Szihalom Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdés a) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXIX. Törvény 35. §-ában, a
39. § (2) bekezdésében 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 következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §

(1) Szihalom Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a településen keletkezett települési
szilárd hulladék (továbbiakban: hulladék) rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására és kezelésére.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási feladatokra.
(3) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó
rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a
tevékenység ellenőrizhetősége.
(4) A
hulladékkal
kapcsolatos
helyi
közszolgáltatás
Szihalom
Község(a
továbbiakban:település) közigazgatási területére terjed ki.
(5) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
használója ( a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező hulladék gyűjtéséről
és annak begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(6) A település közigazgatási területén a hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatást Szihalom Községi Önkormányzat megbízásából az NHSZ Tisza Nonprofit
Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles utca 149.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.A
Közszolgáltató, alvállalkozó munkáját igénybe veheti, melyért teljes felelősséggel tartozik.
(7) Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013. agusztus 23-án kelt,
14/5518-9/2013. iktatószámú határozatban kiadott engedély és az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) 2013. augusztus 23-án kelt C/I.
osztályú minősítő okirata alapján végzi.
(8) Közszolgáltató telephelye: Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központ, Tiszafüred,
külterület 0409/11 hrsz.
Alapfogalmak
2. §
E rendeletben használt fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény
(továbbiakban: Ht.) és végrehajtására kiadott rendeletek, továbbá a Polgári Törvénykönyvről

szóló törvény (továbbiakban Ptk.) és a Közbeszerzésekről szóló törvény (továbbiakban Kbt.)
fogalommeghatározásait kell – a hivatkozott jogszabályok szerinti alapelvek és tartalom
alapján értelmezve-alkalmazni.
Az önkormányzat közszolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségei
3. §
Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező hulladék kezelésére kötelezően
ellátandó
közszolgáltatásként
hulladékkezelési
közszolgáltatást
(továbbiakban:
közszolgáltatást) szervez és tart fenn. Az önkormányzat feladata e tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának
és ártalmatlanításának megszervezése
b) a közszolgáltató kiválasztása a közszolgáltatás ellátására, a közszolgáltatóval a
közszolgáltatási szerződés megkötése
c) gondoskodás a hulladék elhelyezésére szolgáló helyszín kijelöléséről, kialakításáról,
fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről és azt követő rekultivációjáról
d) a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározása rendelet útján
e) a hulladékkal kapcsolatosan jogszabályban megállapított hatósági jogkörök gyakorlása
A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma
4.§
A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma kiterjed:
a) a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató
rendelkezésére bocsátott hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres, illetve alkalmi
elszállítására
b) az ingatlanon összegyűjtött és a lomtalanítás körébe tartozó hulladék elszállítására
c) a hulladék ártalmatlanítására, kezelésére szolgáló létesítmény, továbbá a begyűjtő helyek
( hulladékgyűjtő udvar, -sziget, átrakóállomás, gyűjtőpont) működtetésére, üzemeltetésére
d) az önkormányzat önként vállalt feladataként a települési hulladék egyes összetevőinek
szelektív módon történő begyűjtésére.
A Közszolgáltató kötelezettségei
5. §
A Közszolgáltató köteles:
a) a hulladék gyűjtésével, begyűjtésével, szállításával, hasznosításával, ártalmatlanításával
kapcsolatos feladatokat teljes körűen – e rendeletben, továbbá a települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm.
rendeletben, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben előírt kötelezettségek
maradéktalan teljesítése mellett – ellátni.
b) a hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról gondoskodni.
c) az ingatlantulajdonossal kötött, a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
egyedi közüzemi szerződésben foglalt mennyiségű hulladékot elszállítani

d) a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés eltakarításáról gondoskodni, a Közszolgáltató hibájából a begyűjtés során a
gyűjtőedényben okozott kárt megtéríteni vagy saját költségén megjavítani.
e) az ingatlantulajdonos közszolgáltatás szüneteltetésére, mentességre vagy kedvezmény
megadására irányuló kérelmére 15 napon belül írásban válaszolni.
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesíteni vagy
felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét
(gyakoriság, útvonal, időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembe vételével –
köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat értesíteni. A hulladékkezelési
közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az ingatlantulajdonost a
Közszolgáltató 3 napon belül – a változás bekövetkezte előtt – írásban vagy felhívás útján
köteles tájékoztatni.
g) A szelektív hulladékgyűjtéshez a hulladékgyűjtő szigeteken a speciális hulladékgyűjtő
edényeket biztosítani és ürítését olyan gyakorisággal végezni, hogy a hulladék
gyűjtőedényekben való elhelyezése ne legyen akadályoztatva. A szelektíven gyűjtött hulladék
átvételét, elszállítását, kezelését a Közszolgáltató térítésmentesen végzi.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
6. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és
helyen gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított Közszolgáltatónak átadni.
Mentesül az ingatlantulajdonos a hulladék kötelező közszolgáltatásának az igénybevétele alól,
ha az ingatlant ténylegesen használó más személy a közszolgáltatás igénybevételére
szerződést köt a szolgáltatóval.
b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított
hulladékkezelőnek a megadott szállítási napon átadni, illetve a közszolgáltatási díjat
kiegyenlíteni.
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék
mások életét, testi épségét, egészségét és 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.
d) a szabványos gyűjtőedényt szállítási napon kívül az ingatlanon belül kell tárolni.
e) szállítási napon a gyűjtőedényt az ingatlan elé 6:00 óráig kell kihelyezni.
f) a Közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb
jogviszony folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
g) az ingatlantulajdonos kérheti írásban a Közszolgáltatótól a kötelező szolgáltatás
szüneteltetését a beépítetlen ingatlan esetében.
h) az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán ipari, kereskedelmi szolgáltató és egyéb
tevékenységből keletkezik hulladék, köteles az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége
során keletkezett hulladékot elkülönítetten gyűjteni, és annak begyűjtésére, elszállítására a
közszolgáltatást a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján igénybe venni.
i) Az ingatlantulajdonosnak lehetősége van a hulladék egyes összetevőit (üveg, papír,
műanyag) elkülönítetten gyűjteni, és elhelyezni a szelektív hulladékgyűjtés keretein belül a
közszolgáltató által közterületen erre a célra kialakított hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett
speciális gyűjtőedényekben.

j) Az ingatlan tulajdonos váltása esetén a régi tulajdonos köteles a közüzemi szerződést 30
napon belül felmondani, illetve az új tulajdonos 30 napon belül köteles megkötni.
(2) Tilos hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon –
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybe
vétele
7. §
(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott
közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti
jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza
létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(3) A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az
ingatlantulajdonos köteles az önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az
ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott
hulladék nem minősül települési hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek
útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.
(4) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 8. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.
(5) Amennyiben a jelen rendelet 2. § meghatározott települési hulladéknak nem minősülő
hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen
keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati hozzájárulás, illetve
engedély birtokosa köteles az önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről
hogyan gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megadását az
önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.
A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó egyedi közüzemi
szerződés egyes tartalmi elemei
8. §
(1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybe vételének módját és
feltételeit a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos, használó (továbbiakban: megrendelő)
között létrejövő egyedi közüzemi szerződés határozza meg. A szerződés megkötését a
Közszolgáltató köteles kezdeményezni a Ht. és e rendelet szabályainak alapul vételével.
(2) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a Közszolgáltató adatait,
b) a szolgáltatással érintett ingatlan címét,
c) a megrendelő személyek azonosításához szükséges adatokat (a megrendelő
ingatlantulajdonos nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét). Amennyiben a
megrendelő lakóhelye eltér a közszolgáltatással érintett ingatlan címétől, a megrendelő
lakóhelyét, ha az ingatlant nem a tulajdonos személy használja, a tényleges használó nevét,
lakcímét és használat időtartamát is fel kell tüntetni.
d) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
e) a teljesítés helyét,

f) a megrendelő tulajdonát képező vagy Közszolgáltatótól bérelt gyűjtőedény számát
(űrtartalom és darabszám szerint)
g) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
h) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék
mennyiségét (amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi)
(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,
c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatásról és annak díjáról,
d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, határidejéről,
e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.
(4) A szerződésben a megrendelő munkahelye is feltüntetésre kerül abban az esetben,
ha ehhez a megrendelő hozzájárul. Ennek elmulasztása nem vonja maga után a szerződés
érvénytelenségét.
(5) A szerződéskötés során a Közszolgáltató birtokába kerülő személyes adatok (a
közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelését a
közszolgáltató köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint végezni.
A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
9. §
(1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles biztosítani. Az
ingatlantulajdonos, ha a gyűjtőedények űrtartalmát meghaladó mennyiségű hulladékot
alkalomszerűen kíván elszállíttatni, úgy Közszolgáltató által azonosító jellel ellátott, e célra
rendszeresített zsákkal megteheti, mely a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában vehető
meg. Ez a zsák az ürítés díját is magába foglalja.
(2) A gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet 1. melléklete
tartalmazza. A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos
gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a
Közszolgáltató az önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett
hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembe vételével.
(3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága Szihalom közigazgatási területén hetente
egy alkalom.
(4) A Zsóri üdülőterületen április 01-október 31-ig van heti szervezett szemétszállítás (31 hét)
(5) a) A településen – a Zsóry üdülőterület kivételével – az ingatlantulajdonosoknak
ingatlanonként minimum 1 db rendszeresített 60 liter űrtartalmú gyűjtőedényt kell a hulladék
gyűjtéséhez, illetve két ürítési időszak közötti tároláshoz biztosítani. Kiegészítő alkalmi
szállításhoz a Közszolgáltató jelzéssel ellátott 120 literes műanyag zsákja vehető igénybe.
b) A Zsóry üdülőterületen az időlegesen használt (nem lakóhely céljára szolgáló)
ingatlanoknál ugyanezen célra és időtartamra rendszeresített gyűjtőedény legalább a 60 literes
űrtartalmú gyűjtőedény vagy a Közszolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes zsákja
vehető igénybe. Az ingatlan tulajdonosa köteles minimum a 60 literes gyűjtőedény éves
díjának az 50%-át megfizetni. A hulladékgyűjtő zsák igénybevétele esetén az

ingatlantulajdonos köteles tárgy év június 30-ig minimum 13 db, a Közszolgáltató azonosító
jelével ellátott 120 literes zsákot megvásárolni.
(6) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató felé keletkező hulladék mennyiségére
vonatkozóan reális adatot közölni. Ha az ingatlantulajdonos megtévesztő adatokat közöl, és az
átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja a gyűjtőedények űrtartalmát, a
Közszolgáltató jogosult az ingatlantulajdonost felszólítani, hogy a tényleges mennyiségű
hulladéknak megfelelő számú és űrtartalmú edényt használja.
A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
10. §
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles tárolni.
Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat rendeletében
szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti
közterület-használati engedély alapján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási
napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre kivéve a tartósan
engedélyezett elhelyezést.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítéskor ne szóródjon,
valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztán tartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról.
11. §
(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék súlya:
a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 14 kg
b) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg
c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 30 kg
d) 120 literes zsákban elhelyezhető legfeljebb 20 kg
e) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg
f) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött, vagy megfagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Az így keletkezett károkért
Közszolgáltató nem felel.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet, építési törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos
rendelkezések
12. §
(1) A települési hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Közszolgáltató
kizárólag a települési önkormányzat által erre a célra kijelölt létesítményben végezheti.
(2) A Szihalom közigazgatási területén keletkező és összegyűjtött hulladék Tiszafüred
Regionális Hulladéklerakójában helyezhető el.
A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási hulladékra vonatkozó külön
rendelkezések
13. §
(1) A jelen rendelet 4. § b) pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás
megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik.
(2) A Közszolgáltató Szihalom közigazgatási területére kiterjedően egy héttel előre
meghirdetetten, évente két alkalommal lomtalanítási akciót köteles szervezni.
(3) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi.
(4) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen meghirdetett
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából az ingatlana előtti közterületre.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
14. §

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjára a Ht. rendelkezései az irányadók.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatásra alkalmazott kedvezményeket Szihalom Község
Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló mindenkor hatályos helyi
rendelete szabályozza.

A közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése
15. §
(1) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.

(2) Lakatlan, üres, használaton kívüli vagy beépítetlen ingatlanok esetében a szolgáltatás
szüneteltetését írásban be kell jelenteni a Közszolgáltató felé, aki a bejelentést követő hónap
01. napjától szünetelteti a közszolgáltatást

Települési közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok
16. §
Gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékának
kezeléséről a Ht. vonatkozó szabályai szerint köteles gondoskodni.
Hulladékkezelési közszolgáltatás alá nem tartozó települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások
17. §
Ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények
működése során keletkezett hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosoknak a Ht.-ben
megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
Általános jogi felelősség
18. §
Az e rendeletben foglalt rendelkezések megszegése esetén Szihalom Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendeletét
kell alkalmazni.
Záró rendelkezések
19. §
(1) Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Szihalom Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 11/2007. (V. 04.)
rendelete.
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A rendelet kihirdetésének dátuma: 2014. 06. 26.
1. melléklet

A SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÉHEZ SZILÁRD HULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁSÁHOZ RENDSZERESÍTETT GYŰJTŐEDÉNYEK JEGYZÉKE
I. Rendszeres hulladékszállításhoz rendszeresített gyűjtőedények:

1. 60 literes gyűjtőedény
2. 110 literes gyűjtőedény
3. 120 literes gyűjtőedény
4. 120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák
5. 240 literes gyűjtőedény
6. 1100 literes gyűjtőedény /gurulós konténer/
7. 5 m3 zárt konténer

II. Alkalmi hulladékszállításához rendszeresített gyűjtőedény:

1. 3 m3 nyitott konténer
2. 4 m3 nyitott konténer
3. 5 m3 nyitott konténer
4. 5 m3 zárt konténer
5. 120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában és a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 35. § a)-g) pontjaiban, a 39. § (2) bekezdésében és a 88. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szihalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkot rendeletet a települési
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
Szihalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendeletben az alábbiakat állapítja
meg:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a
Ht. 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat,
b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat,
c) közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat,
d) hulladékgazdálkodási díjra vonatkozó, a Ht. 88. § (3) bekezdés b) pontjának bb) alpontja
szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.
A rendelet a rendeletalkotásra felhatalmazó jogszabályok figyelembevételével készült.
Tekintettel arra, hogy a rendelet 1. § (7) bekezdésében megnevezett Közszolgáltató
másik 42 településsel közösen hulladékgazdálkodási tárulást hozott létre a szerződéskötést
egyeztető tárgyalások előzték meg. A rendelet az egyeztetési folyamatban résztvevők által
elhangzott észrevételek és javaslatok figyelembevételével lett megalkotva.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feladatokat foglalja össze, annak területi hatályát
fogalmazza meg.
2. §-hoz
Alapfogalmak alkalmazásának törvényi alapját nevezi meg.
3. §-hoz
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit foglalja össze.
4. §-hoz
A közszolgáltatás tartalmát, annak kiterjedését határozza meg.
5. §-hoz
Az közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit foglalja össze.

6. §-hoz
Az ingatlantulajdonosra vonatkozó kötelezettségeket részletesen ismerteti.
7. §-hoz
A közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatás kötelező igénybevételével kapcsolatos
szabályokat foglalja össze.
8. §-hoz
Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között létrejövő, a közszolgáltatásra teljesítésére
vonatkozó jogviszony feltételeit határozza meg.
9. §-hoz
A hulladékgyűjtés- és elszállításra szolgáló edények fajtájával, rendelkezésre adásával,
ürítésével kapcsolatos szabályok összefoglalása.
10. §-hoz
A hulladékgyűjtés- és elszállításra szolgáló edények használatával kapcsolatos szabályok
összefoglalása.
11. §-hoz
Az alkalmazott gyűjtőedények összsúlyával, kezelésével kapcsolatos előírások
12. §-hoz
A hulladék elhelyezésével kapcsolatos rendelkezések.
13. §-hoz
Alkalmilag keletkezett hulladék elhelyezésével kapcsolatos rendelkezések.
14. §-hoz
Lomtalanítással kapcsolatos rendelkezések.
15. §-hoz
A közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó rendelkezések.
16. §-hoz
A közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetésének szabályai.

17. §-hoz
A közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok.
18. §-hoz
A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére
vonatkozó előírások.
19. §-hoz
A hulladékgazdálkodási szabályok megtartásának felelőssége.
20. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

