Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének
………….. sz. rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel
Celldömölk város területén a települési szilárd hulladék győjtésével, szállításával, tárolásával,
valamint a hulladékszállítási díjakkal kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
Általános rendelkezések
(1) Celldömölk Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék
rendszeres győjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen
tevékenységekrıl kötelezı helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természeti környezet védelme.
A kötelezı közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás
kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenırizhetısége.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Celldömölk város (a
továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki. A település
közigazgatási területén lévı valamennyi ingatlan tulajdonosa, kezelıje vagy használója
(továbbiakban: ingatlantulajdonos), függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes, vagy
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, az
ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék győjtésérıl és annak a begyőjtésére
feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı átadásáról az e
rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni, kivéve azt a gazdasági
szervezetet, amely a Hgt. 13. §-a alapján gondoskodik a települési szilárd hulladékának
kezelésérıl.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a termelési hulladékokra, a
települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggı tevékenységre. Ezek
kezelésérıl, hasznosításáról vagy ártalmatlanításra feljogosított szervezetnek történı
átadásáról a hulladék termelıje, birtokosa a Hgt. 15 §-a és más jogszabályok elıírásai
szerint köteles gondoskodni.
(4) Tilos a hulladékot elhagyni, a tárolás, győjtés, ártalmatlanítás szabályaitól eltérı módon
felhalmozni, ellenırizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(5) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben, a
közterületen vagy az ingatlanon összegyőjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott
települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történı rendszeres elszállítására
kizárólagosan jogosult hulladékkezelı a CELLI HUKE Hulladékkezelési Kft. (9500
Celldömölk, Temesvár u. 16.) – amely a kötelezı közszolgáltatónak minısül –
(továbbiakban: Közszolgáltató).

A Közszolgáltató, a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetıleg kötelezett 2011.
december hónap 31. napig, a 2002. év február hó 21. napján kötött szerzıdés alapján.
A Közszolgáltató végzi Celldömölk város települési szilárd és lakossági valamint
szelektív hulladékainak győjtését és szállítását és gondoskodik a szilárd nem veszélyes
hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételő és mennyiségő –
elhelyezésérıl és ártalmatlanításáról.
2.§
Fogalom meghatározások
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetıleg a
háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı egyéb szilárd
hulladék.
b) Háztartási szilárd hulladék: a rendszeres háztartási szilárd hulladék és az alkalmi
háztartási szilárd hulladék.
ba) Rendszeres háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon
(így a lakásokban, valamint nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és
területeken) folyamatosan keletkezı, a Közszolgáltató által rendszeresített
győjtıtartályokban átmenetileg tárolható, rendszeres győjtıjárattal, a jogszabályi
elıírásoknak megfelelı zárt rendszerő célgéppel szállítható hulladék (így pl. a konyhai
hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy,
söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyiségő falomb, nyesedék)
bb) Alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így
lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken)
alkalmilag képzıdött vagy felhalmozódott hulladék, visszamaradt anyag, ha
rendszeresített győjtıedényben mérete vagy minısége miatt nem helyezhetı el, amely
lehet:
bba) Lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb mérető
darabos hulladék (így pl. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor,
ágybetét, stb.) amelyet a rendeletben kijelölt Közszolgáltató évi egyszeri – elıre
közzétett idıpontban történı – lomtalanítás során elszállít,
bbb) Esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: a bba.) pont alá nem
tartozó, eseti megrendelés alapján ártalmatlanítás céljából elszállítandó hulladék
(pl. építési, bontási törmelék, autóroncs)
c) Egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során, valamint a közintézményekben
keletkezı rendszeres egyéb szilárd hulladék és alkalmi egyéb szilárd hulladék:
ca) Rendszeres egyéb szilárd hulladék: a tevékenységgel összefüggésben – a tevékenység
jellegének megfelelıen – rendszeresen és/vagy folyamatosan győjtıedényben
átmenetileg tárolható, a jogszabályi elıírásoknak megfelelı rendszerő célgéppel
szállítható egyéb szilárd hulladék, amely a települési szilárd hulladék elhelyezésére
kijelölt ártalmatlanító helyen, létesítményben helyezhetı el,
cb) Alkalmi egyéb szilárd hulladék: a tevékenység fenntartásának folyamatában esetileg,
nem ismétlıdıen keletkezı, a települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló egyéb
ártalmatlanító helyen, létesítményben elhelyezhetı vagy hasznosítható egyéb szilárd
hulladék.
d) Veszélyes hulladék: A háztartásokban keletkezı zsír, olaj, festék, festékmaradék,
gyógyszermaradvány, szárazelem, akkumulátor, valamint mindazon anyagok, amelyeket a
magasabb rendő jogszabályok meghatároznak.

e) Hulladék udvar: az elkülönített (szelektíven) begyőjthetı települési szilárd, valamint a
külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az
elszállításig elkülönített módon történı tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott zárt
begyőjtıhely. (A település hulladék udvarának helye: Celldömölk, Pápai u. 086 hrsz.)
f) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely: a NyugatBalaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének
korszerő megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás - továbbiakban Társulás tagjainak közös tulajdonában lévı, zalabéri 3096/12 hrsz-on elhelyezkedı
hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet Közszolgáltató, az általa összegyőjtött és
elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles
igénybe venni.
fa) Az (f) pontban körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésre és ártalmatlanításra
kijelölt, zalabéri 3096/12 hrsz-ú ingatlanon lévı hulladékártalmatlanító létesítmény
üzemeltetésére irányuló kötelezı közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult,
illetıleg kötelezett a lerakót üzemeltetı közszolgáltató, aki (amely) köteles a
Közszolgáltató által összegyőjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre
beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.
g) Gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet,
a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai
részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi
együttmőködési csoportosulás, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a
leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdıbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda,
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;
h) Szelektív győjtés: A települési szilárd hulladék egyes összetevıinek meghatározott
szempontok szerint történı elkülönített begyőjtése, vagy a begyőjtıhelyeken
(győjtıponton, hulladékgyőjtı udvaron, tároló-, kezelıtelepen) a további kezelés,
hasznosítás érdekében való összegyőjtés.
i) Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szerves anyag tartalmú hulladék,
ami anaerob ill. aerob módon (mikroorganizmusok, talaj élılények, vagy enzimek
segítségével) lebontható; különös tekintettel az ingatlanon keletkezı összes zöldség- és
gyümölcs maradvány, hervadt virág, falevél, levágott fő, kerti gyom, levágott faág
(összeaprított formában), faforgács, főrészpor, fahamu, ételmaradék.
j) Csomagolás: csomagolóanyag, eszköz ill. olyan termék, amelyet termék, áru
befogadására, megóvása, kezelése, szállítása, csoportosítása és kínálása érdekében
felhasználnak.
k) Csomagolási hulladék: hulladéknak minısülı csomagolás
l) Szelektív hulladékgyőjtı sziget: a település területén 13 db szelektív hulladékgyőjtı sziget
(852. hrsz, 1396 hrsz., 1298/9 hrsz., 1796/43 hrsz., 2398 hrsz., 065/17 hrsz., 682 hrsz.,
852 hrsz., 971/1 hrsz., 1298/9 hrsz., 1364/16, 1396 hrsz., 1796/43 hrsz., 2272 hrsz.,
2388/3 hrsz., 2563 hrsz., 2905 hrsz., 3252 hrsz.) mőködik ahol külön 1.100 literes
győjtıedényekben lehet győjteni az alábbi frakciókat: papír, fém, fehér üveg, színes üveg,
mőanyag.

3.§
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

Feladata e tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
begyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval szerzıdés
megkötése,
c) gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék
elhelyezésére szolgáló átrakó hely, hasznosító hely kialakításáról, a fenntartás és
üzemeltetés ellenırzésérıl, megszüntetésérıl, illetve rekultivációjáról,
d) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,
e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályban meghatározott
hatósági jogkörök gyakorlása,
f) a közszolgáltatással összefüggı - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati
feladat- és hatáskör megállapítása.
(2) Az Önkormányzat a hulladékok hasznosításának, újrafelhasználásának és az
ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében támogatja a szelektív
hulladékgyőjtés elterjesztését.

4.§
A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje
(1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti
jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény
hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(2) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogait és kötelezettségeit, valamint a
szolgáltatás teljesítésének feltételeit a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó
szerzıdés tartalmazza.
(3) A Közszolgáltató a kommunális (vegyes/maradék) hulladék elszállítását az alábbi módon
és gyakorisággal végzi:
családi házas területen:
heti 1 alkalommal,
társas és tömbház területen:
heti 2 alkalommal,
45 lakás és feletti tömbház esetén: heti 3 alkalommal.
A kommunális (vegyes/maradék) hulladék szállításának napjai: hétfı, szerda, péntek.
(4) A biogyőjtés bevezetésével a település családi házas területein a biológiailag lebomló
hulladékok áprilistól szeptember végéig heti 1 alkalommal, októbertıl március végéig
kéthetente 1 alkalommal, a kommunális (vegyes/maradék) hulladék kéthetente 1
alkalommal kerül elszállításra.
A biohulladék szállításának napja: csütörtök.
(5) A Közszolgáltató jogosult az ingatlantulajdonosok által győjtött szelektív és
biohulladékok ellenırzésére. Amennyiben az ingatlantulajdonos a rendelet elıírásainak
nem tesz eleget (a szelektív győjtött hulladékos zsákban illetve edényben szennyezett, más
nem hasznosítható, illetve veszélyes hulladékot tartalmaz) a Közszolgáltató jogosult a
hulladékszállítási díjat a szelektív (csomagolási és bio) zsákra és edényre is, a szolgáltatási
szerzıdésben szereplı edényméretnek megfelelı, kommunális (vegyes/maradék) hulladék
hulladékkezelési közszolgáltatás díját alkalmazva az ellenırzés idıpontjának megfelelı
aktuális negyedévre az ingatlan tulajdonossal megtéríttetni.

5.§
Az ingatlantulajdonosok és a Közszolgáltató kötelezettségei
(1) A Hgt. 20. § (1) bekezdése értelmében a jelen rendelet 1. § (1) bekezdésben szereplı
szolgáltatást a rendelet hatálya alá tartozó területen minden önálló ingatlan illetve
önállóan használt ingatlanrész tulajdonosa - vagy ha a tulajdonos, valamint a használó és a
kezelı nem azonos személy -, használója, kezelıje köteles igénybe venni, kivéve:
- a beépítetlen telek tulajdonosát,
- a lakatlan lakás tulajdonosát.
Lakatlannak az a lakás tekinthetı, mely - a lakcímnyilvántartás adatai szerint - senkinek
sem lakó- vagy tartózkodási helye és a lakást ténylegesen nem használja senki. A
lakatlanság tényérıl az ingatlantulajdonos évente köteles nyilatkozni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen győjteni.
Alapvetı kötelessége e tekintetben, hogy:
a) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az
elszállításra való átvételig győjtse, illetve tárolja,
b) az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyőjtésre e
rendeletben feljogosított hulladékkezelınek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat
kiegyenlítse,
c) a hulladék győjtése során megfelelı gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne
károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja,
d) az ingatlanán keletkezı hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa,
e) az ingatlanán keletkezı veszélyes hulladékot a városi hulladékudvarban helyezze el, és
ott a kötelezı adatszolgáltatásnak tegyen eleget.
(3) A családi házban lakó ingatlantulajdonos köteles a (2) bekezdésben foglaltakon túl:
a) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az
elszállításra való átvételig győjtse, elıírásoknak megfelelıen szelektálja, illetve
tárolja,
b) vegyen reszt a városban mőködı szelektív hulladékgyőjtésben, a biológiailag lebomló
hulladék külön győjtésében.
(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a Közszolgáltató által – regisztráció céljából megküldött –
matricát használni, a hulladékgyőjtı edényen oldalán elhelyezni.
(5) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettje módosul:
a) amennyiben az ingatlantulajdonos az ingatlanát bármilyen jogcímen más használatába,
birtokába adja bejelentési kötelezettség terheli a Közszolgáltató felé. A
közszolgáltatási díj meg nem fizetése esetén az ingatlan tulajdonosát egyetemleges
felelısség terheli.
b) tulajdonos változás esetén, a bejelentési kötelezettség mindkét (új és régi) tulajdonost
terheli. A díj megfizetésére a régi tulajdonos köteles mindaddig, amíg eleget nem tesz
a bejelentési kötelezettségének (hulladékszállítás lemondása, új tulajdonos
megnevezése). A régi tulajdonos bejelentését követıen a díj fizetésére az új tulajdonos
köteles.

(6) A társasházak esetében lehetıség van – ilyen irányú igény esetén – közös
hulladékszállítási szerzıdés megkötésére. Ilyen szerzıdésnél a minimális
hulladékmennyiség a társasházban lévı ingatlanonkénti 120 l-es hulladékmennyiség
szorozva a házban lévı ingatlanok számával. A közszolgáltató társasházi közös szerzıdés
esetén a hulladékszállítási díjról szóló számlát negyedévente, utólag a közös képviselınek
küldi ki.
(7) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejőleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül
vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb
hulladéktól elkülönítetten győjteni.
6.§
(1) A Közszolgáltató a háztartási hulladék ártalmatlanításra kerülı mennyiségének
csökkentése érdekében családi házas területeken minden háztartás részére ingyenesen
szelektív biohulladék győjtıedényt biztosít, melynek használata az ingatlantulajdonosra
nézve kötelezı. A győjtı a Közszolgáltatótól igényelhetı, átvételét az ingatlantulajdonos
aláírással köteles igazolni.
(2) A Közszolgáltató a háztartási hulladék ártalmatlanításra kerülı mennyiségének
csökkentése érdekében családi házas területeken szelektív csomagolóanyag győjtıedényt
biztosít. A győjtı a Közszolgáltatótól igényelhetı, átvételét az ingatlantulajdonos
aláírással köteles igazolni.
(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás feltételeirıl (pl. hulladékgyőjtés gyakorisága, útvonal,
idıpont), valamint az azokban bekövetkezı változásokról a Közszolgáltató köteles az
ingatlantulajdonosokat írásban értesíteni.
(4) A közszolgáltatás ellátásához szükséges, a közszolgáltatást igénybe vevı személyes
adatait (név, lakcím, születési hely és idı, anyja neve) a Közszolgáltató a vonatkozó
jogszabályok – elsısorban a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény – rendelkezéseinek a figyelembevétel
köteles nyilvántartani és kezelni. A Közszolgáltató jogosult kérni a közszolgáltatási
szerzıdés megkötéséhez az ingatlantulajdonosoktól a szükséges adatok rendelkezésre
bocsátását, illetıleg – szükség esetén – a jegyzınél kezdeményezheti a feladata ellátáshoz
szükséges személyes adatok térítésmentes átadását.
(5) A települési önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatásának igénybevételére a Hgt.
21.§ (2) bekezdése szerint kötelezett gazdálkodó szervezetek nyilvántartásáról a jegyzı
gondoskodik. A nyilvántartás adatai elektronikus adathordozón is tárolhatók. Elektronikus
nyilvántartás esetén hiteles biztonsági másolat készítése vagy párhuzamos manuális
nyilvántartás vezetése szükséges.
7. §
A gazdálkodó szervezetek kötelezettségei
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékának keletkezésérıl:
a) a Hgt. 13 §-ban foglaltaknak megfelelıen nem gondoskodik,

b) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – a felügyelıség által
igazoltan – környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ban meghatározottaknál lényegesen
kedvezıbb megoldással történik.
(2) A Hgt. 13. §-ban elıírtak szerintinek minısül a települési szilárd hulladék kezelése
(hasznosítása vagy ártalmatlanítása), ha a gazdálkodó szervezet:
a) a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségérıl – melynek
meglétérıl és annak érvényességérıl köteles elızetesen meggyızıdni – az erre
feljogosított és környezetvédelmi felügyelıség engedélyével
b) e kötelezettségét a környezetvédelmi felügyelıség által engedélyezett, megfelelı
hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás berendezés, létesítmény alkalmazásával saját
maga teljesíti.
(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely települési szilárd hulladékának kezelésérıl a helyi
hulladékkezelési közszolgáltatás keretén kívül gondoskodik, köteles e tényrıl a jegyzı
által vezetett nyilvántartás számára – a jegyzıhöz címzetten – írásban nyilatkozni.
Továbbá ezzel egyidejőleg igazolnia kell, hogy a mentesülés alapjául szolgáló
feltételeknek megfelel az errıl szóló okmány becsatolásával.
(4) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladéka kezelésérıl
közszolgáltatáson kívül gondoskodhat, a jegyzı által vezetett nyilvántartás számára - a
jegyzıhöz címzetten - köteles írásban bejelenteni az általa igénybe vett
hulladékkezelı(ke)t, az igénybe vett szolgáltatókat.
(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet a jelen
rendelet hatálybalépését követı 30 napon belül, illetıleg a rendelet hatálybalépését
követıen az általa igénybe venni kívánt hulladékkezelıvel történı szerzıdéskötést követı
30 napon belül köteles eleget tenni.
(6) Amennyiben a gazdálkodó szervezet jegyzı által vezetett nyilvántartási adataival
összefüggésben változás következett be az adatok javítása, törlése céljából 30 napon belül
köteles azt írásban bejelenteni.

8.§
A hulladék győjtésére és ürítésére szolgáló győjtıedények biztosításával, elhelyezésével,
használatával és kezelésével kapcsolatos követelmények
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék győjtésére, illetve szállítására a
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényt, valamint a győjtıedényzet
őrtartalmát meghaladó mennyiségő alkalmi hulladék győjtésére a Közszolgáltatónál
igényelhetı, azonosító jellel ellátott hulladékgyőjtı zsákot köteles igénybe venni.
(2) A hulladékgyőjtı edények családi házak esetében az ingatlantulajdonosok, társas és
tömbházak esetében a Közszolgáltató tulajdonát képezik. A használatból eredı
karbantartásáról, javításáról, valamint fertıtlenítésérıl, tisztántartásáról a használó
gondoskodik a vonatkozó közegészségügyi jogszabályok betartásával. Az edények
tisztítása megrendelhetı a Közszolgáltatónál térítés ellenében.
(3) Amennyiben bizonyítható módon a Közszolgáltató hibájából rongálódik, megy tönkre a
hulladékgyőjtı edény, azt a Közszolgáltató köteles kicserélni, vagy a kárt a tulajdonos
részére megtéríteni.

(4) A családi házas ingatlan tulajdonosa köteles a hulladékgyőjtı edényt saját ingatlanán belül
elhelyezni és a hulladékszállítás napját kivéve, ott tárolni. A győjtıedényt a hulladék
elszállítása céljából az ingatlantulajdonos köteles a szállítási napon reggel 6 óráig a
győjtıautóval megközelíthetı és ürítésre alkalmas közterületre kihelyezni.
(5) A Közszolgáltató a győjtıedénybe helyezett háztartási hulladékot az ingatlan bejárata
elıtti úton, közterületen veszi át. Ahol az útviszonyok, vagy egyéb akadályok nem teszik
lehetıvé, hogy a hulladékszállító jármő az ingatlan bejárata elé álljon, abban az esetben a
hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.
9.§
(1) A győjtıedényben elhelyezhetı hulladék súlya:
a) 110-140 literes győjtıedény esetében
legfeljebb 25 kg,
b) 240 literes győjtıedény esetében
legfeljebb 50 kg,
c) 770 literes győjtıedény esetében
legfeljebb 125 kg,
d) 1100 literes győjtıedény esetében
legfeljebb 250 kg lehet.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett győjtıedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
győjtıedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(3) A kihelyezett hulladékgyőjtı edényekben guberálni tilos. A kihelyezett győjtıedény nem
akadályozhatja a jármő és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat balesetveszély,
vagy károkozás elıidézésével.
(4) Ha a győjtıedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött, vagy befagyott illetve az edényben lévı hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt
hulladékot kiüríteni és a tartályt használhatóvá tenni.
(5) Tilos a hulladékgyőjtı edénybe folyékony, mérgezı tőz- és robbanásveszélyes anyagot,
veszélyes hulladékot, (pl. akkumulátor, gyógyszer, festék és vegyszermaradványok,
göngyölegek, stb.) állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyezteti a begyőjtést, ürítést végzık egészségét, testi épségét, illetve a hulladékgyőjtı
autó mőszaki berendezésében rongálódást idézhet elı.
(6) Ha a Közszolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a győjtıedénybe olyan anyagot, tárgyat
helyeztek el, amely nem minısül rendszeres háztartási vagy egyéb szilárd hulladéknak,
úgy azt nem szállítják el.
(7) Tilos egyéb, nem háztartási (továbbiakban közületi) szilárd hulladékot elhelyezni
háztartási, családi és társas-, tömbházaknál keletkezı (továbbiakban háztartási) szilárd
hulladék győjtésére szolgáló győjtıedénybe vagy közterületi, piaci, temetıi (továbbiakban
közterületi) szilárd hulladék győjtésére szolgáló győjtıedénybe.
Tilos közterületi szilárd hulladékot elhelyezni háztartási szilárd hulladék győjtésére
szolgáló győjtıedénybe, illetve közületi szilárd hulladék győjtésére szolgáló
győjtıedénybe.
Tilos háztartási szilárd hulladékot elhelyezni közterületi szilárd hulladék győjtésére
szolgál győjtıedénybe, illetve közületi szilárd hulladék győjtésére szolgáló
győjtıedénybe.

10.§
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával és hasznosításával kapcsolatos
rendelkezések
(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a
Közszolgáltató kizárólag az Önkormányzat által erre a célra kijelölt létesítményben zalabéri 3096/12 hrsz-ú ingatlanon lévı hulladékártalmatlanító létesítmény - végezheti. A
hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett háztartási szilárd hulladékot a
Közszolgáltató által üzemeltetett hulladék udvarba maga is elszállíthatja és 1 m3
mennyiségig díjmentesen elhelyezheti.
11.§
A lomtalanítás alá tartozó egyéb szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések
(1) A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék összegyőjtésérıl
lomtalanítási akció keretében évi egy alkalommal a Közszolgáltató gondoskodik.
(2) A lomtalanítás idıpontját a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve a Közszolgáltató jelöli ki,
arról a lakosságot írásban, hirdetések útján elızetesen több alkalommal tájékoztatja.
(3) Az ingatlantulajdonos a lomtalanítás alá tartozó hulladékot a meghirdetett idıpontban
helyezheti ki a hulladékgyőjtı autóval jól megközelíthetı közterületre.
12.§
A hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés megkötésére, közszolgáltatási díjra
vonatkozó rendelkezések
(1) Az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott települési hulladéktermelınek a hulladék
elszállításárra és tárolására szerzıdést kell kötni, amelyben a szállítandó hulladék
mennyiségét és a fizetendı térítési díj mértékét is rögzíteni kell.
(2) A hulladékszállítási szerzıdéskötési kötelezettségnek:
a) új lakás építése esetén a jogerıs használatbavételi engedélytıl,
b) használt lakás vásárlásánál a lakás birotkbaadásától,
c) új vagy használt lakás bérbevételénél, a bérbevételtıl, illetve egyéb címen történı
használatbavételtıl,
d) amennyiben az a)-c) pontban foglaltak idıpontja nem állapítható meg, illetve minden
egyéb ingatlan használat esetén a lakcímbejelentéstıl /lakó vagy tartózkodási hely
létesítése/ számított 30 napon belül kell eleget tenni.
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állást igazolja.
(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a közszolgáltatás
alapján negyedévente, számla ellenében utólag köteles megfizetni. A közszolgáltatási díjat
a számla kézhezvételétıl számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.
(5) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(6) A hulladékgyőjtı autóval meg nem közelíthetı, állandó lakcímként bejelentett ingatlanok
esetében is kötelezı a lakossági hulladékszállítási szerzıdés megkötése. Ilyen
ingatlanoknál biztosítania kell a közszolgáltatónak az ingatlantulajdonos részére a
hulladékgyőjtéshez minimum heti 1 db zsákot, amelynek a győjtıautóval megközelíthetı
helyen való elhelyezése az ingatlantulajdonos kötelezettsége.
13.§
Egyéb rendelkezések
(1) A lakossági hulladékszállítási díj esetében az önkormányzat díjkedvezményt alkalmaz,
mivel a hulladék ártalmatlanítás költségének egy részét a lakosságtól átvállalja. Az
átvállalt lakossági hulladék ártalmatlanítási költséget az önkormányzat a
Közszolgáltatónak megtéríti.
14.§
(1) Aki a rendelet 1. § (2)-(4), 5. § (1)-(3), 6. § (1), 7. § (3), 8. § (1), (4), 9. § (3), (5), (7), 12.
§ (1), (3), (7) bekezdésében foglalt magatartási szabályokat, követelményeket és
tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
15.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 46/2001.(XII.19.) számú
rendelete összes módosításával együtt hatályát veszti.

Celldömölk, 2010. …………….

Fehér László
polgármester

Baranyai Attiláné dr.
jegyzı

1. sz. melléklet

Hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2010. évben

Lakossági hulladékszállítás:
120 l hulladékmennyiség begyőjtése, szállítása/hét

226 Ft + ÁFA

240 l hulladékmennyiség begyőjtése, szállítása/hét

410 Ft + ÁFA

Győjtıedény feletti mennyiség esetén 80 l hulladékzsák /db

232 Ft + ÁFA

