Kunpeszér Község Önkormányzatának
16/2005. (IV.15.)sz.
rendelete
A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 20. §. (2) bekezdésében és a 23. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1)

A rendelet hatálya Kunpeszér Község közigazgatási területén a települési
szilárd
hulladékkal
összefüggő
közszolgáltatás
ellátására
és
igénybevételére, a közszolgáltatással érintett
a.)

ingatlanok tulajdonosára, birtokosára, használójára;

b.)

a hulladék termelőjére és birtokosára,

(a továbbiakban: a – b pont együtt kötelezett)
c.)

a háztartási, a közforgalmú és zöldterületen keletkező közterületi,
a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal
együtt kezelhető más hulladékokra (a továbbiakban együtt: szilárd
hulladék)

terjed ki.
(2)

A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes, valamint a települési
folyékony hulladékokra, a velük összefüggő tevékenységre.

A közszolgáltató a közszolgáltatással ellátott terület, a közszolgáltatás tartalma
2. §
A szilárd hulladék
a.) begyűjtését, szállítását a DUNANETT Kft, telephelye: 2400 Dunaújváros, Budai
Antal út 2. ( a továbbiakban: közszolgáltató);
b.) tárolását, ártalmatlanítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ( a
továbbiakban: hulladékkezelő), engedéllyel rendelkező lerakóhelye Kisapostag
03/2 helyrajzi számú ingatlan ( a továbbiakban: lerakóhely)
e rendeletben foglaltak szerint – az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés
alapján – látja el.
3. §

(1) A közszolgáltatás igénybevétele – figyelemmel a 2-4 bekezdésben foglaltakra –
Kunpeszér Község közigazgatási területén kötelező.
(2) A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére,
ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési
hulladékának kezeléséről
a.) a Hgt. 13. §-ában foglaltak szerint nem gondoskodik, vagy
b.) A közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – a
Környezetvédelmi Felügyelőség által igazoltan – környezeti
szempontból a Hgt. 13. §-ában meghatározottaknál lényegesen
kedvezőbb megoldással történik.
(3) Nem kell a kötelező közszolgáltatást igénybe venni azokon a beépítetlen
ingatlanokon, amelyeken szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.
(4) 1Külterületi, nem állandóan lakott részen ( zártkerti ingatlanok ) a
közszolgáltatást májustól-szeptemberig kötelező igénybe venni.
(5) Kunpeszér Község területén 210 belterületi, 44 külterületi és 298 zártkerti
ingatlan található.
4. §
(1)A közszolgáltatás a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített zárt
gyűjtőedényben összegyűjtött és a közszolgáltatónak átadott szilárd hulladék
begyűjtésére, lerakóhelyre történő elszállítására és ártalmatlanítására terjed ki.
(2)A kötelezett a szilárd hulladékot a 2. § b.) pont szerinti lerakóhelyre maga is
elszállíthatja.
(3)A (2) bekezdés szerinti hulladékátvételt a hulladékkezelő a lerakóhelyén látja
el.
A közszolgáltatás ellátása
5. §
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a kötelezettel kötött szerződés, valamint a
Hgt. és e rendeletben foglaltak szerint köteles végezni.
(2) A közszolgáltató köteles:
a.) az általa előre meghatározott időpontban, hetenkénti gyakorisággal a
szilárd hulladékot begyűjteni,
b.) az elmaradt begyűjtést 24 órán belül - vagy az akadály elhárulását
követően haladéktalanul – elvégezni, 24 órán túli begyűjtés esetén a
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kötelezettet ennek időpontjáról legalább 1 nappal korábban, illetve a
szállítási napok, valamint a közszolgáltatás módjában beálló bármely
változásról a változásra való felkészüléshez szükséges időben értesíteni,
c.) a begyűjtött szilárd hulladékot a hulladékkezelő engedélyezett
lerakóhelyére elszállítani,
d.) évente egy alkalommal – az önkormányzattal egyeztetett előre
meghirdetett időpontban – lomtalanítási akciót szervezni.
(3) A hulladék szállítása az e célra szolgáló, zártrendszerű szállítójárművel végezhető.
A begyűjtés és szállítás során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék
szállítójárműbe történő elhelyezés, illetve a szállítás során ne szóródjon,
környezetszennyeződést ne okozzon. Szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a
terület szennyeződés mentesítéséről , valamint az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(4) A közszolgáltató köteles a hulladék
eredetét;
származási helyét;
főbb összetevőit;
szállítási idejét;
a szállító jármű forgalmi rendszámát;
a befogadási engedély számát;
a hulladék kezelő által kért egyéb információt

a szállító levélen feltüntetni.
6. §
(1) A közszolgáltató a kötelezett részére, ha az saját tulajdonú gyűjtőedénnyel nem
rendelkezik, a gyűjtőedényt – bérleti díj ellenében – használatba adja.
(2) A bérlet feltételeiről a kötelezett és a közszolgáltató külön állapodik meg.
(3) Ahol az egyedi gyűjtés technikai vagy műszaki okok miatt nem megoldható, a
közszolgáltató konténeres gyűjtőedényt köteles biztosítani.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
7. §
(1)

A szilárd hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt fedett állapotban a kötelezettnek
a begyűjtés napján reggel 6 óráig kell az ingatlana előtti útszakasz melletti
közterületre kihelyezni. A gyűjtőedényt úgy kell elhelyezni, hogy az a
közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, abban
kárt ne tegyen.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt időponton kívül a gyűjtőedény közterületen történő
tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás időszakát az erre
kijelölt helyeken.

(3)

A szilárd hulladékot a község belterületén csak a közszolgáltató szállító
járművéhez rendszeresített gyűjtőedényben, az ezt meghaladó mennyiséget – a
közszolgáltató által térítés ellenében biztosított – a közszolgáltató
emblémájával ellátott műanyag zsákban lehet elhelyezni. A gyűjtőedényben és
a műanyag zsákban elhelyezett szilárd hulladék nem tartalmazhat olyan
folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb veszélyes tárgyat, amely a szállító
munkások vagy más testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, vagy a
szállító jármű műszaki berendezéseit megrongálhatja.

(4)

A külterületi állandóan lakott részen (Kardos) a belterületi hulladékszállításragyűjtésre megállapított rendelkezések irányadók. Külterületi nem állandóan
lakott területen (zártkerti ingatlanok) az ingatlan tulajdonosa évente 6 db, a
közszolgáltató emblémájával ellátott zsák igénybe vételére köteles, melyet
lezárt állapotban, hétfőnként reggel 6 óráig kell az ingatlana előtti útszakasz
melletti közterületre kihelyezni.

(5)

A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően elhelyezett hulladék begyűjtését és
elszállítását a közszolgáltató – írásbeli értesítés hátrahagyásával
megtagadhatja.

–

(6)A gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről a kötelezett szükség szerint,
de legalább kéthavonta köteles gondoskodni.
(7)

A kötelezett köteles biztosítani téli, havas időszakban a tárolóedény
megközelíthetőségét és balesetmentes kiüríthetőségét
8. §

A közterületre kihelyezett gyűjtőedényben lévő hulladékot válogatni, a közterületre
kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényébe – annak engedélye nélkül hulladékot
elhelyezni tilos.
A szolgáltatási szerződés
9. §
(1) A kötelezett és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:
a.) a szerződő felek megnevezését,
b.) a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség
vállalását,
c.) a szállítás helyét és gyakoriságát,
d.) a
gyűjtőedény
közterületre
való
kihelyezésével
kapcsolatos
kötelezettségeket,
e.) a közszolgáltató kötelezettségvállalását, hogy a közszolgáltatást a hatályos
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, az abban meghatározott –
mint legmagasabb mértékű díj – ellenében, illetve figyelembe vételével
végzi,
f.) a díj megállapításának alapját, az abban bekövetkezett változásokkal
kapcsolatos bejelentési kötelezettséget,
g.) a díj megfizetésének módját, határidejét és a díj fizetés elmulasztásának
jogkövetkezményeit.

(2) A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a szolgáltatás kötelező igénybevétele,
illetve a díj megfizetése alól.
A közszolgáltatás díja
10. §
(1) A közszolgáltatás egységnyi díjtételeit e rendelet melléklete tartalmazza.
(2) Az egységnyi díjtétel
a.) magánszemély kötelezett esetén a gyűjtőedény egyszeri ürítési díja,
b.) gazdálkodó szervezet kötelezett esetén az átvett szilárd hulladék 1 m3-re
meghatározott díja.
(3) A közszolgáltatás díja az egységnyi díjtétel és
a.) a (2) bekezdés a.) pont szerinti esetben a szolgáltatás gyakorisága,
b.) a (2) bekezdés b.) pont szerinti esetben a szolgáltatás mennyiségének
szorzata, melyet negyedévente utólag kell a közszolgáltató számlája alapján
megfizetni.
(4) Nem teljesített és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az emiatt
visszajáró arányos összeget beszámítással vagy a kötelezett kérésére
visszafizetéssel kell rendezni.
(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, feltéve, hogy a
közszolgáltató a közszolgáltatást számára felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.
(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozás.
(7) Amennyiben a szilárd hulladékot a hulladékkezelő lerakóhelyére a kötelezett a 4. §
(2) bekezdés szerint szállítja be e rendelet melléklete szerinti lerakásiártalmatlanítási díjat köteles megfizetni. A hulladékkezelő köteles a lerakóhely
igénybevételét dokumentálni és a beszállító részére bizonylatot kiállítani.
11. §
(1)

A kötelezett személy változása esetén az új kötelezett 15 napon belül köteles e tényt
a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési
kötelezettségének eleget tenni. A korábbi kötelezettet a díj fizetési kötelezettség a
bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.

(2)

Nem kell a közszolgáltatás díját megfizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az
időszakra amíg azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik. A lakatlanság, vagy a
használat szünetelésének tényét a kötelezettnek a változást követő 15 napon belül
kell a közszolgáltatónak írásban bejelenteni.
12.§

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése
(1) A jegyző nyilvántartást vezet e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokról. A nyilvántartás
tartalmazza :
- az ingatlan tulajdonosának, birtokosának, használójának ( a továbbiakban
kötelezett ):nevét, lakcímét, születési idejét, anyja nevét,
- a kötelezett személyében bekövetkezett változásokat,
- az ingatlan lakatlan-lakott voltát,
- a díjfizetési kedvezmény megállapításához szükséges adatokat ( életkor,
jövedelem stb.)
(2)A nyilvántartásból csak a közszolgáltatónak valamint a díjfizetési kedvezmény elbírálására
jogosult szervnek ( szociális-egészségügyi és kulturális bizottság ) szolgáltatható adat. Az
adatok felhasználása csak célhoz kötött lehet.
(3)Az adatkezelésre és az adatok védelmére a személyes adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. tv. rendelkezései irányadók.
13.§
Szabálysértési rendelkezések
Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
a) A gyűjtőedényzetben folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan veszélyes
anyagot helyez el, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások testi
épségét, egészségét, valamint a szállító jármű műszaki berendezéseinek állapotát.
b) A gyűjtőedényzet tisztántartásával, fertőtlenítésével kapcsolatos előírásokat
megszegi.
c) A gyűjtőedényt a szállítás napját kivéve közterületen tárolja.
d) A tulajdonváltással járó bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.
e) A hulladékot nem a gyűjtőedényben illetve – az annak űrtartalmát meghaladó
mennyiséget valamint a külterületi nem állandóan lakott részen keletkező
hulladékot- nem a szolgáltató emblémájával ellátott zsákban helyezi ki.
Értelmező rendelkezések
14. §
E rendelet alkalmazásában:
a.)
települési szilárd hulladék:
aa.) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a
pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,
ab.) külterületi hulladék: a közforgalmú és zöldterületeken keletkező,
ac.) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék:
gazdasági vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott –
veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

b.)
gazdálkodó szervezet: A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló
1959. évi IV. törvény 685. §. c.) pontja szerinti szervezet.
(4) háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy
az adott ingatlan magántulajdonban vagy közös tulajdonban van-e,
(5) ingatlantulajdonos: az a tulajdonos, birtokos vagy használó, aki köteles az
ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak
szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek
átadni.
(6) hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék
birtokosától átveszi, kezeli.
(7) szolgáltató: Kunpeszér település közigazgatási területén a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint
feljogosított hulladékkezelő.
(8) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
szolgáltatónak fizetendő az önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési
időszakra vonatkozóan megállapított díj.
(9) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi
földrészlet / közút, járda, tér, park. stb/.

Záró rendelkezések
15. §
E rendelet kihirdetésén lép hatályba. Kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a
11/2004.(VI.24.) számú rendelet A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról.
Kunpeszér, 2005. április 14.
Sipos Gyuláné
Polgármester

Boskóné Dr. Tabányi Annamária
jegyző
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(általános forgalmi adó nélkül)

Egységnyi díjtétel gyűjtőedény alapján

Ürítési díj (Ft)

110-120 l-es gyűjtőedény
1.000,-Ft/2 alkalom
Alapdíj:
110-120 l-es gyűjtőedény
500,- Ft/alkalom
További ürítési díj

Dunanett Kft. emblémájával ellátott zsák eladási ára:290Ft/db

