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Törökbálint Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 44/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. §-ában, 39. § (2) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 44/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Törökbálint közigazgatási területén a közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett
közszolgáltató: VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt., 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26. (a
továbbiakban: Közszolgáltató).

(2) A Közszolgáltató a települési hulladék begyűjtésére, szállítására – a hulladékgazdálkodási
tevékenységének 30 %-ára - alvállalkozóként a Dunanett Nonprofit Kft. 2400 Dunaújváros, Budai Nagy
Antal út 2. veszi igénybe.”

2. §

Az R 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fém, a műanyag, és a papír elkülönített gyűjtésére – a Közszolgáltatótól átvett sorszámozott és

a benne elhelyezhető hulladékok fajtáival matricázott - 120 literes gyűjtőedény szolgál. A zöldhulladék
elhelyezésére a Közszolgáltató vagy az önkormányzat által e célra rendszeresített „zöldhulladék”
felirattal ellátott zsák, valamint kötözőzsinór szolgál.

A Közszolgáltató az ingatlantulajdonosnak 2019. évben 10 db, 2020. január 1-től évente 17 db
„zöldhulladék” felirattal ellátott lebomló zsákot ad térítésmentesen.”

3. §

(1) Az R 8. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet kéthetente köteles kiüríteni és a

hulladékot az évente kiadott szállítási naptárban megjelölt napon köteles elszállítani. Az elkülönítetten
gyűjtött zöldhulladékot pedig „zöldhulladék” feliratú zsákban, valamint kötegelve – kivéve a karácsonyi
kellékektől mentes fenyőfa - e rendelet 10. § (6) bekezdése szerinti időszakban kéthetente az évente
kiadott szállítási naptárban megjelölt napon köteles elszállítani.”

(2) Az R 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Közszolgáltató köteles heti 3 alkalomra bontva, 16 óra/hét időtartamban a település területén

kihelyezett ügyfélszolgálatot biztosítani.”

4. §

(1) Az R 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a Közszolgáltató útján biztosítja közigazgatási területén az újrahasznosítható

elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok gyűjtését, valamint a hulladék kezelését, vagy megfelelő
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kezelő részére történő átadását. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán elkülönítetten gyűjtött
hulladékát - a rendelet 6. § (2) bekezdése szerint – az e célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy
többlethulladék esetén bármilyen átlátszó műanyagzsákban a rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a
Közszolgáltató részére átadni.

(2) Az R. 10. § (3) bekezdésének 1. pontja a helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat az üveghulladék elkülönített gyűjtésére üveggyűjtő pontokat tart fenn a következő

közterületi helyszíneken:) 
„1. Munkácsy M. u. 79. (Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Városháza mögötti parkoló)
(3) Az R 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ingatlanhasználó a vágott fű, lágyszárú növény, nyesedék, ág, gally (továbbiakban:

zöldhulladék) elkülönített gyűjtése során összegyűjtött zöldhulladékot csak a Közszolgáltató vagy az
önkormányzat által e célra rendszeresített zsákban, illetve kötözőzsinórral összekötve helyezheti el e §
(6) bekezdésében foglalt időszakokban és gyűjtési gyakoriság szerint az ingatlana előtti közterületre,
melynek gyűjtését és elszállítását a Közszolgáltató végzi.”

(4) Az R 10. § (5) bekezdése a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
{A zöldhulladék közterületre való kihelyezése során az ingatlanhasználó köteles betartani a

következőket:}
„a) a lágyszárú növényeket, vágott füvet, kaszálékot az önkormányzat és a Közszolgáltató által

erre a célra rendszeresített „zöldhulladék” egyedi jelzésű zsákba vagy „Törökbálinti
Városgondnokság, Törökbálinti zöldhulladék” feliratú, zöld színű zsákba lehet kihelyezni.  

b) a fás szárú növényeket (gallyak, ágak, nyesedékek) 1 m-es darabokra szabva az
önkormányzat és a Közszolgáltató által erre a célra rendszeresített kötözőzsinórral kell kötegelni
és max. 2 m-es hosszúságú zsinórral átkötni.”

(5) Az R 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok és a zöldhulladék - adott évre vonatkozó - elszállításának

napjairól a Közszolgáltató hulladékszállítási naptárat készít, amelyet az ingatlanhasználónak a tárgyév
január 10. napjáig eljuttat.”

(6) Az R. 10. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A zsákot és zsinórt a Közszolgáltató honlapján (www.vertikalzrt.hu) és az önkormányzat

honlapján (www.torokbalint.hu) megjelölt helyeken lehet megvásárolni.”

5. §

Az R. 11.§ (4) bekezdése b) pontjának negyedik francia bekezdése kiegészül a következő
rendelkezésekkel:

{A közszolgáltatási szerződésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: b) Szerződés tárgya: teljesítés helye}
„- teljesítés helye (közterület elnevezése, jellege, házszáma, ajtó, helyrajzi száma)”

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2019. szeptember 30. napján lép hatályba.

http://www.vertikalzrt.hu/
http://www.torokbalint.hu/
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           Elek Sándor                                                                                   Kailinger Ildikó
          polgármester                                                                                          jegyző

Záradék: A rendelet 2019. szeptember 20-án a Polgármesteri Hivatal (2045 Törökbálint, Munkácsy
M. u. 79..) hirdetőtábláján kihirdetésre került.

                                                                                                           Kailinger Ildikó
                                                                                                                   jegyző


