Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja, hatálya
1.§ A rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti és épített környezet
megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás
kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel, valamint a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) rögzített elvek érvényesítése. A kötelező
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható,
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
2.§ (1) A rendelet területi hatálya, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Ságvár község
közigazgatási belterületére terjed ki.
(2) Ságvár
bekapcsolva.

község

külterülete

a

hulladékgazdálkodási

közszolgáltatásba

nincs

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Ságvár község belterületén fekvő ingatlan
használójára.
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékra, valamint a települési
közművel és nem közművel összegyűjtött települési szennyvízre és a velük összefüggő
tevékenységre.
3.§ A közterületek használatára,
rendeletek tartalmazzák.

tisztántartására,

vonatkozó

szabályokat

külön

2. Értelmező rendelkezések
4.§ (1) E rendelet alkalmazásában:
1. alapszolgáltatás: 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal
történő ürítése, melyet valamennyi ingatlanhasználó köteles igénybe venni,
2. hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető
települési hulladék, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes
hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló,
felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely,
3. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra
alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére
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szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan
rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel,
4. lakóegység: helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és mellékhelyiségek
műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület közös
közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában
alkalmas. A lakóingatlan az egész évben tartózkodásra alkalmas lakóépület önálló
egysége,
5. típus edényzet: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális,
szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési
igények kielégítésére alkalmasak.
(2) Egyéb alapfogalmak tekintetében a Ht. 2.§ (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.
II. Fejezet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
5.§ Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően
ellátandó közszolgáltatásként az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék
rendszeres
gyűjtésére,
szállítására
és
ártalmatlanítására
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást szervez és tart fenn. A közszolgáltatást a közszolgáltatóval kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
6.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres,
vagy alkalmi elszállítására,
b) a Ht.-ben meghatározott lomhulladékot évente egyszer a közszolgáltató által
meghatározott időpontban és helyen, az erre a célra biztosított szállítóeszközén történő
begyűjtésére és a közszolgáltató által elszállítására,
c) a közszolgáltató által a településen elhelyezett szelektív gyűjtőszigetekben
összegyűjtött települési hulladék elszállítására,
d) az ingatlanhasználónál keletkezett zöldhulladék begyűjtésére és rendszeres
elszállítására,
e) az a)-d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési
hulladék elhelyezésére, kezelésére, ártalmatlanítására.
4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
7.§ Ságvár Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az
AVE-ZÖLDFOK Településgazdálkodási és Kommunális Zrt. (8600 Siófok, Bajcsy-Zs. utca
220.) végzi az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján 2013. december 31-ig.
2014. január 1-jétől az Önkormányzat a Ht. előírásainak megfelelő közszolgáltatóval
közszolgáltatási szerződést köt a Ht.-ben szabályozott módon és tartalommal.
8.§ (1) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a település közigazgatási
területén belül a rendszeres hulladékszállításba bevont belterületi ingatlanok tulajdonosa,
használója, kezelője köteles igénybe venni.
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(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó, amennyiben a háztartási hulladékhoz
hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. §ban
meghatározottak
szerint
gondoskodik,
nem
köteles
a
közszolgáltatás
igénybevételére.
(3) Az a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó, amelyik nem a közszolgáltatóval köt a
(2) bekezdésben meghatározott hulladék kezelésére szerződést, köteles az ellenőrzésre
feljogosított
személynek
a
hulladékgazdálkodási
létesítmény
által
kiállított
számlával/befogadó nyilatkozattal igazolni hulladékának a létesítménybe történő
beszállítását.
(4) Amennyiben a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a (2) bekezdésben
meghatározott hulladék kezelésére a települési önkormányzat közigazgatási területén
szervezett közszolgáltatást veszi igénybe, a közszolgáltatóval – az önkormányzati
rendelet előírásai figyelembevételével - egyedi szerződést köteles kötni, mely alapján a
gazdálkodó szervezet a közszolgáltatónak közvetlenül köteles a közszolgáltatás díját
megfizetni.
(5) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról,
szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött
külön szerződés alapján.
9.§ A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön a
szerződés írásba foglalásával. A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit a Ht. és a
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
10.§ A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató a rendelet 2.
mellékletében meghatározott gyakorisággal köteles gondoskodni. A települési hulladék
elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a helyben szokásos módon
köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni.
11.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba be nem kapcsolt területen keletkezett
települési hulladékot az ingatlan használója az arra feljogosított közszolgáltatóval köteles
elszállíttatni vagy jogszabályban meghatározott módon történő újrahasznosításáról illetve
ártalmatlanításáról gondoskodni.
12.§ (1) A települési hulladékot csak szabványos gyűjtőedényben, a 25. § alapján lehet,
az ingatlan bejárata előtti, vagy kijelölt közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a
közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.
(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottjai megállapítják, hogy a gyűjtőedényben a 15. § (2)
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy abba nedves anyag
belefagyott, vagy a gyűjtőedény nincs a közszolgáltató által biztosított érvényes
azonosító jellel (matrica) ellátva a tartály kiürítését jogosultak megtagadni. A
gyűjtőedény használata következtében a szállító jármű berendezésében keletkezett
kárért a gyűjtőedényt szabálytalanul használó személy a felelős.
(3) Közterületen gyűjtőedény csak a szállítás napján helyezhető el. Minden egyéb
esetben a gyűjtőedény tárolására Ságvár Község Önkormányzatától a tulajdonosi
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hozzájárulást meg kell kérni.
5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
13.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került
települési hulladékot a rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni,
hasznosításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az
ingatlanhasználó köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján a legkisebb
mértékűre szorítani,
b) a települési hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során
megfelelő gondossággal 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 károsítása, a közrendet és a
közbiztonságot ne zavarja,
c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre a rendeletben
feljogosított közszolgáltatónak átadni.
(2) Települési hulladékot felhalmozni nem szabad, azt az ingatlanhasználó a szállítási
napon a közszolgáltatónak köteles átadni.
(3) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon
belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.
(4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a
háztartási hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök
egyetemlegesen kötelezettek.
14.§ (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényt az
ingatlanon belül tartja, azt közterületre csak a szállítás napján 7.00 óráig kell kihelyezni
és azt a gyűjtés napján a közterületről be kell vinni.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban
kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat,
elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(4) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltató által
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult.
5) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és
az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól
megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése,
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illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.
15.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
(2) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést
végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
(3) Közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladékot kiönteni tilos.
6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
16.§ (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben
meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék elszállítása
tartozik.
(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles
végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles
megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a
használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége.
(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel
helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani.
(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű települési hulladékot nem
köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által meghatározott műanyag zsákban lett
kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó igénybejelentést az ingatlanhasználó
nem tette meg.
(6) A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedény mellé
kihelyezett fenyőfákat a közszolgáltatás keretén belül külön díj felszámítása nélkül
szállítja el.
17.§ (1) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési
hulladék elszállítását, ha
a) nem az e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a
települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható,
c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni,
d) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás
során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a
begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve
kezelés során veszélyeztetheti a környezetet.
(2) A közszolgáltató, megrendelés ellenében köteles elszállítani azon települési
hulladékot, amely nem a rendelet szerinti mennyiségben vagy módon kerül kihelyezésre
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a megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül. E határidő,
munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik.

amennyiben

7. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai
18.§ (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat
fizetni.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47/A. §-a és 91. §-a
szerint a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével az illetékes miniszter
állapítja meg.
(3) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a
közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató az ingatlanhasználó
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását igazolja.
19.§ (1) Az ingatlanhasználóktól a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási
díjat havonta utólag, illetve e rendelet szerinti szerződésben meghatározott időpontban számla ellenében - jogosult a közszolgáltató beszedni. A közszolgáltatás díját átutalással
vagy készpénzátutalási megbízás útján kell kiegyenlíteni.
(2) A fizetésre kötelezett a közszolgáltató által megküldött számla alapján megállapított
határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató
késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A díjhátralék keletkezését követően a Ht. 52. §.
alapján kell eljárni.
(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra,
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles.
(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeg és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató
visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes
díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
20.§ Mentesül az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól:
a) mindaddig, amíg ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas
felépítmény nincs elhelyezve,
b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget a rendeletben meghatározottak szerinti
közszolgáltatási kötelezettségének.
8. A közszolgáltatás szüneteltetésének szabályai,
21.§ (1 ) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen
legalább 30 napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a
közszolgáltatónak. A szünetelés a következő hónap 1. napján lép érvénybe. A szünetelés
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feltétele, hogy az ingatlanhasználó felhatalmazza a közszolgáltatót arra, hogy a víz és
csatornaszolgáltatótól az ingatlan fogyasztási adatait a szünetelés ideje alatt bármikor
lekérhesse.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlanhasználó ezt
írásban, haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.
(4) Amennyiben az ingatlanban a vízfogyasztás átlaga a havi 0,1 m3-t meghaladja, az
adott teljes hónapra az ingatlanhasználó és a közszolgáltató hulladékkezelési
közszolgáltatási jogviszonya helyreáll és attól kezdve folyamatosan fennáll, kivéve, ha a
havi 0,1 m3-t meghaladó vízfogyasztást a víz és csatornaszolgáltató igazolása alapján
műszaki hiba (csőtörés) okozta.
(5) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó
hulladékot helyeztek ki, a közszolgáltató az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett
köteles a hulladékot elszállítani, az ingatlanhasználó pedig köteles a közszolgáltatási díjat
megfizetni.
9. A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
22.§ (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra
alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező
igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása.
(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségének.
(3) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató
gondoskodik.
(4) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
(5) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetén a Ht. alapján a
természetes személyazonosító adatokat, és a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az
adatokat kezeli.
(6) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződése viszony
létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A
jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat
megsemmisíti.
10. Nem rendszeres közszolgáltatások
23.§ (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató
évente egy alkalommal, valamint a karácsonyfa elszállításáról a közszolgáltatás
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keretében
külön
díj
felszámítása
nélkül
gondoskodik.
Lebonyolításáról
és
megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató
gondoskodik.
(2) A gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésében meghatározott lomtalanítási akciót
nem jogosultak igénybe venni.
(3) A települési hulladék egyes összetevőinek közszolgáltatás keretében történő szelektív
összegyűjtését, a gyűjtés rendszerességét, az igénybe vehető gyűjtőedény típusát és az
elhelyezhető hulladéktípusokat a közszolgáltató határozza meg és azt a gyűjtőedényeken
megfelelő szöveggel és piktogrammal feltüntetve egyértelmű módon jelöli. A település
közterületén megtalálható szelektív hulladékgyűjtő szigetek listáját a rendelet 3.
melléklete tartalmazza.
(4) Az ingatlanhasználó a szelektív gyűjtésre létesített gyűjtősziget igénybevételéért
külön díjat nem köteles fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti a közszolgáltatási
díj megfizetése alól.
11.A települési hulladék gyűjtése és elhelyezése
24.§ (1) A rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon
keletkezett települési hulladék és lomhulladék a somi hulladékgazdálkodási
létesítményben, a szelektív hulladékgyűjtésre kijelölt gyűjtőszigetekben helyezhetők el.
(2) A nem engedélyezett helyen elhelyezett vagy elhagyott települési hulladékot vagy
veszélyes hulladékot annak elhelyezője vagy elhagyója köteles a kijelölt
hulladékgazdálkodási létesítménybe elszállításáról gondoskodni. Ennek elmaradása
esetén az Önkormányzat a lerakó költségére a hulladékot elszállíttatja.
(3) A keletkező lomhulladékot a hulladék tulajdonosának megrendelésére a
közszolgáltató külön díjfizetés ellenében elszállítja, vagy azt a tulajdonos az (1)
bekezdésben
megjelölt
hulladékgazdálkodási
létesítménybe
saját
költségén
beszállíthatja.
25.§ (1) Az ingatlanhasználók a hulladék gyűjtésére az alapszolgáltatás keretében az
alábbi űrtartalmú, közszolgáltató által rendszeresített típusú gyűjtőedényt a következő
maximális tömegű hulladék elhelyezésére kötelesek igénybe venni:
a) 60 literes gyűjtőedény esetében
15 kg,
b) 110 és 120 literes gyűjtőedény esetében
25 kg,
c) 240 literes gyűjtőedény esetében
50 kg,
d) 1.100 literes gyűjtőedény esetében
250 kg,
e) a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsák.
(2) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti
időszakra lakóingatlanonként a ténylegesen keletkezett hulladékmennyiséget kell
figyelembe venni, mely nem lehet kevesebb, mint a közszolgáltató által rendszeresített
(1) bekezdés szerinti legkisebb térfogatú gyűjtőedény.
26.§ (1) Amennyiben az ingatlan használója legalább két naptári hónap időtartamra az
addig általa igénybe vett gyűjtőedénytől eltérő térfogatú, vagy darabszámú gyűjtőedény
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elszállítását kéri, ez irányú változási igényét a közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap
20. napjáig írásban kell közölnie. Nem egyértelmű közlés esetén a közszolgáltató 8
napon belül köteles a pontosításra írásban felhívni a bejelentőt. Ez esetben a
közszolgáltató a változást a pontosítás beérkezését követő hónap első napjától köteles
figyelembe venni.
(2) Ha az ingatlan használója a (1) bekezdés szerinti bejelentésben nem jelöli meg a
vélelmezettől eltérő térfogatú, vagy darabszámú gyűjtőedény használatának időtartamát,
a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít és számláz, amíg az ingatlan
használója más tartalmú bejelentést nem tesz.
27.§ (1) A közszolgáltató a települési hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető
szemét mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha az a közszolgáltató
által rendszeresített, és felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve.
(2) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű települési hulladékot nem
köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő
zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítására a vonatkozó 26.§ (1) bekezdés szerinti
igénybejelentést az ingatlan használója nem tette meg.
12.Üdülőingatlanokra vonatkozó szabályok
28.§ Ságvár község közigazgatási területén Ságvár Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ságvár község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011 (VI.09.)
önkormányzati rendelete alapján nem található üdülőövezetként és hétvégi övezetként
jelölt terület, ezért az önkormányzat az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat
nem állapít meg.
13. A rendelet betartásának ellenőrzése
29.§ (1) A rendeletben foglaltak
megvalósulását a jegyző ellenőrzi.

betartását

és

a

közszolgáltató

vállalásainak

(2) A közszolgáltató köteles a jegyző felé jelezni, ha tevékenysége során a rendelet
szabályainak megsértését tapasztalja.
30.§ (1) A rendelet alkalmazásában Ságvár község közigazgatási területén a közösségi
együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely
a) a rendelet 8. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben,
b) a rendelet 11. §-ában,
c) a rendelet 12. § (1) és (3) bekezdéseiben,
d) a rendelet 13. § (1), (2) és (3) bekezdéseiben,
e) a rendelet 14. § (1), (2), (3) és (5) bekezdéseiben,
f) a rendelet 15. §-ában,
g) a rendelet 24. § (2) bekezdésében,
előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és
ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak
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megszegőjével szemben Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
közösségi
együttélés
alapvető
szabályairól
és
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
szóló
10/2013
(IX.13.)
önkormányzati
rendeletében
meghatározott közigazgatási bírság szabható ki, a hivatkozott önkormányzati rendelet
rendelkezéseinek megfelelően.
(3) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesíti az elkövetőt
a helyreállítási kötelezettség alól.
III.
Fejezet
Záró rendelkezések
31.§ (1) Ez a rendelet a 2013. december 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti Ságvár Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről,
a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
6/2002 (IX.06.) önkormányzati rendelete.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Ságvár, 2013. november 28.

Kecskés Gábor s.k.
polgármester

dr. Schmieder Ibolya s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel 2013. november 29. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama
30 nap.
Ságvár, 2013. november 29.
dr. Schmieder Ibolya s.k.
jegyző
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1. melléklet a 15/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelethez
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
EGYES TARTALMI ELEMEI
A szerződésben meg kell jelölni:
- a szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével,
- a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, időtartamát,
- a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,
- az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat,
- a gyűjtőedény(ek) használatának módját,
- a közszolgáltatás díját és megfizetésének módját,
- a szerződés felmondásának feltételeit,
- az irányadó jogszabályok meghatározását,
- polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságot.

11

2. melléklet a 15/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési hulladék
elszállításának gyakorisága

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési hulladék
elszállítására január – december hónapok között heti egy alkalommal kerül sor.
Szállítási nap: péntek.
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3. melléklet a 15/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Települési hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtése közterületen
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Ságváron:
a) 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca,
b) 8654 Ságvár, Dózsa György utca,
c) 8654 Ságvár, Rákóczi Ferenc utca,
d) 8654 Ságvár, Rózsa utca,
e) 8654 Ságvár, Fő utca – Újtelep I utca közötti 18 hrsz-ú közterület.
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