Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2014.(I.29.)Ör
a települési hulladékgazdálkodásról és a
közterület tisztántartásáról
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §
(4) bekezdése 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
(1) Apátfalva község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének
megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel.
(2) Apátfalva községben a hulladék által okozott terhelések csökkentése, a keletkező hulladék
mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb
arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.

2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet alanyi hatálya Apátfalva közigazgatási területén belül minden ingatlan
tulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelőre és használóra (továbbiakban: ingatlan
tulajdonos) valamint minden Apátfalva közigazgatási területén települési hulladék
gyűjtését, szállítását végzőre.
(2) A rendelet területi hatálya Apátfalva község közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra.

3. §
A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása és ellátása
(1) Apátfalva Község Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a
települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és
kezelésére.
(2) A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásával
a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft-t (6724 Szeged, Városgazda sor 1.) bízta meg.
(3) A települési szilárd hulladékot a szolgáltató kizárólag a Hódmezővásárhely, 01957/1 hrszú területre az A. S. A. tulajdonában és üzemeltetésében lévő Hulladékkezelő telepre
szállítja – érvényes hulladékszállítási engedélye alapján – ártalmatlanítás és kezelés
céljából.
(4) A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. rendelkezik:
a) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által
kiadott 49602-1-17/2013. számú engedélyével, amely alapján hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenységet végezhet,
b) az OHÜ
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
Nonprofit
Kft.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás B/I. minősítési osztályba sorolásával (okirat
sorszám: A-082/2013.).

4. §
Közüzemi szerződés
A Közszolgáltató az ingatlan tulajdonossal a 10. § alapján közüzemi szerződést köt.

5. §
Értelmező rendelkezések
A rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell
alkalmazni és értelmezni.

II. fejezet
A közszolgáltatási tevékenység megnevezése
6. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:
a) a közterületen keletkező, továbbá az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató
szállítóeszközeihez rendszeresített, az ingatlan tulajdonos, használó által biztosított
gyűjtőedényzetbe, az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére
bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi
elszállítására;
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési
szilárd hulladék évente egyszer - a Közszolgáltatóval egyeztetett időpontban és
helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén - történő begyűjtésére és a
Közszolgáltató általi elszállítására;
c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési
szilárd hulladék ártalmatlanítására;
d) a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített,
szelektív begyűjtése (továbbiakban: szelektív begyűjtés).

III. fejezet
A közszolgáltatás igénybevételének szabályai
7. §
(1) Tulajdonos váltás esetén az ingatlan új tulajdonosa 8 napon belül köteles a tényt az
Apátfalvi Polgármesteri Hivatalban írásban bejelenteni, ezt követően a szolgáltatóval a
szerződéskötési kötelezettségének eleget tenni. A korábbi tulajdonos díjfizetési
kötelezettsége a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.
(2) A bejelentés időpontjáig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlantulajdonos köteles
megfizetni.
(3) Amennyiben a tulajdonos más településre költözik, ezt 8 napon belül köteles bejelenteni a
Polgármesteri Hivatalban.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg 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 gyűjteni és köteles a
közszolgáltatást a rendelet szerint mind a magánszemélynek, mind a gazdálkodó
szervezetnek külön – külön igénybe venni.

8. §
A hulladék gyűjtése, szállítása
(1)A települési szilárd hulladék gyűjtése csak zártan, a keletkező hulladékmennyiség és a
gyűjtés gyakorisága alapján a szolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben, illetve más szabvány edényzetben (továbbiakban: gyűjtőedény) történhet.
(2) A gyűjtőedényt a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell elhelyezni, közterületen
tartósan csak a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély alapján szabad.
(3) A gyűjtőedényeket a közterületen a Közszolgáltató által megjelölt időpontokban a gyűjtést
végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen a szállítási napot megelőző
napon 18 órától lehet kihelyezni.
(4) Ha gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, 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. Köteles továbbá az
így okozott esetleges kárt megtéríteni.
(5) 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.
(6) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos.
9. §
(1) Települési szilárd hulladék szállítása az erre a célra készült zárt rendszerű célgéppel
végezhető.
(2) A települési szilárd hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy
hulladék a szállítójárműbe való ürítéskor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és
más környezetterhelést ne idézzen elő.

A közüzemi szerződés tartalma, adatszolgáltatási és adatkezelési szabályok
10. §
(1) A gazdálkodó szervezet és a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek, valamint a
közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés
foglalja magába.
(2) A közüzemi szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és azonosító adatai,
b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja,
c) a teljesítés helye,
d) a megrendelő által biztosított gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint,
e) az ürítés gyakorisága és az ürítés idejének napja,
f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék
mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,
g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,
i) az irányadó jogszabályok meghatározása.

11. §
(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis
létrehozása és működtetése.
(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 ingatlantulajdonosok 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
amelyeket az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a
természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az
adatokat kezeli.
(6) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait a szerződéses viszony
létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A
jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat
megsemmisíti.

A közszolgáltatás ellátásának rendje, a szolgáltató
és az ingatlanhasználó jogai, kötelezettségei
12. §
(1) Az ingatlan tulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszony létrejön:
a) a közszolgáltatás igénybevételével,
b) a közszolgáltató a közszolgáltatásnak az ingatlantulajdonos részére történő
felajánlással,
c) a közszolgáltatás rendelkezésre állásával.
(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés
hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.

13. §
(1)A szolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos és rendszeresített hulladékgyűjtő és
tárolóedények (tipus-edényzet), valamint a konténer (továbbiakban együtt: tárolóedény)
használata kötelező. A tárlóedények beszerzése az ingatlan tulajdonos, használó feladata.
(2) Az ürítések gyakorisága hetente egy alkalommal történik.
(3) A szolgáltató köteles a szemétgyűjtő edényzet kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal elvégezni.
(4) A szeméttároló edényeket az ütemezett szállítási időn kívül csak az ingatlanon belül,
illetve közterületen, közterület használati engedély alapján tárolható. Ürítés után a tároló
edényt a lehető legrövidebb időn belül el kell vinni a közterületről.
(5) A nagyobb méretű berendezési tárgy (lom), továbbá a naponta keletkező háztartási
hulladék mennyiséget meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett összegyűjtése
(lomtalanítási akció) évente egy alkalommal történik, amelynek a díja a szolgáltatásba van
beépítve.
(6) A szolgáltatást igénybe vevő köteles együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését
célzó, illetve a háztartásokban képződő veszélyes hulladék komponensek elkülönített

gyűjtését igénylő kezdeményezésekben, különösen a szelektív hulladékgyűjtésben,
továbbá a hulladék felhasználásában.
(7) A szolgáltatás igénybevevője a gyűjtési rend szerinti alkalommal jogosult a gyűjtő
edényzet mellé zsákban kommunális hulladékot elhelyezni, melyet a szolgáltató köteles
mindennemű költségtérítés nélkül elszállítani és ártalmatlanítani.
(8) A szolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes
költségelszámolást készíteni, és azt a települési önkormányzatnak benyújtani.
(9) A szolgáltató a szemétszállítás rendjéről és annak megváltoztatásáról a közszolgáltatás
valamennyi érdekeltjét 8 nappal korábban értesíteni köteles.

Lakossági eredetű egyéb szilárd hulladék
14. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás nem terjed ki az építési és bontási hulladék, veszélyes
hulladék gyűjtésével, átvételével kapcsolatos kérdésekre.
(2) A lomtalanításra 4. § (1) bekezdés a) pontja az irányadó.

IV. fejezet
A közszolgáltatás díja
15. §
(1) A díjakat az igénybevevő számla ellenében, negyedévente, utólag köteles megfizetni, a
számlázási időszakot követő 8 napon belül készpénzben, átutalással, vagy postai úton.
(2) A szolgáltatási díj vetítési alapja az igénybe vett edénytérfogat. Az egytényezős
közszolgálati díj magába foglalja a hulladékgyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, hasznosítás
költségeit,
a
létesítmény
bezárásának,
rekultivációjának,
utógondozásának,
monitorozásának továbbá a számlázás költségeit.
(3) A díj kiszámítása a díjszámlázási időszak alatt (negyedév) az egységnyi térfogat és az
ürítések számának szorzata alapján történik.
(4) 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.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése
16. §
(1) Amennyiben az ingatlan a népesség-nyilvántartás igazolása alapján nem lakott, az
ingatlantulajdonos a Polgármesteri Hivataltól írásban kérheti a közszolgáltatás
szüneteltetését.
(2) A lakásból való tartós – minimum 3 hónap – távollét (külföldi munkavállalás,
szabadságvesztés stb.) esetén az egységnyi díjtételt a közszolgáltató kérelemre csökkenti,
a lakásba történő lakcím bejelentkezés esetén növeli; kijelentkezés, elhalálozás esetén
pedig csökkenti az egységnyi díjtételt.

VI. fejezet
Közterület tisztántartása
17. §
(1) Apátfalva község területén az utak és járdák tisztántartása az ingatlan tulajdonosának
vagy tulajdonosainak (ház és telek tulajdonosok) kezelőjének, használójának
(továbbiakban: tulajdonosának) kötelessége.
(2) A község parkjainak, játszótereinek szilárd burkolatú útjainak tisztántartásáról, egyéb
útjainak karbantartásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni.
(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a háza és telke előtt elhúzódó járdát, a járda és a
kocsiút közötti zöld területet szükséghez mérten, de legalább havonta egy alkalommal
gaztól mentesíteni, a füvet levágni.
(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a járdáról télen a havat eltakarítani, ha síkossá válik –
megfelelő anyaggal (fűrészpor, salak, homok) – leszórni, szükség szerint, naponta
többször is.
(5) A tulajdonos kötelessége a járda és az úttest között lévő vízelvezető árkot állandóan
tisztítani, gaztól mentesíteni.
(6) A (2) bekezdésben felsorolt munkákat a közterületen a polgármesteri hivatal, az
intézmények előtt az intézmények vezetői, a kereskedelmi és egyéb feladatokat ellátó
szervek ingatlanai előtt pedig az egységek vezetői kötelesek elvégeztetni.
(7) Gondozatlan járda és útterület tisztántartását, a hótól és jégtől való tisztítását a
polgármesteri hivatal az ingatlan tulajdonosának költségére elrendelheti – a kifizetett
munkadíj adók módjára behajtható.
(8) Ahol a gyalogközlekedésre szánt útterület a járművek közlekedésére szánt útterülettől
nincs felismerhetően elkülönítve, ott az ingatlan mentén 1 m széles területsávot kell
járdának (gyalogútnak) tekinteni.
(9) Az utcakereszteződésekben is, a kocsiúton keresztülvezető gyalogos átkelőhelyek
tisztántartására – fele-fele arányban – az ingatlan tulajdonosának, használójának
kötelessége.

18. §
(1) Szemetet, hulladékot, állati hullát stb. közterületen tárolni tilos! Az állati hullák
tárolására a dögtér van kijelölve.
(2) Anyagszállításnál figyelni kell arra, hogy az a közterületet ne szennyezze, és a
szállítmányból semmi ne hulljon le. Por vagy bűz, csepegés ne következzen be.
Könnyen kihulló anyag (homok, kavics, salak stb.) csak olyan járművön szállítható,
amely annak lehullását megakadályozza. Szennyeződés esetén az eredeti állapotot
kell visszaállítani.
(3) Az építési, bontási és tatarozási munkákat úgy kell végezni, hogy az építési és bontási
anyagok, valamint a kiásott föld a közforgalmat ne akadályozza. A rongálódásból
eredő kárt annak az okozója köteles helyreállítani, illetve megtéríteni.
(4) Közterületen építési, bontási és egyéb anyagot csak a polgármesteri hivatal által
kiadott (engedélyben megjelölt helyen, módon és ideig) szabad tárolni.
(5) Üzlethelyiségek és elárusító helyek előtti gyalogutat a helyiség bérlője vagy
használója köteles tisztántartani, tekintet nélkül arra, hogy a szemét az üzleti
tevékenységből származik-e vagy sem.

19. §
(1) Közforgalom céljára szolgáló területeket (utcákat, utakat, hidakat, parkokat)
beszennyezni, sarat felhordani, vagy más – szemetet, hulladékot eldobálni, továbbá
szennyvizet, vagy folyadékot a közterületre kiönteni nem szabad.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt közterületen legeltetni még felügyelet mellett sem szabad.
(3) A közterületen felgyülemlett szemét összegyűjtéséről a polgármesteri hivatal
gondoskodik. E célra, a közterületre (park, gyermekjátszótér, autóbuszváró stb.)
megfelelő hulladékgyűjtőt kell kihelyezni.

VII. fejezet
Záró rendelkezések
20. §
(1) A rendelet 2014. február 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról, vízelvezető árkok tisztántartásáról és a házi
szemét elhelyezéséről szóló 11/2003. (05.07.) Ör
(3) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 17/2008. (X.01.) Önkormányzati rendelet.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyző

Záradék: A képviselő-testület a rendeletet a 2014. január 28. ülésén fogadta el.
A rendelet 2014. január 29-től a hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

Apátfalva, 2014. január 29.

Sajtos László
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A települési hulladékgazdálkodásról és a
közterület tisztántartásáról szóló rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: társadalmi hatása nincs.
II. gazdasági hatásai: csökken a hulladék mennyiség, növekszik az újrahasznosítható
anyagok mennyisége.
III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei: csökken a környezetszennyezés.
V. egészségi következményei: a közegészségügyi helyzet javul.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet
nem emeli.
VII. megalkotásának szükségessége: jogszabályváltozás.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a hulladéktörvény
felhatalmazásából adódó törvénysértés.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

