Litke község Képviselő-testületének

2/2014. fl .08.) önkormánvzati

rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Litke község Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

(a
(4)
a
Magyarország
bekezdésében kapott felhatalmazás alapjrán,
továbbiakban: Ht.) 35.§ és 88.§
helyi önkormányzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljarva a következőket rendeli el:
I. fejezet

Általános rendelkezések
1.

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések
1.§

(1) A

Litke község Önkormanyzata (a továbbiakban: Önkormányzat), Litke (a továbbiakban:
település) közigazgatási területén a Ht. alapján megkötött közszolgáltatási szerződésben,
valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást

szervez és tart fenn.

(2) A

települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
közigazgatási területére terj ed ki.

a

település

(3) A

település közigazgaási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
teljesítésérejogosult, illetőleg kötelezett közszolgálátó az Önkormányzattal kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: Közszolgáltatási
Szerződés) alapján a VGÜ Salgótarjani Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató). A
Közszolgáltató a központi jogszabályok, ajelen szakaszban megjelölt szerződések, valamint
jelen rendelet alapján lőtjael feladatait.

2.§
Jelen rendeletben használt fogalmak a Ht. és végrehajtási rendeletei szerint értendők.

2. Adatkezelés

3.§

(1) A természetes személy és a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználők adatszolgáltatási
a Ht. szerint teljesítik. Az Önkormányzat személyes adatok kötelező
' kötelezettségeiket
adatkezelését rendeli el a természetes személy ingatlanhasználő vonatkozásában.
(2)

Az Önkormányzata személyes adatok kezelésére a Közszolgáltatót

(3)

Az Önkormányzata Közszolgáltató felé személyes adatok átadásáraköteles.

(4) A

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást

jogosítja fel.

igénybevevő természetes személy

ingatlanhasználó kötelezettsége a Ht. 38.§ (3) bekezdésben meghatározott személyes adatok
bejelentése a Közszolgáltatőhoz, a közszolgáltatás igénybevételétkövető 15 napon belül,
valamint a Közszolg áltatő felhívásara.

A

természetes személy ingatlanhasználó személyes adatainak vá|tozását

bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles a Közszolgáltatónak

a

tény

bejelenteni.

adatkezelés célja a közszolgáltatással összefiiggően a természetes személy
ingatlanhasználó személyének megá|lapíásához, a közszolgáltatási dü behajtásához

(5) Az

szükséges és arra alkalmas adatbénis létrehozása és működtetése.

(6)

Az adatkezelés feltételei:
a.)az Önkormányzat a Közszolgáltatő részéte- az álta|a kért személyes adatokat *
negyedéventen díjmentesen adja átaszemélyi adat- és lakcímnyilvantartásból,

.

b.)a Közszolgáltató

a

a

személyes adatokat elsődlegesen
természetes személy
ingatlanhasználó kötelező adatszolgáltatása alapján ismeri meg, a személyi adat- és
lakcímnyilvántartásból feladatának ellátáshoz szükséges
hiányző adatok
beszerzésérej ogosult,

és

Közszolgáltató megteremti az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik
az adatok biZonságáról, meghatározza azokat az eljátési szabályokat, amelyek az adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

c.) a

(7)

A kezelendő adatok köre:
a.)

a közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy ingatlanhasználó családi

utóneve,
b.)lakóhelyének, tartózkodási és értesítésihelyének címe,
c.) születési helye, ideje,
d.)anyja leánykori családi és utóneve.

és

(8)

Az

adatok megismerhetősége: a nyilvantartott adatokat a Közszolgáltatő feladatának
ellátása érdekében, a természetes személy ingatlanhasználő a személyérevonatkozóan
ismerheti meg.

(9)

Az

adatkezelés időtanama: a Közszolgáltatő a természetes személy ingatlanhasználó
személyes adatait - az adatok tárolása kivételével- a kötelező közszolgéltatás igénybe
vételérevonatkozó jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig,díjhátralék esetén a
tartozás fennállásái g kezelheti.
Az adatok tárolásának időtartamára a számviteli és adó jogszabályok rendelkezései
irányadók.

II. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáItatás
részletes szabályai

3.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma,
a Közszolg á|tatő kötelezettségei
4.§

A

hulladékgazdá|kodási közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátásáta feljogosított
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gytijtőedényben gytijttitt települési
hulladék - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladékot, vegyes hulladékot, valamint
elkülönített gyűjtés esetén az elkülönítetten gyűjtött hulladékot - összegyűjtésére,
elszál|itására és kezelésére,valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett
hulladékgazdálkodási létesítményüzemeltetésére.
5.§

(l) A Közszolgáltatő által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységa központi jogszabályok
szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartoző hulladékra terjed ki. A

Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását a település
közigazgatási területén a jogszabályoknak, a Közszolgáltatási Szerződésnek és a jelen
rendeletnek megfelelően.

(2)

A

Közszolgáltató az ingatlanhasználők által a Közszolgá|tatő szállitőeszközéhez
rendszeresített gyújtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingat|anhasználóktól
összegyűjti és elszállítja, ideértve ahintartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék,
valamint elkülönített gytíjtésesetén az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését
és elszállítását is.

(3) e tOzvorgáltatás

körében a szállítóes zközökhőzrendszeresített

gyújtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:
a.) I20literes edény, 36 kg
b.) 240 literes edény, 72kg

gyujtőedények típusai és a

(4) A

közszolgáltatás körében jelen rendeletben meghatározott feltételek esetén alkalmazásra
kerülő gyrijtőzsákok típusai :
80 literes, sárga (emblémínott)

(5) A

Közszolgáltatő a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott gyakorisággal, rendben,
időben és alkalommalvégzi a feladatok ellátását.

(6) A

Közszolgáltatő köteles évente legalább egy alkalommal gondoskodni a lomtalanítás
megszervezéséről és annak során a Közszolgáltatónak átadott vagy a közterületre
kihelyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről és elszállítasáról. A lomtalanítás
meghirdetéséről a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(7) Amennyiben

a Közszolgáltató hulladékgyűjtő pontot, hulladékgyűjtő udvart üzemeltet, az ott
gyűjtött yagy az átvételi helyen áwett hulladékot összegyűjti és elszállítja.

(8) A Közszolgáltatő feladatát képezi a település közterületein elhagyott, illetve ellenőrizetlen

körülmények között elhelyezett hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe
tartoző hulladékot is - elszállítása és kezelése, amennyiben a hulladék korábbi birtokosa
vagy tulajdonosa a Ht. 61.§ (4) bekezdésében meghatélrozott kötelezettségének nem tesz
eleget.

(9) A Közszolgáltató gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartoző, a (2)(8) bekezdések szerint összegyűjtött és elszállított települési hulladék kezeléséről
(hasznosításáról

és ártalmatlanításáról) a

jogszabályokban

és a

hulladékgazdálkodási

közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a Salgótarján Térségi
Hulladéklerakó (Salgótarján 033Il5. hrsz.) hulladékgazdálkodási létesítményben
(továbbiakban

(10)

:

Hulladéklerakó).

A Közszolgáltató köteles az Országos Hulladékgazdá|kodási Ügfnökség (továbbiakban:
OHO által meghatározott, a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott minósítési
osztály szerinti követelmények biztosításáról gondoskodni, köteles továbbá biztosítani a
minősítési okirat Közszolgáltatási Szerződés hatá|ya alatti folyamatos meglététa
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítésérőlszóló 2013, évi CXXV.

törvény előírásainak megfelelően.
(11)

A

köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhezszükséges
mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt,berendezést biztosítani, köteles továbbá a
szükséges létszámúés képzettségű szakembert alkalmazni.
Közszolgáltató

A

Közszolgáltató elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos, Közszolgáltatási
Szerződésben és a jogszabályokban meghatározottak szerinti ellátásához szükséges

(12)

fej

lesztéseket és karbantartásokat.

(13) A Közszolgáltató a jogszabályban meghatátozottak szerint köteles folyamatosan eleget tenni
a közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, köteles
továbbá az ehhez szükséges feltételek biztosításáról gondoskodni.

(14) A Közszolgáltató gondoskodik a közszolgáltatás díjainak beszedéséről és a kintlévőségek
kezeléséről. A be nem fizetett díjak adók módjára történő behajtásáról a Ht. rendelkezéseivel
összhangban a Nemzeti Adó-és Vámhivatalon (továbbiakban: NAV) keresztül gondoskodik.
(15)

A Közszolgáltató a hulladék gyríjtése,szá|litása, kezelése során a közszolgáltatő
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésénekfeltételeiről szóló 43812012. (XII.29.) Korm.rendelet előírásait köteles
alkalmazni.
6.§

(1) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
bejelentéseinek intézése,panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással
kapcsolatos általános tájékoztatásnyujtás biztosítása érdekébenSalgótarján városban
ügyfelszolgálatot működtet.

(2) A Közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvényben meghatár ozottakon túlmenően :
a.) az oHÜ által kiállított minősítő okiratot,
b .) az aIka|mazott h u l l ad ékgazdál ko dás i kö z szo l gáltatás i d íj akat,
c.) a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat,
d.) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet,
e.) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat,
f.) - ha a Közszolgáltatő alvá]rlalkazőt alka|maz - az aVállalkozóra vonatkozó közérdekű
adatokat
azigyfélszolgálatán és honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

(3) A Közszolgáltatő az úgyfé|szolgálata keretében a panaszok fogadását az alábbi módokon
biztosítja:
a.) telefonon,
b.) elektronikus levél itüarr,
c.) postai levél útján,
d.) személyesen.

(4)

A

Közszolgáltatő az ingatlanhaszná|ők tájékoztatása érdekébenhonlapján közzéteszi az

alábbiakat:

a.) a

Közszolgáltató bemutatása, hulladékgazdálkodási tevékenysége,

b.) közérdekű adatai,

c.) a közszolgáltatás díjai,
d.) panaszkezelés, ügyfelszolgálat elérhetőségei,
e.) Közszo l gáltatási S zerződése,

f.) alvállalkozó igénybevételeesetén az alválla|kozó megnevezése, és az alvállalkozói
szerződéssel érintett települések felsorolása,

g.)a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésénekfeltételeiről szőlő 43812012. (XII.29.) Korm.rendelet 5.§ (l)
bekezdésében foglaltak.
4.Az Önko rmányzat hu lladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

7.§

(1) Az

Önkormányzat a település közigazgatási területén a Közszolgáltatási Szerződésben,
valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást

szervez és tart fenn.

a.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésérea jogszabályoknak megfelelő
közszolgáltató

kiválasztása.

közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő
hulladékgazdálkodási közszolgált atási szerződés megkötése.

b.) a kiválasztott/kijelölt

(2) Az

Önkormányzat a jogszabályok keretei között az (I) bekezdésben meghatározott
feladatára tekintettel megalkotja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályaka
vonatkozó önkormányzati rendeletet.
5.

Az ingatlanhasználó kötelezettségei
8.§

(1) Az

ingatlanhasználó köteles az ingatlanon keletkező vagy birtokába került települési
hulladékot a jogszabályokban meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá azt a
Közszolgáltatónak átadni.
Ezen kötelezettség telj esítése sor án az ingatlanhasználó köteles :
a..) a Ht. rendelkezéseinek megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
szükséges feltételeket a Közszolg áltatő száméra biztosítani,

ellátásához

b..) az ingatlan területén képződő települési hulladékot gyűjteni, azt a Közszolgáltatónak
átadni és az ingatlanon keletkező települési hulladék kezelésérea Társulás á|ta| szewezett

közszolgáltatást igénybe venni; jelen pontban foglalt kötelezettség a gazdálkodó szervezet
ingatlanhasználó tekintetében aháztartásihoz hasonló vegyes hulladék tekintetében áll fenn,
c..) a közszolgáltatási

díjat kiegyenlíteni.

(2) A

természetes személy ingatlanhasználő a települési hulladék részétképezőelkülönítetten
gffitött hulladék Közszolgáltatónak való átadásétről a Ht. 39.§ (2) bekezdése szerint is
gondoskodhat.

(3)

A gazdálkodó szervezet ingatlanhaszná|ő

ahántartási hulladékhoz hasonló hulladék részét

képező elkülönítetten gyíjtött hulladék kezelésérőla Ht. 39.§ (3) bekezdése szerint
gondoskodik.

(4) Az ingatlanhasználő

köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszo|gáltatás igénybevételérekötelezetté válik.

(5) A

közszolgáltatás igénybevételérekötelezett ingat|anhasználő a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés
hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.

(6) Ha az

ingatlanhasználő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételérevonatkozó
kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat jegyzője erre határozattal kötelezi. A
határozat elleni fellebbezést Litke település Képviselő testülete bírálja el.

(7)

Az

ingatlanhasználő egyéb kötelezettségei tekintetében

irányadók.

6.

a Ht. és végrehajtási rendeletei

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi ellátásának rendje
9.§

(1)

A hulladék begníjtésének,elszállításának rendjét az

(2)

A

(3)

A

1.

mellék|ettarta|mazza.

közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a
települési hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás esetében - a (3) bekezdésben
foglaltak kivételével- az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltatő az ingat|anhasználó
számára akőzszo|gáltatást felajánlja, illetve aközszolgáltatás teljesítésérerendelkezésre áll.
héntartásihoz hasonló (vegyes) hulladékra vonatkoző közszolgáltatást igénybe vevő
gazdálkodó szervezet esetében a közszolgáltatási jogviszony az erte vonatkozó írásba
foglalt szerződés megkötésével jön létre.

(4) A

közszolgáltatási jogviszony létrejöttéröl, valamint a közszolgá|tatás teljesítésének
feltételeiről a Közszolgáltatő az ingatlanhasználőt írásban köteles értesíteni.
Az értesítésbenmeg kell jelölni:
a.) a közszolgáltatás igénybevételénekkezdő napját,
b.) a teljesítés helyét,

c.)az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gytíjtőedényt űrtartalom és darabszám
szerint,

,

d.)az ürítésigyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
e.) az ingatlanhaszná|ő által meghatátozott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék
mennyi sé gét, ame lyre a közszolgáltatást az ingatlanhasználő i gényb e ve szi.
f.) a gffitőedények használatának jogcímét és módját,
g. ) a kö z s zo lgáltatási díj at é s alkalmazásának fe ltétel eit,
h.)a közszolgáltatás mértékétmeghaladó, az ingat|anhasználó igényei szerinti esetleges
több letszo l gáltatást és annak díj át,
i.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
j .) a szer ződé s m ó do s í tásának, fe lm ondás ának fe ltéte l e it,
k.) az ft ány adó j ogszabályok me ghat fu ozását.

(5) A
me

(6) A

közszolgáltatási jogviszony létrejöttéről szóló értesítésmintáját jelen rendelet 2.
l l ékl ete tartalmazza.

közszolgáltatás tárgyában kötött

szerződés tartalmi elemei megegyeznek

bekezdésben foglalt értesítéstartalmával.

a

(4)

(7) A

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
Közszolgáltatő az ingatlanhasználőt - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni
köteles.

7. A hulladék gyűjtésére és elszállítására valő átadásra szolgáló
gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

10.§

(1)

Az ingatlanhasználó

a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására aKözszolgáltató
i génybe venni.

szál l ítóeszk özéhez rendszeresített gyrij tőedényt köteles

(2) Az

igénybeveendő gyujtőedények típusait, illeWe a gyújtőedényekben elhelyezhető
települési szilárd hulladékok maximális súlyát az 5.§ (3) bekezdéstartalmazza.

(3)

Belterületen aháztartási és a háztartásihoz hasonló hulladékok gyríjtéséhezrendszeresített
gyűjtőedények méretének és számánakmeghatározásakor - heti egyszeri ürítéstfeltételezve
- két ürítésközötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 120 l hulladék mennyiséget kell
figyelembe venni.

(4) Ha az ingatlanhasználó

a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget
vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadásta kerülő hulladék mennyisége rendszeresen
meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó
megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő
űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyrijtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési
gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(5) Az

ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a
Közszolgáltatónak, ha az ingatlanon az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése varható. A bejelentés alapján a Közszolgáltatő
köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott
mennyiségénekmegfelelő gyíjtéséhez,illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú,
vagy további gríjtőedényt, illetve a hulladék gyújtésérealkalmas műanyagzsákot az
ingatlanhasználő rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni.

(6)

8.

Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag

haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználő elmulasztja a (5)
bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató jogosu|t az így átadott,
illetőleg a gyújtőedényzetmellé kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás
tényéről és az ennek megfeleló díj alkalmazásáről a Közszolgáltatő az ingatlanhasználót
egyidej űleg értesíteni köteles.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadásra szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével,
használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
11.§

(1) Az

ingatlanhasználő a gytíjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.
Gffitőedény közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában
helyezhető el.

(2) Az

ingatlanhasználó köteles a gyújtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltatő által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyujtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
A gríjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a
közterületre, kivéve M (I) bekezdés második mondatában megjelölt esetet.
9

(3) A

hulladék elszállítása céljaból kihelyezeü gyujtőedények fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében- lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgaásakor és üdtésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

A kihelyezett gytíjtőedény nem akadályozhatja ajármű

és gyalogos forgalmat és elhelyezése
járhat
baleset vagy károkozás veszélyénekelőidézésével.
egyébkéntsem

12.§
(1)

Az

a

gyujtőedények tisztán tartásáról,
ingatlanhasználő köteles gondoskodni
fertőtlenítéséröl, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. E
kötelezettség alól kivételt képeznek a köaerületen tartósan elhelyezett 770, 1100, , 5000
literes gyűjtőedények, melyek tisztítását és fertőtlenítésétlegalább kéthavonta, illetőleg
szükség szerint nagyobb gyakorisággal a Közszolgáltatő végzi.
Fertőtlenítésre csak
külön jogszabályban meghatarozott és engedélyezett szerek
használhatók.

a

(2)

A

közterületre szabályszerűen kihelyezett gyujtőedények ürítése során esetlegesen
keletkezett szennyeződés takaríásáről aKözszolgáltató köteles gondoskodni.
13.§

(l)

(2)

Ha a

g$íjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek €l, amely az edényben
összetömörödött
vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltatő felhívására
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott
esetleges kárt megtéríteni.

Tilos a gyűjtőedénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem

tartozó
hulladékot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyeáetheti a gyűjtést, ürítést
végző személyek vagy más személyek életét,testi épségét,egészségét.

l0

9.

A lomtalanítás alá tartoző települési hulladékra
vonatkozó külön rendelkezések
14.§

(1) A

lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltatő által előzetesen megielölt
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából uíTa a helyre, amelyet a Közszolgáltató

előzetesen megielölt.

(2) Az

elszá|lítartdó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közteriileten, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne karosítsa, illetve
ne j arj on baleset vagy karokozás veszélyénekelőidézésével.

10.

Elhagyott hulladék
15.§

(1) Az

ingatlanon ellenőrizetlen köriilmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék Ht.
31.§-a szerinti elszállítasának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy
korábbi birtokosát terheli.

(2) A

közteriileten elhagyott , illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék
elsállítrásáról és kezeléséről a Ht. 6l.§ (4) bekezdésében meghatározott esetben az
Önkormányzat gondoskodik.

(3)

Ha az a személy, aki a hulladékot azingatlan területén vagy a közterületen elhagyta vagy
jogellenesen elhelyezte, azonosíthatóvá válik, a Ht. rendelkezései szerint kell eljámi.

1

1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
16.§

(1) A

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Ht.-ben meghatározottak szerint a
minisáer rendeletben állapítja meg.

@ A

hulladékgazdálkodrfui közszolgáltatási
Közszolgáltatónak fizeti meg.

ll

dü

összegét

az

ingatlanhasználó a

(3) A

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséreaz az ingatlanhasználó köteles,
aki a jogszabályok szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltaás igénybevételéreköteles.

(4)

Az ingatlanhasználók hulladékgazdálkodasi közszolgáltaási díjat a Közszolgáltatő részére
- a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - negyedévente fizetnek.
A 9. § (3) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetek a hulladékgazdálkodási
közszolgálátási díjat - szátmla alapján - havonta kötelesek megfizetni.

(5)

A közszolgáltaás díját számlaellenében atérgyidőszak utolsó napjáig kell kiegyenlíteni.

(6)

Nem tagadhatja meg a hulladékgazdálkodasi közszolgáltatási díj megíizetésétaz, aki a

települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételévelkapcsolatos
kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltatő szémfua a közszolgáltatást
felaj ánlj a, i l letve a közszo|gáltatás telj esítésérerendelkezésre ál l.

(7)

Az Önkormányzat az

(8)

Az

általa az ingatlanhaszná|ő számána részben vagy egészben biztosított
díjkedvezményt a Közszolgáltató részéredíjkompenzáció címéremegtéríti a (4) bekezdés
szerinti szám|ázási rendnek megfelelően.
a lakóingatlan tulajdonos, aki legalább 60 napig megszakíüís nélkül nem tartózkodik az
ingatlanán, és az ingatlant más nem használja, a távollét idejére legfeljebb 90 napig
mentesül a közszolgáltatás díja alól. A várható távollét időtartamát a távollét megkezdését
megelőző 30 nappal a KözszolgáItatő felé írásban kell bejelenteni. A távollét tényéthitelt
érdemlően igazolni kell. Az igazolás elmaradása esetén a Közszolgáltató az engedélyezett
időtartamrakiszámlénzaaszolgáltatásidíjat.

(9) A

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéértaz ingatlanhasználőt terhelő
díjhátralék és az azzal összefiiggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás
egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozasnak minősülnek, melynek
behajtásáról a Közszolgáltató a Ht. rendelkezéseinek megfelelően a NAV útján
gondoskodik.

12

§

t2. A^ hulladékgazdálkodósi közszolgáltatós
tetjesítésénekszüneteltetése, koílítoása

1^

l,

tt

lar

,

17.§

4

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

teljesítésea Ht. és végrehajtási rendeleteiberr

m. fejezet
záró rendelkezesek

'

13.

Eátályba téptetó rendelkezések
1&§

.(l)

Jelen rendelet

@

Az

- a )€

bekezdésben foglatt kivétellel

- kihirdetést követö

napon lép hatályba.

5,§ (8) bekezdés2015. janufu 1. napján lép hatáyba.

14. Átmeneti rendelkezések

19.§

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a2014.
Ht.

9 1.

§-a állapítja meg.

l3

december 31-ig terjedö idószakra a

15.

Ilatályon kívlll helyezó rendelkezósek
20.§

(l) Hatályát vesái: 7l2§0l. Q0I.20.) rendelet a települési szilárd hulladél&al kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról

és a kQzszolgáltatás kötelezö

igénybevételéről.

(2) Jelen rendelet l9.§-a 20l5. január l-jén hatrályát

vesái.

Mészáros 7ÁltÁn
Jegyzo

Versegi Z§ltán
polgálmester

A rendelet 2014. január 08. napján kihirdetésre keűlt.
Mészáros 7ÁltÁn
jegyző
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1.

'

melléklet a

2l2O14. (I.8.) önkormányzatírendelethez

AZ ADoTT TELEr-,ÜlÉs SAJÁT vIsZoNtYAI SZERINT KÉ,szÍrnNoŐ
E,L AZALÁBBI MINTA ALAPULvÉrnr.,ÉvEL!
A hulladékszállítás rendje

és területi

határai

A hulladékszállítás gytijtőedényenkénti és gyakoriság szerinti meghatározása

1.

Lakóineatlanok esetén
120 Q40) literes kuka alkalnazásával történő hulladékszállítás

Ll.

Litke teljes kőzigazgatási teríiletén2hetí lx gyakorisaseal.

Ewéb települési szilárd hulladék esetén
A szolgáltatóval kötött külön mególlapodás szerint.

2.

2.melléklet a
2l20l4. (I.8.) önkorm ényzati rendelethez

Értesítés
Lakástulaj dono sok r észére
Név:

Cím:...
,.....120|3. (......) önkormányzati
Ertesítjük Tisztelt Címet, hogy
rendelete alapján a települési hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését
biztosító közszolgáltatás igénybevétele kötelező. Aháúartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáItatást
az Ön szétmára cégünk, a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. mint Közszolgáltatő az alábbi feltételek szerint nyujtja.

1. A

megjelölt közszolgáltatást

a Közszolgákatő

napjától

folyamatosan biao sítj a.

2.

A szolgáltatás teljesítésénekhelye:

3. A

keletkezó hulladék gyűjtésére és átmeneti tárolásara Közszolgáltató az alábbi típusúés
darabszámú gyűjtőedényt biztosítja:
Darabszám
Azonosító
Típus

4,

A gyűjtőedény ürítésigyakorisága: ...,........ alkalom/hét, ürítésinap: H, K, SZ, CS, P

5.

Az ingatlanon elóreláthatólag keletkező hulladék mennyisége (Ör. szerint min. 120 l/hét)

6.

A

közszolgáltatéLsi

díj mértékétévente a miniszteri rendelet határozza meg, melynek mértéke

2014. évre vonatkozóan:

Ürítésidíj: ...

Áfa:.....................,..,.,.,..................,

Összesen:.

7.

A díjat számla

alapján a tárgynegyedév utolsó
egyidejűleg megküldött csekken telj esíteni.

Ft/hó
r't/hó
Ft/hó

......,.
napjáig kell

átutalással, vagy

a

szétmlával

Az

értesítésbenmeghatározotl. mennyiséget meghaladó többletszolgáltatás díjának mértéke
megegyezik a közszolgáltatás díjának mértékével,azonban a szolgáltatás nyújtását követően
külön kerül kiszámlázást a.

9.

A közszolgáltatás teljesítésérevonatkozóan a 2012, évi CLXXXV. törvény

és a 212014. (I.8.)

önkormányzati rendelet rendelkezés ei az irányadőak,

VCÜ SalgOtarjáni
Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

