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Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a köztisztaságról
és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról a következőket rendeli el:
I. fejezet
Bevezető rendelkezések
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Monorierdő Község közigazgatási területére és azon belül
minden jogi és természetes személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, társaságra,
továbbá valamennyi ingatlanra, ingatlantulajdonosra, használóra és a köztisztasági közszolgáltatásra.
(2)Nem terjed ki a rendelet hatálya olyan hulladékra, ami nem minősül települési kommunális
hulladéknak.
2. § (1) A rendelet célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint
az épített és természeti környezet védelme a település területén belül keletkező települési szilárd és
folyékony hulladékok káros hatásaitól. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a
közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége,
átláthatósága.
(2) település köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles közreműködni és a települési
környezet szennyeződését eredményező tevékenységtől, magatartástól tartózkodni.
(3) Az önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.-ben)
és annak a települési szilárd és folyékony hulladék kezelésére, illetve az ahhoz kapcsolódó
közszolgáltatás ellátására vonatkozó végrehajtási rendeleteiben, valamint a jelen rendeletben foglaltak
szerint az ingatlan-tulajdonosokra és használókra kötelező hulladék-kezelési közszolgáltatást szervez
és működtet a települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása,
ártalmatlanítása, hasznosítása és más kezelési műveletének megvalósítása érdekében.
(4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa vagy használója az
ingatlanán keletkező, a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladéka gyűjtéséről
és annak a közszolgáltatónak történő átadásáról a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályokban,
valamint jelen rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(5) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag olyan módon történhet, hogy az ne
idézzen elő szennyezést sem az ingatlanon belül, sem pedig közterületen. Ezen tevékenységek végzése
során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék se a szállító járműbe való ürítéskor, se a szállítás
folyamán ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetszennyezést ne idézzen elő.
3. § (1) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról
és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik, amelynek igénybevétele a
helyi közszolgáltatással ellátott területen, jelen rendelet hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosára és –
a 12. § (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén – az ingatlan használójára nézve kötelező.
(2) A települési szilárd és folyékony hulladék elszállítását az Önkormányzat

a) Monorierdő Község belterületén található ingatlanok,
b) Monorierdő 0241/1. hrsz. (Monori út), a 0239. hrsz. (Majoros dűlő), a 0237. hrsz. (Középső út), a
0235. hrsz. (Imre út), hrsz.-ú utak mentén lévő külterületi ingatlanokhoz e rendeletben
meghatározottak szerint az általa szervezett helyi köztisztasági közszolgáltatás útján, és annak
keretében biztosítja.
(3) Monorierdő Község külterületének a (2) bekezdésben nem említett részén a települési szilárd
hulladék elszállítását megrendelés vagy megbízás alapján a helyi közüzemi közszolgáltató
igénybevételével kell megoldani.
4. § A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon
igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.
5. § A kommunális hulladék elhelyezésére irányuló 11. § (1) bekezdés c.) pont alatti közszolgáltatás
igénybe-vételének kötelezettsége Monorierdő Község közigazgatási területén lévő ingatlan
tulajdonosára és használójára egyaránt vonatkozik.
II. fejezet
Az ingatlan és közterületek tisztán tartása
6. § (1) Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása, illetve annak kötelezettjére a 1/1986. (II.21.)
ÉVM/EÜM együttes rendelet 6. §-a az irányadó. (továbbiakban: Ksz.)
(2) Az ingatlanon és a közterületeken – a Ksz. 6. § (1) bekezdésétől eltérően – az ingatlan
tulajdonosa, használója, társasházak esetében a tulajdonosi közösség által megbízott személy vagy
személyek kötelesek gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járda és azon kívül az úttest középvonaláig terjedő területsáv,
b) az ingatlanokon, illetve tömbtelek esetén az egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület, illetve a szomszédos épületig húzódó területsáv feléig terjedő területrész
tisztán-tartásáról, akadálymentes csapadékvíz elvezetéséről, gyommentesítéséről, fűkaszálásáról,
gyepnyeséséről, az így keletkező hulladék összegyűjtéséről és a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe
való elhelyezéséről,
c) az ingatlanról közterületre (járda, úttest fölé) kinyúló fa, illetve cserjeágak megfelelő nyeséséről.
d) a szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt
a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.
e) a közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő
használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.
(3) Az ingatlan előtti járdát naponta legalább egyszer – lehetőleg a reggeli órákban – illetőleg
szükség szerint le kell takarítani, és ha szükséges – naponta többször is – a hótól, jégtől meg kell
tisztítani és a síkosságtól mentesíteni kell.
III. fejezet
A köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések
7. § (1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék. Ha a
szállítmány fel-vagy lerakásánál, vagy szállítása alatt a közterület beszennyeződik, a szállító köteles a
fel vagy lerakás után, illetve a szállítás során azonnal megszüntetni.
(2) Alkalmi szabadtéri (szórakoztató, kulturális, sport, vásár vagy egyéb) rendezvények idejére és
helyszínére a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú
hulladékgyűjtő edényzet és illemhely biztosításáról, továbbá a rendezvény alatt és azt követően a
használattal érintett terület közvetlen környezetének tisztán tartásáról.
(3) Ebek és más háziállatok által közterületen okozott szennyeződés eltakarításáról az eb sétáltatója,
gazdája, illetve a háziállat tulajdonosa, gondozója köteles haladéktalanul gondoskodni. A közterületen
erre utaló táblával azokat a helyeket meg kell jelölni, ahol ebet nem lehet sétáltatni.

(4) Hóeltakarítás során hórakást csak a közúti és gyalogosközlekedést (forgalmat) nem akadályozó,
a közüzemi létesítmények üzemképességét és állagát nem veszélyeztető helyen és módon lehet
elhelyezni.
(5) A közterületeken elhelyezett felszerelési tárgyakat, padokat, játszótéri eszközöket,
emlékhelyeket, emlékműveket vagy szobrokat rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
8. § (1) A tisztán tartással és a keletkező hulladék kezelésével összefüggésben tilos:
a) a helyiségek és területek feltakarításából keletkező szennyeződést (szemetet) szennyvízelvezető
csatornába, másnak az ingatlanára, vagy a közterületre elhelyezni,
b) az ingatlanon háztartási hulladékot felhalmozni, vagy hulladékot a 9. §-ban kijelölt helyen kívüli
területre elhelyezni,
c) szennyvizet közterületre, árokba, vízfolyásba, csapadékvíz-csatornába, vagy más ingatlanára
kiengedni, elvezetni, átvezetni.
(2) Az (1) bekezdésben előírtak megszegése esetén a tilalom megszegője, ha pedig az nem
állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa köteles a hulladék elszállításával, a szennyezés
megszüntetésével, vagy más módon helyreállítani az eredeti állapotot.
IV. fejezet
Kommunális hulladék kezelése és ártalmatlanítása
9. § (1) Települési szilárd-, folyékony- és biohulladékot csak a 9. § (3) bekezdésben erre kijelölt
lerakóhelyen szabad elhelyezni és ártalmatlanítani.
(2) E rendelet alkalmazásában – nem minősül kommunális hulladéknak az állati hulla, trágya, jég,
hó, sár, fertőző, mérgező, vagy tűz- és robbanásveszélyes anyag, továbbá a mérete miatt eredeti
alakjában az e rendelet szerint meghatározott szokásos mennyiség gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe
nem helyezhető szilárd hulladék.
(3) Az önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító hely:

a) települési szilárd hulladék elhelyezésére 2344, Dömsöd, Vasút út 0388/39; 0388/47 hrsz.
alatt található Dömsödi Regionális Hulladéklerakó hulladék ártalmatlanító helyen; (2. sz.
melléklet)
b) szelektív hulladék előkezelése és válogatási maradék elhelyezésére 2344, Dömsöd, Vasút
út 0388/39; 0388/47 hrsz. alatt található Dömsödi Regionális Hulladéklerakó helyen
c) biohulladék elhelyezése a 2344, Dömsöd, Vasút út 0388/39; 0388/47 hrsz.-on kialakított
komposztáló telepen lehetséges. (3. sz. melléklet)
10. § A köztisztasági szolgáltatás igénybevételével és ellátásával összefüggésben tilos:
a) a hulladékgyűjtő edénybe, eszközbe veszélyes, radioaktív hulladékot, izzósalakot, folyékony,
fertőző, mérgező, tűz – és robbanásveszélyes anyagot, állati ürüléket és tetemet vagy egyéb olyan
anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek
életét, testi épségét, egészségét, vagy kárt okozhat az azt szállító gépkocsi műszaki berendezéseiben,
b) másnak a szemétgyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényébe – a tulajdonos engedélye nélkül –
háztartási vagy egyéb hulladékot elhelyezni,
c) a gyűjtőedénybe a hulladékot összetömörítve, vagy más módon felhalmozni, ami az edény
szabályos ürítését megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi.
V. fejezet
Köztisztasági szolgáltatások és azok ellátása
Közös szabályok
11. § (1) A 3. § (1) bekezdése értelmében a település területén az önkormányzat az alábbi
köztisztasági szolgáltatásokat biztosítja:
a) települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására irányuló közszolgáltatás a 11-14. § szerint,

b) települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás a 15. § szerint,
c) telepített gyűjtőszigeteken kihelyezett tárolókban szelektív üveghulladék gyűjtés.
(2)Az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a települési szilárd hulladék
begyűjtését és elszállítását végző helyi közüzemi közszolgáltató: VERTIKÁL Nonprofit Zrt. Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. KSH azonosító: 24662837-3821-573-07., adószám:
24662837-2-07, Vertikal Nonprofit Zrt. Hulladékgazdálkodási minősítési engedély száma:
OKTF-KP/12375-10/2015. – (továbbiakban: Hulladékkezelő Közszolgáltató)
(3) Az önkormányzat a kötelező közszolgáltatás végzésére kizárólagos közszolgáltatóként a
VERTIKÁL Nonprofit Zrt-t jelöli ki. A kötelező közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet csak az
érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltató végezhet.
(4) A Hulladékkezelő Közszolgáltató műanyag, papír és fém csomagolási hulladék elkülönített,
házhoz menő begyűjtő járattal történő elkülönített (szelektív) hulladék begyűjtését havonta egy
alkalommal (meghirdetett) pénteki napokon végzi.
(5) Az üveghulladék szelektív gyűjtésével kapcsolatos feladatokat a Hulladékkezelő Közszolgáltató
köteles ellátni. A Hulladékkezelő Közszolgáltató az Önkormányzat részére a település közterületén
lévő üveghulladék szelektív hulladékgyűjtő pontok (Szabadság utca 43. szám alatt és a (Piac) Beton
út 2281/2 hrsz.-ú ingatlanon) igénybevételét térítésmentesen biztosítja. A Hulladékkezelő
Közszolgáltató a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és
üzemeltetéseinek részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet 5-7. §-a szerint
működtetett hulladékgyűjtő pontokon lévő edényeket járatterve szerint, az edények telítettségének
megfelelő gyakorisággal üríti.
(6) A zöldhulladék zsákos begyűjtését a Hulladékkezelő Közszolgáltató az első alkalmat
megelőzően ingatlanonként 5 darab gyűjtőzsákot biztosít március hónapban, majd további 5 darabot
július hónapban. Többlet zöldhulladék esetén a zsákok megvásárolhatóak az ügyfélszolgálatunkon. Az
„ág” típusú zöldhulladékot max. 80 cm hosszúságra darabolva, kötegelve lehet kihelyezni, a szállítás
napján legkésőbb reggel 06 óráig.
(7) A zöldhulladék szállításának napjairól a Hulladékkezelő Közszolgáltató hirdetményt tesz közzé
minden év január 31. napjáig.
12. § (1) Az ingatlan használója kötelezettsége körében köteles az ingatlanán keletkező települési
szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá annak
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy a
települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való
átvételig gyűjtse, illetve tárolja.
(2) Az ingatlantulajdonos vagy az ingatlan használója és a helyi közüzemi közszolgáltató közötti
jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre,
hogy a helyi közüzemi közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a helyi közüzemi közszolgáltatót arról tájékoztatja, hogy az
ingatlanát harmadik személy használja, úgy a jogviszony az ingatlan tényleges használója és a helyi
közüzemi közszolgáltató között jön létre. A jogviszony létrejöttéhez az ingatlan tényleges használójának a
használat tényét elismerő, és a fizetési kötelezettség teljesítését vállaló nyilatkozata szükséges.
Amennyiben ezen feltételek teljesülése esetén az ingatlan tényleges használója díjfizetési kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy a díj megfizetéséért az ingatlan tulajdonosát mögöttes felelősség terheli.
Szünetel a szerződés, ha a tulajdonos vagy az igénybe vevő – három hónapot meghaladó –
távollétének várható időtartamát előzetesen írásban a helyi közüzemi közszolgáltatónak bejelenti. A
szüneteltetést a helyi közüzemi közszolgáltató ebben az esetben köteles engedélyezni.
(3) A helyi közüzemi közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak e rendeletben vagy más
jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltetheti vagy korlátozhatja.
(4) A köztisztasági szolgáltatások ellátásáért fizetendő közszolgáltatási díjak számítása: a Ht.
értelmében a természetes személy ingatlanhasználó részére a 2013. július 1-jét követő időszakról
kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási
egységre jutó összeg nem haladhatja meg, a települési önkormányzat rendeletében megállapított,
2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének a 90 %-át.
(5) A Hulladékkezelő Közszolgáltató 2016. 12. 31-ig minden természetes ingatlanhasználó
számára biztosítja a 10%-os rezsicsökkentést, illetve ezen túl további díjkedvezményt.

(6) Díjak természetes személyek részére 2016. december 31-ig (rezsicsökkentett)
60 literes edényzet 1.075 Ft+Áfa/hónap
80 literes edényzet 1.390 Ft+Áfa/hónap
120 literes edényzet 1.929 Ft+Áfa/hónap
Zsákos 537 Ft+Áfa/zsák
(7) Díjak nem természetes személyek részére 2016. december 31-ig:
60 literes edényzet 1.138 Ft+Áfa/hónap
80 literes edényzet 1.517 Ft+Áfa/hónap
120 literes edényzet 2.276 Ft+Áfa/hónap
13. § (1) A helyi közüzemi közszolgáltató a kommunális hulladék elszállítását heti egy alkalommal
(csütörtökön) biztosítja.
(2) A szállítás gyakoriságát és a helyi közüzemi közszolgáltató köztisztasági szolgáltatással
összefüggő részletes feladatait szolgáltatási megállapodásban kell szabályozni. A közszolgáltatás
teljesítésének feltételeiről a helyi közüzemi közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban vagy a helyi
sajtó útján köteles értesíteni, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének,
elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a rendeletben foglaltak és a keletkező
hulladékmennyiségek figyelembevételével – a helyi közüzemi közszolgáltató köteles kialakítani és
arról az ingatlantulajdonosokat – változás esetén is – értesíteni.
(3) Az (1) bekezdésben előírtak teljesítéséhez az ingatlan használója köteles a kommunális hulladék
ütemezett napokon való elszállítását a helyi közüzemi közszolgáltató részére reggel 6:00 órától
lehetővé tenni, illetve az összegyűjtött hulladékot elszállítás végett a helyi közüzemi közszolgáltató
rendelkezésére bocsátani.
(4) Ha a helyi közüzemi közszolgáltató az ütemezett napon a kommunális hulladék elszállítását neki
tulajdonítható szervezési hiányosság vagy gépmeghibásodás miatt elvégezni nem tudja, úgy a
szolgáltatást 24 órán belül köteles pótolni.
(5) Ha a gyűjtőedényben a hulladék befagyott, vagy úgy összepréselték, hogy emiatt az edény előírt
módon nem üríthető, a tulajdonos köteles az elszállítás előtt használhatóvá tenni. Ellenkező esetben a
helyi közüzemi közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja.
A szemétszállítási közszolgáltatás
14. § (1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló szemétszállítási
közszolgáltatás: a helyi közüzemi közszolgáltató szállítóeszközeihez a (2) bekezdés szerint
rendszeresített gyűjtőedényzetben, a lakásoknál, ingatlanoknál összegyűjtött háztartási és egyéb
szilárd hulladék elhelyezése céljából történő rendszeres elszállítás.
(2) A települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállításra szabványos gyűjtőedényben történhet.
Legfeljebb kétszemélyes háztartás esetén 60 literes, három vagy több személy esetén 80 literes vagy
120 literes gyűjtőedényekben, valamint – kiegészítésként – a helyi közüzemi közszolgáltatónál
megvásárolható feliratozott zsákokban, továbbá a – 3. § (3) bekezdésében megjelölt területen a – helyi
közüzemi közszolgáltató által biztosított szabványos konténerekben történhet.
(3) A helyi közüzemi közszolgáltató köteles a szolgáltatást igénybe vevő kérelmére, térítés
ellenében a szabványos gyűjtőedényzetből megfelelő számú és űrtartalmú gyűjtőedényzetet a
szolgáltatást igénybe vevő rendelkezésére bocsátani. A szolgáltatást igénybe vevő vagy megbízottja a
gyűjtőedényzet átvételét aláírásával köteles igazolni.
(4) Szemétszállítási szolgáltatás keretében a helyi közüzemi közszolgáltató:
a) a háztartási hulladékot és azzal együtt elhelyezhető egyéb szilárd hulladékot, a meghatározott
ütemterv szerinti napon, de legalább heti 1 alkalommal,
b) a szabványos gyűjtőedényzetbe nem helyezhető egyéb szilárd hulladékot és a nagyméretű
berendezési tárgyakat, illetve a naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó

falombot és kerti hulladékot, évente ingatlanonként egy alkalommal házhoz menő rendszerrel kerül
elvégzésre, 2016. évben 03.01-10.31. időszak között. A lomtalanítás e módon történő elvégzése a
lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz
igazodni, telefonon (24/535-535), vagy e-mailen is lehetőséget biztosít a közszolgáltató az időpont
egyeztetésére. Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat,
eszközöket, bútorokat szállítják el.
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és
szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

(5) Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

I.
II.
III.
IV.

gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési hulladék, egyéb
ipari hulladék;
veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből
származó hulladék.

(6) A hulladékgyűjtő edény, illetve zsák – a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély
hiányában – kizárólag az ingatlanon belül helyezhető el, kivéve legkorábban a szállítás napját
megelőző nap 18. óráját, amelyet követően az ingatlan elé, a helyi közüzemi közszolgáltató
szállítójárművével megközelíthető módon kihelyezendő, figyelemmel arra, hogy a szolgáltatást végző
a hulladékot közterületen veszi át. A kihelyezett gyűjtőedény, illetve zsák nem akadályozhatja a
jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével. A lomtalanítási akció során a 15. § (4) bekezdés c) pontjában felsorolt hulladékokat a
közterületre kirakni csak az elszállítást megelőző napon lehet.
(7) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. A szabályszerűen kihelyezett
gyűjtőedények, gyűjtőeszközök ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a
közszolgáltató köteles gondoskodni.
(8) A lakás tulajdonosának vagy használójának személyében bekövetkező változást, – annak
időpontjától számított 8 napon belül – az igénybe vevő köteles a helyi közüzemi közszolgáltatónak
bejelenteni.
A szennyvízszállítási közszolgáltatás
15. § (1) A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a folyékony
hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény (szennyvíztároló) kiürítése és a folyékony hulladék
elhelyezése céljából történő elszállítás – a közcsatornára rá nem kapcsolt ingatlanoktól.
(2) A települési folyékony hulladék elszállítása a hivatalos engedéllyel rendelkező közüzemi
közszolgáltató / vállalkozó által történik.
(3) A közüzemi közszolgáltató az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanoktól a települési folyékony
hulladékot megállapodás szerint köteles elszállítani.
(4) A folyékony hulladék elszállításának díját megállapodás alapján kell megfizetni a közüzemi
közszolgáltatónak.
A lerakóhely üzemeltetése
16. § (1) Lerakóhely üzemeltetés keretében történik a települési folyékony hulladék ellenőrzött és
rendezett lerakása (befogadása), illetőleg feldolgozása, ártalmatlanítása a 9. § (3) bekezdés b) pontja
szerinti szennyvíztelepen.

(2) A Szennyvíztisztító Telep üzemeltetője az odaszállított települési folyékony hulladék
ártalmatlanításáról folyamatosan – a vonatkozó egészségügyi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályi
előírások betartásával – köteles gondoskodni.
(3) A Szennyvíztisztító Telepen a települési folyékony hulladék átvétele a telep üzemeltetési
szabályzatának megfelelően történik. A helyi közüzemi közszolgáltató által készített üzemeltetési
szabályzatot a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése szerint a területileg illetékes
jegyző hagyja jóvá.
VI. fejezet
Fogalom-meghatározások
17. § (1) E rendelet alkalmazásában ha eltérő rendelkezést nem tartalmaz:
a) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában vagy bármilyen más törvényes jogcímen tartós
használatában ingatlan van;
b) ingatlan használója: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki az ingatlant tulajdonosként, bérlőként, üzemeltetőként vagy bármilyen más
jogcímen, ténylegesen használja.
c) települési szilárd hulladék:
ca) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés,
üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein,
valamint az intézményekben keletkező,
cb) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
cc) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál
keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.
d) települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen
keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely
da) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szenny-víztároló létesítményeinek és egyéb helyi
közműpótló berendezéseinek ürítéséből,
db) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint
dc) a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.
e) veszélyes hulladék: a Ht. 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább
egyikével rendelkező hulladék.
f) hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd, szelektív és folyékony hulladéknak a
feljogosított szolgáltató által a kötelező közszolgáltatás alanyi körébe tartozó ingatlantulajdonosoktól
történő rendszeres begyűjtése, gyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása, illetőleg
kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése;
g) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek,
továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek – valamint a
közterületek tisztán tartása;
h) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet
(közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti
járda, alul- és felüljáró);
i) szokásos mennyiség: a szilárd hulladéknak ingatlanonként és szállításonként 1 db szabványosított
kukaedényben (60 l, 80 l, 120 l), vagy helyi közüzemi közszolgáltatónál megvásárolható feliratozott
zsákban elhelyezett mennyiség.
j) köztisztasági szolgáltatás: megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztán tartása,
szervezetek hulladékártalmatlanítási tevékenysége;
k) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése,
illetőleg pormentesítése.

l) kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére
és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység,
valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását
is;
m) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás
érdekében;
(2) Az (1) bekezdésben nem említett fogalmakra a Ksz. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Záró rendelkezések
18. § (1) E rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 5/2006. (X.01.) önkormányzati
rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal jegyzője a hirdetőtáblán történő kihelyezésével
gondoskodik.

Monorierdő, 2016. február 25.
P.H.

jegyző polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Monorierdő, 2016. február hó 29. nap
P.H.
jegyző

