Döbrököz Község Önkormányzat
14/2010. (XII.23.) számú rendelete
a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
(Egységes szerkezet)
Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. tv. (továbbiakban Hgt.) 23.§-ban foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a hulladékkal
kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, a
hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló
224/2004.(VII.22.) Korm. Rendelet előírásaira az alábbi rendeletet alkotja.
I.
FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK
A rendelet célja
1. §.
A rendelet célja a lakossági használat során keletkező települési szilárd hulladékok összegyűjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.
A rendelet hatálya
2. §.
(1) 1A rendelet tárgyi hatálya a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) bekezdésének 43. pontjában meghatározott települési
szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő
közszolgáltatás teljes körére terjed ki.
(2) 2A rendelet területi hatálya Döbrököz Község közigazgatási területére terjed ki. A helyi
településrendezés eszközei Döbrököz község területére üdülőövezetet nem határoznak
meg, ezért a rendelet üdülőingatlanokkal kapcsolatos szabályozást nem tartalmaz.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására
és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra, valamint a
település területén szolgáltatást igénybe vevő ingatlanok tulajdonosaira, használóira
(továbbiakban: tulajdonos), ahol a szilárd hulladék keletkezik.
(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony
hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.
Hulladékkezelési közszolgáltatás
3. §.
(1) Döbrököz Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és
tart fenn.
(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására.
(3) 3A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató,
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az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Dél-Dunántúli
Hulladékkezelő Nkft. ( székhely : 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2., a továbbiakban:
szolgáltató).
Értelmező rendelkezés
4. §.4
II.
FEJEZET
A TELEPÜLÉS SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
5. §.
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

5A

települési hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására a szerződés az
önkormányzat és a közszolgáltató között a 317/2013. (VIII.28) Korm. rendelet szerint
történő kiválasztást követően, a tulajdonos és a szolgáltató között az erre vonatkozó
szolgáltatás igénybevételével, illetve a közszolgáltató szolgáltatásának felajánlásával
jön létre.
6A feljogosított közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között – az önkormányzat
által a Ht. 33.§-a alapján a kötelezően szervezett közszolgáltatásra – a Ptk. közüzemi
szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre.
A hulladék begyűjtése és elszállítása a szolgáltató által minden hét keddjén történik.
7Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállíttatására a
szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített maximum 240 literes, a kereskedelmi
forgalomban beszerezhető műanyag gyűjtőedényt (kuka), vagy a szolgáltató által
térítés ellenében rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott hulladékgyűjtő
zsákot köteles igénybe venni.
8Az igénybe veendő gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedényekben elhelyezhető
települési szilárd hulladékok súlyának felső határa:
60 literes gyűjtőedény
18 kg
80 literes gyűjtőedény
28 kg
120 literes gyűjtőedény
45 kg
240 literes gyűjtőedény
72 kg
A közszolgáltatás szünetelése
5/A. §.9

(1) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni arra az időszakra, ameddig a közszolgáltatás
igénybevételére vonatkozó kötelezettség szünetel.
(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon a családi házas ingatlanokon,
amelyeken folyamatosan senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.
(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a
szolgáltatónak.
(4) Ha a szünetelés (2) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.
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(5) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó
hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a
szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles e
rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat fizetni.
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6. §.
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá
hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az
ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,
b) a települési szilárd hulladékot- különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét,
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot
ne zavarja.
c) Az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e
rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.
d) Az ingatlantulajdonos a papír, az üveg, és a műanyag hulladékot elkülönítve
gyűjtheti (szelektív hulladékgyűjtő), és azt az erre rendszeresített szelektív
hulladékgyűjtő szigetekre szállíthatja.
10
(2) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de
az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet vagy vállalkozás bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a
gazdálkodó szervezetnek illetve vállalkozásnak az ingatlanon folytatott gazdasági
tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten
gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve hogy a települési szilárd
hulladék kezeléséről a Ht. 31.§-ában foglaltak szerint nem gondoskodott.
(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában
nem illetve csak részben veszi igénybe.
7. §.
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.
Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön rendeletében
meghatározott közterület-használati engedély (közterület-használati szerződés) alapján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket, gyűjtőzsákokat a hulladék elszállítása
céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt,
gyűjtőzsákot legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a
közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. Amennyiben a közszolgáltató az
ingatlantulajdonos elől nem szállítja el a hulladékot, az ingatlantulajdonos köteles a hulladékot
az erre rendszeresített önkormányzati konténerbe szállítani.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A gyűjtőzsák száját
oly módon kell lezárni, bekötözni, hogy a benne elhelyezett hulladék ne szóródhasson ki. A
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hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és
ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(4) A kihelyezett gyűjtőedényből, gyűjtőzsákból a még használható dolgokat kiválogatni
(guberálni) tilos.
(5) A kihelyezett gyűjtőedény, gyűjtőzsák nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
8.§
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(3) Tilos a gyűjtőedénybe, gyűjtőzsákba folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot,
állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést,
ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
A szolgáltató kötelezettségei
9. §.
(1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e
rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani az engedélyében kijelölt hulladék
lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak
megfelelő módon gondoskodni.
(2) A szolgáltató a hulladék gyűjtését és elszállítását kedden 5.00 és 20.00 óra között köteles
végezni.
(3) A közszolgáltató a szolgáltatás végzése során, a szolgáltatást igénybevevők
tudomására jutott személyi adatait köteles a mindenkor érvényben lévő adatkezelési
jogszabályok előírásai szerint nyilvántartani és kezelni.
(4) Az önkormányzat a közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a
közszolgáltató a jogszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy az e
rendeletben foglaltak alapján kötött szerződésben foglalt kötelezettségeit felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy súlyosan megszegi.
10. §.
(1) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés
takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás
neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka,
és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a
szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedényt javítása, pótlása, illetve cseréje az
ingatlantulajdonost terheli.
Lomtalanítás
11. §.
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lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató évente 1
alkalommal a közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik.
(2) A szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék elszállítására
köteles.
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt
helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű – és a
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a
zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
(1)

11A

A hulladékkezelési közszolgáltatás keretében kötött szerződés egyes tartalmi elemei
11/A. §.12,13
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásra,
illetőleg annak igénybevételére (teljesítésére) vonatkozó szerződést kell kötni a
Közszolgáltató és Döbrököz Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat),
mint szerződéskötő felek között.
(2) A szerződésben meg kell határozni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b) a teljesítés helyét,
c) az ingatlantulajdonos által igénybe vehető gyűjtőedényt űrtartalom szerint,
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
e) a közszolgáltatás tartalmát,
f) a szerződés megszűnéséről.
Közszolgáltatási díj
12. §.14
15

A települési hulladék hetente történő ürítése és elszállítása a gyűjtőedényekből a
lakosság részére közszolgáltatási díj ellenében történik, melynek mértékét külön
jogszabály tartalmazza. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatási díj fizetésére
kötelezett számla ellenében, negyedévente, utólag köteles megfizetni.
16
(2) – (8)
(1)

13. §.
A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe
történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést se
idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület
szennyeződés mentesítéséről és az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék
termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
14. §.
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(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a szolgáltatót
bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a
szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű
hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék
elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.
(2) Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat köteles
megfizetni.
(3) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni az önkormányzat külön rendeletében
meghatározott közterület-használati engedély (közterület-használati szerződés) megszerzéséről,
ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra
kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos
tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.
III.
FEJEZET
Szabálysértési rendelkezések
15. §.17
IV.
FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
16. §.
E rendelet 2011. január 01-én lép hatályba.
Szili Lajosné
Polgármester

Kárpáti Csaba
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2010. december 23-án.
Kárpáti Csaba
jegyző

Az egységes szerkezetű rendelet kihirdetve: 2013. december 10-én.

dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző
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Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI.01.) sz. ÖK rendelet. Hatályos 2012. június 1. napjától.
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