Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2004(IV.29.) rendelete
az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd
hulladék kezelésével kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról

Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmánya 1949. évi XX. Törvény 44/A §. (2) bekezdése és a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§.-a felhatalmazása
alapján az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról az alábbi rendeletet
alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§ (1)Földeák község Önkormányzata ( a továbbiakban: önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a
települési
szilárd
hulladék
rendszeres
gyűjtésére,
elszállítására,
ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi
közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a
közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme .
A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás
kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység
ellenőrizhetősége.
(3) A rendelet területi hatálya kiterjed: Földeák község közigazgatási területének
belterületére.
(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed a község belterületén fekvő ingatlan
tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (továbbiakban együtt: tulajdonos).
(5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd
hulladék kezeléséről
a./ a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban:
Hgt)
13.§.-ban
foglaltaknak
megfelelően
nem
gondoskodik,
vagy

b./ a közszolgáltatás keretében nyújtott települési szilárd hulladékkezelés – a
környezetvédelmi felügyelőség által igazoltán
a Hgt. 13.§.-ban
meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.
(6) Gazdálkodó szervezet vonatkozásában a tevékenység tartalmában a rendelet
kiterjed – a Hgt. 20 §. (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a
Hgt. 13. §. Alapján nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladék tekintetében
– e §. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a közszolgáltatás kötelező
igénybevételére.
(7) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a településen szilárd hulladék alábbi
fajtáira:
- háztartási hulladék,
- egyéb szilárd hulladék.
(8) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a települési
folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.
2.§(1) A közszolgáltatás az ennek ellátására feljogosított hulladékkezelő ( a
továbbiakban:
közszolgáltató)
szállítóeszközéhez
rendszeresített
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés
céljára történő rendszeres elszállítására terjed ki. A közszolgáltatással ellátott
terület a település belterülete.
(2) A közszolgáltatást az A.S.A Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft látja el,
illetve végzi az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.
(3) A közszolgáltató működési területe a község belterülete, amelyen belül a
közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni.

II. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE ÉS MÓDJA,
A KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS AZ INGATLANTULAJDONOS,
A GAZDÁLKODÓSZERVEZET EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI
ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal és a
tulajdonossal,
gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás (szerződés),
valamint a Hgt. és e rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni.

(*2)

(2) A hulladék összegyűjtése, elszállítása hetenkénti gyakorisággal történik a
közszolgáltató által előre meghatározott időpontokban, illetve beütemezett
járatterv szerint, melyet a rendelet 1. számú melléklete tartalmaz.”
(3) Ahol az egyedi gyűjtés technikai és műszaki okok miatt nem megoldható, ott
a közszolgáltató 300 m-en belül köteles gyűjtőedényzetet biztosítani.
(4) A közszolgáltató évente egy alkalommal köteles lomtalanítási akciót
szervezni az önkormányzattal egyeztetett időpontban.
(5) A közszolgáltató köteles az általa összegyűjtött hulladékot a tulajdonában és
üzemeltetésében lévő hódmezővásárhelyi hulladéklerakó telepére szállítani,
ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni.
(*2)

4.§(1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak,
gazdálkodó szervezetnek az elszállítás napján – reggel 6.00 óráig – kell az
ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a
közlekedés biztonságán ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze és abban
kárt ne tegyen
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen
történő tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás időszakában az
erre kijelölt helyeken.
(*2)
(*6)

(3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített (60, 120, 240, 660 és 1100 literes) , csukott fedelű
gyűjtőedényben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak szabványzsákban
helyezhető el. Az ingatlantulajdonos a zöldhulladékot (fűnyesedék, gally,
fokhagymahéj, stb...) a gyűjtőedényzet mellett rendezett formában (zsákban
vagy kötegelve) helyezheti el, melyet a szolgáltató maximum 0,1 m3 erejéig
díjmentesen köteles elszállítani.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék
elszállítását a szolgáltató megtagadhatja.
(*9)

(5) A közszolgáltató a begyűjtéshez rendszeresített szabványedényzetet első
alkalommal díjmentesen biztosítja. A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény
szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról a megrendelő
bejelentése alapján a közszolgáltató a kihelyezett ügyfélszolgálatán

gondoskodik. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltulajdonítása
vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles
megtéríteni, aki a gyűjtőedényt igazoltan átvette. A gyűjtőedények
tisztántartásáról, fertőtlenítéséről annak tulajdonosa (használója) szükség szerint
gondoskodni köteles.
(6) A gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos.
5.§(1) A hulladék szállítása az e célra szolgáló zártrendszerű célgéppel
végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a
szállítójárműbe történő ürítéskor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és
más környezetszennyeződést ne okozzon.
(2) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a
hulladék eltakarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az
eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.
(3) Amennyiben a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon valamilyen
oknál fogva a szállítás kimarad, úgy azt a rákövetkező munkanapon a
közszolgáltató pótolni köteles.
6.§ (1) A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni,
közterületre kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényébe – annak engedélye
nélkül – hulladékot elhelyezni tilos.
(*2)

(2)A közterületen kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigeteket a lakosság a
rendeltetésének megfelelően díjmentesen használhatja
III. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ SZEMÉLYES ADATOK
KEZELÉSE
7.§. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltatást
igénybevevő ingatlantulajdonos alábbi személyes adatainak kezelésére jogosult:
a.) közszolgáltatást igénybe vevő neve
b.) közszolgáltatást igénybe vevő lakcíme
c.) átutalási számla, vagy lakossági folyószámla száma – amennyiben az
in- gatlan tulajdonos a közszolgáltatási díjat átutalással kívánja
kiegyenlíteni.

(2) Az adatkezelés során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény előírásait a Közszolgáltató
köteles maradéktalanul betartani.

IV. FEJEZET
A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYES
TARTALMI ELEMEI
8.§ (1) A tulajdonos, gazdálkodó szervezet a közszolgáltatóval a szolgáltatásra
vonatkozóan szerződést köthet. A szerződésnek tartalmaznia kell:
a./ a szerződő felek megnevezését,
b./ a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló
kötelezettségvállalást,
c./ a szállítás helyét és gyakoriságát,
d./ a gyűjtőedény ürítésre való ki- és behelyezésével kapcsolatos
kötelezettségeket,
e./ az arra irányuló szolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítást a
mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint és az
abban meghatározott – mint legmagasabb mértékű – díj ellenében, illetve
figyelembevételével végzi.
f./ a szolgáltatási díj megállapításának alapját ( a gyűjtőedényzet egyszeri
ürítési díja, illetve az elszállításra átvett hulladék térfogat szerint
meghatározott díja), az abban bekövetkező változásokkal kapcsolatos
bejelentési kötelezettséget,
g./ a szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés
elmulasztásának jogkövetkezményeit.
(2) A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a
szolgáltatás kötelező igénybevétele alól.
V. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA
(*1)
(*2)
(*3)
(*4)
(*5)
(*6)
(*7)
(*8)
(*9)
(*10) Hatályát veszti.
(*11)

9.§ (1) 2. melléklet
(*2)

(2) Tulajdonosok (lakossági szolgáltatás) és gazdálkodó szervezetek esetében
az egységnyi díjtétel a közszolgáltatóval kötött szerződésben elszállításra
meghatározott hulladék térfogat szerint (60, 120, 240, 660 és 1 100 literes)
számított gyűjtőedényzete egyszeri ürítési díja.
(*2)

(3) Hatályát veszti.
(4) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás
gyakoriságának, illetve mennyiségének a szorzata.
(5) A közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére – a teljesített közszolgáltatás
alapján számla ellenében - negyedévente, utólag kell megfizetni.
(6) Amennyiben a 3.§. (6) bekezdésében megjelölt hulladéklerakó telepre nem a
közszolgáltató szállít be hulladékot, a beszállító a 2.sz. mellékletben
meghatározott elhelyezési díj fizetésére köteles. A közszolgáltató köteles a
lerakóhely igénybevételét dokumentálni és a beszállító részére bizonylatot
kiállítani.
(*9)

10.§ (1) Tulajdonos változás esetén az ingatlan régi és új tulajdonosa 8 napon
belül köteles e tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges
szerződéskötési,
szerződésmódosítási,
illetve
szerződésmegszüntetési
kötelezettségnek eleget tenni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a
bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.
(*2)

(2) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az
időre, amíg azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik. A lakatlanság és a
használat szüneteltetésének tényét a tulajdonos köteles a közszolgáltató felé – a
változást követő 15 napon belül – bejelenteni, és „0-s” közüzemi számlával
igazolni. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonosa köteles a
szabványedényzetet a szolgáltatónak visszaadni.
(3) Az elmaradt és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az e miatt
visszajáró arányos összeget beszámítással vagy visszafizetéssel kell elrendezni.
(4) Amennyiben a szolgáltatási díjfizetésre kötelezett szociális helyzete
indokolja, úgy – kérelmére – az egyes pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendelet szabályai szerint

átmeneti segély vagy lakásfenntartási
közszolgáltatói díj megfizetéséhez.

támogatás

állapítható

meg

a

11.§ (1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve,
hogy a szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost
terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
(3)A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a szolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és
felszólítja annak teljesítésre.

(*4)

(4) A felszólítás eredménytelensége esetén – a díjhátralék keletkeztetését követő
90. napot követően – a szolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett
– a díjhátralék adók módjára történő behajtását kezdeményezi.
(*4)

(5) Hatályát veszti.
VI. fejezet
Szabálysértési rendelkezések
(*2)

12.§ (1) Aki ezen rendelet 3. §. (5) bekezdésében, 4. §. (1) – (2) – (5) – (6)
bekezdésében, 6. §. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi –
amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik –
szabálysértést követ el és legfeljebb 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a körjegyző hatáskörébe tartozik.
(3) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét a Körjegyzőségi Hivatal körjegyző által
erre felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő és a rendőrség helyszíni
bírsággal sújthatja, amelynek összege 500 Ft-tól - 10.000 Ft-ig terjedhet.
(4) Amennyiben a tetten ért személy a helyszíni bírság kiszabását nem veszi
tudomásul, vele szemben szabálysértési eljárást kell lefolytatni.

Értelmező rendelkezések
13.§ E rendelet alkalmazásában:
a./ települési szilárd hulladék: a háztartásokból vagy gazdasági tevékenységből
származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és
összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.
b./ nem minősül hulladéknak: az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a
hó, a folyékony tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag,
valamint a 0,10 m3-t meghaladó mennyiségű épülettörmelék. Nem minősül
továbbá hulladéknak a sár, a kerti és gazdasági hulladék, a falomb, valamint – a
lakossági díjszámítás szempontjából – a gazdasági tevékenységből származó
hulladék, amelynek mennyisége szállításonként a 0,10 m3-t meghaladja.
c./ gazdálkodó szervezet: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló
1959. évi IV. törvény 685.§. c./ pontja szerinti szervezet.
d./ háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól,
hogy az adott ingatlan magán tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e.
e./ ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek / amelynek ingatlanán
települési szilárd hulladék keletkezik.
f./ hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége
körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, illetve
ártalmatlanítja, kezeli.
g./ szolgáltató: Földeák település közigazgatási területének belterületén a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásra az e
rendelet szerint feljogosított hulladékkezelő.
h./ közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás
igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő az önkormányzat rendeletében
meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.
i./ közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként
belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark).

nyilvántartott

Záró rendelkezések
14.§ (1) Ez a rendelet 2004. május hó 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Földeák község
Önkormányzata Képviselő-testületének „az ingatlantulajdonosoknál keletkező
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról” szóló 13/2001 (VIII.28) Kt. rendelete és a módosítására
kiadott 22/2003 (XII.16.) Kt. rendelete, a 23/2002 (XII.14.) Kt. rendelete, a
22/2001 (XII.18.) Kt. rendelete.

(*1) módosította a 26/2004.(XII.16.) rendelet, hatályba lép 2005. január 1. napjától;
(*2) módosította a 27/2005.(XII.15.) rendelet, hatályba lép 2006. január 1. napjától;
(*3) módosította a 27/2006.(XII.15.) rendelet, hatályba lép 2007. január 1. napjától;
(*4) módosította a 17/2007.(XII.13.) rendelet, hatályba lép 2008.január 1. napjától;
(*5) módosította a 20/2008.(XII.18.) rendelet, hatályba lép 2009. január 1. napjától;
(*6) módosította a 12/2009.(VI.25.) rendelet, hatályba lép 2009. július 1. napjától;
(*7) módosította a 20/2009.(XII.17.) rendelet, hatályba lép 2010. január 1. napjától;
(*8) módosította a 18/2010.(II.16.) rendelet, hatályba lép 2011. január 1. napjától;
(*9) módosította a 9/2011.(VIII.15.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2011. szeptember 1. napjától;
(*10) módosította a 26/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2013. január 1. napjától;
(*11) módosította a 28/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2012. december 30. napjától;

2. melléklet a 28/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételei

Tulajdonosok (lakossági és közületi szolgáltatás) esetében a gyűjtőedényzet
egyszeri ürítési díja:

2012. december 30-tól
60 literes

nettó: 210 Ft/ürítés

120 literes

nettó: 305 Ft/ürítés

A közszolgáltatást igénybe
vevők által saját költségükön,
önkéntesen beszállított tiszta
zöldhulladéknak a hulaldékkezelő
telepüen történő átvételi díja (NeFt/tonna)

nettó: 0 Ft

(A fenti díjak tartalmazzák a csukott fedelű szabvány edényzetben elhelyezett
települési
szilárd
hulladék
begyűjtésének,
elszállításának
és
ártalmatlanításának heti egyszeri gyakoriságú ürítését, valamint évi 1
lomtalanítást.
Az edényzet mellett rendezett formában elhelyezett, legfeljebb 0,1 m3 (1
zsáknyi) mennyiségű zöldhulladék elszállításának díját.)

(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák)

Függelék a 28/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételei 27 % ÁFÁ-val

Tulajdonosok (lakossági szolgáltatás) esetében az elszállítandó hulladék
térfogat szerint számított gyűjtőedényzet ürítési díja:
2012. december 30-tól:

*

60 literes bruttó:

268 Ft/ürítés

60 literes kedvezményes bruttó:

190 Ft/ürítés

120 literes bruttó:

387 Ft/ürítés

240 literes bruttó:

772 Ft/ürítés

2013. január 1-től
1100 literes bruttó:

3.120 Ft/ürítés

A.S.A feliratú 120 literes szabányzsák többlethulladék elszállításához:
500 Ft/db +ÁFA
br.: 635 Ft

Hulladékszállítás egyedi megrendelésre: 2013. január 1-től
Települési szilárd hulladék: 5.971 Ft/m3 + ÁFA= 7.583 Ft/m3 + szállítási díj
Szállítási díj:
410 Ft/ futott km+ ÁFA= 521,0 Ft/m3
Konténerbérlet díja:
464 Ft/nap + ÁFA= 589 Ft/nap

Zöldhulladék gyűjtőjárat alkalmanként: 52.000 Ft/alkalom +ÁFA; + 1.140
Ft/tonna + Áfa, bruttó 65.000 Ft/alkalom + 1.425 Ft/tonna.

