Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011.(I.27.) rendelete a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek
tisztántartásáról
Felsőpetény Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselő-testület) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd
hulladék összegyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról a
következő rendeletet alkotja.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja

1.§
A rendelet célja, hogy a településtisztaság, a köztisztaság, a környezetvédelem és a
közegészségügy követelményeinek megfelelően szabályozza
a.) a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és
ártalmatlanítására szervezett helyi közszolgáltatás igénybevételének és
biztonságos, ellenőrizhető teljesítésének rendjét, valamint
b.) a kötelező közszolgáltatással összefüggő jogokat és kötelességeket.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, Felsőpetény község területén ingatlannal
rendelkező magánszemélyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre: ingatlan tulajdonosára, használójára, kezelőjére, bérlőjére, stb.
(továbbiakban együtt: tulajdonos).
Értelmező rendelkezések
3.§
(1) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó és a szabványos
gyűjtőedényzetben átmenetileg a következő szállítási napig tárolható, a rendszeres
gyűjtőjárattal, jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható
és az ártalmatlanító helyen elhelyezhető háztartási hulladék és egyéb szilárd
hulladék. (pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, kézi eszköz, rongy,
söpredék, salak, hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségü
falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából
keletkezett nem veszélyes hulladék, stb.), illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló
jellegü és összetételü, azzal együtt kezelhető más hulladék.
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(2) Lomtalanitás alá tartozó hulladék: a háztartásokban alkalmilag képződött vagy
felhalmozódott olyan nem veszélyes szilárd hulladék, amely a közszolgáltató által
rendszeresített szabványos gyűjtöedényzetben kezelhetöség, mérete, vagy
mennyisége miatt nem gyűjthetö és rendszeres gyűjtöjárattal nem szállítható (pl.
berendezési tárgy, bútor, stb.), és amelynek elszállításról és ártalmatlanításáról a
közszolgáltató gondoskodik.
(3) Kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék
rendszeres gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, melyet a közszolgáItató heti
egyszeri alkalommal köteles végezni.
(4) Közszolgáltatási díj (a továbbiakban: díj): a tulajdonos által a közszolgáltatás
teljesítésére fizetendö, a Képviselö-testület által rendeletben megállapított díj, amely
tartalmazza a települési szilárd hulladék ártalmatlanító helyen történö
elhelyezésének, ártalmatlanításának díj hányadát is.

II. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

A hulladékkezelési közszolgáltatás
4.§ .
(1) Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd
hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező
helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Felsőpetény község teljes közigazgatási
területére (küI-, és belterület) kiterjed.
(3) A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa,
használója, kezelője, bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon
keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről,
elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező
közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.
(4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony
hulladékra.
(5) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen
ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és
nem gyülemlik fel.
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5.§.
(1) Az e rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítője: Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.) (továbbiakban:
közszolgáltató).
(2) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a
közszolgáltató végezhet.
A közszolgáItatás igénybevétele
6.§.
(1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatás körében a
tulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének
ténye, illetve a tulajdonos mulasztása esetén a közszolgáltatónak a közszolgáltatás
teljesítését ráutaló magatartása hozza létre. A teljesítés ráutaló magatartásának
minősül a közszolgáltató részéről a háztartási hulladék elszállításának megkísérlése.
(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének,
illetőleg teljesítésének lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett
változásokról a közszolgáltató vagy az Önkormányzat a tulajdonost írásban, illetőleg
felhívás közzététele útján köteles előzetesen értesíteni.
(4) Az ingatlanon keletkező, a kötelező közszolgáltatás alá tartozó egyéb szilárd
hulladék esetében a tulajdonos és a közszolgáltató írásban szerződést köt.
(5) A szilárd hulladék elhelyezését az önkormányzat a
- Nógrádmarcal 095/8 hrsz; 0111/6 hrsz, illetve
- Kerepes-Ökörtelek-völgy: 0115/2; 0115/6; 0115/7 hrsz-ú kialakított hulladéklerakó
telepen biztosítja.
(6) Építési törmeléket elhelyezni - egyedi engedély alapján - a község más területén
is lehet. Ilyen esetben a lerakóhely kijelöléséről és az egyedi engedély kiadásáról a
polgármester gondoskodik.
7. §.
Felsőpetény községben a közszolgáltatást a lakosság 60 liternél nem nagyobb
gyűjtőzsákban, illetve 240 liternél nem nagyobb szabványos tárolóba veheti
igénybe.
A tulajdonos kötelességei
8.§
(1) A tulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül települési szilárd
hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett
hulladékot közterületre nem helyezhet ki.
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gyűjteni, illetve tárolni. A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó
települési szilárd hulladékot kizárólag a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyüjtőedényben (zsákban) köteles gyűjteni, és kizárólag a
közszolgáltatónak adhatja át, és a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti
igénybe. A kötelező közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék elszállításáról a
tulajdonos köteles gondoskodni.
(3) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás
céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy mások testi épségét, egészségét, jó
közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze,
a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a környezetre bűzhatást ne okozzon, a
közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
(4) A kötelező közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált tulajdonos köteles e tényt
a kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül a szolgáltatónál bejelenteni.
Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost
egyaránt terheli.
(5) A tulajdonos köteles a közszolgáltatónál legalább 3 nappal korábban bejelenteni, ha
az ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó
mennyiségű hulladék keletkezése várható.
(6) A tulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni.
(7) A tulajdonos a hulladék gyűjtését, illetve a gyűjtőedényzetet az ingatlana területén
köteles tárolni. Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni kizárólag a (8) bekezdésben
meghatározott esetben lehet. Egyéb esetekben kizárólag közterület használati
engedély alapján
(8) A tulajdonos a hulladék elszállítása céljából köteles a gyűjtöedényeket a
közszolgáltató által megjelölt idöpontban, a közterületen, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthetö és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A
gyűjtöedényzetet legkorábban a szállítási napot megelöző napon 18 órától lehet
kihelyezni a közterületre, a közterület szennyezésének elkerülését biztosítva, és a
szállítást követöen még a szállítás napján köteles azt visszavinni ingatlanára. A
kihelyezett gyüjtöedény nem akadályozhatja a jármű-, és gyalogosforgalmat,
elhelyezése ne legyen baleset-, vagy károkozás veszélyes.
(9) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie.
9.§
(1) A tulajdonos köteles a gyűjtöedényzetet szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni,
köteles gondoskodni a gyűjtöedényzet rendeltetésszerű használatáról.
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állati tetemet, vagy olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással
foglalkozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét.
(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévö hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a
közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
A közszolgáltató jogai, kötelességei
1O.§.
(1) A közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett
hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen, heti egy
alkalommal, a szolgáltató által előre meghirdetett napon elszállítani, a kijelölt
hulladék lerakóhelyre elhelyezni, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai
környezetvédelmi szabályoknak megfelelö módon gondoskodni
(2) A közszolgáltató Felsőpetény közigazgatási területén gyűjtött és átvett települési
szilárd hulladékot - a szelektíven gyűjtött vagy kigyűjtött kivételével - kizárólag a 6.
§-ban meghatározott helyen ártalmatlaníthatja.
11.§
(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett
szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A gyűjtőedényben az ürítés során okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen
köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A
közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára
helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a
közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve
cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
12.§ .
(1)A közszolgáltató minden naptári évben egyszer köteles beszámolni a Képviselőtestület előtt a hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységéről, melyhez a Hivatal
kiegészítő véleményt készíthet.
(2) A közszolgáltató köteles a következő naptári év közszolgáltatási díjával
kapcsolatosan - a Kormányrendelet előírásainak megfelelő részletezettségű kalkulációt készíteni és a következő évi közszolgáltatási díj mértékére javaslatot
tenni.
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13.§
(1) Felsőpetény Község Önkormányzata nevében a Polgármester a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítéséveI összefüggő részletes
feltételek meghatározása érdekében a közszolgáltatóval szerződést köt.
(2) A közszolgáltatási szerződés az aláírás napjával jön létre és a szerződésben
meghatározott időpontokban lép hatályba és - a felmondásnak a Ptk-ban és a Hgtban szabályozott felmondási eseteit kivéve - a szerződésben meghatározott napon
jár le.
(3) Érvényes közszolgáltatási szerződés nélkül a közszolgáltató a kötelező
közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet nem végezhet.
A közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése
14.§
(1) Nem terheli díj fizetési kötelezettség azon ingatlanok tulajdonosait, amely ingatlanon
legalább 6 hónapig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik. A
megüresedést és az ingatlan újbóli használatba vételét a tulajdonos, illetve a
használó köteles 15 nappal korábban a szolgáltatónál írásban bejelenteni. A díj
fizetési kötelezettség a megüresedést követő hónap első napjától az újbóli
igénybevételt követő hónap utolsó napjáig szünetel.
(2) Ha a szünetelés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladékot helyeztek
ki, a közszolgáltató a tulajdonos és az önkormányzat értesítése mellett köteles a
hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben
meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.
A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása
15.§
(1)A közszolgáltató a közszolgáltatás kertében megtagadhatja a hulladék
elszállítását, ha:
a.) nem a 7. §-ban meghatározottak szerint kerül átadásra, vagy a gyűjtőedény
túltelítettség miatt nem zárható le, továbbá ha az nem háztartási hulladékot
tartalmaz.
b.) a szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző
személyek életében, testi épségében, továbbá a jármüben vagy berendezésében
kárt okozhat, illetve az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti;
c.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedényzet mérgező, robbanó,
folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd
hulladékkal együtt nem gyűjthető, illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül
települési szilárd hulladéknak.
(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost és a
Polgármestert haladéktalanul értesíti az elszállítás megtagadásának tényéről és
okáról. A tulajdonos a megtagadási okot maga köteles megszüntetni vagy
megszüntetéséről gondoskodni.
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A közszolgáltatási díj
16.§ .
(1)A tulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjat e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(2) A közszolgáltatási díj magában foglalja - az évente egy alkalommal szervezett lomtalanítás körébe tartozó hulladék elszállításának és ártalmatlanításának diját is.
17.§.
(1) A díjfizetési kötelezettséget az önkormányzat részben, vagy egészben átvállalthatja,
ha a kérelmező jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete miatt a szemétszállítási díj
megfizetése a kérelmező, illetve a vele együtt (közös háztartásban) élő közeli
hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
(2) A díjfizetés átvállalásáról a képviselő-testület dönt. A kérelem elbírálásánál a
szociális ellátások rendjéről szóló helyi rendeletnek az átmeneti segélyről szóló
rendelkezéseit kell alkalmazni.
18.§
A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj beszedéséről a
közszolgáltató
gondoskodik,
az
önkormányzattal
kötött
közszolgáltatási
szerződésben foglalt részletes szabályoknak megfelelően.

A lomtalanítás
19.§
(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évente egy
alkalommal a közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül- gondoskodik.
(2) A közszolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék
elszállítására köteles.
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által hirdetmény útján
előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.
(4) Az elszállítandó hulladékot a rendszeresített gyűjtési helyen (közterületen) úgy kell
elhelyezni, hogy a jármü- és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a hulladék a
szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne
károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézéséveI.
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közszolgáltatás
20.§
Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató,
kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez vagy kíván végezni, illetve közterületi
rendezvényt szervez, köteles a keletkezett hulladék elszállításáról, vagy a
közszolgáltatóval történő elszállíttatásáról - külön megállapodással, szerződéssel gondoskodni.
A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali
feladatai
21.§
(1)A Körjegyzőség (továbbiakban: hivatal) - a személyes adatok védelmére vonatkozó
szabályok betartásával - a közszolgáltatás szerződéses alapon történő végzése
érdekében a szükséges adatszolgáltatással segíti a közszolgáItató tevékenységét.
(2) A hivatal a közszolgáltatás időtartama alatt tájékoztatja a közszolgáltatót a kiadott
telephelyengedélyekről, az üzletbejelentésekről, közterületfoglalási engedélyekről és
a kiadott használatbavételi engedélyekről.
A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok
22.§
(1)Gazdálkodó szervezet és a vállalkozó (továbbiakban: gazdálkodó szervezet) a
gazdasági tevékenységéveI összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék
kezeléséről a hulladékgazdálkodásáról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban:
Hgt.) 13. §-ában foglaltaknak megfelelően saját maga gondoskodik.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott feltétel érvényesüléséről a gazdálkodó
szervezet - a szolgáltató vagy a jegyző írásbeli felhívása esetén - hitelt érdemlően,
írásban köteles igazolást benyújtani.
(3) Amennyiben a gazdálkodó szervezet a (1) bekezdésben részletezett feltételt - igazolt
módon - nem tudja biztosítani, úgy köteles a jelen rendeletben meghatározott
szolgáltatóval e rendelet szerint szilárd hulladék kezelésére szerződést kötni.
Hatályba léptető rendelkezés
23. §.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti
Felsőpetény község Önkormányzatának a többször módosított 9/2004.(VII.14.)
rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a
közterületek tisztántartásáról.
Felsőpetény, 2011. január 26.
Fedor István sk.
polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja:2011.01.26.

Boróka László sk.
körjegyző
Boróka László
Körjegyző

1. sz. melléklet

A köztisztasági közszolgáltatási díj

A Közszolgáltatót megillető komplex közszolgáltatás ( hulladékbegyűjtés, szállítás,
lakossági szelektív gyűjtés, kezelés-ártalmatlanítás) díja egytényezős, az egyes
ürítések nettó (ÁFA mentes) díjtételei ( egységnyi díjtételek) a tárolóedény
nagyságától függően:

60 - 80 literes szabványos tároló
360 Ft / ürítés
110-120 literes szabványos tároló
430 Ft / ürítés
240 literes szabványos tároló
775 Ft/ ürítés
60 literes zsák az alkalmanként keletkező többlethulladék számára:

Az éves szemétszállítási díjat a törvényben meghatározott mértékű ÁFA
( jelenleg 25% ) terheli.

Kivonat hiteléül:
Nőtincs, 2011.03.31.

Holecné Gulyás Erzsébet
előadó

370 Ft/db

