Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013.(III.01.) rendelete
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról
Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk
(2) bekezdés a) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Hgt.) 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:
1.

Általános rendelkezések

1. §

(1)1 Az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást, a c) pontban foglalt
kivétellel, heti gyakorisággal igénybe venni, az alábbiak szerint:
a) Adony belterületén az ingatlantulajdonos köteles igénybe venni
aa) a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, illetve elszállítására a
szolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített tartály típusú gyűjtőedényt,
ab) a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmilag képződő
többlet hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által forgalmazott, a
közszolgáltató azonosító jelével ellátott gyűjtőeszközt (környezetbarát zsákot).
b) Adony külterület Szentmihályi-dűlőben – melynek területe: Adony 1801 hrsz-től az
1950/1 hrsz-ig terjed, valamint a 0119/3 hrsz, a 0138/2 hrsz, és a 0147/2 hrsz
ingatlan – állandó lakosként lakó ingatlantulajdonos köteles a települési hulladék
rendszeres gyűjtésére, a átadási elszállítására, illetve évente 52 db, a Közszolgáltató
által forgalmazott környezetbarát zsák megvásárlására.
c) A Szentmihály-dűlő természeti adottsága miatt hulladékgyűjtő- és szállító gépekkel
nem közelíthető meg, ezért a 0113/1 hrsz-ú területen kialakított zárt hulladék
átadási ponton történik meg - a Közszolgáltató által – a környezetbarát zsákok
begyűjtése.
d) A Szentmihályi-dűlőben nem állandó lakos - időszakos ingatlanhasználó - is köteles
a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, az átadási helyre elszállítására, és a
gyűjtéshez évente 26 db, a Közszolgáltató által forgalmazott környezetbarát zsák
megvásárlására.
(2) A rendelet területi hatálya Adony Város közigazgatási területe.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi ingatlan tulajdonosára,
birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) ideértve
azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék termelője,
birtokosa.
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(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési
folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.
(5) A kötelező közszolgáltatást az ingatlantulajdonosnak nem kell azokon a
beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken hulladék nem keletkezik és
nem gyülemlik fel.
(6)2 A hulladék kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes
elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Adony
közigazgatási területén - a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás keretében - a Vertikál Közszolgáltató Zrt. (8154
Polgárdi, Bocskai u. 39.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi és biztosítja.
2. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.
(2) Gazdálkodó szervezet a Hgt. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
gondoskodik a hulladék kezeléséről.
(3) Az
ingatlantulajdonos,
amennyiben
közterületen
közterület-használati
hozzájárulás alapján olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat,
vagy kíván folytatni, amely a közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék
keletkezésével jár, köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen
végzendő tevékenység időtartamára a hulladék kezelésére szerződést kötni.
(4) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról,
szállításáról, ártalommentes elhelyezéséről – a Közszolgáltatóval kötött külön
szerződés alapján – a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.

2.

Adatkezelésére vonatkozó szabályok

3. §

(1) A
rendelet
alapján
a
közszolgáltatás
igénybevételére
köteles
ingatlantulajdonosokról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához
szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a
Hgt. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az
nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet
köteles a Közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását
követően 8 napon belül bejelenteni.
(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdálkodó szervezet a
közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a
közszolgáltatás igénybevételének helyét, valamint a számlázási és postázási címet
köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.
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(4) A Közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Közszolgáltató köteles megteremteni az
adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, és köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
4. §

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és
arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása
kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék
esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a
Közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.
(3) A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a
behajtásra jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.

5. §3

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgáltatással kapcsolatos
díjkedvezmény megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjkedvezmény
érvényesítésének érdekében a Közszolgáltató részére történő továbbítása körében
jogosult a Hgt. 38. (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok, valamint a
kedvezmény megállapításához szükséges adatok kezelésére.

3.

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

6. §

(1) A hulladék begyűjtése heti egy alkalommal hétfői napokon történik.
(2) A közszolgáltatás keretében - a heti egy alkalommal történő hulladék begyűjtésén
felül - a Közszolgáltató évente:
a) 12 alkalommal házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtést és
szállítást,
b) 8 alkalommal házhoz menő zöldhulladék gyűjtést és szállítást
c) 1 alkalommal háznál történő lomtalanítást végez.
(3)4 Az ingatlantulajdonos a belterületen a hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
saját tulajdonában lévő és a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
szabványos az edény űrtartalmának megfelelő a Közszolgáltató adatait feltüntető
matricával és egyedi azonosító matricával (RFID címke) ellátott gyűjtőedényt, a
Szentmihályi-dűlőben - a Közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes
gyűjtőedénynek megfelelő - környezetbarát zsákot köteles használni.
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(4) A gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként a Közszolgáltatótól az elszállítás
és hulladékkezelés teljes díját is tartalmazó áron megvásárolható, egyedi jelöléssel
ellátott köztisztasági zsák alkalmazható, amennyiben
a) az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a
gyűjtőedény űrtartalmát,
b) a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, de háztartási kommunális
hulladéknak minősül, vagy
c) a többlethulladék által az edény túlsúlyos lenne.
(5) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a
Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal –
írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.
4.

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei

7. §

(1)5 A belterületi ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a Közszolgáltató által
három havonta utólag megküldött számla alapján kötelesek a közszolgáltatási
díjat fizetni, a Szentmihályi-dűlőben az ingatlantulajdonos a jelen rendelet 6.§ (3)
bekezdésében meghatározott környezetbarát zsák megvásárlásával fizeti meg a
közszolgáltatás díját.
(2) A hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége
során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a
kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a
hulladék található.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Ezen kötelezettség
teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,
b) a hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi
épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített
környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet
és a közbiztonságot ne zavarja,
c) az ingatlanán keletkező hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben
feljogosított szolgáltatónak átadni, és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.
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d) 6A Szentmihályi-dűlőben az állandó lakosként lakó ingatlantulajdonos 52 db, a
nem állandó lakos ingatlantulajdonos 26 db környezetbarát zsákot köteles
megvásárolni a Közszolgáltatótól.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni, ha a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok
folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezését
követő 8 napon belül az ingatlantulajdonosok, a gazdálkodó szervezetek a
Közszolgáltatónak írásban kötelesek bejelenteni.
(5) Nem terheli az (4) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az
olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem
keletkezik.
(6) A
közszolgáltatás
igénybevételére
kötelezett
ingatlantulajdonos
a
közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a
szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi
igénybe.
8. §

(1)7 A belterületi ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül
köteles elhelyezni, a Szentmihályi-dűlőben az ingatlantulajdonos köteles a
környezetbarát zsákot a 0113/1 hrsz –en elhelyezett átadási pontra szállítani, és a
átadási ponton történő elhelyezést követően a létesítményt bezárni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
6. § (1) bekezdésében 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.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lenni. A
hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor
és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(4) A 6. § (4) bekezdésének megfelelő zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.
(5) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos.
(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
(7)8 Az ingatlanhasználó A Közszolgáltató által a gyűjtő átadási hely használatához
személyre szólóan biztosított kulcsot köteles megőrizni, azt más
ingatlantulajdonosnak nem adhatja át
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9. §

(1)9 A gyűjtőedénybe és a környezetbarát zsákba tilos mérgező, veszélyes, robbanó
vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét,
testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki
berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során
veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki
berendezéseit.
(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (1)
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést
jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok
feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost és ezzel egyidejűleg a személyzet
köteles azt dokumentálni is. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(3) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben
összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy
összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a
terhelhetőségét, és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az
ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető
gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.
(4) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. A
gyűjtőedényt az ingatlantulajdonosnak szükség szerint, de legalább évente két
alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni.
(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
(6) Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével
vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a
gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

10. § (1) Tulajdonos változás esetén az ingatlan új tulajdonosa 8 napon belül köteles e tényt
a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési
kötelezettségének eleget tenni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a
bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.
(2) A bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlantulajdonos
köteles megfizetni.
5.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

11. § (1) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a
jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt
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hulladéklerakó telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.
(2) Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot – a különös esetekben használt
zsákos szállítás során a megrongálódott zsákok miatti széthullás, kihullás esetét
kivéve - a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával,
késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.
(3) A nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás)
évente legalább egy alkalommal a Közszolgáltató az általa meghirdetett
lomtalanítási időszak alatt térítésmentesen gondoskodik.
(4) A 6.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott lomtalanítást az
ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban köteles a Közszolgáltató elvégezni.
(5) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során
történt, javításának, kicserélésének költségei a Közszolgáltatót terhelik.
(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a környezetvédelmi és műszaki előírásoknak
is megfelelő járművel köteles biztosítani (pl. ne csepegjen a szállítójárműből az
olaj).
(7)10 A Közszolgáltató a Szentmihályi-dűlő ingatlantulajdonosainak nevét és az
ingatlan helyrajzi számát feltüntető címre szóló átvételi elismervénnyel kulcsot
biztosít a 0113/1 hrsz-on található zárt átvételi hely használatához.
6.

A közszolgáltatási szerződés

12. § A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és azonosító adatai
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja
c) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint
d) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei
e) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja
f) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit
g) irányadó jogszabályok meghatározása.
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7.

Közszolgáltatási díjfizetési kedvezmény

13. § (1)11 Az önkormányzat a közszolgáltatási díj havi kettő ürítési díjával megegyező
mértékű díjfizetési kedvezményt nyújt 1 év időtartamra az Adonyban állandó
lakóhellyel rendelkező azon magánszemélyeknek:
a) akinek a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 3,5 –
szeresét nem haladja meg,
b) érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, és
c) a kérelem benyújtásának időpontjában hulladékkezelési közszolgáltatási
díjtartozása nincs.
(2) Egyedül élő az a személy, aki az ingatlanban egyedül lakik, és oda egyedül van
bejelentkezve.
(3)12 Az ingatlantulajdonost a díjfizetési kedvezmény az Adonyi Közös
Önkormányzati Hivatalnál írásban megtett bejelentést követően, határozat alapján
illeti meg a kérelem benyújtást követő hónap első napjától, melyet a lejáratkor
ismételten igényelni kell.
(4) A kedvezmény megállapítása ügyében átruházott hatáskörben a polgármester jár
el.
(5)13 Adony Város Önkormányzata a településen a természetes személy
ingatlanhasználó terheinek csökkentése érdekében, kvázi kéttényezős
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázását alkalmazza, a
Közszolgáltató az RFID olvasó által ürítettként regisztrált gyűjtő edények ürítés
száma, de minimum havi kettő ürítésnek megfelelő közszolgáltatási díjról jogosult
a természetes személy ingatlanhasználó részére számlát kiállítani. A kvázi a
kéttényezős díj alkalmazása miatt az ingatlanhasználóknál jelentkező ürítésszám
csökkenésből eredő bevételkiesést az önkormányzat közvetlenül a
Közszolgáltatónak negyedévente megfizeti.
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8.

Hatálybalépés

14. § (1) Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Adony Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 20/2009. (IX. 25.) önkormányzati rendelete.

Ronyecz Péter sk.
polgármester

Földi Ilona sk.
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2015. július 1.

Földi Ilona
jegyző
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