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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015(IX.21.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazással élve, a hulladékokról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) Sárosd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban:
közszolgáltatás) biztosításáról.
(2) A közszolgáltatás kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi
ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.
(3) A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó e rendeletben meghatározottak
szerint jogosult és köteles igénybe venni a közszolgáltatást.
2. A közszolgáltatás tartalma
2. § A közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki:
a) a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, közterületen vagy az
ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék
elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítása,
b) a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítése és működtetése,
c) évente egy alkalommal, az ingatlanhasználóval előre egyeztetett időpontban a háztartásban
keletkezett lom háztól történő elszállítása,
d) a település belterületen az ingatlanhasználó által önkéntesen az ingatlanon összegyűjtött,
újrahasznosítható települési hulladék elkülönített gyűjtése
3. A közszolgáltatási terület határai
3. § A közszolgáltatási terület határai megegyeznek Sárosd Nagyközség belterületének
határaival. A településen üdülőövezet nincs, így a közszolgáltatás ellátásáról e vonatkozásban a
képviselő-testület nem állapít meg szabályozást.
4. A közszolgáltató és alvállalkozói
4. § (1) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásáról a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány út 132.)
(továbbiakban: Társulás) útján gondoskodik. A Társulás gyakorolja a közszolgáltató
kiválasztásának jogát és köti meg a közszolgáltatási szerződést.
(2) Az önkormányzat közigazgatási területén a közszolgáltató a VERTIKÁL Közszolgáltató
Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) (továbbiakban: Közszolgáltató).
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás során begyűjtött hulladékot az Adony, 0195/2 hrsz-ú
lerakóba helyezi el.
5. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
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5. § (1) A hulladék begyűjtése heti egy alkalommal, pénteki napokon történik az alábbiak
szerint:
a) az ingatlanhasználó tulajdonában lévő vagy a Közszolgáltató által biztosított, a Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos, és a Közszolgáltató adatait feltüntető matricával
ellátott gyűjtőedénnyel, és
b) a gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként - a Közszolgáltatótól a begyűjtés teljes díját is
tartalmazó áron megvásárolható hulladékgyűjtő zsák alkalmazható, amennyiben
ba) az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény
űrtartalmát,
bb) a hulladék a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, de háztartási hulladéknak minősül.
6.§ Sárosd Nagyközség belterületén a következő űrtartalmú hulladékgyűjtő edényzet
használható:
a) 60 literes edényzet
b) 80 literes edényzet,
c) 110 literes edényzet,
d) 120 literes edényzet,
e). 240 literes edényzet,
f) 770 literes edényzet
g) 1100 literes edényzet.
6. Az elkülönített hulladékgyűjtés részletes szabályai
7. § (1) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató belterületen a heti egy alkalommal történő
begyűjtésén felül évente:
a) 12 alkalommal házhoz menő szelektív csomagolási hulladék (papír, PET, fém) begyűjtést
végzi,
b) 8 alkalommal házhoz menő zöldhulladék begyűjtését végzi.
(2) A belterületen a Közszolgáltató évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást végez.

7. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
8. § (1) A belterületi ingatlanhasználó köteles igénybe venni a közszolgáltatást.
(2) Az ingatlanhasználó köteles az alábbiak szerint igénybe venni a közszolgáltatást:
a) az ingatlanhasználó köteles igénybe venni
aa) a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, illetve elszállítására a szolgáltatás
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt,
ab) a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmilag képződő többlet hulladék
gyűjtésére a Közszolgáltató által forgalmazott, a Közszolgáltató azonosító jelével ellátott
hulladékgyűjtő zsákot.
(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem,
illetve csak részben veszi igénybe.
9.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közterületen
a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A
gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a
közterületre.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lenni.
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(3) Ha a Közszolgáltató megállapítja, hogy a gyűjtőedényben nem háztartási hulladékot
helyeztek el, a kiürítést jogosult megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok
feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót és ezzel egyidejűleg a Közszolgáltató köteles azt
dokumentálni is. Az el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles
gondoskodni.
(4) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlanhasználó feladata. A gyűjtőedényt az
ingatlanhasználónak szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és
fertőtleníteni.
(5) A hulladékgyűjtő zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.
10.§ Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért a Közszolgáltató által háromhavonta utólag
megküldött számla alapján köteles a közszolgáltatási díjat fizetni.
11.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezését követő 8 napon belül
köteles a Közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségének
eleget tenni.
(2) A bejelentés megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlanhasználó köteles
megfizetni.
(3) A korábbi ingatlanhasználót a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig
terheli.
8. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
12. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás során begyűjtött hulladékot a jelen rendeletben írt
szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a 3. § (4) bekezdésében kijelölt hulladéklerakó
telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó
módon gondoskodni.
(2) A Közszolgáltató belterületen a nagydarabos háztartási hulladék szervezett begyűjtéséről
évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítással gondoskodik a díjhátralékkal nem rendelkező
ingatlanhasználóknál.
(3) A lomtalanítást az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban köteles elvégezni.
(4) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az
ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján
köteles tájékoztatni.
9. A közszolgáltatási szerződés
13. § (1) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatás igénybevételéről
szóló szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) írásban kell megkötni.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a hulladékról szóló 2012. évi.
CLXXXV. törvény 34.§ (5) bekezdésében, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet
4.§-ában foglaltakat kell tartalmaznia.

10. A közszolgáltatás díjai
14.§ Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás teljesítéséért - a (2) bekezdésben és a 18. § -ban
meghatározott esetek kivételével – közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A díj megfizetése
háromhavonta, utólag és számla ellenében történik.
11. Közszolgáltatási díjfizetés kedvezményei
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15.§ (1) Az önkormányzat 95 % közszolgáltatási díjjal megegyező mértékű díjfizetési
kedvezményt nyújt 1 év időtartamra annak az állandó lakóhellyel rendelkező ingatlanhasználónak,
a) aki a tárgyévben a 70. életévét betölti, egyedül él, és jövedelme nem éri el a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.
b)érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, és
c)a kérelem benyújtásának időpontjában hulladékkezelési közszolgáltatási díjtartozása nincs.
(2) Az ingatlanhasználót a díjfizetési kedvezmény a Sárosdi Polgármesteri Hivatalnál írásban
megtett bejelentést követően, határozat alapján illeti meg, a kérelem benyújtást követő első
negyedévtől, melyet a lejáratkor ismételten igényelni kell.
(3) A kedvezmény megállapítása ügyében átruházott hatáskörben a polgármester jár el.
12. A közszolgáltatás szünetelésének esetei
16.§ (1) Az ingatlanhasználó kizárólag írásban kérheti a Közszolgáltatónál a közszolgáltatás
szünetelését a szünetelés megkezdését megelőzően legalább 30 nappal, a szünetelés lejártának
várható időpontjának megjelölésével abban az esetben, ha:
a)teljes felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az érintett ingatlan legalább 3 hónapig nincs
használatban, abban senki sem tartózkodik,
b)a szüneteléssel érintett ingatlannál közszolgáltatási díjhátralék nem áll fenn,
c)a lakcímnyilvántartás alapján kiállított adatszolgáltatás alapján az ingatlanhasználó igazolja a
Közszolgáltatónak, hogy az érintett ingatlanra sem állandó, sem tartózkodási hely bejelentést nem
tart nyilván.
(2) A szünetelés időtartama alatt az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat nem fizet.
(3) Amennyiben a szünetelés az egy évet meghaladja, azt minden év december 31. napjáig újból
kell kérelmezni a következő évre vagy időszakra.
(4) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó köteles
azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelenteni.
(5) A Közszolgáltató jogosult a helyszínen ellenőrizni a szünetelési nyilatkozat valóságtartalmát,
amelyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben a Közszolgáltató megállapítja, hogy az
ingatlanhasználónak a közszolgáltatás szünetelésére irányuló nyilatkozata valótlan, a
közszolgáltatás szünetelésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg
megfizetteti az ingatlanhasználó által alkalmazott hulladékgyűjtő után fizetendő közszolgáltatási
díjat.

13. Adatkezelésére vonatkozó szabályok
17. § (1) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a
Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Hgt. 38. § (3)
bekezdésében meghatározott személyes adatait köteles a Közszolgáltató részére megadni, valamint
az adatainak változását követően 8 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni.
(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet Hgt. 38. § (3) szerinti
adatait köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.
(4) A Közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
eljárni.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés
személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és köteles
meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
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18. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas
adatbázis létrehozása és működtetése.
(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől
annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony
megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.
(3) A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra
jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.
14.Az ingatlanok és közterületek tisztántartására vonatkozó előírások
19.§ Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan használójának kell gondoskodni.
20.§ (1) A köztisztasági szolgáltatás keretében az önkormányzat gondoskodik:
a) a közterületek, buszmegállók szervezett, rendszeres tisztántartásáról, általános jellegű
takarításáról,
b) a közutak tisztán tartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről;
c) a zöldterületek tisztántartásáról, kaszálásáról, az átereszek tisztántartásáról, fakivágással és
növénytelepítéssel, parkosítással kapcsolatos feladatok ellátásáról,
d) az illegális lerakók feltárásáról, felülvizsgálatáról, felszámolásáról, tiltó táblák kihelyezéséről,
a közterületen lévő szemétgyűjtő edényzet ürítéséről, karbantartásáról, pótlásáról,
e) a közterületen elszórt szemét zsákos összegyűjtéséről, és elszállításáról,
21.§ (1) Az ingatlan tisztántartásáról, gyommentesítésről az ingatlan tulajdonosa, használója,
haszonélvezője, bérlője, társasházak esetén a társasház tulajdonközössége (továbbiakban együtt:
tulajdonos) köteles gondoskodni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv) tisztántartásáról,
illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, a zöldsáv kaszálásáról,
b) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság mentesítéséről,
c) az ingatlana előtti közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán
tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról az ingatlan előtti szakaszra
terjedően,
d) az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről annak érdekében, hogy a
biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen.
(3) Az (2) bekezdésben felsorolt feladatokat úgy kell elvégezni, hogy a járda vagy útburkolat ne
rongálódjon, továbbá a terepszint ne változzon.
22.§ A havat az út tulajdonosa illetve az ingatlantulajdonos úgy köteles eltávolítani vagy
elhelyezni, hogy a közlekedés zavartalansága biztosított legyen.
23.§ A beépítetlen ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan tisztán tartásáról és
gyommentesítéséről.
24.§ (1) A közterületen szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda engedély
nélkül szemetet, építési és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket lerakni, a közterületen lévő
berendezési tárgyat, fát vagy egyéb növényt beszennyezni, rongálni tilos.
(2) A rongálásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni, illetve az eredeti állapotot
helyreállítani.
(3) A közterületet rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-, szerelési munka, stb.) használni
csak engedély birtokában lehet. A használattal érintett területet és közvetlen környezetét a
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használó köteles tisztán tartani, a keletkező hulladék gyűjtéséről és ártalmatlanításáról
gondoskodni.
(4) Építési és bontási munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy szálló por és egyéb szennyeződés a
munkaterületen és az engedélyezett közterület-használaton kívül eső területre ne kerüljön.
(5) Mindennemű anyag szállításánál a szállító köteles a szállítást úgy biztosítani, hogy a
közterület be ne szennyeződjék, és az érintett szállítási útvonalon a szállítmányokból semmi ki ne
hulljon, por, vagy bűz ne keletkezzék, illetve csepegés, elfolyás ne fordulhasson elő.
(6) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásával, valamint szállításával a közterület
beszennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal
eltakarítani.
(7) Amennyiben a fuvarozó ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a rakodás helyén
az köteles elvégezni, akinek az érdekében a fuvarozás történik.
(8) Tilos az ingatlanok takarításából keletkező szennyeződést, vagy bármely más hulladékot a
közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerekbe önteni, söpörni.
(9) Járműbehajtók átereszeinek építése és annak tisztán tartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A csapadékvíz elvezető árkokat betömni, a víz
elfolyását megakadályozni tilos. A közterületre, csapadékvíz elvezető árokba szennyvizet,
kiereszteni szigorúan tilos.
(10) Az állatok által a közterületen okozott szennyezés eltakarításáról az állattartó köteles
gondoskodni.

15. Záró rendelkezések
25.§ (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról, valamint az ingatlanok és közterületek tisztán
tartásának szabályairól szóló 5/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet.

Dunkl Gergely
polgármester

dr. Hanák Mária .
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 21. napján.
dr. Hanák Mária
jegyző
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