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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásrő|
Hét Községi ÖnkorményzatKépviselő-testí.ilete a hulladékról szóló 2012" évi CLXXXV.
törvény 35.§-ában és 88. §-ának (4) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján, a
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
MagyarországhelyiönkormanyzataitőIszőIő2011.
bekezdésének 19, pontjában meghatározott feladatkörében elvárva az alábbiakat rendeli

e1.

I.Fejezet

Általános rendelkezések
l,.

A rendelet hatálya

,,

1.§

A rendelet területi hatálya Hét község közigazgatási területére terjed ki.
A rendelet tárgyi hatálya a Hét községközigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék

(1)
(2)

gyűj té sére, szá|litásár a

A

és

ártalm atl anrtás ár a terj ed ki.

rendelet személyi haíálya azol<ra a természetes személyekre, jogi szenlélyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (I) bekezdés szerinti területen a
hulladékról szőló 2012, évi CLXXXV, törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 34. pontla szerint
ingatlanhasználónak (továbbiakban: ingatlanhasználó) minősülnek.
(4) A rendelethatálya nerrr terjed ki a veszélyes hulladékra, a települési folyékony hu|ladéWa, az
építési-bontásitevékenység során keletkező hulladékra

(3)

2.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
2.§

A

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás(továbbiakban:közszolgáltatás)

az alábbi

tevékenységekre

terjed ki:

a közszolgáltatás az annak ellátására feljogosított közszolgáltatő

szállítő eszközéhez rendszeresített
gytijtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd
lrulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres elszállitására,
b.)az ingatlanon összegytíjtött nagy darabos,a lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék
évente kétszer-a közszolgá|tatő által meghatározott idöpontban és helyen,eíTe a célra biáosított
szállítóeszkö zén-történő beg!íjtéséreés a szolgáltatő áItali elszállítására,
c.)a közszolgáltatő által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgffitő szigeteken,továbbá a
kőzszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gytíjtóedényben,vagy más eszközben szelektíven
gl,tíj tött települési szilár d hulladék be gyűjté sére,
d.)a hánatásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyíjtött hulladék összegyűjtésére és
elszállítására,
a,)
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-)e,)az a.) és d,)pontokban foglaltak szerint gy,tijtött,begytíjtött és elszállított települési szilárd hulladék
elhelyezésére,kezeléséreés ártalmatl anitásáraterjed ki.

3.§
(1) Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben foglaltak szerint

hulladékgazdálkodási közszoIgáItatásról azEszak-magyarcrszági Regionális Hulladékkezelési
Önkormányzati Tarsulás(székhely:344lMezőkeresztes,DőzsaGy u. 30.) tagjaként
gondoskodik.
(2)

A Hét község közígazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező települési szIlárd

hulladék a Hejőpapi Hulladéklerakóba(Hej őpapi,07315 hrsz)kerül elhelyezésre

Il.fejezet

A
1.

közszolgáltatás ellátása

A közszolgáltatás ellátásának rendje

és módja

4.§

A közszolgáltató

települési szilard hulladék begffitéséről heti rendszerességgel az áItala
előre megh atár ozott időpontban köteles gondo sko dni.
(1)

a

(2)Az 1.§(3)bekezdésében meghatánozott ingatlanhasználő azingatlanán keletkező települési
szilárd hulladék elhelyezéséól az e rendeletben meghatározott módon,aközszolgáItatás
igénybevétele útján köteles gondoskodni
(3)Az ingatlanhasználőnak a települési szilárd hulladékot a száIlításí napokon elszáIlítás
célj ából a közszolg áItatő rendelkezésére kell bo cs átani,

()Az

ingatlanhasznáIő a hulladék gffitésére aközszolgáltatő szállítőeszközéhez
rendszeresített 60literes,és 120literes gytíjtőedényeket,illetve aközszolgáltatő egyedi
jelöléssel ellátott és a közszolgáItatő vagy megbízottja által értékesítettgyűjtőzsákot köteles

használni.A gffitőedényzeíbtztosításáről díj ellenében a közszolgáltató,illetve
k<lltségéreazingatlanhasználőgondoskodik.

saját

(5)A közszolgáltatás feltételeiben,rendjében bekövetkezettváItozásről aközszolgáltatő az
ingatlantulajdonost aváltozás bekövetkezte előU legalább 10 nappal köteles tájékoztatni.
(6) Aközszolgáltató évente két alkalommal (tavasszal és ősszel)az önkormányzattal
egyeztetett időpontban köteles díj felszámolása nélktil lomtalanítási akciót szewezni.A
lomtalanítás pontos idejéről a közszolgáltatő a lakosságot a helyben szokásos módon köteles
tájékoztatni.
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2.Lomtalanítás
5.§
(1)

A közszolgáltatás keretében aközszolgáltatőkizfuőlag

(2)

A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

lakosságnál aháztartásokban
képző dött, de a rendszere s hulladékszáIlításr a használato s gyúj tő edényekben el nem
helye zhető na gydarab o s, l om hul ladékot szállít1a eL
a

a,)építésiés bontási hulladék,
b.)gumiabroncs hulladék,
c.)gépjármúroncs vagy termékkénttovább nem használhatő jaííílű,

d.)azipart,mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék,

e.)veszélyeshulladék

,

,,

f ,)háztaríásokb an kel etkező ve gye s hull adék,

g.)kefii hulladék.

Az elszállítandó lomhulladékot a köáerületen úgy kell elhelyezti,hogy az a jármű és
gyalogosforgalmat ne akadályozzua gyűjtő-szállítő játmű által jől megközelíthető legyen,a
zöld területet és a növényzetet ne károsítsa,és ne jádon baleset vagy károkozás veszélyének
(3)

előidézésével.
3.

A közszolgáltatás keretében történő szilárd hulladék szelektív gyűjtése
6.§

Az ingatlanhasználő a szelektíven gyűjtött haztartásihulladékot(papír,üveg,műartyag,)az
elhelyezés céIjárakijelölt hulladékgyűjtő szigeten a hulladékfqta szerinti elkülönítésre
(1)

szolgáló gyűjtőedényben is elhelyezheti.

(2)

gyilltőszigethasználata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljéxaszolgálő helyre

^ szállitásáről azingatlanhasználő gondoskodik,A hulladékot a kijelölt helyen úgy kell
történő
elhelyezni,hogy az más hulladékfajtákkal ne keveredjen és a környezetet ne veszélyeáesse.
(3)

A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények

kihelyezéséről,az edények tirítéséről,karbantartásáról és fertőtlenítéséről a közszolgáltatő
gondoskodik.
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(4) Ahazhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed azingatlarthasznáIőnáI keletkezett és
elkülönítetten gyűjtött műanyag és papír hulladékfajtái<ra,valamint a fém
hulladékfajtfu a,továbbáahá^artásbanképződőzöldhulladéI<ra.
(5)A házhoz menő,elkülönített hulladékgyűjtéshez sztikséges hulladékfajtákra utaló jelzéssel
ellátott hulladékgffitő zsákot aközszoIgáltatő térítésmentesen biztosítja.A zsákokban a jelzett
hulladékfajtán kívül egyéb hulladék elhelyezése tilos

4. Aközszolgáltató

jogai és kötelezettségei
7.§

(1)A közszolgáltató köteles a hulladék összegyűjtése és elszállítása során olyan gondossággal
eljárni,hogy a hulladék a száIlítőjrárműbe történő ürítésekor,illetőleg a szállítás folyamán ne
szóródjon ki és más környezetszennyezést e okozzon.

(2) Azürítésből vagy szállításból ...jő ,r.*yeződés esetén aközszolgáttatő a hulladék
eltakarításárőI és az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.
(3) Amennyiben a közszolgáltatő

hulladékösszegffitési és elszáIlítási tevékenységéta

meghatározott időpontbanelvégezni nem tudja,e tényről köteles az önkormányzatot

értesíteni

és az elmaradt szolgáltatást 24 őrán belül pótolni.
5.

Az ingatlanhasználók jogai

és kötelezettségei

8.§
(1)

Az ingatlanhasználő köteles az önkormányzat

áItaI szewezettközszolgáltatás

igénybevételére,az ingatIanán keletkező települési szilud hulladék rendeletben előírtak
szerintigyűjtésére,tárolására,aközszolgáltatőnaktörténőátadására,valaminta
közszolgáItatási

díj me gfi zeté sére.

(2)Az ingatlanhasználő köteles a gyűjtőedényt-a hulladékszállítási napok kivételével-a
ingatlana területén elhelyezni.
(3)Az ingatlanhasznáIő köteles a gyqtőedényét a hulladék elszállítása céljabőI a
hulladékszállítási napon közterületre kihelyezni,úgy,hogy az abegyűjtéstvégzőjárművel
me gközelíthető le gyen, és ne akadáIy ozza a jarmú é s gyalo go sforgalmat.
(a)

A gytijtőedénybe tilos mérgező,veszélyes vagy egyéb olyan hulladékot rakni,amely

veszélyezíetheti a kitirítéstyégző dolgozó éIetét,egészségét,vagytesti épségét,illetvea
begyűjtés során a gytijtőgépkocsi műszaki berendezéseiben rongálódást tdézhet elő,vagy
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értalmatlartítása során veszélyeztetheti a környezetet vagy az áríalmatlanítólhasznosító telep

berendezéseit.
(5)

Az ingatlanhasznáIő köteles aközszolgáltatónak

bejelenteni, ha a tulajdonos- váItozás
igénybevételérekötelezetté válik. E tényt a

vagy egyéb ok miatt aközszolgáltatás
keletkezéstől számított 15 napon belül írásban kell bejelenteni.
6.

A közszolgáltatás teljesítésérevonatkoző
adatkezelés s el kap

cs

szerződ,és €gyes

tartalmi elemei, az

olatos szab ályok

9.§

(1)A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasznáIő és a közszolgáltatő között
jogviszony jön létre.

(2)A szeruődés
a. )a szerződő

tartaImazza:

,

,

szerződéses

,

felek megnevezését és azonosító adatait,

b.) a szerződés tárgyát és a szolgáltatás igénybevételénekkezdő napjáú,,
c.) a gytíjtőedény,darabszámát,használatánakjogcímét,a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

d.) aközszolgáltatási

díj megállapítását,annakkiegyenlítése módját,gyakoriságát,az
nemfi zetésre vonatko ző szabáíy okat,
e.) a felek jogait,kötelezettségeit,a szerződés módosításának,felmondásának

esetleges

feltételeit,a

megszűnés eseteit,
f,)a panaszokj elzések elintézésimődját,

(3) aközszolgáltatás teljesítése érdekében aközszolgáItató jogosult

a vele szerződéses
jogviszonyban állók személyes adatai kezelésére,különösen azigénybeveítszolgáItatás
ellenszolgáltatásanak teljesítése érdekében.A személyes adatok kezelése során a
közszolgáltató köteles a hatályos törvény előírásai szerint eljarni.

(4)

A közszol gáltató az ingatlanhasznáIő személyes adatait

a szerző dése s

jo

gvi szony

fennállása alatt,díjhátrálék esetén atartozás megfizetéséig kezelheti,A jogviszony
megszűnését követően a közszolgáltatő köteles akezelt adatokat megsemmisíteni,illetve
törvény előírása szerint az önkormányzatnak éúadni
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A kőzszolgáltatási díj
10.§

Az ingatlanhasznaIő köteles aközszolgáltatási díjat negyedévente,a közszolgáltatő
kiállított számla ellenében, postai átutalási megbízással megfizetni a szolgáltatónak.
(1)

által

(2) AzingatlanhasznáIő nemtagadhatjameg aközszolgáltatási díj megfizetésétana
tekintettel, hogy a közszolgáItatást nem veszi igénybe, feltéve, ha aközszolgáItatő az
ingatlanhasználő számára aközszolgáItatást felajanlja, illetve aközszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó rendelkezésre állását igazolta.

III. Fejezet

zárő rendélkezések
11.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) HatáIyátvesái Hét Községi ÖnkormányzatKépviselő-testületének
(1)

a települési szilárd
hulladék gyűjtésére,szállítására és elhelyezésóre vonatkoző szabályokról szóló
6l
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