Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §, 88. § (4), 91. § illetve 102. §-aiban kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
(1) Süttő Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék
rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Süttő község
mindenkori közigazgatási területére terjed ki.
(3) A község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett szolgáltató ideiglenesen a
2013-as évre vonatkozóan a Vértes Vidéke Kft. (továbbiakban Szolgáltató), címe:
2800 Tatabánya, Komáromi u. 55.
(4) Települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása kizárólag a szolgáltató által
működtetett tatabányai regionális hulladék-lerakóhelyén történhet.

2. §
(1) Az Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi lakott ingatlan
tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban ingatlantulajdonos) az
ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást az e
rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni.
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(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett nem veszélyes hulladékot,
amely tömegénél és mennyiségénél fogva alkalmatlan a közszolgáltatás keretében
történő rendszeres begyűjtésre – a szolgáltató által működtetett szeméttelepre
mennyiségi korlátozás nélkül maga is elszállíthatja és lerakási díj megfizetése mellett,
elhelyezheti.

3. §
E rendeletben használt fogalmakat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban
foglaltak szerint kell értelmezni.

II. FEJEZET
A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendje
4. §
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, illetve
elszállítására a szolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt
(kukát), a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék
gyűjtésére a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, azonosító jelével ellátott
gyűjtőeszközt (környezetbarát zsákot) köteles igénybe venni.
(2) A szolgáltatás igénybevételéhez az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladék
mennyiségéhez igazodó számú szemétgyűjtő edényt (kukát) kell használni.
A kötelezően igénybeveendő kuka legkisebb űrmérete ingatlanonként:
1 ott lakó személy esetén 60 literes
2 ott lakó személy esetén 80 literes
3 vagy több ott lakó személy esetén 110 literes.
(3) A szállítóeszközhöz rendszeresített gyűjtőedény (kuka) az ingatlantulajdonos
tulajdonát képezi. Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőtartály
(kuka) beszerzéséről, javításáról, pótlásáról, tisztántartásáról.

5. §
(1) A Szolgáltató a hulladék elszállítását – az Önkormányzattal történő egyeztetés és
jóváhagyás alapján - hetente egy alkalommal a hét ugyanazon napján végzi.

(2) Az ürítések napját és az esetleges módosításokat (továbbiakban járatterv)
hirdetmény útján évenként közzé kell tenni.
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(3) A szolgáltató köteles a járattervet akkor is betartani, ha az ürítési nap
munkaszüneti napra esik. Nem teljesítés esetén díjcsökkentés érvényesíthető.
(4) A szolgáltató köteles a gyűjtőedényzet ürítését oly módon végezni, hogy az
ingatlantulajdonosok nyugalmát szükségtelenül ne zavarja, és az edényzet épségét
megóvja.
(5) A begyűjtés során keletkezett (kiszóródott) szennyeződés takarításáról a
szolgáltató köteles az ürítéssel egyidejűleg gondoskodni.
A szolgáltató képviselője köteles továbbá a kuka ürítése után azt az útpadkától az
ingatlan irányába legalább 30 cm-re visszahelyezni, oly módon, hogy a közút
forgalmát ne zavarja.

6. §
(1) Az ingatlantulajdonos gyűjtőedényeket saját ingatlanán belül köteles tárolni. A
szolgáltatási szerződésben - hirdetmény útján közzétett - rögzített szállítási napot
megelőző napi 18 órától jogosult a közterületre úgy kihelyezni, hogy a szolgáltató
számára hozzáférhető legyen és a közút (közterület) forgalmát ne akadályozza, és
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében becsukva kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon ki.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról.
(4) Tilos a gyűjtőedényben mérgező, tűz- és robbanásveszélyes vagy egyéb olyan
anyagot (pl.: akkumulátor, aszfalt, autógumi; festék oldószer, fáradt olaj stb.)
elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző személyek vagy
mások életét, testi épségét, egészségét.
7. §
(1) A szolgáltató évente egy alkalommal megszervezi és lebonyolítja a lakossági
lomtalanítást.

(2) A nagy darabos hulladékot (lomot) az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által
előzetesen megjelölt - hirdetmény útján közzétett - időpontban helyezheti ki
elszállítás céljából. Az elhelyezésre a 6.§. (1) bek.– ben foglaltak vonatkoznak.
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8. §
(1) Az Önkormányzat a lakosság számára a hulladék meghatározott anyagminőség
szerinti elkülönített gyűjtésére (a továbbiakban szelektív gyűjtés) lehetőségét az alábbi
gyűjtőhelyeken biztosítja:
1. gyűjtősziget: Süttő, Rákóczi u. 73/A. Posta és KOZ-KER Bt. Élelmiszer Bolt
között kialakított szigeten elhelyezett 4 gyűjtőedény.
2. gyűjtősziget: Süttő, Rákóczi F. u. és a Petőfi utca sarkán kialakított szigeten
elhelyezett 4 gyűjtőedény.
(2) A gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekbe, azok feliratai - műanyag, műanyag palackok, papír, üveg- szerint, elkülönítetten helyezhető el a hulladék.
(3) A szelektíven gyűjtött hulladékot a gyűjtőedényekbe bárki, térítés nélkül elhelyezheti.
(4) A szelektíven gyűjtött hulladék elszállításáról, hasznosításáról, szükség szerint
ártalmatlanításáról az Önkormányzat a Szolgáltató útján gondoskodik.

III. FEJEZET
SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS
9. §
(1) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti szerződést írásban kell megkötni.
(2) A szilárd hulladék közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésnek az alábbiakat
kell tartalmaznia:

-

Megrendelő adatai
= Név
= Cím

-

Szerződés tárgyát
= közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját
= rendelkezésre bocsátott edény darabszámát és ürítési térfogatát
= ürítési napot
= teljesítés helyét
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= ürítési gyakoriságot
-

Számlázás módját
= számla kibocsátás idejét

-

Szolgáltatáshoz kapcsolódó információkat
= megrendelő által közölt adatokat
= közszolgáltatás mértékét meghaladó, megrendelő igényéhez kapcsolódó
esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról
= díjfizetést igazoló matricáról

-

Szolgáltatónál működtetett ügyfélszolgálat helyét és idejét
Szerződés módosítás és felmondás feltételeit

(3) A szolgáltatási szerződés érvényességét a Szolgáltató által, a tárgyévre kiadott, a
kukára felragasztott matrica igazolja.
(4) Szünetel a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés, ha a tulajdonos időleges távollétét
előzetes bejelenti és a bejelentés valós. Mentesül az ingatlantulajdonos a szolgáltatási
díj megfizetése alól:
a./ ha az ingatlan beépítetlen vagy laktalan és települési szilárd hulladék nem keletkezik,
b./ az ingatlantulajdonos tartós (legalább 30 nap) távolléte esetén, melyet a Szolgáltatónak
a távollét kezdete előtt legalább 15 nappal bejelent és az ingatlant más nem használja.

IV. FEJEZET.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

(1) E rendelet 2013. év november hó 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület azonos
tárgykörben alkotott 15/2008.(XII.10.) sz. rendelete.

Czermann János
polgármester

Dr. Józó Antal
jegyző

