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Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014(IV.28.) számú önkormányzati
rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(Ht.) 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet, a közszolgáltató kiválasztásáról és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 4. §
(1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja.
E rendelet alkalmazása szempontjából a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2.§
(1) bekezdésének 1-50. pontjaiban lévő értelmező rendelkezések az irányadóak.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§
(1) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás Mogyoród Nagyközség (a
továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosára,
használójára, gazdasági szervezetre, költségvetési szervre, illetve kezelőjére – természetes,
jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra – terjed ki.
(2) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres
gyűjtésére, elszállítására, lerakó helyen történő elhelyezésére és ezen tevékenység ellátásáról
kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(3) Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított minősítő
okirattal rendelkező gazdasági szereplővel köthet.
(4) A települési hulladék összegyűjtését, elszállítását, elhelyezését, valamint a szolgáltatás
folyamatosságának biztosítását az Önkormányzattal megkötött szerződés alapján, a kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és köteles közszolgáltató az AHK Agglomerációs
Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (a továbbiakban együtt: Közszolgáltató) –
közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő- végzi.[1]
2. §[2]
II. Fejezet
Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai[3]
3. §
Az ingatlanhasználó általános kötelezettségei[4]
4. §
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Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei
5. §
(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatás teljesítését a közszolgáltatási szerződésben
meghatározott módon ellenőrzi. A Közszolgáltató köteles a helyszíni ellenőrzés során a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatói kötelezettségek teljesítésére
vonatkozó információkat tartalmazó dokumentumokba az ellenőrzést végzőnek betekintést
biztosítani, továbbá a közszolgáltatási beszámolóban nem jelzett tényekről adatot, elemzést
szolgáltatni.
(2) Az Önkormányzat:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges információkat a
Közszolgáltató számára átadja;
b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek
közszolgáltatással történő összehangolását elősegíti;
c) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, valamint
kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket a közszolgáltatóval történt egyeztetést
követően, annak hozzájárulásával kijelöli.
A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei
6. §
(1) Az ingatlanhasználó részére az ingatlanon keletkező elkülönítetten gyűjtött kerti
zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi
forgalomban kapható műanyag zsákok megvásárlási lehetőségét a Közszolgáltató
ügyfélszolgálatán, valamint kereskedelmi partnerei segítségével egyéb helyeken biztosítja.
[5]
(2) Ha a természetes személy az e rendelet szerinti szerződéskötési kötelezettségét nem
teljesíti, úgy a Közszolgáltató - az érintettek egyidejű írásbeli értesítése mellett - az ingatlanon
lévő
lakóegységenként
az
ingatlanhasználó
által
ténylegesen
kihelyezett
hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény méretének megfelelő, de minimálisan 1 db 110
literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz a
szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosának, addig az időpontig, ameddig az
ingatlanhasználó a szerződéskötési kötelezettségét nem teljesíti.
(3) Ha az ingatlanhasználó költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, a közterülethasználati hozzájárulás jogosultja e rendelet szerinti szerződéskötési kötelezettségét nem
teljesíti, a Közszolgáltató az ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás
jogosultjának egyidejű írásbeli értesítése mellett az ingatlanhasználó által ténylegesen
kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény,de minimálisan 1 db 110 literes
gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, addig az
időpontig, ameddig az ingatlan tulajdonosa, a közterület-használati hozzájárulás jogosultja a
szerződéskötési kötelezettségét nem teljesíti.
(4) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó tulajdonát képező gyűjtőedények szükség szerinti
javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján
gondoskodik, amennyiben annak sérülése, használhatatlansága bizonyíthatóan a
Közszolgáltató hibájából ered.
(5) A Közszolgáltató a közterületen kihelyezett a tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edények
tisztításáról, fertőtlenítéséről szükség szerint, de legalább évente egyszer gondoskodik. Egyéb,
nem a Közszolgáltató tulajdonát képező hulladék gyűjtőedények tisztítását, fertőtlenítését
egyedi megrendelések alapján látja el az Önkormányzattal egyeztetett időpontban, melyről az
esetlegesen érintettek a munkálatok megkezdése előtt tájékoztatást kapnak.
(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges:
a) engedélyeket, minősítéseket megszerzi;
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b) jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt pénzügyi fedezetet folyamatosan
biztosítja;
c) szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja
és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza;
d) fejlesztéseket és karbantartásokat elvégzi legalább a közszolgáltatási díjban elismert
fejlesztési hányad erejéig.
(7) A Közszolgáltató:
a) más önkormányzat megbízásából végzett közszolgáltatási tevékenységét pénzügyi és
lehetőség szerint műszaki tekintetben a Mogyoródon végzett tevékenységétől elkülöníti;
b) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő, a jogszabályokban és a közszolgáltatási
szerződésben meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, továbbá működteti a
jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott nyilvántartási
rendszert;
c) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggően közszolgáltatási tevékenységéről évente
közszolgáltatási beszámolót készít, melyet tárgy évet követő március 15-ig az
Önkormányzat részére megküld;
d) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási-, és egyéb közszolgáltatást érintő fejlesztési
terveinek elkészítése során az Önkormányzattal együttműködik. A közszolgáltatói
hulladékgazdálkodási tervet - a környezetvédelmi hatóság által történő elfogadását követő
30 napon belül - az Önkormányzatnak megküldi;
e) a fogyasztók számára a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot és
tájékoztatási rendszert működtet;
(8)[6]
(9) A Közszolgáltató a Ht.-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges
személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező
közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony, valamint e jogviszony megszűnését követően
a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a
közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó esetében. A Közszolgáltató jogosult egyes, a
közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót
megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott
személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek
átadni.
Az ingatlanhasználó közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei
7. §
(1) Az ingatlanhasználó az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást - ha a fogyasztó
kérelmére a Közszolgáltatóval másként nem állapodnak meg - az e rendeletben meghatározott
gyakorisággal köteles igénybe venni és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a
Közszolgáltató részére rendszeresen átadni.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért köteles díjat fizetni a 2. sz.
mellékletben meghatározottak szerint.
(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (2) bekezdésben foglalt díjfizetési kötelezettség az
olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ezért ott települési
vegyes hulladék nem keletkezik.
[7]
(4) A természetes személy ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak írásban bejelentést tesz
az ingatlanon lakók vagy ott rendszeresen tartózkodók számának, az ingatlanon várhatóan
keletkező települési vegyes hulladék mennyiségére kiható változása esetén. A bejelentés
tartalmazza a természetes személy születési helyét és idejét, anyja nevét a lakcímét, a
szolgáltatással érintett ingatlan címét és a változásra vonatkozó adatokat.
[8]
(4a) A természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződésének megkötése
előtt köteles a személyazonosságát igazoló okmányát, valamint a személyazonosítóját és
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lakcímet igazoló hatósági igazolványát bemutatni a Közszolgáltatónak, továbbá teljes
bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozni a közszolgáltatással érintett ingatlanon élő
személyek számáról, a háztartásában élők számáról és a közszolgáltatással érintett ingatlan
használatának jogcíméről.
(5) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó egyedi
szerződést köt a Közszolgáltatóval, a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint.
[9]
(6) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti, ha
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok - különösen a közszolgáltatásba újonnan történő
bekapcsolódás - folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik vagy
kötelezettsége megszűnt.
(7) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja a Közszolgáltatóval egyedi szerződést
köt a közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési hulladékának elszállítására és kezelésére.
(8) Szüneteltethető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken
előreláthatóan legalább 90 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem keletkezik.
(9) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a
Közszolgáltatónak, a szüneteltetés kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően.
(10) Ha a felfüggesztés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban,
haladéktalanul bejelenti a Közszolgáltatónak.
(11) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék
kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a
hulladékot elszállítja, az ingatlanhasználó pedig a közszolgáltatási díjat megfizeti.
(12) Az ingatlanhasználó gondoskodik az általa birtokba vett hulladékgyűjtő edények
rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről,
valamint környezetük tisztán tartásáról.
III. fejezet
A közszolgáltatás díj megfizetésének módja
A közszolgáltatási díj megfizetése[10]
8. §
IV. fejezet
A közszolgáltatás keretében történő hulladékgyűjtés
9. §
A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok:
(1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására az
edényt üríthetővé és használhatóvá teszi.
(2)[11]
(3)
(4) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes
anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy
mások életét, testi épségét, egészségét.
(5) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő
hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron
gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.
(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket lehetőleg az ingatlan területén belül, vagy
zárható helyiségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek
vagy állatok ne férjenek hozzá.
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(7) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterülethasználatra vonatkozó jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély vagy
közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.
(8) A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez szükséges konténert közterületen a
konténer hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladéktalanul elszállítja.
(9) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket és adott esetben Közszolgáltató által biztosított
zsákokat a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a
közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen
elhelyezi.
(10) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt, a kerti zöldhulladékok gyűjtésére szolgáló
hulladékgyűjtő zsákot, és a legfeljebb 1 méteresre darabolt, összekötözött faágakat
legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 20 órától helyezi ki a közterületre, kivéve a
tartósan engedélyezett elhelyezést. Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatóval ettől eltérő
megállapodást is köthet.
(11) Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőtartály tárolási helyéről a gyűjtőedényt ürítésére való
átadásának helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja
igénybe venni, akkor azt a Közszolgáltató felé írásban jelzi. A többletszolgáltatásról a felek
külön megállapodást köthetnek.
(12) Az ingatlanhasználó - a közszolgáltatás körébe tartozó - települési hulladékát
kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a
Közszolgáltató által biztosított zsákban helyezi el.
(13) Az ingatlanhasználó a hulladékot úgy helyezi el, hogy az, az edény, zsák
mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne
akadályozza. Az ingatlanhasználó a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény
fedelét a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja.
(14) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, és összekötözött faág,
lomtalanításkor kihelyezett lom hulladék nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat
és elhelyezése egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(15) Tilos a kihelyezett gyűjtőedények, vagy a Közszolgáltató által biztosított zsákok
környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly
módon elzárni, amely a Közszolgáltató által alkalmazott módon történő ürítését
akadályozza.
(16) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből és a Közszolgáltató által
biztosított zsákokból a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése.
(17) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja,
ha:
a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy
nem a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi forgalomban kapható műanyag
zsákban kerül kihelyezésre;
b) a kerti zöldhulladék esetén nem a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi
forgalomban kapható műanyag zsákban kerül kihelyezésre, vagy a vastagabb faágak 1
méteresnél nagyobb darabokban vagy nem összekötözve kerülnek kihelyezésre;
c) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési
módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető;
d) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a
szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében,
továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás,
ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet;
e) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező,
robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem
minősül települési hulladéknak;
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f) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet
szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.
(18) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék
elszállítása megtagadásának
tényéről és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok
vagy okok megszüntetésére.
A vegyes hulladék gyűjtése
10. §
[12]

(1) A Közszolgáltató által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények
típusát, minimális térfogatát, darabszámát – a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott
keretek között az ingatlanhasználó igényeit is figyelembe véve – a Közszolgáltató állapítja meg, az
ingatlanhasználó által bejelentett és az (1a) bekezdés szerint számított várható hulladékmennyiség,
illetve ürítési gyakoriság alapján.
[13]
(1a) Vegyes települési hulladék esetén a gyűjtőedények méretének és számának
meghatározásakor ingatlanonként a két ürítés közötti időszakban keletkezett hulladékot, de
legkevesebb 27,3 liter/fő/ürítési alkalom hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.
[14]
(1b) A közszolgáltatás során, az alábbi szabványos űrtartalmú tárolók használhatók:
a) 60 literes szabványos tároló,
b) 110 literes szabványos tároló,
c) 120 literes szabványos tároló,
d) 240 literes szabványos tároló,
e) 1100 literes szabványos tároló (továbbiakban együtt: gyűjtőedény),
f) Közszolgáltató által rendszeresített:
fa) vegyes települési hulladék gyűjtésére szolgáló kommunális zsák,
fb) zöld hulladék gyűjtésére alkalmas zsák,
fc) szelektív gyűjtésre alkalmas zsák.
[15]
(1c) A 60 literes szabványos tároló csak az egy és kettő személyes háztartásokban
igényelhető. Az igénylő ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató részére igazolni a
közszolgáltatással érintett és bejelentett lakcímeként szolgáló háztartásában élő személyek számát
a lakcímet igazoló hatósági igazolványok bemutatásával és arról teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatot tenni, amelynek Közszolgáltató részére történő benyújtását
követően köthető meg a közszolgáltatási szerződés.
Az ingatlanhasználó köteles a háztartásban élő személyek számában bekövetkezett változást a
változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató részére írásban bejelenteni.
[16]
(1d) A Közszolgáltató amennyiben megállapítja, hogy az ingatlanhasználónak az egy
háztartásban élő személyek száma tekintetében tett nyilatkozata valótlan vagy az ingatlanhasználó
az (1c) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét önhibából eredően elmulasztotta, követelheti
az érintett ingatlanhasználótól a valótlan tartalmú nyilatkozat benyújtásának időpontjáig
visszamenőleg a tényleges adatoknak megfelelő, de legalább 1 db 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény
heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapított díjnak a késedelmi kamatokkal
növelt egyösszegű megfizetését.”
(2) A vegyes hulladék gyűjtőedények ürítése, ezáltal a vegyes hulladék gyűjtése minimálisan
heti egy alkalommal történik a rendelet 1. mellékletében megjelölt napon és területen.[17]
(3) A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék tömege:
a)60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 12 kg
b)110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg,
c)120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 22 kg,
d)240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 44 kg,
e)1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 200 kg,
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(4) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát,
vagy a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék tömegét, akkor a Közszolgáltató az ingatlanhasználó
értesítésével egyidejűleg jogosult
a)a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cseréltetni az eredeti
gyűjtőedényt;
b)megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát;
(5) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített tartályokban,
gyűjtőedényben elhelyezett vegyes települési hulladék tömegét akkor is, ha azok ürítésére a
szolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.
(6) Amennyiben a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék tömege a (5) bekezdésben
meghatározott ellenőrzés során történő mérés alapján 20%-kal vagy annál nagyobb mértékben
meghaladja a (3) bekezdésben meghatározott mértéket, úgy a közszolgáltató nem köteles üríteni az
edényzetet, tekintettel arra, hogy ezzel megnövekedik a balesetveszély és az egyéb károkozási
lehetőségnek a kockázata..
(7) A Közszolgáltató nem köteles kiüríteni továbbá azt az edényt, amelyik:
a)sérült;
b)későn lett kihelyezve;
c)nem szabványos;
d)esetén érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett edény mérgező,
robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem
minősül települési hulladéknak;
e)kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a
hulladék szóródása nélkül nem lehetséges
f)amelyik nincs ellátva a Közszolgáltató által biztosított azonosító matricával, vagy a
matrica nem felel meg az edény méretének;
(8) Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg az átadott
gyűjtőedények űrtartalmát, az ingatlanhasználó a gyűjtőedény mellé kirakott, Közszolgáltató
logójával ellátott, külön díj ellenében megvásárolt erre a célra rendszeresített Közszolgáltató
logójával ellátott zsákban a hulladék elszállítását elvégzi, feltéve, hogy erre az adott területen
alkalmazott technológia lehetőséget nyújt.
(9) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő vegyes hulladék került elhelyezésre, akkor a
Közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtés szabályainak megsértését megfelelően dokumentálja, és
az ingatlanhasználót felszólítja az e rendeletben meghatározott szabályok betartására.
(10) Ha a Közszolgáltató az e bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az
ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a vegyes hulladék gyűjtésének szabályait sérti
oly módon, hogy a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe nem vegyes hulladékot
helyez el, a Közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a
dokumentumokat egyidejűleg megküldi a Mogyoród Nagyközség jegyzője részére, és
kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.
A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés
11. §
(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat
a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken együtt gyűjti úgy, hogy a papírhulladékot
kötegelve, a műanyag valamint a fém hulladékot együttesen a Közszolgáltató logójával ellátott
hulladékgyűjtő zsákban helyezi ki.
(2) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó
zsákok gyűjtését minimálisan havi egy alkalom végzi a teljes közigazgatási területen, amely
megegyezik a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területtel. A Közszolgáltató az ürítések
gyakoriságát az Önkormányzat igénye szerint közös megegyezést követően növelheti.[18]
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(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített elkülönítetten
gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló zsákok tartalmát akkor is, ha azok ürítésére a szolgáltatást
igénybe vevő ingatlanhasználó ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.
(4) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező kerti zöldhulladékokat a házhoz
menő kerti zöldhulladék gyűjtési területhez tartozó teljes közigazgatási területen belül külön gyűjti
úgy, hogy:
a) a lombot, kaszálékot, nyesedéket, vékony gallyakat a Közszolgáltató logójával ellátott,
kereskedelmi forgalomban kapható - műanyag zsákban, míg
b) a vastagabb faágakat legfeljebb 1 méteresre darabolva, összekötve
a zöldhulladék gyűjtés napján helyezi ki.[19]
(5) Az elkülönítetten gyűjtött kerti zöldhulladék elszállítási gyakorisága az április 1-től
november 15-ig tartó vegetációs időszakban havi egy alkalommal, minden hónap első péntekén
6-17 óra között történik. A gyűjtési időszakot a Közszolgáltató a kedvező őszi időjárás
függvényében meghosszabbíthatja, melyről az érintetteket az Önkormányzat illetve a
Közszolgáltató honlapján közlemény útján tájékoztatja. A Közszolgáltató a kerti zöldhulladékok
elszállításának gyakoriságát igény szerint növelheti.
(6) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az előkészített elkülönítetten gyűjtött
kerti zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsák tartalmát akkor is, ha azok gyűjtésére a szolgáltatást
igénybe vevő ingatlanhasználó ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.
(7) Támogatandó cél a településen a házi komposztálók használata, melyek alkalmazásával
helyben történik meg a kerti zöld hulladékok kezelése. Házi komposztálók használatával az
elkészült komposzt helyben történik felhasználásra.
Üveg hulladékgyűjtő pont:
12. §
(1) A Közszolgáltató által létesített és üzemeltetett üveg hulladékgyűjtő pontra történő
üveghulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött üveghulladékot a hulladékgyűjtő ponton - a Közszolgáltató
előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok a környezetet ne szennyezzék.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló üveg hulladékgyűjtő pontok
használatának rendjét az Önkormányzat valamint a Közszolgáltató honlapján közzéteszi.
(4) Az elkülönítetten gyűjtött üveghulladék elhelyezésére szolgáló szabványos
gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények,
gyűjtőpontok és környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.
Lom hulladék gyűjtése
13. §
(1) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a
Közszolgáltató évente egy alkalommal előre egyeztetett időpontban a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a természetes személy
ingatlanhasználóknál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra
használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.
(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék;
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b) gumiabroncs hulladék;
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
e) veszélyes hulladék;
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;
h) kerti zöldhulladék.
(4) A lomhulladékot a természetes személy ingatlanhasználó elszállítás céljából a
Közszolgáltató által meghatározott időpontban helyezheti ki. A kihelyezett hulladék
mennyisége nem haladhatja meg a 1 m3-t
(5) Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
(6) Házhoz menő lomtalanítás esetében a lomtalanításra vonatkozó közszolgáltatást az
ingatlanhasználó csak a Közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban veheti igénybe, és
ilyen esetben a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.
(7) Közszolgáltató a gyűjtőpontos, konténeres lomtalanítás esetén a lebonyolításához
engedéllyel rendelkező alvállalkozót vehet igénybe.
(8) Ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék
elszállítására és kezelésére vonatkozó Ht. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a
hulladék elszállításáról és kezeléséről a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés keretein
belül gondoskodik.
V. fejezet
A közszolgáltatás keretében történő hulladékszállítás és –kezelés
14. §
Hulladékok szállítása
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításához az egyes
hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező járművet, eszközt használ.
(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót saját valamint az Önkormányzat honlapján
történő közzététel útján értesíti a hulladékgyűjtés időpontjáról, külön megjelölve a vegyes és
az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének időpontjait.
(4) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az ingatlanhasználót a
változás bekövetkeztét megelőzően saját valamint az Önkormányzat honlapján történő
közzététel útján értesíti.
(5) Rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átmeneti változása, szüneteltetése esetén a
Közszolgáltató az ingatlanhasználókat saját valamint az Önkormányzat honlapján
haladéktalanul értesíti.
(6) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes hulladéktól
elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a kezelő,
hasznosító telephelyre.
Hulladékok előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása
(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól közszolgáltatás keretében átvett elkülönítetten
gyűjtött hulladékokat válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek is átadhatja.
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[1]

A rendelet szövegét a 24/2015 (VII.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos:
2015. július 31-től.
[2]

Hatályon kívül helyezte a 24/2015 (VII.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2015.
július 31-től.
[3]

Hatályon kívül helyezte a 24/2015 (VII.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2015.
július 31-től.
[4]

Hatályon kívül helyezte a 24/2015 (VII.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2015.
július 31-től.
[5]

A rendelet szövegét a 27/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014.
11. 27-től
[6]
Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályon kívül: 2016.
szeptember 30-tól.
[7]
A rendelet szövegét a 27/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította.
Hatályos: 2014. 11. 27-től
[8]
A rendelet szövegét a 27/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése kiegészítette.
Hatályos: 2014. 11. 27-től
[9]
A rendelet szövegét a 27/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította.
Hatályos: 2014. 11. 27-től
[10]
Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályon kívül: 2016.
szeptember 30-tól.
[11]
Hatályon kívül helyezte a 24/2015 (VII.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2015.
július 31-től.
[12]

A rendelet szövegét a 27/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014. 11. 27-

től
[13]

A rendelet szövegét a 27/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014. 11. 27-

től
[14]

A rendelet szövegét a 27/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a kiegészítette. Hatályos:
2014. 11. 27-től
[15]
A rendelet szövegét a 27/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a kiegészítette. Hatályos:
2014. 11. 27-től
[16]
A rendelet szövegét a 27/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a kiegészítette. Hatályos:
2014. 11. 27-től
[17]
A rendelet szövegét a 24/2015 (VII.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos:
2015. július 31-től.
[18]

A rendelet szövegét a 24/2015 (VII.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos:
2015. július 31-től.
[19]

A rendelet szövegét a 24/2015 (VII.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos:
2015. július 31-től.
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