ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról
Újszász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában, és
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2.
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet célja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi szabályok
megállapítása, meghatározva a kötelező közszolgáltatás igénybevételének, ellátásának rendjét.
(2) A rendelet valamennyi ingatlan, társasházi lakás tulajdonosára, birtokosára vagy
használójára (továbbiakban: Tulajdonos) kiterjed, függetlenül attól, hogy a tulajdonos
természetes vagy jogi személy, illetve nem jogi személyiségű gazdasági társaság.
2.§ (1) Újszász Város Önkormányzata a közigazgatási területén a települési szilárd hulladék
összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését az általa szervezett helyi
közszolgáltatás útján biztosítja.
(2) Gazdálkodó és egyéb szervek, működő üzletek, telepengedéllyel rendelkező tulajdonosok
a keletkező nem települési szilárd hulladékok körébe tartozó hulladék, valamint veszélyes
hulladékok esetében az elszállításról, ártalmatlanításról a vonatkozó, hatályos jogszabályi és
szakhatósági rendelkezések betartásával kötelesek gondoskodni.
(3) Újszász Város Önkormányzata a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező
közszolgáltatás ellátásával a Remondis Szolnok Zrt-t / 5000. Szolnok, József A. út 85./
(továbiakban: Szolgáltató) bízza meg, valamint felruházza a rendeletben megfogalmazott
jogosítványokkal.
(4) A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást a Tulajdonosok e
rendeletben meghatározott módon kötelesek igénybe venni, valamint a közszolgáltatással
összefüggő személyes adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, a közszolgáltatás
zavartalan biztosítása érdekében. A Szolgáltató ezen adatok kezelése során a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak szerint
köteles eljárni. Az adatkezelés időtartama a Tulajdonos közszolgáltatási igénybevételi
kötelezettségének megszűnéséig áll fenn.
(5) A közszolgáltatásért, illetve az ártalmatlanító helyre elvitt települési szilárd hulladék
elhelyezéséért a Tulajdonos közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
2. Települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági közszolgáltatás
3. § (1) Települési szilárd hulladékot, ezen belül települési háztartási hulladékot és egyéb
szilárd hulladékot csak az erre a célra megépített, illetve kijelölt ártalmatlanító helyen, a
vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.
(2) A kijelölt települési hulladéklerakó: Kétpói Regionális Hulladéklerakó, Kétpó.

(3) Az Önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére, az önkormányzattal kötött szerződés alapján, a
Remondis Szolnok Zrt. jogosult.
(4) A kötelező közszolgáltatás igénybevételével a Tulajdonos és a Szolgáltató között - a
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló törvény (továbbiakban: Ptk.) közüzemi
szerződésekre vonatkozó szabályai szerint - szerződéses jogviszony jön létre.
4. § (1) A Tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
Szolgáltató által a gyűjtési területen rendszeresített gyűjtőtartályt köteles igénybe venni és
kizárólag azt használni.
(2) Szolgáltató köteles a komplex helyi közszolgáltatás adott területére rendszeresített
szabványos tartályokból a megfelelő méretű és számú gyűjtőtartályt ingyenes használatra
rendelkezésre bocsátani.
A gyűjtőtartályok számának és méretének meghatározásakor a hetente keletkező hulladék
mennyiségét kell alapul venni.
A Tulajdonos vagy megbízottja a gyűjtőtartály átvételét aláírásával köteles igazolni.
(3) A nem rendszeresen keletkező egyéb szilárd hulladékkal (építési, bontási hulladék)
kapcsolatos szolgáltatás igénybevételére és teljesítésére a Tulajdonos és a Szolgáltató közötti
szerződés az irányadó.
(4) A rendszeresített gyűjtőtartály térfogatát kismértékben meghaladó hulladék elszállítása az
erre a célra rendszeresített emblémás fóliazsákban lehetséges, külön térítés ellenében.
3. A Szolgáltató feladatai és kötelességei
5. § (1) A Szolgáltató feladatai és kötelességei a köztisztasági közszolgáltatás
végrehajtásához:
a) a rendelet hatálya alá tartozó hulladékot köteles heti egyszeri alkalommal elszállítani a
regionális hulladéklerakó telepre;
b) köteles a szabványosított gyűjtőtartály kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
elvégezni;
c) a háztartási hulladék gyűjtését, szállítását köteles úgy megszervezni, hogy az ünnep- és
munkaszüneti nap miatt kimaradt szállítást haladéktalanul pótolja, a pótlás napját közhírelni;
d) köteles gondoskodni a rendeltetésszerűen használt gyűjtőtartály szükség szerinti
javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról;
(2) Szolgáltató csak az adott területen rendszeresített szabványos tartályban és az általa
forgalmazott emblémás fóliazsákban elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.
(3) A hulladékgyűjtő tartályban nem helyezhető el inerthulladék (pl. építési, bontási törmelék,
föld, sár, ipari salak) , veszélyes hulladék (pl. festék, gyógyszer, vegyszer, állati tetem),
gépjármű alkatrész, trágya, hó, fertőző vagy robbanás veszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék
(pl. forró salak), illetve olyan hulladék, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók
testi épségét, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet
elő, és ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet.
(4) A települési hulladékként hőre veszélyes és radioaktív hulladék nem helyezhető el.
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(5) Ha a Szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tartályban az e rendelet 5. § (3)
bekezdésében megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni. Az
ürítés megtagadásáról a Tulajdonost az ok feltüntetésével értesítik.
(6) Szolgáltató köteles a gyűjtőtartályok tisztántartásáról és fertőtlenítéséről gondoskodni
évente két alkalommal.
4. A tulajdonos feladatai és kötelességei
6. § (1) A Tulajdonos feladatai és kötelességei a köztisztasági közszolgáltatás
igénybevételekor:
a) Tulajdonos köteles, a jelen rendeletben meghatározott szabványos gyűjtőedényt használni;
b) a háztartási hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt szállítási napokon a közterületre, a
Szolgáltató által megjelölt időpontig, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és az
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni oly módon, hogy a közlekedést ne akadályozza;
(2) A köztisztasági közszolgáltatásba bevont területeken fekvő egyéb nem lakás céljára
szolgáló épület, -garázs és gépjárműtároló, melléképület, melléképületrész kivételével-,
továbbá a kereskedelmi egységek tulajdonosai a lakóházak hulladéktároló edényeit nem
használhatják, külön tárolóedényt kötelesek biztosítani, illetve bérelni és a közszolgáltatásra
szerződést kötni a Szolgáltatóval.
7. § (1) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak a
Tulajdonosnak, aki a jogszabályok rendelkezései szerint a települési hulladékkezelési
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2011. január 01. napjától 2011. december 31.
napjáig, a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák:
a) 120 literes gyűjtőtartály esetében: a nettó egységnyi díjtétel egyszeri ürítés esetén: 415.Ft. Amennyiben a Tulajdonos készpénzátutalási megbízással teljesít: a közszolgáltatási díj:
nettó 1.797.-Ft/ingatlan, vagy társasházi lakás/hó.
b) 120 literes gyűjtőtartály esetében: a nettó egységnyi díjtétel egyszeri ürítés esetén: 392.Ft. Amennyiben a Tulajdonos csoportos beszedési megbízással teljesít: a közszolgáltatási díj:
nettó 1.697.-Ft/ingatlan, vagy társasházi lakás/hó.
(3) A díjtétel magában foglalja a heti egyszeri gyűjtés, ürítés, átrakás, szállítás és az
elhelyezés díját.
(4) A gazdálkodó és egyéb szervek, a működő üzletek tulajdonosai, a keletkező
hulladékmennyiséggel arányosan, de minimum 120 literes gyűjtőtartályra, a Szolgáltatóval
megkötött szerződés alapján kötelesek a díjfizetést teljesíteni.
(5) A gyűjtőtartályban elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:
a) 120 literes gyűjtőtartály esetén legfeljebb 30 kg.
b) 1100 literes gyűjtőtartály esetén legfeljebb 270 kg lehet.
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(6) A Tulajdonos által fizetendő hulladékkezelési közszolgáltatási díjról a Szolgáltató számlát
bocsát ki, mely alapján a Tulajdonos a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat készpénz
átutalási megbízással, vagy pénzintézetnek adott megbízás alapján, csoportos beszedési
megbízással teljesíti.
(7) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért a Tulajdonost terhelő díjhátralék adók
módjára behajtható köztartozás.
5. Mentesség, szünetelés, díj mérséklése
8. § (1) Előzetes írásbeli bejelentés alapján szüneteltethető a szolgáltatás kötelező
igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik és
emiatt hulladék nem keletkezik. A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére
vonatkozó igényét a Tulajdonos, a szüneteltetés teljes időtartamának megjelölésével, a
szünetelés bekövetkezése előtt legalább 15 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a
Szolgáltatónál és a Polgármesteri Hivatalban.
(2) Nem köteles a Tulajdonos a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást
igénybe venni azokon az ingatlanokon, amelyeken hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik
fel (mint beépítetlen vagy használaton kívüli ingatlan). A Tulajdonos erről a tényről köteles
írásban bejelentést tenni, a Szolgáltatónál, és a Polgármesteri Hivatalban. A Tulajdonos a
bejelentése beérkezését követő hónapjától mentes a közszolgáltatási díjtól.
(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a díjfizetési kötelezettséget kérelemre
mérsékelheti, e rendelet 8.§ (5) bekezdésében megjelölt magánszemélyek esetében, azok
szociális helyzetére tekintettel, vagy átmeneti nehéz helyzet esetén, amennyiben a díj
megfizetése a kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan
veszélyezteti.
(4) Mérséklésre akkor kerülhet sor, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 110 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át. A
jövedelem megállapításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
rendelkezései az irányadóak.
(5) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj mérséklésére kerülhet sor : egyszemélyes háztartás
esetén a 70 éven felüli egyedülálló személy, kétszemélyes háztartás esetén azon
házaspároknál, amelynek mindkét tagja betöltötte a 80. életévét. Mérséklésre csak abban az
esetben kerülhet sor, ha az érintett ingatlant más közeli hozzátartozók életvitelszerűen nem
lakják. A közszolgáltatási díj mérséklése iránt kérelmet kell benyújtani, a díj mérséklésére a
kérelem beadását követő hónap 1. napjától kerülhet sor.
(6) Azon ingatlanokról, Tulajdonosokról, akik esetében a közszolgáltatási díj mérséklésére
kerül sor, a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Szolgáltatót.
(7) Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatási díj
mérséklésére vonatkozó hatáskörének gyakorlását Újszász Város Polgármesterére ruházza.
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6. A rendelet végrehajtásának ellenőrzése, szabálysértési rendelkezések
9. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzéséről a jegyző a közterület-felügyelet útján gondoskodik.
(2) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek és helyszíni bírságot is
kiszabhatnak.
(3) A szabálysértési eljárás kezdeményezése. a helyszíni bírságolás nem mentesít a
rendeletben foglaltak végrehajtása alól.
10. §. A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést
követ el és 50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
-

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem a rendeletben
meghatározott módon veszi igénybe /2.§ (4) bekezdés; 5.§. (3) bekezdés, /;
7. Értelmező rendelkezések

11. § E rendelet alkalmazásában:
1. Köztisztasági szolgáltatás: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, a kijelölt
lerakóhelyre való elszállítása, hulladék ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenység;
2. Települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék
kezelése; gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.
3. Kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés
megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére
irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a
kezelőlétesítmények utógondozását is.
4. Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet
veszélyeztető, szennyező, károsító hatás megszüntetése, kizárása, a környezet elemeitől
történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -a Hgt. 3. számú
mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával;
5. Veszélyes hulladék: a Hgt. 2. számú mellékeltében felsorolt tulajdonságok közül eggyel
vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete,
összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék;
6. Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd, vagy folyékony hulladék, illető1eg
a háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más
hulladék;
7. Háztartási hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így a lakásokban,
valamint nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségben és területeken) folyamatosan
keletkező, a Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőtartályokban átmenetileg tárolható,
rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel
szállítható hulladék (így pl, a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási
edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyiségű
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falvakolat, a kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék,
karácsonyfa), továbbá a lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb
helyiségekben és területen folytatott kisipari tevékenység gyakor1ásából keletkezett hulladék,
feltéve, hogy együttesen elhelyezhető a Szolgáltató által rendszeresített szemétgyűjtő
tartályokban és ártalmatlanítható a Tulajdonos által kötelezően igénybe vett közszolgáltatás
keretében a kijelölt ártalmatlanító helyen;
8. Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben
felhalmozott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét,
háztartási berendezés és készülék, kivéve az elektronikai hulladéknak minősülőket.)
9. Inertanyag: az adott körülmények között kémiai reakcióba nem lépő anyag.
8. Záró rendelkezések
12. § (1) A rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 20/2009. (XII.23.)., a 14/2009.(IX.16.)., a
29/2008. (XII.31.) ., a 8/2008.(IV.16.)., a 22/2007. (IX.12.)., és a 13/2007. (IV.11.).,
rendeleteivel módosított 40/2006. (XII. 23.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ú j s z á s z, 2010. december 20.

/: Molnár Péter :/
polgármester

/: Boros Péterné :/
jegyző

6

