Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.1.) önkormányzati
rendelete
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 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, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket
rendeli el:
1.

A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok

1.§ (1) Az Önkormányzat tagja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásnak, amely az önkormányzatok hulladékgazdálkodási és
hullladékkezelési feladatainak hatékonyabb megoldása céljából közös társulási programot
alakít ki, a társulási programok megvalósításához szükséges pénzügyi programok
előteremtéséhez hozzájárul azáltal, hogy a szükséges pályázatok előkészítésében, továbbá a
pénzügyi támogatás elnyerése esetén a beruházás lebonyolításában tevékenyen részt vesz,
valamint összehangolja a tagok fentiekre irányuló tevékenységét és elősegíti a térségi
kapcsolatok elmélyítését.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe
vételével kizárólagosan, folyamatosan és teljes körűen a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. szám alatti székhelyű
gazdasági társaság látja el.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot az adonyi Regionális
Hulladéklerakó Adony, külterület 0195/2 hrsz. részére kell átadni.
2.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

2.§ Pusztaszabolcs Város Önkormányzat közigazgatási területén a települési hulladék
gyűjtésére, szállítására, valamint közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben
történő ártalommentes elhelyezésére (a továbbiakban: helyi hulladékgazdálkodás)
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent. A hulladékgazdálkodási feladatok
célszerű, gazdaságos és hatékony ellátása érdekében az önkormányzat az 1. § (1)
bekezdésében meghatározott önkormányzati társuláshoz csatlakozik, melyet felhatalmaz a
Közszolgáltató kiválasztására.
3.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a
háztartási hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal – a Közszolgáltató által megjelölt
időpontban - igénybe venni és e rendeletben meghatározottak szerint az elvégzett
közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizetni.
(2) Az ingatlanhasználó a háztartási hulladék gyűjtésére, továbbá elszállítására a
Közszolgáltató által rendszeresített érvényes szabvány szerinti gyűjtőedények valamelyikét
köteles igénybe venni, és kizárólag azt használni.

(3) A közszolgáltató évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztett
időpontban a háztartásban keletkezett lom elszállítását elvégzi.
(4) Az ingatlanhasználó köteles e rendelet szerint a hulladékot elkülönítetten gyűjteni és az
elkülönítetten gyűjtött hulladékot külön gyűjtőedényben elhelyezni és a közszolgáltatónak
átadni. A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését házhozmenő
formában végzi. A közszolgáltató általa előre meghatározott időpontokban az elkülönítetten
gyűjtött, újra hasznosítható hulladékot elszállítja az ingatlanhasználótól, amennyiben azt „a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről” szóló kormányrendeletben
meghatározott formában, reggel 600 óráig az ingatlan elé helyezi úgy, hogy a közúti forgalmat
ne zavarja.
(5) Az üveghulladék elkülönített gyűktésére gyűjtő szigeteket tart fenn a közszolgáltató a
Pusztaszabolcs
1. 134. hrsz. (Iskola utca és a Mátyás király utca sarka),
2. 1393. hrsz (Jókai utca – Szent István utca sarok),
3. 500 hrsz (Kossuth u. – Széchenyi utca sarok),
4. 702/24 hrsz (Sport u. Vasútálllomással szemben),
5. 1078 hrsz (Adonyi u. 31. előtti közterület) és
6. 0269/2. hrsz (Felsőcikola-buszmegálló)
alatti ingatlanon.
(6) A közszolgáltató külön díj ellenében hulladékgyűjtő udvaron történő átvétellel vagy
elszállítással gondoskodik
a) az építési és bontási hulladék,
b) az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék,
c) az elem és akkumulátor hulladék,
d) a gumiabroncs hulladék, és
e) a fáradt olaj, étolaj és zsír hulladék
átvételéről és kezeléséről.
3.

Közszolgáltató tagjai, alvállalkozó illetve alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység

4.§ (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási és egyéb feladatai ellátásához jogosult
alvállalkozók, valamint egyéb közreműködők igénybevételére.
(2) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége kiterjed arra, hogy a háztartási
hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjtse, azokat elszállítsa és jogszabályban
meghatározott módon kezelje és ártalmatlanítsa.
4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a
közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei, valamint
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
5.§ (1) Az ingatlanhasználó kötelezettsége, hogy az ingatlanon keletkező települési
hulladékot – különös tekintettel a hatékony hasznosításra, feldolgozásra, illetve a
környezetbarát ártalmalmatlanításra – az elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse,
továbbá azt megfelelő gyűjtőedényben tárolja.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időben, minden héten kedden reggel 600 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 gyűjtőedényt úgy kell elhelyezni, hogy az ne
akadályozza a jármű – és gyalogos forgalmat, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
(3) A települési hulladék gyűjtése, tárolása során úgy 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.
(4) Ha a gyűjtőedényben nedves háztartási hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, továbbá a hulladékot úgy összepréselték a gyűjtőedényben,
hogy emiatt azt kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt ürítésre és
használatra alkalmassá tenni.
(5) 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) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező műanyag, Tetra-Pak, papír, fém
és porcelán hulladékot 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.
(7) A biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe nem lehet
elhelyezni az elkülönítetten gyűjtött és újrahasznosítható műanyag,Tetra-Pak, papír, fém,
porcelán, fehér és színes üveg hulladékot.
(8) Az ingatlanhasználó gondoskodik a Közszolgáltató tulajdonát képező, az általa birtokba
vett hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán
tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.
(9) A gyűjtőedény rendeltetéstől 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 ingatlanhasználót a kár
megtérítésére.
(10) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen
használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az
ingatlantulajdonos bejelentése alapján gondoskodik.
(11) Az elkülönítetten gyűjtött műanyag, Tetra-pak, papír, fém és porcelán hulladékokat
tartalmazó gyűjtőedények ürítésének gyakorisága havonta legalább kettő alkalom.
(12) A Közszolgáltató az elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített
elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartalmát.
(13) Amennyiben a gyűjtőedényben nem az elkülönítetten gyűjtendő hulladék került
elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtés szabályainak megsértését
dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja az elkülönítetten gyűjtés szabályainak
jövőbeni betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként
hulladékkezelésre szállítja el.
(14) Amennyiben a Közszolgáltató a (13) bekezdésben meghatározott felszólítását követően
az ingatlantulajdonos egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés szabályait sérti
oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem
az elkülönítetten gyűjtendő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, akkor a
Közszolgáltató az elkülönített hulladék gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a
dokumentumokat egyidejüleg megküldi a település jegyzője részére, és kezdeményezi a
közigazgatási bírság kiszabását.
(15) Az (1)-(14) bekezdésekben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy
ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait ( fehér és színes üveg, építési és
bontási hulladék, állati tetem, valamint elektromos, elektronikai és veszályes hulladék)
jogosult hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő
létesítménybe szállítani, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a

Közszolgáltató részére megfizette. A fehér és színes üveget a hulladékgyűjtő szigeteken
található gyűjtőedényben jogosult az ingatlanhasználó elhelyezni.
6.§ (1) A háztartási hulladékra vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált
ingatlanhasználót a Közszolgáltató köteles írásban tájékoztatni a közszolgáltatás lényeges
feltételeiről. A tájékoztatási kötelezettsége teljesítését a Közszolgáltató bizonyítja. A
Közszolgáltató jogosult a tájékoztatási kötelezettségének saját internetes honlapján keresztül
eleget tenni.
(2) Az ingatlanhasználó a legkisebb rendszeresített űrtartalmú gyüjtőedénynél kisebb
űrtartalmú edényt nem jogosult használni, valamint rendszerbe állítani.
7.§ (1) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására, a közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló közszolgáltatási szerződést
kötnek.
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza különösen
a) a szerződő felek (a közszolgáltató és az ingatlanhasználó) azonosító adatait,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
c) a teljesítés helyét,
d) az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,
e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét,
f) a közszolgáltatási díj mértékét,
g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, és
h) a szerződés megszűnésének feltételeit.
8.§ (1) Amennyiben az ingatlanhasználó e rendelet jelen alcímében foglalt kötelezettségét
nem teljesíti, úgy vele szemben Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
„a
közösségi
együttélés
alapvető
szabályairól
és
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről” szóló 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) bekezdés b)
és g) pontja alapján bírság kiszabásának van helye.
5. Az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettség, megfizetésének rendje, az esetleges kedvezmények, továbbá az
ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés esetei
9.§ (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell
tekinteni, amelyen az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodás igénybevételére kötelezetté
vált.
(2) Ha jogszabály, vagy bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1)
bekezdés szerinti kezdő időpont
a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzésének
napja,
b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja,
c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja,
d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja.
(3) A fizetendő közszolgáltatási díj számlázása közszolgáltatói szerződés alapján történik.
A számlázás időszaka természetes személyek esetében negyedévente, a negyedév utolsó
hónapjában, a hónap utolsó napjáig esedékes fizetési határidővel, gazdálkodó szervezetek
esetében a közszolgáltatói szerződésben meghatározottak szerint negyedévente vagy havonta,
8 (nyolc) banki napos fizetési határidővel történik. Az ingatlanhasználó jogosult a számlát
készpénzben, csekken, átutalással és csoportos beszedéssel teljesíteni.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, továbbá a behajtás
egyéb költségeinek adók módjára történő behajtása a hulladékról szóló törvényben foglaltak
szerint történik.
(5) A közszolgáltatást érintő bármely változás esetén az ingatlan használója 8 naptári napon
belül e tényt a Közszolgáltatónál írásban köteles bejelenteni, és az ehhez kapcsolódó
kötelezettségének (különösen lakcímváltozás, tulajdonos változása, elhalálozás, örökösök,
időszakos használat, lakatlanság igazolása, tevékenység megszüntetése) eleget tenni. A
közszolgáltatás igénybevételét jogosult szüneteltetni az ingatlanhasználó, amennyiben az
ingatlanban legalább 3 hónapja nem lakik senki; mely tényt az önkormányzat jegyzője által
kiállított hatósági bizonyítvánnyal tudja igazolni.
(6) A díjfizetéssel kapcsolatban kedvezmény a közszolgáltató által rendszeresített szabvány
edényzetek igénybevételével valósul meg a (7) és (8) bekezdésben foglaltak szerint.
(7) Természetes személy
a) 1 fős háztartás esetén 60, 80 literes, vagy 110 literes,
b) 1-2 fős háztartás esetén 80 literes, 110 literes, vagy 120 literes,
c) 2-4 fős háztartás esetén 80 literes, 120 literes, vagy 240 literes,
d) 3-5 fős háztartás esetén 80 literes, 120 literes, vagy 240 literes,
e) 5 fős háztartás felett 80 literes, 240 literes, vagy 2 db 110 literes
gyűjtőedény közül jogosult választani.
(8) Költségvetési szerv és gazdálkodó szervezet 120, 240 és 1100 literes gyűjtőedény közül
jogosult választani.

6. Üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok
10.§ Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetén a hulladékról
szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 47.§ (4) bekezdése szerint kell eljárni.

7. A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok
11.§ (1) Az önkormányzat a kezelésében levő parkok, terek, egyéb közterületek
rendezettségéről, tisztántartásáról a polgármester útján gondoskodik.
(2) Az ingatlan tulajdonosa az ingatlana előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, rendszeres
gyomtalanításáról, télen a síkosságmentesítéséről, építési vagy egyéb tevékenysége során
megrongálódott járda helyreállításáról, az ingatlan előtti járda, a hozzátartozó vízelfolyást
biztosító nyílt árok és annak műtárgyai karbantartásáról, valamint az árokból a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, továbbá az
intézmény, valamint vendéglátóhelyek vezetője az intézmények, kereskedelmi és vendéglátóipari egységek előtti járda, csapadékvíz elvezető árok, áteresz tisztántartásáról, a síkosság
megszüntetéséről „a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenységekről” szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM rendelet 6. § (1), továbbá (4) és (5)
bekezdsében foglaltak, továbbá „a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól” szóló
5/2004. (I.28.) GKM rendelet melléklete „a helyi közutak kezelésének szakmai szabályai
(Szabályzat)” 3.2.2. és 3.3 pontjában meghatározottak szerint köteles gondoskodni.
(3) A gondozatlan járdaszakasz, árok, áteresz tisztántartását, hótól és jégtől való
megtisztítását a polgármester jogosult az ingatlan tulajdonosának költségére elvégeztetni,
amennyiben az ingatlantulajdonos a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem
tesz eleget.

12.§ Amennyiben az ingatlanhasználó e rendelet jelen alcímében foglalt kötelezettségét
nem teljesíti, úgy vele szemben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 18/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) bekezdés a), c) és d)
pontja alapján bírság kiszabásának van helye.

8. Záró rendelkezés

13.§ Hatályát veszti Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a
hulladékgazdálkodásról” szóló 24/2015. (VII.27.) önkormányzati rendelete.
14.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Csányi Kálmán s. k.
polgármester

dr. Nagy Éva s. k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 1.
dr. Nagy Éva s. k.
jegyző

