Vasmegyer Község Képviselıtestületének
17/2002 (XII.31.) számú rendelete
A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról
Vasmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. Törvény 23. §-ának felhatalmazása alapján, az ingatlantulajdonosoknál keletkezı
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról az
alábbi rendeletet alkotja:
1. fejezet
Általános rendelkezések
1. §.
(1) Vasmegyer község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék
rendszeres győjtésére, elszállíttatására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen
tevékenységek ellátásáról kötelezı helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelezı közszolgáltatásra
vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos
ellátása, a tevékenység ellenırizhetısége.
(3) A rendelet területi hatálya kiterjed Vasmegyer község közigazgatási területének
belterületére.
(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed a község belterületén fekvı ingatlan tulajdonosára,
birtokosára vagy használójára (továbbiakban együtt: tulajdonos).
(5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységévei összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezelésérıl
a./ a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt)13.
§-ban foglaltaknak megfelelıen nem gondoskodik, vagy
b./ a közszolgáltatás keretében nyújtott települési szilárd hulladékkezelés - a
környezetvédelmi felügyelıség által igazoltan - a Hgt. 13. §-ban
meghatározottaknál lényegesen kedvezıbb megoldással történik.
(6) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a településen keletkezı szilárd hulladék alábbi fajtáira:
- háztartási hulladék,
- egyéb szilárd hulladék.
(7) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a települési
folyékonyhulladékra és a velük összefüggı tevékenységre.

2. §.
(1) A közszolgáltatás az ennek ellátására feljogosított szolgáltató (a továbbiakban:
közszolgáltató) szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben, a közterületen vagy
az ingatlanon összegyőjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési
szilárd hulladék elhelyezés céljára történı rendszeres elszállítására terjed ki. A
közszolgáltatással ellátott terület a település belterülete.
(2)1 A közszolgáltatást a NYÍR-FLOP Generálkivitelezı Szállítási és Szolgáltató Kft.
(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits út 119/a.) látja el, az önkormányzattal kötött
közszolgáltatási szerzıdés alapján.
(3) A közszolgáltatónak a feladata ellátáshoz rendelkeznie kell a Környezetvédelmi
Felügyelıség által kiadott települési szilárd hulladék begyőjtésére és szállítására
vonatkozó engedéllyel.

II. fejezet
A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos,
a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggı jogai és kötelezettségei
3. §.

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött megállapodás (szerzıdés),
valamint a Hgt. és az e rendeletben foglaltak szerint köteles végezni.
(2) A hulladék összegyőjtése, elszállítása hetenkénti gyakorisággal történik a közszolgáltató
által elıre meghatározott idıpontokban.
(3) Ahol az egyedi győjtés technikai és mőszaki okok miatt nem megoldható, ott a
közszolgáltató 300 m-en belül köteles győjtıedényzetet biztosítani.
(4) A közszolgáltató évente két alkalommal, április és október hónapokban köteles
lomtalanítási akciót szervezni az önkormányzattal egyeztetet idıpontban.
(5)2 A közszolgáltató köteles az összegyőjtött hulladékot az általa üzemeltetett, Demecser
város közigazgatási területén található regionális hulladéklerakó telepre szállítani és
ártalommentes elhelyezésérıl gondoskodni.

4. §.
(1) Az ingatlanon keletkezı és ott összegyőjtött hulladékot a tulajdonosoknak, gazdálkodó
szervezetnek az elszállítás napján - reggel - kell az ingatlan elıtti útszakasz melletti
közterületre kihelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés biztonságát ne
veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli idıpontban a hulladék közterületen történı
tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás idıszakában az erre kijelölt
helyeken.
(3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
győjtıedényben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak mőanyag zsákban, illetve
olyan szilárdanyagból készült edényben vagy kukában lehelt kihelyezni, amelyben
legfeljebb 30 kg súlyú hulladék helyezhetı el. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a
hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállító munkások testi épségét
veszélyezteti, vagy a szállító jármő mőszaki berendezéseit megrongálja.
(4) A(3) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelıen kihelyezett hulladék elszállítását a
szolgáltató megtagadhatja.
(5) A győjtıedények tisztántartásáról, fertıt1enítésérıl annak tulajdonosa (használója)
szükség szerint gondoskodni köteles.
(6) A győjtıedényeket, a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos.
5. §.
(1) A hulladék szállítása az e célra szolgáló zártrendszerő célgéppel végezhetı. Ennek során
olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójármőbe történı ürítéskor,
illetıleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetszennyezıdést ne okozzon.
(2) Az ürítésbıl vagy szállításból eredı szennyezıdés esetén a szállító a hulladék
eltakarításáról, a területszennyezıdés mentesítésérıl, valamint az eredeti környezeti
állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.
(3) Amennyiben a szállítási napon valamilyen oknál fogva a szállítás kimarad, úgy azt a
rákövetkezı munkanapon a közszolgáltató pótolni köteles.
(4) Az építési hatóság bontási engedélyt csak akkor adhat ki, ha a kérelmezı a becsült bontási
törmelék mennyiségére nyilatkozatot tesz, továbbá nyilatkozik arról, hogy a bontási
törmeléket önmaga szállítja vagy szállíttatja el a 3. §. (5) bekezdésében megjelölt
létesítménybe.
(5) A (4) bekezdésben megjelölt rendelkezés a használatba vételi engedély kiadásánál is
alkalmazandó, az építés során keletkezett építési törmelék vonatkozásában.
6. §.
A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni,
valamint másnak győjtıedényébe - annak engedélye nélkül - hulladékot elhelyezni tilos.
III. fejezet
A szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés egyes tartalmi elemei
7. §.
(1) Az Önkormányzat és a közszolgáltató közötti szerzıdésnek tartalmaznia kell:

a./ a szerzıdı felek megnevezését,
b./ a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség vállalást,
c./ a szállítás helyét és gyakoriságát,
d/ a győjtıedény ürítésre való ki- és behelyezésével kapcsolatos kötelezettségeket,
e./ az arra irányuló szolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítást a mindenkor meg
határozott - mint legmagasabb mértékő - díj ellenében, illetve figyelembevételével
végzi,
f./ a szolgáltatási díj megállapításának alapját (a győjtıedényzet egyszeri ürítési díja,
illetve az elszállításra átvett hulladék térfogat szerint meghatározott díja), abban
bekövetkezı változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget,
g./ a szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés elmulasztásának
jogkövetkezményeit.
(2) Az Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött szerzıdés 10 évre szól.
IV fejezet
A közszolgáltatás díja
8. §.
A Képviselıtestület a közszolgáltatás kötelezı igénybevételéért a tulajdonos terhére
közszolgáltatási díjat nem állapít meg. A közszolgáltatás végzésével felmerülı költségeket a
magánszemélyek kommunális adójából származó adóbevételbıl kívánja megtéríteni.
V. fejezet
Elhagyott hulladékra vonatkozó rendelkezések
9. §.

(1) Az ingatlanon elhagyott hulladékkezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha
annak személye nem állapítható meg - ellenkezı bizonyításig - az ingatlan tulajdonosát
terheli.
(2) A közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve
ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül a Közszolgáltató gondoskodik. A
Közszolgáltatót a közterületrıl elszállított elhagyott hulladékért különszolgáltatási díj
illeti meg, amelyet az Önkormányzat térit meg.
(3) Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselı vele szemben a
hulladékkezelés és az eljárás költségeit érvényesítheti.
(4) Az elhagyott hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban az
Önkormányzat jegyzıje a Hgt. törvény 30. §. (3) bekezdésének a.) és b.) pontjában
foglaltak szerint jár el. Az Önkormányzat jegyzıje ellenırzi a települési szilárd hulladék
egyes összetevıinek szelektív győjtését, valamint a közszolgáltatás keretében történı

begyőjtés szabályainak betartását.
(5)

Az Önkormányzat jegyzıje külön jogszabályban
hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult.

meghatározott

esetekben

VI fejezet
Szabálysértési rendelkezések
10. §.
Aki a rendelet 4. §. (1), (2), (6) bekezdéseiben, az 5. §. (1) és (2) bekezdéseiben valamint a 6.
§-ában foglalt rendelkezéseket megszegi - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik szabálysértést követ el és 30. 000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
Értelmezı rendelkezések
11. §.
E rendelet alkalmazásában:
a./ települési szilárd hulladék: a háztartásokból vagy gazdasági tevékenységbıl származó
szilárd hulladék, illetıleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal
együtt kezelhetı más hulladék.
b./ nem minısül hulladéknak: az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a hó, a
folyékony tőz- vagy robbanásveszélyes, mérgezı, illetve fertızı anyag, valamint a 0,10 m3 -t
meghaladó mennyiségő épülettörmelék. Nem minısül továbbá hulladéknak a sár, a kerti és
gazdasági hulladék, a falomb, valamint - a lakossági díjszámítás szempontjából - a
gazdasági tevékenységbıl származó hulladék, amelynek mennyisége szállításonként a 0,10
m3 -t meghaladja.
c./ gazdálkodó szervezet: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi
IV. törvény 685. § c./ pontjai szerinti szervezet.
d./ háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott
ingatlan magán tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e.
e./ ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.
f./ hulladékkezelı: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az
ingatlan tulajdonosától átveszi, elszállítja, illetve ártalmatlanítja, kezeli.
g./szolgáltató: Vasmegyer település közigazgatási területének belterületén a települési szilárd
hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyőjti,
elszállítja, illetve ártalmatlanítja, kezeli.
h./ közszolgáltatási díj: a közszolgáltatás ellátásáért, vételéért a szolgáltatónak fizetendı az
önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési idıszakra vonatkozóan megállapított díj.

i./ közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet
(közút, járda, tér, közpark).
Záró rendelkezések
12. §.
(1) Ez a rendelet 2003. január hó 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti a
köztisztaság fenntartásáról szóló módosított 8/1991.(VIII. 2.) számú rendelet 11/A. §-a,
12./A. §-a, 13/A. §-a, 14/A. §-a és a 18. §. (1) bekezdésének 4. pontja.

Vasmegyer, 2002. december 31.

Vass Imre
polgármester

Dr. Hostyisovszki István
jegyzı

