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Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről
Nemesszalók Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2002. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
I. Fejezet

Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya Nemesszalók közigazgatási területén a rendszeres hulladékszállításba
bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok használóira (a továbbiakban: ingatlanhasználó)
terjed ki.
(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres
elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló
létesítmény, valamint a begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőszigetek)
és az előkezelő és hasznosító (válogatómű, komposzttelep) működtetésére, a begyűjtött és előkezelt
hulladékhasznosításra történő átadására terjed ki.
2. §
(1) Nemesszalók Önkormányzata a hulladékkezelési feladatait az ÉszakBalatoni Regionális
Települési szilárdhulladékkezelési Rendszer keretein belül szervezett közszolgáltatás útján
biztosítja.
(2) Nemesszalók közigazgatási területén a települési szilárd hulladék begyűjtésére és elszállítására
irányuló közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult az Avar Ajka Nonprofit Kft., amely
kötelező közszolgáltatónak minősül (a továbbiakban: hulladék begyűjtő közszolgáltató), szervezett
közszolgáltatás útján biztosítja.
(3) Nemesszalók Önkormányzata a közigazgatási területén begyűjtött települési szilárd hulladék
átadására és távolsági szállítására az Ajkai átrakóállomást, mechanikaibiológiai előkezelésére és
ártalommentes elhelyezésére a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központot, a
hasznosítható hulladék előkezelésére az Ajkai válogatóművet, a szelektíven gyűjtött zöldhulladék
komposztálására a Balatonfüredi komposztáló telepet jelöli ki.
3. §
(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó az ingatlanán
keletkező települési hulladékot a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.
(2) Gazdálkodó szervezet az ingatlan területén képződő, a háztartási hulladékhoz hasonló
hulladékának vegyesen történő gyűjtése esetén köteles a közszolgáltatás igénybevételére.
(3) Gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka
esetén a közszolgáltatást igénybe veheti.
(4) Az igénybevétel módját és feltételeit a közszolgáltatás tartalmának megfelelően a
közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti külön írásba foglalt szerződés rögzítheti. Írásba
foglalt szerződés hiányában a szerződés az (1) rendelkezése szerint ráutaló magatartással jön
létre.
(5) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés
írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlanhasználó köteles
bejelenteni a közszolgáltatónak.
(6) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatot csak az
ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja
fel.
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(7) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni
az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat
nyilvánosságra hozatalára, a feladatkörén túli felhasználásra – a végrehajtási eljárásra
felruházott adóhatóság kivételével – továbbítására.
II. FEJEZET

A közszolgáltatás ellátásának rendje
4. §
(1) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett
hulladéklerakó telepen – Királyszentistváni Hulladékkezelő központ Ajkai átrakóállomáson a
jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú
betartásával szabad elhelyezni.
(2) Nemesszalók Önkormányzata az ÉszakBalatoni Regionális Települési szilárdhulladékkezelési
Rendszer keretében gondoskodik a szükséges begyűjtőhelyek, előkezelő és hasznosító
létesítmények, valamint az ártalmatlanító hely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és
működtetéséről a közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület használatát az indokolt
mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.
5. §
(1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező.
(2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények használata
kötelező.
(3) A választható szabványos tárolóedények felsorolását a 2. melléklet tartalmazza. A begyűjtés
gyakoriságának figyelembe vételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a
keletkező hulladék mennyiségével, de minimum 60 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon
ingatlanonként.
(4) A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
6. §
A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal köteles elszállítani, kivéve az
egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást. A szállítás módjáról és idejéről az
igénybevevőt a hulladék begyűjtő közszolgáltató írásban vagy közzététel útján tájékoztatja, úgyszintén
az ünnepnapi szállítás rendjéről is.
III. FEJEZET
Az ingatlanhasználók jogai és kötelezettségei
7. §
(1)A települési szilárd hulladékot a szállítási napo(ko)n elszállítás céljából a hulladék begyűjtő
közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.
(2) Az ingatlanhasználó a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés
nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a
hulladék begyűjtő közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne
akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.
(3) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a hulladék begyűjtő közszolgáltatótól vásárolt,
jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának,
kezelésének és ártalmatlanításának költségét.
(4) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy
a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem
lehet, a használó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt használhatóvá tenni.
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8. §
(1) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró, mérgező anyag, állati
hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék,
nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott
egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a
környezetét.
(2) Ha a hulladék begyűjtő közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (1)
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni.
A kiürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót. Az emiatt
el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
9. §
A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és
fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az
ingatlanhasználó feladata, a 770 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő tárolóedények évi kétszeri
tisztításáról az edény használójával kötött szerződés alapján a begyűjtő közszolgáltató gondoskodik.
10. §
A hulladék begyűjtő közszolgáltató a háztartási hulladékot az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a
kapu közelében, közterületen veszi át.
11. §
(1) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a
hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedények előkészítő, tároló helyét tisztán tartani, télen a hótól
megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles
gondoskodni.
(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló
gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő
ürítését akadályozza.

IV. FEJEZET
Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

12. §
(1) A hulladék begyűjtő közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő
darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlanhasználó rendelkezésére. A
tárolóedény a közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy bérbe vehető.
(2) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön
írásbeli szerződés alapján a hulladék begyűjtő közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben
díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során
bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.
(3) A hulladék begyűjtő közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
(4) A tárolóedényben okozott károkat a begyűjtő közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani,
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A hulladék begyűjtő közszolgáltatónak az
ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell
biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a hulladék begyűjtő közszolgáltatónak, a
használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.
(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlanhasználónak kell gondoskodnia.
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(6) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal,
külön díj felszámítása nélkül gondoskodik.
(7) A hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltatóval történő előzetes megbeszélés alapján és
egyeztetett időpontban megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.
(8) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű és a
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a
zöldterületet és növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.

V. FEJEZET
A közszolgáltatás díja
13. §
(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni.
(2) 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.
14. §
(1) A közszolgáltatás díját a hulladék begyűjtő közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles
megfizetni az ingatlanhasználó.
(2) A hulladék begyűjtő közszolgáltató a havi számlákat az ingatlanhasználónak negyedévente küldi
meg.
15. §
(1) Amennyiben az ingatlan használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új használó a
korábbi használóval egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a
hulladék begyűjtő közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új használó és a
közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a
közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés (1) bekezdésében nem említett elemeiben
bekövetkezett változást a hulladék begyűjtő közszolgáltatónak bejelenteni. A szerződésmódosítás a
hulladék begyűjtő közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A
szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó
szerződésmódosítással egyidejűleg az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a tárolóedény
lecseréléséről.
(3) Amennyiben az ingatlanhasználó nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt
tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a közszolgáltatási díj
megállapításánál a hulladék begyűjtő közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 120 liter
térfogatú tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett
írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.
16. §
(1) Az ingatlanhasználó megtagadhatja a díj megfizetését, ha a hulladék begyűjtő közszolgáltató
közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.
(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a hulladék begyűjtő közszolgáltatót a
közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a
közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.
Elháríthatatlan oknak minősül továbbá az is, amikor a k hulladék begyűjtő özszolgáltató a tárolóedényt
rendszeresített járművével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni.
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17. §
(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék adók módjára
behajtandó köztartozás.
(2) A hulladék begyűjtő közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, a Ptk. 6:47 §a
szerinti késedelmi kamatot, valamint a felszólítás költségét.
Mentességek, kedvezmények
18. §
(1) Nemesszalók Önkormányzatának Polgármestere a (3) bekezdésben részletezett feltételek
fennállása esetén, a kérelmező egyedül élő nyugdíjas – aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltötte – közszolgáltatási díját mérsékelheti.
(2) A kedvezmény egy naptári évre érvényes, a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától jár.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személy az alábbi feltételek fennállása esetén részesülhet
kedvezményben:
a) ha a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja
meg, akkor 50 %os díjkedvezmény,
b) ha a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem
haladja meg, akkor 30 %os kedvezmény.
(4)[1]
A közszolgáltatás teljesítésének és igénybevételének szüneteltetése
19. §
(1) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.
(2) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a szünetelés megkezdése előtt a
közszolgáltatás igénybevétele szünetelésének tényét a szolgáltatónál írásban bejelenti, hogy a lakóépület
vagy lakás megszakítás nélkül legalább egy hónapig lakatlan, a háztartási hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás a lakatlanság idejére szünetel, feltéve, hogy a szünetelés időtartama alatt azon hulladék
nem keletkezik. Az ingatlanhasználó a lakatlanság várható időtartamát (szolgáltatás igénybevétele
szünetelésének várható időtartamát) is köteles bejelenteni.

VI. FEJEZET[2]
Közterületek tisztántartása
20. §
(1) Az ingatlan előtti (saroktelek esetén az ingatlan körüli) járda és az úttest külső széle közötti
közterületi sávon a terület tisztántartása, a szennyeződés és a lehullott falevél, stb. összegyűjtése és
eltávolítása az ingatlanhasználó kötelessége.
(2) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlan előtti (saroktelek esetén az ingatlan körüli) járdaszakaszt,
gyalogutat télen a hótól megtisztítani, szükség esetén környezetkímélő anyaggal síkosság mentesítését
elvégezni.
(3) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlan előtti (saroktelek esetén ingatlan körüli) közterület
gyommentesítéséről, a fű lenyírásáról, a járdára, úttestre kilógó növényzet rendszeres nyírásáról
gondoskodni.
(4) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlan előtti (saroktelek esetén az ingatlan körüli) árokszakasz és
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műtárgyainak tisztántartásáról, a víz lefolyását akadályozó eltömődések megszüntetéséről gondoskodni.
(5) Üzletek és vendéglátóhelyek előtti közterületet a helyiség bérlője vagy használója köteles
tisztántartani.”
20/A. § [3]
(1) A 20. §ban meghatározott kötelezettségek elmulasztójával szemben ötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki. Az eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik, az eljárásra a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül kell
megfizetni Nemesszalók Község Önkormányzata 7360012510000001 számú költségvetési elszámolási
számlájára.

VII. FEJEZET

Vegyes, hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
21. §
(1) Ez a rendelet 2014. december 1jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nemesszalók Község Önkormányzata
Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről.
Varga Jenő
polgármester

[1]
[2]

dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 20/2015 (XII.28.) önkormányzati rendelet 1. §a. Hatálytalan: 2016.01.01től
A rendelet szövegét a 4/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet 1 §a módosította. Hatályos: 2015.02 24

től
[3]

Beiktatta a 14/2015 (XI.02.) önkormányzati rendelet 1. §a módosította. Hatályos: 2015.11.03tól

Csatolmányok
Megnevezés
Nemesszalók 10/2014. r. melléklete

méret
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