KOPPÁNYSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Koppányszántó Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja
l. § (1) A jelen rendelet célja:
(a) Koppányszántó község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel;
b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.
(2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden tevékenységet
úgy kell gyakorolni, hogy:
a) a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és
igénybevétele csökkenjen;
b) biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.
(3) Koppányszántó Község Önkormányzait Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban:
Ht.) foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó
kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.
Általános rendelkezések
2. § (1) A rendelet hatálya Koppányszántó község közigazgatási területén belül a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira
vagy használóira (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) terjed ki.
A rendszeres hulladékszállításba bevont területek jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A közszolgáltatás az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon összegyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres,
illetve alkalmi elszállítására; az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék - a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő begyűjtésére és
a közszolgáltató általi elszállítására; hulladékkezelő telepek, hulladéklerakók és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére; valamint a
fent meghatározottak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék ártalmatlanítására terjed ki.
(3) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra.
(4) A rendszeres hulladék szállításba bevont területen az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.
(5) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Ht. 39. § (3) bekezdésben foglaltak szerint gondoskodik a hulladék kezeléséről. A termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni és a termelési
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hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló kormányrendelet előírásait kell rá alkalmazni.
(6) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön
a) közszolgáltatás első igénybevételével,
b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja,
c) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával.
3. § (1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a szolgáltatás
igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a közszolgáltató felhívására, valamint a
személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.
(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybe
vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét
valamint a számlázási és postázási címet köteles a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.
(4) A közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a közszolgáltató köteles:
a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
b) gondoskodni az adatok biztonságáról,
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
4. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.
(3) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult
adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.
Közszolgáltatás ellátásának rendje
5. § (1)1 Koppányszántó község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató).
(2) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és működtetéséről a
közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.
6. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele kéthetente 1 alkalommal kötelező.
(2) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező.
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7. § A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot kéthetente 1 alkalommal köteles elszállítani. A
szállítás módjáról és idejéről az ingatlanhasználót a közszolgáltató - belátása szerint írásban
vagy közzététel útján tájékoztatja.
8. § (1) Amennyiben a településen üdülőövezet kialakítására kerül sor, az üdülőingatlan tulajdonosok a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatást a szezonális időszakban jogosultak és kötelesek igénybe venni. A szezonális időszak időtartamát és az üdülőövezetbe tartozó területek jegyzékét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az üdülőövezetben a közszolgáltató részéről a 2. számú mellékletben megjelölt időszakban és
gyakorisággal történik a hulladékszállítás. A nagy darabos hulladék (lom) illetve a nagyobb méretű biológiailag lebontható hulladék vonatkozásában az üdülőövezetben az üdülőingatlantulajdonosok a szezonális időszakon túl is jogosultak igénybe venni a közszolgáltató által biztosított jelen rendelet 14.§ (4-5) bekezdésében szabályozott lomtalanítást.
(3) A szezonális időszakon túl az üdülőövezetben tilos a közszolgáltatóval kötött megállapodás hiányában települési szilárd hulladékot az üdülőingatlanon felhalmozni, illetve közterületen elhelyezni.
(4) Az üdülőövezetben az üdülőingatlan-tulajdonosok által kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásra irányuló közszolgáltatási jogviszonyra az önkormányzati rendelet ingatlanhasználók által
kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásra irányuló közszolgáltatási jogviszonyra vonatkozó
rendelkezései - a jelen szakaszban foglalt eltérésekkel - az irányadók.
A közszolgáltatás szünetelése
9. § (1) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni arra az időszakra, ameddig a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség szünetel.
(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.
(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal.
(4) Ha a szünetelés (2) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó
ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.
(5) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék
kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlanhasználó pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat fizetni.
Az ingatlanhasználók jogai és kötelezettségei
10. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az Koppányszántó Község Önkormányzata által szervezett
közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, valamint a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő átadására.
(2) Az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon, a
közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
(3) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot
a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles igénybe venni.
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(4) Az ingatlanhasználónak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárnia 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 és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.
(5) Az ingatlanhasználónak a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy kell elhelyeznie, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne
akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.
(6) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott
zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének
és ártalmatlanításának költségét.
(7) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott
vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték. hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon
kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt
használhatóvá tenni.
(8) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) az ingatlanhasználó a lakossági hulladék szigeteken közvetlenül is elhelyezheti.
11. § (1) A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati
hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék
nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy stb.) amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét, a települési szilárd hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, illetve
nem minősül települési szilárd hulladéknak.
(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett tárolóedényben vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre; illetve a kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi
ürítési módszerrel - az ingatlanhasználónak felróható okból - nem üríthető: vagy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, illetve az túltöltött, a kiürítést és
a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót. Az emiatt el nem
szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
(3) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlanhasználó feladata. annak
költségei az ingatlanhasználókat terheli.
12. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató
által megjelölt időpontban a gyűjtést végző járművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen
elhelyezni. A tárolóedényt legfeljebb a szállítást megelőző nap 18.00 órától lehet kihelyezni a
közterületre és ott a szállítás napján 18.00 óráig tartható, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
(2) Azokon a területeken. ahol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás végett közterületre - a forgalom akadályozása, illetve városképi okokból - nem lehet kihelyezni. ott a tárolóedények kihelyezéséről az ingatlanhasználó, vagy külön megállapodás alapján, díj ellenében a közszolgáltató gondoskodik.
13. § (1) Az ingatlantulajdonon a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 11.§ (1) bekezdésben megjelölt időtartamban
lehet közterületen elhelyezni.
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(2) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató
köteles gondoskodni.
(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló
gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon
történő ürítését akadályozza.
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
14. § (1) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
végezni.
(2) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania.
Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná váltó tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.
(3) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlanhasználónak kell gondoskodnia.
(4) A nagydarabos hulladék (lom) továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási hulladék
mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente legalább 2 alkalommal térítésmentesen
gondoskodik. A háztartási veszélyes hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató térítés ellenében, az ingatlan tulajdonossal kötött külön megállapodás alapján gondoskodik.
(5) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a közszolgáltató 3 héttel korábban
tájékoztatja a jegyzőt, aki erről 3 napon belül a helyben szokásos módon értesíti az ingatlanhasználókat.
(6) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon
gondoskodni.
A közszolgáltatás díja
15. § (1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért a közszolgáltató
által megküldött számla alapján a miniszteri rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni.
(2) A szolgáltatási díjat a közszolgáltató szedi be negyedéves fizetési gyakorisággal, számla ellenében, átutalási postautalványon.
(3) A számlázási gyakorlatban bekövetkező változásról az ingatlanhasználókat írásban tájékoztatni
kell.
(4) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A
közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.
(5) 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.
(6) Túlszámlázás esetén a többletösszeg és annak időarányos kamatait a közszolgáltató visszafizeti
vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást fel-
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ajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását, illetve a teljesítést
igazolja.
(8) Az ingatlanhasználót terhelő, hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék behajtásának eljárási
rendjét a Ht. szabályozza.
(9) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új
tulajdonos köteles megfizetni.
Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása
16. § (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt hulladékgyűjtőben lehet elhelyezni. amelyről az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül külön szerződés alapján gondoskodik.
(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül
gondoskodik.
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
17. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2002. (XII. 30.) önkormányzati rendelete.

Pintér Gábor
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Koppányszántó, 2015. február 16.napján
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
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1. számú melléklet Koppányszántó Község
2/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Koppányszántó község rendszeres hulladék szállításba bevont utcák jegyzéke

1/. Dózsa György utca
2/. Honvéd utca
3/. Kossuth Lajos utca
4/. Rákóczi utca
5/. Szabadság utca
6/. Fő utca
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2. számú melléklet Koppányszántó Község
2/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Koppányszántó község szezonális időszakban és az üdülő övezetbe tartozó hulladék szállításba bevont területek jegyzéke

Koppányszántó községben szezonális időszakos illetve az üdülőövezetbe tartozó terület nincs.

