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Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi
közszolgáltatásról
Hulladékszálítás

Szákszend község önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35.§. 88.§.(4) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 19.pontjában meghatározott
feladatkörében eljárvva a követekezőket rendeli el:

A rendelet célja

1.§. A rendelet célja, hogy a településtisztaság, a köztisztaság, a környezetvédelem és közegészségügy
követelményeinek megfelelően szabályozza

 a.) a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanításásra
szervezett kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételének és biztonságos, ellenőrizhető teljesítésének

rendjét, valamint
 b.) a kötelező közszolgáltatással összefüggő jogokat és kötelezettségeket.

Általános rendelkezések

2.§. (1) Szákszend község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék
rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján

gondoskodik.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Szákszend község közigazgatási területére kiterjed.

(3) A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező, illetve
felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról az e
rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

3.§. Az e rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgálatást az önkormányzat Közszolgáltató útján látja el.

4.§. Az e rendeletben használt fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni és értelmezni.

A közszolgáltatási szerződés

5.§. (1) A képviselő-testület közszolgáltatási szerződést köt a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő részletes feltételek meghatározása
érdekében.

(2) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell:
a.) a települési szilárd hulladék elszállításának gyakoriságát arra tekintettel, hogy a háztartási
hulladék elszállításának gyakorisága heti egy alkalommal kevesebb nem lehet,
b.) a telelülési szilárd hulladék gyűjtésének módját,
c.) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeit és módját,
d.) a közszolgáltatási szemétdíj megállapítására vonatkozó eljárást és módszert,
e.) a közszolgáltatónak a tulajdonosok irányába fennálló tájékoztatási kötelezettséget és e

kötelezettség teljesítsésének módját,
f.) a közszolgáltatási szerződés módosításának, illetve felmondásának okait és eljárási szabályait.

Az ingatlanhasználó kötelességei

6.§. (1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
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(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezheti ki.

(3) A települési szilárd hulladékot az  ingatlanhasználó az elszállításra való átvételig gyűjtreni, illetve
tárolni köteles.

(4) Az ingatlanhasználónak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából
történő átadásáig úgy kell gyűjtenie, tárolnia, illetve kezelnie, hogy az mások testi épségét, jó közérzetét
ne veszélyeztesse, a település környezetét ne szennyezze, a település növény és állatvilágát ne károsítsa,
a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(5) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a közszolgáltatónak köteles
tizenöt napon belül bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.
Tulajdonosváltás esetén a bejelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli.

(6) Az ingatlanhasználó a kötelező közszolgáltatásért a közszolgáltatónak közszolgáltatási díjat
köteles fizetni.

(7) A közszolgáltató által biztosított hulladéktároló edények nem rendeltetésszerű használatából eredő
kár megtérítése a szolgáltatást igénybe vevő kötelezettsége.

A települési szilárd hulladék elhelyezése

7.§.(1) Az önkormányzat az  Oroszlányi Környezetgazdálkodási Zrt-vel kötött szerződést a
közszolgáltatási feladatok ellátására.

(2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtott hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató
által működtetett szelektív gyűjtőkben közvetlenül is elhelyezheti.

A kötelező közszolgáltatás igénybevétele

8.§. A háztartási huladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének, illetőleg teljesítésének
lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról- a változás bekövetkezése
előtt – a közszolgáltató a tulajdonost írásban, illetve felhívás közzététele útján köteles értesíteni. Ha a
közszolgáltatás feltételeiben előre nem látható okból következik be változás, a közszolgáltató értesítési
kötelezettségének más alkalmas módon is eleget tehet.

A közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése

9.§ (1)Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybe vétele az üresen álló ingatlanok esetében.
Az ingatlanhasználónak a megüresedést tizenöt napon belül írásban be kell jelenteni a szolgáltató felé.

Ez esetben a megüresedést követő hó első napjától mentesül az érintett fizetési kötelezettség alól. Az
ingatlan újbóli használatba vételét az inagtalnhasználó ugyancsak írásban tizenöt napon belül köteles
bejelenteni a szolgáltatónak. A dijfizetési kötelezettség az igénybevétel megkezdésének napját követő
hó elsejétől áll fenn.

(2) Ha a szünetelés ideje alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék
kerül kihelyezésre az előírt gyűjtőedényben, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a
Közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyűjteni és elszállítani a hulladék mennyiségének
megfelelő díj felszámítása mellett.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó
rendelkezések

10.§.
a.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlanhasználójának személyi

adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba
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történő bevonásáról szóló értesítéssel egyidejűleg.
b.) A szolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait (név, születési hely és idő, lakcím) jogosult

nyilvántartani és kezelni.
c.) A szolgáltató a nyilvántartott személyi adatot kizárólag a közszolgáltatási feladatai ellátásával és

jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak nem adhatja át.
d.) A közszolgáltatási kötelezettség megszüntetését követően a személyes adatokat a nyilvántartásból

öt napon belül törölnie kell a szolgáltatónak. Szolgáltatási díj tartozás fennállása, meg nem fizetése
esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a végrehajtás elévülésig tarthatja nyilván a személyi adatokat a
szolgáltató.

e.) A szolgáltató köteles a személyi adatok kezelésére jogosult, felelős személyt, a nyilvántartás
formáját, módját az adatkezelés szabályait a jogosulatlan betekintés megakadályoztatása érdekében
szabályozni.

f.) A személyes adatok kezelésének és aza adatvédelmi követelmények megszegése esetén a
mindenkor hatályos büntető törvénykönyv és a polgári törvénykönyv szabályai az irányadók.

g.) A szolgáltató a b.) pontban felsorolt személyes adatok pontosítása, kiegészítése céljából
adatszolgáltatást kérhet a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjétől. Az adatszolgáltatás
díját a polfárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a
kapcsolatfelvétel céljából való megkereséséért, valamint az értesítéséért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról szóló mindenkor hatályos rendelet alapján kell megállapítani.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

11.§.(1) A települési szilárd hulladék meghatározott gyűjtési gyakorisága elszállításához szükséges
gyűjtőtartályok űrtartalmának, illetve mennyiségének megállapításánál az ingatlanon keletkezett
hulladékot kell figyelembe venni azzal, hogy a közszolgáltató által rendszeresített célgéppel űriíthető,
illetve szállítható legkisebb szabványos gyűjtőtartályból minden ingatlanhasználó az adott ingatlanon
legalább egyet köteles igénybe venni, illetve használni.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételért az ingatlanhasználó a Közszolgálató
részére közvetlenül vagy a Közszolgáltató által megbízott díjszedő útján közszolgáltatási síjat köteles
fizetni.

(3) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során
a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 9.§. (1) bekezdése alapján szünetel.

(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, feltéve, hogy a közszolgáltató az
elmaradt szolgáltatást az akadály elhárítását követő legközelebbi napon pótolta.

Díjfizetési kedvezmények

12.§. A 65 éven felüli egyedülálló ingatlanhasználó jogosult a 80 literes edényzetnek megfelelő
díjfizetési kedvezmény igénybevételére, alanyi jogon. A jogosultakról az önkormányzat évente
tájékoztatja a szolgáltatót.

A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadására szolgáló tartályok és zsákok rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

13.§. (1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállításra való átadása céljára
olyan szabványos gyűjtőtartályt köteles használni, amely a közszolgáltató által rendszeresített célgépbe
beüríthető, illetve azzal elszállítható.

(2) A közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó kérelmére a szabványos gyűjtőtartályokból megfelelő
számú és űrtartalmű gyűjtőtartályt az érintett rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétől
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számított nyolc napion belül. Az ingatlanhasználó vagy megbízottja a gyűjtőtartály átvételét aláírásával
köteles igazolni.

(3) Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában a gyűjtőtartály
típusának, űrtartalmának, illetve számának meghatározásakor a közszolgáltató és az ingatlanhasználó
közötti megállapodás az irányadó.

A gyűjtőtartály használatával, kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos jogok és kötelességek

14.§. (1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőtartályt az ingatlanhasználó az
ingatlanon belül köteles tárolni.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőtartályt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által
megjelölt időpontban a közterületen, az elszállítást végző járművel megközelíthető és a leűrítésre
alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőtartály nem akadályozhatja a gépjármű- és a
gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás előidézésének
veszélyével.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőtartályt szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni.

(4) A közszolgáltató által az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt
gyűjtőtartály szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról a közszolgáltató
gondoskodik.

(5) Ha a gyűjtőtartályban olyan hulladékot helyeztek el, amely összetömörödött vagy befagyott, illetve
a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tartályt az előírt technológiával űríteni
nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a tartályt űríthetővé tenni, és az esetlegesen okozott kárt
megtéríteni.

(6) Szigorúan tilos a gyűjtőtartályba folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan anyagot helyezni,
amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelességek

15.§. (1) A közszolgáltató által évente egy alkalommal térítésmentesen szervezett – előre
meghatározott időpontban elvégzett lomtalanítás keretében a közszolgáltató a lakosságnál keletkezett, a
rendszeres elszállításra használatos gyűjtőtartályokban el nem helyezhető hulladékot elszállítja és
ártalmatlanítja.

(2) A lomtalanítás alá tartozó hulladékot a tulajdonos a közszolgáltató által meghatározott időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató a hirdetményében megjelölt.

(3) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű
és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon
baleset vagy károkozás veszélyének  előidézésével.

A közterületen keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás

16.§. (1) Aki a közterületen közterülethasználati engedélyhez kötött olyan árusító, szolgáltató,
kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez vagy kíván végezni, amellyel összefüggésben kötelező
közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezik, köteles ezt a közszolgáltatónak
bejelenteni, és a közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a
várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni.

(2) A közterület rendeltetésszerű önkormányzati használata során keletkező települési szilárd hulladék
gyűjtéséről és elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. A közetületen keletkező települési szilárd
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hulladék gyűjtésére és elszállítására az önkormányzat a közszolgáltatóval – figyelemmel a hulladék
várható mennyiségére, a gyűjtés módjára és az elszállítás gyakoriságára- külön szerődést köt.

Záró rendelkezések

17.§. Ez a rendelet 2013. december 1. napján lép hatáyba.


