Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a hulladékról” szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének a) b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
véleményének kikérésével valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított a Fejér Megyei
Önkormányzat állásfoglalásának figyelembevételével a következőket rendeli el:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa,
fogalom-meghatározások

1.§ (1) Nagylók Községi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési
hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, valamint ezen
tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Nagylók közigazgatási területén „a
hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének
27. pontjában meghatározott szolgáltatás.

(3) A közszolgáltatási terület határa Nagylók közigazgatási területe.
(4) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a
közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme.
A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható,
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(5) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(6) E rendelet alkalmazásában,
a) házhoz menő hulladékgyűjtés: a közszolgáltató által megvalósított olyan elkülönített
gyűjtés, melynek keretében az önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékfajtákat a
közszolgáltató az ingatlanhasználótól átvéve szállítás során is elkülönítetten kezeli
b) hulladékgyűjtő naptár: azon előre meghatározott ürítési napok jegyzéke, melyeken a
vegyes hulladéknak, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak az ingatlanhasználótól a
Közszolgáltató általi szállítása megvalósul, és amely tartalmazza az ürítés útvonalát is.

c) szüneteltetés: olyan jogintézmény, amelynek alapján az ingatlanhasználó a
Közszolgáltató felé tett írásbeli bejelentése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosítása a Közszolgáltató által felfüggesztésre kerül.
d) többlethulladék: az ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatási szerződés szerinti
gyűjtőedény méretét alkalmanként meghaladó háztartási hulladék.
e) üdülőingatlan: „a helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvény 52. § 20. pontjában
meghatározott ingatlan
f) életvitelszerű tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy
ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi
életét, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat
vesz igénybe annak kapcsán, valamint elsődleges elérhetőségi címeként vagy levelezési
címeként szolgál

A közszolgáltató

2.§ (1) Nagylók Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) „a
Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott kötelező
közfeladatot a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a
továbbiakban: Társulás) útján látja el.

(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató VERTIKÁL
KÖZSZOLGÁLTATÓ Nonprofit Zrt. Polgárdi, Bocskai u. 39. (a továbbiakban: Szolgáltató).
(3) A települési hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Szolgáltató
kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt adonyi 0195/2. hrsz.-ú
ingatlanon kialakított hulladéklerakó létesítményben végezheti.
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
3. § (1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék
kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben
különösen:

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres begyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, mely feladatot társulása útján is
elláthatja, a Szolgáltatóval szerződés megkötése,
c) a települési hulladékkal kapcsolatos egyes a jogszabályban meghatározott hatósági
jogkörök gyakorlása;
d) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati
feladat- és hatáskör megállapítása.

(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon
összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, települési hulladék elhelyezés
céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

(3) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása
során, a hulladékgazdálkodás törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében
együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal.

(4) Az Önkormányzat helyben szokásos módon közzéteszi a közszolgáltató által az 5.§ (4)
bekezdése szerint elkészített hulladékgyűjtő naptárat.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,
b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat 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, egyészségét 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 Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben

az ingatlanon keletkező rendszeres települési hulladék mennyiségét, nem rendszeres
hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.
A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről e rendelet 3.
mellékletét képező „BEJELENTÉS” nyomtatványt kell alkalmazni

(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési
hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az
ingatlanon keletkezett összes települési hulladékra a helyben szervezett kötelező
közszolgáltatást veszi igénybe.

(4) Az ingatlantulajdonos legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a
Szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte
idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, az ingatlant más
sem használja, és ott hulladék nem keletkezik.
(5) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(6) A (4) és (5) bekezdésben szabályozott ideiglenes szüneteltetés és közszolgáltatás alóli
mentesség érvényesítéséhez:

a) az ingatlantulajdonosa köteles a közszolgáltató részére a 90 napnál tovább történő
ideiglenes szüneteltetés esetében a „0” fogyasztást igazoló egyéb közüzemi - víz-,vagy áramvagy, gáz- számlát utólagosan, a szüneteltetés bejelentését követő 45 napon belül
benyújtani. Ennek elmaradása esetén az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a közszolgáltatási díjat az
ingatlantulajdonos számára továbbszámlázhatja.

b) a közszolgáltatás alól mentesség, beépítetlen ingatlan esetében az ingatlantulajdonosa
köteles a közszolgáltató részére a bejelentést követő 45 napon belül bemutatni a jegyző által,
az ingatlan beépítetlenségét igazoló hatósági bizonyítványt.
(7)A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a cégnyilvántartásba Nagylók község
közigazgatási területén bejegyzett telephelyéül vagy fióktelepéül szolgáló ingatlanon- a
települési vegyes hulladék tekintetében köteles külön közszolgáltatási szerződést kötni.
A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás
kötelező igénybevétele
5. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladékot „a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételiről” szóló 385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 4.§ (1)-(6) bekezdései és (8)-(9) bekezdései, valamint 5. § (1)
-(2) bekezdései, 8. § (2) bekezdése szerint, és „a települési és folyékony hulladékkal

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet (a
továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (1)-(2) bekezdései, valamint 5. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint gyűjti.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

(3) A Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtése során a Korm. rendelet 6. §-a, 9. § -10.
§ -ai és az EüM rendelet 3. §-a, 4. § (3)-(4) bekezdései szerint köteles eljárni.

(4) A Közszolgáltató köteles hulladékgyűjtő naptárt készíteni, valamint azt a honlapján
közzétenni.

(5) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti
jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre,
hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(6) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban
köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének,
elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek
figyelembevételével – a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat
változás esetén is – értesíteni.
A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat – a közszolgáltatóval egyeztetett módon jelen
rendelet 1. mellékleteként hagyja jóvá.

(7) A települési 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 hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek
útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.

(8) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 7. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.

6.§ (1) Amennyiben a települési 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.

(2) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról
a Szolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség nem terjed ki azon
ingatlantulajdonosokra, akik a települési hulladékukat a közszolgáltatónak szolgáltatási
szerződés alapján átadják. A náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a
Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes
tartalmi elemei

7. § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás
igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a
Szolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a) közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b) a teljesítés helyét,
c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
e) a Megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék
mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi.

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,
c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatásról és annak díjáról,
d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

8. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint – a Szolgáltató által
rendelkezésre bocsátott gyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék
gyűjtésére – a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más
gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos
gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a
Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és
a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(3) A hulladék ürítésének gyakoriságát a 1. . melléklet tartalmazza.

(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra
ingatlanonként legkevesebb 2 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni, mely
alapján a fajlagos hulladékmennyiség 162,5 kg/fő/év.

(5) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos igénye szerint
3 napon belül térítés ellenében rendelkezésére bocsátani.

(6) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget
vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladékmennyisége rendszeresen
meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató - az ingatlantulajdonos
megkeresésével egyidejűleg jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a
gyűjtőedényzet számát.

9.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a
Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó
mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az
ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének
megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további
gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos
rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni.

(2) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a (6)
bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a Szolgáltató köteles az így átadott, illetőleg a
gyűjtő edényzet mellé kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről és az

ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni
köteles.

(3) A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az
ingatlantulajdonos erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy külön
díj ellenében – bérbe venni. A bérbe vett gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról
kicseréléséről, javításáról – a szerződésben foglalt megállapodás szerint – a Szolgáltató
köteles gondoskodni.

(4) A vegyes hulladék gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítani kell azt, hogy az
ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett hulladékmennyisége alapján, legalább 2
különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.
A természetes személy ingatlan használó részére legalább egy olyan gyűjtőedény
választásának lehetőségét biztosítja a közszolgáltató, amelynek az űrmértéke a 60 litert nem
haladja meg.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

10. § (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
Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon lehet kihelyezni a közterületre és legkésőbb
reggel 0700 óráig, – kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést – ezen időpont után, illetve a
késve kihelyezett gyűjtőedény ürítésének és a hulladék elszállításának elmulasztása a
Szolgáltatónak nem róható fel. A szállítást követően az edényeket köteles az ingatlanon belüli
területre visszahelyezni.

(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 válogatni (guberálni) tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.

11. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

Kivételt képeznek ez alól a 4000 literes gyűjtőedények, amelyeket havi egy alkalommal a
Szolgáltató köteles fertőtleníteni.

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos által bérbe vett és
rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges
pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése
miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 8. § (5)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette.

(5) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc napon
belül köteles megtéríteni.

12. § (1) A gyűjtőedényekben elhelyezhető települési kommunális hulladék maximális
súlya:
a) 60 literes gyűjtőedény

esetén

10 kg

b) 80 literes gyűjtőedény

esetén

30 kg

c) 110 literes gyűjtőedény

esetén

40 kg

d) 120 literes gyűjtőedény

esetén

45 kg

e) 240 literes gyűjtőedény

esetén

90 kg

f) 1100 literes gyűjtőedény

esetén

450 kg

g) 4000 literes gyűjtőedény

esetén

2000 kg

h) 5000 literes gyűjtőedény

esetén

2200 kg lehet.

A rendszeresített szabvány gyűjtőedény befogadóképességén túli (a gyűjtő edény
űrtartalmát és az ahhoz rendelt kg súly mennyiségét tekintve) felhalmozódott települési
kommunális hulladékot – kivéve a zöld hulladékot – csak a Szolgáltató által forgalmazott,
Vertikál feliratú műanyag szabvány zsákokban szabad kihelyezni.
A zsákokban csak olyan összetételben és akkora mennyiségben tárolható hulladék, amelyés amennyi hulladék a tárolás, kihelyezés, begyűjtés és elszállítás során a hulladék
birtokosának, valamint a hulladék begyűjtését és elszállítását végző közszolgáltatói
személyzetnek a testi épségét, valamint a zsákok épségét és terhelhetőségét nem
veszélyezteti.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott
esetleges kárt megtéríteni.
Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet
vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző
személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos
rendelkezések

13. § (1) A települési hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Szolgáltató
kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt adonyi 0195/2. hrsz.-ú
ingatlanon kialakított hulladéklerakó létesítményben végezheti.
(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Szolgáltató köteles
gondoskodni.

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási
rendelkezések

hulladékra vonatkozó külön

14. § (1) A települési hulladékra nézve az évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonos,
ingatlanhasználó kérelmére házhoz menő lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a
Szolgáltató gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás idejét és módját a szolgáltató és az
ingatlantulajdonos közösen egyezteti.

(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos rendelkezések

15. § (1) A környezet védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának elősegítése
érdekében a képviselő-testület a helyi feltételekhez és lehetőségekhez igazodva fokozatosan
vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetőségekhez igazodó - szelektívbegyűjtését.

(2) A települési kommunális hulladék gyűjtésével és a települési kommunális hulladék
elkülönített, szelektív gyűjtésével összefüggő tevékenység végzéséhez szükséges feltételek
biztosítása a Szolgáltató kötelessége az e rendeletben foglaltak szerint - a környezetvédelmi,

valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a Szolgáltató által végzett
közszolgáltatás, a működtetett hulladékgyűjtő szigetek és a házhoz menő elkülönített,
szelektív hulladékgyűjtés útján.

(3) Az ingatlantulajdonos jogosult eleget tenni a hulladék szelektív gyűjtésének, melyhez
térítésmentesen igénybe veheti a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket.

(4) A gyűjtőszigeten elhelyezett szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezeléséről
a Szolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési hulladék hasznosítható
összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő telepen végezhető. A
hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a hulladék
válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi. Jogosult a Szolgáltató az így gyűjtött hulladék
értékesítésére is.

(5) A gyűjtőedényeket a beléjük helyezhető hulladék fajtájára egyértelműen utaló jelöléssel
kell ellátni. Az edényekbe csak a jelölésnek megfelelő hulladék helyezhető el.

(6) A hulladékgyűjtő szigetekre a szelektíven gyűjtött hulladékokon kívül egyéb települési
hulladékot vinni tilos.

16.§ 1) Szelektív hulladékgyűjtő sziget a - a hulladékgyűjtő szigetek építési engedélyében
jóváhagyott helyszínrajznak megfelelően - a község közigazgatási területén az alábbi
helyszínen helyezkedik el: Nagylók 182/2 hrsz Ady utca

(2) Az elkülönített hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében a Szolgáltató a honlapján és a
helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlantulajdonost a hulladék szelektív,
elkülönített gyűjtésével kapcsolatosan a gyűjtés és elszállítás időpontjáról (ütemterv alapján),
a gyűjtés és elszállítás lebonyolításának részletes feltételeiről.
(3) Az új szelektív hulladékgyűjtő szigeteket úgy kell elhelyezni, hogy azok elérhető
közelségben legyenek a lakosság számára és könnyen megközelíthetőek legyenek töltés és
ürítés szempontjából is, de az ott élőket ne zavarják.

(4) A települési kommunális hulladék elszállításának gyakorisága a hulladék típusa,
jellege, fajtája szerint:

a) hetente 1 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 házhoz menő lomtalanítás,
amely szolgáltatásokkal kapcsolatosan a 16. § (2) bekezdés szerinti részletes tájékoztatást a
Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos részére megadni.
(5) Amennyiben bármely szelektív hulladékgyűjtő sziget a jogszabályokban történő
változások miatt megszüntetésre kerül, úgy az önkormányzat és a közszolgáltató közösen
megtartott helyszíni bejárás során dönt arról, hogy a megszüntetendő szelektív hulladékgyűjtő
sziget hol, milyen formában kerüljön megszüntetésre, átalakításra, továbbá helyette mekkora
befogadóképességű üveg hulladék gyűjtőpont kerüljön kialakításra.

Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

17. § Nagylók település Szerkezeti Szabályozási Tervében üdülő övezet nem került
szabályozásra, így az üdölőtulajdonosokra vonatkozó sajátos szabályokat az Önkormányzat
nem állapít meg.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

18.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő
ingatlantulajdonosnak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat kell fizetnie.
(2) A közszolgáltatási díjat a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( a továbbiakban: Koordináló Szerv )
részére számla ellenében, negyedéves bontásban az elszámolási időszak utolsó napjával
köteles az ingatlanhasználó megfizetni.
(3) 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.
(4) 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.
(5)Az ingatlantulajdonos változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a
Közszolgáltató között a szerződés létrejön.

19.§ (1)A közszolgáltatási díj meghatározását külön jogszabály tartalmazza.
(2)A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, összegszerűségével kapcsolatban az
ingatlantulajdonos kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban
halasztó hatálya nincs.

(3)Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmények

20.§ (1) Magánszemély díjfizetési kötelezettségét – a magánszemély Nagylók Község
Polgármesteréhez benyújtott kérelmére – a polgármester átruházott hatáskörben eljárva a
tárgyévben 100%-ban átvállalhatja, ha az ingatlan tulajdonos – használó, bérlő – a 90.
életévét betöltötte.
(2)Az (1) bekezdés meghatározott ingatlantulajdonost a kedvezmény a 90. éve betöltésének
hónapjától illeti meg.

(3) A közszolgáltatási díj átvállalásáról a polgármester határozattal dönt, melyet meg kell
küldeni az érintetteknek és egyidejűleg intézkedni kell a díjnak a Koordináló Szerv javára
történő átutalásáról.

A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

21. § A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.
Elhagyott hulladék
22. § (1) Az ingatlanon elhagyott hulladék-kezelési kötelezettség a hulladék tulajdonosát,
ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig- az ingatlan használóját
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:

a) a hulladék tulajdonosát,

b) az ingatlan használóját, 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.
Záró rendelkezések Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

23. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (IX. 16.) önkormányzati
rendelet hatályát veszti.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Tóth József
polgármester

Gálné Papp Erika
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Nagylók, 2016… szeptember 28.
Gálné Papp Erika
jegyző
1. melléklet
Nagylók
Községi
Önkormányzat
önkormányzati rendelethez

Képviselő-testületének

a

9/2016.(IX.28.)

A települési hulladék elszállítása Nagylók Község közigazgatási területén az alábbi
rendben és ütemezésben történik:
1. Heti sűrűségi ürítés egész évben
Péntek

7.00-19.00 óra
között

Nagylók
község
közigazgatási
területe

120
literes
edényzetek

2. melléklet
Nagylók
Községi
Önkormányzat
önkormányzati rendelethez

Képviselő-testületének

a

9/2016.(IX.28.)

A települési hulladék gyűjtésére igénybe vehető gyűjtőeszközök az alábbiak:
a) 60 literes gyűjtőedény
esetén
10 kg
b) 80 literes gyűjtőedény
esetén
30 kg
c) 110 literes gyűjtőedény
esetén
40 kg
d) 120 literes gyűjtőedény
esetén
45 kg
e) 240 literes gyűjtőedény
esetén
90 kg
f) 1100 literes gyűjtőedény
esetén
450 kg
g) 4000 literes gyűjtőedény
esetén
2000 kg
h) 5000 literes gyűjtőedény
esetén
2200 kg lehet.
A rendszeresített szabvány gyűjtőedény befogadóképességén túli (a gyűjtő edény
űrtartalmát és az ahhoz rendelt kg súly mennyiségét tekintve) felhalmozódott települési
kommunális hulladékot – kivéve a zöld hulladékot – csak a Szolgáltató által forgalmazott,
Vertikál feliratú műanyag szabvány zsákokban szabad kihelyezni.
A zsákokban csak olyan összetételben és akkora mennyiségben tárolható hulladék, amelyés amennyi hulladék a tárolás, kihelyezés, begyűjtés és elszállítás során a hulladék
birtokosának, valamint a hulladék begyűjtését és elszállítását végző közszolgáltatói
személyzetnek a testi épségét, valamint a zsákok épségét és terhelhetőségét nem
veszélyezteti.

3. melléklet
Nagylók
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez
BEJELENTÉS
hulladékszállítási közszolgáltatási igénybevételi
kötelezettség keletkezéséről

a

9/2016.(IX.28.)

AZ INGATLAN TULAJDONOS(OK) ADATAI:
Neve:
Szül. helye, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Neve:
Szül. helye, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Neve:
Szül. helye, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Az ingatlan címe:
Levelezési cím:

_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Háztartások
száma
(társasházak esetén):
Várhatóan
keletkező
hulladék
mennyisége
hetente:
Az ingatlan használatba
vételének időpontja:

_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

Nagylók, _________________év________hó_______nap
_____________________________
ingatlantulajdonos(ok)

