Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete
17/2008.(X.01.)Ör
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelezı igénybevételérıl
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ban; a Hgt. 27. §-ban, a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008.(III. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a
következıket rendeli el:
1. §
A rendelet célja
(1) Apátfalva község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének
megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,
(2) Apátfalva községben a hulladék által okozott terhelések csökkentése, a keletkezı hulladék
mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkezı hulladék minél nagyobb
arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélı ártalmatlanítása.

2. §
Általános rendelkezések
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Apátfalva község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a község közigazgatási területén lévı
valamennyi ingatlan tulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy
használójánál (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkezı települési szilárd
hulladékra.
(3) Az ingatlantulajdonos a rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe
venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.
(4) 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 (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen. Amennyiben a hulladék elkülönített győjtése
nem oldható meg, úgy a közszolgáltatást valamennyi hulladékra igénybe kell venni.
(5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezelésérıl
(hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény ( Hgt.) 13. §-ában foglaltaknak megfelelıen nem gondoskodik.
(6) A Hgt. 13. §-ában elıírtak szerintinek minısül a települési szilárd hulladék kezelése

(hasznosítása vagy ártalmatlanítása), ha a gazdálkodó szervezet
a) a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségérıl az erre
feljogosított és környezetvédelmi felügyelıség engedélyével rendelkezı kezelınek
történı átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével gondoskodik, vagy
b) e kötelezettségét a környezetvédelmi felügyelıség által engedélyezett, megfelelı
hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával
saját maga teljesíti.
(7) A (6) bekezdésben foglalt kötelezettségének teljesítése ellenére is köteles a gazdálkodó
szervezet a közszolgáltatás igénybevételére, ha a közszolgáltatás keretében nyújtott
hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelıség által igazoltan környezeti szempontból a
(6) bekezdésben foglaltaknál lényegesen kedvezıbb megoldással történik.
(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:
a) a közterületen keletkezı, továbbá az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató
szállítóeszközeihez rendszeresített és a Közszolgáltató által biztosított
győjtıedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon győjtött
és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék
begyőjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;
b) az ingatlanon összegyőjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési
szilárd hulladék évente egyszer - a Közszolgáltatóval egyeztetett idıpontban és
helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén - történı begyőjtésére és a
Közszolgáltató általi elszállítására;
c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint győjtött, begyőjtött és elszállított települési
szilárd hulladék ártalmatlanítására;
d) a települési szilárd hulladék egyes összetevıinek más összetevıktıl elkülönített,
szelektív begyőjtése (továbbiakban: szelektív begyőjtés).
(9) A hulladékkezelési közszolgáltatás nem terjed ki az építési törmelék jelen § (8)
bekezdésében meghatározott bármilyen kezelésére.

3. §
(1) A köztisztaság megırzésében mindenki köteles hathatósan közremőködni és a települési
környezet (különösen a közterületek) szennyezıdését, fertızését eredményezı
tevékenységtıl, illetve magatartástól tartózkodni.
(2) Apátfalva községben a települési szilárd hulladékokkal összefüggı tevékenység ellátásáról
szervezett módon kell gondoskodni.
(3) A győjtést és szállítást úgy kell végezni, hogy az szennyezést ne idézzen elı. Szennyezés
esetén az azt okozó köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertıtleníteni.

4. §
(1) A települési szilárd hulladékot kizárólag a Makó, Földeáki úti Makói Regionális
Hulladéklerakón (hrsz. 0141/39) szabad elhelyezni és ártalmatlanítani.
(2) A Makói Regionális Hulladéklerakón építési törmelék nem helyezhetı el.
(3) A hulladékártalmatlanító hely tulajdonosa (üzemeltetıje) nyilvántartást köteles vezetni a
lakosságtól és a gazdálkodó szervezetektıl beszállított hulladék adatairól.

5. §
A települési szilárd hulladék győjtésére,
elszállítására irányuló helyi közszolgáltatás szakmai követelményei
(1) A települési szilárd hulladék győjtése csak zártan, a keletkezı hulladékmennyiség és a
győjtés gyakorisága alapján e rendelet mellékletében meghatározott, a szolgáltatás
szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben, illetve más szabvány edényzetben
(továbbiakban: győjtıedény) történhet.
(2) A győjtıedényt a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell elhelyezni, közterületen
tartósan csak a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély alapján szabad.
(3) A szolgáltató a hulladékot elszállítás céljából az ingatlan bejáratának útpadkája közelében,
közterületen veszi át.

6. §
(1) Települési szilárd hulladék szállítása az erre a célra készült zárt rendszerő célgéppel
végezhetı.
(2) A települési szilárd hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy
hulladék a szállítójármőbe való ürítéskor, illetıleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és
más környezetterhelést ne idézzen elı.

7. §
Köztisztasági szolgáltatás
(1) A rendelet 1. §-ában meghatározott ingatlantulajdonosok kötelesek igénybe venni a
hulladékkezelési közszolgáltatást a rendeletben meghatározott feltételek szerint.
(2) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete köztisztasági közszolgáltatás
ellátásával bízza meg és kötelezi a szolgáltatással kapcsolatos jelen rendeletben
meghatározott jogosítványokkal a
Bio-Pannónia Kft-t (3000 Hatvan, Szepes Béla út 2.).
(3)

A szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevı között a jogviszony a szolgáltató
rendelkezésre állásával jön létre.
(4) A szolgáltatást igénybe vevık számára a szabványos és rendszeresített hulladékgyőjtı és
tárolóedények (típus-edényzet), valamint a konténer (továbbiakban együtt: tárolóedény)
használata kötelezı. A tárolóedények beszerzése és az ingatlan tulajdonosa, illetve
használó részére - a mellékletben szereplı bérleti díj ellenében - történı átadása a
szolgáltató feladata, azonban a közszolgáltatás során a szolgáltatást igénybe vevı
birtokában lévı szabványos edényzet is felhasználható a szolgáltatást igénybe vevı
választása szerint.
(5) Az ürítések gyakorisága hetente egy alkalom. A szolgáltató valamennyi győjtési mód
igénybevétele esetén 110 - 120 l. ürítési térfogatot biztosít igény esetén az igénybevevı

részére, ettıl indokolt esetben, konténeres győjtési mód alkalmazása esetén, maximum
20 %-os mértékkel, csak a lakossággal kötött megállapodás alapján térhet el.
(6) Az alkalmazható győjtı edényzet típusait e rendelet melléklete tartalmazza.
(7) A szolgáltató köteles a szemétgyőjtı edényzet kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal elvégezni. A szolgáltató által használatra átadott edényzet karbantartását,
felújítását és szükség szerinti cseréjét a szolgáltató végzi a hozzá beérkezett jelzés
alapján. Ez a szolgáltatatás díjmentes, amennyiben a meghibásodás, elhasználódás a
rendeltetésszerő használat során következett be, Amennyiben a meghibásodás nem
róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált edényzet javítása, pótlása, illetve
cseréje az ingatlantulajdonost, illetve használót terheli. Az edényzetek és konténerek
tisztítása a használó feladata.
(8) A szeméttároló edényeket az ütemezett szállítási idın kívül csak az ingatlanon belül,
illetve közterületen, közterület használati engedély alapján tárolható. A családi házas
területeken a tárolóedény csak a szállítás napján tehetı ki a közterületre. Ürítés után a
tárolóedényt a lehetı legrövidebb idın belül el kell vinni a közterületrıl.
(9) A nagyobb mérető berendezési tárgy (lom), továbbá a naponta keletkezı háztartási
hulladék mennyiséget meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett összegyőjtése
(lomtalanítási akció) évente egy alkalommal történik, amelynek a díja a szolgáltatásba
van beépítve.
(10) A szolgáltatást igénybe vevı köteles együttmőködni a hulladék mennyiségi csökkentését
célzó, illetve a háztartásokban képzıdı veszélyes hulladék komponensek elkülönített
győjtését igénylı kezdeményezésekben, különösen a szelektív hulladék győjtésben,
továbbá a hulladék felhasználásában.
(11) A szolgáltatás igénybevevıje a győjtési rend szerinti alkalommal jogosult a győjtı
edényzet mellé zsákban kommunális hulladékot elhelyezni, melyet a szolgáltató köteles
mindennemő költségtérítés nélkül elszállítani és ártalmatlanítani.
(12) A
szolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységérıl évente részletes
költségelszámolást készíteni, és azt a települési önkormányzatnak benyújtani.
(13) A szolgáltató a szemétszállítás rendjérıl és annak megváltoztatásáról a közszolgáltatás
valamennyi érdekeltjét 8 nappal korábban értesíteni köteles.

8. §
Díjfizetési kötelezettség

(1) A közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megilletı díjakat a melléklete tartalmazza.
(2) A díjakat az igénybevevı számla ellenében, negyedévente, utólag köteles megfizetni, a
számlázási idıszakot követı 8 napon belül készpénzben, átutalással, vagy postai úton. A
meg nem fizetett díj adók módjára behajtható köztartozásnak minısül a Hgt. rendelkezései
szerint.
(3) A szolgáltatási díj vetítési alapja az igénybe vett edénytérfogat. Az egytényezıs
közszolgálati díj magába foglalja a hulladékgyőjtés, szállítás, ártalmatlanítás, hasznosítás
költségeit,
a
létesítmény
bezárásának,
rekultivációjának,
utógondozásának,
monitorozásának továbbá a számlázás költségeit.
(4) Az ingatlan tulajdonosa (használója, bérlıje) közszolgáltatási szerzıdéskötési
kötelezettségének köteles eleget tenni, az ehhez szükséges adatokat a közszolgáltatást
nyújtó részére átadni.
(5) A közszolgáltatást nyújtó a szolgáltatásra irányuló szerzıdés létrehozatala, tartalmának

meghatározása, módosítása, illetve a díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos
követelések érvényesítése céljából kezelheti az ingatlan tulajdonosának (használójának,
bérlıjének) azonosításához szükséges és elégséges személyes adatot (közszolgáltatást
igénybe vevı neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve).
(6) A szolgáltatónak tilos a személyes adatok kezelése során korlátozás nélkül használható,
általános és egységes személyazonosító jelet alkalmaznia.
(7) Külön kérelemre aki e rendeletben megállapított szolgáltatási díjat szociális helyzete miatt
nem tudja megfizetni, úgy az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló helyi rendelet lakásfenntartási támogatására vonatkozó szabályai szerint
támogatásban részesülhet.
(8) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni, ha a nem lakott lakásban szemét nem keletkezik. A
lakásüresedést – ami negyedéves idıtartamot meghaladóan vehetı figyelembe – az
ingatlantulajdonos (üzemeltetı) 8 napon belül köteles a közszolgáltatónak bejelenteni,
fogyasztás nélküli közüzemi számla csatolásával (ivóvíz, elektromos áram) vagy más
alkalmas módon azt igazolni. Más alkalmas módnak minısül különösen a tartós
gyógyintézeti kezelés, az iskolai tanulmányok folytatása, szabadságvesztés továbbá a
tulajdonos/használó elhalálozásának megfelelı igazolása.

9. §
A szolgáltatónak közszolgáltatási díjcsökkentı tényezıként kell figyelembe venni a
közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési,
illetıleg önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkezı
melléktermékek, így különösen a hulladéklerakó gáz, komposzt, valamint a szelektíven
begyőjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történı átadásból származó
bevételt.

10. §
Szabálysértési rendelkezések
(1) Az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 7. § (2)
bekezdésében meghatározott köztisztasági szabálysértésen túlmenıen szabálysértést
követ el:
a) aki az Ör. 3. § (1), (3) bekezdés, a 4. § (1), az 5. § (1), a 6. § (2), a 7. § (8)
bekezdésében foglaltakat megsérti,
b) aki az Ör. 7. § (7) bekezdésében elıírt tisztántartási kötelezettségének nem tesz
eleget.
(2) A rendelet megszegıivel szemben 30.000,-Ft-ig terjedı szabálysértési bírság szabható ki.

11. §
Ellenırzés
A rendelet megszegıivel szemben helyszíni bírság alkalmazható, vagy szabálysértési
feljelentés tehetı.

12. §
Értelmezı rendelkezések
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) települési szilárd hulladék:
aa) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés,
üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és
területein, valamint az intézményekben keletkezı,
ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı
ac)
háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkezı - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem
minısülı szilárd hulladék.
b)
ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet
veszélyeztetı, szennyezı, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet
elemeitıl történı elszigeteléssel vagy anyagi minıségének megváltoztatásával -, a Hgt.
3. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával;
c) kezelés: a hulladék veszélyeztetı hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés
megelızésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történı visszavezetésére
irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a
kezelılétesítmények utógondozását is;
d) győjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történı
elszállítás érdekében;
e) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a
fuvarozást is;
f) 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;
g) hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék
tekintetében az önkormányzat által szervezett és fenntartott begyőjtési és szállítási,
valamint ártalmatlanítási közszolgáltatások együttes elnevezése;
h) közszolgáltató: Apátfalva község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos
jogszabályok elıírásainak megfelelı eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott
idıtartamra kizárólagos jogot szerzett vállalkozás - gazdálkodó szervezet, külföldi
vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe -, illetve a vállalkozások
által megjelölt - jelen rendeletben nevesített - jogi személy;
i) gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet,
a gazdasági társaság, az egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek

j)

k)

vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, továbbá az egyéni vállalkozó. Az
állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint
az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggı polgári jogi kapcsolataira is a
gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény
e jogi személyekre eltérı rendelkezést tartalmaz;
közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelıen bárki használhat, ideértve
a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a
tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület,
amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;
hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevıjének a termelésben vagy a
szolgáltatásban történı felhasználása.

13. §
Záró rendelkezések
(1) A rendelet 2008. október 1-én lép hatályba.
(2) Egyidejőleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelezı igénybevételérıl szóló 16/2001.(12.19.) sz. Ör; és az azt módosító
6/2002.(03.27.) Ör; a 15/2002. (12. 18.)Ör és a 27/2007.(XII.19.)Ör-tek.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyzı

1. sz. melléklet
Egységnyi díjtétel 2008. október 01-tıl

30 liter + zsákok
60 liter + zsákok
90 liter + zsákok
120 liter + zsákok
150 liter +zsákok

Nettó Ft/ürítés
116,213,315,381,474,-

Lakossági díjtétel

Nettó Ft/ürítés
116,213,315,381,474,-

30 liter +zsákok
60 liter +zsákok
90 liter +zsákok
120 liter + zsákok
150 liter + zsákok

Bruttó Ft/ürítés
139,255,378,457,569,-

Közületi díjtételek
Edényzet őrtartalmat
110-120 l-es kuka
1,1 m3-es konténer
4 m3-es konténer

Szállítási díj Ft/nettó
Közület
470,4 Ft/ürítés
4704,-Ft/ürítés
18.900,-Ft/ürítés

Győjtıedények bérleti díja (lakossági, közületi)
Edényzet őrtartalmat
110-120 l-es kuka
1,1 m3-es konténer
4 m3-es konténer

Használati díj Ft/hó (nettó)
197,78 Ft/hó
2343,88 Ft/hó
3662,39 Ft/hó

