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1. oldal, összesen: 9 oldal

Nádasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (X.13.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és
igénybevételének szabályairól
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §-ában, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.
A rendelet célja
1.
§
(1)
Jelen rendelet célja
a)
a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített
és természeti környezet védelme,
b)
a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység
ellenőrizhetősége,
c)
a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének
elkerülése érdekében a képződött hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék
környezetkímélő ártalmatlanítása.
2.
Általános rendelkezések
2. §
(1) Nádasdladány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési
szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, átvételére, elszállítására, ártalmatlanítására és
kezelésére. Az önkormányzat a kötelező jelleggel igénybe veendő helyi közszolgáltatásról a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: KDVH
Önkormányzati Társulás) útján gondoskodik.
(2)
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Nádasdladány
község (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.
(3)
A település közigazgatási területén a közszolgáltatás teljesítésére a VERTIKÁL
Közszolgáltató Nonprofit Zrt. - 8154. Polgárdi, Bocskai u. 39 – szolgáltató jogosult.
(4)
A települési hulladék elhelyezésére kijelölt hulladékkezelő létesítmény a Polgárdi
093/6 hrsz. alatti Polgárdi Regionális Hulladéklerakó.

3. §
(1)
A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa
vagy használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési
szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles
gondoskodni.
(2)
Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő
módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(3)
A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony
hulladékra.
(4)
A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggően birtokába került személyes
adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve)
csak a szolgáltatás nyújtása céljából az ingatlanhasználó azonosítására, illetve a szolgáltatási
díj számlázására jogosult nyilvántartani és kezelni, a szolgáltatás során, és a díjhátralék
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behajtása körében jogosult átadni. A személyes adatok kezelése során az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
3.
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
4. §
(1)
Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben
különösen:
a)
a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
b)
a közszolgáltatás ellátására a Szolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval a
szerződés megkötése,
c)
szükség esetén gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési
szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító-, hasznosító-hely kialakításáról,
fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről illetve rekultivációjáról,
d)
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott hatósági
jogkörök gyakorlása,
e)
a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.
(2)
A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon
összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, települési szilárd hulladék
elhelyezés céljából történő hetenkénti rendszeres elszállítására, az évi egyszeri házhoz menhő
lomtalanítására, a választható házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre, valamint a kötelező
szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséig, az önkormányzat tulajdonában lévő 2 db 3 frakciós
hulladékgyűjtő sziget működtetésére terjed ki.
4.
Az ingatlantulajdonos kötelezettsége
5. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról gondoskodni.
Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy
a)
a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,
b)
az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az KDVH
Önkormányzati Társulás által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot
a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási
díjat kiegyenlítse,
c)
a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
d)
az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.
(2)
Az ingatlantulajdonos köteles – a közszolgáltatást érintő bármely változást – 8
naptári napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni és az ehhez kapcsolódó
kötelezettségének eleget tenni.
(3)
Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de
az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó
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szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési
szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve,
(4)
hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra nem a helyben
szervezett kötelező szolgáltatást veszi igénybe.
5.
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje
6. §
(1)
Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást
igénybe venni.
(2)
A helyi közszolgáltatás körében a magánszemély ingatlantulajdonos és a
Közszolgáltató közötti közszolgáltatási szerződés létrejön
a)
a közszolgáltatás első igénybevételével,
b)
azzal, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére bizonyítottan rendelkezésre áll,
c)
a szerződés írásba foglalásával.
(3)
A magánszemély ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között létrejött
közszolgáltatási szerződés adatrögzítő lapja tartalmazza:
a)
az ingatlantulajdonos személyazonosító adatait,
b)
a szolgáltató megnevezését, adószámát,
c)
a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját,
d)
a szolgáltatáshoz igénybe vett díjköteles edényzet űrtartalmát, darabszámát,
e)
az ürítés díját, a díjfizetés gyakoriságát, módját,
f)
bérelt edényzet esetén a bérleti díj mértékét,
g)
az ürítés gyakoriságát,
h)
a szerződés megszűnésének eseteit.
(4)
Gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között létrejött
közszolgáltatási szerződés a (3) b)-h) pontjában foglaltakon túl tartalmazza
a)
a gazdálkodó szervezet
aa) megnevezését, székhelyét, levelezési címét,
ab) cégjegyzékszámát, a cég képviselőjének megnevezését,
ac) számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát,
ad) adószámát,
b)
határozott időre kötött szerződés esetén a lejárat időpontját,
c)
a késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat alkalmazására vonatkozó
szabályokat,
(5)
Költségvetési szervek és gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatás
igénybevételéhez a közszolgáltatási szerződés írásba foglalása szükséges.
(6)
A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék
begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező
hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az
ingatlantulajdonosokat - változás esetén is - értesíteni. A hulladékszállítás rendjét az
Önkormányzat - a Közszolgáltatóval egyeztetett módon - hagyja jóvá.
7. §
(1)
A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az
ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az
ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott
hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket,
amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.
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(2)
Amennyiben települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék - árusító,
szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a
tevékenység végzésére kiadott közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa
köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan
gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megadását az
Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.
(3)
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni
köteles.
6.
A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
rendelkezésre bocsátásával, használatával és elhelyezésével kapcsolatos jogok és
kötelezettségek
8. §
(1)
Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített olyan űrtartalmú, illetve darabszámú
gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban, azokban a megadott szállítási napok között
keletkező települési szilárd hulladék az előírásoknak megfelelően elhelyezhető legyen. Az
ingatlantulajdonos az igénybe vett gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű
alkalmi hulladék gyűjtésére - a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel
ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.
(2)
A hulladék elszállításának gyakorisága külterületen és belterületen
a)
heti egy alkalommal történő kommunális hulladékgyűjtés és szállítás,
b)
évi 12 alkalommal házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés és szállítás,
c)
évi 8 alkalommal házhoz menő zöldhulladék gyűjtés és szállítás,
d)
évi 1 alkalommal háznál történő lomtalanítás.
(3)
A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, gyűjtőedények
megvásárlásáról, pótlásáról, elhelyezéséről és javításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik.
(4)
A szabvány gyűjtőedényt – igény esetén – a Közszolgáltató bérleti díj ellenében
biztosítja az ingatlantulajdonosnak. A rendeltetésszerűen használt – bérbe adott - gyűjtőedény
szükség szerinti javítását, cseréjét és esetleges pótlását az ingatlantulajdonos bejelentése
alapján a Közszolgáltató biztosítja.
(5)
A – bérbe adott – szabvány edény, rendeltetéstől eltérő használata, eltulajdonítása,
javíthatatlan sérülése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt, az az ingatlantulajdonos
köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt igazoltan átvette.
(6)
Az önkormányzat a szervezett közszolgáltatás keretében szelektív hulladékgyűjtő
szigetek kialakításával is biztosítja a települési szilárd hulladékból, papír, üveg és műanyag
hulladék szelektív gyűjtésének lehetőségét, a szelektív hulladékgyűjtés kötelező bevezetéséig.
A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a hulladékot díjtalanul lehet elhelyezni.
9. §
(1)
Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles
elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat
rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok
szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.
(2)
Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása
céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, 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, kivéve
a tartósan engedélyezett elhelyezést.

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg2ed5dr2eo1dt0ee7em6cj1cc0ce3cc0cd... 2015.01.23.

MHK Jogszab9ly szolg9ltat9s

5. oldal, összesen: 9 oldal

(3)
A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni
tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
10. §
(1)
Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2)
A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.
(3)
Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására köteles az
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt
megtéríteni.
(2)
Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést
végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
11. §
A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális súlya:
a)
80 literes gyűjtőedény esetében 24 kg,
b)
110 literes gyűjtőedény esetében 40 kg,
c)
120 literes gyűjtőedény esetében 45 kg,
d)
240 literes gyűjtőedény esetében 90 kg,
e)
770 literes gyűjtőedény esetében 320 kg,
f)
1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 450 kg
lehet.

12. §
(1)
Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevője a keletkező települési szilárd hulladék
meghatározott gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához a szükséges űrtartalmú vagy
darabszámú gyűjtőedénnyel megfelelő mértékben, mennyiségben nem rendelkezik, köteles a
nagyobb űrtartalmú vagy nagyobb gyűjtőedény iránti igényét a szolgáltatónak bejelenteni.
(2)
A nagyobb űrtartalmú vagy több darabszámú gyűjtőedény beszerzésének és
alkalmazásának feltétele az igénybe vevő és a Közszolgáltató között a szolgáltatási szerződés
megkötése.
(3)
Az alkalmazott zárt gyűjtőedény űrtartalma vagy darabszáma az adott ürítési
gyakoriság figyelembe vételével akkor csökkenthető, ha rendszeresen kisebb mennyiségű
hulladék keletkezik, mint amennyinek a gyűjtésére a korábban alkalmazott edényzetet
alkalmazták. A csökkentett űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedénynek mindenkor
alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladék előírás szerinti gyűjtésére és elszállításra való
átadására.
7.
Házhoz menő szelektív csomagolási és zöld- hulladékgyűjtés és szállítás
igénybevétele
13. §
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(1)
Az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkező papír és műanyag palack hulladékot
elkülönítetten is gyűjtheti és azt a Közszolgáltató által meghirdetett és üzemeltetett házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés során a Közszolgáltató által meghatározott gyűjtési napon és
módon az ingatlana elé kihelyezheti.
(2)
A tulajdonos az ingatlanán keletkezett zöldhulladékot – kivéve az 5 cm átmérőt
meghaladó fának gyökérzetével együtt lévő farönkjét – a Közszolgáltató tájékoztatójában
szereplő módon köteles gyűjteni és évente 8 alkalommal, maximum 100 liter vagy 0,1 m3
mennyiségben elszállításra átadni.
(3)
A szelektív hulladékszállítás a közszolgáltatás része, azért a szolgáltatást igénybe
vevőt külön díj fizetési kötelezettség nem terheli.
8.
A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezések
14. §
(1) A jelen rendelet 8. § (2) d) pontjában meghatározott lomtalanítás megszervezéséről és
lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik.
(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi.
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató
előzetesen megjelölt.
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
9.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
15. §
(1)
Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
(2)
Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére - a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében - köteles megfizetni.
(3)
A számlázás magánszemély esetében negyedévente, a negyedév utolsó hónapjában a
hónap utolsó napjáig esedékes fizetési határidővel, gazdálkodó szervezetek esetében a
gazdálkodó szerv választása szerint negyedévente vagy havonta 8 banki napos fizetési
határidővel történik.
(3)
A közszolgáltatási díj fizetése történhet készpénzben, csekken, átutalással és
csoportos beszedéssel.
(4)
Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára
a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.
10.
A közszolgáltatás során igénybe vehető kedvezmények és a közszolgáltatás
teljesítésének szünetelése
16. §
(1)
A rendelet 11. § a) pontjában meghatározott 80 literes gyűjtőedény csak az 1- 2
személyes, 65 év feletti életkorú háztartásban választható, feltéve, hogy az igénylőnek
közszolgáltatási díj tartozása nincs.
(2)
Az igénylő köteles a Közszolgáltató részére a helyi önkormányzat által kiállított 30
napnál nem régebbi dokumentummal, vagy magánokirattal igazolni a szolgáltatás
igénybevételének helye szerinti közigazgatási címen bejelentett lakóhellyel és tartózkodási
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hellyel rendelkező személyek számát, valamint nyilatkozni arról, hogy közszolgáltatási díj
tartozása nem áll fenn.
(3)
Az igazolás és a nyilatkozat közszolgáltató részére történő benyújtását követően a
kisebb térfogatú gyűjtőedényre az írásbeli szolgáltatási szerződés megkötése az igénylő és a
közszolgáltató között kötelező.
(4)
A közszolgáltatást igénybe vevő az egy háztartásban élő személyek számában
bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles a
közszolgáltató részére bejelenteni.
(5)
Amennyiben a Közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos az egy
háztartásban élő személyek száma tekintetében tett nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a
valótlan tartalmú nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 110 liter
űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembe vételével megállapítható
hulladékkezelési díjának egyösszegű megfizetésére.
17. §
(1)
Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 6 hónap
időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel
rendelkező ingatlantulajdonos kettő naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant
életvitelszerűen nem használja, és az üresedés várható időtartamát előzetesen írásban leadott
nyilatkozattal bejelenti a Közszolgáltatónak. A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés
megismételhető.
(2)
A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni.
(3)
Amennyiben az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újra lakottá válik,
annak tényét az ingatlantulajdonos köteles legalább 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak
bejelenteni.
(4)
A szünetelésre vonatkozó igényt legalább nyolc nappal a szünetelés kívánt kezdő
időpontja előtt, az ingatlantulajdonos írásban az 1. számú függelék szerinti kérelem
nyomtatványon köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.
11.
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendje
18. §
(1)
A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője,
birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület
tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.
(2)
A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati
hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló
konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles
gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer
telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.
(3)
A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a
gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával
helyezhet ki:
a)
főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító
jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul
megtörténhessen;
b)
tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti
forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni;
c)
egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.
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(4)
Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell
tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó
szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát.

12.
Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása
19. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a)
az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 m széles területsáv illetőleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá a járda és a kocsiút közötti
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és
gyommentesítéséről, hó eltakarításáról, és síkosság-mentességről,
b)
a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról,
c)
tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
d)
a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
e)
a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő
nyeséséről.
(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik.
(3)Az üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató
egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő
teljes területet, kirakatot a tulajdonos, vagy az üzemeltető köteles tisztántartani.
(4)
Tilos a helyiségek és területsávok feltakarításából keletkezett szennyeződést,
szennyvizet a közterületre a csapadékelvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni,
szennyvizet, szennyezett vizet magánterületről a közterületre engedni.
(5)
Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne
szennyeződjék. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásnál, vagy szállítás alatt a közterület
beszennyeződik, a szállító köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás
során nyomban megtisztíttatni.
(6)
Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől, ónos esőtől síkossá
vált járdaszakaszt (szükség esetén naponta többször is) síkosságtól mentesíteni.
(7)
Hólerakást tilos elhelyezni:
a) útkereszteződésben,
b) útburkolati jeleken,
c) járdasziget és a járda közé,
d) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,
e) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény pl.
lámpaoszlop, hirdetőoszlop, stb. köré),
f) kapubejárat elé, annak szélességében.
(8)

A tulajdonos a belterületen lévő udvart, kertet köteles rendben tartani, gondozni.

13.
Záró rendelkezések
20. §
(1) Ez a rendelet 2014. október 15-én lép hatályba.
(2)Hatályát veszti
a)
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 24/2004. (XI. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
b)
a Rendelet módosításáról szóló
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ba) 9/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet és a
bb)
7/2012. (XII. 3.) önkormányzati rendelet.

Varga Tünde
polgármester

dr. Pahola Tünde
jegyző
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