MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
9/2009. (V. 25.)
RENDELETE
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § /2/ bekezdésében,
valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban Hgt.) 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján Mezıcsát Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi
rendeletet alkotja az ÖTV 16.§. (1) bekezdés, a 64/2008. (III. 28.) valamint a 213/2004. (VII.
13.) Kormány rendeletek rendelkezéseire figyelemmel.
I. rész
I. FEJEZET
1. § Mezıcsát Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék
rendszeres győjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt
tevékenységek ellátásáról kötelezı helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
Fogalmi meghatározások
2. § (1)
Települési szilárd hulladék:
a) a háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés, üdülés
céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és
területein, valamint az intézményekben keletkezı, veszélyesnek nem minısülı hulladék,
b) a közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı hulladék,
c) a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkezı veszélyesnek nem minısülı szilárd hulladék, amely a
háztartási hulladékkal együtt kezelhetı.
(2) Egyéb szilárd hulladék: a háztartási hulladéknál meghatározottak szerint keletkezett
hulladék közül nem minısül háztartási hulladéknak, a jég, a hó, a sár, az épület, vagy
egyes részeinek megrongálódásából, bontásából, illetve javításából származó anyag, a
kerti és gazdasági mővelés során a háztartási hulladékra meghatározott mennyiség felett
keletkezett hulladék és a nagyobb mérető elhasznált tárgy (bútordarab, szalmazsák
tartalma stb.)
(3) Szelektíven győjtendı hulladék: Mezıcsát közigazgatási területén létesített hulladékgyőjtı
szigeteken elhelyezett győjtıedényekben kötelezıen elhelyezendı üveg (fehér és színes),
papír és mőanyag hulladék.
(4) Nagy darabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék
(háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a
közszolgáltatás keretében rendszeresített győjtıedényzetben nem helyezhetı el úgy, hogy
a győjtıedény zárható és rendeltetésének megfelelıen használható maradjon.
(5) Építési törmelék: építésbıl, bontásból származó veszélyesnek nem minısülı hulladék.
(6) Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden komposztálható konyhai és kerti
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szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok,
talajélılények vagy enzimek segítségével) lebontható.
(7) Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt
tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy összetevıket
tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot
jelent.
(8) Települési Hulladékgazdálkodási Terv: A Mezıcsát Város Önkormányzat által
önkormányzati rendeletben kihirdetett terv, melynek keretében az önkormányzat meghatározza a
Hgt. és végrehajtási rendeletei alapján – az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Területi Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban – az önkormányzat
illetékességi területén megvalósuló hulladékgazdálkodás stratégiai feladatainak cselekvési
programját, a hulladékkezelési tevékenységek racionalizálását elısegítı intézkedéseket, a
végrehajtás sorrendjét és hatékonyságát, a megvalósításhoz szükséges eszközöket és
létesítményeket, valamint ezek becsült költségeit és finanszírozási módját.
(9) Hulladékkezelı telep: a települési hulladék begyőjtésére, átvételére és az egyes
hulladékfajták további tárolására, átrakására, elıkezelésére, illetıleg hasznosítására vagy
ártalmatlanítására szolgáló telephely.
(10) Hulladékgyőjtı udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyőjthetı települési
szilárd, valamint a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett veszélyes hulladékok átvételére
és az elszállításig elkülönített módon történı tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott zárt
begyőjtıhely.
(11) Hulladékgyőjtı sziget (győjtısziget): a háztartásokban keletkezı hasznosításra alkalmas,
különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött háztartási hulladék begyőjtésére szolgáló,
lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló
begyőjtıhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelmően
megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyőjtésére szolgál, a közszolgáltatást
igénybe vevık részére.
(12) Felállítási hely: az egyes ingatlanokon belül felállított hulladékgyőjtı edények helye.
(13) Ürítési hely: az a hely (többnyire közterület), ahol a hulladékgyőjtı edények gépjármőre
történı ürítése történik.
(14) Ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre
a célra létesített létesítmény.
(15) Hulladéklerakó telep (hulladéklerakó): mőszaki védelemmel létesített, folyamatos
ellenırzést biztosító rendszerrel ellátott, a települési szilárd hulladék föld felszínén vagy földben
történı ártalmatlanítására szolgáló mőtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége.
(16) Hulladékkezelı: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az
ingatlantulajdonostól átveszi, kezeli, begyőjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve
ártalmatlanítja;
(17) Hulladékkezelési engedély: a környezetvédelmi hatóság által a települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 20.
§ (1) bekezdésében foglalt tevékenységek, vagy tevékenység valamelyike végzésének
engedélyezésére vonatkozó okirat.
(18) Hasznosítás: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevıjének a termelésben
vagy a szolgáltatásban történı hasznosítása.
(19) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd
hulladéknak az ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató által történı rendszeres begyőjtése,
elszállítása, a hulladék egyes összetevıinek elkülönítetten történı győjtése, ártalmatlanítása,
valamint hulladékkezelı telep, hulladéklerakó, hulladékgyőjtı udvar és hulladékgyőjtı sziget
létesítése és mőködtetése.
(20) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék győjtése, begyőjtése, szállítása, elıkezelése,
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.
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(21) Győjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további
kezelésre történı elszállítás érdekében.
(22) Begyőjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı átvétele a
hulladék birtokosa vagy a begyőjtı telephelyén, továbbá a begyőjtıhelyen (győjtıpontokon,
hulladékgyőjtı udvaron, tároló-kezelı telepen) és a további kezelés érdekében történı
összegyőjtés, válogatás a begyőjtı telephelyén.
(23) Szállítás: a települési szilárd hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a
szállítmányozást és a fuvarozást is.
(24) Ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladék okozta környezetterhelés csökkentése,
környezetet veszélyeztetı, szennyezı, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, amely
történhet hulladéklerakóban elhelyezéssel, termikus ártalmatlanítással és más kémiai, biológiai
vagy fizikai eljárással.
(25) Elıkezelés: a települési szilárd hulladék begyőjtését, tárolását, hasznosítását, illetıleg
ártalmatlanítását elısegítı, azok biztonságát növelı, a környezetterhelést csökkentı tevékenység,
amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár.
Fizikai elıkezelésnek minısül az elkülönítetten begyőjtött szilárd hulladék olyan további
válogatása, szétválasztása, osztályozása (aprítás, tömörítés, bálázás), amelynek segítségével a
hasznosítás vagy ártalmatlanítás könnyebben megvalósítható.
(26) Hasznosító hely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevıjének a
termelésben vagy a szolgáltatásban történı felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra
létesített létesítmény.
(27) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelıen (különösen közlekedés biztosítása, pihenı- és
emlékhelyek, közmővek elhelyezése céljára, beleértve az ilyen zöldterületet is) bárki használhat,
és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb (magán) ingatlanoknak a közforgalom
számára - arról szóló külön szerzıdés (okirat) keretei között – a tulajdonos (vagy bejegyzett
használó) által megnyitott és kijelölt része.
(28) Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú, az ingatlan telekhatára és az úttest
széle közötti útterület, szilárd burkolat hiányában az ingatlan melletti max. 1.50 m széles
területsáv tekintendı ilyen területnek.
(29) Járdához tartozó terület: A járda területén kívül a szilárd útburkolattal ellátott területrész és
a járdaszegély közötti változó szélességő és minıségő (pl. még üres, füves vagy virágos) sáv,
kivéve a közút tartozékát képezı, az úttest melletti padkát és útárkot.
(30) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztaságának megırzése, takarítása, hóés síkosság mentesítése, portalanítása.
(31) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában levı
ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kérdésekben a társasházak vagy lakásszövetkezeti lakások esetén ingatlantulajdonos nem az
adott társasházi vagy szövetkezeti lakás egység külön lapon nyilvántartott tulajdonosa, hanem a
társasházi vagy lakásszövetkezeti közösség egyetemlegesen, melyet a közös képviselı, vagy a
társasház, illetve lakásszövetkezet alapító okirata szerinti szerv, vagy személy képvisel;
(32) Közszolgáltató: a Mezıcsát közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására kizárólagosan feljogosított hulladékkezelı.
(33) Közszolgáltatási díj: az az önkormányzat rendeletében meghatározott, a rendelet hatálya
alá tartozó települési szilárd hulladékkal összefüggı hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendı, a díjfizetési idıszakra
vonatkozóan megállapított díj.
(34) Háztartás: emberek életvitele, amelyben gazdálkodással biztosítják életük fenntartását, így
az étkezést, lakhatást, a tisztálkodást stb.;
(35) Alapszolgáltatás – a lakossági kommunális hulladék elszállítása, a karácsonyfa
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begyőjtése, a félévenként rendszerességő lomtalanítások, a szelektív hulladékgyőjtı szigetek és a
hulladékgyőjtı udvar üzemeltetése.
(36) Gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685.§. c) pontjában meghatározott szervezetek

II. FEJEZET
Általános rendelkezések
3. § A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Mezıcsát közigazgatási területére terjed ki.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás személyi hatálya – a (3) bekezdésben megjelölt
gazdálkodó szervezeteket is beleértve - kiterjed Mezıcsát közigazgatási területén lévı
valamennyi ingatlan tulajdonosára, tulajdonosi közösségére, birtokosára vagy használójára
(továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).
(3) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezelésérıl
a.) a Hgt. 13. §-ban foglaltaknak megfelelıen nem saját maga gondoskodik, vagy
b.) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés - a környezetvédelmi
felügyelıség által igazoltan - környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ában meghatározottaknál
lényegesen kedvezıbb megoldással történik.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony
hulladékokra és a velük összefüggı tevékenységekre.
(5) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint köteles igénybe venni a
hulladékkezelési közszolgáltatást.
(6) Mezıcsát közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére
kizárólagosan jogosult hulladékkezelı az AVE Miskolc Kft. Miskolc József Attila út 65.
(továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató Mezıcsát közigazgatási területén a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetıleg
kötelezett. A Közszolgáltató végzi Mezıcsát települési szilárd hulladékainak győjtését és
szállítását, és gondoskodik a szilárd hulladék elhelyezésérıl.
(7) A Közszolgáltató a hulladék termelıjétıl, birtokosától átvett települési szilárd hulladékon és
más hulladékon tulajdonjogot szerez.
II. rész
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
I. FEJEZET
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
4. § (1) Az önkormányzat feladatai a hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében különösen
a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
begyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;
b.) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerzıdés
megkötése;
c.) a közszolgáltatás díjának és a díjfizetés rendjének megállapítása;
d.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályokban meghatározott
hatósági jogkörök gyakorlása;
e.) a közszolgáltatással összefüggı egyéb jogszabályokban nem rendezett önkormányzati
feladat és hatáskör megállapítása.
(2) A Polgármesteri Hivatal - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával -
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a közszolgáltatás ellátása érdekében
a.) folyamatos adatszolgáltatással segíti a közszolgáltató tevékenységét.
b.) a közszolgáltatás idıtartama alatt havonta tájékoztatja a közszolgáltatót a kiadott
telephelyengedélyekrıl és mőködési engedélyekrıl, valamint a közterület-foglalási
engedélyekrıl és az építésügyi igazgatásban kiadott használatbavételi engedélyekrıl.
(3) A közszolgáltatás, a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató szállító eszközéhez, az
önkormányzat által rendelkezésre bocsátott - jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében megjelölt
települési szilárd hulladéknak - rendszeresített győjtıedényben a közterületen vagy az ingatlanon
összegyőjtött és a szilárd hulladék elhelyezés céljából történı rendszeres elszállítására terjed ki.
A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma
5. § A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:
a) az önkormányzat által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és az
önkormányzat által biztosított győjtıedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az
ingatlanon győjtött és a önkormányzat rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék
begyőjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;
b) az ingatlanon összegyőjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe tartozó települési szilárd
hulladék félévenkénti 1-szeri - a Közszolgáltató által meghatározott és a Polgármesteri Hivatallal
egyeztetett idıpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén - történı begyőjtésére
és elszállítására;
c) hulladéklerakó, hulladékgyőjtı szigetek, hulladékudvar és a hulladék ártalmatlanítását
szolgáló létesítmények kialakítására, mőködtetésére és üzemeltetésére;
d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint győjtött, begyőjtött és elszállított települési szilárd
hulladék ártalmatlanítására;
e) a települési szilárd hulladék egyes összetevıinek más összetevıktıl elkülönített, szelektív
begyőjtése (továbbiakban: szelektív begyőjtés).
II. FEJEZET
A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei
6. § (1)
A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerzıdésben
foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi elıírások megtartásával - a
közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevı ingatlantulajdonosoktól
a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és az önkormányzat által
rendelkezésre bocsátott győjtıedényben vegyesen győjtött háztartási hulladék és háztartási
hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék házhoz menı járattal történı rendszeres
begyőjtése és elszállítása,
b) az önkormányzat által fenntartott és mőködtetett szelektív hulladékgyőjtı szigeteken,
továbbá az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott, a Közszolgáltató szállítóeszközeihez
rendszeresített győjtıedényben, vagy más eszközben szelektíven győjtött települési szilárd
hulladék begyőjtése,
c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén, az ingatlan tulajdonosoktól
összegyőjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe
tartozó települési szilárd hulladék félévenkénti gyakoriságú - a Közszolgáltató által
meghatározott idıpontban és helyen - történı begyőjtése és elszállítása,
d) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
győjtıedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi
megrendelés alapján történı alkalmi begyőjtése és elszállítása,
e) egyes lakossági veszélyes hulladék győjtésérıl a közszolgáltató a telephelyén mőködı
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hulladékudvar mőködtetésével gondoskodik
f) a begyőjtött és elszállított települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló hulladéklerakó,
hulladékgyőjtı udvar és hulladékgyőjtı szigetek üzemeltetése,
g) a b) pontban foglaltak szerint begyőjtött és elszállított települési szilárd hulladék
hasznosításra történı átadása,
h) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények - magasabb szintő jogszabályokban
foglalt - utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása.
i) gondoskodás a rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló
ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetésérıl,
megszüntetésérıl illetve rekultivációjáról;
(2) A Közszolgáltató a magasabb szintő jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint
köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
(3) A Közszolgáltató köteles a Képviselı-testület számára közszolgáltatói tevékenységérıl
évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási
tevékenység éves értékeléséhez.
(4) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha
a) biztosítja a közszolgáltatás - külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi,
valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és
a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelı ellátását;
b) a magasabb szintő jogszabályokban megkövetelt, a hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik;
c) az önkormányzattal közszolgáltatási szerzıdést kötött.
(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak alapján a hulladékkezelési
közszolgáltatás teljesítésére a Képviselı-testület egyetértésével közremőködıt vehet igénybe.
(6) A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezıen ellátandó közszolgáltatás mellett
hulladékkezelési engedélyének megfelelıen egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is
folytat, a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit,
elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem
finanszírozhatja.
(7) A közszolgáltató a szolgáltatás ellátása, illetve az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
során a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen gondoskodik a közszolgáltatást
igénybevevık személyes adatainak védelmérıl.
III. rész
Közterületekre vonatkozó elıírások
I. FEJEZET
Közterületek szennyezésének megelızése
7.§
(1) Az építést, felújítást végzı tulajdonos, kivitelezı az építési területen és közvetlen környékén
(az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a biztonságos közlekedés lehetıségét
köteles biztosítani.
(2) A közterületeken elhelyezett és idejétmúlt, vagy megrongálódott hirdetmény elhelyezıje
köteles azt eltávolítani és az így keletkezett hulladék összegyőjtésérıl s elszállításáról
gondoskodni.
(3) Kiállítások, vásárok, sport-, és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezıje
köteles gondoskodni a terület tisztántartásáról, valamint megfelelı számú hulladékgyőjtı
edényzet kihelyezésérıl.
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Közterületek tisztántartása, takarítása és a téli hó eltakarítási, síkosság mentesítési feladatok
ellátása
8. §
(1) Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál a közterület tisztántartása az építtetıt
terheli.
(2) Az önkormányzati utak (helyi közutak) tisztántartásáról, mosásáról és seprésérıl hó és
síkosság elleni védekezésrıl a Városgondnoksággal kötött külön szerzıdés alapján az
önkormányzat gondoskodik
A hó és síkosság elleni védekezést e rendelet 8. § (4) és (7) bekezdéseiben meghatározottak
szerint kell elvégezni. Az úttest csapadékelvezetésének folyamatos biztosításáról a fıbefogadó
csapadékvízelvezetı csatornahálózat fenntartásával a helyi közút tulajdonosa, az önkormányzat
köteles gondoskodni.
(3) Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkezı járdaszakasz
tisztántartásáról a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek mőtárgyai (kiépített beton vagy
egyéb átereszek,) valamint a járdához tartozó folyókáknak és víznyelı rácsoknak folyamatos
tisztántartása – ide értve a hó és síkosság elleni védekezést is – az ingatlantulajdonos
kötelessége. Az ingatlanok elıtti járdaszakaszt reggel 8 óráig kell megfelelıen letisztítani, majd
napközben a tisztántartással kapcsolatos munkákat szükség szerint elvégezni.
(4) Közös tulajdonban álló – ideértve a társasházi lakásokat is – épületek esetében a (6)
bekezdésben írt tisztántartás a tulajdonosok egyetemleges kötelezettsége.
(5) Az üzletek és intézmények elıtti járdaszakaszt elsısorban az ingatlan használója, bérlıje,
ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani és az ott keletkezett hulladékot eltávolítani.
(6) A gyalogos és a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos
elhelyezni:
- útkeresztezıdésben,
- úttorkolatban (8 m-en belül),
- kijelölt gyalogátkelı helyen,
- kapubejáró elé annak teljes szélességében,
- közterületen lévı fák tövére
- tömegközlekedési jármő megállójában az úttest és a járda közé.
(7) Az üzletek és intézmények elıtti és melletti járdaszakasz mentén a tulajdonos köteles a
felburjánzott zöld növényzetet (gazt) a burkolat rongálása nélkül kiirtani. Köteles az ingatlanáról
az úttest vagy gyalogjárda terébe benyúló ágak, cserjék és egyéb növényzet nyesésérıl,
vágásáról gondoskodni.
(8) Ha bármilyen jármő üzemelése során a közterület szennyezıdik, vagy a szennyezıdés
egyéb módon, (pl. kereskedelmi, vendéglátó tevékenység) következik be, a jármő üzemben
tartója, üzemeltetıje köteles a szennyezıdés eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni.
II. FEJEZET
Közterületen különbözı tevékenységet végzık kötelezettségei
9. § (1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét
tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyőjteni, és annak elszállításáról, vagy
elszállíttatásáról gondoskodni.
(2) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek elıtti, körüli járdaszakaszt –
közterületi részt – a tulajdonos, üzemeltetı (használó, bérlı) az idıjárási viszonyoktól függıen
köteles a nyitvatartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás elıtt és zárás után feltakarítani.
(3) Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevı rendezvények
ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását, a közterület használatot engedélyezı
köteles elıírni és a végrehajtást ellenırizni. Aki közterületen közterület-használati engedélyhez
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kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez vagy kíván végezni,
illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles azt a közszolgáltatónak bejelenteni és a
közszolgáltatóval a közterületen végzendı tevékenység idıtartamára, valamint a várható
hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerzıdést kötni.
(4) A rendszeres piacokon a piac területének, valamint a vásárnapokon a vásár területének
takarításáról a piac, illetve a vásár üzemeltetıje köteles gondoskodni.
(5) Közterületen gépjármővek javítása, szerelése és mosása tilos, kivéve a hirtelen fellépı hibák
elhárítását célzó javítást.
IV. rész
A közszolgáltatás igénybevételével összefüggı
kötelezettségek és jogosultságok
Az ingatlantulajdonosoknak és a gazdálkodó szervezeteknek a települési szilárd hulladékkal, a
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei
10. § (1)
Valamennyi ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett
közszolgáltatás igénybevételére, az erre vonatkozó szerzıdés megkötésére, az ingatlanán
keletkezı települési szilárd hulladék e rendeletben elıírtak szerinti győjtésére, a
Közszolgáltatónak történı átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.
(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési szilárd hulladék
nem keletkezik.
(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejőleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd
hulladéktól elkülönítetten győjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának
kezelésérıl nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, a vonatkozó jogszabályban
foglaltaknak megfelelıen.
11. § (1) Az ingatlantulajdonos alapvetı kötelessége e tekintetben, hogy:
a)
a települési szilárd hulladékot szelektíven szétválogassa,
b)
a kialakított hulladékgyőjtı szigeteken elhelyezett edényzetekben a külön
győjtendı fehér, színes üveg, papír és mőanyag hulladékát elhelyezze,
c) a maradék szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig győjtse, tárolja,
d) az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben feljogosított
hulladékkezelınek átadja, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,
e) a hulladék győjtése során megfelelı gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
f) az ingatlanán keletkezı hulladékot alacsony szinten tartsa, feleslegesen hulladékot ne
termeljen.
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak a 2. számú melléklet szerinti adatlap
kitöltésével a változást követı 15 napon belül bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy a meglévı
ingatlantulajdonos személyes adataiban történik változás, vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentés elmulasztásából eredı jogkövetkezmények az
ingatlantulajdonost terhelik.
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V. rész
A hulladékkezelési közszolgáltatások ellátásának rendje
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
12. § (1)
A közterületi hulladék tekintetében a közterület tulajdonosa, használója köteles a
Közszolgáltatóval szerzıdést kötni.
(2) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése elıtt – köteles értesíteni.
A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerzıdés egyes tartalmi elemei
13. § (1)
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatás igénybevételérıl szóló szerzıdésben meg kell határozni a szerzıdést kötı
feleket: a Közszolgáltatót és a Megrendelı ingatlantulajdonost, a Megrendelı gazdálkodó
szervezet cégjegyzékszámát, nevét, székhelyét, adószámát és bankszámlaszámát.
(2) A szerzıdésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdı napját,
b) a teljesítés helyét és módját,
c) a Megrendelı rendelkezésére bocsátott győjtıedény őrtartalmát és darabszámát
d) az ürítési gyakoriságát és az ürítési napokat
e) nem elıre meghatározott idıben történı ürítés esetén az ürítés módját,
f) a Megrendelı által meghatározott, az ingatlanon elıreláthatólag keletkezı hulladék
mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi.
(3) A szerzıdésben rendelkezni kell továbbá:
a) a győjtıedények használatának jogcímérıl és módjáról,
b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeirıl,
c) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
d) a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételeirıl,
e) az irányadó jogszabályok meghatározásáról,
f) szerzıdés megszőnése eseteirıl,
g) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelı igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatásról és annak díjáról.

A közszolgáltatás szüneteltetése a szolgáltatást igénybevevı részérıl
14. § (1) A közszolgáltatás szüneteltetésérıl az ingatlan tulajdonosának és a közszolgáltatónak
külön kell megállapodnia.
(2) Szüneteltethetı a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan, legalább 90 napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik.
(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonosnak hitelt érdemlıen igazolnia kell,
és írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdı idıpontja elıtt
legalább 30 nappal megelızıen.
(4) Ha a szünetelés (2) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul, de legkésıbb 8 napon belül köteles a
Közszolgáltatónak bejelenteni.
(5) Amennyiben a szüneteltetés idıtartama alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül
kihelyezésre, a közszolgáltató – a tulajdonos egyidejő értesítése mellett - köteles azt elszállítani a
hulladék mennyiségének megfelelı, e rendelet 1. számú melléklete szerinti díj felszámítása
mellett. Ezzel egyidejőleg a szolgáltatás igénybevétele újra indul.
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A települési szilárd hulladék győjtése, begyőjtése, szállítása és ártalmatlanítása
Hulladékszállítás rendje
15. § (1) A hulladék begyőjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet
határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelezı
gyakoriság mellett a napi vagy a heti idıpontok meghatározására. Ha az útvonal és az idıpont
változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevıket, a lakosságot értesítenie.
(2) A hulladék ürítésének gyakorisága a következı:
- Mezıcsát területén a győjtıedények ürítése heti egy alkalommal csütörtöki napokon történik.
A közszolgáltató hulladékgyőjtı edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este húsz óra
között végzi. A közszolgáltató az ürítés, a szállítás és a győjtés napjairól a lakosságot a helyben
szokásos módon elızetesen tájékoztatja.
(3)
E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az
ingatlantulajdonosnak többlet települési szilárd hulladéka keletkezik, azt a közszolgáltatónál erre
a célra rendszeresített hulladékgyőjtı zsákban helyezheti el. A rendelet 1. számú mellékletében
megállapított zsák díja magában foglalja a hulladékelszállítás és kezelés díját is.
(4) A Hgt. 15.§. (3-5) bekezdésében meghatározottaktól eltérıen kihelyezett többlet hulladékot a
Közszolgáltató nem köteles elszállítani.
Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére
16. § (1) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep, vagy
munkaszüneti napra esik, - és az önkormányzat és a Közszolgáltató másban nem állapodnak meg
- a hulladékot a következı munkanapon, vagy a lakosság elızetes értesítése mellett a
Közszolgáltató által megjelölt idıpontban kell elszállítani.
(2) Ha a győjtıedényzet ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor az ürítésre
csak a következı szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben soron kívüli szolgáltatás is rendelhetı
külön díj ellenében a közszolgáltatótól.
(3) Ha a hulladékot vagy a lomokat Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az elızetesen
meghirdetett idıpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az
ingatlantulajdonosok hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye
nélkül helyettesítı megoldásról gondoskodni. Az új idıpontról a lakosságot tájékoztatni kell.
Hulladékgyőjtı edényzet rendelkezésre bocsátása
17. § (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezı vagy birtokába került települési szilárd
hulladékot a környezet szennyezését megelızı, károsítását kizáró módon köteles győjteni, és
ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az Önkormányzat és a Közszolgáltató
által biztosított győjtıedényt köteles igénybe venni.
A Közszolgáltató köteles a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelı mérető és számú
győjtıedényt az ingatlantulajdonos kérelmére rendelkezésére bocsátani.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelı
hulladékmennyiséget vagy adatot közöl - ideértve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó
személyek számára vonatkozó adatot is - ,és emiatt a hulladék mennyisége rendszeresen,
legalább egy hónapon keresztül meghaladja az átvett győjtıedény őrtartalmát, a közszolgáltató
jogosult és köteles - a köztisztaság biztosítása érdekében - az ingatlantulajdonos értesítésével a
tényleges mennyiségő hulladéknak megfelelı őrtartalmú edényre cserélni az ingatlantulajdonos
rendelkezésre bocsátott győjtıedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot, vagy a
győjtésre átadott győjtıedények számát.
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Az ingatlantulajdonos köteles írásban, vagy telefonon három nappal korábban bejelenteni a
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentısen meghaladó
mennyiségő hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az
egyeztetett idıpontra, vagy idıtartamra a hulladék adott mennyiségének győjtéséhez, illetve
elszállításához alkalmas nagyobb őrtartalmú, vagy további győjtıedényt, illetve a hulladék
győjtésére alkalmas más győjtıeszközt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani és a
többletszolgáltatást teljesíteni, az ingatlantulajdonos pedig a többletszolgáltatás díját megfizetni.
(3) A közszolgáltató, a szállítóeszközéhez rendszeresített, fentiek szerint meghatározott
nagyságú győjtıedényeket
az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja. Az ingatlan
tulajdonosa, meghatalmazottja, illetve nagykorú, vele egy lakcímen lakó hozzátartozója köteles
írásban igazolni a győjtıedényzet átvételét. A kötelezı közszolgáltatás a közszolgáltató által
meghatározott típusú győjtıedénybıl történik. A győjtıedények mérete a következı:
a) 60 literes zárt edényzet,
b) 120 literes zárt, a közszolgáltató által meghatározott típusú edényzet,
c) 1100 literes győjtıkonténer.
Ingatlan típusonként az alábbi minimális méreteket kell elérnie:
 tömblakás
90 liter/lakás (heti egyszeri ürítés esetén)
 családi ház
120 liter/lakás (heti egyszeri ürítés esetén)
(4) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra történı hivatkozással, hogy a szolgáltatást települési szilárd hulladék
hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.
18. § (1)
Az ingatlantulajdonosnak a hulladék győjtése során megfelelı gondossággal kell
eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét
ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot
ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkezı hulladék
mennyiségét alacsony szinten tartsa.
(2) Ha az ingatlanon keletkezı hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az átadott győjtıedények őrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a
bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles a többlet hulladék kezelésére rendszeresített
jelölt zsákba kihelyezett hulladékot elszállítani. A többletdíjat a tulajdonos a Közszolgáltató
emblémájával megjelölt hulladékgyőjtı zsák megvásárlásával fizeti meg. A zsák csak alkalmai
kiegészítésként használható, önmagában nem. A zsákos hulladékszállítás díját e rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza. A Közszolgáltató a nem rendszeresített zsákban kihelyezett
hulladékot többletszolgáltatási díj ellenében szállítja el.
(3) A Közszolgáltató által rendszeresített győjtızsák a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok
esetében is csak alkalmi kiegészítésként használható.
19. § (1)
Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a győjtıedények rendeltetésszerő
használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. A győjtıedény rendeltetéstıl eltérı
használata, valamint a győjtési idın túli idıben való eltőnése vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a győjtıedényt átvette. A
Közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felszólításának megfelelıen, de
legfeljebb a kár bekövetkeztétıl számított harminc napon belül köteles megtéríteni.
(2) Az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerően használt
győjtıedények szükség szerinti javításáról, cseréjérıl és esetleges pótlásáról az
ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A hulladékok győjtése során történı szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, míg a
szabályszerően kihelyezett győjtıedényekbıl történı hulladék begyőjtése, szállítása során a
közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet
megtisztítani és szükség esetén fertıtleníteni.
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A hulladék győjtésére szolgáló győjtıedények elhelyezésével, használatával és kezelésével
kapcsolatos kötelezettségek
20. § (1)
A hulladék győjtésére szolgáló edényzetet több ingatlantulajdonos közösen is
használhatja a következı esetekben :
a) társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek, garázsközösségek által használt
ingatlanokon,
b) ha egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy szervezete mőködik,
és valamennyi érintett egybehangzóan és írásban is dokumentáltan így állapodott meg.
(2) Ha a győjtıedényzet közös használatáról állapodtak meg az (1) bekezdésben
meghatározottak, az edények térfogatának meg kell felelnie az összes keletkezı hulladék
mennyiségének az ürítés gyakoriságát is figyelembe véve.
(3) A győjtıedényzet közös használatára megállapodást kötık közös képviselıjének írásban
kell nyilatkoznia a közszolgáltató felé arról, hogy a győjtıedényt hol tárolják és adják át
ürítésre, továbbá a díjfizetésre kötelezett személyérıl.
21. § (1)
Az ingatlantulajdonos köteles az átvett győjtıedényeket a hulladék elszállítása
céljából a Közszolgáltató által megjelölt idıpontban, a közterületen, a begyőjtést végzı
gépjármővel megközelíthetı és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve a közterületen
tartósan engedélyezett elhelyezést.
Ha a szállítójármő járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, úgy az
ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb esı úttest közelében van.
(2) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékát kizárólag a Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendelet 17.§ (3) bekezdésében meghatározott
győjtıedényekben, valamint a Közszolgáltató emblémájával megjelölt hulladékgyőjtı zsákban
adhatja át. A háztartási hulladék más módon történı kihelyezése tilos.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett győjtıedény fedelét a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell tartani. A hulladékot a győjtıedényben úgy kell
elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon szét, valamint a gépi
ürítést ne akadályozza.
(4) A kihelyezett győjtıedény nem akadályozhatja a jármő és gyalogos forgalmat és elhelyezése
nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével.
(5)
Az ingatlantulajdonos a győjtıedényt – kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy
őrtartalmú (1100 literes konténereket - az ingatlanán belül köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz
illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.
(6) Tilos a hulladékot elhagyni, a győjtés, a begyőjtés, lerakás szabályaitól eltérı módon
felhalmozni, ellenırizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
22. § (1)
Télen az ingatlantulajdonos az átvételi hely megközelíthetıségérıl, valamint a
győjtıedényzet kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az
átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelmérıl gondoskodni köteles.
(2) A győjtıedényt – tartósan a közterületre kihelyezett konténerek (1100 literes) kivételével – a
szállítás napját megelızı napon 20 órától lehet kihelyezni a közterületre. A tulajdonos
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követıen az edényzet tárolási
helyre történı visszahelyezése.
Hulladékgyőjtı edényzet használatával, megırzésével, tisztántartásával kapcsolatos elıírások
23. § (1) A 120 literes háztartási hulladék győjtésére szolgáló győjtıedények tisztántartásáról,
fertıtlenítésrıl az ingatlan tulajdonosa, a 17. § (3) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott
győjtıedények idıszakonkénti mosásáról és fertıtlenítésérıl a közszolgáltató gondoskodik, a
hulladék győjtı edények tisztítását legalább évente kétszer, július és szeptember hónapban kell
elvégezni.

13

(2) A hulladékgyőjtı edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek.
A győjtıedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos! Az edények ürítése során
figyelemmel kell lenni arra, hogy a győjtıedényzet teljes kiürítésre kerüljön. Nagyobb
terjedelmő hulladékot a győjtıedényzetbe helyezés elıtt a megfelelı méretőre fel kell darabolni.
(3) A győjtıedényzet védelme érdekében az edényben elhelyezhetı hulladék maximális tömege:
- 120 literes győjtıedény esetén 36 kg,
- 1100 literes győjtıedény esetén 330 kg,
(4) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd
hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék győjtésére szolgáló rendszeresített
győjtıedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem
szereplı, vagy ismeretlen összetételő hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.
(5) A győjtıedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a
szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti.(Különösen tégla, beton,
vas, stb.) Tilos a győjtıedényzetbe folyékony, mérgezı, tőzveszélyes és robbanásveszélyes
anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
begyőjtést, ürítést végzı személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét.
(6) Ha a győjtıedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben levı hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet az ingatlan tulajdonos a közszolgáltató
felhívására köteles az edényt üríthetıvé, illetve használhatóvá tenni. Az ingatlan tulajdonos
köteles e fenti tevékenysége miatt bekövetkezı kárt a Közszolgáltatónak megtéríteni.
(7) Az ingatlantulajdonos köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékait a
települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy
veszélyeztetését kizáró módon győjteni és a veszélyes hulladék begyőjtésére és szállítására,
illetıleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek átadni.
24. §
(1) A települési szilárd hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a
kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket
biztosító célgéppel, szállítójármővel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne
szennyezıdjék. Szállításból eredı szennyezıdés esetén a Közszolgáltató a hulladék
eltakarításáról, a terület szennyezıdés-mentesítésérıl, valamint az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról köteles gondoskodni. A szabályszerően kihelyezett győjtıedények ürítése során
esetlegesen keletkezett szennyezıdés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(2) A Közszolgáltató a települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról gondoskodik.
(3) A rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását a
Közszolgáltató kizárólag az erre a célra kijelölt hulladéklerakón végezheti.
Nem rendszeres közszolgáltatások
A nagy darabos települési szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések
25. § A nagy darabos hulladék (lom) győjtésérıl, elszállításáról és ártalmatlanításáról a
Közszolgáltató félévenkénti gyakorisággal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön
díj felszámítása nélkül - gondoskodik.
A lomtalanítás megszervezése, lebonyolítása, a hulladék elszállítása és ártalmatlanítása a
közszolgáltató feladata.
(2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képzıdött, de a rendszeres
hulladékszállításra használatos győjtıedényekben el nem helyezhetı hulladék elszállítására
köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás
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semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, jármőroncsra,
biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki.
(3) A lomtalanítási napokról a szolgáltató legalább egy héttel korábban elızetesen értesíti a
lakosságot.
(4) A nagy darabos hulladékot az ingatlantulajdonos legfeljebb a szállítást megelızı nap 18
órája után helyezheti ki az ingatlana elıtti közterületre.
(5) Az elszállítandó lom hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármő és a
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne
járjon baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével, a begyőjtı szállítóeszköz által jól
megközelíthetı legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon
baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével.
(6) A közszolgáltató az (1)-(5) bekezdésben foglalt elıírásoktól és idıponttól eltérı módon,
szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani. Ha a
külön díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a közszolgáltató a számlát a
települési önkormányzatnak nyújtja be.
Karácsonyfa győjtése
26. § A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követıen a lakossági győjtıedényzet mellé
kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el.
A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történı szelektív begyőjtése
27. §
(1) Az ingatlantulajdonos a szelektíven győjtött háztartási hulladékot (papírt, fehér és színes
üveget, mőanyagot) az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyőjtı szigeten a hulladékfajta szerinti
elkülönítésére szolgáló győjtıedényben kell elhelyeznie.
(2) A rendeletben foglalt települési szilárd hulladékkal összefüggı hulladékkezelési
közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék elkülönített, szelektív győjtésére, az e
rendeletben rögzített tartalommal.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles eleget tenni a hulladék szelektív győjtésére vonatkozó
elıírásoknak.
(4) Győjtısziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történı
szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen - a Közszolgáltató
elıírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtákkal ne keveredjen és a
környezetet ne szennyezze.
28. § (1)
A szelektíven győjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos győjtıedények
elhelyezésérıl, az edények ürítésérıl, karbantartásáról és fertıtlenítésérıl a Közszolgáltató, a
győjtıszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítésérıl az önkormányzat
gondoskodik. A begyőjtést szolgáló szabványos győjtıedényt – (jelöléssel, piktogrammal, más
színnel, felirattal stb.) vagy speciális kialakítással (más alakú, színő edény) - meg kell
különböztetni az egyéb győjtıedényektıl.
(2) A szelektíven győjtött hulladék elhelyezésére szolgáló győjtıedények, illetve a
győjtıszigetek használatának rendjérıl a Közszolgáltató köteles rendszeresen
tájékoztatást adni az ingatlantulajdonosoknak.
(3) A győjtıszigeten elhelyezett szelektív győjtés alá tartozó hulladékok fizikai elıkezelésrıl
a Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyőjtött települési szilárd hulladék
hasznosítható összetevıinek elıkezelése, hasznosításra elıkészítése hulladékkezelı
telepen végezhetı. A hulladékgyőjtı szigeteken elhelyezett győjtıedényzet szükség
szerinti ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi. A
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közszolgáltató jogosult az így győjtött hulladék értékesítésére. A településrıl szelektíven
begyőjtött hulladék értékesítésébıl befolyó tiszta bevételét a hulladékszállítási díj
megállapítására vonatkozó javaslata során köteles díjcsökkentı tényezıként számításba
venni.
Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó elıírások
29. §
(1) Az építési törmelék- mint hulladék elszállítására- az ingatlan tulajdonosa, illetıleg az
köteles, akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezett.
(2) Építési törmelék és kitermelt föld helyezhetı el az Önkormányzat tulajdonát képezı 323
(KRESZ-pálya és a mögöttes terület) a 426 (a sportteleprıl északra a telep a zsidótemetı,
református és köztemetı közötti terület) illetve a 441/3 helyrajzi számú (a KRESZ-pályával
szemben elhelyezkedı terület) ingatlanokon.
(3) Építési törmelék és kitermelt föld elhelyezése csak annak rendezésével együtt lehetséges, az
elhelyezı a terület rendbetételére köteles.

A hulladék elhelyezésével ártalmatlanításával illetve hasznosításával kapcsolatos
rendelkezések
30. §
(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását a közszolgáltató a
Hejıpapi község határában
levı (073/6 helyrajzi számú)
szilárd kommunális
hulladéklerakón végzi.
(2) A hulladék ártalmatlanításáról illetve hasznosításáról a közszolgáltató köteles
gondoskodni. A begyőjtött hulladék tulajdonosa a közszolgáltató. A hulladéklerakón történı
lerakással a hulladék a hulladéklerakót üzemeltetı tulajdonává válik. A hulladéklerakó
telepen hulladékot csak a szolgáltató engedélyével és a hulladéklerakási díj megfizetése
mellett lehet elhelyezni. A közszolgáltató alkalmazottai a hulladéklerakó telepen jogosultak
a beszállított hulladékot ellenırizni. A szállító jármú vezetıje köteles a szolgáltató
alkalmazottainak a hulladék lerakási helyére és módjára vonatkozó utasításait betartani.
(3) A hulladékgyőjtı udvarban elhelyezhetı a háztartásokból származó elkülönítetten
győjtött lakossági hulladék (pl.: színes, vegyes és karton papír, fehér és színes üveg, italos
fémdoboz, szárazelem) és a hulladékgyőjtı udvar tulajdonosa, üzemeltetıje által
meghatározott egyéb hulladékalkotók (pl.: mőanyag, bio hulladék, lom, fém), a
hulladékgyőjtı udvar üzemeltetıje által közzétett nyitvatartási idıben és feltételekkel.
31. § A természetes személy ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezetttelepülési szilárd hulladékot maga is elszállíthatja a 213/2001. (XI. 14.)
Kormányrendeletben foglalt feltételekkel, az e rendelet 30. § (1) bekezdésében
meghatározott létesítménybe.
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VI. rész
A közszolgáltatás díja
A közszolgáltatási díj meghatározása
32. § (1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve
a közszolgáltatást igénybe vevı ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie.
(2) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követıen pedig az új tulajdonos köteles
megfizetni.
33. § (1) A közszolgáltatási díj megállapítása - a díj kiszámítására vonatkozó elıírások
alapján - általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek meghatározásával
történik. Az egységnyi díjtételt az indokolt költségek, ráfordítások és a tartós mőködéshez
szükséges nyereség összege és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell
megállapítani. A közszolgáltatási díj nem tartalmazhat indokolatlan megkülönböztetést a
különbözı ingatlantulajdonosok, illetve azok csoportjai között.
(2) Az alapszolgáltatás díjában jelenik meg az e rendelet szerint végzett lakossági
kommunális hulladék elszállításának, a karácsonyfa begyőjtésének, a félévente
rendszerességő lomtalanításoknak, a szelektív hulladékgyőjtı szigetek és a hulladékgyőjtı
udvar üzemeltetésének költsége. A díj magában foglalja az e rendeletben a közszolgáltató
feladataként meghatározott hulladék győjtı edények mosásának, tisztításának, cseréjének
költségeit.
(3) A Közszolgáltató minden év november 30-ig kezdeményezi a következı évre vonatkozó
közszolgáltatási díj költségelemzéssel alátámasztott felülvizsgálatát, amely tartalmazza a
Képviselı-testület által elismert és mőszakilag indokolt fejlesztéseket is. A közszolgáltatási
díj megállapítását, illetve felülvizsgálatát megelızıen a Közszolgáltató köteles díjkalkulációt
és részletes költségelemzést készíteni a következı díjfizetési idıszakban alkalmazandó
közszolgáltatási díj alátámasztására.
(4) A közszolgáltatás díját a Képviselı-testület egyéves díjfizetési idıszakra állapítja meg,
amelynek kezdete a tárgyév január 1. napja.
Az egységnyi díjtétel és a fizetendı díj megállapítása
34. § (1) Az egységnyi díjtétel az Önkormányzat és a Közszolgáltató által biztosított
győjtıedényben az elszállításra átvett hulladék - győjtıedényhez igazodó térfogata szerint
meghatározott - egyszeri ürítési díja. A legkisebb győjtıedény egység a családiházas
övezetben 120 liter, a tömblakásos övezetben (tizenkét lakás) 30 lakásonként 1100 liter. A
közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a közszolgáltató által
alkalmazott díj legmagasabb mértéke. A települési hulladékkezelési közszolgáltatás
legmagasabb egységnyi díját a jelen rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.
(2) A hulladékszállításra igénybe vehetı zsákos szemétszállítás esetén a zsák és a
hulladékkezelés díját is magába foglaló díjat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az alapszolgáltatáson felüli hulladékszállítás díja az e rendeletben meghatározott
egységnyi díj alapján állapítandó meg. Az egységnyi díjat e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(4) A szolgáltatás igénybevételének havi közszolgáltatási díját az ingatlantulajdonos
rendelkezésére bocsátott győjtıedények számának, azok őrméretétıl függı egyszeri ürítési
díjának és a havi ürítések számának, a 15.§ (2) bekezdésében meghatározott gyakoriságának
szorzataként kell megállapítani.
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A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása
35. §
(1) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok a közszolgáltatás díját – a
Szolgáltatási szerzıdésben foglaltak szerint teljesített közszolgáltatás alapján - számla
ellenében negyedévente kötelesek utólag, a számla kézhezvételétıl számított 15 napon belül
kell kiegyenlíteni a közszolgáltató részére.
(2) Mentesülnek a szolgáltatási díj megfizetése alól azon ingatlanok lakói, ahol kizárólag 75
éven felüli személyek laknak.
(3) 50%-os kedvezményben részesülnek a szolgáltatási díjat illetıen azon ingatlanok lakói,
ahol kizárólag 70 éven felüli személyek laknak.
VII. rész
A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése a közszolgáltató részérıl
36. § A közszolgáltató részérıl a hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak
törvényben, kormányrendeletben meghatározott estekben szüneteltethetı, illetıleg
korlátozható.
37. § (1) A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék, továbbá a települési szilárd
hulladék konténerrel történı szállítása esetében a hulladék termelıje, birtokosa és kezelıje a
közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.
(2) A hulladék átvétele, illetve szállítása során a hulladékkezelınek olyan gondossággal kell
eljárnia, hogy a hulladék a szállító jármőbe történı ürítésekor, illetıleg a szállítás folyamán ne
szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elı.
(1) Az építési törmelék győjtésére szolgáló konténer közterületen a közúti és a gyalogos
forgalom biztonságát nem veszélyeztetı módon, az alábbi elıírások megtartásával helyezhetı ki:
a) fıútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhetı ki, a szállító jármő
helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítıdéskor haladéktalanul
megtörténhessen;
b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom
zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni;
c) egyéb útvonalakon a konténert, a telítıdést követı 8 órán belül el kell szállítani.
(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell
tüntetni a szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet cégnevét, címét, telefonszámát és a
konténer azonosító számát.
VIII. rész
A hulladékkezeléssel összefüggı kötelezettségek ellenırzése
38.§
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenırzése - a
magasabb szintő jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak alapján - a jegyzı feladata.
A közterületen elhagyott hulladék körében az ellenırzés a jegyzı feladata.
(2) A környezetvédelmi hatóságok a külön jogszabályokban meghatározott körben
rendelkeznek ellenırzési és intézkedési jogosítványokkal.
(3) Az ellenırzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek és - jogszabályban
meghatározott körben - szabálysértési bírságot, illetve hulladékgazdálkodási bírságot
szabhatnak ki.
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IX. rész
Szabálysértések
39. § (1) Szabálysértést követ el – amennyiben cselekménye bőncselekménynek vagy más
szabálysértésnek nem minısül – és 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki e
rendelet 7. § (7) bekezdésében, a 8. § (4), (6), (7), (8), (9) bekezdéseiben, a 9. § (1), (2), (5)
bekezdéseiben, a 22. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi.
(2) Az e rendeletben meghatározott szabálysértések tetten ért elkövetıjével szemben 50010.000 Ft-ig terjedı helyszíni bírság szabható ki.

Záró rendelkezések
40. § (1) Ez a rendelet a - (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2009. július 1-jén lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egy idıben hatályát veszti a köztisztaságról és a települési
szilárd hulladék győjtésérıl szóló 11/1999. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt
módosító 21/2002. (XI. 25.) valamint az 5/2003. (II. 25.) rendelet.
(3) Ez rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között a
társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a Megállapodást kihirdetı 1994. évi I. törvény 3.§-ával összhangban az Európai
Közösségek következı jogszabályaival összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz:
a) a Tanács 91/156/EGK irányelvével módosított 75/442/EGK irányelve a hulladékokról;
b) a Tanács 97/C-76601 határozata a hulladékgazdálkodás közösségi stratégiájáról.

Rákosi Ildikó sk.
jegyzı

dr. Domján László sk.
polgármester
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1. számú melléklet
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díjai
Lakossági hulladékszállítás alapszolgáltatás díjai
1 db 120 literes edény egyszeri ürítési díja
1 db 1100 literes edény egyszeri ürítési díja

340.-Ft/ürítés
3379.- Ft/ürítés

(A fenti díjtételeket 20% általános forgalmi adó terheli.)
2. számú melléklet
Bejelentés hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezésérıl
Ingatlantulajdonos(ok) adatai:
- Neve:
- szül. hely, idı:
- anyja neve:
- adóazonosító jele:
- Neve:
- szül. hely, idı:
- anyja neve:
- adóazonosító jele:
Az ingatlan címe:
Levelezési cím:
Ingatlanon lakók száma (kitöltése nem kötelezı)*:
Háztartások száma (társasházak esetén):
Várhatóan keletkezı hulladék mennyisége hetente:
Igényelt edényzet:
Az ingatlan használatbavételének idıpontja:
Mezıcsát, 20 …………………………………..…

………………………………………………………
ingatlantulajdonos(ok)

* Ezen pont kitöltésével az ingatlantulajdonos(ok) a személyes adatok védelmérıl és a
közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény 3. § (1) bekezdése
alapján felhatalmazást ad(nak) a Közszolgáltatónak az itt megadott személyes adatai(k)
kezeléséhez. A Közszolgáltató vállalja, hogy – a törvényi kötelezettségének megfelelıen – az
adatokat harmadik félnek nem adja tovább.

