
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (X.2.) önkormányzati 
rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 
önkormányzati feladatkörre tekintettel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az 
alábbiakat rendeli el:

1.      §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 4.§ a)-c) pontjait hatályon kívül helyezi.

2.      §

A Rendelet 4.§-a az alábbi d)-e) pontokkal egészül ki.
„d) Gyűjtőedény: a biológiailag lebomló települési hulladék gyűjtésére szolgáló 

hagyományos kuka és a települési hulladék részét képező, de háztartásonként szelektíven 

gyűjtött műanyag, Tetra-Pak, papír, fém és porcelán hulladék elhelyezésére szolgáló sárga 

fedelű kuka összefoglaló megnevezése;

e) Települési hulladék: a biológiailag lebomló hulladék és a szelektíven gyűjtött műanyag, 

Tetra-Pak, papír, fém és porcelánhulladék gyűjtőneve”

3.      §

A Rendelet 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.
„(1) A közszolgáltató köteles a települési hulladék elszállítását elvégezni. A biológiailag 

lebomló hulladék elszállításának gyakorisága legalább heti egy alkalomnál kevesebb nem 

lehet.”

4.      §
A Rendelet 7.§ (3) és (7) bekezdéseit hatályon kívül helyezi.
5.      §
A Rendelet 7.§-a az alábbi (8)-(9) bekezdésekkel egészül ki.
„Az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok

(8) Az ingatlanhasználó a biológiailag lebomló hulladékot a többi települési hulladéktól 

elkülönítve a tulajdonát képező gyűjtőedényben gyűjti, és azt a Közszolgáltató részére e 

rendeletben meghatározottak szerint átadja.

(9) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező műanyag, Tetra-Pak, papír, fém 

és porcelán hulladékokat a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott sárga fedeles 

gyűjtőedényben elkülönítve gyűjti és e hulladékokat a közszolgáltatás keretében a 

Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadja.”

6.      §

A Rendelet 13.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint változik.
„(3) A közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó kérelmére a szabványos gyűjtőedényekből 

megfelelő számú és űrtartalmú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani a 

kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül. Az ingatlanhasználó, vagy megbízottja a 

gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni. A közszolgáltató által az ingatlanhasználó 

rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény használatának díját – ide nem értve a szelektív 

hulladékgyűjtést szolgáló ingyenesen rendelkezésre bocsátott sárga fedelű gyűjtőedényt - a 

közszolgáltató a közszolgáltatási díjban érvényesíti.”

7.      §

A Rendelet 16.§ (1), valamint (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
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„(1) A lomtalanítás az ingatlanhasználó kérelme alapján, évente egy alkalommal, a 

Közszolgáltatóval előre leegyeztetett időpontban, házhoz menő lomtalanítás keretében 

történik.

(3) Az (2) bekezdés hatálya alá tartozó hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató 

által meghatározott időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.” 

8.      §

A Rendelet az alábbi 16/A.-16/B§-al egészül ki.

A szelektív hulladékgyűjtés szabályairól

16/A.§ (1) Az elkülönítetten gyűjtött műanyag, Tetra-Pak, papír, fém és porcelán 

hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények ürítésének minimális gyakorisága havi kettő alkalom.

(2) A Közszolgáltató az elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített 

elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartalmát. 

(3) 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.

(4) Amennyiben a Közszolgáltató a (3) 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, akkor a 

Közszolgáltató az elkülönített (szelektív) hulladék gyűjtés szabályainak megsértését 

dokumentálja, és a dokumentumokat egyidejűleg megküldi a település Jegyzője részére, és 

kezdeményezi a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és 

megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján 

hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.”

16/B.§ A magánszemély ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött - de a sárga 

fedelű gyűjtőedényben el nem helyezhető - 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, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken található 

gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a 

Közszolgáltató részére megfizette. „

9.      §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelet 

16.§ (1) bekezdését és 16/B. §-át érintő változások 2015. január 1-jén, egyéb módosító 

rendelkezések jelen rendelet kihirdetésének napján lépnek hatályba.          

 /:Kreisz László:/                                                                   /:Dr. Micheller Anita:/

polgármester                                                                                jegyző

A rendelet kihirdetése 2014. október 2-án megtörtént.

                                                                                               /:Dr. Micheller Anita:/

                                                                                                            jegyző
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Csatolmányok

Megnevezés méret

10/2014. (X.02.) önkormányzati rendelet 191.75 KB
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