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1. oldal, összesen: 7 oldal

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati
rendelete
A hulladékgazdálkodásról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodásról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, valamint „a hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „Magyarország helyi önkormányzatairól”
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Perkáta Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában a(z):
•
•
•
•
•
•
•
•

hulladék,
veszélyes hulladék,
települési hulladék,
hulladékgazdálkodás,
hasznosítás,
ártalmatlanítás,
gyűjtés,
tárolás

fogalmát „a hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltakkal összhangban
kell értelmezni.
Folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem
bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.

A hulladékgazdálkodás alapelvei

3. §
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A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a következő alapelveket kell érvényesíteni,
a) a megelőzés, ezen belül az integrált szennyezés megelőzés elve alapján legkisebb
mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét, a
környezetterhelés csökkentése érdekében,
e) az elvárható felelős gondosság elve alapján a hulladék mindenkori birtokosa köteles a
lehetőségeinek megfelelően mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék környezetet
terhelő hatása a legkisebb mértékű legyen,
g) a szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált
termék gyártója köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot
környezetszennyezés megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár
megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is,
h) a közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a -környezet és
gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott- lehető legközelebbi, arra alkalmas
létesítményben kerülhet sor.

A hulladékgazdálkodás tartalmi elemei

4. §
(1) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Perkáta Nagyközség területén hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez és tart fenn.
(2)[1] A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által e rendeletben meghatározottak szerint a
települési hulladék részét képező kötelezően elkülönítetten gyűjtött hulladékainak gyűjtésére
és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására, illetve az összegyűjtött
folyékony hulladék kezelő telepre történő elszállítására vonatkozik.
(3) Az összegyűjtött települési szilárd hulladékot a kiválasztott közszolgáltató az adonyi
hulladéklerakóra köteles szállítani.
(4) A települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást ellátó közszolgáltató köteles
a lakosság érdekeit figyelembevevő, teljesítményarányos hulladékgyűjtési technológiát
alkalmazni.
(5) A települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást ellátó közszolgáltató köteles
évente egyszer díjtalan lomtalanítást végezni a község területén.

A települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás rendje és módja

5. §
(1) A települési szilárd hulladékot a közszolgáltató heti egy alkalommal köteles elszállítani.
A hulladékszállítás napja: csütörtök.
(2) A Polgármesteri Hivatal köteles a hulladék elszállításának megtörténtét ellenőrizni.
(3) A közszolgáltatónak az ingatlanhasználók által kihelyezett edényekből az általa
biztosított, erre alkalmas gépjárművel pormentes eljárással, környezetszennyezést kizáró
módon kell a hulladékot összegyűjteni, és a lerakóra elszállítani.
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A települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás rendje és módja

6. §
(1) A települési folyékony hulladék gyűjtését és elhelyezését az önkormányzat által
pályázat útján kiválasztott közszolgáltató végzi.
(2) A települési folyékony hulladék kezelése az ingatlanhasználók és a közszolgáltató
között létrejött eseti megbízás útján a közszolgáltatási díjakról szóló rendeletben
meghatározott díj alapján történik.
(3) A közszolgáltatónak a csatornázatlan területen elhelyezkedő ingatlanokon található zárt,
szivárgásmentes közműpótlókból az általa biztosított, a folyékony hulladék gyűjtésére
alkalmas gépjárművel kell a folyékony hulladékot összegyűjteni és a szennyvíztisztító telepen
környezetre ártalmatlan módon elhelyezni. A szippantott folyékony hulladék elhelyezést
dokumentummal igazolni kell.
Az elkülönített hulladék elhelyezésének rendje és módja
7. §
A gazdálkodó szervezetek és a háztartások által fajta és jelleg szerint elkülönítetten gyűjtött
hulladékot a hulladékszigeten elhelyezett négy fázisú hulladékgyűjtőben nyitvatartási időben
ingyenesen lehet elhelyezni.

Az ingatlanhasználó kötelezettségei

8. §
(1)[2] Az ingatlantulajdonos
a. a biológiailag lebomló hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve a tulajdonát
képező gyűjtőedényben gyűjti, és azt a közszolgáltató részére e rendeletben
meghatározottak szerint átadja.
b. a települési hulladék részét képező műanyag, Tetra-Pak, papír, fém és porcelán hulladékokat
a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott sárga fedeles gyűjtőedényben elkülönítve
gyűjti és e hulladékokat a közszolgáltatás keretében a közszolgáltató részére e rendeletben
meghatározottak szerint külön díjazás nélkül átadja.
(2) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt:
ingatlanhasználó) köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló
(közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi
csatornahálózatba vagy más módon befogadó vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett
települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a külön
jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított
hulladékkezelőnek átadni.
(3) Szilárd hulladék esetében a szállítás időpontjára tárolóedényt a szállítási útvonal mellé
fedett állapotban kihelyezni.
(4) Téli, havas időszakban a tárolóedény megközelíthetőségét a kiüríthetőségét biztosítani.
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(5) A gyűjtőedényt évi négy alkalommal a közszolgáltató számára mosás és fertőtlenítés
céljából rendelkezésre bocsátani.
(6) Tulajdonosváltást 15 napon belül bejelenti a közszolgáltatónak.
(7)[3] Az (1) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy
ingatlantulajdonos az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait (fehér és színes üveg, építési és
bontási hulladék, állati tetem, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék)
hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő
létesítményekbe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken
található gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
egyébként a közszolgáltató részére megfizette.
(8) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék egyes összetevőit (pl. a veszélyes
hulladékot) a szelektív gyűjtés bevezetését követően az előírtaknak megfelelően köteles
elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni vagy begyűjtésre
feljogosított hulladékkezelőnek átadni.
(9) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék elszállításáért köteles a
hulladékgyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek a szolgáltató általános szerződési feltételei
alapján választott és általa használt méretű gyűjtőedényre vonatkozó, jogszabályban
meghatározott ürítési díjat fizetni.
(10) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj fizetését az az ingatlanhasználó, aki a
települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a
közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
8/A. §[4]
(1) A település közigazgatási területén a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére szolgáló
gyűjtőedénybe nem helyezhetőek el a szelektív gyűjtéssel érintett alábbi újrahasznosítható
hulladékok:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

műanyag,
Tetra-Pak,
papír,
fém,
porcelán,
fehér és színes üveg.

(2) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a közszolgáltató tulajdonát képező, az általa
birtokba vett hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres
tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.
(3) A gyűjtőedény rendeltetésétől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárért az ingatlantulajdonos a polgári jog szabályai szerint felel, a közszolgáltató a
kár észlelését követő 30 napon belül írásban felszólítja az ingatlantulajdonost a kár
megtérítésére.

Az ingatlanhasználó jogosultsága

9. §
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Az ingatlanhasználó jogosult az évi egy alkalommal történő ingyenes lomtalanítást igénybe
venni.

A közszolgáltatók kötelezettségei

10. §
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást köteles e rendelet 5.§ (1), (2) és 6. § (1), (2) alapján
végezni.
(2) A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást
megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel,
szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
(3) Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító – a hulladék eltakarításáról, a terület
szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles
gondoskodni.
(4)[5] A közszolgáltató az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen
használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az
ingatlantulajdonos bejelentése alapján gondoskodik.
A közszolgáltatók jogosultsága
11. §
A közszolgáltató jogosult az önkormányzat rendeletében meghatározott közszolgáltatási
díjra szolgáltatása ellenértékeként.

Elhagyott hulladék

12. §
(1) Az ingatlanon elhagyott hulladék-kezelési kötelezettség a hulladék tulajdonosát, ha
annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig- az ingatlan tulajdonosát
terheli.
(2) Az önkormányzat a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról,
illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül –köztisztasági rendeletében előírtak
szerint- gondoskodik.
(3) A települési önkormányzat jegyzője, mint környezetvédelmi hatóság az elhagyott
hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi:
- hulladék tulajdonosát,
- az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem
állapítható meg.
(4) Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a
hulladékkezelés és az eljárás költségeit érvényesíti.
A települési hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatást ellátó közszolgáltató
kiválasztása
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13. §
(1) A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megbízott
közszolgáltató látja el a települési szilárd hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatást.
(2) A közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő
személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a közszolgáltatás
teljesítése érdekében.

A hulladékgazdálkodás nyilvánossága

14. §
Perkáta Önkormányzata a hulladékgazdálkodási terv alapján évente egy alkalommal
beszámol a település hulladékgazdálkodási helyzetéről, különös tekintettel a község területén
képződő hulladék mennyiségéről, a hulladékkezelő létesítmények állapotáról valamint azok
környezeti hatásairól.

Záró rendelkezések

15.

§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
1. a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
2. a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 10/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
3. a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 17/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet
4. a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Záradék:
A rendeletet a Perkátai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
kihirdetem.
Perkáta, 2013. november 28.
Dr. Lakos László
jegyző
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[1]

A rendelet szövegét a 10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos
2014. november 29-től.
[2]

A rendelet szövegét a 10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos
2014. november 29-től.
[3]

A rendelet szövegét a 10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos
2014. november 29-től
[4]

Beiktatta a 10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2014. november 29-től.

[5]

Beiktatta a 10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2014. november 29-től.
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