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E LŐTE RJE S ZTÉ S
a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága feladat- és hatáskörében eljáró
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke részére

Tárgy:

Nemesgulács
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének/Polgármesterének „Nemesgulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról
szóló 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló
önkormányzati rendelet-tervezettel kapcsolatos állásfoglalás

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:
Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy:
Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens
Melléklet:
1. Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének/Polgármesterének
„Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és
használatáról szóló 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló
önkormányzati rendelet-tervezete
2. Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VI. 30.)
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról

Tisztelt Elnök Úr!
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője állásfoglalás kérés céljából megküldte
Nemesgulács
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének/Polgármesterének
„Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló
10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló önkormányzati rendelettervezetét.
A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos
feladatainak ellátása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében állást foglal a települési önkormányzatok
környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével kapcsolatban.
A Kormány a koronavírus járvány miatt az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel, a kihirdetés napján 15.00 órától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.véd. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint:
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.”
Általános jogrendben fő szabály szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) foglaltak alapján a megyei közgyűlés
Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága átruházott hatáskörben állást foglal
a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendelet tervezeteivel kapcsolatban,
azonban a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az
SZMSZ 29. § (13) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely kimondja, hogy:
„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján veszélyhelyzetben a közgyűlés
bizottságainak valamennyi feladat- és hatáskörét – a veszélyhelyzet megszűnéséig – a közgyűlés
elnöke gyakorolja.”
Fentiekre figyelemmel a döntést a bizottság helyett a megyei közgyűlés elnökének kell meghozni.
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-ban fogadta el a település
környezetvédelmével kapcsolatos helyi szabályozást a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló
10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendeletét. A község elöljárói szükségesnek tartják rendelet
módosítását a települési szilárd hulladék szállításra vonatkozóan a közszolgáltatás
ingatlanhasználó/tulajdonos által történő igénybevételét szabályozó részét érintően.
A település külterületén az ingatlanhasználók a háztartási hulladékot a Szolgáltató által
kihelyezett konténerekben gyűjtötték, melyeket a Szolgáltató az önkormányzat költségén
szállított el.
A rendelet módosítás a külterületi ingatlanokra is kiterjeszti a házhoz menő hulladékszállítást és
annak költségviselését a törvényi előírásoknak megfelelően az ingatlanhasználókra hárítja.
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Nemesgulács Köbölkút külterületi ingatlanrészén az ott élők esetén a házhoz menő
hulladékszállítás nem megoldható, ezért önkormányzati ingatlanon egy zárt gyűjtőpont kerül
kialakításra, melynek használatához az ingatlanhasználók kulcsot igényelhetnek. Az
állásfoglalásra megküldött rendelet-tervezetből hiányzik a hulladékgyűjtő pont elhelyezését
szolgáló önkormányzati ingatlan helyrajzi száma, amit az önkormányzati rendelet elfogadását
megelőzően pótolni szükséges.
Nemesgulács teljes közigazgatási területére kiterjesztésre kerülő háztartási hulladék
ingatlanoktól, illetve zárt rendszerből történő közvetlen, ellenőrzött elszállítása a környezeti
szennyezés visszaszorítását szolgálja.
Az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatban, – a
hiányzó helyrajzi szám pótlását követően – kezdeményezem Nemesgulács Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének/Polgármesterének
„Nemesgulács
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 10/2015.
(VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló önkormányzati rendelet-tervezetének
jóváhagyását.

Tisztelt Elnök Úr!
Mindezek alapján kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és a
rendelet-tervezet jóváhagyásáról a döntést meghozni szíveskedjen!
.../2020. (VI. … Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata

a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében eljárva
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Területfejlesztési és
Területrendezési Bizottsága feladat- és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.)
önkormányzati rendelet 29. § (13) bekezdésére az alábbi határozatot hozta:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Nemesgulács Község
Önkormányzata Képviselő-testületének/Polgármesterének „Nemesgulács Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló
10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló önkormányzati
rendelettervezetével kapcsolatban környezetvédelmi szakmai észrevételt nem tesz, a
rendeletmódosítás elfogadásáig – az érintettekkel leegyeztetett – külterületi
hulladékgyűjtő pont helyének megadásával a képviselő-testületnek, a veszélyhelyzet
időtartama alatt Nemesgulács Község Polgármesterének jóváhagyásra javasolja.
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2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke felkéri a Megyei Jegyzőt,
hogy a határozatot küldje meg Nemesgulács Község Önkormányzata részére.
Határidő:

1. pont tekintetében: azonnal
2. pont tekintetében: 2020. június 12.

Felelős:

1. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
2. pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző

Veszprém, 2020. június 5.

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző
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A103-2/2020 számú előterjesztés 1. melléklete

A 103-2/2020 számú előterjesztés 2. melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VI.30.)
önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-31 -tól
Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VI.30.)
önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a
közterületek tisztántartásáról és használatáról
Nemesgulács Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében
biztosított
véleményezési
jogkörében
eljáró
illetékes
környezetvédelmi igazgatási szerv, és a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, határai
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nemesgulács közigazgatási területén
a) az e rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra,
b) a közterületek tisztántartására és a köztisztasággal, köztisztasági szolgáltatással
összefüggő tevékenységekre,
c)
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
igénybe venni köteles
ingatlanhasználókra, a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre.
(2) Nemesgulács Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) annak
érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait –
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban Ht.) rögzített
elveknek megfelelően – teljesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint kötelezően
ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart
fenn.
2. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Nemesgulács Község
Önkormányzata Nemesgulács Község közigazgatási területén az NHSZ Tapolca

Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Halápi u. 33. (a továbbiakban: Közszolgáltató) útján
gondoskodik.
(2)[1] A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő
ártalmatlanítását, az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését,
hasznosításra történő átadását az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉBH. Kft.) 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
biztosítja. Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését a
Közszolgáltató bevonásával végzi.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő
átadás az ÉBH Kft. tapolcai válogatóművében történik.
(4) A települési hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül
elhelyezésre.
(5)[2]
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendje, módja
3. §
(1)[3] A közszolgáltató a vegyes hulladék, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék
rendszeres gyűjtését a rendelet 1. mellékletében meghatározott járatnapokon végzi.
Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjának változásáról a
változást megelőzően 8 nappal a közszolgáltató írásban és saját honlapján
(www.nhsztapolca.hu) köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat.”
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató részére az
ingatlanhasználók havonta egy alkalommal, a részükre rendelkezésre bocsátott
gyűjtő zsákban kötelesek a közszolgáltató részére átadni.
(3) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos
jogviszony nem természetes személy ingatlanhasználó esetében szerződés
megkötésével, természetes személy ingatlanhasználó esetében a szolgáltatás
igénybevételével jön létre.
(4) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló
ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.
(5) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségének a
közszolgáltató felé történő bejelentéssel tesz eleget az ingatlanhasználat
megkezdésekor vagy annak módosulásakor. A bejelentést követő 8 napon belül az

ingatlanhasználó köteles legalább a jelen rendeletben meghatározott űrmértékű
hulladékgyűjtő edényt beszerezni, a szolgáltatásba bevonni, kivéve, ha az edényzet
méretére a közszolgáltatóval külön megállapodást köt.
4. §[4]
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező háztartási hulladékot a
környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjteni. A vegyes
hulladék rendszeres gyűjtése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott űrmértékű gyűjtőedényben
történik. A szokásos mennyiségen felül nem rendszeresen keletkező hulladék eseti
összegyűjtése – díj fizetése mellett - a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott
gyűjtőzsákban történik.
(2) Az ingatlanhasználó a keletkezett hulladékmennyiségnek megfelelően 60, 80
vagy 120 liter űrtartalmú gyűjtőedényt használhat. A hulladékgyűjtő edény méretét
a Közszolgáltatónál az erre rendszeresített formanyomtatványon be kell jelenteni.
(3) A Közszolgáltató szállító járműveivel meg nem közelíthető területeken a
közszolgáltatás ellátása zárt konténerben történik.
(4) A konténerek helyét az 1. melléklet tartalmazza. A (3) bekezdésben
meghatározott területen lévő ingatlan tulajdonosa a konténerekbe köteles
rendszeresen e rendeletben foglalt szabályok betartásával az ingatlanán keletkező
hulladékot elhelyezni.
(5) A konténerekbe kizárólag a (3) bekezdésben meghatározott ingatlanokról gyűjtött
hulladékot lehet elhelyezni.
4/A. §[5]
(1) Az ingatlanhasználónak a 60 vagy 80 liter mennyiségű települési hulladék után
fizetendő közszolgáltatási díj alkalmazásának jogos igénybevételére irányuló
kérelmét a Közszolgáltatónál erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell
bejelenteni. A 60 vagy 80 liter mennyiségű hulladék után fizetendő közszolgáltatási
díj alkalmazásának igénybevételére csak az jogosult, aki a Közszolgáltató felé lejárt
határidejű díjhátralékkal nem rendelkezik.
(2) Az ingatlanhasználónak a jogosultság igénybevételéhez rendelkeznie kell a 60
vagy 80 literes űrtartalmú, szabványos, a Közszolgáltató szállítóeszközeihez
rendszeresített gyűjtőedényzettel. A gyűjtőedény meglétét a Közszolgáltató
ellenőrizheti. Amennyiben az ingatlanhasználó nem rendelkezik a 60 vagy 80 literes

gyűjtőedénnyel, úgy a Közszolgáltató jogosult a kötelezően igénybe veendő 120 liter
után számlázni.
(3) A 60 vagy 80 liter mennyiségű hulladék után fizetendő közszolgáltatási díjat a
Közszolgáltató az erre irányuló kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától
számlázza.
5. §
(1) A hulladékgyűjtő edénybe csak a háztartási hulladék fogalmába tartozó
hulladékot lehet elhelyezni. Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, vagy egyéb
olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a közszolgáltatással foglalkozó
dolgozók egészségét, testi épségét.
(2) A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű
hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor
lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthető legyen.
(3) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, lom, hulladék nem
akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat. A háztartási hulladék gyűjtésére
szolgáló edényt közterületre csak a szállítási napot megelőző napon lehet kihelyezni.
Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak használója a közterületről köteles
ingatlanára visszahelyezni.
(4) Az ingatlanhasználó által megvásárolt, tulajdonát képező gyűjtőedény
tisztántartásáról, javításáról, pótlásáról, az ingatlanhasználó gondoskodik. A
Közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet
szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott.
Ebben az esetben a szolgáltató köteles a karbantartási munka, és javítás időtartamára
helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
6. §
(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező, lakossági eredetű, a szervezett
közszolgáltatásban elszállításra nem kerülő szilárd hulladékot a közszolgáltató által
üzemeltetett hulladékátvevő helyen (8300 Tapolca, Halápi úti telephelyen)
helyezheti el.
(2) A hulladéknak a hulladékátvevő helyre történő szállítása a hulladék
tulajdonosának a kötelezettsége.

(3) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról
a közszolgáltató évente egy alkalommal gondoskodik. A közszolgáltató az
ingatlanhasználót a lomtalanítás időpontjáról előzetesen, írásban tájékoztatja.
(4) Az évi egy lomtalanítási napon a szolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el
a hulladékot.
2/A. Házhoz menő rendszerben történő elkülönített hulladékgyűjtés[6]
6/A. §[7]
(1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által
biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott víztiszta gyűjtőzsákban
vagy kötegelve adja át a közszolgáltatónak.
(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból szelektív
gyűjtőzsákba – a vegyes hulladéktól elkülönítetten – gyűjti a műanyag-, a fém és a
vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékot, kötegelve a papír és karton – a
kartonpapírból készült nagyméretű doboz kivételével – papírhulladékot. Az
elkülönítetten gyűjtendő hulladékokat a rendelet 2. melléklete határozza meg.
(3) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az általa biztosított
szelektív gyűjtőzsákokból szállítja el.
(4) A közszolgáltató nem veszi át a balesetveszélyt okozó, vagy sérült
gyűjtőzsákban, nem szelektív gyűjtőzsákban, nem a közszolgáltató által biztosított
szelektív gyűjtőzsákban gyűjtött hulladékot. Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban
a 2. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más anyag is található, a közszolgáltató
a hulladék elszállítását megtagadja. A papír és karton csomagolási hulladék kizárólag
a zsák mellett, összekötözve kerül elszállításra.
(5) A vegyes hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedénybe helyezhető települési
hulladékfajtákra, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésének módjára a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
végzésének
feltételeiről
szóló
kormányrendelet szabályai az irányadóak.
(6) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal
szállítja el, az ingatlanra vonatkozóan az elszállítás napját az 1. melléklet
tartalmazza, illetve Közszolgáltató az önkormányzat hirdetőtábláján, a
közszolgáltató ügyfélszolgálatán és saját honlapján teszi közzé.
(7) A házhoz menő gyűjtési rendszerben működő elkülönített hulladékgyűjtésre a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra egész évben kötelezett ingatlanhasználók
kötelezettek.

2/B. A szigetes rendszerben történő elkülönített hulladékgyűjtés[8]
6/B. §[9]
(1) A hulladék a Közszolgáltató és az Önkormányzat által létesített és a
Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekhez történő szállításáról az
ingatlanhasználó gondoskodik.
(2) A gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó
számára a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.
(3) A közszolgáltatás területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek
gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes csomagolási
hulladék helyezhető el.
(4) A gyűjtőszigeteken csak a települési hulladék hasznosítható összetevőinek
begyűjtése történhet.
(5) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten – a
Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy azok ne
keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék.
(6) A hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem
helyezhető el.
(7) A gyűjtőedényeket a Közszolgáltató szükség szerinti gyakorisággal, rendszeresen
üríti.
(8) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a települési hulladéktól
elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a
kezelő, hasznosító telephelyre.
(9) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos
gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a
gyűjtőedények fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.
(10) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól átvett elkülönítetten gyűjtött
hulladékokat válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek is átadhatja.”
3. A közszolgáltató hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogai és kötelezettségei
7. §
(1) A Közszolgáltató kötelessége:

a) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási
hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres gyűjtése, elszállítása és kezelése;
b)[10] a hulladékgyűjtő szigeteken és a házhoz menő rendszerben elkülönítetten
gyűjtött hulladék gyűjtése, elszállítása és kezelése;
c) a lomhulladék összegyűjtése és elszállítása évente egy alkalommal előre
meghirdetett időpontban;
d) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött közterületi
hulladék gyűjtése és elszállítása;
e) az összegyűjtő helyek, előkezelő telepek, a hulladék ártalmatlanítását szolgáló
létesítmény működtetése.
f)[11] a zöldhulladék összegyűjtése és elszállítása évente 10 alkalommal előre
meghirdetett időpontban.
(2) A közterületnek a hulladék elszállítása során a közszolgáltató által előidézett
szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni.
(3) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
8. §
A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a
szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében,
továbbá az összegyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a
hasznosítás, illetve kezelés során veszélyezteti a környezetet,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező,
robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem
minősül települési hulladéknak,
c) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, illetve
a gyűjtőedény a közszolgáltató számára nem hozzáférhető,
d) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, nem lecsukható vagy a maximális tömeget
meghaladó hulladékot tartalmaz, vagy
e) a többlethulladék nem a közszolgáltató által rendszeresített, egyedi jelöléssel
ellátott hulladékzsákban van kihelyezve.
4. Az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogai és
kötelezettségei
9. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles

a) az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot az összegyűjtésre
feljogosított közszolgáltatónak átadni és
b) a hulladék gyűjtése, tárolása során – különös tekintettel a hulladék további
kezelésére - a 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
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
(2) A vegyes hulladéknak az ingatlanon történő gyűjtésére és tárolására az
ingatlanhasználó a keletkező hulladék mennyiségének megfelelő űrmértékű fedhető
hulladékgyűjtő tartályt köteles beszerezni, elhelyezéséről, pótlásáról, javításáról,
tisztántartásáról és fertőtlenítéséről gondoskodni.
(3) A szállítási napon közterületre az elszállítás céljára kihelyezett gyűjtőedény
környékének tisztántartásáról, megközelíthetőségéről a közszolgáltatást
igénybevevőnek kell gondoskodnia.
(4) A gyűjtőedények fertőtlenítése, tisztántartása a használó feladata. Ha a
gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömődött,
vagy befagyott, vagy az edényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a
gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a használó köteles a visszamaradt
hulladékot fellazítani és a gyűjtőedényt használhatóvá tenni.
(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,
köteles ezt a tényt a keletkezését követő 8 napon belül írásban bejelenteni a
közszolgáltatónak.
(6) Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett
székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a gazdálkodó
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett
vegyes hulladékra a közszolgáltatást igénybe venni.
(7) Az ingatlanhasználó jogosult a tulajdonában lévő gyűjtőedény ingyenes
javítására vagy pótlására, amennyiben a károkozás a közszolgáltatónak felróható.
5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje
10. §
(1)[12]

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az ingatlan használó, aki
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget
nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állást igazolja.
(3)[13]
(4)[14]
(5)[15]
(6)[16] [17] Nemesgulács község Önkormányzata a 70. éven felüli egyedül élő
személyeknek bruttó 10.000,- Ft/év hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
kedvezményt állapít meg. 2016. évben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
kedvezmény mértéke március 1. napjától december 31. napjáig 10.000,- Forint.
(7)[18] A (6) bekezdés szerinti kedvezményre a 70. életév betöltésének évében, adott
naptári év január 01-től jogosult az a személy, aki egyedül élő.
(8)[19] [20] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kedvezményre jogosultak
köréről a Közszolgáltatót az Önkormányzat adott naptári év január 15-ig, illetve
folyamatosan értesíti és számla ellenében gondoskodik a díjkedvezmény
Közszolgáltató részére történő átutalásáról.
6. A közszolgáltatás szüneteltetésére, üdülőingatlanokra vonatkozó szabályok
11. §
(1)[21] Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az
ingatlanhasználó, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem
keletkezik, életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton
kívül van (a továbbiakban: használaton kívüliség).
(2) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen az ingatlanban él
a) aki életét onnan szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási
intézménybe, illetve ide tér haza), és
b) ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint
étkezés, főzés, mosás stb. – legjellemzőbben folytatja, és
c) amely családi élete helyszínéül szolgál, és
d) amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, és
e) amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a
hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

(3)[22] Az ingatlanhasználónak a használaton kívüliséget a Közszolgáltató felé jelezni
kell. Erre irányuló kérelmét a Közszolgáltatónál erre a célra rendszeresített
nyomtatványon írásban nyújthatja be. A Közszolgáltató a kérelem bejelentését
követő hónaptól biztosítja a mentességet.
(4)[23] A Közszolgáltató jogosult a használaton kívüliséget ellenőrizni.
(5)[24] Az ingatlanhasználó köteles a használaton kívüliséget a Közszolgáltató részére
az általa választott elszámolási időszak vonatkozó közüzemi (víz vagy elektromos
áram) számláival igazolni. Az igazolás benyújtásának határidejét a (3) bekezdésben
meghatározott formanyomtatvány tartalmazza.
(6)[25] Amennyiben a közüzemi számlák, az igazolások nem igazolják a használaton
kívüliséget, úgy a Közszolgáltató visszamenőleg, a lakcím szerinti éves elszámolási
időszak kezdő napjától jogosult egy összegben kivetni a közszolgáltatási díjat. A
közszolgáltatási díj a teljes évre vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamattal
terhelten kerül kiszámlázásra.
(7)[26] A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltoztatásáról 15 napon belül köteles értesíteni a
Közszolgáltatót.
12. §[27]
(1) Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken
előreláthatóan legalább 60 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt települési
hulladék sem keletkezik.
(2) A felfüggesztésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználónak írásban kell
bejelentenie a Közszolgáltató felé az általa erre rendszeresített formanyomtatványon,
legalább 15 nappal a felfüggesztés kívánt kezdő időpontja előtt. A felfüggesztés ideje
alatt az ingatlanhasználó mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának
megfizetése alól.
(3) Ha a felfüggesztés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt
köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak.
(4) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó
hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a
Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, az ingatlanhasználó pedig a közszolgáltatási
díjat köteles megfizetni.
(5) A Közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználat felfüggesztését ellenőrizni.

(6) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanhasználat felfüggesztését a
Közszolgáltató részére a felfüggesztés időtartamára vonatkozó közüzemi (víz és
elektromos áram) elszámoló számlák vagy erről szóló közüzemi igazolás
benyújtásával igazolni. Az igazolás benyújtásának határidejét a Közszolgáltató
mentességi kérelme tartalmazza.
(7) Amennyiben a közüzemi számlák, az igazolások nem igazolják az
ingatlanhasználat felfüggesztését, úgy a Közszolgáltató visszamenőleg jogosult egy
összegben kivetni a közszolgáltatási díjat. A közszolgáltatási díj a teljes időszakra
vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra.
12/A §[28]
(1) Az ingatlanhasználó az idényjellegű nyaraló, üdülő, gazdasági épület ingatlanán
keletkezett települési hulladékra vonatkozóan április 1-től szeptember 30-ig köteles
igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
(2) A meghatározott időszakon kívül az idényjellegű nyaraló, üdülő, gazdasági épület
ingatlanán a használat folytán keletkezett települési hulladék kezeléséről az
ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
(3) A lakóingatlanát üdülőként használó ingatlanhasználó a szünetelésre vonatkozó
szabályok szerint járhat el, s kezdeményezheti a Közszolgáltatónál az ingatlan
szezonális használatához igazodó hulladékgyűjtést.
13. §[29]
7. Személyes adatok kezelése[30]
14. §[31]
8. Közterületek tisztántartása és használatának rendje
15. §
A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az
Önkormányzat az alkalmazásában álló zöldterület gondozókkal, másrészt az érintett
ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.
16. §
(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület ápolásával
kapcsolatos feladatai:

a) Az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában
egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes
területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, a járdára kilógó
növényzet rendszeres nyírása, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság
mentesítése, ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a feladatok mindkét
irányra vonatkoznak.
b) Az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása,
gyommentesítése, (a gyomtalanítására gyomirtó szer nem használható).
(2) Üzlethelyiségek és elárusítóhelyek előtti gyalogutat a helyiség bérlője, vagy
használója köteles a nyitva tartás ideje alatt állandóan tisztántartani, tekintet nélkül
arra, hogy a szemét az üzleti tevékenységből keletkezik-e, vagy sem.
(3) Az üzletek 20 m-es körzete és a hozzájuk tartozó parkolók tisztántartása az üzlet,
a vendéglátóhely tulajdonosának, bérlőjének kötelessége.
(4) A közterületen szervezett rendezvény, piac, vásár során keletkezett hulladék
tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a
közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.
17. §
(1) A zöldterületeket és azok építményeit, tartozékait – annak létesítőjétől
függetlenül – a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon bárki ingyenesen
használhatja, feltéve, hogy az nincs kizárólagos használatba adva. A használó köteles
a zöldterület és tartozékai használata során gondosan eljárni, a zöldterület
károsodását megakadályozni.
(2) Tilos a zöldterületen a növényzetet, annak ágait, virágját, termését rongálni,
levágni, kivéve az arra jogosítottak által végzett kertészeti tevékenységet,
fagallyazást, fakivágást, továbbá az ingatlantulajdonos által ültetett illetve ápolt
virágok, cserjék virágjának szokásos vágását és termésének begyűjtését.
18. §
(1) A közforgalom céljára szolgáló területeket (utcákat, utakat, tereket, hidakat,
parkokat, sétányokat) beszennyezni, azon hulladékot vagy papirost eldobálni,
továbbá a szennyvizet, vagy más folyadékot közterületre kiönteni tilos.
(2) A (1) bekezdésben megjelölt közterületeken legeltetni, még felügyelet mellett
sem szabad. A szárnyas jószágot kiengedni tilos.
(3) Ebek és egyéb, közterületen sétáltatott, hajtott állat által okozott szennyezés
eltávolításáról az állattartó köteles haladéktalanul gondoskodni.

19. §
(1) Hulladékot közterületen tárolni, állati hullát lerakni tilos.
(2) Ha bármilyen anyag szállításánál, fel- vagy lerakásánál a közterület
szennyeződik, a szennyeződés előidézője, ha az közérdekből szükséges, akkor
azonnal, de munkája elvégzése után nyomban köteles a közterületet ismét
kifogástalanul tiszta állapotba hozni és az összegyűjtött hulladékot onnan
eltávolítani.
20. §
(1) Építési, bontási, tatarozási munkákat úgy kell elvégezni, az építési, bontási
anyagokat úgy kell tárolni, hogy a környezet ne szennyeződjék.
(2) Építés, bontás vagy tatarozás helyét szükség esetén a környező közterülettől
kerítéssel kell elzárni. Minden ilyen munkánál, amely a közterület burkolatának
felbontásával jár, illetőleg a talaj feltárását teszi szükségessé, ügyelni kell arra, hogy
a közterület lehetőleg ne szennyeződjék.
(3) Közterületen építési, bontási és egyéb anyagot csak engedély alapján (az
engedélyben megjelölt helyen és időben) szabad tárolni.
(4) Közterületen építési anyag tárolására és keverésére engedély csak indokolt
esetben adható. Az engedélyben elő kell írni az eredeti állapot helyreállítására,
valamint a forgalmi rend fenntartására vonatkozó kötelezettségeket.
(5) Ha a használó az eredeti állapot helyreállításáról nem gondoskodik, a Hivatal
köteles szabálysértési feljelentést tenni és a használó költségére a helyreállítást
elvégeztetni.
9. Záró rendelkezések
21. §
(1) E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról szóló 20/2011. (XII.16.)
önkormányzati rendelet.

Nagy Rudolfné sk.
polgármester

Lutár Mária sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2015. június 30.
Lutár Mária sk.
jegyző
Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2015. november
16.
Lutár Mária sk.
jegyző
Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva, a hirdetőtáblán
kihirdetve: 2016. február 29.
Lutár Mária sk.
jegyző

Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva, az
Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2017. január 30.
Lutár Mária sk.
jegyző
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1. melléklet1
a 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Közszolgáltató járműveivel meg nem közelíthető területeken keletkezett vegyes hulladék
gyűjtésére szolgáló konténerek helye:
Tücsöktanya (alkalmankénti szállítással)
Temető (alkalmankénti szállítással)
2. Házhoz menő vegyes hulladékgyűjtés, járatprogram szerinti ürítési nap
minden héten pénteki napon
Nemesgulács,

Simon István ltp.
Hegyalja utca
József A. u.
Rákóczi u.
Alkotmány u.
Szilvafa u.
Dózsa u.
Vasút u.
Petőfi u.
Hársfa u.
Jókai u.
Szőlő u.
Bányatelep
Malom-tanya
Vasútállomás

3. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, járatprogram szerinti ürítési nap
minden hónap utolsó csütörtöki napja
Nemesgulács,

Simon István ltp.
Hegyalja utca
József A. u.
Rákóczi u.
Alkotmány u.
Szilvafa u.
Dózsa u.
Vasút u.
Petőfi u.
Hársfa u.
Jókai u.
Szőlő u.
Bányatelep
Malom-tanya
Vasútállomás

4. Szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló konténerek helye
Csapás u.
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2. melléklet1
a 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Házhoz menő rendszerben elkülönítetten gyűjthető hulladékok

Gyűjtőhely/gyűjtési mód
A

Azonosító
kód
B

1
2
3

Megnevezés
C
papír és karton
csomagolási hulladék

4
5
6
7
8
9
10
11

papír és karton

Házhoz menő elkülönítetten
gyűjtött települési
hulladékszállítás

15 01 06
műanyag csomagolási
hulladék

12
13
14
15

1

fém csomagolási
hulladék
vegyes összetételű
kompozit csomagolási
hulladék

D
kartondoboz
irattároló doboz
hullámpapír
színes vagy feketefehér újság
irodai papírok
könyvek
prospektusok
csomagoló papírok
ásványvizes-, üdítős
palackok és
kupakjaik
csomagoló fóliák
műanyag zacskók,
fóliák
tejfölös, joghurtos,
margarinos poharak
tisztítószeres
flakonok
alumínium italos
dobozok
italos kartondobozok
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1. függelék1
a 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtésről
A természetes személy ingatlanhasználók részére a szelektív hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató
térítésmentesen biztosítja.
A település közigazgatási területén a szelektív gyűjtőzsákba kell az X számú mellékletben a papír és karton
csomagolási hulladékon kívül meghatározott elkülönítetten gyűjtött hulladékot elhelyezni. A papír és
karton csomagolási hulladékot kötegelve, az edény mellett kell elhelyezni.
A hulladékgyűjtő szelektív zsák pótlásáról a szolgáltató gondoskodik. A zsákot a szolgáltató az elhasznált
mennyiségnek megfelelően a gyűjtés napján pótolja.
A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtést havonta 1 alkalommal végzi a közszolgáltató. Az elszállítás
napja a hónap utolsó csütörtöki napja. Amennyiben az ingatlanhasználó mulasztása nem teszi lehetővé a
házhoz menő gyűjtés elvégzését, úgy a szolgáltató pótolja azt, melynek időpontja a soron következő házhoz
menő szelektív gyűjtési nap.
Amennyiben az időjárási körülmények, vagy egyéb helyzet nem teszi lehetővé a házhoz menő
hulladékgyűjtés elvégzését, úgy a szolgáltató pótolja azt, melynek időpontját a közszolgáltató a weblapján
közzé teszi.
Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőzsákot, továbbá a kötegelt kartonpapír hulladékot a hulladék
elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a gyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi.
Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt és a kötegelt papírhulladékot legfeljebb a szállítási napot megelőző
nap, 20 órától helyezheti ki a közterületre.
A Közszolgáltató az elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített, elkülönítetten gyűjtött
hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot, illetve a kötegelt papírhulladék tartalmát.
Az üveg gyűjtés nem a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés része. Továbbiakban is a szigeten lévő
gyűjtőedénybe lehet a csomagolási üveghulladékot elhelyezni.
A gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy a zsák összeköthető legyen.
Az elkülönített gyűjtés során a csomagolóanyagokat tisztán, kevés vízzel kiöblítve, élelmiszer-, ital- és
tisztítószer maradék nélkül kell gyűjteni, mert ez a hasznosításuk egyik alapfeltétele.
Az elkülönített gyűjtés során a palackokat, dobozokat kupak nélkül, laposra zsugorítva kell gyűjteni, a
gazdaságos tárolhatóság érdekében.
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