Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. ( ) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §-ában, és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján az AlsóTisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:
1.§
(1)
A Medgyesbodzás község közigazgatási területén végzett a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (továbbiakban Hgtv) 2. § (1) 27. pontjában meghatározott
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki :
a)
az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtőedényben, vagy e rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és közszolgáltató
általi elszállítására,
b)
az ingatlanon összegyűjtött nagydarabos, a lomtalanítás körébe vont települési
hulladék évente egyszer történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására,
c)
az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési
hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.
(2)
A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a háztartási hulladékra és a háztartási hulladékhoz
hasonló hulladékra.
(3)
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységre.
(4)
A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (5) bekezdés
szerinti területen a Hgtv. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek
(a továbbiakban: ingatlanhasználó).

(5)

A közszolgáltatási terület Medgyesbodzás község közigazgatási területe.

2.§
(1) Medgyesbodzás Község Önkormányzata ( továbbiakban Önkormányzat ) a község
közigazgatási területén történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a BékésManifest Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely:5746

Kunágota, Rákóczi u. 9) ( továbbiakban : közszolgáltató) kötött
közszolgáltatási szerződést .

hulladékgazdálkodási

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására alvállalkozót vehet igénybe, a
közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
3.§
(1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a közszolgáltató az Önkormányzattal
egyeztetve határozza meg, amely szerint a közszolgáltató:
a) a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően
végzi a gyűjtőedénybe és
gyűjtőzsákba gyűjtött települési hulladék begyűjtését és elszállítását,
b)

évente egy alkalommal előre egyeztetett időpontban lomtalanítást végez.

(2) Az esetlegesen elmaradt gyűjtést 48 órán belül vagy az akadály elhárulását követően a
közszolgáltató haladéktalanul köteles elvégezni. A 48 órát meghaladó ürítés esetén a
közszolgáltató köteles legalább egy nappal előbb írásban (szórólapon) értesíteni az
érintetteket a gyűjtés tényleges időpontjáról.
(3) A hulladék szállítása az e célra szolgáló az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas
felépítménnyel rendelkező célgéppel végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni,
hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne
szóródjon és más környezetszennyeződést ne okozzon.
(4) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék
eltakarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról köteles gondoskodni.
(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos részére a települési hulladék gyűjtésére a
közszolgáltató tulajdonában lévő, a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített, bérleti
díj nélkül rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényeket, valamint a községben található
kereskedelmi egységekben díj fizetése ellenében gyűjtőzsákokat biztosít. A közszolgáltató
általi gondatlan ürítés miatt a gyűjtőedény javítására vagy új edényzet biztosítására a
közszolgáltató köteles.
(6) A közszolgáltató évente egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban köteles biztosítani
a településen a lomhulladék elszállítását. A lomtalanítás idejéről a közszolgáltató köteles
hirdetmény útján tájékoztatni az ingatlanhasználókat.
(7) Az ingatlanhasználó a (6) bekezdésben meghatározott lomtalanításon túl, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladó települési hulladékot a közszolgáltatóval egyeztetett időpontban , térítés ellenében
házhoz menő lomtalanítás keretében is elszállíttathatja.

4.§

(1)Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot az ingatlanhasználónak az
elszállítás napján - reggel 6 óráig - kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre
kihelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet
ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása,
illetve elhelyezése tilos. A gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos.
(3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényzetben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak a közszolgáltató által a helyi
kereskedelmi egységekben biztosított műanyagzsákban lehet kihelyezni. A közszolgáltató
által biztosított, és a közszolgáltató emblémájával ellátott szabvány zsák ára magában foglalja
a zsák előállításának, a hulladék elszállításának, valamint elhelyezésének és
ártalmatlanításának a költségét.
(4) Az ingatlanhasználónak figyelemmel kell lenni arra, hogy a hulladék nem tartalmazhat
olyan tárgyat, amely a szállító munkások épségét veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki
berendezéseit megrongálja.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a
szolgáltató megtagadhatja.
(6) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
(7) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a bekövetkezéstől számított 8 napon
belül, írásban a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesbodzási
Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) köteles bejelenteni, valamint ott átvenni a
gyűjtőedényt.
(8) A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni,
valamint másnak a gyűjtőedényébe - annak engedélye nélkül- hulladékot elhelyezni tilos.

5. §.
(1) A közszolgáltatás keretében a jogviszony a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között az
alábbi módon jöhet létre:
a) a közszolgáltatás első igénybevételével
b) közszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésével
(2)Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződő felek megnevezését,közszolgáltató elérhetőségét, ügyfélszolgálatra vonatkozó
adatokat, ingatlanhasználó azonosító adatait( Hgtv 38. § (3) ), közszolgáltatással érintett
ingatlan címét

b) értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokról,
c) a közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályokat,
d) a hulladékgyűjtés és szállítás részletes feltételeit,
e) a közszolgáltató és az ingatlanhasználó kötelezettségeit,
f) az Önkormányzat kötelezettségeit,
g) a szerződés hatályát, a megszűntetés és a szerződésszegés eseteit,
(3) Amennyiben nem kerül sor a közszolgáltatás első igénybevételét megelőzően szerződés
megkötésére a közszolgáltató közteles az első igénybevétel időpontját , az igénybe vétel során
használt hulladékgyűjtő edény űrmértékét dokumentálni és ennek megfelelően szolgáltatni.

6.§.
Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni beépítetlen ingatlan valamint a lakatlan ingatlan
esetében arra az időre, amíg azt nem lakják, vagy használatát két naptári hónapnál hosszabb
ideig szüneteltetik. A lakatlanság és a használat megszüntetésének tényét az ingatlanhasználó
köteles a közszolgáltató felé – a változást követő 8 napon belül-a Hivatal útján bejelenteni. A
szüneteltetési kérelemben foglaltak valóságtartalmát – különösen az egyéb közszolgáltatások
„0” fogyasztását bizonyító közüzemi számla bemutatására irányuló felhívással – a Hivatal
jogosult ellenőrizni.
7.§

(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles
ingatlanhasználókról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok
feltüntetésével. Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggésben az
ingatlantulajdonos személyének megállapításához a közszolgáltatási díj behajtásához
szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
(2)Az ingatlantulajdonos a Hgtv 38. § (3) bekezdésben meghatározott személyes adatait
köteles a Szolgáltató felhívására valamint adatainak változását 8 napon belül bejelenteni.
(3) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a az információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően
eljárni. Ennek keretében a Szolgáltató köteles:
a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit
b) gondoskodni az adatok biztonságáról
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat , amelyek az adat-és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől
annak megszűnéséig, díjhátralék esetén annak fennállásáig kezelheti.. A jogviszony
megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.
(5) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat a behajtásra jogosult
adóhatóságokon kívül- harmadik félnek nem adhatja ki.

8.§.
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)Hatályát veszti a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről , a településtisztaság
egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2003 (IV.14.)
önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 21/2003.(XII.15) önkormányzati rendelet ;
15/2004(XII.14.) önkormányzati rendelet; 2/2006(II.14) önkormányzati rendelet ;
13/2006.(XII.15) önkormányzati rendelet ; 17/2007.( XII.17) önkormányzati rendelet
;22/2008. (XII.31.) önkormányzati rendelet; 9/2009. (VI. 3) önkormányzati rendelet; 14/2009
(XII.23.) önkormányzati rendelet; 17/2009.(XII.31) önkormányzati rendelet és a 14/2010.
(XII.7) önkormányzati rendelet

Medgyesbodzás, 2014. április 29.

Krucsai József
polgármester

Hoffmann Andrásné
jegyző

