Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (I.30.) rendelete
a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről
Újléta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában biztosított felhatalmazás alapján a települési szilárd
hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) Újléta Község Önkormányzata a települési szilárd hulladék összegyűjtéséről,
elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról szervezett
közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) Újléta község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató az A.K.S.D.
Városgazdálkodási Kft. /4031 Debrecen, István út. 136. sz./ (a továbbiakban: Közszolgáltató).
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosa az e
rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni, ha jogszabály, vagy hatósági
határozat eltérően nem rendelkezik.
A RENDELET HATÁLYA
2. §
(1) A rendelet területi hatálya Újléta község közigazgatási területére (belterület és külterület)
terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül minden ingatlantulajdonosra,
kezelőre vagy használóra (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) kiterjed, függetlenül attól,
hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
egyéb szervezet vagy egyéni vállalkozás, de gazdálkodó szervezet esetén figyelemmel kell
lenni a Hgt. 23.§ (2) bekezdésében foglaltakra is.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes-, illetve a települési folyékony hulladékokra,
illetve azok összegyűjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatásokra.
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a.) települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék;
b.) háztartási szilárd hulladék: a települési szilárd hulladék része, a lakásokban, valamint a
lakás és üdülés céljára használt egyéb helyiségekben, továbbá a lakók közös használatára
szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék. Így például a salak, rongy,
söpredék, korom, hamu, háztartási eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, kisebb méretű
bútordarab, kisebb mennyiségű falvakolat, kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék,
végül a lakásban folytatott kisipari tevékenység során keletkező hulladék, ha az nem haladja

meg a 10 kg/nap, vagy a 0,01 m3/nap mennyiséget;
c.) egyéb települési szilárd hulladék: a lakásokban és ingatlanokon keletkezett települési
szilárd hulladék, ha mennyisége meghaladja a 10 kg/nap vagy a
0,01 m3/nap értéket, valamint az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben, az
azokhoz tartozó területeken, valamint a közterületeken keletkezett, illetve felhalmozott
települési szilárd hulladék;
d.) lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy
felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Közszolgáltató
által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el;
e.) köztisztasági szolgáltatás: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, kezelése, a kijelölt
lerakóhelyre való elszállítása és ártalmatlanítása;
f.) közszolgáltató: az Újléta község működési területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított
hulladékkezelő.
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATAI
4. §
(1) Az Önkormányzat feladatai a hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében különösen:
a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése; b.) a közszolgáltatás ellátását végző
szolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés megkötése;
c.) a közszolgáltatási díj mértékének és a díjfizetés rendjének megállapítása;
d.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes - a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása;
e.) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati
feladat- és hatáskör megállapítása.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
5. §
(1) A Közszolgáltató tevékenységét a közszolgáltatási szerződés alapján a hatályos
jogszabályok szerint, jelen rendelet figyelembevételével látja el.
(2) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a Közszolgáltató
között  a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerint  szerződéses jogviszony
jön létre (Ptk. 387-388. §).
(3) A helyi közszolgáltatás körében a tulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a
települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a
Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(4) Nem jön létre, illetve szünetel a szerződés, ha:
a.) az ingatlan lakatlan,
b.) az ingatlantulajdonos huzamos távollétét a szolgáltatónak előzetesen bejelenti.

(5) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és rendjéről a Közszolgáltató az
ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.
(6) A Közszolgáltató a háztartási szilárd hulladék elszállítását:
a.) a konténeres gyűjtőedények esetében igény szerint, de legalább hetente egy alkalommal-,
b.) a 120 literes gyűjtőedényű és zsákos gyűjtésű helyeken heti egy alkalommal
végzi.
6. §
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás
igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a
Szolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.
(2) A szerződésben meg kell jelölni:
a.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b.) a teljesítés helyét,
c.) a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedények űrtartalmát és darabszámát,
d.) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint.
(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a.) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
b.) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,
c.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatásról és annak díjáról,
d.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
e.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
f.) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.
A HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
7. §
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék átadásához kizárólag a Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint  a rendelkezésre álló
gyűjtőedénybe nem férő alkalmi hulladék gyűjtésére  a Közszolgáltató által rendelkezésre
bocsátott és azonosító jellel ellátott gyűjtőeszközt (zsákot) használhat.
(2) A Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedények típusainak felsorolását a rendelet 1.
sz. melléklete tartalmazza.
(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem rendelkezik a Közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített edényzettel, a Közszolgáltató - a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt bocsát az ingatlantulajdonos rendelkezésére az
ingatlantulajdonos kérelmének kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. Az
ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.

AZ INGATLANTULAJDONOS FELADATAI ÉS KÖTELESSÉGEI
8. §
(1) A heti egy alkalommal szervezett közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosa - a (2)
bekezdésben rögzített kivétellel - köteles igénybe venni.
(2) Gazdálkodó szervezet a számára magasabb szintű jogszabályban rögzített feltétel
fennállása esetén mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól.
(3) A hulladékgyűjtő edényben tilos elhelyezni veszélyes hulladékot (állati tetem, trágya, jég,
hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék), olyan hulladékot,
amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begyűjtése során a
gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő és ártalmatlanítása során
veszélyeztetheti a környezetet.
(4) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles
elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat
rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok
szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.
(5) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási
napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan
engedélyezett elhelyezést.
(6) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének  a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében  lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(7) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
Kivételt képeznek ez alól az 5 m3-es konténerek, melyeket a közszolgáltató köteles szükség
szerint, de legalább évente ötször fertőtleníteni.
(8) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése
miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni. A Közszolgáltató kárát az
ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.
9. §
(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya 120 literes gyűjtőedény
esetében legfeljebb 25 kg lehet.
(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 üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására köteles
az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges
kárt megtéríteni.
(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és
akinek az ingatlana egyidejűleg szolgál lakóhelyeként, valamint gazdálkodó szervezet
cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként, köteles a
háztartási szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezet tevékenysége során keletkező települési
és termelési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni.
A KÖZSZOLGÁLTATÓ FELADATAI ÉS KÖTELESSÉGEI
10. §
(1) A Közszolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett - e rendeletben
előírt módon - a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a
települési hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, kezelő létesítmény
üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása .
(2) Amennyiben a szolgáltatási szerződésben meghatározott szállítási napon  valamilyen
oknál fogva  a szállítás kimarad 48 órán belül minden esetben gondoskodni köteles a szemét
elszállításáról.
(3) A gyűjtőtartály kiürítését a Közszolgáltatónak kíméletesen, az elvárható gondossággal kell
végeznie. A gyűjtőtartályban okozott károkat köteles térítésmentesen kijavítani, amennyiben a
meghibásodás a Közszolgáltató szabályellenes munkavégzésének következménye. Ebben az
esetben a Közszolgáltatónak a karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára gyűjtőedényzetet (illetve zsákot) kell biztosítana térítésmentesen az ingatlantulajdonos részére.
(4) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(5) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy
általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról,
cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató
köteles gondoskodni.

A HULLADÉK ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
11. §
(1) A települési szilárd hulladékot, ezen belül a települési háztartási és egyéb szilárd
hulladékot, csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett Hulladéklerakó és Feldolgozó
Telepen a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások betartásával szabad elhelyezni.
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd hulladékot
legfeljebb évi 1 alkalommal, maximum 0,5 m3, illetve 200 kg mennyiségben  az (1)
bekezdésében meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és ott díjmentesen
elhelyezheti.

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA ÉS A DÍJFIZETÉS RENDJE
12. §
(1) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásért az ingatlan tulajdonosa köteles
szolgáltatási díjat fizetni a Közszolgáltató által kibocsátott készpénzfizetési utalványon, a
szolgáltató által előírt rendszerességgel, és határidőre.
(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára
a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.
(3) A szervezett közszolgáltatásért e rendelet szerinti díj a Közszolgáltatót illeti meg.
(4) A szolgáltató által alkalmazható díj  ÁFA nélküli  legmagasabb mértékét a rendelet 2.
sz. melléklete tartalmazza.
(5) Amennyiben az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját nem fizeti meg az előírt
határidőre, a szolgáltató 30 napon belül felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési
kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. Ha a felszólítás
eredménytelen, a díjhátralék keletkezését követő 90 napot követően a szolgáltató  a
felszólítás megtörténtének igazolása mellett  a díjhátralék adók módjára történő behajtását
kezdeményezi az Önkormányzat jegyzőjénél.
(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
(7) A jegyző minden év március 15-éig átadja a közszolgáltató részére a település
ingatlantulajdonosainak adatait (a közszolgáltatást igénybevevők nevét, lakcímét, születési
helyét és idejét, anyja nevét), melyet a közszolgáltató - az adatvédelemmel kapcsolatos
jogszabályok betartásával - kizárólag a közszolgáltatás díjának beszedésére használhat fel, azt
harmadik személynek vagy más szervezetnek át nem adhatja.

13. §
Mentesül az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díjának megfizetése alól:
a) ha az ingatlan beépítetlen és azon települési szilárd hulladék nem keletkezik,
b) a tulajdonos tartós (minimum 30 nap) távolléte esetén, melyet a szolgáltatónak legalább 30
nappal a távollét kezdete előtt  a távolléti időtartam pontos megjelölésével  bejelent, ha az
ingatlant más sem használja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §
(1) Ez a rendelet 2009. február 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Újléta, 2009. január 29.

Szabó Sándor
polgármester

Dr.Sipos Tibor
jegyző

Z á r a d é k!
A települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről szóló
2/2009. (I.30.) rendeletet k i h i r d e t e m.

Újléta, 2009. január 30.

Dr.Sipos Tibor
jegyző

1. sz. melléklet
A települési szilárdhulladék-kezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás
teljesítése során alkalmazott gyűjtőedény-típusok
ˇ 120 literes (DIN EN 840-1)
ˇ 110 literes jelölt műanyag zsákok.

2. sz. melléklet
„2. sz. melléklet
A szolgáltató által alkalmazható szemétszállítási díj
 ÁFA nélküli  legmagasabb mértéke
a.) 120 literes gyűjtőedény egyszeri ürítési díja: 287-Ft/alkalom
b.) A rendszeresen keletkező hulladékmennyiségen felül keletkező hulladéknak a
szolgáltatótól vásárolt, 110 literes jelölt zsákokban történő (alkalmankénti) elszállítási- és
kezelési, ártalmatlanítási díja: 148-Ft/zsák”

