
Vácszentlászló község Önkormányzata
Képviselő-te§tületének

7 D015. gY . 16..)

önkormányzati rendelete

a t€tepülé§i szilárd hülladékgazdálkodási köz§zolgáltatá§ról

Vácszentlászló község Önkormányzatának Képviselő-testiilete a hulladéklól szóló 20l2, évi

cl'xxxv. törvény 35. §-ában és 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a

Magyarország helyi Onliormrányzatairól szóló 201l. évi CL)O(XX, törvény 13,§ (1) bekezdés

19, 
-pontj 

ábarr meghat|irozott feladatkörében eljárva a követk€zőket Tendeli el:

1. A rendelet célja

1.§

(1) Jelen rendelet célja:

a) vácszentlászló község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített

kömyezetének megóvása, a kömyezettudatos magatartás kialakítása a

hulladékgazdálkodás eszközeivel;

b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálá§a, a település szeníryezettségének

elkerülése érdekében a képződött hulladék m€nnyiségének és veszélyes§égének

csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arIányú hasznosítása, a hulladék

kömyezetkíméló fu talmatlanít|ása,

(2) vácszentlászló Község Önkormfuyzatínak Képviselő-testiilete a hulladékgazdri,lkodási

célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékíól szóló 2012. évi cl-xxxv, törvényben

(továbbiakban: Ht,) foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a

hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdákodás általános követelményeit, az

érintettek j ogait és kötelezettségeit.

2. A hulladékg^z dálkodási köz§zolgáltatá§ tartalma, €llátási t€rülete, igénybevétele

2.§

(1) Vácszentlászló község Önkormányzatának Képvi§eló{estülete (a továbbiakban:

Képviselő-testiilet) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeTes összegyütéséről,

elsiállitrisáról és ártalmatlanításáíól kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik,

(2) A kötelező helyi közszolgáIíaíásYácszeltlá§zló köz§ég egész köZigazgatási területére

kiterjed.

(3) A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, nrlajdonosi' ' 
koztissége, hasinálója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a

továbbiJ<Úan egytitt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemló települési

szilárri hulladéiósszegyújtéséről, elszállítlisfuól, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint

szeívezett kötelező körszolgáltatás igénybevétele útjáíl köteles gondoskodni,

(4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékok,ra és a folyékony

hulladéka.

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás _a tevékenység taltalmábÁ_ az alábbiakra terjed

ki:



a) belteriileten a fulajdonos által a közszolgátató szállítóeszközeihez lendszeresített saját

gyújtóedényben, vagy a közszolgáltató által érték€sített gyújtőzsákban, az ingatlanon

gyűjtott, és a kozszolgáltató lendelkezéséíe boc§átott települési szilárd hulladék

begyújtése, rendszeres, illetve alkalmi elszálít|Á§a, ártalmatlanítása

b) az ingatlanon összegyújtött nagydarabos, lomtalanítís köíébe vont települési szilfud

húlrdék évente legalább egyszer az önkományzattal egyeáetett időpontban történő,

közszolgátató általi begyűjtése és elszállítása.

3. A települé§i szitárd hulladékkal kapcsotato§ köz§zolgáltatás ellátá§ának r€ndje, módja

3.§

(1) Vácszentlászló Község Önkoímányzata közigazgatási tedletén_a telepiilési szillírd

hulladékkezelési közs;olgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez

rendszeresített gyújtőedényben, a közterüIeten vagy az ingatlanon összegyűtött és a

közszolgáltató iináelkezésae bocsátott települési szilIírd hulladék - elhelyezés céljára

történő - rendszeles gyíljtésére, elszállításfua és ártalmatlanításáíajogosult
hulladékkezelő a Szelekiív Hulladéküasznosító és Kömyezetvédelmi NonFofit Korlátolt

Felelősségú TIírsaság (továbbiakban: köz§zolglíltató), amely kötelező közszolgáltatónak

minőstil a-felek kozt létrejött helyi közszolgáltatatási szeződés alapján, A közszolgáltató

végzi az öI'koímáíryzat területén keletkezó települési szilrird hulladék gyiljtését és

"lJállita.at 
és gorráoskodik a települési szilárd hulladék _ kömyezetvédelmi hatóság által

engedélyezett öiszetételű és mennyiségú - elhelyezéséról, átalmatlanít,ásáról és

hasznositásáról.

4.§

(l) Az önkormányzat és a közszolgáltató a telepüési hulladékkal kapcsolatos tevékeny§ég

ellátásfuól ré§;letes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, aííÉIy tafialmazzA a

tevékenység ellátásának határnapjait és időtaítamát is.

(2) Teleplilési szilárd hulladékot csak az ene a célra kijelölt és legálisan múködtetett Tura
' ' 

o2'|i[I |!ísz-űhnladékártalmatlanító és ha§znosító telepen, a vonatkozó üzemelteté§i

szabályok és előínások szigoru betartásával szabad elhelyezni,

(3) A község közigazgatási területén képződő elektronikai hulladékot, az évente szeNezett

begyújtési akció ker€tében lehet elszálítani.

(4) A kötelező helyi köz§zolgáItatá§ köIéb€ tartozó tevékenységet kizárólag a közszolgáltató

végeáeti,

4. A Képvi§elő-te§tület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai

5.§

A Képviselő-t€stúlet feladata küönösen:

a) a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatrározii§a és a

rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése;

b) a köz§zolgáltató kiváasztísának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálrisa és a

kozszolgáltatris részlete§ feltételeit taítalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése;

c) a kötelezó közszolgáltaLís teljesítésével ö§szeffiggő önkomlínyzati hatósági jogköók

gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése;



L
a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításrának, újrahasznosításának és az
ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentésének érdekében a szelektív
hulladékgyűjtés elterje§ztésének támogatása;

a sztikséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a Közszolgáltató
tevékenységének segítése;

a kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok
évenkénti értékelése;

módszerek kidolgozása a keletkező hulladék mennyiségének csökkenté§ére, a
szelektív gyűjté§ §zélesebb körú bevezetésének támogatása.

5, Az ingatlantulajdono§ köt€le§ség€

6,§
(1) A hulladékszállítlisi közszolgáltatís igénybevétele heti €gy alkaloínmal kötelező, a

közszolgálíaíó áItal az igénybevételre kötelezettnek adott szelektív hulladékgyűjtésre
vonatkozó szabályok szerint.

(2) A hulladékszállítás igénybevételéIe kötelezett ingatlantulajdonos a szolgáltatásból nem
vonhatja ki magát alra hivatkozva, hogy azt a hulladék hiányában nem, vagy csak részben
veszi igénybe.

(3) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények
használata kötelező. A szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 1. melléklete
tartalínazza.

(4) A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingallantulajdonos köteles
gondoskodni.

(5) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a gyűjtő edényzet kapacitásáI felül közszolgáltatás
körébe taltozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon
keletkezett hulladékot közterületre nem helyeáet ki.

(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az elsállít.isra
átvét9lig gyűjteni, és tömöfités nélkül tlárolni. Elszíllításra kizárólag a közszolgáltatónak
adhatja át, és kizfuólag a közszolgáltató áta] nyújtott szolgáltatást veheti igénybe.

(7) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a közszolgáltatónak
elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyújtenie, hogy az mrások testi épségét,
egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a kömyezetíe
búZhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. A gyújtótartályban
elhelyezhető hulladék sűya legfeljebb 40 kg lehet.

(8) A tírolóedényben nem szabad olyan anyagot elheJyezni 1fonó hamu, maró-, mérgező
anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kö
és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeáetheti a
hulladékszállitás§al foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy me$ongálhatja a
gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeáetheti a környezetét,

(9) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a táIolóedényben a (8)
bekezdésben megielölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy az túltöltött (a hulladékgyújtő
edényzet fedele nem zárt), a kiüdtéstjogosultak megtagadni. A kiiirítés megtagadásáról a
Közszolgáltató az ok feltiintetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem
§zállított hulladék elszállításláról az ingatlantulajdonos koteles gondoskodni.

d)

e)

c)



I
A Közszolgátató jogosult megtagadni a hulladék elszáIlítását abban az esetben is, ha a
kötelezett kérelméIe a szerződés szünetel.

(l0) A tárolóedényeket sziikség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisáitani
és fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az
ingatlantulaj donos feladata.

(11) A táíolóedény€ket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belüI kell tárolni, azokat csak a
hulladékszállitás napján lehet közterúletre kitenni, Az ingatlantulajdonos köteles a
!írolóedények előkészítő-, tfuoló helyét tisáán taltani, télen a hótól megtisztítani, a
befagyott hulladékot fellazítani. A begyütés alkalmával szennyezett köáerület
tisáitáslfuól a közszolgáItató köteles gondoskodni.

( 1 2) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy
palkoló gépjáxmúvekkel oly módon elzrárni, amely a üírolóedényeknek a gyakollatban
kialakult módon történő iirítését akadáyozza.

7.§

(l) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a
közszolgátatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté
vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost
egyetemlegesen terheli.

(2) AZ ingatlantulajdonos a közszolgáltatá§ért díjat köteles fizetni.

(3) Tilos a hulladékot

a) felhalmozni,

b) a komposáálható §zerves hulladékok kivételéveljogosultság nélkül házilag
feldolgozrri,

c) a papíIhulladéknak a hagyományos tiizelé§ű berendezésben töfiénő elégeté§e
kivételével bármilyen módon megsemmisíteni,

6. A közszolgáltató jogai é§ kötelezett§égei

8.§

(1) A tárolóedény a közszolgáltatőtól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható.

(2) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiüitését kíméletesen, az elyá)í|,rató
gondossággal végezni.

(3) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató tédtésmentesen köteles küavítani,
amennyiben a krárokozás neki felróható okból következik be. A köz§zolgáltatónak az
ebből eledő kalbantaltási munkák, valamint ajavitás időtartamfua helyettesitö
táIolóedén}.t kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem lóható fel a
közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedényekjavítása, pótlása, illetve csereje
az ingatlantulaj donost t€Iheli,

(4) Az elhasznáIódott tárolóedény pótlásriról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia,

(5) A lakosság részéIe nyújtott közszolgáltatás keretében a nagydarabos hulladék (lom),
szervezett gyűjtéséről és elszálításáról (lomtalanítás) év€nte legalább egy alkalommal a
közszolgáltató az átala meghildetett lomtalaníüísi időszak alatt tédtésmentesen
gondoskodik.



(6) A lomtalanítás időpontjiáíól a közszolgáltató 2 hétt€l korábban értesiti az érintett
Ügyfeleket, továbbá az Önkormányzátot. A lomtalanítás soÉn építési törm€lék, nedves és
intim hulladék, szárazhulladék, komposaálható és veszélyes hulladék nem kerül
elszállításra.

(7) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá taltozó ingatlanon keletkezett hulladékot ajelen
I€ndeletben irt szabályok szerint köteles rendszeresen elszáIítani a kijelölt hulladéklerakó
telepre, illetve annak ártalmatlanításáról és hasznosításáról a szakmai, kömyezetvédelmi
szabályokat megtartó módon gondoskodni.

(8) A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást igénybevevő részére a vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével szímlát kiálítani. Az €lmaradt közszolgáltaLisi díj,
behaj tása érdekében felmerült kezelé§i költs ég felszáfiolásfua, az ingatlan tulaj donos
v agy használőj a r észét e.

9.§

A közszolgáltató minden naptári éVben a Képviselő{estület munkatervének megfelelöen
kóteles beszámolni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatá§i tevékenységéról.

7. A hulladékgazdálkodá§i közszolgáltatá§i regi§ztráció

10. §

(1) A szervezett hulladékszállításba bevont területen az ingatlan tulajdonosa, használója
köteles a közszolgátatóval a települési szilárd hulladék elszáIlításrára bejelentést tenni.

(2) A közszolgáltatói regisztráció tartalmi elemei:

a) a tulajdono§ neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve,

b) a köz§zolgáltatis igénybevételének kezdő napja,

c) a teljesítés helye pontos cím szerint,

d) a tfuolóedény űrtartalma, darabszáma,

e) az ingatlant használó személyek száma

(3) A közszolgáItató a legisztráció sonín ismerteti a házhoz menő szelektív hulladékgyütés
szabályait, a tfuolóedények hasznáIati módját, a közszolgáltatási dü m€gfizetésének
módját, a többlet hulladékok elszíllításfua vonatkozó lehetőségeket, igény esetén a
vonatkozó
j og§zabályokat.

l1, §

(1) sziinetel a szolgátatás igénybevétele a bejelentéstől számitott legfeljebb hat hónap
idötaItamra ha az ingatlantulajdonos, a használó, örökös nyilatkozik, hogy két naptfui
hónapnál hosszabb ideig az ingatlant életvitelszerúen §enki nem ha§ználja , és az üresedés
várható időtartamát előzete§en írá§ban leadott nyilatkozattal bejelenti a
közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszot'EáIíaló
ellenőriznijogosult. Ha a Közszolgáltató megállapitja, hogy a szüneteltetésére vonatkozó
nyilatkozat valótlan, igén},t tarthat a közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó
nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg megállapítható hulladékszálitási
dű egyösszegú megfizetéséIe, Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejála előtt újra
lakottá vlílik, annak tényét az ingatlantulajdono§ köteles legalább 3 nappal korábban a
Közszolgálra]ónak bejelenLeni.



(2) A szi.ineteltetésre vonatkozó igén}t legalább nyolc rrappal a sziinetelés kívánt kezdő
időpontja előtt, az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a közszolgáItatónak. A
szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető annak lejáítát megelőző 30
nappal előbb benyújtott írásbeli kérelemmel.

8. A köz§zolgáltatás díja

12.§

(l) Közszolgátatási dij: az egy§égnyi díjtétel és az üdtési gyakoriság átlagszámrinak
szolzata, Egységnyi díjtétel: a válaszüató tárolóedény egyszeri lfuítési díja.

(2) Nem tagadhatja meg a köz§zolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számá:a a
köz§zolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítéséIe vonatkozó lendelkezésle
állását |gazolia.

(3) A közszolgáltatás igénybevételééfi az ingallantulajdonost t€Ihelő dúhátralék adók
módjára behajtható köztaííozás. A díjhátíalék keletkezését követő 30 mpon belül a
közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a dúfizetési kötelezettségének
elmulasztá§ára, és felszólítja annak teljesítésére, melyre a felszólíttis átvételének
dátumától számított 15 nap áll rendelkezésre. A felszólítás eredmén}telensége esetén a
közszolgáltató a dűhátralék behajtá§át a Nemzeti Adó- és vámhivatalnál kezdeményezi,

(4) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háúartásbari él€tvitelszeúen éIő
tulajdonosok, a közös hasznáatban álló ingatlan esetében az életvitelszerúen éIő
használók, illefue birtokosok felelőssége egyetemleges.

(5) vácszentlászló község Képviselő-testülete külön rendeletben dijkedvezmény,t állapithat
meg.

9, Elkülönített hulladékgyújté§r€ Yonatkozó §zabályok

13, §
(1) Gazdákodó szervezetn€k a termelési hulladékot elkúlönitetten keII gyütenie. A termelési

hulladéka a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek vé gzésétőI szóIó
kormány,rendelet előírásait kell alkalmazni. A nem természetes személy
ingatlantulajdonos, azaz ajogi személy, illetve ajogi §zemélyiséggel nem rendelkező
gazdasági trársaság a hráaartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes
hulladékot, hasznosítható és komposztáható hulladékot, amely az ériltett ingatlan
területén az elkülönített hulladékgyújtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles
átadni.

(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely az (l) bekezdés alapján köteles a közszolgáltatást
igénybe verrni, a közszolgátatás teljesítéséIe a közszolgáltatóval írá§b€li szeúődést
köteles kötni.

10. A közterületen keletkező települé§i szilárd hulladékokkal kapcsolato§ köz§zolgáltatá§

14, §
(1) A köáerületeken keletk€ző hiáztaitá§i és egyéb hulladékot kizáóIag a kjelölt

hulladéklerakóban lehet elhelyezri.



(2) Ha a köáedleten elhagyott, illetve ell€nőIizetlen köriilmények között elhelyezett
hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - korábbi
birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállitásám és kezelésére vonatkozó
kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszálításáról és kezeléséról a települési
önkormányzat a közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel
rendelkező gazdákodó szervezettel kötött szeÉődé§ útján gondoskodik.

(3) A telepüIési önkormányzat közterület tisztán taltáslira vonatkozó kötelezettségének
telje§ítése a hulladékjogellenes elhelyezéséért, illewe elhagyásáéIt feleló§ személ}t nem
mentesíti a felelősség alól.

(4) Aki köáeúleten köáeűlet hasznáati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató,
kereskedelrni, vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kívlín végezni, i]letve közterüIeti
lendezvén},t szervez, köteles a hulladék megfelelő tárolóedénybe történő elhelyezésére és
a hulladékok elszálítíst engedéIlyel rendelkező Tlfusaság igénybevételére.

11. Adatkezelés

15. §

(l) A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgátatással összefi.iggő
személyes adatok (természetes §zemélyazonosító adatok, lakcím, anyja neve, szüIetési
hely, idő, adóazono§ítójel) kezelé§éIe a közszolgáltatá§ teljesítése érdekében, A
személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az
infomációszabadságról szóló 201 l. évi CX . törvény rendelkezéseinek megfelelően
köteles eliárni,

(2) A Vácszentlászlói Polgármesteri Hivatal - a személyes adatok védelmér€ vonatkozó
szabályok betartásával - a közszolgáltatás szerződéses alapon történő üzemeltetése
érdekében adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét.

12. Záró rendelkezések

16. §
(7) E reldelet 201 5. május ]. napjár' lép hatályba.

17. §
H^tályát veszti ayácszentlászló Község Képviselő-testül€tének 9/2000. (xII.30.) sz, rendelete és az
azt módosító Vácsz€ntlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
] ]/2003, ( xIl, l q. l önkormányzali relldelete,

Vácszentlászló, 20l5. március 2,
/.

dr, Král LászIó
jegyző

_.. ííorlith László
polgiármester

Kihirdewe: a Polgárnesteri Hi\atal hirdetöláblájára lifugg§save 20I5. április,lq,,, ,

-'^
dr. Krá'l L)s7ló

iesvlö


