Gulács Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2015.(VI.26.) Öt.
rendelete
a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről
Gulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §-ában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el.
Általános rendelkezések
1.§
(1) Minden hulladékkal összefüggő tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni,
hogy a hulladék:
a) mennyiségének csökkentését eredményezze,
b) újrahasznosítását minél nagyobb arányban tegye lehetővé
c) okozta környezeti hatásokat minimálisra csökkentse,
d) keletkezésének ellenőrzésére, megítélésére és minősítésére vonatkozó
adatok biztosítva legyenek.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékok szállításával és
kezelésével összefüggő tevékenységekre.
2. §
(1) Gulács Község Önkormányzata a község közigazgatási területén a települési
szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését
szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás)
útján biztosítja.
(2) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével
kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja.
(3) A közszolgáltatás ellátására a Társulás kizárólagos tulajdonában lévő ÉszakAlföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) mint
közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott
területen lévő ingatlan használója -a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott
módon- köteles igénybe venni, ha jogszabály vagy hatósági határozat ettől eltérően
nem rendelkezik.
(5) a) A közszolgáltató tagjai és alvállalkozó által végezhető hulladékgazdálkodási
tevékenység: begyűjtés, szállítás, előkezelés, kezelés.

b) Amennyiben a közszolgáltató tagjai és alvállalkozó többségi önkormányzati, állami
tulajdonú társaság, hulladékgazdálkodási tevékenységüket a közszolgáltatás
egészéhez viszonyítva korlátozás nélküli arányban végezhetik.
c) Amennyiben a közszolgáltató a közszolgáltató tagjai és alvállalkozó b) ponttól
különböző tulajdoni szerkezetű társaság, a hulladékgazdálkodási tevékenység
aránya a teljes közszolgáltatáshoz viszonyítva nem haladhatja meg a 40%-ot.

3. §
(1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hatékonyan közreműködni és a
települési környezet- különösen a közterületek- veszélyeztetését, szennyeződését,
fertőzését eredményező tevékenységtől tartózkodni.
(2) Tilos a hulladékot elhagyni,- a gyűjtés, a szállítás és a lerakás szabályaitól eltérő
módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(3) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonos
megállapításáig az ingatlan használóját terhelik.
(4) Az e rendelettel összefüggő tevékenység és a rendeletben foglaltak
ellenőrzéséről a Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.
Értelmező rendelkezések
4. §
E rendelet alkalmazása szempontjából a vonatkozó ágazati jogszabályokban
meghatározott fogalmak meghatározását kell alkalmazni.
A települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység
5. §
(1) A települési szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával és ártalmatlanításával
kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az arra vonatkozó –
közszolgáltatási szerződés alapján -a rendelet 2. mellékletében meghatározott
közszolgáltató végzi.
(2.) A közszolgáltatás kiterjed:
a.) a
közszolgáltatás
ellátására
feljogosított
Közszolgáltató,
a
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen
vagy az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére
bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő
rendszeres elszállítására.
(3) A közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást a község teljes belterületi
részén köteles elvégezni.
(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást
igénybe venni a Közszolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.
Települési szilárd hulladék gyűjtés és szállítása

6. §
(1) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatálya alá tartozó háztartási
hulladék meghatározott gyűjtési gyakoriságú elszállításához szükséges tartályok
űrtartalmának
megállapításánál
a
termelt
(keletkezett)
hulladékot,
de
lakóegységenként legkevesebb 120 l/lakóegység hulladék mennyiséget kell
figyelembe venni hetente.
A közszolgáltató által biztosított edényzetbe elhelyezhető hulladékok összes súlya:
120 literes edényzetbe
25 kg
1100 literes konténerbe
250 kg
60 liter űrmértékű edény igénybevételére jogosult az a természetes személy, aki a
lakóingatlant az Önkormányzat által igazoltan egyedül és életvitelszerűen használja.
(2) A közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevővel a kötelező közszolgáltatáson
felüli többlet hulladék elszállítására egyedi szerződésben eltérő díjat állapíthat meg.
(3) A szállítójárműhöz rendszeresített hulladékgyűjtő vagy tárolóedény megfelelő
mennyiségű beszerzésről, javításáról, pótlásáról és a szolgáltatással érintett
ingatlanokon való elhelyezéséről (térítés ellenében történő odaszállításáról) a
Közszolgáltató köteles gondoskodni. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő saját
tulajdonát képező, megfelelő műszaki állapotú, a Közszolgáltató szállító eszközeihez
rendszeresített gyűjtőedénnyel rendelkezik, úgy az abban tárolt hulladék elszállítását
a Közszolgáltató köteles elvégezni.
(4) A 60 és 120 literes hulladékgyűjtő edények rendszeres tisztán tartásáról,
megőrzéséről a használó köteles gondoskodni. A közterületen elhelyezett
konténerek és azok környezetének rendszeres tisztán tartása, fertőtlenítése az
önkormányzat feladata.
(5) A hulladékszállító jármű személyzete a szemétgyűjtő edényeket az ingatlan
bejárata előtti közterületen veszi át ürítés céljából, majd ürítés után oda helyezi
vissza. Az ürítés alkalmával esetlegesen szennyezett közterület megtisztításáról a
szemétgyűjtő jármű személyzete azonnal köteles gondoskodni.
(6) A szemétgyűjtő edények közterületen való tárolása, használata során keletkezett
szennyeződést, a sérült, elhasználódott gyűjtőedények hibájából adódó elcsorgást,
szétszóródást az edényzet használója köteles eltávolítani. A közterület, illetve a
közút arra alkalmas részének igénybevétele hulladéktároló edény elhelyezésére,
mentes a díj megfizetése alól.
(7) a) A Közszolgáltató a település közigazgatási területén a Ht. 39.§ (5) bekezdés
szerinti elkülönített gyűjtést köteles megszervezni, az ingatlanhasználó köteles azt
igénybe venni.
(b) Az elkülönített hulladék gyűjtését a Közszolgáltató:
a. házhoz menő gyűjtőjáratokkal,
b. gyűjtőszigetek működtetésével
vagy ezek kombinációjával biztosítja.

(c) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém
hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott sárga vagy kék színű, a
közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes hulladékgyűjtő zsákba gyűjti.
(d) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-,
és fém hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti.
(e) A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben
csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.
(f) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó
gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési
alkalmakról a lakosságot a Közszolgáltató tájékoztatja.
7. §
(1) Hulladékgyűjtő konténerek közterületi elhelyezését a vonatkozó szakhatósági
előírások szerint védőtávolság betartásával úgy kell megoldani, hogy a konténerekre
sem a gyalogos, sem a közúti forgalmat ne akadályozzák, illetőleg az elhelyezés
lehetővé tegye azok szállító járműre történő felemelését.
Közterületen tárolt hulladékgyűjtő edényt a lakóépülettől, főépülettől lehetőség
szerint legalább 10 m távolságra kell elhelyezni.
(2) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről
nem gondoskodik, vagy a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés- a
környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan- környezetvédelmi szempontból
lényegesen kedvezőbb, mint amit a gazdálkodó szervezet alkalmaz.
(3) A nem rendszeresen keletkező, a szállítójárműhöz rendszeresített gyűjtőedénybe
már nem elhelyezhető, de kötegelt, a közszolgáltató által biztosított zsákokban
összegyűjtött,
a
közterületre
szemétszállítási
napokon
rendszeresített
gyűjtőedényekkel együtt kihelyezett szilárd hulladékot külön díjazás fejében a
szolgáltató kötele elszállítani.
(4) A közszolgáltatás keretében a szabvány gyűjtőedényekbe helyezett szilárd
hulladékkal a közszolgáltatást végző a továbbiakban saját tulajdonaként rendelkezik,
elszállítja ártalmatlanítás vagy további feldolgozás céljából.
8. §
(1) A lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben
felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor,
háztartási berendezés és készülék, stb.) továbbá a naponta keletkező háztartási
hulladék mennyiségét maghaladó falomb és kerti hulladék szervezett
összegyűjtéséről és elszállításáról a szervezett hulladékszállítás keretében
(lomtalanítási akció) időszakosan, a Közszolgáltató gondoskodik.
(2) A lomtalanítási akció időpontját a gyűjtőhelyek megjelölésével a szolgáltató kellő
időben közli a lakossággal.

(3) A lomtalanítási akció szolgáltatásának igénybevétele az állampolgárok részéről
ingyenes.
9. §
(1) A község területén keletkező települési szilárd hulladék másodlagos hasznosítása
céljából gyűjtőhelyek alakíthatók ki, illetve gyűjtőedények helyezhetőek el. Az
edényzet elhelyezésére vonatkozó engedélyek beszerzése a Közszolgáltató
feladata.
(2) A szervezett hulladékszállításba be nem vont területeken a települési szilárd
hulladék tárolásáról, rendszeres elszállításáról a vonatkozó szakhatósági előírások
figyelembe vételével, a Közszolgáltató közreműködésével az ingatlan tulajdonosa
gondoskodik.
Települési szilárd hulladék kezelése
10. §
(1) A települési szilárd hulladék lerakása kizárólag az erre a célra létesített
lerakóhelyen történhet.
(2) A szilárd hulladéklerakó-hely kezelése a kötelezően ellátandó közszolgáltatás
körébe tartozik.
(3) A közszolgáltatás létrejön a szolgáltatás felajánlásával. A kötelező szolgáltatás
megvalósul azáltal, hogy a szolgáltató felkínálja a szolgáltatását, a megjelölt ürítési
napokon megkísérli a hulladék begyűjtését és elszállítását.
(4) Az általánostól eltérő esetekre egyedi szerződést kell kötni, melyre nem
vonatkozik az általános szerződésminta előírása.
(5) A szilárd hulladékok gyűjtésére szolgáló edényzet ürítését a közegészségügyi
előírások figyelembe vételével általánosan hetente egy alkalommal kell elvégezni.

A helyi közszolgáltatás díja, díjfizetés
11.§
(1) A települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtéséért, elszállításáért és
ártalommentes elhelyezéséért, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
megállapításáért felelős miniszter által külön rendeletben megállapított
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat kell fizetni a közszolgáltatónak.
(2) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatást igénybe vevő fizeti meg a
közszolgáltató részére közvetlenül.
(3) Az ingatlanhasználó a hulladékszállítási díjat az igénybevétel napjától számítva
köteles megfizetni. Az igénybevétel tényét a közszolgáltató részére 15 napon belül
kell jelenteni.

(4) Az ingatlanhasználó mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább 30
nappal a kívánt időpont előtt írásban kéri a közszolgáltatótól a közszolgáltatás
szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 30 napig, megszakítás nélkül nem
tartózkodik ingatlanán, és az ingatlant más sem használja.
(5) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre
vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő
év január 15-ig az ingatlan használója írásban köteles kérni a közszolgáltatótól. A
közszolgáltató a szünetelés meghosszabbítására vonatkozó kérelmet akkor fogadja
el, ha a kérelmező a Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által kiállított
igazolással és a bázis évre vonatkozólag legalább kettő közüzemi számlával igazolja,
hogy az ingatlant életvitelszerűen a kedvezményezett időszakban nem használta. Ha
a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó köteles azt
haladéktalanul írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak.
(6) A szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a
kérelmezőnek díjhátraléka nincs.
(7) Az ingatlan használatában bekövetkezett változást a felek 15 napon belül
kötelesek írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.
(8) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a változás
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követően az új használó köteles
fizetni.
(9) A közszolgáltatás díját tartalmazó számlával kapcsolatos panaszt a közszolgáltató
kezeli.

Adatkezelés
12. §
(1) Szolgáltató a közszolgáltatás teljesítése érdekében a személyes adat kezelésére
jogosult (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja
neve). A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig kezelhető.
(2) Szolgáltató megfelelő intézkedésekkel köteles gondoskodni, hogy az
adatbiztonság ne sérülhessen. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetve sérülés vagy
megsemmisülés ellen.

(3) Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlan
használójának azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével,
jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására,
számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok
behajtására használhatja fel.
(4) Szolgáltató nem jogosult az általa kezelt személyes adat nyilvánosságra
hozatalára.
Záró rendelkezések
13. §
(1) E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gulács Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2010. (XII.16.) számú rendelettel
módosított A helyi hulladék, közszolgáltatás rendjéről, köztisztasággal kapcsolatos
egyéb kérdésekről és az egyes közszolgáltatások díjának megállapításáról szóló
20/2004. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelete.
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