Nagyvisny6 Kozseg Onkormanyzata

Kepviselo-testuletenek

112015.(1.30.) onkormanyzati

rendelete

a telepiilesi szilard hulladekkal kapcsolatos hulladekkezelesi helyi kozszolgaltatasrol!

Nagyvisny6 Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testulete a hulladekrol sz616 2012. evi
CLXXXV. torveny 88. § (4) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi
onkorrnanyzatairol sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 13.§ (1) bekezdes 19. pontjaban es a
hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. torveny 35. §-aban rneghatarozott feladatkoreben
eljarva a kovetkezoket rendeli el:
1.§
(1) E rendelet hatalya Nagyvisny6 kozseg kozigazgatasi teruleten vegzett hulladekgazdalkodasi
kozszolgaltatasra terjed ki.
(2) Nagyvisny6 Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a kozteruletek hasznalatara
vonatkoz6 reszletes rendelkezeseket onallo rendeletben hatarozza meg.
(3) Nagyvisny6 Kozseg Onkormanyzata a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast a PEVIK
Kozuzemi es Szolgaltato Nonprofit Kft.-ve13250 Petervasara, Tisztisor lit 29. (a tovabbiakban:
kozszolgaltato) kotott kozszolgaltatasi szerzodes litjan biztositja.
(4) A kozszolgaltatasi szerzodesnek a hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. torvenyben,
tovabba
a kozszolgaltato kivalasztasarol
es a hulladekgazdalkodasi
kozszolgaltatasi
szerzodesrol
sz616
317/2013 .(VIII.28.)
Korm.
rendeletben
szabalyozottak
mellett kotelezo tartalmi eleme az elhagyott, illetve ellenorizetlen korulrnenyek kozott
elhelyezett telepulesi hulladek osszegyujtesere, elszallitasara es kezelesre vonatkoz6 feltetelek
meghatarozasa.
2.§
(1) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kereteben a kozszolgaltato
a)
az ingatlanhasznalok
altal a kozszolgaltato
szallitoeszkozehez
rendszeresitett
gytijtoedenyben gyujtott telepulesi hulladekot az ingatlanhasznalctol osszegyujti es elszallitja ideertve a haztartasban kepzodo zoldhulladek, vegyes hulladek, valamint az elkulonitetten
gyuitott hulladek osszegyujteset es elszallitasat is-,
b) az altala uzemeltetett hulladekgytijto ponton, hulladekgyujto szigeteken gyujtott vagy
atveteli helyen atvett hulladekot osszegyujti es elszallitja,
c) a lomtalanitas korebe tartoz6 hulladekot az ingatlanhasznalotol osszegyujti, illetve atveszi es
elszalli tja,
d) az elhagyott, illetve ellenorizetlen korulmenyek kozott elhelyezett telepulesi hulladekot
osszegyujti, elszallitja es gondoskodik a hulladek kezeleserol,

1 Egvsegesszerkezetben

a rnodositasara hozott 9/2018.(VII1.30.) onkorrnanvzaf rendelettel.

e) gondoskodik

az a)-d) pontban meghatarozott hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe
tartozo hulladek kezeleserol, artalmatlanitasarol, amely a Hejopapi II. hulladeklerako teruleten
tortenik .
./) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal erintett hulladekgazdalkodasi letesitmenyt nem
uzemeltet.
(2) A hulladekgazdalkodasi
veszelyes hulladekokra.

kozszolgaltatas

nem terjed ki a radioaktiv hulladekokra

es a

(3) Az ingatlanhasznalo a telepulesi veszelyes hulladeknak rninosulo hulladekot, a
kozszolgaltatas hatalya ala eso hulladektol elkulonitve koteles gyujteni es tarolni. A
veszelyesnek rninosulo hulladek a haztartasi hulladekkal egyutt nem gyujtheto es nem
tarolhato. Az ilyen hulladek evi ketto alkalommal torteno osszegyujteserol es elszallitasarol az
onkorrnanyzat gondoskodik, melynek modjarol es felteteleirol a helyben szokasos medon
tajekoztatja a lakossagot.
(4) A hulladek terrneloj e, birtokosa a tevekenysege gyakorlasa soran keletkezo vagy mas
m6don birtokaba kerulo - hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas hatalya ala nem tartozo hulladekot a jogszabalyokban foglalt eloirasoknak megfeleloen koteles gyujteni, tovabba az
artalmatlanitasrol, vagy hasznositasrol gondoskodik.
(5) Az artalmatlanitasra, vagy hasznositasra vonatkozo kotelezettseget a hulladek termel6je,
birtokosa az erre feljogositott es engedellyel rendelkezo hulladekkezelonek torteno atadassal, a
kezeles koltsegeinek megfizetesevel teljesiti.
(6) A kozszolgaltatas hatalya ala nem tartoz6 hulladek szallitasa eseteben a hulladek termel6je,
birtokosa, illetoleg az altal a szallitasra igenybevett gazdalkodo szervezet koteles a kozterulet
tisztantartasara vonatkozo szabalyok szerint eljarni
(7) A kozszolgaltato az onkormanyzat szamara kozszolgaltatoi
reszletes beszamolot, valamint koltsegelszamolast keszit,

tevekenysegerol

evente

(8) A kozszolgaltatasi terulet Egyek nagykozseg teljes kozigazgatasi teruletere kiterjed,
melyen belul valamennyi ingatlanhasznalo eseteben kotelezo jelleggel igenybe veend6 a
kozszolgaltatas.
(9) A helyi kozszolgaltatas koreben az ingatlanhasznalo es a kozszolgaltato kozotti jogviszonyt
a telepulesi szilard hulladekra vonatkoz6 kozszolgaltatas eseteben az a teny hozza letre, hogy a
kozszolgaltato az ingatlanhasznalo szamara a kozszolgaltatast felajanlja, a kozszolgaltatas
teljesitesere rendelkezesre all.
3.§
A kozszolgaltato az alabbiakban felsorolt gyujtoedenyek elszallitasat biztositja:
a) 120 literes gyujtoedeny,
b) 4,5 rrr'<es gyujtoedeny,
c) 10 m3-es gytijtoedeny,
d) 120 literes szelektiv gyujtozsak,
4.§

(1) A kozszolgaltato a kozszolgaltatas kereteben az ingatlanhasznalo altal a kozszolgaltato
szallitoeszkozehez
rendszeresitett
gyiijtoedenyben.
(gyujtoedeny,
gyujtozsak)
gyujtott
telepulesi hulladekot hetente egy alkalommal - csutortokon
- koteles az
ingatlanhasznalotol elszallitani.
(2) A kozszolgaltato a lomhulladek gyujteserol es elszallitasarol evente egy alkalommal egy
napos - elore meghatarozott idopontban vegzett - lomtalanitas kereteben gondoskodik.
(3) A kozszolgaltato a Iomtalanitas idopontjarol legalabb 30 nappal korabban koteles ertesiteni
valamennyi ingatlanhasznalot, tovabba az idopontot a telepules hirdetotablajan, honlapjan is
kozze kell tenni.
(4) A 10m a kozteruletre a begyujtes idopontjat rnegelozo napon ugy helyezheto ki, hogy az a
kozlekedest ne akadalyozza, a forgalom biztonsagat ne veszelyeztesse. Nem rakhat6 ki epitesi
torrnelek, veszelyes hulladek, jarmuroncs, novenyi hulladek es nyesedek.
5.§
(1) Az ingatlanhasznalo koteles onmaga gondoskodni szabvanyositott gyujtotartalyrol, illetve
berleti dij fejeben a kozszolgaltato
gytijtoedenyt
biztosit. Annak megorzeserol,
allagmegovasarol es rendeltetesszeru hasznalatararol a Megrendelo gondoskodik. Koteles a
jelen szerzodesben szereplo szabvanyos gyujtoedenyt hasznalni a kornyezetvedelmi szabalyok
betartasaval.
(2) A hasznalhatatlan, vagy elveszett hulladekgyujto edeny javitasarol, potlasarol a tulajdonos
(hasznalo) gondoskodik, - amennyiben a rongalas nem a kozszolgaltatonak felr6hat6 okb6l
tortent,» illetve a javitas vagy potlas koltseget viseli.
(3) A hulladekgyujto edenyek rendeltetesellenes hasznalatabol szarmazo esetleges karok az
ingatlanhasznalot terhelik.
6.§
(1) Az ingatlanhasznalo a gyujtoedenyeket a szallitasi napok kivetelevel az ingatlan teruleten
belul koteles elhelyezni. Gyujtoedenyt kozteruleten elhelyezni kizarolag az Onkormanyzat
rendeleteben szabalyozott utkezeloi hozzajarulas, illetve a vonatkoz6 szabalyok szerinti
kozterulet-hasznalati engedely alapjan lehet.
(2) Az ingatlanhasznalo koteles a gyujtoedenyeket a telepulesi hulladek elszallitasa celjabol a
kozszolgaltato altal megjelolt idopontban az ingatlan bejaratanak kozeleben, a kozteruleten
elhelyezni.
(3) A kihelyezett gyiijtoedeny nem akadalyozhatja a jarmu es gyalogos forgalmat es
elhelyezese egyebkent sern jarhat baleset vagy karokozas veszelyenek eloidezesevel.
7.§
(1) A kozszolgaltato csak a gytijtoedenyekben elhelyezett hulladekot koteles atvenni. Az
gyujtoedeny melle lerakott hulladekot csak a tobblethulladek elszallitasahoz - megvasarolhato
- hasznalt hulladekzsakban elhelyezve szallitja el a Kozszolgaltato.

(2) Ha a kozszolgaltato eszleli, hogy a gyujtoedenybe olyan anyagot helyeztek el, amely nem
rninosul haztartasi hulladeknak, vagy az edenyzet sulya meghaladja az elofrt merteket, a
hulladek elszallitasat ideiglenesen - az eloirt szallitasi feltetelek megvalosulasaig
megtagadhatja. Ezt a korulmenyt a kozszolgaltato koteles az ingatlanhasznalo tudomasara
hozni.
8.§
Nem helyezheto el a gyujtoedenyben
a) folyekony, mergezo, tuz- es robbanasveszelyes anyag, vagy egyeb olyan anyag, amely
veszelyeztetheti a gyiijtest vegzo szemelyek vagy masok eletet, testi epseget, egeszseget,
tovabba
b) telepulesi hulladeknak nem minosulo hulladek, kulonosen epitesi-bontasi hulladek, allati
tetem, elektronikai es veszelyes hulladek.
9.§
(1) A kozszolgaltato a kozszolgaltatas teljesitesenek felteteleirol es az abban bekovetkezett
valtozasokrol - a valtozas bekovetkezte elott - az ingatlanhasznalot irasban koteles ertesiteni.
(2) A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo a kozszolgaltatas igenybevetelere
a kozszolgaltatoval.

szerzodest kot

10.§
Az elkulonitetten gyujtott telepulesi hulladek elhelyezesere es elszallitasara a kozszolgaltato
altal biztositott szelektiv hulladekgyujto zsak szolgal.
11.§
(1)
Ha
az
ingatlanon
keletkezo
hulladek
mennyisege
alkalmilag
meghaladja
ingatlanon
hasznalt
gyujtoedeny
urtartalrnat,
a tobblethulladekot a
kozszolgaltatotol vasarolt, jelzessel ellatott gytijtozsakba teheti az ingatlanhasznalo.
(2) Ha az ingatlanhasznalo bejelenti a kozszolgaltatonak, hogy ingatlanan az addig szokasos
hulladekmennyiseget jelentosen meghalad6 mennyisegu telepulesi hulladek keletkezik, a
bejelentes alapjan a kozszolgaltato koteles az ingatlanhasznalo altal megjelolt idopontra vagy
idotartamra a hulladek adott mennyisegenek megfelelo, illetve elszallitasahoz alkalmas
nagyobb urtartalmu, vagy tovabbi gyujtoedenyt biztositani.
(3) Ha az ingatlanhasznalo nem az (1)-(2) bekezdesben meghatarozott m6don kezeli a
tobblethulladekot, a kozszolgaltato jogosult, de nem koteles a hulladekot elszallitani. A
tobbletszolgaltatas tenyerol es ennek megfelelo dij alkalmazasarol a kozszolgaltato az
ingatlantulajdonost egyidejiileg ertesiteni koteles.
(4) A tobbletszolgaltatast

az ingatlanhasznalo koteles megfizetni.

(1) A hulladekgazddlkoddsi
kozszolgdltatas kite/jed az Onkormanyzat
kozigazgauisi
teriileten livo valamennyi ingatlanhaszndlondl keletkezd telepiilesi hulladekra:
(2) A kozszolgaltatassal elldtott teruleten az ingatlanh.aszntilo koteles a szervezett
kiizszolgdltatdst igenybe venni es Ht. 321A. § (2) bekezdese alapjdn az dllam altal a: dllami
hulladekgazddlkoddsi kiizfeladat ellduisdra alapltott Koordindlo szerv (tovdbbiakban:

Koordindlo szerv) reszere a kozszolgaltatdsi dijat megfizetni.
13.§
(1) Ez a rendelet 2015. februar 1. napjan lep hatalyba,
(2) A rendelet hatalybalepesevel egyidejuleg hatalyat vesztik a koztisztasaggal, a telepulesi
szilard es folyekony hulladekokkal
osszefuggo tevekenysegrol,
a telepulestisztasagi
szolgaltatas ellatasarol sz616 16/2008.(X11.17.) es annak modositasara hozott 15/2009.(X.28.),
10/2010.(X1.24.), 19/2012.(X11.19.), 3/2013.(11.28.) onkormanyzati rendeletek.

Nagyvisnyo, 2015.januar 28.

Csoger Balint sk.

Dobosne dr. Kvesztdr Henrietta sk.
jegyzo

polgarmester

Zaradek:
Magyarorszag helyi onkormanyzatairol

sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 51. § (2) bekezdese alapjan

a rendelet 2015. januar 30. napjan kihirdetesre keriilt.

Nagyvisnyo, 2015.januar 30.
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Modositotta a 9/2018.(VII1.30.) onkorrnanvzati rendelet 1. §-a. Hatalv: 2019. januar 1.

