VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2007. (X.30.) SZÁMÚ

RENDELETE
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
KÖZSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYAINAK ÉS DÍJÁNAK
MEGHATÁROZÁSÁRÓL
(egységes szerkezetben)
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Vámosgyörk Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2007. (X.30.) számú
RENDELETE
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és
díjának meghatározásáról
(egységes szerkezetben)

Vámosgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében, valamint a 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában kapott
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) Vámosgyörk Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a településen
keletkezett települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésére, elszállítására és
ártalmatlanítására.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya
hulladékgazdálkodási feladatokra.

a

veszélyes

hulladékkal

kapcsolatos

(3) A közszolgáltatás célja: a köztisztaság, a környezetvédelem és a közegészségügy
követelményeinek megfelelő biztosítása, különösen:
a./ a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására
szervezett kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételének biztonságos, ellenőrizhető
teljesítésének rendje, valamint
b./ a kötelező közszolgáltatással összefüggő jogok és kötelezettségek meghatározása.
(4) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Vámosgyörk község
(továbbiakban: település) belterületére terjed ki.
(5) A település belterületén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
használója (a továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd
hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek történő átadásáról e rendeletben meghatározott módon köteles
gondoskodni.
(6) Tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon –
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni.
(7) A település belterületén a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult az a közszolgáltató, aki a Közbeszerzési
Szabályzat alapján a képviselő-testület döntése értelmében a szolgáltatásra megbízást
kap.
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2. §
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában
1./ Települési szilárd hulladék:
a./ háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során lakásokban, valamint a pihenés,
üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és
területein keletkező hulladék,
b./ közterületi hulladék: közforgalmú és zöld területen keletkező, veszélyesnek nem minősülő
hulladék,
c./ háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál
keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő hulladék,
d./ lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb méretű darabos
hulladék (nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, stb.), amelyet előre közzétett
időpontban gyűjt be és szállít el a közszolgáltató.
2./ Háztartás: lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott
ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e.
3./ Ingatlantulajdonos: (ingatlan használója) az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd
hulladék keletkezik.
4./ Ártalmatlanító hely: az önkormányzat által kijelölt, a települési szilárd hulladék
ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített lerakóhely. E rendelet
szempontjából az ártalmatlanító hely a szolgáltató tulajdonában lévő lerakóhely.
5./ Közszolgáltató: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az
ingatlan tulajdonosától, használójától átveszi, begyűjti, elszállítja és ártalmatlanítja.
6./ Közszolgáltatási díj: a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak a szolgáltatás
teljesítése után fizetendő, az önkormányzat rendeletében meghatározott díj, amely tartalmazza
a begyűjtés, az elszállítás, az ártalmatlanító helyen történő elhelyezés és ártalmatlanítás
költségeit.
7./ Egyedülálló: az a személy, aki egy háztartásban egyedül él, vagy kizárólag kiskorú,
jövedelemmel, keresettel nem rendelkező személy él vele közös háztartásban.1

1

Az 1/2008. (II.6.) számú rendelet alapján.
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3. §
A képviselő-testület feladatai
A képviselő-testület feladata különösen:
a./ a kötelező helyi szolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
összegyűjtésének és ártalmatlanításának megszervezése, valamint a kötelező közszolgáltatás
rendjének rendeletben történő meghatározása és a rendeletben foglaltak betartásának
ellenőrzése,
b./ a közszolgáltató Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően történő kiválasztása, a
közszolgáltatóval a kötelező közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási
szerződés megkötése,
c./ a közszolgáltatás díjának megállapítása,
d./ ártalmatlanító hely megjelölése,
e./ a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogok
gyakorlása, illetve az ezzel kapcsolatos feltételek megteremtése,
f./ a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a közszolgáltató
tevékenységének segítése,
g./ a kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok szükség
szerinti értékelése.
4. §
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
(1) Az ingatlantulajdonos köteles:
a./ az ingatlanán keletkező települési hulladékot elszállításra való átvételig gyűjtőedényben
gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek a megadott szállítási
napon átadni,
b./ a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
c./ a hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényt (120 l-es űrtartalmú szabvány edényzet) biztosítani, azt a szállítási napokon az
ingatlana elé kihelyezni, egyéb napokon az ingatlanán tárolni,
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d./ gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásról,
használatáról, valamint környezete tisztántartásáról.

fertőtlenítéséről,

rendeltetésszerű

(2) a./ Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet, építési törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
begyűjtést, az ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
b./ Tilos a gyűjtőedénybe 25 kg-nál több települési kommunális szilárd hulladékot
elhelyezni.
5. §
A kötelező közszolgáltatás igénybevétele
(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által
nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás igénybevételére a Hgt. 21. § (2) bekezdése
alapján köteles.
(3) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti
jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza
létre, hogy a szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(4) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a szolgáltató javaslata alapján a
képviselő-testület határozza meg. A szolgáltató a jóváhagyást követően köteles
tájékoztatni az ingatlantulajdonosokat.
(5) Egyedülálló személy a 4. §-ban előírt kötelezettségét 60 literes űrtartalmú
gyűjtőedényzet igénybevételével jogosult teljesíteni.1
6. §
A hulladék ürítésének minimális gyakorisága a településen hetente egy alkalom.
7. §
A közszolgáltatási szerződés
(1) A Közbeszerzési Szabályzat alapján kiválasztott közszolgáltatóval a képviselő-testület
közszolgáltatási szerződést köt a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
közszolgáltatás teljesítésével összefüggő részletes feltételek meghatározása érdekében.
1

Az 1/2008. (II.6.) számú rendelet alapján
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(2) A közszolgáltatási szerződés az aláírás napján jön létre, és – a felmondás eseteit
kivéve – az aláírás napjától számított 10. év utolsó napján jár le.
(3) A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a közszolgáltató kötelezettségeit.
(4) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell továbbá különösen
a./ a települési szilárd hulladék elszállításának gyakoriságát, amely heti egy
alkalomnál kevesebb nem lehet,
b./ a települési szilárd hulladék gyűjtésének módját,
c./ az ártalmatlanító hely megjelölését,
d./ a közszolgáltatás teljesítésének igazolására és ellenőrzésére szolgáló módszereket,
e./ a közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó eljárás szabályait,
f./ a közszolgáltatónak a tulajdonos irányába fennálló tájékoztatási kötelezettségét és e
kötelezettség teljesítésének módját,
g./ a közszolgáltatási szerződés módosításának, illetve felmondásának okait és eljárási
szabályait.
8. §
A közszolgáltató kötelezettsége
(1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a szolgáltató az ingatlantulajdonost
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során keletkezett szennyeződés
megszüntetéséről, eltakarításáról a szolgáltató haladéktalanul köteles gondoskodni.
(3) A szolgáltató a hibájából a begyűjtés során a gyűjtőedényben keletkezett kárt köteles
megtéríteni, vagy saját költségén megjavítani.
(4) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
szolgáltató az ingatlantulajdonost 3 napon belül köteles tájékoztatni – a változás
bekövetkezte előtt – írásban vagy felhívás útján.
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9. §
A közszolgáltatási díj
(1) A hulladékgazdálkodási díj megállapítására a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.
(III.28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.1
(2) A díj megállapítására vonatkozó javaslatot a szolgáltató évente november 30-ig
terjeszti az önkormányzat képviselő-testülete elé. Ezen ajánlat alapján megállapított és
kölcsönösen elfogadott díj képezi a közszolgáltatás díját. Az évente megállapított
közszolgáltatási díjat jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) A közszolgáltatás díját a lakott lakások tulajdonosai fizetik meg a közszolgáltatónak az
általa kiállított számla ellenében.2
(4)

3

10. §
Vegyes rendelkezések
(1) Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
a./ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem a rendeletben
meghatározott módon veszi igénybe (4.§ (1) a.)),
b./ a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul végzi (1. § (6)),
c./ a települési szilárd hulladékot az ingatlanán felhalmozza, illetve közterületre vagy más
ingatlanára e rendeletben megállapított feltételektől eltérően helyezi el (4. § (1) a./-b./
pont),
d./ a gyűjtőtartályban folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan veszélyes anyagot
helyez el, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét,
egészségét,
e./ lomtalanítás alá tartozó hulladékot a közszolgáltató által megjelölt időponttól eltérő
időben kihelyez, illetve olyan hulladékot helyez ki, amelyre a lomtalanítás nem
vonatkozik (2. § (1) d./ pont, 7. §),
f./ települési szilárd hulladékot Vámosgyörk község területére beszállít.

1

Módosította a 4/2009. (I.26.) számú rendelet
Módosította a 15/2007. (XI.27.) számú rendelet
3
Hatályon kívül helyezte a 17/2007. (XII.20.) számú rendelet
2
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(2) Az eljárásra a szabálysértésről szóló 1999. évi LXIX. törvény, valamint az egyes
szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az
irányadóak.
11. §
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Hgt. és a 64/2008. (III.28.) Korm.
rendeletben foglaltak az irányadóak.1
(2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-jétől
kell alkalmazni
Vámosgyörk, 2007. október 17.

Toma István
polgármester

Dr. Dobos Róbert
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Vámosgyörk, 2007. október 30.

Dr. Dobos Róbert
jegyző

1

Módosította a 4/2009. (I.26.) számú rendelet
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Melléklet a 11/2007. (X.30.) számú rendelethez1, 2, 3, 4

1.) Háztartásonként 120 L-es edény ürítése: 345,- Ft + Áfa/ürítés
2.) Háztartásonként 60 L-es edény ürítése: 270,- Ft +Áfa/ürítés
3.) Többlethulladék szállítása külön megállapodás szerint 110/120 L-es edényben: 345,- Ft +
Áfa/ürítés
4.) Szolgáltató által biztosított gyűjtőzsák: 320,- Ft + Áfa/db

1

A melléklet a 17/2007. (XII.20.) számú rendelet alapján képezi jelen rendelet részét.
Módosította a 4/2009. (I.26.) számú rendelet.
3
Módosította a 15/2009. (XII.14.) számú rendelet.
4
Módosította a 3/2011. (III.1.) számú rendelet.
2
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