Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékszállításról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, valamint a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott elhatalmazás alapján a következőket
rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Mány község közigazgatási területén lévő ingatlanok
tulajdonosaira, használóira, birtokosaira, kezelőire (a továbbiakban:
ingatlanhasználó) terjed ki.
(2) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékszállítási
közszolgáltatási területet Mány község közigazgatási területében határozza meg.
2. § Mány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az
ingatlanhasználóknál keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az 1. függelékben meghatározott
közszolgáltatón (a továbbiakban: Közszolgáltató) keresztül látja el.
3. § A település területén begyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló
lerakóhely megnevezését a 2. függelék tartalmazza.
2. A helyi közszolgáltatás tartalma
4. § A közszolgáltatás a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben (a továbbiakban: kukában), 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 kizárólag a települési önkormányzat által, erre a célra kijelölt
létesítményben végezheti.
(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 kéri.
7. § A Közszolgáltató tevékenysége ellátása érdekében, legfeljebb 20 %-ban vehet
igénybe alvállalkozót, teljesítési segédet.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
8. § (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni
a) az Önkormányzat és a közszolgáltató megnevezését és azonosító
adatait, képviselőik megnevezését,
b) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját és hatályát,
c) a hulladékszállítási közszolgáltatási terület meghatározását,
d) a közterületről történő hulladékszállítás módját és feltételeit,
e) az ürítés gyakoriságát és az ürítés időpontját naptári nap
meghatározással,
f) a használható kuka méreteket,
g) a lomtalanítás gyakoriságát, módját,
h) a szelektív hulladékgyűjtés módját, a szelektív hulladékgyűjtő
szigetről történő hulladékszállítás gyakoriságát,
i) a közszolgáltatás díjának meghatározását és a különböző díjtételek
alkalmazásának feltételeit, a kedvezmények igénybevételének módját,
j) a közszolgáltatási díj megfizetésének határidejét, rendjét,
k) az esetleges önkormányzati támogatás mértékét, a támogatás számlán
történő megjelenítésének módját,
l) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti
esetleges többletszolgáltatást és annak díját,
m) az ingatlanhasználók személyes adatai megkérésének módját,
n) a szerződő felek jogait és kötelezettségét,
o) a szerződésszegés jogkövetkezményeit,
p) a közszolgáltatási szerződés felmondásának lehetséges eseteit,
határidejét, módját,
q) a közszolgáltató ügyfélszolgálata elérhetőségének adatait,
k) a szerződő felek aláírását és a szerződés keltét és a pecsétet.
(2)
A
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés betartását,
az
ingatlanhasználók és a közszolgáltató között létrejött jogviszonyban való
érvényesülését a szerződő felek közösen, évente kötelesek felülvizsgálni.
4. A közszolgáltatás ellátásának rendje
9. § (1) Az ingatlanhasználó köteles 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.
(5) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról
a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezése előtt 15 nappal –
írásban értesíteni köteles.
10. § (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.
11. § (1) A kommunális hulladék ürítésének gyakorisága heti egy alkalom.
(2) A hulladékszállítás szüneteltetését,
a) az ingatlanhasználó,
b) ha egyedül az elhunyt ingatlanhasználó lakta, az eltemettetésre
kötelezett
a közszolgáltatónál történő, a bejelentés napjától kezdődő hatályú, írásbeli
nyilatkozattal kérheti.
12. § (1) A kukák beszerzéséről az ingatlanhasználók kötelesek gondoskodni.
(2) A kukák űrtartalma 60, 120, illetve 240 liter lehet.
13. § (1) Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a
közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a
Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy
időtartamra a hulladékgyűjtésre alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó
rendelkezésére bocsátani, és a szolgáltatást teljesíteni.
(2) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeres, hanem
alkalmilag haladja meg a tulajdonos birtokában lévő kuka űrtartalmát, és az
ingatlanhasználó elmulasztja az (1) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a
közszolgáltató jogosult az így átadott, illetőleg a kuka mellé műanyagzsákokban
kirakott hulladék elszállítására is.
14. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a kukát az ingatlan területén belül elhelyezni.
Kukát közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében
szabályozott módon, közterület-használati hozzájárulás 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 és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
A kukát legfeljebb a szállítási napon lehet kihelyezni a közterületre, kivéve az
előzetesen engedélyezett tartós elhelyezést.

(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. A kihelyezett kuka nem
akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(4) A kihelyezett kukából guberálni tilos.
15. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a kuka tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük
tisztántartásáról.
(2) A szabályszerűen kihelyezett kukák ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
16. § (1) A kukában elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya legfeljebb 30 kg
lehet.
(2) 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.
(3) Tilos a kukában 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.
5. Lomtalanítás
17. § (1) A nem rendszeresen, háztartási szemétként keletkező lomot, évente egyszer
szállítja el a közszolgáltató.
(2) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató
gondoskodik.
(3) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a közszolgáltató
végzi.
(4) A hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató
előzetesen megjelölt.
(5) Az elszállítandó hulladékot 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
hulladékot is köteles elszállítani.
18. § Az ingatlanhasználó köteles
a) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve
tárolni,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot kezelni,
c) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani.

6. A közszolgáltatásra vonatkozó közüzemi szerződésre vonatkozó szabályok
19. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatás igénybevételére közüzemi szerződést (a továbbiakban: szerződés)
kell kötni. A szerződés az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között jön létre.
(2) A közszolgáltatásra irányuló igényt a közszolgáltatóhoz kell bejelenteni.
(3) Az ingatlanhasználó köteles a tulajdon és használati viszonyokban bekövetkezett
változásokat – annak bekövetkezésétől számított – 15 napon belül a Közszolgáltató
részére bejelenteni.
20. § A közszolgáltató a szerződés megkötése utáni 8 napon belül megküldi az
Önkormányzat részére a szerződés megkötéséről szóló értesítőt.
7. Adatvédelem, adatkezelés
21. § (1) A közszolgáltató írásbeli kérése alapján az önkormányzat – a kéréstől
számított 30 napon belül – írásban átadja az ingatlanhasználónak a
lakcímnyilvántartásban fellelhető adatait.
(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyi adatait zártan köteles
nyilvántartani és kezelni. Ezeket az adatokat a közszolgáltató részéről csak a
szerződéskötéssel megbízott dolgozó ismerheti, és csak az Önkormányzat részére
adható ki.
22. § A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási
feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel.
8. Díjfizetési kötelezettség
23. § (1) A közszolgáltatás során igénybe vehető legkisebb mennyiség 60 l/hét.
(2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére
köteles.
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat közvetlenül a közszolgáltató részére
– a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedévente – a negyedév
utolsó napjáig, köteles megfizetni.
24. § 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.
25. § Az ingatlanhasználót nem terheli a díjfizetési kötelezettség az olyan beépített
ingatlana tekintetében, ahol legalább három hónapon keresztül nem tartózkodik, és
hulladék sem keletkezik, ha a hulladékszállítás szüneteltetését a 11. § (2)
bekezdésének megfelelően kérte.

9. Az üdülőingatlanokra és a külterületi ingatlanokra vonatkozó szabályok
26. § (1) Az üdülőingatlanok és a külterületi ingatlanok tulajdonosai az ingatlanuknál
keletkezett települési szilárd hulladékot, a választásuk szerinti űrmértékű kukában,
vagy annak megfelelő méretű zsákban helyezhetik el.
27. § Az üdülőingatlanok és a külterületi ingatlanok használói, amennyiben az
ingatlanon életvitelszerűen lakók vagy bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkezők élnek, a belterületi ingatlanokra meghatározott hulladékszállítási
díjat kötelesek fizetni.
28. § (1) Az időszakosan használt belterületi ingatlanok tulajdonosai arra az időre
kötelesek a közszolgáltatási díjat megfizetni, amely idő alatt az ingatlanon hulladék
keletkezik.
(2) Az időszakosan használt külterületi üdülő ingatlanok használói pedig minden év
május 1-től október 31-ig kötelesek hulladékszállítási közszolgáltatási díjat fizetni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakról az ingatlanhasználó köteles
nyilatkozatot adni a közszolgáltató részére.
10. Szelektív hulladékgyűjtés
29. § (1) A szelektív hulladékgyűjtés szelektív hulladékgyűjtő sziget fenntartásával és
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel valósul meg.
(2) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevétele esetén a szelektíven
gyűjtött, elkülönítetten kezelt hulladékot átlátszó műanyag zsákban, a papírt
kötegelve kell kihelyezni.
30. § (1) A szelektív hulladékgyűjtő szigetre csak a szelektíven gyűjtendő hulladékot
szabad lerakni. Erre a célra az ott elhelyezett gyűjtő konténerek szolgálnak.
(2) A szelektív hulladékgyűjtő sziget beszennyezése esetén a szennyeződést az
köteles eltávolítani, aki a szennyeződés létrejöttéért felelős.
Záró rendelkezések
31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
32. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.)
önkormányzati rendelet.
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