Nógrádkövesd

Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70 1201,4. (XII. 1 9.) önkormányzati RENDELETE
a település hulladékgazdálkodásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testíilete a hulladékról szóló 2012. éví
CLXXXV. törvény 35. § a)-g) pontjaiban és a 39. § (2) és (5) bekezdésébenkapott
felhatalmazás alapján, a Magyarorczág helyi önkorményzatairől szőló 201l. évi CDOO(D(.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáwa a telepiilés hulladékgazdálkodásáról a következőket
NÓgrádkövesd

rendeli el:

I. fejezet
Bev ezető rendelkezések

1.§

A

a

képviselŐ-testiilet annak érdekében,hogy
jogszabályokban meghatározotl
hulladékgazdáJkodási feladatit a korszerű környezetvédelem követelményei szerini teljesítse,
érvényesítenikívanja a hulladékról szőlő 2012. évi CL)OO(V. törvényben (továbbiakban:
Hgt.) rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint a telepüési szilard hulladék
kezelésére kötelezően ellátandó és igénybeveendő hulladékgazdálkodási közszo\gáltatásttart
fenn. A rendelet célja az emberi egészségvédelme,a természeti és építettkömyezet megóvasa,
a fenntartható fejlődés biztosítása és a kömyezettudatos magatartás kialakítása a hulladék
gazdáIko dás eszközeivel.
Általános rendelkezések

2.§
(1)

A rendelet teríileti hatáIyaNógrádkövesd község közigazgatási területére terjed ki. A
rendelet 1. számtí mellékletébenfelsorolt krizteruletek (utcák, utak) mellett
elhelyezkedő ingatlanokra

(2)

terj ed

rendelet tárgyi hatálya M (í) bekezdés szerinti területen keletkező települési
^
hulladék
gyűjtésére,szállíásara és kezelésére valamint Nógrádkövesd Kozség
Önkormányzata és az önkorményzattal kötött hulladékgazdalkoáasi közszolgáltatáá
szerződés szerinti közszolgálüató

(3)

ki.

hulladékgazdálkodási tevékenységéreterj ed ki.

A rendelet személyi hatáIya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik M (|) bekezdés
szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CL)OO(V. törvény (továbbiakban Htv.)
bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasznáIőnak minősülnek
6
továbbiakban : ingatl anha smálő).

2. § (l)

(4)

A

rendelet hatáIya alá tartoző közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék
(haztartásí hulladék) gyűjtése, gyűjtőszigetes szelektív hulladék
ffitése (papír,
műanYag, üveg), valamint a biohulladék gffitése, elszál!ítása, tarolÚ,-elokezel3se,
ártalmatlanítása.

(5)

A

rendelet előírrásai nem vonatkontak a veszélyes hulladékokra és a folyékony

hulladékra.
(6)

a hulladékgazdálkodási kőzszolgáltatő: a
Község Önkormrányzatáva7 (továbbiakban: Önkormányzat) megkotott
'Regionális
szerződés alapjan az Eszak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Hulladékgazdálkodrási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (címe: 2100
Gödöllő, Dőzsa György út 69.) tulajdonában lévő Zöld Híd Régió Környezetvédelmi
(1) bekezdés szerinti területen

^z
NÓgrádkövesd

és Hulladékgazdálkodasi Nonprofit Kft . (továbbiakban: Közszolgáltató).

községben keletkező, a Közszolgáttatő riltal gffitött és elszállított
települési hulladékot, az elkiilönítetten (szelektíven) gyujtött hulladékot és a
biohulladékotazalehbihulladékkezelőközpontokbaszáIlítja:
a) Nógrádmarcal Hulladékkezelő központ: 095/8 hrsz., 0 1 1 l l 6 tasz.
b) Kerepes, ÖkOrtelek-völgyi Hulladékke ze!ő kőzpont: 0 1 l 5 12 ltrsz.
(7) Nógrádkövesd

II. fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje

és módja

3.§
(1)

A

települési hulladékot a szállítasi napokon elszallítéscéljaból

rendelkezésére kell bocsátani.

Q)

(3)

a Közszolgáltatő

települési hulladék a gyujtőedényben, tömörítés nélkiil úgy helyeáető el, hogy
^
annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítas során a közszolgáltatő
alkalmazottainak egészségét,testi épségétne veszélyeztesse, a gépi tidtést ne
akadályozza, az ilritő berendezést ne kiárosítsa.

A

gytíjtőedény mellé csak

a

közszolgáltatőtől

zsákban lehet települési hulladékot kitenni.

vásarolt, egyedi jelzéssel ellátott

A

(4)

gyrijtőedóny és a zsák a száIlíás napján legkésőbb 600 óráig helyeáető ki, és a
szállítás napjan 1800 óráig tartható közterületen. Kivételt kepez ez alől a géppel
mozgathatő konténeres gytijtőedény. A zsák csak megfelelően bekötve helyeáető ki a
közterületre.

(5)

A

gffitőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni,
amely a kiiidtéssel foglalkozó dolgozók egészségét,testi épségétvagy életét

veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongrálódást
idéáet elő, ártalmatlanitása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az
ártalmatlanttó - haszno sító telep dol gozó it, műszaki berendezéseit.
(6)

A

gyujtőedényt sziikség szerint ki kell tisztítani és fertőtleníteni.
folyamatostisz1.ántzrrásaazingatlatÁasználőfeladata.

A

gyűjtőedény

(7)

A

(8)

A

gyujtőedény kömyékét, megközelítési útvonalát targyak elhelyezésével vagy
parkolÓ gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely a gyűjtőedénynek a
gyakorlatban kialakult módon történő iidtésétakadályozza.

(9)

A biohulladék gyujtés, az

kihelyezett gytijtőedény nenr akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és
elhelyezése, egyébként sem járhat baleset vagy károkozásveszélyének előidézésével.

l.-től november 30._ig terjedő időszakban,
minden második héten, a közszolgaltatő által rendszeresített, egyedileg jelölt,
biológiailag lebomló, legalább 110 liter ílrtartalmű biohulladék gyujtő zsiák
adott év április

akalmazásával történik.

(10)

A

biohulladék ktzátőlag a Közszolgáltatő által forgalmazott biológiailag lebomló
zsákban helyezhető ki. Egy szállítási nap alkalmával legfeljebb 10 db biohulladékot
tartalmaző zsák helyezhető ki ingatlanonként.
(1 1)

4.§

(1)

A

közszolgáltatás

használhatóak:
80 literes
120 literes
240 literes
d) 1100literes

a)
b)
c)
Q)

körében

szabványos
szabványos
szabványos
szabványos

az

alábbi szabványos ilrtartatmű gyűjtőedények

tároló,
tárolő,
taroló,
tároló.

közszolgáltatas köréb et az aIábbi köáisztasági zsakok használhatóak:
egyedi jelölésú, többlethulladék elhelyezésére szolgáló 60 literes zsák,
egyedi jelölésű, szelektív hulladékgyujtő 110 literes zsák,
egyedi jelölésű, biológiai úton lebomló biohulladék 110 literes zsák.

^
a)
b)
c)

A

(3)

nagydarabos hulladék (lom) felügyelt gyűjtőpontos, szervezett gyűjtéséről és
elszállításaről (lomtalanítás) évente egy alkalommal a Közszolgaltatd az áltata
meghirdetett időpontokban és módon térítésmenetesen gondoskodik.

(4)

A

lomtalanítás időpontjaról, valamint területi felosztásaról, a végrehajüís módjaról a
Közszolgáltató három héttel korábban értesítia lakosságot.

(5) KözszolgáItatő legalább évi egy alkalommal gondoskodik a településen keletkező
elektronikai hulladékok díjmentes átvételénekmegszerve zésétől.
(6) KÖzszolgaltatő igény esetén évi egyszeri, az Önkormányzattal egyeztetett időpontban
történő karácsonyi fenyőfa összegyűjtést és elszállítást bi*osít.

III. fejezet
A Közszol gáltatő jogai és kötelezettségei

5.§

A

(1)

Közszo|gáltatő a lakó, és egyéb ingatlanoknál keletkezett, elsősorban szabványos
hulladék gyűjtőedényben, vagy egyedi esetekben, közltsztasági zsiákokban a
közterületre kihelyezett települési (szilárd) hulladékot heti egy alkalommal gyűjti és a
kijelölt hulladékkezelő létesítménybeszállítja.

(2)

közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben:
^ az ingatlanhasznáIő kérelmére a szetződés sziinetel,
a)
b) a Közszolgaltatő alkalmazottai megállapítják, hogy a tarolóedényben a 3. § (5)
bekezdésében megjelölt anyagot, tárgyathelyeztek el. A gyűjtőedény kiiidtésének
meglagadásaról a Közszolgáltatő az ok feltiintetésévela kiiidtés meglagadásanak
alkalmáva], írásos formában, beazonosítható és visszaellenőirÁető módon értesíti

azingatlalÁasználőt.

(3) A közszolgáltatő
(4)

győjtőszigetes szelektív hulladékgyujtést iizemeltet.

A Közszolgáltatő a regionális

hulladékgazdálkodási rendszer keretében iizemeltetett
szelektív huiladékgrijtő szigetek gyűjtőedényeit, a regionális hulladékgazdálkodasi
rendszerben, regionális szinten kialakított j árattew szerint üdti ki.

(5) Közszolgáltatő
forgalomba.
(6)

A

(7)

A

a

biohulladék gyujtésre szolgáló zsákot önköltségi iáron hozza

Közszolgáltatő a ritkán lakott területeken, yagy a többlethulladék gyűjtésére és
kihelyezésére alkalmaáató egyedi jelölésű közisrtasági zsákok átvételére az általa
kijelölt helyszínen nyújt lehetőséget.

bérelt, rendeltetésszerű használat során elhasználódott gyujtőedényt

a

Közszolgáltató díjmentesen pótolja. Díjmentesen kerül pótlásra az ingatlatűasmálő
tulajdonában lévő gytijtőedény akkor is, ha aztbizonyíthatő módon a Közszolgaltatő
rongálja meg, továbbá ha a bérelt gytíjtőedényt ellopjrák és az ingatlanhasznáiő a
rendőrségi feljelentés jegyzőkönyv ét a Közszolgáltatónak 1 5 napon belül bemutatja.
ellátási területének jobb trájékoztatása érdekében24 őréhan elérhető
internetes honlapot iizemeltetni, tevékenységének,közérdekű adatainak

(8) KözszolgáItatő

megi smertetése célj ábó I, az alábbi tartalommal

a)
b)

c)

d)
e)
(9)

A

:

közszolgáltató bemutatása, elérhetőségei,
közszolgáltatő közérdekű adata,
kö zszolgáltató hulladékkezel é si közszolgá|tatási
közszolgáltatási szerződések,
ügyfél szo g áIattal kapc so lato s információk.

dij

ai,

1

a

közszolgáltáő gondoskodik
közszolgáltatás díjának beszedéséről és a
kintlévőségek kezeléséről. Ennek keretében a be nem ftzetett közszolgáltatási díjak
adók módjara történő behajtrásaról a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon kereszttil
intézkedik.

IV. fejezet
Az Ingatlanhasználó jogai

és kötelezettségei

6.§
(1) E rendelet 2. § (3) bekezdése hatálya alátatoző Ingatlanhasmalő a Htv. és e rendelet
előírásait betartva igénybe veszi a közszolgáltatást, betartja a hulladékgazdálkodási
közszolgáItatással kapcsolatos előírásokat, és eleget tesz közszolgáltaüási díjfizetési
kötelezettségének.
(1)

(2)

(3)

Ingatlanhasmálő az adataiban bekövetkező

^z belül bejelenti.
napon

változásokat a Közszolgáltatőnak

15

Az Ingatlanhasználónak jogában á1l esetleges panaszaival kapcsolatban valós és
jóhiszemű tényeket közölni.

(4) Az Ingatlanhasználónak joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatrással
kapcsolatos javaslatait megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra érdemi tájékoztatást
kapjon.

Az

(5)

Ingatlanhasználónak joga van aíta) hogy a Zőld Híd Programhoz tartoző
hulladékgazdálkodási létesítményeketa munkabiztonsági, közegészségugyl szabályok
betartása mellett, előzetesen egyeztetett időpontban űjmentesen meglátogassa.

(6)

Ingatlanhasználő a hulladékgazdákodási díj megfizetésével szerezjogosultságot
^z
arra, hogy a rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti területen elhelyezkedő szelektív
hulladékgyujtő szigetekhez, elektronikai hulladékgyujtő pontokhoz, hááartási
veszélyes hulladékgffitő pontokhoz ahááartásában keletkező hulladékot jogszerúen
szállítsa.
Közszolgaltatő által kiállított számla egyben jogosultságot igazolő
dokumentum.

A

(7)

IngatlanhasznáIőnakjogában á11, hogy aKözszolgáltatőtőI, családi, egészségügyi
^z
okok miatt kialakult esetleges díjhátralékának rendezése ügyében egy esetben, áIála
történő kezdemény ezésre, kamatmentes részletfi zetési lehetőséget kérj en és kapj on.

(8)

Az Ingatlanhasmálő aközszolgáltatás igénybevételéhezalkalmazhat saját maga által

megvásarolt, a rendelet 4. § (1) bekezdésébenrögzítettektől eltérő méretű (p1. 60, 90,
110 literes), formájú hulladéktírolót, amennyiben a hulladéktárolő a gépi iidtésre
alkalmas, ebben az esetben a KözszolgáItatő a szolgáltaást elvégzi, díjszámlazás
azonban az ingatlanhasmálő áital alkalmazott hulladéktarolóhoz méretébena
legközelebb áIlő, aKözszolgáltatő által felajénlott trárolóedény méret alapjantörténik.
(I)

Hatályon kíval helyezte az 1/20I5.(I.2 I.) önkormónyzati rendelet

(9)

Az Ingatlanhasználő a közszolgáltatás szüneteltetését,kizátőlag írásban, előre kérheti
a Közszolgáttatótól

abban az esetben, ha az íngatlanát, 30 napot meghaladó ideig nem

kívánja használni.

A

bérelhető hulladékttíroló edények bérleti díjat e rendelet
tartalmazza.

(10)

3. számí melléklete

V. fejezet
Adatvédelmi rendelkezések

7.§
(1)

A

rendelet alapjan a hulladékgazdalkodási közszolgéitatás igénybevételéreköteles
IngatlanhasznahőkőI a Közszo|gáltatő nyilvantartást vezet az azonosításáűtoz
sziikséges adatok feltíintetésével.

(2)

Kőzszolgáltatő a közszolgáltaási szerződéshez sztikséges személyes adatokat
^
elsődlegesen az Ingatlanhasználó adatszo|gáItatasa alaplán ismeri meg. A személyes
adatok kezelése soriín a KözszolgáItatő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelŐen
köteles eljárni.

(3)

A Közszolgaltató megteremti

(4)

A Közszolgáltató

(5)

A

(6)

Az

és fenntartja az adatkezelés személyi és targyi feltételeit,

gondoskodik az adatok bíztonságéről, meghatarozza azokat az eljarási szabáiyokat,
amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához sziikségesek.
nyilvrántaftásáhan

a természetes személyek esetében a HW. 65 § (2)

bekezdése alapjan a természetes személyazonosító adatokat, valamint
tnthatjanyilván a hulladék eredetének nyomon követése céljából.

a lakcímet

Közszolgáltatő a természetes személy IngatlanhasznáIő adatut aközszolgtíltatasi
szeruődéses jogviszony létrejöttétől annak megszíínéséig,illetve az abbŐI származő
tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszúnésétkövetően a Közszolgáltató
a kezelt adatokat megsemmisíti.
adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefiiggően az Ingatlanhasználó
személyének megállapiásáútoz, aközszolgáttatási díj beszedéséhez sziikséges és a:ra
alkalmasadatbánislétrehozásaésműködtetése.

VI. fejezet

záró Rendelkezések
8.§
(1)

A rendelet

a kihirdetést követő

Gyurek Lászlő
polgármester

napon Iéphatalyba.

Várszegi György
jegyző
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Záradék:

A rendelet 2014. december

19-én kihirdetésre került.
Nógrádkövesd, 2014. december 1 9.
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