Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016. (IX.15.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Gulács Község Önkormányzatának 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) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében
eljáró
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztálya kikérésével a következőket
rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. § (1) Gulács Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
Gulács közigazgatási területén történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: közszolgáltató) köt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést, mely alapján a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást 2011.január . napjától 2034. december 31. napjáig látja el.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az alábbi hulladékokra:
a) háztartási hulladék,
b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék,
c) elkülönítetten gyűjtött hulladék,
d) lomhulladék,
e) közterületen elhagyott hulladék,

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás körébe
tartozó (2) bekezdés a) - e) pontjaiban meghatározott hulladékok átvételére,
elszállítására és hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek
történő átadására.

2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a
közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és
kötelezettségei

2. § (1) A közszolgáltató köteles a rendelet keretein belül a hulladékkelési
közszolgáltatást rendszeresen, legalább hetente egy alkalommal ellátni. A
települési hulladék elszállítási rendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2)A közszolgáltató feladata a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. A
közszolgáltató az elmaradt begyűjtést 24 órán belül, vagy az akadály
(műszaki hiba, útlezárás, időjárási viszonyok, természeti katasztrófa) elhárulását
követően köteles elvégezni. A szokásostól eltérő begyűjtés időpontjáról a
közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni.

(3) A közszolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás időtartama alatt a
közszolgáltatást igénybevevők számára Gulács település közigazgatási
területén ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer kiépítéséről.

3. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a
közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést megkötni, valamint a
közszolgáltató részére a 17. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat
szolgáltatni.

(2)A közszolgáltató a települési hulladék begyűjtését az ingatlanhasználó - a
közszolgáltató részére benyújtott - írásbeli kérelme alapján az alábbi
esetekben szüneteltetheti:

a) az ingatlan beépítetlen, és települési hulladék nem keletkezik;
b) az ingatlanhasználó tartósan (minimum 30 napig) távol van, amit a
közszolgáltatónak a távollét kezdete előtt legalább 15 nappal - a távollét
várható időtartamának megjelölésével - írásban előre bejelent, és a távollét
időtartama alatt az ingatlant más sem használja;
c) az ingatlant egyedül használó önmaga ellátására képtelen és nappali
ellátásáról igazolható módon más helyen gondoskodnak.

(3) A szüneteltetést a közszolgáltató részére történő bejelentést követő hónap
1. napjától lehet igénybe venni.

(4)Az írásbeli kérelemben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató
ellenőrizni jogosult.

4. § (1)A helyi kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a
jogviszony a közszolgáltató, és az ingatlanhasználó között az alábbi módon
jöhet létre:
a) a közszolgáltatás első igénybevételével,
b) a szerződés írásba foglalásával.

(2)Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között kötendő szolgáltatási
szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a közszolgáltató adatait, telefonszámát, elérhetőségét, az
ügyfélszolgálatra vonatkozó adatokat,
b) természetes személy ingatlanhasználó estében, annak családi és utónevét,
születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
c) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetében, annak nevét,
székhelyének, telephelyének címét, adószámát, képviseletére jogosult
természetes személy családi és utónevét,
e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával érintett ingatlan címét

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával érintett gyűjtőedény
méretét,
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának az ingatlanhasználóra
vonatkozó rendjét,
h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályban nem szabályozott
részletes feltételeit,
i) a közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogszabályban nem szabályozott
jogait és kötelezettségeit.

(3) Amennyiben nem kerül sor a közszolgáltatás első igénybevételét
megelőzően írásbeli szerződés megkötésére, ebben az esetben a
közszolgáltató köteles a közszolgáltatás első igénybevételének időpontját, az
igénybe vétel során használt hulladékgyűjtő edény őrmértékét dokumentálni,
és ennek megfelelően szolgáltatni, az ellenértéket jogosult beszedni.

5. § (1) Az ingatlanhasználó 60, 80,110 és 120 literes mérető, szabványos
gyűjtőedények közül választhat a vegyes hulladék gyűjtéséhez, a települési
hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtéséhez erre a célra gyártott, és
a hulladékfajtához igazodó jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákot vehet
igénybe.

(2) 60 literes mérető gyűjtőedényt - az ingatlanhasználó által a közszolgáltató
részére benyújtott írásbeli kérelem alapján - az egyszemélyes háztartás vehet
igénybe, valamint az a 70. életévet betöltött személy, aki kizárólag 70.
életévet betöltött személlyel él együtt.

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó saját tulajdonú, az (1) bekezdésben
meghatározott mérető gyűjtőedénnyel nem rendelkezik, úgy azt a
tárolhatóság és ürítési gyakoriság figyelembe vételével a közszolgáltatótól:
a) megvásárolhatja, vagy
b) bérbe veheti, így az továbbra is a közszolgáltató tulajdona marad.

(4) A közszolgáltató által bérbe adott gyűjtőedény használatáért az
ingatlanhasználó bérleti díjat nem fizet.

(5) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedény bérlete esetén köteles gondoskodni
annak megőrzéséről és állagmegóvásáról.

(6) Amennyiben a gyűjtőedényt bizonyíthatóan a közszolgáltató rongálja
meg, úgy a gyűjtőedény javításának, kicserélésének költségei a
közszolgáltatót terhelik, függetlenül a gyűjtőedény tulajdonosától.

6. § (1)Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladékot tartalmazó
gyűjtőedényt a szállítási napokon – a közszolgáltató által megjelölt időpontig
– a közterületre kihelyezni. A gyűjtőedényt a közterületen úgy kell elhelyezni,
hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne
szennyezze és abban kárt ne tegyen.

(2)A hulladékról szóló törvényben, valamint az (1) bekezdésben foglaltakon
kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása, illetve elhelyezése
tilos.

(3)A települési hulladékot csak a közszolgáltató szállítójárművéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, ezt meghaladó mennyiséget – a
közszolgáltató által térítés ellenében biztosított – hulladékgyűjtés céljára
gyártott hulladékgyűjtő zsákban lehet elhelyezni. A gyűjtőedényben,
műanyag zsákban elhelyezett hulladék nem tartalmazhat olyan mérgező, tűzés robbanásveszélyes, valamint folyékony továbbá – külön jogszabály alapján
– különleges kezelést igénylő veszélyes hulladékot, amely a szállítómunkások
vagy más testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, a település
természetes és épített környezetét szennyezi, a növény-, és állatvilágot
károsítja, a szállítójármű műszaki berendezéseit megrongálhatja.

(4)A (3) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék
elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja. Az ürítés megtagadásáról és
annak indokairól a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíti.

(5)A gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről annak tulajdonosa, bérlet
esetén a használója szükség szerint, de legalább negyedévente gondoskodni
köteles.

(6)Amennyiben a gyűjtőedény kihelyezése során a közterületre hulladék
kerül, úgy a közterület tisztításáról az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul
gondoskodni.

(7)A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék
tárolásáról, szállításáról, ártalommentes elhelyezéséről – a közszolgáltatóval
kötött külön szerződés alapján – a rendezvény szervezője köteles
gondoskodni.

(8)Az ingatlanhasználó jogosult a Közszolgáltató tevékenységével
kapcsolatban panasszal élni, melynek során valós tényeket kell közölnie, és
jóhiszeműen kell eljárnia. Az ingatlanhasználónak joga van arra, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos javaslatait
megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra érdemben tájékoztatást kapjon.

7. § (1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó
ingatlanhasználó a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. A tiszta jogi helyzet
megteremtése érdekében az ingatlanhasználó köteles továbbá a
közszolgáltatási szerződés írásba foglalását kezdeményezni.

(2)Az ingatlanhasználó személyében bekövetkező változás esetén az
ingatlan korábbi használója, valamint az új használója 15 napon belül köteles
e tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni. Az ingatlan új használójának
az ingatlanhasználó személyében történő változás bekövetkezésétől számított
15 napon belül kell a szerződéskötési kötelezettségének eleget tenni.

(3)A korábbi ingatlanhasználót a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség az
ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás napjáig terheli. Az új
ingatlanhasználót a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség az
ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás napját követő naptól
terheli.

8. § (1) A közszolgáltató évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja az
ingatlanhasználók részére a lomhulladék kijelölt időszakon belül történő
elszállítását. A lomtalanítás évente történő megszervezése a közszolgáltató
feladata.

(2) A lomtalanítás idejéről a közszolgáltató köteles hirdetmény útján
tájékoztatni az ingatlanhasználókat.

(3) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott lomtalanításon
túl, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedény méreteit meghaladó települési hulladékot a közszolgáltatóval
egyeztetett időpontban, térítés ellenében, a házhoz menő lomtalanítás
keretében is elszállíttathatja.

9. § (1) A közterületen elhagyott, illetve az ellenőrizetlen körülmények között
elhelyezett települési hulladék eltávolításáról, elszállításáról az Önkormányzat
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül gondoskodik.

(2) A hulladék jogellenes elhelyezésével, elhagyásával kapcsolatban a
hulladékról szóló törvény alapján kell eljárni.

10. § (1) A Közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) a közszolgáltatási díjat az
ingatlantulajdonosnak kiszámlázza. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az

ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj
behajtása érdekében intézkedik.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése a Koordináló szerv
által kiállított számla alapján negyedévente történhet.

3. Elkülönítetten gyűjtött hulladék

10. § (1)A települési hulladék elkülönítetten is gyűjthető.

(2)A hulladékgyűjtő szigeteken történő elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed az
ingatlanhasználónál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött üveg, papír,
műanyag hulladékfajtára.

(3)A közszolgáltató köteles a település közterületein kihelyezetett
hulladékgyűjtő szigetek konténereit rendszeresen ellenőrizni, telített
állapotban a hulladékot begyűjteni és elszállítani.

(4)A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed az ingatlanhasználónál
keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag és papír hulladékfajtákra.

(5)A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtéshez szükséges, hulladékfajtára
utaló jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő edényt a közszolgáltató térítésmentesen
biztosítja.

(6)Amennyiben közszolgáltató – a közbeszerzésekről szóló törvény
rendelkezéseinek megfelelően - alvállalkozót vesz igénybe, úgy az

alvállalkozó tevékenysége az elkülönítetten gyűjtött hulladék átvételére,
elszállítására és hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek
történő átadására terjed ki. Az igénybe vett alvállalkozó által végzett
tevékenyég ebben az esetben nem haladhatja meg a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében végzett tevékenység 30 % -át.

4. A települési hulladék elhelyezése

11. § (1)Települési hulladékot a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedélyében meghatározott ártalmatlanító helyre szállítja.

5. A közszolgáltatás díjfizetése

12. § (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához
kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltató igénybevételéért az
ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére közvetlenül vagy a Koordináló
szerv által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját az
ingatlanhasználó váltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután
pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni.

(3) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a
hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettsége a 7. §-ban foglaltak alapján szünetelt.

(4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv vagy az általa
megbízott díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, a
számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A számla átadása
történhet megbízott útján, személyesen vagy postai úton.

(5) Ha az ingatlanhasználó a az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételéért jogszerűen megállapított és kiszámlázott díjat nem fizeti
meg és díjhátraléka keletkezik, akkor a Koordináló szerv a 30 napon belül
küldött fizetési felszólításért jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni
ingatlanhasználó részére. Ha a számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát
követően került sor, a befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal
szemben kerül elszámolásra, a fennmaradó összeggel pedig a
közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Koordináló szerv.

(6) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a
Koordináló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni.
(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az
ingatlanhasználó, aki a hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,
ha a Koordináló szerv az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást
felajánlotta, vagy rendelkezésre állását igazolja.

(8) A közszolgáltatásért fizetendő díj a Koordináló szervet illeti meg.

6. Záró rendelkezések
13. § (1) Hatályát veszti a Gulács
Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004. ( XII. 17. ) KT. A helyi hulladék, közszolgáltatás rendjéről,
köztisztasággal kapcsolatos egyéb kérdésekről és az egyes közszolgáltatások
díjának megállapításáról
14. § (1) Ez a rendelet 2016. szeptember 15. napján lép hatályba.
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