
2020. 07. 28. MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

1/4

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2015(VIII.31.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodás rendjének szabályairól és a köztisztaságról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás (8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.) tagjaként hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez a települési szilárd hulladék (a továbbiakban:
hulladék) rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

(2) A közszolgáltatás tartalma kiterjed az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez
rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött hulladéknak a közszolgáltató általi, rendszeres vagy alkalmi
begyűjtésére, továbbá a begyűjtött és elszállított hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.

(3) A közszolgáltatás ellátott terület Sárkeresztúr község belterületi és zártkerti fekvésű, ideiglenes
vagy állandó jelleggel lakott ingatlanaira terjed ki.

2. § (1) A jelen rendelettel szabályozott közszolgáltatást az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási
szerződés alapján a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8154
Polgárdi, Bocskai utca 39.) (a továbbiakban: közszolgáltató) látja el.

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást az 1. § (3) bekezdésében meghatározott működési területen
látja el.

3. § A jelen rendeletben alkalmazott elkülönített gyűjtés, gyűjtés, gyűjtőedény, lomhulladék,
hulladékgazdálkodás, települési hulladék fogalom megegyezik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Hgt.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott fogalommal.

4. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ennek keretében az ingatlanán
keletkező hulladékot a Hgt. szabályainak megfelelő, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben tárolni, annak a közszolgáltató általi elszállítását lehetővé tenni, és a közszolgáltatás
díját a közszolgáltató részére megfizetni.

(2) Az ingatlanhasználó törekszik arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a
lehetőségeihez mérten alacsony szinten tartsa.

(3) Az ingatlanhasználó bejelenti a közszolgáltatónak, ha a közszolgáltatás igénybevételére bármilyen
okból – így különösen az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás folytán – kötelezetté
válik.

(4) Időlegesen használt, valamint üdülőingatlanok esetében az ingatlanhasználó legalább 30 nappal az
ingatlan használata szüneteltetésének megkezdése előtt kérheti a közszolgáltatótól a közszolgáltatás
szüneteltetését az ingatlanhasználó által megadott időtartamra. A szünetelés kizárólag akkor
engedélyezhető, ha a távollét ideje a 90 napot meghaladja.

(5) A hulladék gyűjtésére igénybe vehető szabványos gyűjtőedények űrméretét jelen rendelet 1.
melléklete tartalmazza.

5. § (1) A közszolgáltató köteles
a) a közszolgáltatást a vonatkozó jogszabályok, valamint a közszolgáltatási szerződés keretei között

rendszeresen ellátni,
b) az ingatlanhasználó bejelentését követő 15 napon belül biztosítani az ingatlanhasználó által igényelt

űrtartalmú gyűjtőedényt, ideértve az ingatlanhasználó által igényelt új, a korábbitól eltérő űrméretű
gyűjtőedény iránti igényt is,

c) a hulladék gyűjtése során az ingatlanhasználó érdekeit szem előtt tartva, gondosan eljárni, így
különösen a gyűjtőedény épségére, valamint az ingatlan tisztaságára, rendjére vigyázni. Amennyiben a
gyűjtőedényben a nem szakszerű ürítés folytán keletkezik kár vagy sérülés, abban az esetben a
gyűjtőedény javításáról vagy pótlásáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(2) A közszolgáltató jogosult a hulladék begyűjtését megtagadni, amennyiben az az
ingatlanhasználónak felróható módon – így különösen a gyűjtőedény befagyása folyadék beleöntése
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folytán, vagy veszélyes hulladéknak a gyűjtőedénybe helyezése miatt – oly módon megnehezülne, hogy
annak teljesítése a közszolgáltatótól nem elvárható.

(3) A hulladék begyűjtése szintén megtagadható abban az esetben, ha az ingatlanhasználó által
használt gyűjtőedény nem alkalmas a közszolgáltató által rendszeresített eszközzel történő gépi
kiürítésre, vagy ha az ingatlanhasználó nem a közszolgáltató által rendszeresített zsákban gyűjti a
hulladékot.

(4) Amennyiben a közszolgáltató a begyűjtést nem a meghatározott szállítási napon végzi, e tényről,
valamint a begyűjtés következő várható időpontjáról a honlapján és hirdetményi úton értesíti az
ingatlanhasználókat.

6. § (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlana területén helyezi el. Gyűjtőedényt
közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület-használati engedély birtokában lehet.

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt
időpontban a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen helyezi el. A
gyűjtőedény a begyűjtés napján a begyűjtés megkönnyítése végett közterületen is elhelyezhető, ebben az
esetben az ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a gyűjtőedényt a begyűjtést követően
haladéktalanul az (1) bekezdésben foglaltak szerint helyezze el.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy
egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más
személyek életét, testi épségét, egészségét.

7. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződő félként a
közszolgáltatót, valamint a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználót.

(2) A szerződésben rendelkezni kell
a) közszolgáltatás igénybevételének kezdő napjáról,
b) a teljesítés helyéről,
c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerinti

megjelöléséről,
d) az ürítési gyakoriságról és az ürítés idejéről napok szerinti bontásban,
e) a Megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségéről,

amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi,
f) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
g) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,
h) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
j) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

8. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata a településen nem vezet be elkülönített hulladékgyűjtést.

9. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata, tekintettel a lakosság teljesítőképességére, a lakosság által a
közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjnak a 40 %-át átvállalja. Az Önkormányzat által átvállalt
díjrész megfizetésének módjáról az Önkormányzat és a közszolgáltató megállapodást köt.

10. § (1) A közszolgáltató a Hgt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a lomhulladék
évenkénti begyűjtéséről (a továbbiakban: lomtalanítás).

(2) A közszolgáltató a lomtalanítás időpontjáról legalább 15 nappal annak esedékessége előtt
hirdetményi úton értesíti a lakosságot. A közszolgáltató a lomtalanítás időpontjáról az Önkormányzatot
közvetlenül, elektronikus úton értesíti.

(3) Lomtalanítás céljából lomhulladék közterületen úgy helyezhető el, hogy az a jármű- és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.

11. § (1) A közterületek tisztán tartása céljából az ingatlanhasználó köteles gondoskodni az ingatlana
előtti járdaszakasz, az úttestig terjedő területsáv, valamint a járdaszakasz melletti nyíltárok és annak
műtárgyai tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, továbbá az ingatlanáról közterületre (járda vagy úttest
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fölé) kinyúló ágak megfelelő nyeséséről, az így keletkező hulladék összegyűjtéséről és hulladékként a
közszolgáltatás igénybevételével történő elszállíttatásáról.

(2) Az ingatlanhasználó az ingatlana előtti járdát szükség szerint letakarítja, úgyszintén szükség szerint
– akár naponta többször is – gondoskodik annak a hó- és jégmentesítéséről.

(3) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó közterület és a rajta lévő nyílt árkok, műtárgyak szervezett
és rendszeres tisztántartásáról, az ott keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és
elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.

12. § Anyagmozgatás és -szállítás esetén a tevékenység befejezését követően a szállító a közterületen
okozott szennyezést megszünteti és az eredeti állapotot helyreállítja.

13. § Alkalmi szabadtéri (szórakoztató, kulturális, sport és egyéb) rendezvények időtartamára a
rendezvény helyszínén annak szervezője gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú
gyűjtőedény és illemhely biztosításáról, továbbá a rendezvényt követően a használattal érintett területen
és közvetlen környezetében a hulladékmentesítésről és az eredeti állapot helyreállításáról.

14. § Hóeltakarítás során hórakást csak a közúti- és gyalogosközlekedést nem akadályozó, a közüzemi
létesítmények üzemképességét és állagát nem veszélyeztető helyen és módon lehet elhelyezni.

15. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az ingatlanhasználónak
a Hgt. 38. § (3) bekezdésében foglalt adatait, címét.

(2) A közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet kivételt nem
tesz – a közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási szerződés
megszűnésének időpontjáig kezelheti.

(3) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlanhasználónak a közszolgáltatási szerződés
megszűnésének időpontjában a közszolgáltatóval szemben a Hgt. 52. § (1) bekezdése szerinti
díjhátraléka áll fenn, a közszolgáltató az adatokat a hátralék összegének megtérüléséig, de legkésőbb a
Hgt. 52. § (6) bekezdés szerinti igazolás kézhezvételéig kezelheti.

(4) Az adatkezelést a közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés és –
feldolgozás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzők e tevékenységüket akként
folytatják, hogy az adatok arra nem jogosult személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek,
megismerhetőek.

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a
közszolgáltatás biztosítása céljából használhatja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem
adhatja.

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata

Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2013. (XII.
2.) önkormányzati rendelete.

                  Csutiné Turi Ibolya                                             dr. Ambrózi Sándor
                       polgármester                                                             jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Sárkeresztúr, 2015. augusztus hó 31. nap
                                                                                                            

                                                                                             dr. Ambrózi Sándor
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                                                                                                        jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 10/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez 14.06 KB

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1241/88660/121059/1441183191_1%20melleklet%2010%20per%202015.docx

