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Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016, június 22-én megtartott nyílt
ülésének j egyzőkönyvéből :

Kács Község Önkormá nyzat:- Képvisel ő -testül etén ek
512016 (VI.29) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kács Község ÖnkorményzaíánakKépviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 34. § (8) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és 88. § (4)

bekezdé sében kapott felhatalmazás alapj án,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóIő 2011. évi CLXXXX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19, pontjában
meghatérozott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) Kács Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biáosít a hulladékgazdálkodási
közszolgáItatás körébe tartoző hulladék rendszeres gyűjtése, elszá|Iítása,
ártalmatlartítása és kezelése érdekében, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező
helyi közszolgáltatás útj án gondoskodik.

(2) A közszolgá|tatás céIla a köztisztaság, a településtisáaság biztosítása, a
közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések céIja a közszolgáltatás kiszámíthatő,
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Kács Község Önkormányzat (a
továbbiakban : település) mindenk ori közigazgatás i területére terj ed ki.

(4) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására külön közszolgáltatási szerződés
alapjan 2016. december 31-ig a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
(továbbiakb an,, KözszolgáIraó) j ogo sult.

(4a) A (4) bekezdés szerinti kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáItatás - a jelen
rendelet előírásainak megfelelően - magában foglalja a vonatkoző jogszabáIyi
előírásokban és az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a
továbbiakban: OHKT) foglalt valamennyi feladat ellátását, így különösen:



(5)

(6)

a) a hulladék gyűjtésével, száIlításával, előkezelésével, tárolásával,
hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket, tovéhbá

b) a Kács Község kőzigazgatási területén gyíjtött települési hulladék
ártalmatlanítását,

c) az elkülönítetten gyújttitt hulladék előkezelését és

A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan - természetes személy,
jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező - birtokosa, tulajdonosa,
vagyonkezelője, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást - a hulladékról
szőIő 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), valamint Kács Község
Önkorményzata és u Közszolgáltatő között létrejött közszolgáltatási szerződéses
jogviszony alapján kötelező jelleggel igénybe veszi (a továbbiakban:
ingatlanhasznáIő) az ingaíIanán keletkező települési hulladék gffitéséről és annak a
gffitésre feljogosított gazdálkodő szewezetnek történő átadásárőI az e rendeletben
me ghaíár ozott módon köteles gondo sko dni.

Tilos a hulladékot elhagyni, - a gffités, lerakás szabályaitől eltérő módon -
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

A települési hulladék gyűjtésére, elszáIlítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozóan
az ingatlanhasználők és jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően a
kőzszolgáItatás igénybevételére kötelezett gazdáIkodő szewezetek kötelesek igénybe
venni az önkormányzat által szewezett közszolgáltaíást, melynek keretében kizáróIag
a rendelet 1. § (4) bekezdésében megjelölt KözszolgáItatőval kothetnek szerződést.

2.§

Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása
során, a Ht. -ban megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más
települé si é s térsé gi önkormány zatol<kal.

Az ártalmatlanítással kapcsolatos együttműködés tartalmát és feltételeit a PVRHr
Nonprofit Kft. vel (3465 Tiszabábolna, Fő út 113.) hulladék átvételére és kezelésére
kötött szerző dés rö gzíti.

E rendelet alkalmazásáb an:

1. települési hulladék: ahántutási és aháztartási hulladékhoz hasonlő szilárd hulladék;

háztartás: alakás, pihenés, üdülés céllait szolgálő íngatlan, fiiggetlenül attól, hogy az
adott ingatlanmagán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;

(7)

(1)

(2)

3.§

2.



5.

6.

J.

4,

12,

13.

14.

lomtalanítás aIá tartozó települési hulladék: az íngatlanhasználótól a KözszolgáItatő
áItaI a lomtalanítás során áuett olyan héutartási hulladék, amely a közszolgáltatás
keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladj a

ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a

társasház és a lakásszövetkezet aki (amely) a hulladékgazdáIkodási közszolgáltatást
Ht. alapján Kács Község Önkormányzaía és a Közszolgáltatő között létrejött
közszolgáltatási szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és

akinek (amelynek) a Közszolgáltatő rendszeres időközönként rendelkezésére álL

ártalmatlanítóhely; a települési hulladék értalmatlanítását szolgálő, kizárőlag erre a
célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;

hasznosítóhely: a települési hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben
vagy a szolgáltatásban történő felhasznáIására szolgáIő,kizárőlag erre a célra létesített
és az Önkormányzatáltal erre kijelölt létesítmény;

hulladékkezelő: aki a települési hulladékot gazdasági tevékenysége körében az
ingatlanhasználőtől átveszí, begyűjti, elszállitja, tárolja, hasznosítja, illetve
étrtalmatlanítja;

hulladékkezelési tevékenység: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a
has zno s ítás t v agy árta|matlanítást me ge 1 ő ző előké szíté st i s ;

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt
települési hulladék körébe tartoző hulladék átvételét, gffitését, elszállttását,kezelését,
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási
létesítmény fenntartását, üzemeltetését biáosító, kötelező jelleggel igénybe veendő
szolgáItatás;

kozszolgáltató: az a minősítési engedéllyel rendelkező nonprofit gazdasági társaság,
amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáItatási
szerződésalapjánhulladékgazdálkodásiközszolgáItatástláteI;

kazszolgóltatósi díj: az ingatlanhasznáIő által a közszolgáltatás igénybevételéér1 a
Koordináló Szervnek ftzetendő, aMagyar Energetikai és Közmű-szabáIyozási Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a minisáer rendeletében
meghatározott egy éves díjfizetési időszal<ra általános forgalmi adó nélküI számított
egységnyi díjtétel szerint megállapított, ennek hiányában a Ht. -ben szabáIyozott díj.

kijelölt ártalmat.Ianítóhely: Az futalmatlanítással kapcsolatos együttműködés tartalmát
és feltételeit a EMRHK Nonprofit Kft. vel (3465 Tiszabábolna, Fő út i13.) hulladék
átvételére és kezelésére kötött szerző dés rö gzíti.

gazdálkodó szervezet; a Polgari perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-
ában megh atározott szervezetek

papír huttadék: újságpapír és csomagolási papír;

műany ag hul l adék: csomagolási műanyag hulladék;

7.

8,

9.

10.

15.



16.

17,

fém hulladék., csomagolási fém hulladék;

társított hulladék: italos karton.

2. Az Önko rmányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4.§

Az Önkormányzat az ingatlat,lhasználőknál keletkező települési hulladék kezelésére
hul l adékg azd álko dási kö zszolgáltatást szervez é s tart fenn.
Feladata e tekintetben különösen:

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe :artoző települési hulladék
rendszeres gffitésének, elszállításának és ártalmatlanttásánakmegszervezése,

b) akőzszolgéltatás ellátására aKözszolgáItató kiválasztása, illetőleg kijelölése, a
S zolgáItatőv al szer ző dé s me gköté s e,

c) gondoskodás a Közszolgáltatő rendelkezésére bocsátott települési hulladék
elhelyezésére szolgáló áttalmatlanítő hely, hasznosító hely kialakításaről,
ferurtartásár őI, izemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációj áról,

d) a települési hulladékkal kapcsolatos egyes - a jogszabályban meghatérozotí -
hatósági j o gkörök gyakorlása;

D a közszolgáltatással összefiiggő - egyéb jogszabályban nem rendezett -
önkormányzati fel adat - é s hatáskör me gáIlap ítás a.

g) a Közszolgáltatőkizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása.

h) a tulajdonában áIIő közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításéról és kezeléséről a
kö zszol gáltatási szer ződé s útj án g ondo sko dik ;

A közszol gáltatás a közszolgáItatás ellátására feljogosított Kozszolgáltatő, vagy
alvállalkozőja száIlítőeszközéhez rendszeresített gffitőedényben, a köáerületen vagy
az ingatlanon összegffitött, és a KözszolgáItatő rendelkezésére bocsátott, a jelen
rendelet 3. § 1. pontjában meg|elölt települési hulladék jelen rendeletben foglaltak
szerinti

a) átvételére,
b) gyűjtésére,
c) elszállításfua,
d) kezelésére, valamint
e) a hulladékgazdálkodási közszoIgáltatással érintett

hulladékgazdálkodási, és a hulladék kezelésére szolgáló létesítmény
fenntartására. üzemelteté sére.

(1)

(2)



htahozmenő elkülönített hulladékg$ijtésre, továbbá

aielen rendeletben foglaltak szerint a Kács Község Önkormanyzathoz

tartoző üdülőingatlanokhoz taftoző edényzet ürítésére,

a lomhulladék begyujtésére és elszállításara, valamint

3. Az ingatlanhasználó kötelezettségei

5.§

Az ingatlaIlhasznáIő köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e

rendelJtben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításárŐI vagY

értalmat\anításfuő| gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az

elsziúIításravalőátvételíggyűjtse,illetvetárolja

b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat áItal' 
"r"rrér"lt 

közszolgáLtatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a gYŰjtésre e

rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve akőzszoIgáItatási dtlaí

kiegyenlítse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogY

a hulladék mások éIetét, testi épségét, egészségét és jó kÖzérzetét ne

veszéIyeztesse, a település természetes és épített kömyezetét ne szennYezze, a

növén}- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságotne zavarja,

d) azlngatlartán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

e) A gazdálkodő szetvezet ingatlanhasznáIő a KözszolgáItatő felhívására a

k<izúiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét,

adőszámát, a természetes személy ingatlanhaszníú,ő a személyes adatai közül a

családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét és

adóazonosító jelét az 1. melléklet szerinti adat|ap kitöltésével megadja,

fi gye l emm eI az L me l l éklet 2 . p ontl áb an szerep l ő Adatkezelési T áj éko ztatőr a

0 Az ingatlanhasznáIő a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól
elkülönítve gyujti.

A természetes személy ingatlanhasználő a települési hulladék részét képező

elkülönítetten gy.tíjtött hulladékot - a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint

hulladékgffitő pontra, hulladékgyújtő udvarba, átvételi helyre vagy a

közszo|gáltatás kc;rébe tartoző hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe

szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatj a yagy gl,újtőedényben elhelyezheti. E jogot a

természetes személy ingatlanhasznáIő csak úgy gyakorolhatja, ha a

hul 1 adékg azdálko dás i kö z s zo l gált atási dij at a Közszol gáItatő r é szét e me gftzette .

0
g)

h)

(1)

(1a)



(2) Az ingatlanhasználő köteles aKözszoIgáItatőnak 8 napon bel;jl az 1. melléklet szerinti
adatlap kitciltésével bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folYán a
közszolgáItatás igénybevételére kötelezetté válik.

(3) Az ingatlanhasználőt nem terheli az (I) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingat|anatekintetében, ahol nemtartőzkodik és hulladék sem keletkezik.

(4) Az az ingatlanhasználő, akinek ingatlanrán települési hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdáIkodő szervezet cégnyilvantu,tásban bqegyzett
székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a
gazdáIkodő szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során
keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a kőzszolgáltatást
igénybe venni.

(5) Szüneteltethető a kőzszolgáltatás igénybevétele, ha az önállóként nyilvántartott
gyíjtőedénnyel rendelkező íngatlarlhasznáIő az ingatlant 30 napnál hosszabb ideig
nem használla. Az ingatlanhasznáIő a szüneteltetés tényét a szüneteltetés kezdő
időpontja előtt legalább 30 nappal a Közszolgáltatónak írásbeli nyíIatkozatíaI
bejelenti.

(6) A bejelentés megtételére csak a KözszolgáItatőval jogviszonyban állő, vagy
meghatalmazottla jogosult. A kérelmet évente kell benyújtani. A szüneteltetésre
vonatkozó igénybejelentés megismételhető.

(7) Ha az ingatlanon a sziineteltetési időtartam lejárta előtt újból hulladék keletkezik,
annak tényét a KözszolgáItatőval szerződőtt fel, vagy meghatalmazottja köteles
hal adéktal anul a Kö z s zo 1 gáItatőnak b ej e lenteni.

(8) A szüneteltetési kérelemben foglaltak valőságtartalméí. a KőzszolgáItatő jogosult
ellenőrizni. A szüneteltetés jogszenítlen igénybevétele esetén a Közszolgáltatő a
szüneteltetés kezdő időpontj ára visszamenőleg a sziineteltetést megvonj a.

(9) Az ingatlan hasznáIaton kívüliségét alátámasztő bizonyíték lehet különösen:
a) önkormányzat által kiadott igazolás
b) bentlakásos intézméty által kiadott igazolás
c) egyéb nullás közúzemi szémla
d) egyéb hitelt érdemlő bizonyíték

(10) Gazdálkodó szervezet akkor szüneteltetheti a közszolgáItatást, ha a tevékenysége
igazolhatőan szünetel, vagy valamely székhely, telephely (fióktelep) vonatkozásában a
tevékenység sziineteltetve van, illetőleg az időszakos tevékenység vagy működés egyéb
módon igazolhatő. (pl. kereskedelmi tevékenységvégzésére vonatkozó engedély)

(11) Amennyiben a szüneteltetés feltételei fennállnak, de a szüneteltetést az ingatlanhasználő
tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hianyában csak későbbi időpontban
jeleni be, az akadáIyoztatás okának megjelölésével és a (2) bekezdés szerinti igazolások
benyújtásával kérheti aközszolgáltatás szüneteltetésének utólagos megáIlapitását.

(12) A gazdálkodó szervezetek vonatko zásában aközszolgáltató jogosult vélelmezni, hogy a
gazdáIkodő szervezet minden, a nyilvántartásba bejegyzettltasznáIatban lévő ingatlan
vonatkozásában - székhelyén, illetve telephelyein (fióktelepen) - folytat gazdasági



tevékenységet.

(13) Annak igazolására, hogy a gazdálkodő szewezet a székhelyén nem foly.tat gazdáIkodő
tevékenységet és így, a, ingatlanon ezzel összeftiggésben hulladék sem keletkezik, a
területileg illetékes jegyzőjogosult.

4. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgá|tatás
kötelező igénybevétele

6.§

(1) Az ingatlanhasznáIő köteles a KözszolgáItatő által nyújtolt közszolgáltatást igénybe
venni.

A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasznáIő és a Kőzszolgáltatő közötti
jogviszonl,t a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében M atény hozza
létre, hogy aKözszolgáltatő az ingatlanhasználő számára aközszolgáItatást felajánlla,
il letve a közszolgáltatás telj e síté sére rendelkezé sre áll.

A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a KözszolgáItatő az ingatlanhasználőt
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útjan, tájékoztatni. A hulladék
gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező
hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Közszolgáltatő köteles elkészíteni és
al::óI az ingatlanhasznáIőkat - változás esetén is - értesíteni.

A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az
ingatlanhasználő köteles a Bükkábranyi Közös Önkormányzati Hivatal Kácsi
Kirendeltségén írásban haladéktalanul bejelenteni. A bejelentésben az
ingatlanhasználő köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott
hulladék nem minősül települési hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéséket,
amelyek útlán a hulladék kezeléséről gondoskodik.

A KözszolgáItatő és az ingatlanhasználó jogaira és kötelezettségeire, valamint a Ht.
alapján Kács Község Öttkorcnányzata és a KözszolgáIíatő között létrejött
közszolgáItaíási szerződéses jogviszony teljesítésére vonatkoző szerződés tartalmi
elemeire a jelen rendelet 7. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladla az átvett
gyűjtőedények űrtartalmá| a KözszolgáItatő - az ingatlanhasznáIő megkeresésével
egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú
edényre cserélni az eredeti g$íjtőedény.t, illetve jogosult megemelni az ürítési
gyakoriságot, vagy a gffi tésre átadott gyíj tőedén y ek számát.

A hulladékgazdálkodási helyi kőzszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett
változásokrőI aKözszolgáltatő az ingatlanhasznáIőt - a változás bekövetkezte előtt -
írásban értesíteni köteles.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



(1)

(2)

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés
€gye§ tartalmi elemei

7.§

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáItatás

igénybóvételéről szőlő szerződésben meg kell haíározni a szeruődést kötő feleket: a

Közszo|gáItatót és az Önkorm ány zatot.

Az önkormányzaí és a KözszolgáItatő között létrejött közszolgáltatási szerződés

nyilvános, azt aKözszolgáltató saját honlapján illetve ügyfélszolgálatánközzéteszi.

(3) A közszolgáItatási szerződésnek

Ügalább a Ht -ben és a a közszolgáItatő ktváIasztásárőI és a hulladékgazdálkodási
kőzszolgéltatási szerződésről szóló kormányrendeletben kötelezően elŐÍrt tartalmi

e 1 emekke l ke 11 rendelk eznie, tovább á tartalmazni a ke 1l :

a) az információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségének részletese

szabályait,
b) a KőzszolgáItatő áIta| ellátható egyéb bevétel megszerzéséte irányuló

tevékenysé geket és azok el számolás i szabály ait,
c) alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételével kapcsolatos szabá|yokat,

d) a szerződés megszűnésének részletes feltételeit, és

e) a nyilatko zattételre és kapcsolattartásra kijelölt személyek körét mind aZ

önkormányzat mind a KőzszolgáItaíő tekintetében.

6. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

8.§

A helyi közszolgáltatás áItal ellátandó területre rendszeresített, szabványos

g$íjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és iirítésre valÓ átadásának

helyét a Közszo\gáItatő az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett

hulladékmennyi s é g é s a gyűj té si/tiríté si gyakori ság fi gyelembevételével.

A hulladék ürítésének minimális gyakorisága:

a) A családi házas területeken: heti egy alkalom.

A gyújtőedényzetűrártalmának ingatlan típusonként az alábbi minimális mértéket kell
elérni.:

családi ház: l20 Iiter l|akás/Itét
a)

1.

(1)

(2)

(3)



egy fo által 1akott családi ház esetén aközszolgéltatő által jogszabályi feltételek

rennalasa esetén biáosított a mérték: 60 literl|akáslhét. Ezen edényzet

használatára jogosító feltétel teljesülését az azt igénybe vevő

ingatlanhasználőnakkellaközszolgáItatófeléigazolnia.
Úa]tirO ingatlanok esetében a szállítási időszaba, 24 db. 1 20 l műany ag zsák

(4) Ha az ingatlanhas zná|ő a Közszol gáItatő fe19 a valóságnak meg nem felelő

mennyiségót ,rugy adatot közöi - idó értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó

,r"-ély"k száiálravonatkozó adatot is - és ennek fol1'tan az átadásra kerülŐ hulladék

mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények Űrtartalméú, a

KazsLolgá|tatő - az ingatlanhasznáIő megkeresésével egyidejŰleg - jogosult a

tényleges mennyiségii lrullaaeknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredetí

gyi3toéae"lt, ilietvó jogosult megemelni az vítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre

átadott gytíj tő e dén y ek számát.

(5) A Közszolgáltatő jogosult a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszá||Ításána,

amennyibei * uáoi területen alkalmazoít technológia erre lehetőséget nYÚjt. A
többletszol gá|tatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásárŐI a KÖzszolgáItatő

azingat|anhaszná|őtegyidejűlegértesíteniköteles,

(6) A Közszolgá|tatő áItaI a száI\ítőeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket aZ

ingatlanhas Jnálő gne irányuló írásbeli szerződés alapjanjogosult megvásárolni vagY -

ktilon díj ellenében - bérbe venni aKözszolgáItatőtőI,vagy egyéb más szolgáltatótól.

(7) A közszolgáItatótól megvásárolt vagy az önkormányzat tulajdonát kéPező

gríjtőedények elhelyezéséről, pótlásaról, kicseréléséről, javításfuŐI aZ

ingatlanhasználó kötelei gondoskodni saját költségén, kivéve aKözszo|gáItaÍŐ álÍali,

bizonyított károkozás esetét.

(8) A Közszolg áItaíő a település közigazgatási területén avotai<oző jogszabályi elŐÍrások

szerint elkülönített gyújtert köteles megszervezni, - figyelemmel a közszolgáltatási

szerződésben foglalÚlőírásokra is - azingatlanhasználó köteles azt igénybe venni.

(9) Az elkülönített hulladék gytíjtését aKözszolgáItatő:
a) házhoz menő gyűjtőjár atokkal,

b) gytíjtőszigetek működtetésével,
c) vagy ezek kombináciőjáva| biáosítja.

(10) Az elkülönített gyújtés és száIlÍtás feltételeit a kÖzszolgáItatő allapítla meg, és

hirdetmény, vagy e gyéb érte s íté s útj an táj éko ztatj a az ingatlanhasznáIÓkat

(11) A Közszolgáltatő a település kőzigazgatási területén a Ht. 39. § (5) bekezdés szerinti

(kötelező) Ólktilo.rit"tt gvűjtést köteles megszervezní, - ftgyelemmel aközszolgáltatási

szerződésben foglalt előírásokra is - azingatlanhasznáIőköte|es azt igénybe venni.

(I2) A Közszol gáltatő által létesített és üzemeltetett hulladékgyujtő szigetekre tÖrténő

hulladékszállításéróIazingaí|anhasználógondoskodik.

b)

c.)



(1)

(2)

(13) Az elkülönítetten gyujtött hulladékot a hulladékgyujtő szigeten - a Közszolgáltató
előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek eg;T nással,

és a környezetetne szennyezzék.

(3)

7. A hulladék gyűjtésére és elszállításra valő átadására szolgáló gyűjtőedények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kÖtelezettségek

9.§

Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket azíngatlan területén belül köteles elhelyezni.

Gffitőedénl,t közteriileten tartósan elhelyezni kizárőlag az Önkormányzat

rendiletében szabáIyozott közterüIet-hasznáIati hozzájárulás, illetve a vonatkozó

szabályok szerinti közterület-hasznáIati engedély alapj án lehet.

Az íngalIarlhasznáIő köteles a g$íjtőedényeket a hulladék e|száIlítása céljából a
KözszolgáItatő á|tat megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Az edények

iirítése a megjel<llt száIlÍtási napon 6.00 és 22.00 Óra között történik.

A g}nijtőedényt a száIlítási napon, 06 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a
tartósan engedélyezett elhelyezést.

A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyújtőedény fedelének - a közterület
szeruryezésének 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 gytíjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyújtőedény nem

akadáIyozhatja ajármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat

baleset vagy károk ozás v eszéIyének előidézésével.

(4)

(1)

(2)

10.§

A szabályszerűen kihelyezett gffitőedények ürítése során esetlegesen keletkezett

szenny ező őé s takarítás ár őI a Kö zszolgáltató köte 1 e s gondo sko dni.

A Közszol gáItatő tulajdonát képező, az ingatlarthasználő rendelkezésére bocsátott

vagy áItala bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyújtőedények szükség szerinti
javításáről, cseréj éről az ingatlatűasznáIó bej elentése alapján a Közszolgáltató köteles
gondoskodni.

A gyrijtőedény rendeltetéstől eltérő hasznáIata, valamint eltűnése vagy
megsemmisülése miatt keletkezettkárt az az ingatlatthasználő köteles megtéríteni, aki
a gyűjtőedény hasznáIati jogát (bérleti vagy tulajdonjogát) megszerezte.

A Közszolgáltatő kárát az ingatlanhasznáIő a kár bekövetkeztétő| szárnított harminc
napon belül köteles megtéríteni.

(3)

(4)



(1)

(2)

11.§

A gytíjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:
a) 60 literes gyíjtőedény esetében legfeljebb 13 kg,
b) 80literes gyíjtőedény esetében legfeljebb 17 kg,
c) 120 literes gffitőedény esetében legfeljebb 27 kg,
d) 240 literes gffitőedény esetében legfeljebb 50 kg,
e) 770 literes g$íjtőedény esetében legfeljebb l75 kg,
0 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.

Ha a gffitőedényben 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 ingatlanhasznáIő a
Közszolgáltató felhívására köteles az edényt iiríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

Tilos a g}'tijtőedénybe folyékony, mérgező, űz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyób olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést,
ürítést végző személyek vagy más személyek éIetét, testi épségét, egészségét.

A(2) bekezdésben foglalt esetben és a (3) bekezdésben foglaltak megszegése esetén a
Kőzszolgáltatő a közszolgéltatás teljesítését meglagadhatja. Ezen túlmenően a
Kőzszolgáltató jogosult megtagadni aközszolgáltatás teljesítését az alá.óbi esetekben:
a) a hulladék nem jelen rendeletben meghatározott edényzetben vagy zsákban került
elhelyezésre;
b) a gyíÚíőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el,
különösen építési és bontási hulladékot, állatí tetemet, valamint elektromos,
elektronikai és veszélyes hulladékot;
c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyíjtőedény mérgező, robbanó,
folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal
eg}.tltt nem gffithetŐ, nem száIlíthatő, illetve ártalommentesen nem helyezhető el,
illetve nem minősül települési hulladéknak;
d) a g}'tíjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi rirítés során balesetveszélyt
okozhat.

(J/

(4)

(1)

8. A hulladék elhelyezésével, árta|matlanításávalo illetve hasznosításával kapcsolatos
rendelkezések

12.§

Kács Önkormányzatkőzigazgatási tertiletén keletkező települési hulladék kizárőIag az
Ónkormányzat, illetve a feladat ellátásara megkötött közszolgáltatási szerződés
alapján2016. december 3l-ig az ÉVnHr Nonprofit Kft.kiznőlagós tizemeltetésében
levő Hejőpapi 07315, hrsz., alatt működő Hejőpapi Regionális Hulladéklerakóban
ártalmatlaníthatő.



(:2)

(3)

Lakossági hulladékgytíjtő udvarokban is elhelyezhetőek a háztartásokból szfumaző
elkülönítetten g$íjtött hulladékok (p1. színes, vegyes és kartonpapír, fehér és színes
üveg, italos fémdoboz, szélrazelem) és a KözszolgáItató, mint hulladékgl.tíjtő udvar
kizárÓlagos üzemeltetőj e által meghatározott egyéb hulladékalkotók (pl. textil,
műartyag, akkumulátor, zöldhulladék), a hulladékgy,újtő udvar üzemeltetőj e általközzé
tett nyitvatartási időben és feltételekkel.

A hulladék ártalmatlanításáről, illetve hasznosításáról a KözszolgáItatő külön
szerző désb en r ö gzítetteknek me gfelelő en köteles gondo sko dni.

(4) Valamennyi hulladékkezelő létesítményben, értalmatlanítő helyen, illetőleg
hulladékudvarokban guberálni tilos.

9. A lomtalanítás alá tartoző alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezések

13.§

A jelen rendelet 3. § 3. pontjában megbatározott hulladéWa nézve a lomtalanítás
megszervezéséről és lebonyolításaról a Közszolgáltatő gondoskodik évi egy
alkalommal

A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását aKözszolgáItatő végzi.

Az elszáIlítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a köáerületen, hogy az a jfumű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa,
illetve ne járjon baleset vagy károkozásveszéIyének előidézésével.

A KözszolgáItatő az előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul, ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.

10. A hullad,ékgazd,á|kodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos rendelkezések

14.§

(1) A rendszeres települési hulladék gyqtéséhez rendelkezésre álló tartál5rtérfogaton túl
alkalmanként keletkező többlethulladék tárolására a kifejezetten erre a célra
rendszeresített gyrijtőzsék vásárolható, melyet a gyílltőtartály mellé kihelyezve a
grij tési napon a Kőzszolgáltatő elszállít.

(1a) A zsák csak alkalmi kiegészítésként használhatő, önmagában gffitőedényként nem. A
Közszolgáltató nem köteles elszállítani a nem rendszeresített zsákban kihelyezett
hulladékot.

(1)

(2)

(3)

(4)



(3) Ha az ingatlan tulajdonosa a gyqtőtartáIy tarolási helyéről a tartály ürítésére való

átadásánakhelyére történő mozgatás és visszaállítás célláből a KözszolgáItatőt kívanja

igénybe verrrri, a Közszolgáltatő a tulajdonossal kötött külön megállapodás alapján

hatér o zza me g a tö bb 1 ets z o 1 gáItatás ért fi zetendő díj mértékét.

Nem tagadható meg a közszolgáItatás dijának megfizetése, ha a Közszolgáltatőt a

helyi közszolgáItatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az Ídőjarás vagy

más elháríthatatlan ok akadáIyozta és a Közszolgáltatő az akadály elhárulását

követően a legközelebbi gyijtési napon pótolta mulasztását.

A Közszolgáltatő az elkülönítetten gffitött hulladék elszállítását megelőzően ellenőrizheti

az előkészített elkülönítetten gyűjtött hulladékokat tarta|maző gytíjtőedény, vagy

gy újtőzs ák tarálmát, m e nny i s é gét.

Amennyiben az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyújtőedényben nem

csak az elkülönítetten gyűjtött hulladék kerül elhelyezésre, vagy az elkülönítetten gyűjtc;tt

hulladék űrmértéke havi átlagban nem éri el a cserével érintett g$íjtőedény Űrmértékének

különbözetét, akkor a Közszolgáltatő az elkülönített gy,tíjtés szabályainak megsértését

bizonyííható módon dokumentálja, és azingaílanhasznáIőtigazolhatő módon felszőlítjaaz

elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. Amennyiben

gyűjtőzsál<ban nem csak az elkülönítetten gyűjtött hulladékok kerültek elhelyezésre az

elkülönítetten gyűjtött hulladék elszál|ítását aKözszolgáltató megtagadhatja.

Ha a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítást követően az ingatlanhasznáLŐ

egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés szabályait sérti oly módon,
hogy az elkülönítetten gnijt<itt hulladék gyűjtésére szolgálő gffitőedényben,
gyűjíőzsákban nem a megfelelő hulladékothelyezí el, vagy az elkülönítetten gytíjtött

hulladék űrmértéke havi átlagban nem éri el a cseréve1 érintett gyűjtőedények
űrmértékének különbözetét, és ezt a Közszolgáltatő észleli, akkor aKözszolgáItatő az
elkülönített hulladékgytíjtés szabályainak megsértését bizonyítható módon
dokumentálja, valamint a kicserélt gyújtőedény{ az ingatlanhasználő egyidejű
felszólítása és az elkülönített gyűjtésre vonatkozó megállapodás azonnali hatályű
felmondása mellett az eredetíIeg hasznáIt űrmér,tékű gyűjtőedényre visszacseréli. Az
edénycserével kapcsolatos költségeket az ingatlanhasznáIő köteles a KözszolgáItató
részére 30 napon belül megfizetni.

15.§

Ha a Közszolgáltatő a közszolgáltatás körébe tar,toző tevékenység mellett más
gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú
e lkül öníté s ének mó d s zet ét is alkalmaznia ke 1 l,

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)



11. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

16.§

A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy
kormányrendeletben, illetőleg e rendeletben meghatározott esetekben szi,ineteltethető, illetőleg
korlátozhatő.

12. A települési hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

17.§

(1) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasznáIő a Ht. szerint gondoskodik a hulladék
kezeléséről. A gazdálkodó szervezetnek a hulladék kezelésére kötött polgari jogi
szerző dés érvénye s sé gét j elen rendelkezés nem érinti.

(2) A gazdálkodó szervezetek a közszolgáItatás a!á nem tartoző hulladékuk
mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról
kötelesek Közös Önkormányzati Hívatal Kácsi Kirendeltségét a hulladékszá|Iítás
megkezdését megelőzően, valamint évente a tárgyévet követő január 3I. napjáig
tájékoztatni,

(3) ÜdtilOingatlanok, illetőleg időlegesen hasznáIt ingatlanok (a továbbiakban együtt:
időlegesen használt ingatlan) esetében a közszolgáltatás igénybevétele április 15

napj átó l októ b er I 5 . napj ái g tartő használati sze zonban köte 1 ező.

13. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás alá nem tartoző települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

18.§

(1) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg
más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról
v agy áfialmatlutításar ől gondo skodni.

(2) A hasznosításra vagy éríalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett:

a) jogszabáIyokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy
éntalmatlanítő elj ár ás, berendezé s, léte sítmény alkalm azásáv al sq át maga
teljesíti, vagy

b) az erTe feljogosított és engedéllyel rendelkező keze|őnek történő átadással, a
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.



(4)

(3)

(5)

Gazdálkodó szervezet üzletszerűen, rendszeresen hulladékszáIlítási tevékenységet
csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, a kömyezetvédelmi hatóság
engedélyével folytathat.

A települési hulladék szállítását zárt konténerben, yagy a kiporzást és kiszóródást
megakadályoző ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító
célgéppel, szállítőjárművel, környezetszennyezéstkizárő módon kell végezni.

A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjön.
Szállításból eredő szerlnyeződés esetén a szállítő a hulladék eltakaritásáról, a terület
szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a
szállítást követően haladéktalanul köteles gondoskodni.

Gazdálkodő szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodő
szetvezet, saját szállitás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, íIletőleg az
ingatlanhasználő az átvett, illetve átadott hulladék merrnyiségét és összetételét - a
külön jogszabáIyokban meghatározott módon és tartalommal - ktiteles fajtánként
nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.

Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga e rendeletben megjelölt
ártalmatlanító-helyre száIlítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, szélmla ellenében
díj at kötele s fizetni a KözszolgáItatő r észér e.

19.§

A közszolgáItatás alá nem tartoző hulladék szállítása esetében a hulladék termelője,
birtokosa, illetőleg az általa száIlításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a
kö ztenil et tisztán tartás ár a vonatko zó j o gszab áIyo k sz erint elj árni.

A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati
hozzé4étniás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére
szolgáIő konténer a közterületen 24 őrát meghaladő időtartamra kerül kihelyezésre.
Köteles gondoskodni továbbá a konténer kömyezetének folyamatos tisztán
lartásáről, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásarőI.

A száIlítást végző gazdáIkodő szewezet konténert közterületen a közűti és a
gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi elóírások
megtartásával helyezhet ki:

a) főútvonalon konténer kizárőlag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a
száIlítő játmű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a
telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;

b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak aközűti
forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljarni;

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)



c) egyéb útvonalakon a konténelt, a telítődést követő 8 órán belül el kell
száIlítani.

(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell
tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállitásra igénybe vett
gazdálkodő szewezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer
azonosító számáí..

tl. Altatános, jogi felelősség

20.§

Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá
vonatkozó hatósági hatfuozatban foglalt kötelezettségét megszegí és ezzel a környezetet
veszéIyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások
megszegésével folytatj a, a Ht. -ban, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti
(büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatásijogi, stb.) felelősséggeltartozlk.

15. Hulladékgazdálkodási bírság

21.§

A hulladékgazdáIkodással kapcsolatos kötelezettségek megsérlésének jogkövetkezményeiről,
magasabb szintű jogszabály rendelkezik,

16. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

22.§
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(1)

Lőz*z*lgaltatás tl'tíztás,áhce sziiks*ges szerlél_1,,*s adatait" ,L Közszctrgálraíó ,!*gosult
*8}es: *k{sz'":r,*|gálta*ls *ilátásá?rtrr kaj:*s*l**ó rúszíblar3at;r;i tej<intetói:*n adatk*zi:liit"
actratíbld*}gozót m,:gbiz*.í, ds a .j*g*s igón3.*in*k erv*rr.vcsltds* drc{ekób*n a7, c
b*k*zd*sl:*x :neg}ra{án*z*tt személ.vcs itciaioi,at hatilsági- trírósági *.§ie:,;isok !eítlly,tatásx
**}j ábó} har*:ai3ih su*m*l3,,nek

17. Zárő rendelkezések

23.§

Ez arende|et a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hatályát veszti a Kács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
hulladékgazdáIkodási közszolgáltatásról szőIő 6/2005.(III.30.) önkormányzati
rendelete.

(2)

Ostorházi István sk.
Polgármester

Kács,2016.06.24.
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