
Horváthcrtelend község Önkormányzat Képvisclőtcstülcténck 
5/2008 ( IV.25.) rendelete 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 
a közterületek tisztántartásáról 

Horváthertelend Község Önkormányzata a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLlll. 
törvény ( a  továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján különös figyelemmel 
a J 995. évi Llll törvény 46 §. ( !) bekezdés e.) pontjában, valamint a 64/2008 ( Ill.28) 
Kormány rendelet 4. §. (1)-(2) bekezdés a.) pontjában, valamint a 213/2001 ( Xl.14.) Kormány 
rendelet 19. §-ában foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 

1. fejezet 
Bevezető rendelkezések 

1. §. 
Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja 

(!)Jelen rendelet célja 
a.) Horváthertelend község lakossága egészségének védelme, természeti és épített 
környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel, 
b.) Horváthertelend község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, 
szennyeze11ségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és 
veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a 
hulladék környezetkímélő ártalmatlru1ítása. 

(2) Az önkormányzati rendelet céljának elérése érdekében Horváthcrtelcnd község 
közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy 
a.} ,a környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és 
igénybevétele csökkenjen, 
b.) biztosítsa a kötelező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, 
hasznosítását, ártalmatlru1ítását. 

II. fejezet 

Fogalmi meghatározások 

2. §. 

( 1) Települési szilárd hulladék: 
a.) a háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés, üdülés 
céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, 
valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék, 
b.) il közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen kelctkcz.ő hulladék, 
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e.) a háztartási hulladékhoz hasonló jellegü és 
vállalkozásoknál kelctkezö veszélyesnek nem minősülö 
hulladékkal együtt kezelhető. 

öss>'.etétclü hulladék: gazdasági 
s/jlárd hulladék, amely a háztartási 

(2), Egyéb szilárd hulladék: a háztartási hulladéknál meghatározollak szerint kelctkc7.ctt 
hulladék közül nem minősül háztartási hulladéknak, a jég a hó, a sár, az. épület vagy egyes 
részeinek megrongálódásából, bontásából, illetve javításából származó nagyobb mennyiségü 
anyag, a kerti és gazdasági müvelés során a háztartási hulladékra meghatározott mennyiség 
felell keletkezett hulladék és a nagyobb méretü elhasznált tárgy (bútordarab, szalma7.s{1k 
tartalma stb.) 

(3) Nagy darabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék 
(háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás 
keretében rendszeresített gyüjtőedényzetben nem helyezhető el úgy, hogy a gyüjtőedény 
7.árható és rendeltetésének megfelelően használható maradjon. 

(4) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy 
használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik. 

(5)' Hulladékkezelő telep: a települési hulladék 
hulladékfajták további tárolására átrakására, 
ártalmatlanítására szolgáló telephely. 

begyűjtésére, átvételére és az 
előkezelésére, hasznosítására 

egyes 
vagy 

(6) Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a 
hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és ártalmatlanítja. 

(7) Hullaclékkczelési tevékenység: a hulladék gyüjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, 
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. 

(8) Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított 
hulladékkezelő. 

(9) Közszolgáltatási díj: az önkormányzat által a közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos 
jogpt szerzett közszolgáltatónak fizetendő, a képviselőtestület által rendeletben 
meghatározott díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék ártalmatlanító helyen 
történö elhelyezésének, ártalmatlanításának díj hányadát is. 

III. fejezet 
Általános rendelkezések 

3. § 

liorvátherte!cnd község Önkormányzata ( továbbiakban: Önkormányzat) jelen rendeletben 
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék 
rendszeres gyüjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt 
tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 
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A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya 

4. §. 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Horváthcrtelend község közigazgatási területére terjed 
ki. 

(2), A lrnlladékkczelési közszolgáltatás kiterjed Horváthertelend kiil:ség köz.igiv.gatúsi 
területén lévö valamennyi ingatlantulajdonosánál, birtokosfoál vagy haswálójánál keletkező 
települési szilárd hulladékra (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). Az ingatlantulajdonos 
az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyüjtéséről és annak begyüjtésére 
feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben 
meghatározott módon köteles gondoskodni. 

(3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben mcghatározollak szerint jogosult és köteles 
igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást. 

( 4) Csebény község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 
kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 7900. 
Szigetvár, Szabadság u. 14. , amely kötelező közszolgáltatónak minősül - (továbbiakban: 
Közszolgáltató). A Közszolgáltató Horváthertelend község közigazgatási területén a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett. 
A közszolgáltató végzi a települési szilárd hulladék gyüjtését, szállítását és gondoskodik a 
szílárd hulladék elhelyezéséről. 

IV. fejezet 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladéld<ezclési közszolgáltatás 
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

5. §. 

Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére 
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen 
a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyüjtésének, 
elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, 
b.) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerződés 
megkötése, 
e.) h közszolgáltatás díjának és díjfizetés rendjének megállapítása, 
d.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályokban meghatározott 
hatósági jogkörök gyakorlása, 
e.) a közszolgáltatással összefüggö egyéb jogszabályokban nem rendezett önkormányzati 
feladat és hatáskör megállapítása. 
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A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 

6. §. 

(!) A hulladékkc7.elési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra lc1jcd ki: 
a.) az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresílett és az 
Önkormányzat által biztosított gyüjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az 
ingatlanon és közterületen gyűjtö!t és a Közszolgáltató renclelkc7.ésérc bocsátotl települési 
szilárd hulladék bcgyüjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására. 
b )  az ingatlanon összegyüjtött nagy darabos lomtalanítás körébe vont települési szilárd 
hulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a 
célra biztosítotl szállítóeszközén - történő bcgyüjtésére és a Közszolgáltató általi 
elszállílására, 
e.) liz a.) és b.} pontokban foglaltak szerint gyüjtö!t, begyüjtött és elszállítolt települési szilárd 
hulladék ártalmatlanítására, 

V. fejezet 

A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

7. §. 

( 1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a 
közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól 
a.) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített az önkormányzat által rendelkezésre 
bocsátolt gyüjtőedényben vegyesen gyüjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékho7. 
haspnló jellegü és összetételü hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres bcgyüjtése és 
elszállítása a 22. §. (1) bekezdésében történő eltéréssel. 
b.) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegytijtött 
és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lombtalanítás körébe vont 
települési szilárd hulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott idöpontban 
és helyen - történő begyüjtése és elszállítása, 
e.) az a)-b) pontokban foglallak szerint bcgyüjtött és elszállított települési szilárd hulladék 
hasznosításra történő átadása, 

(2) A Kö7.szolgáltató köteles a képviselőtestület számára évente költségelszámolást készíteni 

VI. fejezet 

A közszolgáltatási szerződés 

8. §. 

(1) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében: 
a.) a közszolgállatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát, 
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b.) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás 
teljesítését, 
e.) a közszolgáltatási szerzödés idötartamát, 
d.) a települési szilárd hulladékok gyüjtésének módjút, 
e.) )i közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, 
f.) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányúban fennálló tájékoztatúsi 
kötelezettségét, és teljesítésének módját, 
g.) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. 

(2) A közszolgáltatási szerzödés megszünik: 
a.) a benne meghatározott idötartam lejártával, 
b.) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszünésével, 
e.) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 
cl.) felbontással a teljesítés megkezdését követően, 
e.) felmondással. 

(3) A Képviselötestület írásban, indokolással a közszolgáltatási szerzöclést akkor mondhatja 
fel, ha: 
a.) a Közszolgáltató - közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére vonatkozó 
jog�zabályokat vagy hatósági clöírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság 
vagy haltóság jogerősen megállapította, 
b.) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzödésben megállapított kötelezettségét neki 
felróhatóan súlyosan megsértette. 

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzödést írásban, indokolással akkor mondhatja fel, 
ha az önkormányzat a közszolgáltatási szerzödésben meghatározott kötelezettségét - a 
Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt 
okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. 

(5) A közszolgáltatási szerzödés felmondása esetén a Képviselőtestületnek haladéktalanul 
intézkednie kell a közszolgáltatás ellátásának biztosításáról. 

VII. fejezet 
Közterületek tisztántartása 

9. §. 

A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az 
önkormányzat és az érintett ingatlantulajdonosok a 10 §. (1) bekezdésében irt körben 
gondoskodnak. 

Az ingatlantulajdonos feladatai 

10. §. 

(J) Az ingatlantulajdonosok a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásóval 
kapcsolatos feladatai: 
a.) az ingatlan előtti járdának, (járda hiányában egy méter széles területsáv) a járda melletti 
zöld sáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület l 0 méteres körzetén belül 
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1erülctének a gondm:ása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó 
eltakarítása és síkosság mentesítése. 
b.) az ingatlan melletti nyílt ároknak és mütárgyainak tisztántartása, gyommentesítése, 
e.) a két szomszédos terület, épület közötti - kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli -
közforg,almi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok közöt1 
fele-J"elc arányban oszlik meg, 
d.) az ingatlanon lévő madarak fészkeli\ helyei alatti közterület szennyczödéstől való 
megtisztítása. 

(2)' Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összcgyüjlötl települési szilárd 
hulladékot köteles a rendeletben meghatározot1 gyüjtőcdényzetbe vagy más gyüjtőeszközbe 
elhelyezni, és elszállításáról gondoskodni. 

11. §. 

Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai: 
a.) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és 
úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése, 
b.) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda 
tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal, az építési munka 
kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani. 
e.) az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója, bérlöje, 
ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani és az ott keletkezett hulladékot eltávolítani. 

Síkosság mentesítés és hóeltakarítás 

12. §. 

(!) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) kívül 
klorid tartalmú fagyáspontcsökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak úgy alkalmazható, 
hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 20 g/m2-nél töhb ne legyen. Az ilyen 
anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni. 

(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve azok közvetlen környékén tilos. 

(3) Hórakást tilos elhelyezni: 
a.) útkereszteződésben, 
b.) útburkolatban 
e.) tömegközlekedésre szolgáló jármü megállóhelyénél, 
d.) kapubejárat elé, 
e.Y1,özszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré: pl. lámpaoszlop, hirdetöoszlop stb. 

IGiztcrülctek szennyezésének megeliízése 

13. § 

(l) Tilos 
a.) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait 
szennyvíz.zel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni, 
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b.) fcltakarfüísból, felmosásból keletkezett szennyezöclést, szennyvizet a közterületre, 
csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetve beleönteni, 
e.) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni, csonkítani 
leszakítani, 
d.) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni., 
e.) a közterületre, valamint nyílt úrokba szennyvizet vagy szennyezett folyadékot kiönteni, 
vagy kivezetni. 

VIII. fejezet 

Az ingatlan tulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei 

14. §. 

(!) Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás 
igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak 
szerinti gyüjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására. 

(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (!) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
beépítetlen ingatlana tekintetében ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési szilárd 
hulladék nincs vagy nem keletkezik. 

Gazdálkodó szervezetre vonatkozó külün szabályok 

15. §. 

(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a llgt. J 3. §
ába,n foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. 

(2) Az olyan gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a keletkezett települési hulladékuk heti 
mennyisége nem haladja meg a 110 litert, egyazon gyüjtőedényben is gyüjthetik a hulladékot. 

(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett -
települési szilárd lrnlladék ártalrnallanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, 
létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól mentesül, ha a 
tevékenysége során képződött települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ebben a 
berendezésben, létesítményben gondoskodik. 

( 4) Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, a külön 
jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkező 
hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a 
kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékról nyilvántartást, a kczciölétcsítmény 
müködéséröl üzemnaplót vezetni és ezekről a hatóságnak bejelentést tenni. A gazdálkodó 
szervezet a közszolgáltatás alá nem tartózó hulladékának mennyiségéről, összetétcléröl, 
keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról köteles a körjegyzöt tájékoztatni. Ha a 
ga;1,dálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles 
igénybe venni. 
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16. §. 

( J) 'Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e 
rendeletben meghatározott módon és helyen gyüjteni, továbbá hasznosításáról vagy 
ártalmatlanításáról gondoskodni. 
E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles 
a.) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, 
b.) a települési szilárd lrnlladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az 
elszállítására való á!vételig gyüjtcni, ille!vc tárolni, ennek során megfelelő gondossággal 
eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó 
közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és 
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavaija, 
e.) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat állal 
szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyüjtésre e rendeletben 
feljogosított szolgáltatónak átadni. 

(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 
igé111ybcvételérc kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követé\ 3 0  napon belül 
bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentésben meg kell jelölnie, - az ingatlanon lakók számát, 
nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a vfo-hatóan keletkező hulladék me1myiségét. 

(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az olyan 
beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik, és ahol hulladék sem keletkezik. 

( 4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de 
ingatlana egyidejüleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, 
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó 
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési 
szilárd hulladéktól elkülönítetten gyüjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, 
hogy a települési szilárd hulladék kezeléséről a Hgt. 21. §-á.nak (2) bekezdése szerint nem 
gondoskodott. 

Lomtalanítás 

17. §. 

(!) A lomtalanítás megszervezéséröl és lebonyolításáról a szolgáltató évente egy alkalommal 
a közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. 

(2) A szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék elszállítására 
köteles. 

(3) A lrnlladékot a ingatlai1tulajdonos a szolgáltató által hirdetmény útján elözetesen megjelölt 
helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. 

( 4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a .1armü- és a 
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyüjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, 
zöldterületet és növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 
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IX. fejezet 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kiitclczcttség 

18. §. 

(J )A közszolgiíltatónak az ingatlantulajdonosok vonatkozásában adatszolgáltatúsi és 
nyilvántartási kötelezettsége nincs, ú1ert az önkormányzat átvállalja a lakosságtól a 
közszolgáltatási díj fizetését. A közszolgáltatás a község valamennyi utcájában lévö 
ingatlanok tulajdonosai, használói és birtokosai számára ingyenes. 
Személyes adatokat az önkormányzat kezeli. 

A közszolgáltatás szünetelése 

19. §. 

(!) Szünetcltethetö a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 3 0  napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a 
Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 3 0  nappal. 

1 

(3) I-Ia a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban 
haladéktalanul köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. 

Hnlladékszállítás rendje 

20. §. 

( !) A hulladék begyüjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza 
meg. 

(2) A hulladék elszállítása hetente egy alkalommal történik. 

(3) E rendeletben meghatározott gyakoris<ígú hulladékszállítás mellett, ha az 
ingatlantulajdonosnak többlet települési szilárd hulladéka keletkezik a közszolgáltatónál a 
megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyüjtő zsákba helyezheti cl. A 
huÍladékszállílás díja (a  zsák díja) e rendelet ! .számú mellékletében megállapítotl díj. 

A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és 
kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 

21. §. 

(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékát kizárólag a Közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített és e rendeletben meghatározott gyüjtőedényben adhatja ál. 
A hulladék más módon történő kihelyezése tilos. 
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(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyüjtöedény fedelének a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyüjtöcdénybcn úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(3) A kihelyezett gyüjtöedény nem akadályozhatja a Jarmu cs gyalorsos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

(4) Az ingatlantulajdonos a gyüjtőedényt az ingatlanán belül köteles elhelyezni, \1gy, hogy 
ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne féljenek hozzá. 

22. §. 

( 1) 1Az ingatlan tulajdonos a gyüjtőedényt ürílés és elszállítás céljából a közszolgáltató által 
megjelölt időpontban a begyűjtést végző járművel megközelíthctö és ürítésre alkalmas helyen, 
az ingatlan bejáratának a közelében a közterületen köteles elhelyezni. 

(2) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. Az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. 

(3) A gyűjtőedényt a szállítás napján lehet kihelyezni a közterületre reggel 6 órától. A 
tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően az 
edényzet tárolási helyre történö visszahelyezése. 

( 4) A kihelyezett gyüjtőedényekből hulladékot kiszedni, válogatni (guberálni) tilos 1 

(5) A kihelyezett gyüjtőedény nem akadályoz.Jmtja a jármű- és a gyalogos forgalmat, és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével . 

X. fejezet 
Hulladékgyűjtő edényzet használatával, megőrzésével, tisztántartásával kapcsolatos 

előírások 

23. §. 

( 1) Az ingatlan tulajdonos feladata gondoskodni a hulladékgyüjtő edények megőrzéséről, 
valamint arról, hogy az edényzet hozzáférhetö helyen legyen és azt rendeltetésszerüen 
használják. 

(2) Az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék gyüjtésére szolgáló gyűjtőedények 
lisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 

(3) A hulladékgyfijtö edényeket csak annyira szabad meg!ölteni, hogy azok zárhatóak 
legyenek. A gyűjtöeclényzctbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. A7, edények 
ürítése során figyelemmel kell lenni aiTa, hogy a gyüjtőedényzet teljes kiürítésre kerüljön. 
Nagyobb terjedelmü hulladékot a gyüjtöcdényzetbe helyezés elött a megfeleli\ méretürc fel 
kell darabolni. 
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(4) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilúrd 
hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyüjtésére szolgáló 
rendszeresített gyüjtöedénybcn elhelyezni. 

' 

(5) A gyüjtőedényzetbcn tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a 
szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. (Különösen tégla, beton, 
vas stb.) Tilos a gyűjtőedényben folyékony, mérgezií, tüzveszélyes és robbanásveszélyes 
anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 
begyüjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét. 

(6) Ha a gyüjtöedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben levö hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet az ingatlan tulajdonos a 
közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles e 
fenti tevékenysége miatt bekövetkező kárt megtéríteni. 

XI. fejezet 

Szabálysértési rendelkezések 

24. §. 

(1) Szabálysértést követ el - amennyiben cselekménye bünesclekménynek vagy más 
szabálysértésnek nem minősül - és 30. 000 Ft-tig teijedö pénzbírsággal sújtható az, aki e 
rendelet 

10 §- 11 §- ában az ingatlantulajdonosnak a közterület, épület és lelek tisztántartására, 
12. §-áhan a síkosság mentesítésre és hóeltakarításra, 
13. §-ában a közterület tisztántartásával összegfüggő egyéb tilalomra és kötelességre, 
16 § (2) bekezdésében az ingatlantulajdonos kötelességére, 
22. § (4)-(5) bekezdésében 2 3. §. (5) bekezdésében a hulladékgyüjtö edényre vonatkozóan 
mégállapított rendelkezéseket megszegi. 

Hatálybalépés 

25. §. 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejüleg hatályát veszti J-Iorváthertelend Önkormányzat 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 10/2002 ( Xll.23.) sz. rendelete és az ezt módosító 
14/2005 (XII. 1.), 7/2006 ( XII.15.) számú önkormányzati rendeletei. 



/\ rendeletet a Képviselötcstület 
e vJ"' \;::0'G „ 
Go/rl Márto1� 
polgármester 

Záradék: 
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/\ rendelet 2008 .április 2 5, napján kihirdetésre került 11·�, 1 C(,µ/ 
Süm' i ���1zsan'.1a 

, killJcgyzo 
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! .sz. melléklet 

2008.évi közszolgáltatás díja: 

A közszolgáltatás tartalmazza: 

rendelkezésre állást, összesen 34 ingatlannál, ingatlanonként legfeljebb 1 db 120 
literes edény vonatkozásában heti egyszeri gyakoriságú gyüjtésrc, 
hulladékgyüjtés hagyományos tömörítős jármüvekkel (heti egyszeri alkalommal) 
hulladék ellenőrzött lerakóba szállítása 
ingyenes lombtalanítás évente egy alkalommal 

Öúkormányzat által meghatározott 2008. évi közszolgáltatói díj: 

A jelenleg aktuális edényszám figyelembevételével 2008. évre érvényes díj: 
52 alkalom x 34 ingatlan x 120 Ft/ürítés/ ingatlan =212.160 Ft + ÁFA/év 

Fizetendő díj havonta: 17.680,- Ft+ 20 % ÁFA/hó 

Zsák: 110 literes emblémás hulladékgyüjtő zsák díja: 240 -Ft+ÁFA/db ' 


