Sóshartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013. ( XI.25.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról
Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. Törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a település hulladékgazdálkodásáról a
következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. § (1) Sóshartyán Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési
szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és
kezelésére.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Sóshartyán
község mindenkori közigazgatási területére terjed ki.
(3) A község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett szolgáltató a VGÜ
Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (továbbiakban Szolgáltató), címe: 3100 Salgótarján, Kertész út 2.
(4) Települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása kizárólag a szolgáltató
által működtetett Salgótarján Térségi Szilárd Hulladéklerakó Telep hulladéklerakóhelyén történhet.
2. § 1) Az Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi lakott ingatlan
tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban ingatlantulajdonos) az
ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást az e
rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni.
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett nem veszélyes
hulladékot, amely tömegénél és mennyiségénél fogva alkalmatlan a közszolgáltatás
keretében történő rendszeres begyűjtésre – a szolgáltató által működtetett
szeméttelepre mennyiségi korlátozás nélkül maga is elszállíthatja és lerakási díj
megfizetése mellett, elhelyezheti.
3. § Az e rendeletben használt fogalmakat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
jogszabályokban foglaltak szerint kell értelmezni.
II. FEJEZET
1. A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendje
4. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére,
illetve elszállítására a szolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt

(kukát), a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék
gyűjtésére a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, azonosító jelével ellátott
gyűjtőeszközt (környezetbarát zsákot) köteles igénybe venni.
5. § (1) A Szolgáltató a hulladék elszállítását – az Önkormányzattal történő egyeztetés
és jóváhagyás alapján - kéthetente egy alkalommal a hét ugyanazon napján végzi.
(2) Az ürítések napját és az esetleges módosításokat (továbbiakban járatterv)
hirdetmény útján évenként közzé kell tenni.
(3) A szolgáltató köteles a járattervet akkor is betartani, ha az ürítési nap
munkaszüneti napra esik. Nem teljesítés esetén díjcsökkentés érvényesíthető.
6. § (1) A szolgáltató évente egy alkalommal megszervezi és lebonyolítja a lakossági
lomtalanítást.
(2) A nagy darabos hulladékot (lomot) az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által
előzetesen megjelölt - hirdetmény útján közzétett - időpontban helyezheti ki
elszállítás céljából.
III. fejezet
2. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei
7.§ (1) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény ürítését oly módon végezni, hogy az
ingatlantulajdonosok nyugalmát szükségtelenül ne zavarja, és az edény épségét
megóvja.
(2) A begyűjtés során keletkezett (kiszóródott) szennyeződés takarításáról a
szolgáltató köteles az ürítéssel egyidejűleg gondoskodni.
(3)A szolgáltató képviselője köteles továbbá a kuka ürítése után azt az útpadkától az
ingatlan irányába legalább 30 cm-re visszahelyezni, oly módon, hogy a közút
forgalmát ne zavarja.
(4) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben:
a) az ingatlanhasználó kérelmére a szerződés szünetel,
b) a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a 8. § (5)
bekezdésében megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy a gyűjtőedény túltöltött.
A gyűjtőedény kiürítésének megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével a
kiürítés megtagadásának alkalmával, írásos formában, beazonosítható és
visszaellenőrizhető módon értesíti az ingatlanhasználót.
3. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
8. § (1) Az ingatlantulajdonos a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (
továbbiakban: Htv.) és e rendelet előírásait betartva igénybe veszi a közszolgáltatást,
betartja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat és eleget
tesz közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének.
(2) Az ingatlantulajdonos gyűjtőedényeket saját ingatlanán belül köteles tárolni. A
szolgáltatási szerződésben - hirdetmény útján közzétett - rögzített szállítási napot
megelőző napi 18 órától jogosult a közterületre úgy kihelyezni, hogy a szolgáltató
számára hozzáférhető legyen és a közút (közterület) forgalmát ne akadályozza.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében becsukva kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon ki.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról.
(5) Tilos a gyűjtőedényben mérgező, tűz- és robbanásveszélyes vagy egyéb olyan
anyagot (pl.: akkumulátor, aszfalt, autógumi; festék oldószer, fáradt olaj stb.)
elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző személyek vagy mások
életét, testi épségét, egészségét.
(6) Az ingatlantulajdonos az adataiban bekövetkező változásokat az Etesi Közös
Önkormányzati Hivatal Sóshartyáni Kirendeltségén 15 napon belül bejelenti.
(7) Az ingatlantulajdonos jogában áll a Közszolgáltató tevékenységévei
kapcsolatosan panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és
jóhiszeműen kell eljárnia.
(8) Az ingatlantulajdonos joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos javaslatait megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra
érdemi tájékoztatást kapjon.
(9) Az Ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését, kizárólag írásban, előre
kérheti a Közszolgáltatótól abban az esetben, ha az ingatlanát 30 napot meghaladó
ideig nem kívánja használni.
IV. FEJEZET
4. Szolgáltatásra vonatkozó szerződés
9. §(1) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti szerződést írásban kell
megkötni.
(2) A szilárd hulladék közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésnek az
alábbiakat kell tartalmaznia:
- megrendelő adatai
- név
- cím
- szerződés tárgyát
- közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját
- rendelkezésre bocsátott edény darabszámát és ürítési térfogatát
- ürítési napot
- teljesítés helyét
- ürítési gyakoriságot
- számlázás módját
- számla kibocsátás idejét
- szolgáltatáshoz kapcsolódó információkat
- megrendelő által közölt adatokat
- közszolgáltatás mértékét meghaladó, megrendelő igényéhez kapcsolódó
- esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról
- díjfizetést igazoló matricáról
- szolgáltatónál működtetett ügyfélszolgálat helyét és idejét
- szerződés módosítás és felmondás feltételeit

(3) A szolgáltatási szerződés érvényességét a Szolgáltató által, a tárgyévre kiadott, a
kukára felragasztott matrica igazolja.
(4) Szünetel a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés, ha a tulajdonos időleges
távollétét előzetes bejelenti és a bejelentés valós. Mentesül az ingatlantulajdonos a
szolgáltatási díj megfizetése alól:
a./ ha az ingatlan beépítetlen vagy laktalan és települési szilárd hulladék nem
keletkezik,
b./ az ingatlantulajdonos tartós (legalább 30 nap) távolléte esetén, melyet a
Szolgáltatónak a távollét kezdete előtt legalább 15 nappal bejelent és az ingatlant más
nem használja.
V. FEJEZET
5. Közszolgáltatási díj fizetésének rendje, kedvezmények
10. § (1) A közszolgáltatás igénybevétele után jogosult a szolgáltató az
Önkormányzatnak kiszámlázni, a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosoknak
az Önkormányzat számlázza ki, melyet Sóshartyán Község Önkormányzat
házipénztárába kell megfizetni.
(2) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját az Etesi Közös
Önkormányzati Hivatal Sóshartyáni Kirendeltségén történt bejelentése hónapjának
utolsó napjáig a korábbi, az követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.
(3) Kérelemre 50%-os díjkedvezményben részesül –önkormányzati támogatással- az
egyedül élő 60. életévét betöltött nyugdíjas személy. A kérelmet az Etesi Közös
Önkormányzati Hivatal Sóshartyáni Kirendeltségéhez kell benyújtani.
6. A közszolgáltatás szüneteltetése
11.§ (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon,
amelyeken folyamatosan legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék
sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles
bejelenteni az Etesi Közös Önkormányzati Hivatal Sóshartyáni Kirendeltségén, a
szüneteletetés kíván kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal. A szüneteltetés csak
teljes hónapra érvényesíthető.
(3) A szünetletetés feltételeiben bekövetkezett változást, az ingatlantulajdonos
haladéktalanul köteles bejelenteni az Etesi Közös Önkormányzati Hivatal
Sóshartyáni Kirendeltségén.

7. Üdülő ingatlanok és időlegesen használt ingatlanok
12. §(1) Az üdülő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkezett
hulladékának összegyűjtéséről, kezeléséről, illetve saját költségén a térségi
hulladéklerakó helyre történő elszállíttatásáról. Amennyiben az üdülő ingatlan
tulajdonosa a közszolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki a hulladékát, a
közszolgáltató köteles gondoskodni annak elszállításáról.

VI. FEJEZET
8. Adatvédelmi rendelkezések
13.§ (1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére
köteles ingatlantulajdonosokról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az
azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.
(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat
elsődlegesen az ingatlantulajdonos adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A
személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési
jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően köteles eljárni.
(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
(4) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Htv. 65. §
(2) bekezdése alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet
tarthatja nyilván a hulladék eredetének nyomon követése céljából.
(5) A Közszolgáltató a természetes személy ingatlantulajdonos adatait a
közszolgáltatási szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az
abból származó tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően
a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.
(6) Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra
alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

VII. FEJEZET.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4.§ (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület
szemétszállítási díjkedvezményről szóló 7/2013. ( IV. 29. ) rendelete.
Sóshartyán, 2013. november 25.

Tóth Gabriella
polgármester

Tóth Patrícia
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2013. november 25.

Tóth Patrícia
jegyző

