Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2003.(II.14.) rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.)

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8.§-ban foglalt, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII.
törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati hulladékgazdálkodási
feladatkörbe tartozó, a köztisztasággal és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok
ellátására a következő rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1.§
Varsány Község Önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan
tulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
2.§
(1) A közszolgáltatást Varsány Község Önkormányzata a salgótarjáni VGÜ Kft-vel kötött
szerződések alapján látja el.
(2) Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelyező telep Salgótarjá város külterületén lévő
műszaki létesítmény.
(3) A közszolgáltatók a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének elősegítésére – a
fokozatosság elvének figyelembevételével – az önkormányzat által kijelölt területen
hulladékudvart létesíthetnek és tarthatnak fenn.
3.§
A közszolgáltatással ellátott terület Varsány község közigazgatási területe.
4.§
(1) A közszolgáltatást minden ingatlan tulajdonosa köteles igénybe venni, és a
közszolgáltatási díjat megfizetni.
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(2) A gazdálkodó szervezetek a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett
hulladékbegyűjtést nem kötelesek igénybe venni abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet
a hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettséget a jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés,
létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti.
(3) Amennyiben a gazdálkodó szervezet saját maga nem tud gondoskodni a hulladék
kezeléséről, azt köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.
(4) Az az ingatlan tulajdonos, akinek települési hulladéka keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg telephelyül szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az
ingatlanon folytatott tevékenysége során keletkezett hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és
arra közszolgáltatást igénybe venni.
5.§
Az ingatlantulajdonos a rendszeresített hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező
igénybevétele mellett, az ingatlanán keletkező alkalmi, vagy mérete miatt a közszolgáltatás
keretében nem szállítható települési hulladékát, 3 m3 mennyiségig hulladék kísérő jeggyel
maga is elszállíthatja a kijelölt ártalmatlanító helyre.
6.§
E rendelet alkalmazásában:
Települési hulladék: a háztartások ól származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.
Hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
esetleges hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a szállítóeszközköz rendszeresített
gyűjtőedényben, a közterületeken vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató
rendelkezésére bocsátott hulladék ártalmatlanítására irányul.
A hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele: az élővilág és az emberi
egészség védelmében bevezetett olyan alkotmányos rendelkezés, amely alól közösségi
érdekből egyetlen ingatlan tulajdonosnak, vagy települési hulladéktermelőnek sem adható
indokolatlan felmentés.
Ingatlan tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, az ingatlan használója.
Települési hulladék kísérő jegy: a hulladék lerakó telep üzemeltetője által kibocsátott
sorszámozott nyomtatvány, mely a hulladék szabályos szállítását és elhelyezését szolgálja.
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II. FEJEZET
A közszolgáltatás rendje és módja
7.§
(1)
A közszolgáltató a hulladék begyűjtéséről heti egy alkalommal, hétfői napon köteles
gondoskodni.
(2) Amennyiben a szállítás időpontjában változás következik be, a közszolgáltató köteles az
ingatlan tulajdonosokat a helyi hangosbemondón keresztül értesíteni.
8.§
(1) Az ingatlan tulajdonos alapvető kötelessége, hogy a települési szilárd hulladék
keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, az elszállításra való átvételig gyűjtse,
illetve tárolja.
(2) A közszolgáltatás során kizárólag 120 literes szabványos tároló használható.
(3) A szabványos gyűjtő edények megfelelő mennyiségben történő beszerzéséről első
alkalommal az önkormányzat gondoskodik.
(4) A megrongálódott gyűjtőedény cseréje az ingatlan tulajdonos kötelessége.
(5) A tárolóedények folyamatos tisztántartása és fertőtlenítése az ingatlan tulajdonosának a
feladata.
(6) A tárolóedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a
kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy
begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása
során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító telep műszaki berendezéseit.
(7) Ha a közszolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tárolóban olyan anyagot, tárgyat
helyeztek el, amely nem minősül települési hulladéknak, úgy azt nem szállítják el.
(8) Ha a szállító azt érzékeli, hogy a gyűjtőtartályban 50 kg-ot jelentősen meghaladó
hulladékot helyeztek el, megtagadható az elszállítás.
(9) A szolgáltatás megtagadásáról a tulajdonost írásban értesíti a szolgáltató. Amennyiben a
tulajdonos a megtagadási okokat nem szünteti meg, a szolgáltató a tulajdonos költségére
megszünteti.
(10) A gyűjtőedények ürítése vagy a szállítás során kiszóródott hulladék feltakarításáról a
közszolgáltató haladéktalanul köteles gondoskodni.
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III. FEJEZET
A szerződésre vonatkozó rendelkezések
9.§
(1) A közszolgáltatás megkezdéséről, ellátásának rendjéről és módjáról a közszolgáltató és az
ingatlan tulajdonos ezzel összefüggő jogairól és kötelezettségeiről, valamint a
közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeiről – e rendelet szerint – az
ingatlan tulajdonosokat a közszolgáltató írásban köteles értesíteni.
(2) Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltató felé – kiküldött írásbeli értesítés tartalmának
megfelelően – annak kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkoznia kell.
(3) A nyilatkozat elmaradása esetén a közszolgáltató 8 napos határidővel köteles felhívni a
tulajdonost ismételten nyilatkozattételre. Ha a nyilatkozat továbbra is elmarad, 15 napon belül
a szabálysértési hatóságnál szabálysértési eljárást kezdeményez.
(4) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés az értesítésben foglalt tartalommal a
nyilatkozatot követően, a közszolgáltatás igénybevételével jön létre.
(5) A közszolgáltatási szerződés akkor is létrejön, ha a közszolgáltató igazolja, hogy az
ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatást felajánlotta és a rendelkezésre állást is igazolta.
(6) A tulajdonos személyében bekövetkezett változást a régi tulajdonos köteles 15 napon belül
bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés napjáig a közszolgáltatás díja a régi tulajdonost
terheli.
10.§
(1) Szüneteltethető a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon,
amelyeken legalább 30 napig senki nem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem
keletkezik.
(2) A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó igényt a tulajdonos a
szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt 15 nappal írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a szolgáltatónak
haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.
(4) A fent megjelölt szüneteltető kérelemre a szolgáltató a beérkezéstől számított 15 napon
belül köteles nyilatkozni és a díjfizetés alóli mentességet biztosítani.
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IV. FEJEZET
A közszolgáltatás díja

11.§
(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a szolgáltató részére
közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
(2) A közszolgáltatás díja meg nem fizetés esetén adók módjára behajtható.

V. FEJEZET
A hulladékok szállításának különös szabályai

12.§
(1) Az az ingatlan tulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának
elszállításáról, elhelyezéséről e rendelet 4.§-ában foglaltak szerint maga gondoskodik, azt
csak:
a.) zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel rendelkező, erre
jogosult cég, vállalkozás igénybevételével
b.) 3 m3 hulladékmennyiségig saját szervezésben, szóródás mentesen lekötött zsákban
c.) köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével
d.) közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, hirdetményben kijelölt helyre történő
kihelyezéssel
teheti meg.

VI. FEJEZET
A kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos rendelkezések
13.§
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a
jegyző feladata.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi ellenőrzésre az ÁNTSZ
illetékes szervezete jogosult.
(3)
Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek, illetve helyszíni
bírságot is kiszabhatnak az ingatlan tulajdonos, vagy a hulladékot szállító gépjármű vezetője
ellen.
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VII. FEJEZET
Zárórendelkezések
14.§
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet 8.§ (2) bekezdésében előírt gyűjtőedény és annak használatára vonatkozó
rendelkezések 2003. május 1. napján lépnek hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 4/1996.(II.26.) helyi rendelet
8.§-a.

Varsány, 2003. február 13.

Kiss Zoltán
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

Kihirdetve:
Varsány, 2003. február 14.

Bárány Erzsébet
jegyző
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