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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási
területet Mány község közigazgatási területében határozza meg.

2. § Mány Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) az ingatlanhasználóknál keletkező
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Depónia Nonprofit
Kft.-én (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3., cg.: 07-09-007690, adószám: 12599901-2-07,
képviseli: Steigerwald Tibor ügyvezető igazgató, KÜJ: 100 331 350, KTJ: 100 443 182, statisztikai
számjel: 12592201-3821-113-07)  közszolgáltatón (a továbbiakban: közszolgáltató) keresztül látja el.

3. § Mány község közigazgatási területén települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése során összeszedett hulladék lerakóhelye  a 8000
Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy hulladékkezelő telep.

2. A helyi közszolgáltatás tartalma

4. § A közszolgáltatás a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben (a
továbbiakban: kukában), vagy hulladékgyűjtésre alkalmas előre bérmentesített műanyagzsákban, a
közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési
szilárd hulladék elhelyezése céljából történő rendszeres elszállításra terjed ki.

5. § (1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a közszolgáltató
az önkormányzat által, erre a célra kijelölt létesítményben végzi.

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

6. § A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak jogszabályban meghatározott esetekben
és ideig szüneteltethető, illetőleg korlátozható, kivéve, ha azt az ingatlanhasználó - a 11. § (2)
bekezdésének megfelelően - kéri.

7. § A közszolgáltató - tevékenysége ellátása érdekében -, legfeljebb 20 %-ban vehet igénybe
alvállalkozót, teljesítési segédet.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje

8. § (1) Az ingatlanhasználók kötelesek a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszony

közüzemi szerződés alapján jön létre.
(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles

értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét,
gyakoriságát, útvonalát és időpontját - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a
közszolgáltató köteles meghatározni, és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni. A
hulladékszállítás rendjét az önkormányzat a közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.

(4) Amennyiben a hulladék gazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezik, a tevékenység
végzésére kiadott közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az
önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik.
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(5) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató
az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezése előtt 15 nappal – írásban köteles értesíteni.

9. § (1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített kukát köteles igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos kukák típusát,
minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét, a keletkezett hulladékmennyiség és
a gyűjtési-ürítési gyakoriság figyelembevételével kell megállapítani.

10. § (1) A hulladék ürítésének gyakorisága heti egy alkalom.
(2) A hulladékszállítás szüneteltetését az ingatlanhasználó, elhunyt ingatlanhasználó esetén, ha az

ingatlant egyedül az elhunyt ingatlanhasználó lakta, az eltemettetésre kötelezett, az olyan beépített
ingatlan tekintetében, ahol legalább három hónapon keresztül nem tartózkodik, és hulladék sem
keletkezik, a közszolgáltatónál történő, a bejelentés napjától kezdődő hatályú, írásbeli nyilatkozattal
kérheti.

11. § (1) A kukák beszerzéséről az ingatlanhasználók kötelesek gondoskodni. 
(2) A kukák űrtartalma 60, 120 liter lehet. 2016. január 1-től a kukák űrtartalma 80 és 120 liter, a

lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetében, 60
liter lehet.

(3) 2016. január 1. után, a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy
ingatlanhasználó a jogosultságát megalapozó tény igazolására a jegyzőnél nyújthat be írásbeli kérelmet.

12. § Ha az ingatlanon keletkező többlethulladék mennyisége csak alkalmilag haladja meg a
tulajdonos birtokában lévő kuka űrtartalmát, a közszolgáltató köteles az így átadott, illetőleg a kuka
mellé előzetesen bérmentesített műanyagzsákokban kirakott hulladék elszállítására is. 

13. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a kukát az ingatlan területén belül elhelyezni. Kukát közterületen
tartósan elhelyezni kizárólag közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a kukát a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt
időpontban, az ingatlana előtti közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető helyen
elhelyezni. A kukát legfeljebb a szállítási napon lehet kihelyezni a közterületre, kivéve az előzetesen
engedélyezett közterület-használatot. 

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett kuka fedelének – a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a kukában úgy kell elhelyezni,
hogy az a kuka mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon ki, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A kihelyezett kuka nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat. 

14. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a kuka tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,
használhatóságáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

(2) A kukák ürítése során keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

15. § (1) Ha a kukában olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely összetömörödött, belefagyott,
illetve úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a kukát
üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(2) Tilos a kukában folyékony, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet elhelyezni.
4. Lomtalanítás

16. § (1) A nem rendszeresen keletkező lomot, évente egyszer szállítja el a közszolgáltató, házhoz
menő lomtalanítás formájában.

(2) A lomtalanítás iránti igényt az ingatlanhasználónak kell bejelentenie a közszolgáltató részére.
(3) A lom elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a közszolgáltató végzi.
(4) A lomot az ingatlanhasználó, a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki

elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató  megjelölt.
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(5) Az elszállítandó lomot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogosforgalmat ne
akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.

(6) A közszolgáltató az (4) - (5) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon, elhelyezett lomot is köteles
elszállítani.

17. § Az ingatlanhasználó köteles

a. a  lomot az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni,
b. az ingatlanán keletkező lomot kezelni,
c. az ingatlanán keletkező lom mennyiségét alacsony szinten tartani.

5. A közszolgáltatásra vonatkozó közüzemi szerződések szabályai

18. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás
igénybevételére hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kell
kötni. A szerződés az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között jön létre.

19. § A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között létrejött szerződésben meg kell határozni
a) a közszolgáltató és az ingatlanhasználó megnevezését és azonosító adatait, képviselőik

megnevezését,
b) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját és hatályát,
c) az ürítés gyakoriságát és az ürítés időpontját naptári nap meghatározással,
d) a kuka méretet,
e) a lomtalanítás gyakoriságát, módját,
f) a szelektív hulladékgyűjtés módját, gyakoriságát,
g) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti esetleges

többletszolgáltatást és annak díját,
h)a szerződő felek jogait és kötelezettségét,
i) a szerződésszegés jogkövetkezményeit,
j) a közszolgáltatási szerződés felmondásának lehetséges eseteit, határidejét, módját,
k) a közszolgáltató ügyfélszolgálata elérhetőségének adatait,
l) a szerződő felek aláírását és a szerződés keltét és a pecsétet.

20. § (1)  A közszolgáltatásra irányuló igényt a közszolgáltatóhoz kell bejelenteni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a tulajdon és használati viszonyokban bekövetkezett változásokat –

annak bekövetkezésétől számított – 15 napon belül a közszolgáltató részére bejelenteni.

21. § A közszolgáltató a szerződés megkötése utáni 8 napon belül megküldi az önkormányzat részére
a szerződés megkötéséről szóló értesítőt.

6. Szelektív hulladékgyűjtés

22. § A szelektív hulladékgyűjtés házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel valósul meg.

23. § A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevétele esetén a szelektíven gyűjtött,
elkülönítetten kezelt hulladékot átlátszó műanyag zsákban, a papírt kötegelve kell kihelyezni.

7. Díjfizetési kötelezettség

24. § (1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a rendeletben
foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
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(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáért járó közszolgáltatási díjat az állam
által alapított Koordináló szerv szedi be. A Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási
szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős
miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás
keretében fennálló, 2016. április 1-től keletkezett kintlévőségeket.

25. § Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a tulajdonos, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.

8. Az üdülőingatlanokra és a külterületi ingatlanokra vonatkozó szabályok

26. § Az üdülőingatlanok és a külterületi ingatlanok használói az ingatlanuknál keletkezett települési
szilárd hulladékot, kukában, vagy annak megfelelő méretű, előzetesen bérmentesített zsákban, a
begyűjtő járat útvonalán, előre meghatározott helyen helyezhetik el.

27. § Az üdülőingatlanok és a külterületi ingatlanok használói, amennyiben az ingatlanon
életvitelszerűen lakók vagy bejelentett állandó lakhellyel rendelkezők tartózkodnak, a belterületi
ingatlanok esetében meghatározott hulladékszállítási díjat kötelesek fizetni.

28. § Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok használóira a hulladékról szóló  2012. évi CLXXXV.
törvény 47. § (4) bekezdése irányadó.

9. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

30. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 13/2015. (IX.25.) önkormányzati
rendelet.

           Szabó Zoltán                                                                  dr. Majoros Ildikó
polgármester                                                                           jegyző

INDOKOLÁS

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 13/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet
rendelet megalkotása után hatályba lépő központi jogszabályokban történt változást át kell
vezetni a rendeleten.

Továbbá változás történt a rendelet elnevezésében, amelyet nem lehet módosítani, így a
teljes rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és új rendeletet kell alkotni.

A rendelet szabályozza a települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatos szabályokat,
a közszolgáltatási szerződés tartalmát, a kötelezően igénybe veendő szolgáltatást, a
közüzemi szerződést megkötők jogait és kötelezettségeit, a szelektív hulladékszállításra és
lomtalanításra vonatkozó szabályokat, stb. Ezzel mindenki számára világossá válik, hogy
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milyen kötelezettségek terhelik a település és a lakókörnyezete hulladékmentesítésével
kapcsolatban. A társadalmi hatás az életviszony szabályozottságában van. Újonnan
szabályozza az állami Koordináló szerv közbelépését ebbe a feladatba.


