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Litk€ község KéDviselő-testületének
2/201 4. (1.08.) önkormánvzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Lilke község Képviseló-teslüIcte a hulladékíól szóIó 20l2, évi CLXXXV, tórvény (a továbbiakbanj Ht,)
35-§ és 88,§ (4) bekezdésében kapolt felhatalmazás alapján, a Magyarorság helyi önkormányzatairól
szóló 20Il, évi CLXXXIX. törvény l],§ (l) bckezdésében foglalt t}ladalkörében eljárva a következóket
.endeli el:

lrt" ra n o J' rti"á"Jr te.es" r
í. A rendelet hatálya, értelmező íendelkezések

í.§

(1) A Litke község Önkormányzata (a továbbiakban; Önkormányzat), Litke (a
továbbiakban: település) közigazgatási területén a Ht. alapján megkótötl
közszolgáItatási szerzödésben, Va|amint a Vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően hulladékgazdálkodási köz§zolgáltatást szervez és tart
fenn.

(2) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a
település közigazgatási területére terjed ki,

(3) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos
kózszolgáltatás tel.iesítésére jogosult, illetóleg kötelezett közszo|gá|tató az
Önkormányzattal kótött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzódé§
(továbbiakban: Közszolgáltatási szerzódés) alapján a VGÜ Salgótarjáni
HUlladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelósségú
Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató). A KözszoIgáltató a központi
jogszabályok, a jelen szakaszban megjelólt szerzódések, Valamint jelen rendelet
alapján látja el feladatait.
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(] )

(2)

(3)

(4)

2,§

Jclen rendeletben használt logalmak a Hl, és végrehajlási rendeletei szerint értendők.

2. Adatkezelés

3,§

A természetes személy és a gazdálkodó szervezet ingatlanhasmátók adatszolgÁltatási
kötelezettségeikel a l l!. Szctint teljeSitiL, AZ Önkormányzaí szemelyes adatok kötelezö
adatkezelését rendeli el a ieímés7_ctes s73mély ingatlanhaszná|ó vonatkozásában-

Az Önkormányzat a személyes adatok kezelésére a Közszolgáltatót jogositja fel.

Az Önkormányzat a Közszolgáltató felé személyes adatok átadására köteles,

A hulladék83zdálkodási közszol8áltatást igénybevevó természetes személy in8atlanhasználó
kötelezettsége a Ht.38.§ (3) bekezdésben meghatározott személyes adatok bejelentése a
Közszolgáltatóhoz, a köZszolgáltatás igénybevéte]ét köVetö 15 napon belül, valamint a
Közszol gáltató l'elhívására.
A természetes személy ingatlanhasználó személyes adatainak váItozását a tény
beköVetkezésétól számított 15 napon belül kóteles a Közszolgáltatónak
bejelenteni.

Az adatkezelés cél.ia a közszolgáltatással összefúggóen a természetes személy
ingatlanhasználó személyének megállapitásához, a közszolgáltatási dij
behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése,

Az adatkezelés feltételei:
a.) az Önkormányzal a KöZszolgáltató reszérc az általa kén szemétyes adalokat - negyedéveíte,

dijmentesen adja át a személyi adat- és lakcímnyilvántarlásból,

b,)a Közszolgáltató a személyes adatokat elsódlegesen a természetes személy
ingatlanhasználó kötelező adatszolgáltatása alapján ismeíi meg, a szemé|yi
ada! és lakcímnyilvántartásból feladatának ellátáshoz szükséges és hiányzó
adatok beszerzésére jogosult,

(5)

(6)



c.)a Közszolgáltató megteremti az adalkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényré juttatásához
sZükségeSek,

(7) A keze]endó adatok köre:
a.)a közszolgáltatást igénybe vevó természetes személy ingatlanhasználó

családi és utóneve,
b-)lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének cime,
c.)születési helye, ideje,
d,)anyja leánykori családi és utóneve,

(8) Az adatok megismerhetósége: a nyi]vántarlott adatokat a Közszolsáltató feladatának
ellátása érdekében, a termé§zetes személy ingatlanhasználó a személyéte vonatkozóan
i§merheti meg,

(9) Az adatkezelés idótartama; a Közszolgáltató a természetes személy
ingatlanhasználó személyes adatait - az adatok táíolása kivételéVel - a kótelezó
közszolgáltatás igénybe Vételéré Vonatkozó jogviszony létrejöttétól annak
megszünéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.
Az adatok tárolásának idótartamára a számviteli éS adó jogszabályok
rendelkezései irányadók.

ll, Fejezet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

részletes szabályai

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma,
a Közszolgáltató kötelezettségei

4.§

A hulladékgazdálkodási köz§zolgáltatáS kiterjed a kózszolgáltatás ellátására
fe|jogosított Közszolgáltató sZállitóeszközéhez rendszeíesített gyűjtőedényben
gyiljútt te|epülési hulladék - ideértve a háztartásban képzódó zöldhulladékot,
végyes hulladékot, Valamint elkülönített gyűjté§ esetén az elkülönítetten gyűjtött

nuiláoetot - összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére, Valamint a

hulladékgazdálkodási közszolgáltatássaI érintett hulladékgazdátkodási létesítmény
üzemeltetésére.

5.§



(1) A Közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a kózponti
jogszabályok szerinti hulladékgazdálkodáSi közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékra terjed ki A Közszolgá|tató biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és
teljes körú ellátását a település kózi9azgatási terúletén a j09szabályoknak, a
Közszolgáltatási szerződésnek és a jelen rendeletnek megfelelóen,

(2) A KöZszolgáltató az ingatlanhasználók által a Közszolgáltató száIlítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtóedényben gyújtött települési hulladékot az

ingatlanhasználóktól összegyújti és elszáIlítja, ideértve a háztartásban képzódó
Zöldhulladék, Vegyes hul|adék, Valamint elkülönitett gyújtés esetén az
elkülönitettengyújtötthulladék összegyújtését éselszállításátis,

(3) A közszolgáltatás körében a szállítóeszközökhóz rendszeresitett gyújtóedények
típusai és a gyújúedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a,) 120 lileres edény,
b,) 240 literes edény,

36 kg
72 kg

(4\ A közszo|gáltatás körében jelen rendeletben meghatározott feltételek esetén
alkalmazásra kef ü|ó gyújtózsákok típusai:

80 litere§, sárga (emblémázott)

(5) A Közszolgáltató a jelen íendelet ,l, mellékletében meghatáíozott gyakorisággal,
rendben, időben éS alkalommal Végzi a feladatok ellátását,

(6) A Közszolgáltató köteles évente legalább egy alkalommal gondoskodni a
lomtalanítás megszervezéséról és annak során a Kózszolgáltatónak átadott vagy a
közterületre kihelyezett lomhulladék átvételéről, összegyújtéséról és elszállításáról.
A lomtalanítás meghirdetéséről a Közszolgáltató köteles gondoskodni,

(7) Amennyiben a Közszolgáltató hulladékgyújtó pontot, hulIadékgyújtó udvart
üzemeltet, az ott gyűjtött Vagy az átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és
elszállitja,

(8) A Kózszolgáltató feladatát képezi a település közterületein elhagyott, illetve
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék - ideértve a
településtisztasági íeladatok körébe tartozó hulladékot is - elszállítása és kezelése,
amennyiben a hulladék korábbi birtokosa Vagy tulajdonosa a Ht. 61.§ (4)
bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget,

(9) A Közszolgáltató gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatas körébe
tartozó, a (2)-(8) bekezdések szerint ö§szegyújtött és elszállított települési hulladék
kezeléséról (hasznositásáról és ártalmatlanításáról) a jogszabályokban és a
hulladékgazdálkodási kózszolgáitatási szezódésben loglaltaknak megíelelóen a
salgótarján Térségi Hulladéklerakó (salgótarján 0331/5. hrsz.)
hUlladék9azdálkodási létesítményben (továbbiakban; Hulladéklerakó),
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(10) A Köz§zolgáltató. kóteles az or§zágos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
(továbbiakban; oHÜ) á|tal meghatározótt, a Közszólgáltatási Szerzódésben
meghatározott minósitési oszlály szerinti köVetelmények biztosításáról
gondoskodni, köteles továbbá biztositani a minósitési okirat Közszolgáltatási
szerzódés hatálya alatti folyamatos meglétét a hUlladékgazdálkodási
közszolgáltatási levékenység minósitéséról szóló 2o13. évi cXiV. törvény
elóírásainak megfelelóen,

(,11) A Közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teüesítéséhez
szükséges mennyiségúl és minőségű jármúvet, gépet, eszközt, berendezést
biztosltani, köteles továbbá a szükséges létszámú és képzettségú szakembert
alkalmazni,

(12) A Közszolgáltató élvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos,
Közszolgáltatási szerzódésben és a jogszabályokban meghatározottak szerinti
ellátásához szükséges fejlesztéseket és kaíbantartásokat.

(13) A KözszolgáItató a jogszabályban meghatározottak szerint köteles folyamatosan
eleget tenni a kózszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezett§égének, köteles továbbá az ehhez szük§ége§ feltételek biztosításáróI
9ondoskodni.

(14) A Közszolgáltató gondoskodik a kózszolgáltatáS díjainak beszedéséról és a
kintlévó§égek kezeléséról. A be nem fizetett díjak adók módjára történó
behajtásáról a Ht, rendelkezéseivel összhangban a Nemzeti Adó-és Vámhivatalon
(továbbiakban: NAV) keresáül gondoskodik,

(15) A Közszolgáltató a hulladék gyűjtése, szállitáSa, kezelése során a közszolgáltató
hulIadékgazdálkodási tevékenységéröl és a hUlladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiról szóló 43812012. (xl1.29,) Korm,rendelet elóírásait köteles
alkalmazni,

(1)

(2)

6.§

A Közszolgáltató az ingatlanhasználók hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálá§a, orvoslása és a
közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében
Salgótarján városban ügyíélszolgálatot múkódtet.

A Közszolgáltató az úgyfélszolgálat keretében a fogyasztóvédelemról szóló ,1997.

évi cLV. törvényben meghatározottakon túlmenően;
a,) az oHÜ által kiállltott minósitó okiratot,
b.) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakal,
c,) a közszolgáltatási terüleüe Vonatkozó adatokat,
d,) a kózszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet,
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e,) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat.
f,) - ha a Közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz - az alvállalkozóra Vonatkozó
közérdekú adatokat
az ügyfé|szolgálatán és honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé
té§zi.

(3) A Kózszolgáltató az ügyfélszolgálata keretében a panaszok fogadását az alábbi
módokon biztosítja:
a,)telefonon,
b,) elektlonikus levél úiján,
c.) postai levél útján,
d,) személyesen,

(4) A Köz§zolgáltató az ingatlanhasználók táékoztatása érdekében honlapján
közzéleszi az alábbiakat;
a.) a Közszolgáltató bemutatása, hulladékgazdálkodási tevékenysége,
b,) közérdekú adatai,
c,) a közszolgáltatás düai,
d.) panaszkezelés, ügyfélszolgálat elérhetóségei,
e.) Közszolgáltatási szerzódése,
f,) aIVállalkozó igénybevétele esetén az a|Vállalkozó megnevezése, és az
alvállalkozói szerződéssel érintett teIepúlések felsorolása,
9.)a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a
hUlladékgazdálkodási közszolgáltatás végzé§ének feltételeiról sz6ló 43812012.
(Xl1.29.) Korm.rendelet 5,§ (]) bekezdésében fogla|tak,

4.Az Ónkormó nyzat hulladékgazdólkodósi

közszolgóltatússal kapcsolatos íeladatoi

7.§

(1) Az Önkormányzat a település közigazgatási teruletén a Közszolgáltatási szerződésben,
valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megiélelően hulladékgazdálkodási
közszoIgállalá§l szcr!e/ és lafl l'enn,

a.) a hulladékgazdálkodási közszolgá|tatáS végzésére a jogszabályoknak
megfeleló közszolgáltató kiválasztása,

b.) a kiválasztotvküelölt közszolgáltatóval a iogszabályok rendelkezéseinek
megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzódés megkötése,
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(2) Az Önkormányzat a jogszabályok keretei között az (1) bekezdésben
meghatározott feladatára tekinlettel megalkotja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
helyi szabályaira Vonatkozó önkormányzati rendeletet.

5, Az ingatlanhasználó kóte|ezettségei

(l)

8.§

Az ingatlanhasználó köteles az in8atlanon keletkező vagy birtokába kerüit telepü]ési
hulladékot a jogszabályokban meghatáfozott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá azt a
I(özszolgáltalónak átadni.
EZen kötelezeftség teljcsítése során az ingat]anhasználó köte]es:

a,,) a Ht. rendelkezéseinek megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásához szükséges feltételeket a Közszolgáltató számára bjztosítani,

b,.) az ingatlan területén képződó települési hulladékot gyűjteni, azt a
Közszolgáltatónak átadni és az ingatlanon keletkezó települési hulladék kezelésére
a Társulás által szervezeti közszolgáltatást igénybe vennii jelen pontban foglalt
kötelezettség a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tekintetében a
háztartásihoz hasonló Vegye§ hulladék tekintetében áll fenn,

c,,) a közszolgáltatási díjat kiegyenliteni.

A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulIadék részét képezö
elkülönítetten gyújtött hulladék Közszolgáltatónak való átadásáról a Ht, 39,§ (2)
bekezdése szerint is gondoskodhat.

A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló
hulladék részét képező elkülönítetten gyújtött hulladék kezeléséról a Ht.39.§ (3)
bekezdése szerint gondoskodik,

(4) Az ingatlanhasználó köte|es a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a
ttllajdonosváltozás Vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatá§ igénybevételére
kötelezetté válik,

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszo|gáltatásból
nem Vonhatja ki magát arra Való hivatkozással, hogy a szolgáItatást a
hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe,

Ha az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási kózszolgáltatás igénybevételére
vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat jegyzóje erre
határozattaI kötelezi. A határozat elleni fellebbezést Litke település Képviseló
testúlete bírálja el,

12)

(3)

(5)

(6)



{7l ll inaallank""z^.((á .gyé6 kő(e(ez§tt§égei íekinletében a Hl, és végrehailásl
rendeletei irányadók.

6. A hulladék9azdálkodási közszolgáltatás helyi éllátásának rendje

9.§

(1) A hulladék begyújtésének, elszállításának rendjél az ,l, melléklet tartalmazza,

(2) A közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti
jogviszonyt a települési hulladék kezelésére Vonatkozó közszolgáItatás esetében -
a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az a tény hozza létre, hogy a
Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgá|tatást felajánlja, illetve a
kózszolgáltatás teljesitésére rendelkezésre áll,

(3) A háztartásihoz ha§onló (Vegyes) hulladékra Vonatkozó közszolgáltatást |génybe
VeVó gazdálkodó szervezet esetében a közszolgáltatási jogviszony az erre
vonatkozó írásba foglalt szerzódés megkótésével jön létre,

(4) A közszolgáltatási jogviszony Iétrejöttéról, Valamint a közszolgáltatás teüesitésének
feltételeitól a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni,
Az értesítésben meg kelljelölni:
a,) a közszolgáItatás igénybevételének kezdő napját,
b.)a teljesités helyét,
c,)az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyújtóedényt úrtartalom és

darabszám szerint,
d.)az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok §zerint,
e.)az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon elöreláthatólag keletkezó

hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatá§t az ingatlanhasználó igénybe
veszi,

f.) a gyűjtóedények használatának jogcimét és módját.
g,)a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit,
h,)a közszolgáltatás mértékét megha|adó, az ingatlanhasználó igényei szerinti

esetleges többletszolgáltatást és annak dűát,
i.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
j,) a szerzódés módositá§ának, felmondásának feltételeit,
k.)az irányadó jog§zabályok meghatározását.
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(5) A közszolgáltatási jogviszony létrejóttéról szóló értesítés mintáját,ielen rendelet 2.
metléklete tartalmazza,

(6) A közszolgáltatás tá€yában kötött szerzódés tartalmi elemei megegyeznek a (4)
bekezdésben foglalt értesítés tartalmáVal,

(7) A hullaOeKgazdálkodási köZszolgáltatáS feltételeiben beköVetkezett Változásokról a
Kózszolgáltató az ingatlanhaszná|ót - a Változás beköVelkeáe elótt - írásban
értesíteni köteles,

7. A hulladék gyűitésére és erszóllításórd vdló átgdősra szolgáló
gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásáVal kapcsolatos jogok és

kóielezettségek

í0. §

(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve e|szállítására a
Köz§zolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 9yűjtőedényt köteles i9énybe
Venn i,

(2) Az igénybeveendó gyűjtóedények tipusait, illetve a gyújtóedényekben elhelyezhetó
települési szilárd hulladékok maximális súlyát az 5.§ (3) bekezdés tartalmazza,

Belteíúleten a háztartási és a háaartásihoz hasonló hulladékok gyújtéséhez
rendszeresített gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor - heti
egyszeri ürítést íeltételezve - két ürítés közötti idószakra ingatlanonként
legkevesebb 120 l hUlladék mennyiséget kell figyelembe Venni.

Ha az ingatlanhaszná|ó a Közszolgáltató felé a Valóságnak meg nem fe|eló
mennyiséget Vagy adatot közól, és ennek íolytán az átadásra kerüló hulladék
mennyisége rendszeresen me9haladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a
Közszolgáltatö - az ingatlanhasználó megkereséséVel egyidejűleg - j€osult a
tényleges mennyiségú hulladéknak megfeleló úrtartalmú edényre cserélni az
eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az úrítési gyakoriságot vagy a
gyújtésre átadott gyújtóedények számát,

Az ingatlanhasználó kóteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a
Közszolgáltatónak, ha az ingatlanon az addig szokásos hulladékmennyiséget
.ielentósen meghaladó mennyiségú hulladék keletkezése várhaió. A bejelentés

(3)

(4)

(5)



alapján a KöZ§Zoloáltató köteles az ingailanhasználó álta1 meglelölt jdópontra
Vagy idótartamra a hulladék adott mennyiségének megíeleló gyújtéséhez, illetve
elszállitáSához alkalmas nagyobb ű artalmú, vagy további gyűjtóedényt, illetve a
hUlladék gyűjtésére alkalmas múanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére
bocsátani, és a tóbbletszo|9áltatást teljesíteni,

(6) Ha az ingatlanon keletkezó hulladék mennyisége nem rend§zeresen, hanem
alkalmilag haladja meg aZ átadott gyújtóedények ilrtartalmát, é§ az
ingatlanhasználó elmulasztja a (5) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a
Közszolgáltató jogosult az így átadott, illetóleg a gyűjtóedényzet mellé kirakott
hulIadék elszállítására, A többlet§zolgáltatáS tényéról és az ennek megíeleló díj
alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót egyidejúleg értesiteni
köteles,

8. A hulladék gyújtésére és elszállításra való átadásra szo19áló gyújtóedények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapc§olatos kötelezettségek

(1)

(2)

11. §

Az ingátlanhasználó a gyújtóedény€ket az ingatlan területén belül köteles
elhelyezni, Gyűjtóedény közterületén tartósan csak közterúIet-használati engedély
birtokában helyezhetö el,

Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtóedényeket a hulladék elszállitása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a kózter0leten, a begyűjtést Végző
gépjáímtivel megkózelíthetö és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
A gyújtóedényt legfeljebb a szállítási napot megelózó napon, 18 órától lehét
kihelyezni a közterületre, kivéVe az (1) bekezdés második mondatában megjelölt
esetet,

A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyújtóedények íedelének - a köaerület
szennyezésének elkerülése érdekében - lec§ukott állapotban kell lennie. A
hUlladékot a gyújtóedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatá§akor
és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítéSt ne akadályozza.
A kihelyezett gyűjtóedény nem akadályozhatja a jármú és gyalogos forgalmal és
elhelyezése Ógyébként sem járhat baleset Vagy károkozás veszélyének
előidézésével,

(3)
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12.§

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondo§kodni a gyújtóedények tisáán tartásáról,
fertőtlenitéSéról, rendeltetésszerű használatáról, Valamint környezetük tisztán
tartásáról, E kötelezettség alól kivételt képeznek a köagrületen tartósan
elhelyezett 770, 1100, , 5000 liteles gyújtóedények, melyek tisztításál és
fertótlenítéSét legalább kéthavonta, illetóleg szükség szerint nagyobb
gyakolisággaI a Közszolgáltató végzi,
Fertótleníté§re c§ak a külön jogszabályban meghatározott és engedélyezett szerek
használhatók,

(2) A kózterületre szabályszerűen kihelyezett gyűjtóedények urítése során
esetlegesen keletkezett szennyezödés takarításáról a Közszolgáltató köteles
gondoskodni.

í3. §

(1) Ha a gyújtóedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévó hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt üriteni nem lehet, az ingatlanhasználó a
Közszolgáltató felhívására köteles az edényt tjríthetóVé, illetve használhatóVá
tenni, Köteles továbbá az igy okozott esetleges kárt megtéríteni.

(2) Tilos a 9yűjtóedénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem
tartozó hulladékot, Valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
gyújtést, üritést Végzó szeméIyek Vagy más személyek életét, testi épségét,
€észségét,

9. A lomtalanítás alá tartozó települési hulladékra

vonatkozó külön rendelkezések

14. §

(1) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgá|tató által elózetesen megjelölt
idöpontban helyezheti ki e|szállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató
előzetesen megjelölt.
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(2) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármú
és gy_alogos forgalmat ne akadá|yozza, a iöldterületeket és a novtényzeót ne
károsítsa, illetve ne járjon baleset Vagy károkozás Veszélyének etóidézésével.

10. E|hagyott hulladék

15. §

(]) Az ingatlanon ellenőrizetlen köíü|mények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék Ht.
3l,§-a sze],inti elszállításának és kezelésének kötelezett§ége a hulladék tulajdono§át vagy
korábbi birtokosát terheli,

(2) A közterületen elhagyott , illetve ellenórizetlen kórülmények kózött elhelyezett
huIladék elszállitásáról és kezeléséról a Ht, 61,§ (4) bekezdésében meghatározott
esetben az Önkormányzat gondoskodik,

(3) Ha az a személy, aki a hulladékot az ingatlan területén vagy a közterúleten
elhagyta Va9y jogellenesen eIhelyezte, azonosíthatóVá válik, a Ht, rendelkezései
szerint kelleljárni.

11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltetási díi

16. §

(1) A hulladékgazdálkodási köZszolgáItatá§i díjat a Ht,-ben meghatározottak szerint a
miniszter rendeletben állapitja meg,

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási dij összegét az ingatlanha§ználó a
Közszo|9áltatónak fizeti meg,

(3) A hUIladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére aZ az ingatlanhasználó
köteles, aki a jogszabályok szerint a hUlladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybeVételére köteles_
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(4) Az ingatlanhasználók hUlladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató
részére - a teljesített közszolgáltatás alapján. számla ellenében negyedévente
f]zetnek
A 9. § (3) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetek a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási dijat - számla alapján - havonta kötelesek
megÍizetni,

A közszolgáltatás diját §zámla el|enében a tárgyidőszak Utolsó napjáig kell
kiegyenlíteni,

Nem tagadhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási dú megíizetését az,
aki a települési hUlladékgazdálkodási köz8zolgáltatás igénybevételéVel
kapcsolátos kötelezettségeit nem teljesíti, feliéVe, hogy a Közszolgáltató számára
a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatá§ teljesítéséíe réndelkezésre
áll,

Az Önkormányzat az általa az ingatlanhasználó számára részben vagy egészben
biztosított díjkedvezményt a Közszolgáltató részére dúkompenzáció clmére
megiéríti a (4) bekezdés szerinti számlázási rendnek megíelelóen.

Az a lakóingatlan tulajdonos, aki legalább 60 napig megszakítás nélkül nem
tartózkodik az ingatlanán, és az ingatlant más nem használja, a táVollét idejére
legíeljebb 90 napig mentesül a kózszol9áltatás dija alól, A Várható táVollét
idótartamát a táVollét megkezdését megelóző 30 nappal a Közszolgáltató felé
írá§ban kell bejelenteni, A táVollét tényét hjtelt érdemlóen igazolni kell. Az igazolás
elmaradása esetén a Köz§zolgáltató aZ engedélyezett idótartamra kiszámlázza a
szolgáltatási díjat,

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót
terheló díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat,
Valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozáSnak
minósülnek, melynek behajtásáról a Közszolgáltató a Ht, íendelkezéseinek
megfelelóen a NAV útján gondoskodik.

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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1 2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
teljesítésének szüneteltetése, korlátozá8a

17. §

A hllladékgazdálkodási közszol8áltatás teljesítése a Ht. és végíehajtási rendeleteiben foglaltak
szerinl szünetekelhetö é5 korlálozható,

lll. fejezet
záró rendelkezések

l3. Hatalyba léptető rendelkezések

18.§

(1) Jelen rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- kihirdetést köVetö napon lép
hatályba,

(2) Az 5.§ (8) bekezdés 2015. január,1. napján lép hatályba.

14. Átmeneti rendelkezések

l9.§

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a 2014, december 31-ig terjedő
idószakra a Ht. 9,1.§-a állapitja meg,
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15. Hatályon kívül helyezó rendelkezések

20.§

(1) Hatályát veszti: 7l2oo1. (xll,2o.\ rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról és a közszo|gáltatás kötelező igénybevételéról.

(2) Jelen rendelet ,l9.§-a 2015, január 'l-jén hatályát Veszti.

Versegi Zoltán
pol9ármester

kihirdetési áradék:
A rendelet 2014, január 08, napján kihirdetésre került,

Mészáros zoltán
jegyző

Mészáros ZoItán
jegyző



1, melléklet a
2/2014. (1.8.) önkormányzati rendelethez

AZ ADOTT TELELÜLÉS SAJÁT V|SZONYA| SZER|NT KÉSZÍTENDÓ
EL AZ ALÁBBl MlNTA ALAPULVÉTELÉVEL!

A hulladék§zállitás rendie és torületi határai

A hulladékszállitás gyűjtóedényenkénti és gyakoriság szerinti meghatározása

1. Lakóinqatlanok esetén
1.'l, 120 (240| liter€s kuka alkalmazásáVal történó hulladékszállítás

Litke teljes közigazgatási területén 2 heti 1x gyakorisággal,

2. Eqvéb település! szilárd hulladék esetén
A szolgáltatóval kötött külón megállapodás szerint.



2.melléklet a
2/20,14, (1.8,) önkormányzati rendelethez

Értesítés
Lakástulajdonosok részére

Név:,,,,,,,,,,,,,,,,, -,..,

e,{=.kjük Ti"zi.lr olrnvr, \ro9) ., ,. , .../2013, (,,,,,,) önkormányzati
rendelete alap]án a települési hulladék összegyújtését, elszállitását és ártalommentes elhelyezését
bizlosító kózszolgáltatás igénybevétele köielezó A háztaÉási hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást az ön számára cégünk, a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és
Váro§üzemeltetési Nonprofit Kft mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja,

1, A megjelölt közszolgáltatá§t a Közszolgáltató .,,.,,. napjátó| folyamatosan
biztosítja.

2. A szolgáltatás teljesítésének helye:

3, A keletkező hulladék gyűjtésére és átmeneti tárolására Kózszolgáltató az alábbi tipusú és
da.abszámú gyújtóedényt biztositja:

Azonosító

A gyújtóedény úrítési gyakorsága,,. .,, a]ka]om/hét, Urítési nap| H, K,sz,cs,P

Az in9at anon elóreláthatólag keletkezó hulladék mennyisége (Ör szerint min 120 l/hét)

6, A közszo|gáItatási díj mértékét éVente a miniszteri rendelet határozza meg, melynek mértéke
2014. évre vonatkozóanI

Ürítésl díj: ,.,, Ft/hó
Ala:.....,,....,,,,... FVhó
u"sze

7, A díjat számla alapján a tárgynegyedéV utolsó napjáig kell átutalással, Vagy a számláVal
egyidejűleg me9küldött csekken teljesíteni.

8, Az értesltésben meghatározott mennyiséget meghaladó többletszolgáltatá§ díjának mériéke
megegyezik a közszolgáltatás díjának méíékéVel, azonban a szolgáltatás nyújtását köVetóen
kúlön kerül kiszámlázásra.

9- A kózszolgá|tatás teljesítésére Vonatkozóan a 2012- évi cLXxXV, törvény és a 2/20]4. (1,8,)

önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak,

... .....,, 2o1,....,................

VGü Salgótarjáni
Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft ,

Tipus Darabszám

4.

5.

Litke,2021,06,10,



A kivonat hiteles.
Litke,2021.06.10
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igazgatási elöad
Bodor Beát
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