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Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2004/IV.13./ rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezőigénybevételéről

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2006. (XII.27.) számú, valamint 8/2007.
(IV.16.) számú rendelettel)

Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezőigénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A rendelet célja

Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása a települési
szilárd hulladék káros hatásaitól.

2. §
A rendelet hatálya

(1) A rendelet területi hatálya Ópusztaszer község közigazgatási területére terjed ki.1

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a község belterületén fekvőingatlan tulajdonosára,
birtokosára vagy használójára, - (a továbbiakban: együtt ingatlantulajdonos).

(3) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről:

a.) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 13. §-
ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy
b.) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési szilárd hulladékkezelés – a
környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan a Hgt. 13. §-ában meghatározottaknál
lényegesen kedvezőbb megoldással történik.

(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a háztartásokról származó szilárd hulladékra, illetőleg a
háztartási hulladékhoz hasonló jellegűés összetételű, azzal együtt kezelhetőmás hulladékra.

(5) Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony
hulladékra és a velük összefüggőtevékenységre.

3. §
A közszolgáltatás tartalma

A települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről az
önkormányzat helyi hulladékkezelési közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) útján
gondoskodik.2

1 Módosította: 8/2007. (IV.16.) számú rendelet 1.§-a.
2 Módosította: 8/2007. (IV.16.) számú rendelet 2.§-a.
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4. §
A szolgáltató megnevezése és működési területe

(1) Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátására a Puszta-Szem Kft.-t (6769 Pusztaszer,
Tanya 263.) – a továbbiakban: Szolgáltató – bízza meg és kötelezi a közszolgáltatás
ellátásával kapcsolatos szerződésben, valamint jelen rendeletben előírt feladatok ellátására,
valamint felruházza rendeletben meghatározott jogosítványokkal.
(2) A Szolgáltató működési területe az e rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott terület.
(3) A Szolgáltatóval történőegyüttműködés feltételeit és tartalmát külön szerződés rögzíti.3

5. §
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

(1) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy
a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműre történőfelrakodáskor
ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő.
Amennyiben a szennyezés mégis előfordul, a szolgáltató haladéktalanul köteles azt
megszüntetni.

(2) A települési szilárd hulladék gyűjtése szabványos gyűjtőedényzetben (kuka, konténer)
illetve zsákban történik.

(3) A hulladékgyűjtőedény csak az ingatlanon belül helyezhetőel. A gyűjtőedényzetet – a
szállítási napok kivételével – a közterületen csak engedély birtokában lehet elhelyezni. Az
összegyűjtött hulladék elszállítása heti gyakorisággal történik.4

(4) A nagyobb méretűberendezési tárgy (lom) szervezett gyűjtéséről és szállításáról évente
kettőalkalommal a szolgáltatást végzőgondoskodik.

5./A.§

(1) A szolgáltató a külterületi lakosok részére hulladékudvari funkciókat ellátó, zárt területen
elhelyezett konténereket biztosít, melyekben a külterületi lakosok az ingatlanukon keletkezett
települési szilárd hulladékot elhelyezhetik, hétfő, kedd, csütörtök, péntek és szombat napokon,
10 és 16 óra közötti időben.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék-elhelyezés egységnyi díjtételét a rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.5

6. §
A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

A közszolgáltatást igénybevevő ingatlan-tulajdonos és a szolgáltató között szerződéses
jogviszony jön létre, melyre a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai irányadók.6

3 Módosította: 8/2007. (IV.16.) számú rendelet 3.§-a.
4 Módosította: 8/2007. (IV.16.) számú rendelet 4.§-a.
5 Módosította: 8/2007. (IV.16.) számú rendelet 5.§-a.
6 Módosította: 8/2007. (IV.16.) számú rendelet 6.§-a.
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7. §
A szolgáltató jogai és kötelezettségei

(1) A rendelet hatálya alá tartozó hulladékot a szolgáltató köteles heti rendszerességgel a
beütemezett járatterv szerint összegyűjteni és elszállítani.7

(2) Amennyiben a szolgáltató valamilyen rendkívüli ok miatt az ütemezett gyűjtést nem tudja
biztosítani a következőmunkanapon a szállítást pótolnia kell.

(3) A díj beszedése a szolgáltató feladata.

(4) A szolgáltató köteles a szemétgyűjtőedényzet kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal elvégezni. A szolgáltató által az ingatlantulajdonos részére külön bérleti díj
ellenében használatra rendelkezésre bocsátott edényzet karbantartását, felújítását és szükség
szerinti cseréjét a szolgáltató végzi a hozzá beérkezőjelzés alapján. Ez a szolgáltatás
díjmentes, amennyiben a meghibásodás, elhasználódás a rendeltetésszerűhasználat során
következett be. Amennyiben a meghibásodás az ingatlantulajdonosnak felróható okból történt
az edényzet javításáról pótlásáról, illetve cseréjéről az ingatlantulajdonos saját költségén
köteles gondoskodni. A kukák tisztántartása az ingatlantulajdonos feladata, míg a konténerek
tisztítása a szolgáltató feladata.

(6) Amennyiben az edényzet tartalma beszorult, befagyott vagy veszélyes hulladékot
tartalmaz, úgy a szolgáltatónak jogában áll az edényt ürítetlen állapotban hagyni.

(7) A szolgáltató köteles a közszolgáltató tevékenységéről évente részletes költségelszámolást
készíteni és azt a települési önkormányzatnak benyújtani.

(8) A szolgáltató a szemétszállítás rendjéről és annak előre látható megváltoztatásáról a
közszolgáltatás valamennyi érdekeltjét 8 nappal korábban értesíteni köteles.

8. §
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladékot gyűjteni, a hulladékgyűjtő
edényt az ingatlan elé a járatnapon rendszeresen kihelyezni úgy, hogy az a forgalmat ne
akadályozza.

(2) Tilos a hulladékot az ingatlanon felhalmozni.

(3) Az ingatlantulajdonos – a 7. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a használatában,
tulajdonában lévőgyűjtőedényzet javításáról, pótlásáról és cseréjéről gondoskodni.

(4) A hulladékgyűjtőedényzetben nem helyezhetőel veszélyes hulladék, az állati tetem,
trágya, jég, hó sár, fertőzővagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék, amely
veszélyezteti a szolgáltatást végzőmunkavállalóinak testi épségét, vagy a szállító jármű
megrongálódását eredményezheti. E rendelkezést a lomtalanítás során is alkalmazni kell.

7 Módosította: 8/2007. (IV.16.) számú rendelet 7.§-a.
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(5) Az ingatlanon keletkező– a kötelezőközszolgáltatás keretében elszállításra nem kerülő,
azon felüli – hulladékot az ingatlantulajdonos elszállíttathatja, amelyért a mindenkori
elhelyezési díjat köteles megfizetni. A beszállításra kerülő hulladék tulajdonosára és
keletkezési helyére vonatkozó adatokat a beszállító az elhelyezéskor köteles megadni.

9. §
A közszolgáltatás díja

(1) Az ingatlantulajdonos a díjfizetés alapját képezőadatokat a szolgáltató részére köteles
megadni.

(2) A települési hulladék kezeléséért az ingatlantulajdonosnak, mint a települési hulladék
gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására kötelezettnek, közszolgáltatási díjat kell
fizetnie. A kifizetett díj az évi kétszeri lomtalanítás díját is tartalmazza.

(3) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt
nem lakják, vagy használatát szüneteltetik és azon hulladék nem keletkezik.

(4) A lakás megüresedését – ami negyedéves időtartamot meghaladóan vehetőfigyelembe –
az ingatlantulajdonos 8 napon belül köteles a közszolgáltatónak bejelenteni és „0 Ft-os” víz,
gáz, elektromos áram fogyasztói igazolás csatolásával, vagy más alkalmas módon azt igazolni
(építési engedély, bontási engedély, halotti anyakönyvi kivonat, stb.)

(5) Tulajdonos változás esetén az előzőingatlantulajdonos 8 napon belül köteles e tényt a
közszolgáltatónak írásban bejelentetni, egyidejűleg tájékoztatnia kell az új ingatlantulajdonos
személyéről és arról, hogy az ingatlanból hová költözött. A díjfizetési kötelezettség az új
tulajdonost a szolgáltató felé a birtokbavételt követőhónap 1. napjától terheli. Ezen időpontig
a szolgáltató részére a díjat a korábbi tulajdonos köteles megfizetni.

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.

(7) A fizetendőközszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének,
illetve gyakoriságának a szorzata.

(8) A közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megilletődíjat háromhavonta utólag, a
tárgyidőszakot követőhónap 8. napjáig kell megfizetni. Az egységnyi díjtételt ezen rendelet
1. melléklete tartalmazza.

(9) A közszolgáltatás következőévi díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását
megelőzően – a közszolgáltatás rendjére és módjára tekintettel – részletes költségelemzést
köteles a szolgáltató készíteni minden év november 15. napjáig.8

8 Módosította: 8/2007. (IV.16.) számú rendelet 8.§-a.
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9/A.§
A közszolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés köre, célja és időbeli terjedelme

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatáshoz rendelt adatkezelés a
következőszemélyes adatokra terjed ki:
a) a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlan-tulajdonos neve;
b) az ingatlan-tulajdonos lakcíme;
c) az a cím, amelyről a települési szilárd hulladék elszállításra kerül;
d) a díjkedvezményre való jogosultság ténye és a díjkedvezményre jogosult ingatlan-
tulajdonos születési ideje.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének célja:
a) a közszolgáltatást igénybevevőingatlan-tulajdonos személyének megállapítása;
b) számlázás és a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos levelezés lebonyolítása;
c) a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatban esetlegesen keletkező díjhátralék
behajtása.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének időtartama a közszolgáltatási
szerződés létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig terjed.9

10. §
Kedvezmények

60 literes gyűjtőedény igénybevételére csak a 65 év feletti egyedülálló, illetve 70 év feletti
házas (amennyiben mindkét házastárs 70 év feletti) ingatlan-tulajdonos jogosult.10

11. §
Eljárási rendelkezések

(Hatályon kívül helyezve.)11

12. §
Szabálysértési rendelkezés

Aki e rendelet 5. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 8. § (4) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket megszegi szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedőpénzbírsággal
sújtható.

13. §
Záró rendelkezések

(1) Ezen rendelet 2004. április 13. napján lép hatályba.

Záradék:
A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált és a közösségi normákkal
harmonizált központi jogszabályokon alapul.

Ópusztaszer, 2004. április 13.

9 Megállapította: 8/2007. (IV.16.) számú rendelet 9.§-a.
10 Megállapította: 8/2007. (IV.16.) számú rendelet 10.§-a.
11 Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (IV.16.) számú rendelet 11.§-a.
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Makra József Dr. Hoffmann Zoltán
polgármester Jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2004. április 13.

Dr. Hoffmann Zoltán
Jegyző

1. számú melléklet a 8/2004. (IV.13) számú rendelethez

A települési szilárd hulladék elszállításáért fizetendődíjak
2007. december 31-ig:

Lakossági díjtételek
Megnevezés Díj Mennyiségi egység

60 literes hulladéktároló edény
heti egyszeri űrítése 236 Ft gyűjtőedény

120 literes hulladéktároló edény
heti egyszeri űrítése 277 Ft gyűjtőedény

240 literes literes hulladéktároló edény
heti egyszeri űrítése 499 Ft gyűjtőedény

A szolgáltató által rendelkezésre bocsátott
emblémás zsákok díja: 280 Ft darab

Nem lakossági (gazdálkodó szervezet által fizetendő) díjtételek
120 literes hulladéktároló edény
heti egyszeri űrítése 277 Ft gyűjtőedény

240 literes literes hulladéktároló edény
heti egyszeri űrítése 499 Ft gyűjtőedény
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A külterületi lakosok részére hulladékudvari funkciókat ellátó konténerekben a települési
szilárd hulladék elhelyezésének díja: 280 Ft/zsák, a Szolgáltató által biztosított emblémás
zsák használatával.

A fenti táblázatban foglalt díjtételek tartalmazzák a 20%-os áfát.


