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Készült: Tiszaeszlár Községi Önkormán yzat Képviselő testül ete 2019. december 20-án
tartott rendkívüli üIéséről.

Az ülés helye : Községháza tárgyalőterme.
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Bertók Jőzsef jegyző
Molnar Tímea köztisáviselő
Meleg Gábor alpolgármester

Vajda Lászlő polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítla, hogy a Képviselőtestület
határozatképes, mivel a 7 képviselőtesttileti tagból 5 fő az ülésen megjelent. Az ülést
megnyitja.

A napirendi pontokat aképviselő -testület

A

5 igen egyhangú szavazattal elfogadta.

polgármester felkéri Soós Zsolt, és Benda Ferenc a jegyzőkönyv
képvi s e l ő - te stül et hatán o zat hozatala né lkül elfo gadott.

hitelesítésére,melyet a

A jegyzőkönyv vezetésével megbízza Molnar Tímea köáisztviselőt, melyet a képviselő -

testülethatározathozatalanélkülelfogadott.

A napirend tárgyalása:
1./ napirendi pont:

A

2020. évi belső ellenőrzési tervelőterjesáése

Előadó: Vajda Lászlő Polgármester

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezik a helyi
önkor.mányzatok belső kontrollrendszerének működtetési kötelezettségéről, ennek
keretében a belsó ellenőrzési feladatok ellátásáról. A helyi önkormányzatol<ta, illetve
az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a
képviselő testület az előző év december 3 1 -ig hagyj a j óvá.
A ConEd Kft. elkészítette a Tiszaeszlétr Község Önkormtínyzat belső ellenőrzési
tervét, melyet minden tag megtekinthetett. Kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzunk a
terv elfogadásaról.

A Képviselő - testület

5 igen, egyhangú szavazatlal a következőhatétrozatothoúa:

TIsZAESZlÁn rÖzsncr ÖNxoRMÁNyznr
rnpvI snr, Őrn srÜLETENEK
50/2019.(xI. 20.)

határ ozata

Belső ellenőrzési t'erv elfogadásáról

A Képviselő - testület
- jóvahagyja a 2020. évi belső ellenőrzési terv című dokumentumban

-

foglaltakat a hatátozat mellékletét képező tartalommal.

A képviselő - testület felkéri a polgármestert a döntést tartalmaző hatérozat
megküldésére a Tíszaeszlár Község Polgármesteri Hivatal Belső
Ellenőrzése részére.

2.1 napirendi pont:

A

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló

önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Vajda LászIő Polgármester

-

Tiszaeszlár Község Önkormanyzata 2.006 óta tag|a a Szabolcs
Szatmár - Bereg
Megyei Szilrárdhulladék Társulásnak, és a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint
köteles lett volna legkésőbb 2014. július 1. napjától a Tiársulás által szewezett
közszolgáltatás igénybe vételére. Ezt a korábbi képviselő - testület elmulasztotta, és
több szempontból jogellenes közszolgáltatást tartott fenn. Akatasútőfavédelmi szerv
2019. július 1. napjától az Észak Alfiöldi Környezetgazdálkdási Nonprofit Kft.
közszolgáltatót felkérte a közszolgáltatás megkezdésére, és az Önkormányzatot a
jogellenes közszolgáltatás fenntartása miatt a környezetvédelmi hatóság bírság
megfi zetésérekötelezte.
A 2019. október 29, napján megalakult képviselő testület feltett szándéka a
jogellenes állapotok felszámolása. Ennek részeként hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körében eleget kell tennie rendeletalkotási kötelezettségének.
A rendelet - tewezet valamennyi, a törvény áItaI előírt rendelkezésttaría\mazza azzal,
hogy a közterület tisztíntaítására külön rendeletet alkot. Atewezet összhangban áll a
Tarsulás által megkötött közszolgáltatási szerződéssel és társulásihaíározatokkal.

-

-

A

polgármester felkéri a

Képviselő

szav azzanak a rendelet el fo gadásáró l.

a

testület tagsaít, hogy kézfelnffitással

A képviselő - testület 5 igen egyhangú szavazattal az aléhbírendeletet alkotta:

rözsnc öNronryrÁNyz.q.rÁNar

TISZAESZLÁR

(XII.20.) rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
11 12019.

Tiszaeszlár Község Képviselő-testülete a környezet védelménekáltaltínos szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében megbatttrozott feladatkörében ellárva, a

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, 88.
felhatalmazás alapjan a következőket

rendeli el:

t.Álta

lá

§ (4)

bekezdésében kapott

nos rendelkezések

1. § (1)

Tiszaeszlfu Község Önkormrányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatanak ellrűására hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) tart fenn azíngatlanhasználólorál keletkező
települési hulladék, zöldhulladék, elkülönítetten gyíjtOtt települési hulladék, lomhulladék
rend szere s gyűj té sére, elszállitására é s keze l é s ére.
(2)

Az Önkormány zat a hulladékgazdálkodási közs zolgáltatás megszervezésével kapcsolatos

egyes feladat- és hatásköreit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás (a továbbiakban: Tarsulás) útján gyakorolja.

2. § (1)A közszolgáltatás elLátásáta a Társulás kizárólagos tulajdonában lévő Eszak-Alftjldi
Kömyezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyhiiza, Benczúr tér 7.) mint
közszol gál tatő (a továbbiakban

:

Közszo

1

gáltató)

jo

gosult.

(2)A Közszolgáltatő tevékenysége kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátására, kivéve a
Ht,42. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feladatokat.
(3) Aközszolgáltatási

szeruődésnek a Ht-ben meghatínozottakon tűItartalmaznia kell:

a) a közszol gáltatói tevékenység vé gzésénekáltaláno s szabályait

;

) az adats zol gáltatási köte lezetts é g ré szlete s szabályait ;
c) nyi l atko zaítételre é s kap c s o latt artásr a kij elö lt s zemé lyek körét.

b

2.

A kőzszolgáltatás tartalma

3. § A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanhasználő vegyes hulladékának gyűjtéséreés e hulladék hulladékkezelő
létesítményekbevaló száIlítására;

b) azingatlanhasználó ingatlanarr keletkező zöldhulladék gffitéséreés kezelésére;

c) a természétesszemély ingatlanhasználő ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás
körébe vont lom hulladék gyűjtéséreés e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbevaló
szállításálral'
d) elkülönítetten gyűjtött települési hulladék gyűjtése, kezelése;

e) hulladékgyujtő szigetek és hulladékudvarok üzemeltetésére és az ott gffitött hulladékok
hulladékkezeIőlétesítményekbevalőszáI|ítására;

0 a

vegyesen gyujtött hulladékok előkezelésére, a nem hasznosítható hulladékok

ártalmatlanítására.
3.

4. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai

A közszoIgáltatásTiszaeszlán Község közigazgatási
4.

A közszolgáltatás

területére terjed ki.

kötelező igénybevétele

5. § (1) Az ingatlanhasznáíő köteles aszervezettközszolgáltatást

igénybe venni..

(2)

szervezetingatlanhas zná!ő ahéatartási hulladékhoz hasonló hulladék részét
^gazdálkodó
képező vegyes hulladék tekintetében köteles aközszolgáltatás igénybevételére.

(3)

A

közszolgáltatás igénybevételérekötelezett ingatlanhasználő a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra történő hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem, vagy csak részben
veszi igénybe.

6. § (1)

Az

ingatlanhasználő és a Közs zolgáltatő közötti jogviszonyt a közszolg áltatás
igénybevétele hozza létre vagy az a tény, hogy a Közszolgáltatő a közszolgáItatást az
ingatlanhasználő részérefelajanlja, illetve akőzszolgáltatás teljesítésérerendelkezésre áll.

(2)A Közszolgáltató és az tngatlanhasmáló a hasmált gyűjtőedények méretétés darabszámát,
valamint a teljesítéshelyét egyedi megtíllapodasban rögzíti (a továbbiakban: igénybevételi
szerződés).
(3)

Az igénybevételi szerződés kötelező tartalmi elemeit az L melléklettartalmazza.

(4) Az ingatlanhasználót nem terheli az {l)-(2| bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen

ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

5.

7. §

A

A közszolgáltatás rendjen módja

hulladék begyűjtésének, elszállításrinak rendjét az Önkorményzattal előzetesen
egyeztetett módon a KözszolgáItatő hatétrozza meg, és arről az ingatlanhasználőt írásban

Iájékoztatja,

8. § (1)

A

szewezett közszolg áltatástigénybe vevők szátmára

a

szabványos gyűjtőedény

hasznáIata kötelező.
(2)

A vegyes hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványos gyűjtőedény:

a) 60 liter űrtartalmú

b) 80 liter űrtartalmú,

c) 120 liter űrtartalmú,
d) 240 liter űrtartalmú,
e) 1100 liter űrtartalmú,

A gnijtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék súlya:
a) 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 14kg,
(3)

b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 18kg,
c) I20literes gytíjtőedény esetében legfeljebb 28 kg,
d) 240 literes gyújtőedény ésetébenlegfeljebb 55 kg,
e) 1100 literes gffitőedény esetében legfeljebb 250 kg,

(4)60 literes gyűjtőedény használatáta kizárőlag az egyedülálló és egyedül élő természete.s
személy jogosult. A jogosultságot az Önkormanyz.at áItal kiadott hatósági bizonyítvannyal
kell igazolní. Az igazolást kérelemre a Polgarmesteri Hivatal szociális feladatokat ellátő
dolgozója adja ki, a kérelmező írásbeli nyilatkozata, valamint az lntegrált Portál Alapú
Lekér dező Rendszer adataí alapj án
9. §
Közszolgáltató száLlítőeszközéhez rendszeresített és, a keletkezett hulladék
mennyiségénekmegfelelő űrtartalmú és számú gytijtőedényt az tngatlanhasznáIő saját
költségén köteles biztosítani.

A

10. §

A települési papír-, múartyag, fem hulladék elkülönített gyujtéséhez az Tarsulás vagy a

Közszolgáltató

1 db 240 l-es, sarga-kék színű hulladékgffitő edényt ad az ingatlanhasználő

használatába. A gytíjtőedény azingatlantartozéka, annak használatáraazingatlan
használója jogosult.

mindenkori

A

házi komposztáláshoz a Társulás vagy a Közszolgáltató komposztálót ad az
ingatlanhasználőhasználatába. A haszná|atba adott komposááló azingatIantartozéka, annak
11. §

használaíáraazingatlanmindenkorihasználőja jogosult.
12. § Alkalmilag keletkező, a 8. § (3)bekezdésében engedélyezett mennyiséget meghaladó
többlethulladék gytijtésérecsak aKözszolgáItatő vagy alvállalkozőja azonosító jelével ellátott
(emblémás) szürke színű műanyag zsák használhatő, a Közszolgáltató csak az ilyen módon

kihelyezett többlethulladék elszál|ítására köteleáető.
beszerezhető.

A zsék a

Közszolgáltatótól

6. A gyűjtőedények használata, kezelése, elhelyezése

13. § (1) A települési hulladék gyűjtéséreszolgáló gyűjtőedényt a szolgáltatással érintett ingatlanon

belül kell tárolni, közterületen

tartósan csak a közterület használatra vonatkozó engedély alapján

lehet elhelyezni.
(2| Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a Közszolgáltató

legkésőbb reggel 06.00 órára a közterületen,

által megjelölt időpontban, de
a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és

ürítésrealkalmas helyen elhelyezni.
(3) A gyűjtőedény elhelyezése nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és nem járhat
baleset vagy károkozás veszélyénekelőidézésével.

(4)

A

hulladék elszállítása céljából kihelyezett gylíjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - zárt állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell- elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor a környezetét ne
szennyezzq továbbá ürítésekor ne szóródjon, a gépi iirítéstne akadályozza.

(5) Ha a gyújtőedényben 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 ingatlanhasznáIő a Közszolgáltatő felhívására
köteles az edényt i,iríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(6) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet,

építési-bontásitörmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
begyűjtést, a gépjármű műszaki állapotát, az ürítéstvégző személyek vagy más személyek életét,
testi épségét,egészségét.

ingatlanhasznáIő köteles gondoskodni a használatában lévőgffitőedények
tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáről, valamint környezetének

1,4.

§Az

tiszténtartásaról.
7.

A lomhulladék gyűjtése, szállítása

15. § (1)A Közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal
- Ht. 40. § (3) bekezdésében foglaltak szerint - házhoz menő lomtalanítás keretében
gondoskodik.

(2)
Közszolgáltatő kizarőlag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabviányos
^
gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot legfeljebb 2 *3
mennyiségben szállítj a el.
(3)

A lomtalanítás

keretében nem adható át:

a) építésiés bontási hulladék,

b) veszélyes hulladék,
c) vegyes hulladék,
d) elkülönítetten gytijthető papir, műanyag- és femhulladék,
e) zöldhulladék,

f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáItatási tevékenység során képződött
hulladék.

A

lomhulladékot az ingatlanhasználő a Közszolgáltatő által hirdetmény útján,
valamint honlapján előzetesen megjelölt helyen és időben helyeáeti ki.

16. § (1)

lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos
ne akadályozza, a szállítőjarműrészérejól megközelíthető legyen, a ztildteruleteket
és a növényzetet ne karosítsa, és nejárjon baleset vagy károkozásveszéIyének előidézésével.

(2)

^
forgalmat

8. Elkül'önítetten gyűjtött hulladék gyűjtésen szállítása

17. § (1) Az elkülönített hulladékgytíjtésétaközszolgáltatő:
a) hazhoz menő gyűjtőj át atokkal,
b) hulladékgyűj tő udvarok, kompo szttel epek tizemeltetésével,

c) gyűjtőszigetek működtetésével,
d) kompo sztálás támo

vagy ezek kombinációj

áv

g

atásáv al

al biúosítja.

18. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részétképező papír-, műanyag és fém hulladékot a
sárga-kék színű, 240 literes speciális gyűjtőedénybe gyűjti.
(2)Az ingatlanhasználó a települési hulladék részétképező papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladékot
a közszolgáltató

által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti.

(3) A speciális gyűjtőedényben és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata

szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.

(a) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények
ürítésénekminimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot a

Közszolgá ltató tájékoztatja.

(5)Az ingatlanhasználő az íngatlartan keletkező zöIdhulladékot házi ,komposztálás útján
komposztálja.
19. § (1)Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező elkülönítetten

gyűjtött papír-, műanyag üveg és fém hulladék, az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, valamint a
hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók - ideértve a
hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeketis - a hulladékgyűjtő
udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel.

(Z) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási dú megfizetésével szerez
jogosultságot arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a
hulladékudvarban elhelyezze.

9.

A hulladék e!helyezése

20. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó települési hulladék előkezelése és ártalmatlanítása kizárólag
az erre a célra kijelölt létesítményben,jelenleg a Nyíregyházi Regionális Hulladékkezelő Központban
végezhető.
(2) A Közszolgáltató

hulladékudvart üzemeltet:

a) 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.
b) 4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1.

10.

21. § (1)

A közszolgáltatás szünetelése

A

közszolgáltatás igénybevétele sztineteltethető, ha az önállóként nyilvántartott
gytijtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az ingatlant 90 napnál hosszabb ideig nem
hasznáIja, és a sziineteltetés varható időtartamát - legkésőbb a szüneteltetés megkezdését
megelőzően - a Közszolgáltatónak írásbeli nyilatkozaítal bejelenti, A bejelentés megtételére
csak a Közszolgáltatő nyilvántartása szerinti ingatlanhasznáIő vagy meghatalmazottja
jogosult.
(2) Kőzoktatási intézménya sztineteltetést a nyári iskolai sztinet idejére, legfeljebb 60 nap
időtartamra kérheti.
(3)

A

szünetelés tényéta Közszolgáltatő

legfeljebb tárgyévre, ha a bejelentést trárgyév utolsó
három hónapjában nyújtják be, legfeljebb tárgyévre és az azt követő évre állapítja meg és
r ö gzíti ny íIv ántartásában.

(a) Ha az ingatlant a sztineteltetési időtartam lejárta előtt újból használják annak tényéta
használat megkezdését megelőzően az ingatlanhasználő köteles a Közszolgáltatónak
beielenteni.

A

szüneteltetés tényétaz íngatlanhasználónak utólag igazolnia kell. Az igazoláshoz
legkésőbb tárgyévet követő év február 15. napjáig be kell nyújtani a Közszolgáltatő tészérea
vezetékes ivővíz szolgáltató vagy az áramszolgáltató által kibocsátott, a szüneteltetés
időszakára szóló közüzemi igazolás vagy éves elszámoló számla másolatát. A szüneteltetés
ténye akkor igazolt, ha a használaton kí\rüli ingatlanon éves átlagban avizfogyasztás a 3 m3
t, vagy az elektromos áram fogyasztása a250 kWóra-t nem haladja meg.

(5)

-

(6)

A

sziineteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. Ha a szüneteltetés feltételei
folyamatosan fennállnak, atárgyévi kérelmet legkésőbb február 15. napjáig kell benyujtani.
Ezzel egyidejűleg az (5) bekezdésben foglalt utólagos igazolást is teljesíteni kell.

A szünetélésbejelentésének valóságlarta|mát a Közszolgáltatő helyszíni szemle keretében
jogosult
is
ellenőrizni. Az ellenőrzés során a Közszolgáltatő kérheti az(5) bekezdésben foglalt
igazolás benyújtását.
(7)

A

bejelentés elmulasztása esetén a Közszolgáltatő nyilvantartásában az ingatlan
használatát rögzítí. Az igazolás benffitásának elmulasztása vagy a szünetelés jogszerűtlen
igénybevételeesetén a KözszolgáItatő a sztinetelés kezdő időpontjára visszamenőleg a
szüneteltetést megvonja. A megállapiíotí közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználő köteles
megfizetni.

(8)

22. § (1) A Közszolgáltatő a szüneteltetés tényéta bejelentés benyújtását mege|őző időszakra
- a(2) bekezdésben valamint a22. § (6) bekezdésébenfoglalt kivétellel - nem áIlapitlameg.
(2) Amennyiben a szünetelés feltételei fennállnak, de a szünetelést az ingatlanhasznáIő tartós

akadáIyoztatása, vagy érvényes jogcíme hianyában csak későbbi időpontban jelenti be, az
akadáIyoztatás okának megjelölésével, igazolásával, valamint a 21. § (5) bekezdés szerinti

köziúzemi igazolások benyújtásával kérheti a közszolgáltatás szüneteltetésének utólagos
megállapítását. Az utólagos sztineteltetés benyújtásara az ingatlanhasználő közeli
hozzáíartozój a vagy örököse

is j ogosult.

(3) Azutólagos szüneteltetést a Közszolgáltató

legfeljebb a bejelentéstől visszafelé számított

egy éves időtartamra állapítja meg.
1

23. §

^z

1.

Udülőingatlanokra vonatkozó speciális szab.ályok

Önkormányzat üdülőterületet nem tart nyilván.
12. A Közszolgáltató

és az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

A

KözszolgáItatő a közszolgáltatás teljesítésénekés ingatlanhasmáló áItalí
igénybevételének- igénybevételiszerződésben nem rögzített - feltételeiről, valamint az abban
bekövetkezetí változásokról - aváltozás hatalyba lépéseelőtt legalább 3 nappal - a honlapján
vagy hirdetmény útjan tájékortaást nyújt, vagy azingatlanhasználőtközvetlenül írásban értesíti.

24.

§

(2)

A

(1)

Közszolgáltató jogosult felhívni az ingatlanhasználó figyelmét az igénybevételi
kötelezettsége teljesítésére.Amennyiben az ingatlanhasználő a KözszolgáItaíő felhívása
ellenére nem köt igénybevételi szeruődést, vagy a közszolgáltatás igénybe vételéről nem
nyilatkozik, aKözszolgáltatőjogosult ingatlanonként l db l20 l-es taroló edény heti egyszeri
tirítésétvólelmezni mindaddig, arrúg az ingatlarthasználő az igénybevételi szerződést meg
nem köti.

25. § (1) A'települési hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást
megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel,
szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
(2) Szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítésesorán és a szállításból eredő szennyeződés

esetén a hulladék eltakarításáról,

a terü|et

szennyeződés-mentesítéséről, valamint
környezeti állapot helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3) Amennyiben a hulladékgyűjtő edényzet a Közszolgáltatónak
megsérül, vagy használhatatlanná válik, a Közszolgáltató

az

eredeti

felróható okból bizonyított módon

köteles annak kijavításáról, illetve cseréjéről

saját költségén gondoskodni.

A Közs zolgáItatő

gadni a hul l adék eIszáIlítását, ha:
a) nem aKőzszolgáItatő általrendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra,vagy
b) a szállításra átadott glújtóedényben a hulladékot a 13.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak
megszegésével helyeáék ei, és azt aKözszolgáltató felhívásara sem tették üríthetővé,
(4

)

jo

go sult me gta

c) a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot helyeztek el,
d) a gffitőedényben a 8. § (3) bekezdésébenfoglaltaknál több hulladékot helyeáek el, emiatt
az túltöltött, túlsúlyosés a gyűjtőedény nem zérhatő le.
(5)

A hulladék elszállításanak (4) bekezdésben meghatározott bármely ok miatti megfagadása az

ingatlanhasználő közszolgáltatási

díj fizetési kötelezettségét nem

érinti.

(6) Amennyiben az ingatlanről elszáIlított hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az
alkalmazott gytíjtőedény befogadóképességét, a Közszolgáltatőjogosult azingatlatÁasználőt

az edényzet bővítésre felszólítani. A felszólításnak azingatlanhasznáIő 30 napon belül köteles
eleget tenni.

(7) Az

igénybevételi szerződésben meghatátozott mennyiséget meghaladó méretű,

darabszénrtú, vagy a nem szabványos gffitőedényben, gyűjtőzsákban kihelyezett hulladékot a

Közszolgéitató nem szállítja el.

26. § (1) Az ingatlanhasználő köteles a szervezett közszolgáltatást e

rendeletben

meghatározott módon igénybe venni.

(2) E kötelezettség teljesítése során azingatlanhasználő köteles:
a) az ingatlanén keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapjan legkisebb mértékúre

szorítani,
b) a települési hulladékot gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljrárni arurak
érdekében,hogy a hulladék mások életét,testi épségét,egészségétés jő közérzetét ne
veszélyeztesse, a természetes és építettkörnyezetet ne szennyezzl, a növény- és állatvilágot
ne károsítsa, aközrendet és aközbiztonságot ne zavatja,

c) a települéSi hulladékot annak elszállitásáig e rendeletben foglaltak szerint gyűjteni, tarolni,
és a Közszolgáltató által meghatáxozott jératnapon a Közszolgáltatő részéreátadnt,
d)a veszélyes hulladékokat a települési hulladék összetevőitől elkülönítetten, a környezet
veszélyeztetésétkizáró módon gyűjteni; a hulladékgyűjtő udvarokba bevinni, ott elhelyezni,
e) az igénybevételiszerződést megkötni,
f) a közszolgáltatás

igénybevételébenbekövetkezett változást a Közszolgáltató részérebejelenteni,

g) a közszolgáltatás díját megfizetni.
(5) Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg

gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,telephelyéül vagy fióktelepéül
szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági
tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni
kezeléséről gondoskod ni.

és a

hulladék

27. §(1) Az ingatlanhasznáIő 15 napon belül köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni,ha a
közszolgáltatás igénybevételérekötelezetté válik, vagy igénybevételi kötelezettsége
megszűnik.

(2) Természetes személy ingatlanhasználó a Közszolgálíatő felhívására a személyes adatai
közül a családi és utónevét, lakóhelyének,taríőzkodási és értesítésihelyének címétmegadja, a
személy azono s s ágát é s l akc ímétigazo\ő okmányt b emutatj a.
ingatlanhasznáIő a Közszolgáltatő felhívására a köáiteles
nyilviántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét,,adőszámát, továbbá, ha
elektronikus kézbesítésicím közhiteles nyilvántartásban történő szerepeltetése szétmára
kötelező, úgy elektronikus kézbesítésicímétmegadja.

(3) Gazdálkodó szervezet

(4) Költségvetési szerv a Közszolgáltató felhívására közhiteles nyilvántartás szerinti nevét,
székhelyének, telephelyének címét,adőszámát, törzskönyvi nyilvántartási szátmát, fenntartója
nevét, adőszámát megadj a.
(5) Yzttozás bejelentése esetén az igénybevételikötelezettség keletkezését vagy megszűnését
bizonyítő okiratok másolatát aKözszolgáltatő részérebe kell mutatni. A Közszolgáltatő a
dokumentumokból nyilvántartásában rögzítí a vá|tozásjogcímét, az ingatlan adatait, a (2) és
(3) bekezdésben foglalt adatokat valamint aváltozás időpontját.
(6) Abban az esetben, ha ingatlan tulajdonosa

az ingatlanhasználatátbérleti jogviszony vagy

jogcím alapjan átengedi és az igénybevételi szerződést a bérlő vagy egyéb használó köti
ffi€g, a jogviszony megszűnése esetén a bérbeadó felelős az (|) bekezdésben foglalt
más

bej

elentési kötelezettség telj esítéséért.
13. Adatszolgáltatási

és nyilvántartási kötelezettség

28. §A KöZszolgáltatő a közszolgáltatás igénybevételéreköteles

ingatlanhasznáIőkrő|
nyilvántartást vezet és adatot szolgáItat az állani hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó
Koordináló szew részére.A Közszolgáltató ennek érdekébenkezeli az ingatlanhasznáIő
természetes személyazonosító adatait, lakcímét.

kötelező adatkezelés céíjaaz ingatlanhasznáIő személyénekmegállapitásához valamint
^
ügyfélszolgálati feladatok ellátásahoz szükséges adatbiázis létrehozása, működtetése, valamint
aközszolgáltatási díj beszedésévelkapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
(2)

A Közszolgáltató kcitelező adatkezelés keretében kezeli az íngatlanhasználók

(3)

természetes

azonosító adatait (születési hely, idő, valamint anyja neve).

$) Az Önkorman y zat a KözszolgáItató rendelke zésére bo c sátj a
a) aközszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához sziikséges információkat,
:

b) aKözszolgáltató

kérésealapjan a közszolgáltatással összefiiggő, a Ht. 38. §-ában rögzitetl

személyes adatokat,

c) a

Közszo|gáltatő kérésealapján az ingatlanban lakóhellyel és tartózkodási hellyel
rendelkező valamennyi nagykoru személy nevét.

(5) Az Önkormanyzat az igénybevételre kötelezettek személyes adatait kizárőlag

a

Közszolgáltató nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekébenadhatja
át a Közszolgáltatónak, és az adatokat a Közszolgáltatő kizárólag ezen célokra hasznáIhatja
fel.
(6)

A Közszolgáltatő köteles:

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,

b) gondoskodni az adatok biztonságátől,

c) meghatározni azokat az eljétrási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre j uttatásához szükségesek.

az adatok árolása kivételévela szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig kezelheti. A jogviszony megszúnéséí
(7)

A Közszolgáltatő

kö vető en a kö

14.

az ingatlanhasználő személyes adatait

-

zszolgáItatő a keze|t adatokat kötele s me g semmi s íteni .

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésérevonatkozó rendelkezése\
mentesség a közszolgáltatási díj megfizetése alól
,

29. § (1)Aztngatlanhasználő aközszolgáItatásigénybevételéért törvényben meghatározottak
szerint köteles közszolgáltatási díjat ftzetní. A közszolgáltatási díj beszedésére,behajtására a
Koordináló szerv jogosult.

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetésétaz az ingatlanhasználő, aki a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve hogy a

KözszolgáItritő számána a közszolgáltatást
vonatkozó rendelkezésre állását ígazolja.

felajánlja vagy

a

közszolgáltatás

teljesítésére

(3) Nem tagadhatő meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatőt a
közszolgáItatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésébenaz időjrárás, vagy más
eIháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltatő az akadály elhárulását követő munkanapon
rendkívüli gyűjtőjár attal pótolta mulasáását.
30. § (1) A Közszolgáltatő a díjfizetésrekötelezettekről nyilvántartástvezet. A nyilvántartás
tartalmazza aközszolgáltatási díj ftzetésére kötelezett adatait, adott esetben levelezési címét,
az ingatlan adatait, az igénybevételi kötelezettség időtartamát, ahasznáIt gyűjtőedény méretét,
darabszámát, aftzetési módot, azingatIan szüneteltetését és az adatváltozást,
(2)

A Közszolgáltatő az

adatokat elsődlegesen

a őljfizetésre kötelezett önkéntes

bejelentése

alapj én tartj a nyilván.

(3) Önkentes bejelentés hiányában

a

dtlfizetésre kötelezett személyétaz önkormányzatí
adatszolgáItatás vagy egyéb hatósági nyilvántartás adatai alapján állapítja meg.

(4)

A Közs zolgáltatő

31. §

(l)

a gyűjtőedény használ atát a24. § (2)bekezdés szerint vélelmezi.

100 %-os díjkedvezménybenrészesül a természetes személy ingatlanhasználő.

A

kedvezményre való jogosultságról, annak vál,tozásáről valamint a szüneteltetésről az
Önkormányzat ny($t adatszolgáltatást a Közszolgáltatő részéte.Az adatszolgálátást az
Önkormanyzat legkésőbb a negyedév végétmegelőző 20. napigteljesíti.
(2)

Az

Ör. 2I-22. §-ában, a 27. § (1)-(2) bekezdésében valamint a 27. § (5) bekezdésében
foglalt ingatlanhasználői kötelezettséget a természetes személy ingatlanhasználő helyett a
Közszolgáltató fel é az Ö nkorm ány zat te lj e s íti.
(3)

15.

Zárő rendelkezések

32.§(l)Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével2020. január 1. napján lép
hatályba.

(2)

Az Ör. 31. § (1)

alkalmazni.

bekezdésébefoglalt rendelkezéseket 2019.

július l. napjától kell

További kérdés,éshozzászólás nem hangzott el, a Polgármester az ülést bezárta.
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