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1. oldal, összesen: 7 oldal

Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015(IX.15.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, valamint a közterület tisztán
tartásának helyi szabályairól
Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésének a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
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. A Közszolgáltató és a közszolgáltatási szerződés
2. §
(1) Besnyő Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a
települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására (a továbbiakban: helyi
hulladékgazdálkodás) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent. Az
Önkormányzat a helyi hulladékgazdálkodási feladatait, annak gazdaságos, hatékony és
eredményes ellátása érdekében, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás (továbbiakban: Társulás) útján látja el, mely társulást hatalmazza fel az Önkormányzat a
Közszolgáltató kiválasztására és a közszolgáltatási szerződés megkötésére.
(2) A Társulás kiválasztása alapján a közszolgáltatást a Vertikál Közszolgáltató Zrt.
(továbbiakban: Közszolgáltató) (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) látja el.
3. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmát a 2. § (1) bekezdésében megjelölt
Társulás határozza meg. A szerződésnek tartalmaznia kell a közszolgáltatás területi és időbeli
hatályát, a közszolgáltatás fogalmát és tartalmát, valamint a közszolgáltatás nyújtásának
ellenértékét, a díj képzésének alapelveit, illetve az elszámolás szabályait.
4. §
A Közszolgáltató – a veszélyes hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó
tevékenység kivételével – jogosult alvállalkozó igénybevételére legfeljebb a közszolgáltatás 25 %
-ig.
3. A hulladékgyűjtés és elszállítás rendje
5. §
(1) Az ingatlanhasználó kötelezettsége, hogy az ingatlanán keletkező települési szilárd
hulladékot az elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve azt megfelelő
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gyűjtőedényben tárolja és az összegyűjtött hulladékot a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel
rendelkező hulladékkezelőnek átadja.
(2) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(3) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási
hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal - a Közszolgáltató által megjelölt időpontban igénybe venni és a közszolgáltatásért díjat fizetni.
(4) A hulladék begyűjtése heti egy alkalommal, hétfői napokon történik az alábbiak szerint:
a) a Közszolgáltató által biztosított, a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
szabványos, és a Közszolgáltató adatait feltüntető matricával és egyedi azonosító matricával
ellátott gyűjtőedénnyel, és
b) az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény
űrtartalmát az a) pont szerinti gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként - a Közszolgáltatótól a
begyűjtés teljes díját is tartalmazó áron megvásárolható - egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő
zsák alkalmazható.
(5) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató
által megjelölt időben, minden héten hétfőn reggel 6.00 óráig, közterületen, a gyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett fedeles
gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban
kell lenni. A gyűjtőedény (konténer) nem akadályozhatja a jármű– és gyalogos forgalmat és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások
jó közérzetének megzavarásával.
(6) A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a
hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon
szét, ne porozzon, vagy egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő.
(7) Szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület
szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles
gondoskodni.
(8) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves települési hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a
gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(9) Nem szabad a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni
települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással foglalkozók vagy mások
életét, testi épségét vagy egészségét.
6. §
(1) A természetes személy ingatlanhasználó - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembe
vételével - választása szerint
a) 60 literes,
b) 80 literes,
c) 110 literes,
d) 120 literes vagy
e) 240 literes
szabvány gyűjtőedényt vehet igénybe.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyűjtőedényt az az ingatlanhasználó jogosult igénybe
venni, aki a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.
(3) Amennyiben az ingatlanhasználó az igénybe vett gyűjtőedény méretét megváltoztatja,
köteles azt a Közszolgáltató felé az új méretű gyűjtőedény használatba vétele előtt írásban
bejelenteni.
(4) A költségvetési szervek és gazdálkodó szervezetek 120 literes, 240 literes vagy 1100 literes
gyűjtőedényt vehetnek igénybe.
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(5) A rendszeresített gyűjtőedények beszerzése, tisztítása, fertőtlenítése, javítása, pótlása az
ingatlanhasználó kötelessége. A gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak szükség szerint, de legalább
évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni.
7. §
A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja
ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve
csak részben veszi igénybe.
8. §
A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az
ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján
köteles tájékoztatni.
4. Az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályok
9. §
(1) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató belterületen a heti egy alkalommal történő
begyűjtésén felül évente:
a) 12 alkalommal házhoz menő szelektív csomagolási hulladék (papír, PET, fém) begyűjtést
végzi,
b) 8 alkalommal házhoz menő zöldhulladék begyűjtését végzi,
c) folyamatosan elvégzi az üveghulladék begyűjtését a Fő utcában, a Táncsics utcában és a
Petőfi utcában elhelyezett gyűjtőpontokon.
A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és elszállítására akkor köteles,
ha az az általa közzétett gyűjtési útmutatóban foglaltaknak megfelelően kerül az ingatlan elé
kihelyezésre.
(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti elkülönítetten gyűjtött hulladék és a zöld hulladék
szállítási napjairól minden év január 31. napjáig tájékoztatja a lakosságot a helyben szokásos
módon.
(3) A Közszolgáltató évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett
időpontban a háztartásban keletkezett lom – így különösen: feleslegessé vált használati tárgyak,
eszközök, bútorok - elszállítása érdekében házhozmenő lomtalanítást végez. Ezen szolgáltatás
biztosítására a Közszolgáltató akkor köteles, ha az ingatlanhasználónak igazoltan nincs a
Közszolgáltató felé lejárt díjtartozása.
(4) Nem tartoznak a (3) bekezdés szerinti lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra az
alábbiak:
a) gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb
mezőgazdasági, ipari hulladék,
b) elektromos, elektronikai készülékek,
c) veszélyes hulladékok, gumiabroncs
d) heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói
tevékenységből származó hulladék.
(5) A Közszolgáltató külön díj ellenében elszállítással gondoskodik az alábbi hulladékok
átvételéről és kezeléséről:
a) építési és bontási hulladék,
b) elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék,
c) elem és akkumulátor hulladék,
d) gumiabroncs hulladék,
e) fáradt olaj, étolaj és zsír hulladék.
5. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje,
az esetleges kedvezmények
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10. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetési kötelezettség tekintetében a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat negyedévente a
Közszolgáltató által kibocsátott részszámla alapján köteles megfizetni.
(3) A meg nem fizetett díj a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 52.§ alapján adók
módjára behajtható köztartozásnak minősül.
(4) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból díjkedvezményt nem
biztosít.
6. A közszolgáltatás szünetelésének esetei
11. §
(1) Az ingatlanhasználó kizárólag írásban kérheti a Közszolgáltatónál a közszolgáltatás
szünetelését a szünetelés megkezdését megelőzően legalább 30 nappal, a szünetelés lejártának
várható időpontjának megjelölésével abban az esetben, ha:
a) az érintett ingatlanban nem lakik senki és
b) a szüneteléssel érintett ingatlannál közszolgáltatási díjhátralék nem áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tényt az ingatlanhasználó a lakcímnyilvántartásból kért
adatszolgáltatással köteles igazolni. Amennyiben az ingatlanban érvényes lakóhellyel, tartózkodási
hellyel rendelkezik bárki, de a valóságban az ingatlan időszakosan lakatlan - különösen betegség
miatt -, az ingatlanhasználó közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
nyilatkozatával jelenti be a lakatlanság tényét a Közszolgáltatónak.
(3) Amennyiben a szünetelés az egy évet meghaladja, azt minden év december 31. napjáig újból
kell kérelmezni a következő évre vagy időszakra.
(4) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó köteles
azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelenteni.
(5) A szünetelés időtartama alatt az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat nem fizet.
(6) A Közszolgáltató jogosult a helyszínen ellenőrizni a szünetelési nyilatkozat valóságtartalmát,
amelyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben a Közszolgáltató megállapítja, hogy az
ingatlanhasználónak a közszolgáltatás szünetelésére irányuló nyilatkozata valótlan, a
közszolgáltatás szünetelésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg
megfizetteti az ingatlanhasználó által alkalmazott hulladékgyűjtő után fizetendő közszolgáltatási
díjat.
7. A közszolgáltatás üdülőingatlanokra vonatkozó szabályai
12. §
A településen üdülő övezet nincs kijelölve, üdülő ingatlan nincs.

8. Adatkezelésére vonatkozó szabályok
13. §
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról
nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Hgt. 38. § (3)
bekezdésében meghatározott személyes adatait a Közszolgáltató részére megadni.
(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet köteles a Hgt. 38. § (3)
szerinti adatait 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.
14. §
(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis
létrehozása és működtetése.
(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait 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.
(4) A Közszolgáltató az önkormányzat jegyzőjétől adatot igényelhet az ingatlanhasználók
személyi adatainak és körülményeinek tisztázása érdekében.
15. .§
(1) Az ingatlan használója 8 naptári napon belül a Közszolgáltatónál írásban köteles bejelenteni:
a) a közszolgáltatást érintő bármely változást, különösen: lakcímváltozás, tulajdonos változása,
elhalálozás, örökösök, időszakos használat, lakatlanság igazolása, tevékenység megszüntetése,
edényzetváltás,
b) a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználó Közszolgáltató által nyilvántartott
személyes adataiban bekövetkezett változást.
(2) A változással járó jogkövetkezmények a bejelentés Közszolgáltatóhoz érkezése napjától
érvényesíthetők.
9. Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása
16. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az ingatlan, valamint 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.
17. §
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 az üzemeltető köteles tisztántartani.
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18. §
(1) Tilos az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladékot, zöldhulladékot közterületen
elhelyezni.
(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd
hulladékot köteles az e rendeletben maghatározottak szerint gyűjteni és elszállításáról
gondoskodni.
(3) Építési törmeléket tilos a közterületen lerakni. A tulajdonos köteles azt konténerben illetve
más módon gyűjteni és gondoskodni annak elszállításáról.
(4) Tilos a vízelvezető árkot, szikkasztó árkot betemetni, abban hulladékot elhelyezni.
19. §
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.
20. §
(1) A gondozatlan járdaszakasz, árok, a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen
terület tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, hó eltakarítása, síkosság megszüntetése az
ingatlan tulajdonosának költségére is elvégeztethető, amennyiben ezen kötelezettségének az
ingatlan tulajdonosa felszólítás ellenére sem tesz eleget.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munka elrendelése a jegyző hatáskörébe tartozik, s ennek a
költségnek a megtérítéséről, behajtásáról a jegyző gondoskodik.
(3) A jegyző eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni.
21. §
(1) Az önkormányzat kezelésében levő parkok, terek, egyéb közterületek rendezettségéről,
tisztántartásáról az Önkormányzat gondoskodik.
(2) A közterület tisztántartásáról – a rendeltetésétől eltérő célra való használata esetén – a
használó köteles gondoskodni.
(3) A közterületen megrendezésre kerülő rendezvények esetén a rendezvény szervezője köteles
gondoskodni a közterület tisztántartásáról és a rendezvényt követően az esetlegesen keletkezett
hulladék, szennyeződés eltávolításáról.
10. Növényi hulladékok égetése
22.§
(1) Ingatlanon és közterületen kizárólag elszáradt növényi hulladékot lehet elégetni.
(2) A levegő tisztaságának, valamint a lakosság egészségének védelme érdekében az avar és
kerti hulladék égetése kizárólag csütörtök 13.00 órától péntek 22.00 óráig végezhető.
(3) Ünnepnapokon, valamint a (2) bekezdésben meghatározott időponttól eltérő időpontban az
avar és kerti hulladék égetése tilos.
(4) Szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. A tűz őrzéséről, annak eloltásáról a tűz
gyújtója köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható. Az
égetés befejeztével a tüzet teljes mértékben el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása
előtt meg kell győződni .
(5) A hatóságilag elrendelt, általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
11. Záró rendelkezések
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23. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Besnyő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete és
a köztisztaságról szóló 9/2002.(IX.1.) önkormányzati rendelete.
dr. Kapitány Csilla jegyző nevében és
megbízásából:

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

dr. Lukács Ilona Cecília
aljegyző
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