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10/2015. (IX. 15.)
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelete a
hulladékgazdálkodás helyi rendjéről
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület
határai
1. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységekre terjed ki.
2. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terület határa Ráckeresztúr
község közigazgatási területe.
2. A közszolgáltató
3. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) melynek tagönkormányzata Ráckeresztúr - által kiírt közbeszerzési pályázat alapján a
Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 07-10001420, KSH: 24662837-3821-573-07, KÜJ: 103 175 834, KTJ: 100 549 934) mint
hulladékgazdálkodási közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) látja el.
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának helyi rendje és módja
4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása a közszolgáltató és a
Társulás között létrejött és írásban rögzített, 10 évre szóló közszolgáltatási szerződés
alapján, továbbá a közszolgáltató és Ráckeresztúr Község Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) között létrejött együttműködési megállapodás szerint
történik.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a közszolgáltató és
az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre
állásának, az ingatlan használatának ténye hozza létre.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, vagy rendjében,
különösen a szállítás feltételeiben bekövetkezett változásról az ingatlanhasználókat a
közszolgáltató honlapján és hirdetményi formában, az Önkormányzatot írásban köteles
tájékoztatni.
(4)
Amennyiben közszolgáltató szállítási kötelezettségének időjárási
körülmények vagy műszaki probléma miatt nem tud eleget tenni, úgy köteles a
következő gyűjtési napon a többlethulladékot tartalmazó, matricával nem ellátott
zsákot is elszállítani.
(5) E rendeletben meghatározott és a közszolgáltató által biztosított zsák és
matrica értékesítési helyeiről a közszolgáltató a helyben szokásos módon, a honlapon
és hirdetményben is köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat.
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5. § (1) A települési vegyes hulladék szállítása heti egy alkalommal, csütörtökön
történik. A hulladékot legkésőbb a gyűjtés napján reggel 6 óráig kell kihelyezni a
szabvány gyűjtőedényben vagy a közszolgáltató által rendszeresített zsákban.
(2) A vegyes hulladék elszállítására akkor kerül sor, ha az ingatlanhasználó
a hulladékot a saját tulajdonában lévő, vagy a közszolgáltatótól bérelt és a
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben helyezte el, majd az
(1) bekezdésben meghatározott határidőig közterületre kihelyezte azt.
(3) Az alkalmazható szabvány hulladékgyűjtő edényzetek:
a) 80 literes,
b) 110 literes,
c) 120 literes,
d) 240 literes,
e) 1100 literes.
(4) Alkalmazható a közszolgáltató által biztosított, vegyes többlethulladék
elszállítására alkalmas hulladékgyűjtő zsák.
4. Elkülönített hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok
6. § (1)
Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék meghatározott
hulladéktípus szerint történő elkülönített gyűjtésére.
(2)
A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében
gondoskodik az ingatlanhasználó által elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításáról.
7. § (1) A települési hulladékok közül a papír-, műagyag-, fémhulladék szállítása
"házhoz menő rendszerben" havi egy alkalommal történik.
(2)
Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítására tárgyévben kijelölt
napokat a közszolgáltató a honlapján, valamint hirdetmény útján közzéteszi, és az
Önkormányzatot írásban tájékoztatja.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása külön szállítójárművel
történik.
(4) Elkülönítetten gyűjtendő hulladéknak minősül:
a) műanyaghulladék: üdítős, ásványvizes PET palack, kozmetikai és
tisztítószeres flakon, tejes-, és gyümölcsleves doboz (többrétegű italoskarton), fólia,
bevásárlószatyor, zacskó;
b) fémhulladék: alumínium italosdoboz, konzervdoboz;
c) papír hulladék: újságpapír, prospektus, irodai papír, papírzacskó,
kartonos
doboz;
d) üveghulladék.
(5)
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül a műanyag-, fém-,
papírhulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a papírhulladékot
összehajtogatja és kötegeli, a műagyag és társított fémhulladékot áttetsző gyűjtőzsákba
helyezi. A műanyag palackot laposra taposva, összegyűrve kell a gyűjtőzsákba
helyezni. Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros,
vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett.
(6) Az az elkülönítetten gyűjtött hulladék kerül elszállításra, melyet az
ingatlanhasználó az általa használt ingatlan előtti közterületre az (5) bekezdésben
meghatározott állapotban a gyűjtési napon reggel 6 óráig kihelyez.
5. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek működtetése
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8. § (1) Az ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékot szelektív
szigeten is elhelyezheti. Üveghulladék elhelyezésére kizárólag szelektív szigeten van
lehetőség.
(2) A közszolgáltató végzi a szelektív gyűjtőszigetek üzemeltetését és azok
feltétlenül szükséges gyakorisággal történő ürítését.
(3)
Ráckeresztúr közigazgatási területén az alábbi helyeken található
kizárólag üveghulladék elhelyezésére szolgáló szelektív sziget (gyűjtőkonténer):
a) Hősök tere,
b) Szent János tér.
6. Biohulladék (zöldhulladék) gyűjtése
9. § (1) A biohulladék (zöldhulladék) (a továbbiakban: biohulladék) elszállítása
az Önkormányzattal egyeztetett, és a közszolgáltató által legalább egy hónappal
korábban a honlapon, illetve hirdetményben közzétett időpontban, évente egy
alkalommal történik.
(2) A biohulladék akkor kerül elszállításra, ha azt az ingatlanhasználó az (1)
bekezdés szerint előre meghirdetett gyűjtési időpontban zsákban, vagy köteg
formájában helyezi ki az ingatlan előtti közterületre.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a közszolgáltató a szállítást
külön térítés nélkül végzi.
10. §
Amennyiben a biohulladék elszállítására az ingatlanhasználó a 9. §-ban
meghatározott gyűjtési akció időpontjától eltérő időpontban tart igényt, a
biohulladékot a közszolgáltatónál megvásárolható matricával ellátva kihelyezheti az
ingatlana előtti közterületre, és amennyiben a csomagolás módja megfelel a 9. § (2)
bekezdésében előírtaknak, a közszolgáltató azt elszállítja.
7. Lomhulladék gyűjtése (lomtalanítás)
11. §
A lomhulladék gyűjtését (a továbbiakban: lomtalanítás) az az
ingatlanhasználó veheti igénybe, aki közszolgáltatási jogviszonyban áll a
közszolgáltatóval, fizeti a közszolgáltatási díjat, és díjhátralékkal nem rendelkezik.
12. § (1)
A lomhulladék elszállítására március 1.- október 31. között, az
ingatlanhasználó által a közszolgáltatóval előre egyeztetett napon, egyedi
megrendeléssel, évente kettő alkalommal, házhoz menő jelleggel van lehetőség.
(2) Az ingatlanhasználó köteles megadni a hulladék várható mennyiségét,
amely ingatlanonként legfeljebb 3 m3 lehet.
(3) Nem kerül elszállításra lomhulladékként:
a) elbontott gépjármű karosszéria,
b) építési törmelék,
c) veszélyes hulladék,
d) ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék,
e) teherautó és traktor gumiköpeny,
f) háztartási hulladék,
g) kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék.
13. § (1) Ha a közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon
nem tudja elvégezni, erről haladéktalanul értesítenie kell az ingatlanhasználót.
(2)
Az elmaradt szállítást a szállítást akadályozó tényező megszűnését
követő legkésőbb 24 órán belül el kell végezni.
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8. Veszélyes hulladék
14. §
Az ingatlanhasználó által összegyűjtött veszélyes hulladék elszállítására,
az ingatlanhasználó kezdeményezésére, a veszélyes hulladék kezelésére jogosult
szolgáltatóval egyeztetett időpontban és módon, külön térítés ellenében, a veszélyes
hulladékok gyűjtésére, és tárolására vonatkozó jogszabályi rendelkezések
figyelembevételével kerülhet sor.
9. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
A közszolgáltató kötelezettségei:
a) a közszolgáltatási szerződés szerint gondoskodik a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatok ellátásáról,
b) a hulladékgyűjtő edény ürítését gondosan elvégzi,
c) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő
ürítés során
történt, gondoskodik az edényzet saját költségén történő
megjavításáról, ha az nem lehetséges, annak cseréjéről,
d) a honlapján közzétett módon lehetőséget ad a vegyes többlethulladék
gyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő zsák és biohulladék elszállításához
szükséges matrica beszerzésére,
e) az e rendeletben meghatározott gyakorisággal gondoskodik a
lomtalanítás
házhoz menő megszervezéséről és a lom elszállításáról,
f) biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert,
g) elvégzi a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet (a
továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (3)-(4) bekezdése szerinti feladatokat,
h) honlapot üzemeltet és azon a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
valamennyi
fontos információt elhelyezi, azok változását naprakészen
nyilvánosságra
hozza,
i) az ingatlanhasználó által tett, hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos panaszt kivizsgálja, és arról az érintettet érdemben a
fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott időben tájékoztatja.
15. §

A közszolgáltató a következőkre jogosult:
a) A vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható
hulladékgyűjtő zsákért és a biohulladék elszállításához szükséges matricáért 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 történt, vagy egyéb okból a hulladék nem üríthető, a gyűjtőedényzet
ürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását megtagadni;
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) akik nem megfelelő hulladékgyűjtő edényben - gépi ürítésre
nem
alkalmas hulladékgyűjtő edényzetben, nem a közszolgáltató által
rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban - helyezték el a hulladékot.
16. §

10. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
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Az ingatlanhasználó köteles:
a) igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást; nem mentesít
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól az, ha az
ingatlanhasználó a szolgáltatást nem, vagy csak részben veszi igénybe,
b) amennyiben ingatlanhasználó váltás történik, vagy új ingatlan
esetében ingatlanhasználat kezdődik, ezt a tényt a változás bekövetkeztétől számított
8
napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak,
c) amennyiben a közszolgáltató tulajdonát képező hulladékgyűjtő
edényzetet vesz bérbe, annak a bérleti díját megfizetni,
d) az ingatlanon képződő hulladékot a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet 4. § figyelembevételével
da) gyűjteni,
db) a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon reggel 6 óráig a
közterületre kihelyezni úgy, hogy az a közterületen a begyűjtést
végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen legyen, a
kiszóródást elkerülje, ugyanakkor a közlekedést ne akadályozza,
e) az EüM rendelet 4. § (1)-(2) és (4) bekezdésében, valamint az 5. § (1)
bekezdésében
foglalt előírásokat betartani,
f) a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó vegyes
hulladékot a vegyes hulladékgyűjtő zsákban gyűjteni, és a hulladékgyűjtő zsákért a
szolgáltató által meghatározott díjat megfizetni, elszállítás céljából a
gyűjtőzsákot bekötve kihelyezni a közterületre,
g) gondoskodni arról, hogy a vegyes hulladékgyűjtő edényben csak a
vegyes
hulladék kerüljön elhelyezésre, és a hulladék szilárd halmazállapotú
legyen, az ürítést végzők
egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi
ürítést ne
akadályozza és a gyűjtő berendezésben kárt ne okozzon,
h) gondoskodni arról, hogy a saját tulajdonban lévő hulladékgyűjtő
szabvány
edényzet alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra és a
közszolgáltató
szállítójárművével történő ürítésre.
17. §

Az ingatlanhasználó a következőkre jogosult:
a) a gyűjtőedényt ürítési célból a közterületre kihelyezni,
b) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a közszolgáltató által
végzett
nem megfelelő ürítés során történt, kérni az edényzet közszolgáltató
költségén történő megjavítását, amennyiben az nem lehetséges, akkor hasonló
állapotúra történő cseréjét,
c) kérni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás időleges szüneteltetését,
d) panasszal élni, javaslatot tenni a közszolgáltató felé, amennyiben a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem elégedett,
e) Ráckeresztúr község közigazgatási területén működő gazdálkodó
szervezet
jogosult igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást a Ht. 39. §
(3)
meghatározottak szerint, külön szerződés alapján.
18. §

11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei
19. §
tartalma:
azonosító

A közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szolgáltatási szerződés
a) a szerződő felek (közszolgáltató és a megrendelő) megnevezése és
adatai,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
c) a teljesítés helye,
d) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint,
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e) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,
f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
g) a szerződés módosításának, felmondásának, szüneteltetésének
feltételei,
h) irányadó jogszabályok meghatározása,
i) megrendelő által használt gyűjtőedény űrtartalom és darabszám
szerinti használatának jogcíme (saját tulajdon vagy bérelt),
j) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti
többletszolgáltatást és annak díját.
12. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
20. § (1)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül a vegyes
hulladék, a papír-, műanyag-, fém-, üveghulladék szállítási szolgáltatás folyamatos
igénybevétele az ingatlanhasználó számára kötelező.
(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó közszolgáltatás keretein belül működő
szállítási szolgáltatás és hulladék elhelyezési lehetőség igénybevétele az
ingatlanhasználó számára nem kötelező.
(3)
Az egyes hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokat e rendeletben,
valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon lehet igénybe venni.
13. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje
21. § (1) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie
annak, aki a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.
(2)
Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
negyedévente, utólag köteles megfizetni közszolgáltató által kiállított számla
ellenében. A díj megfizetésének módját, határidejét a számla tartalmazza.
(3)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a közszolgáltatóval
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszonyban álló, azaz közszolgáltató
nyilvántartásaiban szereplő ingatlanhasználó köteles megfizetni. Amennyiben az
ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a közszolgáltató a változás tényének
beálltától állítja ki a számlát az új ingatlanhasználó részére.
14. Az ingatlanhasználó által igénybe vehető kedvezmények
22. § (1)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére a lakatlan
ingatlan tulajdonosa - a lakatlan állapot fennállásáig - nem köteles, ha ezt a
közszolgáltatónál előre bejelenti.
(2) A Ht. 88. § (4) bekezdés d) pontjában hivatkozott miniszteri rendeletben
nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési kötelezettségek, feltételek, továbbá
miniszteri rendeletben nem szabályozott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
igénybevételi módok és feltételek nincsenek.
15. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetése
23. § (1) Amennyiben az ingatlanhasználó ingatlanából egybefüggő 90 napot
meghaladóan távol tartózkodik, azt írásban bejelentheti a közszolgáltatónak, a
közszolgáltatás szüneteltetését kérheti.
(2)
Az (1) bekezdés szerinti bejelentést legkésőbb a szüneteltetés
megkezdését követő 15. napig kell megtenni a közszolgáltatónál. A bejelentés kötelező
tartalmi eleme a szüneteltetés kezdő és záró napjának megjelölése.
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(3) A közszolgáltató a szüneteltetés időszakában a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról nem gondoskodik.
16. Üdülőingatlanokra vonatkozó szabályok
24. §
Üdülőként nyilvántartott ingatlan Ráckeresztúr terültén nincs, így ezekre
vonatkozó sajátos szabályok nincsenek.
17. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok
(természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó
rendelkezések
25. § (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) bekezdésében meghatározott
adatkörre, valamint az igénybe vett hulladékgazdálkodási szolgáltatás tartalmára - így
különösen a hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmára, darabszámára, a szolgáltatás időbeli
igénybevételére - terjed ki.
(3)
Az ingatlanhasználónak a nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változást a változást követő 8 napon belül írásban be kell jelenteni a
közszolgáltatónak.
(4)
A közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit,
valamint az adatvédelmi szabályzatában meghatározott előírásokat betartani.
(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.
18. Záró rendelkezések
26. § (1) Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 10/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet.

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

dr. Nagy Gábor
jegyző

A rendeletet 2015. szeptember 15. napján kihirdettem.
dr. Nagy Gábor
jegyző
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