h) irányadó jogszabályok meghatározása
14. A közszolgáltatás díjai
14. § Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás teljesítéséért - a 16. § -ban meghatározott esetek
kivételével – egytényezős közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A díj megfizetése utólag, számla
ellenében történik.
15. Közszolgáltatási díjfizetés kedvezményei
15. § Az önkormányzat díjfizetési kedvezményt nem állapít meg.
16. A közszolgáltatás szünetelésének esetei
16. § (1) Az ingatlanhasználó kizárólag írásban kérheti a Közszolgáltatónál a közszolgáltatás
szünetelését a szünetelés megkezdését megelőzően legalább 30 nappal, a szünetelés lejártának
várható időpontjának megjelölésével abban az esetben, ha:
a) ha teljes felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az érinett ingatlan legalább 3 hónapig nincs
használatban, abban senki sem tartózkodik,
b) a szüneteléssel érinett ingatlannál közszolgáltatási díj hátralék nem áll fenn,
c) a lakcímnyilvántartás alapján kiállított adatszolgáltatás alapján ingatlanhasználó igazolja a
Közszolgáltatónak, hogy az érintett ingatlanra sem állandó, sem tartózkodási hely bejelentést nem
tart nyilván.
(2) A szünetelés időtartama alatt az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat nem fizet.

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg1ed6dr1eo6dt9ee0em3cj0bx9by2ca1cc6cb9... 2015.10.22.

MHK JogszabKly szolgKltatKs

5. oldal, összesen: 6 oldal

(3) Amennyiben a szünetelés az egy évet meghaladja, azt minden év december 31. napjáig újból
kell kérelmezni a következő évre vagy időszakra.
(4) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó köteles
azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napoon belül bejelenteni.
(5) A Közszolgáltató jogosult a helyszínen ellenőrizni a szünetelési nyilatkozat valóságtartalmát,
amelyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben a Közszolgáltató megállapítja, hogy az
ingatlanhasználónak a közszolgáltatás szünetelésére irányuló nyilatkozata valótlan, a
közszolgáltatás szünetelésre vonatlkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg
megfizettetei az ingatlanhasználó által alkalmazott hulladékgyűjtő után fizetendő közszolgáltatási
díjat.
17. A közszolgáltatás üdülőingatlanokra vonatkozó szabályai
17. § Az üdülőingatlan ingatlanhasználója április 1. és szeptember 30. közöti időszakban
köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a díjfizetési kötelezettsége is ezen időszak alatt áll
fenn.
18. Adatkezelésére vonatkozó szabályok
18. § (1) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a
Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Hgt. 38. § (3)
bekezdésében meghatározott személyes adatait köteles a Közszolgáltató részére megadni, valamint
az adatainak változását követően 8 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni.
(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdálkodó szervezet Hgt. 38. § (3) szerinti
adatait köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.
(4) A Közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
eljárni.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés
személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és köteles
meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
19. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas
adatbázis létrehozása és működtetése.
(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a
szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig
kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat köteles
megsemmisíteni.
(3) A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra
jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.
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19. Hatálybalépés
20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodáról szóló 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelet.

Papalexisz Kosztasz
polgármester

Földi Ilona
jegyző
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