
Garé Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

7 /2002./XII. 00./sz. rendelete 

a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elsl.állítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező közszolgáltatásról. 

Garé Községi ónk:onnányzat Képviselőtestülete az ótv. 8. §-ban foglalt feladatai ellatása 
érdekében a hulladékgazdálkodasról szóló 200. évi XLIII. tv. 23. §-aban kapott felhatalmazas 
alapján a települési szilard hulladék gyűjtésére, elszállitásara és artalmatlanitásara szervezett 
helyi közszolgaltatas rnegvalósulasa érdekében az alabbi rendeletet alkotja: 

A ren<lelet célja 

1. §. 

A rendelet cé�ja, hogy a településtisztasltg, a köztisztasltg, a kömyezetvédelern és a közegész
ségügy követelményeinek megfelelően szabalyo:l'Za 

- a t�l�pülégi szilárd hulladék /továbbiakban:hulladék/ ögszegyűjtésére, elszállitására és ár
talmatlanitásara szervezett kötelező helyi közszolgaltatás igénybevételének és biztonsagos, 
ellenőrizhető teljesítésének rendjét, valamint 

- a kötelező közszolgAftatással összefüggő jogokat és kötelességeket. 

.Általános rendelkezések 

2. §. 

/1 / A kepviselőtesíület a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszallitasaról 
és artalmatlanitásaról kötelező helyi közszolgaltatas u�ján gondoskodik 

121 Kötelező helyi közszolgáltatas Garé Község közigazgatási területére terjed ki. 

/3/ Garé Község közigazgatási területén lévő valarnenn3� ingatlan tulajdonosa, hasznAfója, ke
zelője /tovabbiakban: tulajdonos/ az ingatlanon felgyülemlő hulladék összegyűjtéséről, el
szallitas:iról és artalmatlanitás:iról az e rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás 
/szolgáltatási utján köteles gondoskodni. 

/4/ A rendelet előirasai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra, radioal.iiv hulladékokra 
és a folyékony hulladékokra. 

· 

15 / A szolgáltatast nem kell igénybe venni azokon az ingatlanokon, ahol szilard hulladék nem 
keletkezik és nem gyülemlik fel. 

' / ' 
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3. §. 

/1/ Az e rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatás teljesítésére jogot az önkormányzat megbizása alapján közszolgilltató sze
rez. /Neve, elme a rendelet l. sz. mellékletét képezi./ 

121 A kötelező közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a közszolgáltató végez
het. 

Értelmező rendelkezések 

4. §. 

/1/ Települési szilárd hulladék az ingatlanon keletkező, szabványos tartályban á1menetileg tá
rolható, rendszeres gyűjtőjárattal szállítható. 

121 Háztartási hulladéknak minősül a lakóingatlanban és az ahhoz tartozó területen rendszere
sen keletkező hulladék, a kisebb metmyiségű falvakolal, a kerti és gazdasági hulladék. 

/3 ! Egyéb szilád hulladéknak minősül az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi srolgáltató és 
gazdasági tevékenység során, valamint a közterületen keletkező, vagy felhalmozódó hulla
dék. 

141 Közsz,olgáltatási szemétd�j: az önkonnányzat által a közszolgáltatás te\jesítésére kizáróla
gos jogot szerzett közsrolgáltatónak fizetendő, a képviselőtestület által rendeletben megál
lapitott d�j, mnely tartalmazza a települési szilárd hulladék ártalmatlmútó helyen történő 
elhelyezésének, ártalmatlanitásának dijhányadát is. 

A képviselőtestlilet szilárd hulladékkal kapcsolatos fealdatai. 

5. §. 

111 A képviselőtestület feladata különösen 
- A kötelező közsrolgáltatás körébe tartozó szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének 

és ártalmatlanitásának megszervezése, a közszolga!tatás rendjének rendeletben történő 
meghatározása és a rendeletben foglaltak betartásásánák ellenőrzése. 

- A kÖZSrolgaltatóval a közszolgáltatás részletes feladatait tartalmazó közszolgáltatási szer
ződés megkötése. 

- A közszolga!tatási díj mértékének meghatározása. 
- A települési szilárd hulladék ártalrnatlanitására, illetve hasznosítására szolgáló - a jog-

szabályokban meghatároz,ott műszaki feltételekkel rendelkező - ártalmatlanitó hely meg
jelölése. 
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- A közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkom1ányzati hatósági jogok gyakorlása, 
illetve az ezzel kapcsolatos feltételek megü.'reITltése. 

- A szűkséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a közszolgáltató tevé
kenységének segítése. 

- A kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok évenkénti 
értékelése. 

A tulajdonos kötelességei. 

6. §. 

/1 I A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy ingatlanán és a közterületen a hulladék kezelését 
a lehető legalacsonyabb szinten üutsa. 

/2/ A tulajdonos az ingatlanon települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel, és az ingatla
non keletkezett hulladékot közterületre nem helyezheti ki, csak az elszállítás idejére. 

13 I A települési szilárd hulladékot a tulajdonos az elszállitásra való átvételig gyűjteni, illetve 
tárohú. köteles. 

141 A tulajdonos a kötele7J\ közszolgálta1its körébe tarto7.ó települési szilárd hulladékot elszál
litásra kizárólag a közszolgáltatónak adha�ja át, és kizárólag a közszolgáltató által nyújtott 
szolgálta1itst veheti igénybe. 

151 A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás cé\jából 
történő átadásáig úgy kell gyűjtenie, tárolnia, illetve kezehú.e, hogy az mások testi épsé
gét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település környezetét ne szennyezze, a település 
növény-. és állatvilága! ne kilrositsa, a közrend és a közbiztonságot ne zavarja. 

A települési szilárd hulladék ellielyezése. 

7. §. 

111 A közszolgáltató a Garé község közigazgatAsi 1.erületét1 gyűjtött és elszállitAs céljaból 
atvett települési szilard hulladékot kizárólag érvényes hatósági engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyen helyezheti el, ilrtalmatlanithatja, illetve hasznosithatja. 

A köz.�zolgáltatási szerződés. 

8. §. 

/1 / A  közszolgáltatóval a képviselőtestület közszolgáltatási szerződést köt a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgatatás teljesítésével összefüggő részletet feltételek 
meghatározása érdekében. 

. ! . 
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121 Érvényes közszolgáltatási szerződés nélkül a közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás kö
rébe tartozó tevékenységet nem végezhet. 

13 / A közszolgáltatási szerződést évente egyszer felül kell vizsgálni. 

141 A közszolgáltatási szezödésnek tartalmaznia kell különösen: 
- a települési szilárd hulladék elszállitasának gyakoriságát arra tekintettel, hogy a háztar

tási hulladék elszállitásának gyakorisága kétheti egy alkalomnál kevesebb nem lehet. 
- a teleülési szilárd hulladék gyűjtésének módját, ezen belül a hasznositható hulladékok 

körét és gyűjtésének módját, 
- a közszolgáltatás teljesitésének igazolására és ellenőrzésére szolgáló módszereket, 
- a megjelölt artalmatlarútó helyek megnevezését, 
- a közszolgáltatás finanszirozásának feltételeit és módjait, 
- a közszolgáltatási szemétdíj megállapítására vonatkozó e�járást és módszert, 
- a közszolgáltatónak a tulajdonosok irányába fennálló tajékoztatási kötelezettségét és e 

kötelezettség te�iesitésének módját, 
- a közszolgáltatási szerződés módosításának, illetve felmondásának okait és eljárási sza

bályait. 

15/ Rendk!Vűli fehnondással mondhatja fel a közszolgáltatási szerződést: 
- a közszolgáltató, ha a képviselőtestület a közszolgáltatási szerződést súlyosan megsze

gi. 
- a képviselőtestület, ha a közszolgáltató a közszolgáltatási szer.Wdést súlyosan megszegi 

vagy az e rendeletben, illetve a köz.�zolgáltatás teljesítésével összefüggő más jogszabá
lyokban meghatározott kötelezettségét súlyosan sértő magatartás tanusit, illetve súlyosan 
sértö tevékenységet végez. 
A közszolgilltatási szerződéssel sulyosan össze nem egyeztethető magatartás miatt a kép
viselötestület és a közszolgáltató akkor élltet rendk!Vűli felmondással, ha a másik felet 
előzetesen felszólitotta. a szerződésszerű magatartásra, és a másik fél a szerződésszegést 
megadott határidőn belül vagy ismételt felszólitás ellenére nem szüntette meg. 
Rendkívüli felmondás esetén más önkormányzat köz.szolgáltatásához csatlakozás vagy 
pályázat alap,ián kijelölt uj közszolgáltató megbizásáig a közszolgáltató köteles a közszol
gáltatást teljesíteni, kivéve, ha erről a képviselőtestület lemondott. 

A kötelező közszolgáltatás igénybevétele. 

9. §. 

111 A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyűjtott közszolgilltatás igénybe venni. 

121 A háztartási hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatás körében a tulajdonos és a köz
szolgáltató között jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve a tulajdonos 
a tulajdonos mulasztása esetén a közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítését ráutaló 
magatartás hozza létre. A te\jesités ráutaló magatartásának minősül a közszolgilltató ré
széről a háztartási hulladék elszállitásának megkísérlése . 

. / . 
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/3/ A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgaltatás igénybevételenek, illetőleg tejesí
tésének lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról - a vál
tozás bekövetkezése előtt - a közszolgáltató a tulajdonost írásban, illetve felhívás közzététe
le utjim köteles értesíteni. 
Ha a közszolgliltatás feltételeiben előre nem !irtható okból következik be villtozás, a köz
szolgáltató kötele7..ettsegenek más alkalmas módon is eleget tehet. 

141 A tulajdonos köteles a közszolgfiltatónak bejelenteni, hogy az ingatlanon kötelező köz
szolgaltatás alá tartozó települési szilárd hulladek keletkezik. A bejelentésnek tartalmaz
nia kell a keletkező települesi hulladék fajtáját, szokásos, illetve várható mennyiségét. 

A közszolgáltatási szemétdíj. 

10. §. 

íl / A közszolgáltatási szemétdíjat a képviselőtestület rendeletben - beépítve a kommunli.lis 
adó mértékébe - illlapitja meg. 

/2/ A lakosságtól átvállalt szemétd�i összegét a költségveies iarialmazza. 

13 I A kepviselőtestület a s7,ernétdijaJ közvetlenül a közszolgáltatónak fiz.eti. 

141 A hulladék elszállítása kethetente egy alkalommal törtenik. 

A hulla.dek gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló tartályok es 
7.sákok rendelkezesre bocsátásaval kapcsolatos jogok és kötelességek. 

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló tartályok és 
zsákok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelességek 

11. §. 

111 A tulajdonos a települési szil.il.rd hulladék gyűjtése és elszállitásra való atadása céljára 
olyan szabványos gyűjtőtartályt, vagy zsákot /együtt: gyűjtőtartály/ köteles hasznitlni, 
amely a közszolgáltató altal rendszeresített célgepbe beürithető, illetve azzal elszállítha
tó. 

121 A tulajdonos köteles a közszolgáltatónak írásban 3 nappal korábbru1 �jelenteni, ha in
gatlanán a kötelező közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék mennyiségét 
jelentt'\sen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. 
A bejelentés alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a települési 
szil.il.rd hulladék megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállitásithoz alkaJrnas nagyobb űrtartal
mú vagy további gyűjtőtartályt, illetve hulladék gyűjtesére alkalmas más gyűjtőeszközt 
bocsat a tulajdonos rendelkezésére. 

. 1 . 
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A gyűjtőtartályok használatával, kezelésével és elbelye'Lésével kapcsolatos 
jogok és kötelességek 

12. §. 

/l/ A települési szilárd hulladék gyűjtésére swlgáló gyüjtőtartályt a tulajdonos az ingatlanon 
belül köteles tárolni. 

A gyűjtőtartalyt a közterületen csak a szemétszállítás napján lehet tárolni. 

121 A tulajdonos köteles a gyűjtőtartalyt a hulladék elsmllitása céljából a közszolgáltató ál
tal megjelölt időben a közterületen, az elszállitast végző járrnüvel megközelíthető és a 
leüritésre alkalmas helyen elhelyezni. 

A kihelyezett gyűjtőtartály nem akadályozhatja a gépjármű- és gyalogosforgalmat, és el
helyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás előidézésének veszélyével. 

/3 /A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni. 

141 Ha a gyíijtőtartályban olyan hulladékot helyeztek el, amely összetömörödött vagy befa
gyott, illetve a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tartályt az 

előirt technológiával üríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a tartályt ürithetővé tenni, 
és az esetlegesen okozott kárt megtérite1ú. 

151 Szigorúan tilos a gyűjtötartalyba folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan anya
got elhelyeziú, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi 
épségét, egészségét. 

A települési hulladék eL�zálliéísának megtagadása. 

13. §. 

/!/A közszolgáltató a közszolgaltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 
- nem a közszolgáltató célgépéhez rendszeresített, illetve a közszolgáltató által a tulaj

donos rendelkezésére bocsátott gyűjtőtartályban vagy zsákban kerül átadásra, 
- a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel - a tulajdonosnak felróható okból -

nem üríthető, 
- a szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző szemé

lyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a jánní\ben vagy berendezésében 
kárt okozhat, illetve az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti, 

- érzékszervi észleléssel megállapítl111tó, hogy a gyűjtőtartály mérgező, robbanó, folyékony, 
veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, runely a települési szilárd hulladékkal együtt nem 
gyüjthető, illetve nem iirtalmailanitl111tó, illetve nem minősül települési szilárd hulladék
nak. 

. / . 
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121A:z111 bekezdésben emlitett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost haladéktalanul érte
siti az elszállitas megtagadáslmak: té:nyeröl és okáról. 
A tulajdonos a megtagadási okot maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gon
doskodni. 
Ha a tulajdonos e kötelezettségének a hulladék elszállit!.tsának újabb idöpo:ntjil.ig nem tesz 
eleget, a közszolgáltató a tulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállitásának 
megtagadásara okot adó körühnényt megszünteti vagy massal megsZűntetteti. 
A:z ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a közszolgáltató a tulajdonossal szemben érvé
nyesíti. 

A közterilleten keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás. 

14. §. 

111 A közterület rendeltetésszerű nyilvános használata során keletkező települési szilárd 
hulladék gyűjtéséről és elszállitásáról a képviselötestület gondoskodik. 
A közterületen keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállitasára a képvi
selőtestület a közszolgáltatóval - figyelemmel a hulladék varható mennyiségére, a gyűj
tés módjára és az elszállitás gyakoriságára - szerződést köt. 

A települési. szilárd hulladékkal kapcsolatos előírások megtartásának 
ellenőrzése. 

15. §. 

111 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köz.egészségügyi rendelkezések megtartá
sának ellenőrzését - a vonatkozó jogszabályok szerint - az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézete végezheti. 

121 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szabálysértési ügyekben Garé Község jegyző
je jár el. 

Szabálysértések. 

16. §. 

111 Szabálysértést követ el és 20.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 
- a közszolgaltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul végez . (3. §. 121 bek.) 
- települési szilárd hulladékot ingatlanán felhalrnoz, illetve a közterületre vagy más 

ingatlanára a rendeletben megallapitott feltételektől eltérően kihelyez. 
(6. §. 121, 131, és /5/. bek.) 

. I . 
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- a gyűjtőtartályban folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan veszélyes anyagot 
helyez el, amely ves7i\lyezteti a szállitással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét, 
egészségét (12. §. 151 bek.) 

- a közszolgáltaiás körébe tartozó hulladék elszálliiásának a közszolgáltató általi jogszerű 
metagadá.sát követően a megtagadás alapjául szolgáló okokat a hulladék elszállitállának 
újabb idöpon�jáig nem szünteti meg. ( 13. §. 121 bek.) 

- települési szilárd hulladékot a község közigazgatálli teruletére bes7itllit. 

Vegyes rendelkezések 

17. §. 

Ili Jelen rendelet 2003. január 1. napjával lép hatályba. 

12/ A képviselőtestiilet jelen rendeletet hatályba lépése előtt megküldi tájékoztatásul a Bara
nya Megyei Ónkom1á.nyt.atnak. 

13 I A rendelet k:iz.IJrólag a Kömyewtvédelmi Felügyelőség véleményezése és a hulladékgaz
dálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 25. §. /3/ bekezdésében meghatározott költ
ségelmnzés elfogadása után - mmak kilúrdetésével - léphet hatályba. 

/4/ A jelen rendelet mellékletét képezi: 
- a 17 . §. /3 / bekezdésében meghatározott költségelemzés 
- a szolgáltatóval kötött közszolgáltatasi swrzödés 
- a Kömyewtvédelmi Felügyelőség véleménye 

151 A rendelet kihirdetéséről a helyi önkorrnltnyzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. §. /3/ bekezdése értelmében a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

Garé, 2002. december 10. 

(. ' i! 1 

/' !<! i '\'2..(1;:; ll 
Sipos J€lnöné 

jegyző 

!\ (i \r·'�: 
rH/1 

,1() \.". " --·� .... .. ... . Vi 'Imre 
polgimnester 


