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Vérteskethely Község Önkormányzata 13/2004.(VI.29.) számú rendelete
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Vérteskethely Község Önkormányzata
13/2004.(VI.29.) számú rendelete
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételéről

Vérteskethely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. Tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

/1/ A rendelet hatálya Vérteskethely Község közigazgatási területére terjed ki.

/2/ Nem terjed ki a rendelet hatálya azokra a gazdálkodó szervezetekre, akik a hulladék kezeléséről
a Hgt. 13. § /2/ bekezdésének megfelelően gondoskodnak.

Hulladékkezelési közszolgáltatás

2. §

/1/ Vérteskethely Község Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást /továbbiakban: közszolgáltatás/ szervez és tart
fenn.

/2/ A közszolgáltatás a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására terjed ki.

/3/ A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató az önkormányzattal kötött
közszolgáltatási szerződés alapján 2013. Bakony Vállalkozási és Szolgáltató KFT
Bakonyszombathely, Angela major /a továbbiakban: Szolgáltató/.

II. fejezet

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3. §

/1/ Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatási szerződés hozza
létre.

/2/ A hulladék begyűjtésének, és elszállításának rendjét /gyakoriság, útvonal és időpont/ az ingatlan
tulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség figyelembe-vételével a Szolgáltató határozza meg és
arról az ingatlantulajdonost értesíti.

/3/ A közterületi hulladék tekintetében az önkormányzat illetve a közterület használója köteles a
Szolgáltatóval szerződést kötni az e rendeletben foglalt tartalommal.



2020. 07. 29. MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

2/6

4. §

/1/ Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott
gyűjtő edényzet tartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – a szolgáltató által
rendelkezésre bocsátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.

/2/ Az igénybe veendő gyűjtőedények típusai:

110 l-es gyűjtőedény
5000 l-es konténer

III. Fejezet

A szerződés egyes tartalmi elemei

5. §

/1/ A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmazza:
a./ a felek megnevezését és azonosító adatait

b./ a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
c./ a teljesítés helyét és módját,
d./ a gazdálkodó szervezet rendelkezésére bocsátott gyűjtő edényt űrtartalom és darabszám szerint,
e./ az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
f./ nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módját,
g./ a gazdálkodó szervezet által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező

hulladékmennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi,
h./ a közszolgáltatás díját és megfizetésének módját,
i./ a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
j./ az irányadó jogszabályok megjelölése,
k./ a szerződés megszűnése eseteit.

IV. Fejezet

Az ingatlan tulajdonos jogai és kötelezettségei

6. §

/1/ Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról, vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni, a közszolgáltatási díjat megfizetni.

/2/       Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltás vagy egyéb ok folytán a köz-szolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tény keletkezését követő 30 napon belül a
szolgáltatónak írásban bejelenteni.

     A bejelentésben meg kell jelölni az ingatlanon lakók számát, és az ingatlanon várhatóan
keletkező települési szilárd hulladék mennyiségét.

/3/ Nem terheli az /1/ bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az olyan beépítetlen
ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik, és ahol hulladék sem keletkezik.

7. §

/1/ Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék kelet-kezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül,
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vagy fióktelephelyéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékot a gazdálkodó szervezetnek az
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól
elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési szilárd
hulladék kezeléséről a Hgt. 21. §-ának /2/ bekezdése szerint nem gondoskodott.

8. §

/1/ Az ingatlantulajdonosnak az ingatlanán keletkezett és összegyűjtött hulladékot az erre
rendszeresített gyűjtőedénybe kell az elszállítás napján minden héten keddi napon az ingatlan előtti
közterületre oly módon kihelyezni, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse.

/2/ A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezés
megelőzése érdekében csukott állapotban kell lennie.

/3/ A gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, annak tulajdonosa /használója/ szükség szerint
köteles gondoskodni.

/4/ A gyűjtőedényt a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos.

A szolgáltató jogai és kötelezettségei

9. §

/1/ A szolgáltató köteles a közszolgáltatást a Hgt. és e rendeletben, valamint a szolgáltatói
szerződés alapján elvégezni.

/2/ A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag bakonybánki hulladék
lerakóhelyen lehet elvégezni.

/3/  A szolgáltató kötelessége:
     a./ a gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő járattal      heti 1

alkalommal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása.
    
     b./ a nagydarabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente           egyszeri

meghatározott időpontban történő begyűjtése és szállítása.

10. §

/1/ A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gon-dossággal végezni.

/2/ A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés
takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.

/3/ A gyűjtőedénybe okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás
neki felróható okból következett be.

/4/ Bizonyíthatóan szakszerűtlen kezelésből adódó edényzet törése esetén a szolgáltató köteles a
gyűjtőedényt pótolni, vagy a gyűjtőedény árát megtéríteni.

11. §
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/1/ Amennyiben a hulladékszállítás a beütemezett járatterv szerinti - heti egyszeri - szállítási napon
kimarad, úgy azt a szolgáltató a rákövetkező munkanapon minden esetben köteles soron kívül
pótolni.

/2/ Amennyiben a hulladék elszállítását átmenetileg közlekedési akadály gátolja /közműépítés stb./,
szolgáltató ideiglenes szemetes konténereket helyez ki a folyamatos közszolgáltatás érdekében.
Ebben az esetben a hulladék konténerbe juttatása az ingatlan tulajdonos feladata.

Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

12. §

/1/ Az önkormányzat új területek bekapcsolódásáról a szolgáltatót haladéktalanul értesíti.

/2/ Az önkormányzat a helyi Kábel TV és hirdetmények útján évente egy alka-lommal tájékoztatja
a lakosságot a közszolgáltatás szabályairól, és az ezzel kapcsolatos változásokról.

/3/ Az önkormányzat gondoskodik arról, hogy:
     a./ a hulladékszállítás útvonalát érintő közlekedési akadályokról, valamint     megszüntetéséről.
     b./ az ingatlan tulajdonosok /használók/ személyében bekövetkezett változá-            sokról

haladéktalanul értesítse a Szolgáltatót.

Lomtalanítás

13. §

/1/ A Szolgáltató évente egy alkalommal - az önkormányzat által meghatározott időben -
lomtalanítást végez.

/2/ A Szolgáltató a lomtalanítás során a meghirdetett időpontra kihelyezett nagy-darabos hulladékot
elszállítja, kivételt képeznek a veszélyes hulladékok /pl. akkumulátor, vegyszermaradékok, állati
tetem stb./ valamint a nem veszélyes hulladéknak minősülő gumiabroncsok, és építési törmelék.

/3/ Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a közle-kedést ne
akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

Közszolgáltatási díj

[1]14. §

/1/ A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő
ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat nem kell fizetnie. Az egységnyi
díjtételes díjat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

/2/ A közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület egy éves díjfizetési időszakra, minden év január 1-i
hatállyal állapítja meg.
A díj megállapításához a Szolgáltató díjkalkulációt készít, amelyet minden év november 1. napjáig
nyújt be a Képviselő-testülethez.

15. §
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/1/ A közszolgáltatási díjat a Szolgáltató negyedévente számlázza ki az önkor-mányzat számára.
V. Fejezet

A közszolgáltatás szüneteltetése

16. §

/1/ Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30
napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

/2/ A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a Szolgáltatónak,
legalább 15 nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt.

/3/ Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban
haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltatónak.

/4/ Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó
hulladékot helyeztek ki, a Szolgáltató az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett köteles a
hulladékot elszállítani.

VI. Fejezet

17. §

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok
kezelése

/1/ A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat /közszol-gáltatást
igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve/ köteles az 1992. évi LXVI. Törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, és a végrehajtására kiadott 14661993.
/X.26./ Korm. rendelet alapján kezelni.

VII. Fejezet
Záró rendelkezések
Szabálysértés

[2]18. §

/1/ Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható
     a./ aki a tulajdonváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igény-        bevételére

kötelezetté válik és ezt a tényt a keletkezését követő 30 napon           belül a szolgáltatónak írásban
nem jelenti be.

     b./ aki a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét nem tartja      csukott
állapotban.

     c./ aki a gyűjtő edényt a szállítás napját kivéve közterületen tárolja.
     d./ aki a lomtalanítás során az elszállítandó hulladékot úgy helyezik el a köz-            területen,

hogy az a közlekedést akadályozza.

119. §
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A 18. §-ban meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetője tízezer forintig terjedő helyszíni
bírsággal sújtható.

20. §

Ez a rendelet 2004. július 15. napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a 3/2000./II.29./ Kt. sz. A köztisztasággal és a települési szilárd

hulladékkal összefüggő tevékenységéről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló rendelet.

Vérteskethely, 2004. június 29.

                       
…………………………….                                                     …………….......................

             Vida László                                                                              Rédai Erika
            Polgármester                                                                               körjegyző
                       
         

[1] Hatályon kívül helyezte a 12/2013.(XI.29.) sz. önk. rendelet, hatálytalan 2013. 12. 02-től.


