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Mátyásdomb község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(VIII.31.) önkormányzati
rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Mátyásdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015.(VIII. 31.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mátyásdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Mátyásdomb Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) az e
rendeletben foglaltak szerint biztosítja Mátyásdomb község közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, amelyet a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással (a továbbiakban: Társulás) kötött megállapodás
keretében lát el.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet Mátyásdomb község közigazgatási
területén a „Vertikál-Oroszlány Hulladékgazdálkodási Együttműködés” Konzorcium végzi,
melynek tagjai maguk közül - a konzorciumi megállapodásban foglaltak szerint - a VERTIKÁL
Közszolgáltató Nonprofit Zrt.-t (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) jelölték ki közszolgáltatónak.
(3) A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény:
Polgárdi Regionális Hulladéklerakó.
2. A közszolgáltatás tartalma
2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Mátyásdomb település közigazgatási
területén az ingatlanokon keletkező települési hulladék ingatlantulajdonostól, ingatlanhasználótól
történő átvétele, gyűjtése, elszállítása és kezelése, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását üzemeltetését biztosító,
kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai
3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Mátyásdomb község belterületére terjed ki.

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
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4. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladékot vegyesen köteles gyűjteni.
(2) Vegyes hulladék szállítása hetente 1 alkalommal, pénteki napon történik.
(3) Az ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtésére és elszállítására a Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és
számú gyűjtőedényt köteles használni. Az ingatlanhasználó gyűjtőedényt a Közszolgáltatótól is
igényelhet bérleti díj ellenében.
(4) A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények típusai:
a) 60 literes gyűjtőedény
b)
80 literes gyűjtőedény
c) 110 literes gyűjtőedény
d)
120 literes gyűjtőedény
(5) Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem
alkalmilag meghaladja a rendelkezésre álló gyűjtőedények űrtartalmát, akkor a Közszolgáltató
által forgalmazott hulladékgyűjtő zsákot kell igénybe venni.
(6) Az Ingatlanhasználó évente 1 alkalommal jogosult a Közszolgáltatónál történő bejelentést
és egyeztetést követően a háztartásában keletkező lomhulladék térítésmentes elszállíttatására. A
szolgáltatás térítésmentes igénybevételére az ingatlanhasználó akkor jogosult, ha nincs
közszolgáltatási díjhátraléka.
(7) A lomtalanítás nem terjed ki:
a) a veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, stb.)
b) bontott jármű karosszéria, 0,75 m átmérőnél nagyobb gumiköpeny
c) építési-bontási hulladék
d) háztartási hulladék
e) zöldhulladék
f) kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nál súlyosabb), vagy túl
méretes (2 méternél nagyobb terjedelmű) hulladék elszállítására.
(8) A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény nagyságát a Közszolgáltató úgy köteles
meghatározni, hogy a gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék
mennyiségéhez, figyelembe véve a településen képződő vegyes hulladék fajlagos mennyiségét, az
érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint a szállítási gyakoriságot.
(9) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a Közszolgáltatónak
biztosítania kell az ingatlanhasználó számára, hogy legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény
közül választhasson. A választási lehetőséget a Közszolgáltató a (8) bekezdésben meghatározottak
figyelembe vételével köteles biztosítani.
(10) A (9) bekezdésben rögzített 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül
a. természetes személy ingatlanhasználó esetén legalább az egyik gyűjtőedény mérete a 80 litert,
b. lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetén
legalább az egyik gyűjtőedény mérete a 60 litert nem haladhatja meg.
(11) A Közszolgáltató évi két alkalommal zöldhulladék gyűjtést végez a Közszolgáltató
honlapján megjelenített naptár szerinti időpontokban.
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(12) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét, gyakoriságát, útvonalát és időpontját az
önkormányzat a Közszolgáltatóval egyeztetett módon állapítja meg.
(13) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a
rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.
5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, az ingatlanán keletkező
hulladékot az e rendeletben foglaltak szerinti gyűjtőedényben gyűjteni, továbbá meghatározott
időközönként a Közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
(3) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd
hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az
ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra a helyben szervezett kötelező
közszolgáltatást veszi igénybe.
(4) Az ingatlanhasználót nem terheli az e §-ban foglalt kötelezettségek az olyan beépítetlen
ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
6. § (1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.
(2) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából szállítási
napokon 6 óráig a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre
alkalmas helyen köteles elhelyezni. A gyűjtőedényt, a szállítást megelőző napon 18 órától
lehet kihelyezni.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban
kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és
ürítésekor ne szóródjon, a gépi ürítést ne akadályozza.
(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése
nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
7. § (1) A gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról,
valamint környezetük tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött, befagyott vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé illetve használhatóvá tenni.
(4) Tilos gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést
végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
6. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei
8. § (1) A Közszolgáltató köteles:
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a) a közszolgáltatási szerződés szerint gondoskodni a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatok ellátásáról,
b) a hulladékgyűjtő edényzet ürítését rendszeresen, gondosan és teljes körűen
elvégezni,
c) az ingatlanhasználó bejelentését követő 15 napon belül biztosítani az
ingatlanhasználó által igényelt űrtartalmú gyűjtőedényzetet, ide értve az
űrtartalom változás miatti igényt is,
d) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során
történt, gondoskodni az edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az
nem lehetséges cseréléséről,
e) amennyiben a Közszolgáltató tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó
számára bérbe adott gyűjtőedényzet a rendeltetésszerű használat során
elhasználódik, saját költségén másik gyűjtőedényzetet biztosítani,
f) a honlapján közzétett módon lehetőséget adni vegyes hulladék gyűjtésére
alkalmazható hulladékgyűjtő zsák beszerzésére,
g) évente a 4. § (9) bekezdésben meghatározott alkalommal gondoskodni a
lomtalanítás házhoz menő megszervezéséről és a lom elszállításáról,
h) elvégezni a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet 4. §
(3) és (4) bekezdése szerinti feladatokat, így különösen:
ia) hulladékgyűjtő eszközöket – az e rendeletben meghatározott
esetekben - tisztítani, fertőtleníteni, karbantartani
ib) a hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen okozott
szennyezést megszüntetni,
j) honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyezni, tájékoztatást nyújtani a
közszolgáltatás teljesítés feltételeiről és annak változásairól,
k) az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálni, a javaslatokat
megvizsgálja, és arról az érintettet érdemben 30 napon belül tájékoztatni.

(2) A Közszolgáltató jogosult:
a) a vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható
hulladékgyűjtő zsákért a hulladék elszállítási és kezelési díját is magában foglaló
térítést kérni,
b) amennyiben a vegyes hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladék került
elhelyezésre, vagy a folyékony hulladék elhelyezése miatt a gyűjtőedénybe
befagyás, vagy egyéb okokból a hulladék nem üríthető, megtagadni a
gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását,
c) a közszolgáltatási szerződésben meghatározott díjakat beszedni,
d) megtagadni a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében,
da) akik a hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését kérték - a
szüneteltetés idejére,
db) ha az ingatlanhasználó nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a
gépi ürítésre nem alkalmas hulladékgyűjtő edényzetbe, nem a
Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezte el a
hulladékot,
e) a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgáltatási
szerződésben meghatározott módon felmondani.

7. A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei
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9. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás
igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a
Közszolgáltatót és a Megrendelő ingatlanhasználót.
(2) A szerződésben meg kell jelölni továbbá
a) a szerződő felek azonosító adatait
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját
c) a teljesítés helyét
d) az ürítési gyakoriságát és az ürítés idejét napok szerint
e) a közszolgáltatás díját és alkalmazásának feltételeit
f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját
g) a szerződés módosításának, felmondásának, szüneteltetésének feltételeit
h) az irányadó jogszabályok meghatározását
j) a megrendelő által használt gyűjtőedények megnevezését űrtartalom és
darabszám szerint, a gyűjtőedények használatának jogcímét (saját tulajdon vagy
bérelt)
k) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti
többletszolgáltatást és annak díját.
8. A közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módja és
feltételei
10. § Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására vonatkozó jogviszony a 9. § (1) bekezdésben szabályozott közszolgáltatási szerződés
megkötésével, és a szolgáltatás igénybevételével jön létre. A közszolgáltatási szerződés alapján a
Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll és a megjelölt hulladékszállítási
napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.
9. Az ingatlanhasználó miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettsége,
megfizetésének rendje
11. § (1) A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére számla ellenében, negyedéves
bontásban az elszámolási időszak utolsó napjával köteles az ingatlanhasználó megfizetni.
(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a hulladékkal kapcsolatos
kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy számára a közszolgáltatást a Közszolgáltató felajánlja,
vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(3) Az ingatlan használó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles
megfizetni.
(4) Az ingatlantulajdonos változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a
Közszolgáltató között a szerződés létrejön.
(5) A közszolgáltatási díj meghatározását külön jogszabály tartalmazza.
(6) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, összegszerűségével kapcsolatban az
ingatlantulajdonos kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó
hatálya nincs.
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(7) Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
10. A hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezmények
12. § A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó díjkedvezményt az
önkormányzat nem állapít meg.
11. Az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés esetei
13. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért az ingatlanhasználó köteles a
Közszolgáltató részére a Ht.-ben és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért
felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint megállapított díjat fizetni.
(2) Szünetel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az ingatlanhasználó Közszolgáltatónak
előzetesen benyújtott írásbeli kérelme alapján, ha az ingatlanon folyamatosan legalább 90 napig
nem tartózkodik senki, és emiatt hulladék sem keletkezik.
(3) A közszolgáltatás szüneteltetése iránti kérelemhez csatolni kell az Okmányiroda
igazolását arról, hogy az adott ingatlanra vonatkozóan sem állandó, sem tartózkodási hely
bejelentést nem tart nyílván.
(4) A kérelemben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az
ellenőrzés az ingatlanra vonatkozó nullás fogyasztást igazoló közüzemi számla bemutatására
irányuló felhívással történik.
(5) A szüneteltetési kérelmet a szüneteltetési időszak megkezdését követő 15 napon belül kell
a Közszolgáltatóhoz eljuttatni, jelezve a szünetelés lejártának várható időpontját. A szünetelés
változásáról 8 napon belül írásban kell a Közszolgáltatót értesíteni.
(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentést követő negyedévtől kezdi
meg az újabb változás bejelentéséig.
(7) Amennyiben a szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás
szünetelérésre vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás szünetelésére
vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg az általa meghatározott
gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható hulladékszállítási
díj egyösszegű megfizetésére.
12. Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása
14. § (1) A közterületen szemetet elszórni, elhagyni, hulladékot lerakni tilos.
(2) Az önkormányzat a közterületen hulladékgyűjtők kihelyezésével gondoskodik a keletkező
hulladék megfelelő elhelyezéséről.
(3) A (2) bekezdés szerinti hulladékgyűjtőbe tilos veszélyes hulladékot, állati tetemet elhelyezni.
(4) A közterületen keletkező, az önkormányzat által kihelyezett közterületi hulladékgyűjtőkből
származó hulladék összegyűjtéséről az önkormányzat gondoskodik.
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MHK Jogszab<ly szolg<ltat<s

7. oldal, összesen: 7 oldal

13. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó
rendelkezések
15. § (1) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás adatköre a Ht. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatkörre és az
igénybe vett hulladékgazdálkodási szolgáltatás tartalmára – így különösen a hulladékgyűjtő
edényzet űrtartalmára, a szolgáltatás időbeli igénybevételére - terjed ki.
(3) Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a
Közszolgáltató felé, ha a (2) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt.
(4) A Közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi szabályzatban
meghatározott előírásokat megtartani.
(5) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás
igénybevételére való kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt addig, amíg a
közszolgáltatási díj megfizetésre nem kerül, hátralék esetében a hátralék fennállásáig
kezelheti.

14. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2015. szeptember 1. napján lép
hatályba.
(2) A rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontja és a 4. § (9) bekezdése 2016. január 1. napján lép
hatályba.
(3) Hatályát veszti Mátyásdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.
17.) rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról.

Tilhof István
polgármester

Magyarósi Klára
aljegyző

Záradék:
A rendelet 2015. augusztus 31. napján kihirdetésre került.

Magyarósi Klára
aljegyző
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