
Moryorósbánya község Önkormányzata képviselő-testületének
212014. (I.28.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének,
szabályiról szóló 8l20l3. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mogyorósbánya Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a hulladékról szóló 20t2. évi
CL)()O§. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormínyzatairól szóló 201t. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19.
pontjában megltatánozott feladatkörében eljarva következőket rendeli el:

1.§ A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásrának és igénybevételének,
valamint a köáerület tisztántartásának szabályiról szőlő 1312013. (IX.24.) önkormányzati
rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A Képviselő-testület a településen a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolg áltatás
ellátásával a Vertikál Közszolgáltatő Zártkörűen Működő Részvénytrársaságot
(továbbiakban: Szolgáltatő) bizza meg."

2.§ Ez a rendelet 2014. februar 1 -én lép hatályba és u, azt követő napon haályát veszti.
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Mogyorósbánya Község Önkormány zata Képviselő-testületének
812013. (IX. 25.) önkormányzatí rendelete

a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének
szabályiról

Mogyorósbánya Község ÖnkormanyzatánakKépviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. éví
CLXxxV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarcrszág
helyi önkormányzataíról szóló 201l. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19.

pontjában meghatéxozott feladatkörében elj árva következőket rendeli el:

1. Áltatános rendelkezések

1.§ Mogyorósbrinya Község Önkormanyzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben

foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást sze§Iez a településen keletkezett

valamennyi szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállításara, átrta|matlanítására és

kezelésére. Nem terjed ki a rendelet hatáIya a veszélyes hulladékkal kapcsolatos

hulladékgazdálkodási feladatokra.

2.§ (1) A települési szilard hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Mogyorósbánya
Község teljes közigazgatásiterületére (a tovabbiakban: település) terjed ki.

(2) A település területén lévő valamennyi ingatlan használója az ingatlanon keletkező
települési szíIénd hulladék gyűjtéséről és annak a begffitésére feljogosított és

engedéllyel rendelkező hulladék kezelőnek történő átadásáről az e rendeletben

meghatarozott módon köteles gondoskodni.

(3) A Képviselő-testület a településen a szilard hulladékkal kapcsolatos közszolg áItatás

ellátásával a Vertikál Közszolgáltató Zártköruen Mtíködő Részvénytársaságot
(továbbiakban: Szolgál tatő) bízzameg. l

2. A Szolgáltatő jogai és kötelezettségei

3.§ (l) A Szolgáltató aháutartási hulladék elszállitását valamennyi településrészen hetente

egy alkalommal, a hét ugyanazon napjan végzi. Az ürítési nap egyertetetten kerül
meghatározásra.

(2) A Szolgáltató feladata és kötelessége a köztisztasági közszolgáltatás
végrehajtásakor:

a) a rendelet hatálya a|á tartoző hulladék rendszeres, az (1) bekezdésben
meghatározott gyakorisággal történő elszállítása a kijelölt hulladéklerakó

. telepre, az elszállított hulladék kezelése a környezetvédelmi és egyéb
j o gszabályok megtartásával,

b) a gníjtőedények kíméletes, az eluérható gondossággal történő iirítése Úgy, hogy
az ingatlanhasználók nyugalmát sztikségtelenül ne zavarja,

l Módosította a2l20l4. (I.28.) önkormányzati rendelet



c) a gyűjtőedényekben okozott károk tédtésmentesen történő kijavítása (szükség
esetén kicserélése), amennyiben a meghibásodás a szolgáltatő szabályellenes
munkavégzésének következménye, sztikség esetén a javítás időtartamára
edényzet biztosítása,

d) az átvetel, illetve azúrités alkalmával beszenrtyeződött közterület megtisztítása,

e) az ingatlan használó írásban történő értesítése vagy felhívás közzététele útjan
történő táj éko ztatása,

f; a feltételekben bekövetkező változásokrőI az ingatlan használó 3 napon belül - a
változás bekövetkezése előtt - írásban vagy felhívás útján történő tájékoztatása,

g) a szolgáItatást igénybe vevő mentességre, illetve a kedvezményre iranyuló
kérelemének 15 napon belül írásban történő megválaszolása.

4.§ (1) A hulladékgyujtő tartályba nem helyezhető el veszélyes hulladék, állati tetem, tágya,
jég, hó, sát, ferlőző vagy robbanásveszélyes ffiyaE, a tűzveszélyes hulladék, olyan
hulladék, amely veszélyezteti a száIlítással foglalkoző dolgozók testi épségét, vagy
begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő.

(2) Ha a Szolgáltató dolgozói azt ész|elik, hogy a gytijtőedényben a (1) bekezdésben
megjelölt anyagot, tátgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni. Az iidtés
megtagadásárőlazingatlanhasználőtazokfeltiintetéséveltájékoztatjek.

(3) A Szolgáltatő csak a külön jelzéssel (matricával) ellátqtt edényzetet üríti ki.

3. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

5.§ Az ingatlan használőjaköteles
a) az ingatlanan keletkezó települési hulladék kezelésére az Önkormanyzat által

szewezett közszolgáltatást rendszeresen igénybe venni, illetve a hulladékot a
begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek a megadott szállitási napon
átadni, továbbá a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni,

b) a megfelelő mennyiségű szabványosított gyűjtőtartály beszerzéséről és
állagmegóvásáról gondoskodni,

c) a háatartási hulladékot tartalmazó edényt a szállítási napokon a közerületre (átadási
helyre) reggel 6 őráigkihelyezni,

d) a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített saját tulajdonú, illetve bérelt
gyűjtőedényt, valamint az alkalmi hulladék gyűjtésére ill. kiegészítő jelleggel a
Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jelzéssel ellátott gffitőeszköá
(környezetbar át zsák) i génybe venni,

e) a gyűjtőedényt sziikség szerint, de legalább negyedévenként kitisztítani, fertőtleníteni
a környezetvédelmi szabalyok betartásával,

f) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jő közérzetét ne veszélyeztesse, a
város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne
kiárosítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavaqa.



g) a szabványos gyűjtőedényt szállíási napon kívül egyedi beépítésű területeken az
ingatlanon belül, emeletes és tarsasházak esetében az ingatlanhoz tartoző területen
tárolni,

h) a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté válik,

i) a Szolgáltató, illetve az Önkormányzat felé 15 napon belül bejelenteni az ingatlan
használati jogában bekövetkezettváltozást, amit hitelt érdemlően bizonyítania kell,

6.§ Az ingatlan használőja kérheti írásban a SzolgáItatótól a kötelező közszolgáltatás
sziineteltetését a beépítetlen használaton kíüili, illetve használt lakott ingatlan esetében,
ha ingatlantól megszakítás nélkül legalább 30 napig távol van, és a távollétet
megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a Szolgáltatónak bejelentette,
mellékelve a vonatkozó igazolásokat.

7.§ A Szolgált atő áIía| nyújtandó, illetve kötelezően igénybe veendő szolgálátás minimális
mértéke:

a) családi hínas övezetben lakóingatlanonként egy személy esetén l db 60 literes
gytijtőedény heti egyszeri ürítéssel.

b) családi bázas övezetben lakóingatlanonként két személy esetén 1 db 80 literes
gyujtőedény heti egyszeri iirítéssel,

c) családi hánas övezetben lakóingatlanonként három vagy több személy esetén 1 db
I10ll20 literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítéssel,

d) tarsasház, tömbhén esetén a szerződésben rögzített űrtartalmú, lakásszám arányos
méretű gy űjtő e dény zet.

8.§ Ha az ingatlanhasználó a Szolgáltató felé nem valóságnak megfelelő adatot közöl és
ennek következtében az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja
a gyűjtőedény ílr:tartalmát, a szolgáltató jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak
megfelelő űrtartalmú edényre történő cserét kezdeményezni, a szolgátltatás díját a
tényleges mennyiségnek megfelelően módosítani.

4. A hulladékkezelési közszolgáltatás szeruődés

9.§ A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének módját és
feltételeit a Szolgáltatő és az ingatlanhasználőközött létrejövő szerződés határozzameg.
A Szolgáltató köteles a szerződés elkészítésére és megkötésére a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény és e rendelet szabáIyunak figyelembevételével.

10.§ (1) A szerződésnek tartalmaznia kelli:
a) a szerződő felek megnevezését, elérhetőségét,
b) a közszolgáltatás megnevezését,
c) a szolgáltatással érintett ingatlan cimét,
d) aközszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját, a szüneteltetés szerződéses

feltételeit
e) a szolgáliatástigénybevev ő általhasznált gyűjtőedény űrméretét és darabszámát,
f) aznútés gyakoriságát és idejét,

g) a közszolgáltatásért fizetendő díjat, valamint ha az edényzet a Szolgáltató tulajdona,
az edény zet használati dij át,

h) a közszolgáltatásí díj megfizetésének módját,



i) a Szolgáltatő által működtetett ügyfelszolgálathelyét, idejét, elérhetőségét,
j) a közszolgáltatási szeruődés módosításának és felmondástának feltételeit-,
k) az iranyadó j o gszabályokat.

(2) 
^ 

Szolgáltató a tudomásrára jutott személyes adatokat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással összeft,iggésben jogosult felhasznáIni az adatkezelésre vonatkozó
j o gszabályok betartásával.

5. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve
hasznosításával kapcsolatos egyéb rendelkezések

l1.§ A hulladék ártalmatlanításéről, illetve hasznosításáről aSzolgáltató köteles gondoskodni.

12.§ Az ingatlantulajdonos azingatIartán alkalmilag keletkezett települési sziltárd hulladékát,
kivéve a speciális hulladékot, mennyiségi korlátozás nélkül hulladékkezelői
létesítménybe, annak nyítvatartási ideje alatt beszállithatja, és a Szol gáltatő által
meghatérozotttérítésidíjbefi zetéséveltovábbikezelésreátadhatja.

6. A.z, alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezések

13.§(l) A háúartási hulladék mértékét és összetételét meghaladó egyéb szilrárd hulladék
elszál|itásaről a szolgáltató évente kettő alkalommal lomtalanítás keretében
gondoskodík - az ipari, vállalkozói hulladék kivételével. A lomtalaníüís időpontját
l0 nappal korábban a lakossággal közölni kell.

(2) Az évi kétszeri lomtalanítás költségét a huiladlkkezelési közszolgáltatási díj
tartalmazza.

(3) A lomtalanítás keretében elszállitásra szánt anyagokat a szállitáshoz megfelelően
előkészítve kell az ingatlanok elé kihelyezni legkorábban a szállítást 

^"gőlőrő 
nup

12 Őratől Úgy, hogy a jarmű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, azöldterületeke1
és a növényzetet ne kiárosítsa, illetve ne jarjon baleset- vagy karokozás veszőyének
előidézésével.

14.§. Az Önkormanyzat az újrahasznosítható települési hulladékok elkülönített gyűjtésére
gyűjtőszigeteket hozott létre. A gytijtőszigetekből a gyujtött hulladékok iirítését,
száIlítását, további feldolgozásra történő előkészítését és értékesítését aközszolgáttatő
végzi.

7. A hulladókkezelési közszotgáltatási díj

15.§ A díj. megfizetésére a Szolgáltatóval kötött egyedi szerződésben meghatározott
ingatlanhasználő köteles. Az ingatlanhasználó a díjat közvetlenül a Szol§áltató felé
negyedévente köteles megfizetni.

t6.§ (1) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni aría azidőre, amig azingatlant nem lakják,
vagy hasznáIatat sziineteltetik, amennyiben a szüneteltetés időtartama a 30 napot
meghaladja és az ingatlanon települési szilárd hulladék nem keletkezik, feltéve, ha
ennek tényét a tulajdonos a Szolgáltatónak előzetesen 15 nappal korábban írásban
bejelentette.



(2) A díjttzetési kötelezettség a bejelentést követő hónap első napjától sziinetel.

8. A kÖzterÜlet tisztántartására vonatkozó részletes szabályok

17.§ A kÖzterÜletek rendszeres tisárántartásáról az önkormányzatgondoskodik alkalmazottjai
kÖzreműkÖdésével, valamint sziikség esetén az ériitett ingatlantulajdonoók
kötelezésével.

1 8. § ( 1 ) Az ingatlan használőja köteles gondoskodni :

a) azingatlan előtti jfudaszakasz, járdahianyábankét méter széles területsáv, illetőleg
ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig (de maximum tizenöt méterig) terjed[
teljes terÜlet gondozásráról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről
(kÜlÖnös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekrot;, ioettakarításról és
síkosság-mentesítésről, a gyűjtő edényzetkörnyezetének tisztánt artásáról,

b) a járdaszakaszmelletti nyílt árok (szikkasztó illetve elvezető típusú) és műtargyai
tisztántartásáról,

c) tÖmbtelken a saját haszlalatban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárásáraszolgálőterülettisztfutartásaról,

d) a csaPadékvíz zavartalan elfolyását akadályoző anyagok és más hulladékok
eltávolításáról,

e) a beéPÍtetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyoio-"rrtesítéséről,

f) a járdán felburjánzó növényzet eltávolításáról, valamint a telekingatlanró1 a jardara
és az úttest ftilé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről,

(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átlarő esetében a
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok közöú fele-fele arrinybarior"íik -"g.

(3) Az iPari-, kereskedelmi, vendéglátóipari tevékenységet folytató vállatkozők a
tevékenYség végzésére szolgáló ingatlan előui jrárdászákaszt, ittetoteg ha a jfuda
mellett zÖldsáv is van az úttestig terjedő teljes területet kötelesek tis-ztánt artini, a
kÖaerÜleten a vendégeik, vásrárlóik által okozott szennyeződések megsztintetéséről
naPonta kÖtelesek gondoskodni tekintet nélkiil ana, hogy a ,r"Áét az üzleti
tevékenYségtől szérmazik-e. A kereskedelmi- és u.n'áeghtoip*i egységek,
elárusítóhelYek előtt hulladékgyűjtő tartályok elhelyezése is tisztantartasa az
tizemeltető feladata.

(4) A kÖaerÜlet rendeltetéstől eltérő célú enged élyezett használata esetén (árusítás,
anYagtÍrolás, éPÍtés-szerelés stb.), a használatlal érintett terület közvetlen kömyezetéi3 méteres kÖrzeten beltil a használő köteles tiszténtartani, majd a tevékenység
befej ezése után megfelelően ö sszetakarítani.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben felsorolt kötelezettségek teljesítésével összegyűjtött hulladék
köaerületrőltörténőelszállításaahasználőf eíadata.-



(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltak teljesítéséért ellenszolgáltatás nem jár.

19.§ Az ingatlan használónak a közterület rendszeres tisztántartási kötelezettsége alatt a
sztikség szerinti, de hetenként legalább egyszeri teljesítés értendő.

20.§ Amennyiben a használő e rendeletben elóírt kötelezettségét nem teljesíti, az
önkormányzat jogosult azt a kötelezett költségére elvégeáetni.

21.§ (1) Nem teded ki a használó kötelezettsége a köZerülettisztántartására, ha a szennyezést
ismert személy okozta. Ilyen esetben a szennyezett közterület megtisztítása a
szenny ező dé st okozó kötelessége.

(2) Az ingatlan hasznáLőja az Önkormányzatnak köteles bejelenteni ha az előtte lévő
közterületet akár ismert, akar ismeretlen személy szennyezi, ha oda hulladékot
helyez el, annak észlelését követő 2 munkanapon belül.

22.§ Aközforgalmú közúti közlekedés céljáraszolgálő tömegközlekedési járművek
belterületen lévő varakoző- és megállóhelyeinek tisztántartásáról és az ottkeletkezett
hulladékelszállításénólazönkormányzatgondoskodik.

23.§ (1) Mindennemű anyag szállitásánál ügyelni kell arra, hogy a köáerület be ne
szewryeződjön. Ha brármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásanál, vagy a szállítás
alatt a közterület beszennyeződik, a száIlítő haladéktalanul köteles azt a fel-, vagy
lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás során megtisztítani, eltávolítani.

(2) Ebek által okozo tt szewtyezés eltakarításaról * .t kísérője haladéktalanul köteles
gondoskodni, ezen szenrtyeződés az utcai hulladékgytíjtő tartályokba helyeáető, az
erre alkalmas eszközöket az eb sétáltatója köteles magánáI tartani.

24.§ (1) Az ingatlanhasználőja köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől, ónos esőtől síkossá vált
jadaszakaszt a sziikséghez képest akár naponta többször is letakarítani, illetve a
síkosság mentesítésről megfelelően gondoskodni.

(2) A felszórásra bomló, szerves anyagot nem tartalmazó (kivéve fiírészpor) szóróanyagot
(kőpor, homok, hamu) kell használni. E célra tilzelés után visszamaradt darabos
anyagot felhasználni nem lehet.

(3) A hó, jég elolvadása után a tulajdonos köteles a szőrőanyag maradványait eltávolítani.

9. Zárő rendelkezések

25.§ (1) Ez a rendelet2013. október 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Mogyorósbánya Közseg Önkormányzata Képviselőtesttiletének a
települési szilard hulladék kezeléséről 22l20l0. (XII.S.) Kt. sz. rendelete.
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