MHK JogszabAly szolgAltatAs

1. oldal, összesen: 6 oldal

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati
rendelete
A hulladékgazdálkodásról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazásával élve, a
hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a és 88. § (4) bekezdése alapján a
települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések
betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását,
a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.
2. A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
2. § Pusztaszabolcs Város Önkormányzata közigazgatási területén a települési hulladék
gyűjtésére, szállítására, illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben
történő ártalommentes elhelyezésre (a továbbiakban: helyi hulladékgazdálkodás)
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent. A hulladékgazdálkodási feladatok
célszerű, gazdaságos és hatékony ellátása érdekében az önkormányzat önkormányzati
társuláshoz csatlakozik és a társulást hatalmazza fel 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 az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint az
elvégzett közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizetni.
(2) Az ingatlanhasználó a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
Közszolgáltató által rendszeresített érvényes szabvány szerinti gyűjtőedények valamelyikét
köteles igénybe venni, és kizárólag azt használni.
(3) A Közszolgáltató évente 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett
időpontban a háztartásban keletkezett lom elszállítását elvégzi (ún. házhozmenő
lomtalanítás).
(4) A közszolgáltató házhozmenő szelektív hulladékgyűjtést végez. A közszolgáltató által
előre meghatározott időpontokban a szelektíven gyűjtött, újra hasznosítható hulladékot
elszállítja az ingatlanhasználótól, amennyiben azt az előre meghatározott formában reggel 600
óráig az ingatlan elé helyezi úgy, hogy a közúti forgalmat ne zavarja.
Az ingatlantulajdonos köteles e rendelet szerint a szelektív hulladékgyűjtésre, a szelektíven
gyűjtött hulladék külön kukában elhelyezésére és a szolgáltatónak való átadásra.
(5) Szelektív hulladékgyűjtő szigeteket tart fenn a Közszolgáltató az alábbi helyeken,
amelyekről a felhalmozódó hulladékot legalább hetente elszállítja a Közszolgáltató:
1.) 134. hrsz. (Iskola utca és a Mátyás király utca sarka)
2.) 1393. hrsz (Jókai utca – Szent István utca sarok).
(6) A Közszolgáltató külön díj ellenében hulladékgyűjtő udvaron történő átvétellel vagy
elszállítással gondoskodik az alábbi hulladékok átvételéről és kezeléséről:
a) építési és bontási hulladék
b) elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék
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c) elem és akkumulátor hulladék
d) gumiabroncs hulladék
e) fáradt olaj, étolaj és zsír hulladék.
3. A közszolgáltatás területi határai
4. § A háztartási hulladékkezelési közszolgáltatás területi határai megegyeznek
Pusztaszabolcs Város közigazgatási határaival.
4. Közszolgáltató tagjai, alvállalkozó illetve alvállalkozó által végzett hulladék
gazdálkodási tevékenység
5. § (1) A Közszolgáltató – a veszélyes hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására
vonatkozó tevékenység kivételével – legfeljebb a közszolgáltatás 25%-ig vehet igénybe
alvállalkozót.
(2) A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége kiterjed arra, hogy a háztartási
hulladékot az ingatlan használóktól összegyűjtse, azokat elszállítsa és a megfelelő módon
kezelje és ártalmatlanítsa.

5. 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
6. § (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,
illetve azt megfelelő gyűjtőedényben tárolja.
Az ingatlantulajdonos a biológiailag lebomló hulladékot a többi települési hulladéktól
elkülönítve a tulajdonát képező gyűjtőedénybe gyűjti, és azt a Közszolgáltató részére e
rendeletben meghatározottak szerint átadja.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időben, minden héten kedden 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.
(3) 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.
(4) Szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a
terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról
köteles gondoskodni.
(5) 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.
(6) 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.
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(7) Az ingatlantulajdonos 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.
(8) A település közigazgatási területén a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére szolgáló
gyűjtőedénybe nem helyezhetőek el a szelektív gyűjtéssel érintett alábbi újrahasznosítható
hulladékok:
a) műanyag,
b) Tetra-Pak,
c) papír,
d) fém,
e) porcelán,
f) fehér és színes üveg.
(9) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a Közszolgáltató tulajdonát képező, az általa
birtokba vett hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres
tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.
(10) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltünése 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 ingatlantulajdonost a kár
megtérítésére.
(11) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen
használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az
ingatlantulajdonos bejelentése alapján gondoskodik.
(12) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező műanyag, Tetre-Pak, papír,
fém és porcelán hulladékokat a rendelkezésre bocsátott sárga fedéllel ellátott hulladékgyűjtő
edényekbe külön gyűjti.
(13) Az elkülönítetten gyűjtött műanyag, Tetra-pak, papír, fém és porcelán hulladékokat
tartalmazó gyűjtőedények ürítésének minimális gyakorisága havi kettő alkalom.
(14) A Közszolgáltató az elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített
elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartalmát.
(15) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került
elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtés szabályainak megsértését
dokumentálja, és az ingatlantulajdonost felszólítja az elkülönítetten gyűjtés szabályainak
jövőbeni betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként
hulladékkezelésre szállítja el.
(16) Amennyiben a Közszolgáltató a (15) bekezdésben foglaltaknak megfelelő 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 a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, akkora
Közszolgáltató az elkülönített (szelektív) hulladék gyűjtés szabályainak megsértését
dokumentálja, és a dokumentumokat egyidejüleg megküldi a település Jegyzője részére, és
kezdeményezi a hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.
(17) Az (1)-(16) bekezdésekben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy
ingatlantulajdonos az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait (fehér és színes üveg, építési és
bontási hulladék, állati tetem, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék)
hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő
létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat egyébként a Közszolgáltató részére megfizette. A fehér és a színes
üveget a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti.

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed2dr5eo6dt5ee6em7cj2cc1bx6cf3ca... 2015.02.09.

MHK Jogszab=ly szolg=ltat=s

4. oldal, összesen: 6 oldal

7. § (1) A háztartási hulladékra vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált
ingatlantulajdonost a Közszolgáltató köteles bizonyítható módon írásban tájékoztatni a
közszolgáltatás lényeges feltételeiről. A Közszolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének saját
internetes honlapján keresztül is eleget tehet.
(2) A rendszeresített gyűjtőedények beszerzése, tisztítása, fertőtlenítése, javítása, pótlása az
ingatlantulajdonos kötelessége.
(3) Az ingatlantulajdonos a legkisebb rendszeresített űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb
űrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem állíthat rendszerbe.
8. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmát az az önkormányzati
társulás határozza meg, amelyhez az önkormányzat csatlakozott a szolgáltatás eredményesebb
ellátása érdekében. A szerződésnek tartalmaznia kell a közszolgátatás területi és időbeli
hatályát, a közszolgáltatás fogalmát és tartalmát, valamint a közszolgáltatás nyújtásának
ellenértékét, a díj képzésének alapelveit, illetve az elszámolás szabályait.

6. 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 a szabvány edényzetek 1x-i ürítési díjának és az ürítés
gyakoriságának szorzata.
(4) A számlázás magánszemély ingatlanhasználók esetében az önkormányzati címlista és
adatrögzítő lap, vagy edényzet választó nyilatkozat, gazdálkodó szervezetek esetében a
szolgáltatói szerződés alapján történik. A számlázás időszaka: magánszemélyek esetében
negyedévente, a negyedév utolsó hónapjában, a hónap utolsó napjáig esedékes fizetési
határidővel, gazdálkodó szervezetek esetében negyedévente/havonta, 8 (nyolc) banki napos
fizetési határidővel történik. A számla rendezése történhet: készpénzben, csekken, átutalással
és csoportos beszedéssel.
(5) A számla fizetési határidejét követően, de 30 naptári napon belül a nem rendezett
számlák teljesítésére a Közszolgáltató felszólítja az ingatlanhasználót. A felszólító levél
tartalmazza a mindenkor érvényes adminisztrációs költséget és késedelmi kamatot, amelyet
az ingatlanhasználó köteles megfizetni. A meg nem fizetett díj adók módjára behajtható
köztartozásnak minősül. A közszolgáltató az igazolt díjhátralék behajtása érdekében saját
maga, vagy megbízotttja útján intézkedik, illetve a felszólítás és behajtás eredménytelensége
esetén a teljesítés esedékességét követő 45 nap elteltével a NAV-nál jogosult kezdeményezni
a díjhátralék adók módjára történő behajtását.
(6) 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 (pl. lakcímváltozás, tulajdonos változása, elhalálozás, örökösök, időszakos
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használat, lakatlanság igazolása, tevékenység megszüntetése) eleget tenni. A közszolgáltatás
igénybevétele szüneteltethető az ingatlanhasználó részéről, amennyiben az ingatlanban
legalább 3 hónapja nem lakik senki; ezt az önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági
bizonyítvánnyal tudja igazolni.
(7) A díjfizetéssel kapcsolatban kedvezmény a Közszolgáltató által rendszeresített szabvány
edényzetek igénybevételével valósul meg. A szabvány gyűjtőedényzet választhatósága az
alábbiak szerint alakul:
magánszemélyek:
1 fős háztartás: 60 literes, vagy 110 literes
1-2 fős háztartás: 110 literes, vagy 120 literes
2-4 fős háztartás: 120 literes, vagy 240 literes
3-5 fős háztartás: 120 literes, vagy 240 literes
5 fős háztartás felett: 240 literes, vagy 2db 110 literes
költségvetési szervek és gazdálkodó szervezetek: 120, 240 és 1100 literes
7. Üdülő ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok
10. § (1) Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetén a
hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47. § (4) bekezdése szerint kell eljárni.
8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a
természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó
rendelkezések.
11. § (1) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyi adatait (név, cím) a számlázott és
fizetett díj összegét kezelheti, a közszolgáltatás szervezése, a szolgáltatási szerződés
teljesítése, ennek keretében a közszolgáltatási díj igényének érvényesítése érdekében (ez
esetben
kiegészítve
a
díjtartozásra
vonatkozó adatokkal),
szükség esetén
alvállalkozója/megbízottja számára jelzett felhasználási célból átadhatja. Az adatkezelés
időtartama legfeljebb a szerződés lejártáig, illetve díjtartozás esetén a díjtartozás időpontjáig
terjed.
(2) A Közszolgáltató az önkormányzat jegyzőjétől adatot igényelhet az ingatlanhasználók
személyi adatainak és körülményeinek tisztázása érdekében.
9. A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok
12. § (1) Az önkormányzat kezelésében levő parkok, terek, egyéb közterületek
rendezettségéről, tisztántartásáról a polgármester útján gondoskodik.
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlana előtti járdaszakaszt tisztán tartani,
rendszeresen gyomtalanítani, télen a hó eltakarítása után csúszást gátló anyaggal felszórni.
Építési vagy egyéb tevékenysége során megrongálódott járdát köteles helyreállítani. 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 az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
(3) A gondozatlan járdaszakasz, árok, áteresz tisztántartását, hótól és jégtől való
megtisztítását a polgármester az ingatlan tulajdonosának költségére is elvégeztetheti.
13. § (1) Az intézmények, kereskedelmi és vendéglátóipari egységek előtti járda,
csapadékvíz elvezető árok, áteresz tisztántartásáról, a síkosság megszüntetéséről az
intézmény, az egység vezetője köteles gondoskodni.
Záró rendelkezés
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6. oldal, összesen: 6 oldal

14. § Hatályát veszti
a) A hulladékgazdálkodásról szóló 29/2001. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.
b) A hulladékgazdálkodásról szóló 29/2001. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 18/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet.
c) A környezet védelméről szóló többször módosított 13/1994. (XII. 1.) önkormányzati
rendelet 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csányi Kálmán s. k.
polgármester

Vezér Ákos s. k.
jegyző
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