Mátételke község Onkormányzata Képviselő-testülete
7

l20l6.NI.29.) önkorm ányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
és a köztisztasági feladatok ellátásáról

Mátételke község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdés a)-d) pontjában, valamint a Magyarország helyi ön-kormányzatairól szóló 201l. évi CLXXXX. törvény
143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő2011. törvény. CLXXXX évi 8, § (2)bekezdé-sében, 13. §
(1) bekezdés2.,5, és 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló 20|2. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában,39.§ (2)
bekezdésében biáosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I.
1.

FEJEZET

Általános rendelkezések
1.§

(1) Mátételke községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) hulladékgazdálkodási
szervez és a hulladékgazdálkodásról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

közszolgáltatást

2.§
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma: aközszolgáltatás körébetaftoző hulladék átvétele, gyűjtése,
elszállitása, kezelése, a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezeló létesítményfenntartása és üzemeltetése.
(2)

A rendelet tárgyi hatá|ya kiterjed
a)bánartási hulladék,

a hulladék alábbi fajtáira:

b) háztaríási hulladékhoz hasonló hulladék,
c) elküIönítetten gyűjtött hulIadék,
d) lomhulladék,
e) építési-bontási hulladék,
f) közterületen elhagyott hulladék,
g) biológiailag lebomló hulladék,
h) vegyes hulladék.

(3) Területi hatálya: Mátételke község közigazgatási

területére.

(4) Személyihatálya:
a.) a településközigazgatási területén lévő valamennyi belterületi ingatlanhasználőra,
gáltatóval szerző d é sben ál ló külterületi in gatl a nhasználőr a,
b. ) a közszo
c. ) az Önkor mány zaíta| szerzöd é sben álló közszo lgáltatóra
1

terjed ki.

2.Kőzszolgáltatő
3,

§

(1) Mátételke kőzigazga.tási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a Homokhátsági Regioná|is
HLrlladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által kiírt és a Közbeszerzési Értesítő2014 évi 40. siámaÚan rÉ

613412014 számon megjelent ajánlattételi felhívás nyertes ajánlattevője: HOMoKHÁTSÁGI KONZORCIUM
VASKÚT 2014.konzorcium jogosult. A HoMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM VASKÚT 2014.konzor:cium tagjai:

a) az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6521 Vaskút, 055712 hrsz.,
cégtregyzékszám: 03-09-126039, arJőszám: 24290054-2-03, képviseli: Agatics Roland ügyvezető, a

továbbiakban: FBH-NP Kft.) konzorciurnvezető,

b) a Kalocsai Parkgondozó és Kőzszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6300 Kalocsa,
Érsekkert utca 4-1. cégsegyzékszám: 03-09-12569|, adőszám: 24216034-2-03, képviseli: Loibl László
ügyvezető),

c) a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkoclási Korlátolt Felelősségű Társaság (6521 Yaskútt, Kossuilr L. u. 90,,
cégegyzékszám: 03-09-109760, adószám: 12822230-2-03, képviseli: Agatics Roland ügl.vezető, a
továbbiakban: FBH Kft.), mint a Hornokhátsági Regionális }Iulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
ajánlatkérő által megjelölt kötelezően igénybeveendő alvállalkoző.Ezen alvállalkozó közszolgáltatás
viszonyított arány a 5 )Yo.

egészéhez

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységenbelül a huliadékgazdálkodási közszolgáltatás körébe
tartoző hulladék áftétele, gyűjtése, szállítása, kezelése, hulladékgazdálkodási létesítnényeküzemeltetése
feladatokat az FBH-NP Kft. végzi az önkormányzaítal kötött külön közszolgáltatási szerződés alapján, rnint
(2)

közszolgáltató.

4.§

(I) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátíisa érdekébenegv.,littműködik a Homokhátsági,
Hulladékgazdálkodási Rendszerbe tartoző isiepülési önkormányzatokkal.
(,2)

Az

a ílor,okhátsági HulierléIigazdálkcdási Kcflzcrcium tagiai által ileghatározctt vaskútj
területlrez és az, e terülef_ic .;:zelv:::ti regiorraiis ,liL,ii:lrií!tFa:rclálk,-r,,Já::i ]ri1llszril;:'rit;.rási rerrdsz,:::hgz

Önkolmányzat

közszolgáitatási
tartozik,

(3) Az Önkorrnányzar, az eg:/ütin:íikij.,lós kr:r,:iébel ez érirrtel,i tcie§iilés :l.. i;;én_veit kielégítő regionális
hulladékgazdálkodási létesítmérryhelyektint a vaskűtti 055I12. hrsz-íi, \;askútj I(egionáIis Flulladékkezelő
Központot jelöli ki,
(4) Az Önkormányzat szükség esetén gorrdoskodik a Közszolgáltatcl ja-vasleta :"lapjiiir a irriJlaclékl:5,iijtő pontok
kijelöléséről, a létesítményekmegvalósításáról as a közszolgáltató irtján a rrrílköcltetésükr:őj. v:ilmrint biztosítia a
közterület térítésmenteshasználatát az indollolt merrnyiségű gyűjtőe,tiény kihell,ezésóllei:, tárc,l,ásához és
megközeIítéséhez.

5.§

Az Önkormányzat együttműködik a trJt. 32iA. § (]) bekezdésóben rneghalát,t:lz'off- fblaCatokra l:.gol,dináló szcnként
kijelölt NHKV Nemzeti Hulladéli3a.zdálkcdási Kaorditráió és 'v'ag1,,.,::lkllzeló r li.,]:;iku,riien Múilödő
Részvénytársasággal (a továbtriakban: í.oorclillákí szerr,). Az öni"orraány;at je|e* reqdel..li..szabályozássll is
eiősegíti az Országcs Hulladékgazdall,,rrdási i{özszolgáltatási

Tervben fo,r|aitak r,é.l;r4i.ajtásá:.:'

, :.

j

3.,Szernólves adatok kezelése

6.§

(i) Az

ingatlanhasználó köteles a Közszc,lgáitató

kérósére a személyes ada.tait

r

i(özszolg,iliatr.r rendelkezósere

bocsátani.

(2)Közszolgáltatőjogosult
nyilvántaftást vezetni az azonositáshoz feltétierliil szükséges adatsk í'eltür.rtetéséveiaz
ingatlanhaszrrálókr,ól, aközszolgáltatással ö5szefiiggésben jogosult kezelni az ingatlanhasználilk szenréives adatait,
(3)

A Közszolgálraró jogosuIt kezelni az iIlgatlanlraszIráló alábbi

al
b)
c)
d)
e)

családi és utóneve, születési családi és utóneve
születési helye
születósi ideje
anyja sziiletési családi és utóneve
a közszolgáltatással érintett insatlan címe.

adatait:

(4) A Közszolgáltatő a közszolgáltatási
in

gatlanhasználók

szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az

adatszolgáltatása alapj án ismeri meg.

jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig,
jogviszony
megszűnését követően a Közszolgáltató az
vagy az abból eredő követelés fennállásáig kezelheti. A
adatokat megsem m isíti.

(5)

A Közszolgáltató az ingatlanhasználők

adatait a közszo|gáltatási

az ingatlanhasználónak a hulladékról szőlő 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban:
összefuggő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az
aközszolgáltatással
Ht.) meghatározott,
valamint
e rendelet előírásai szerint kezeli, ennek keretében:
információszabadságről szóló törvény,

(6) A Közszolgáltatő

, a)

jogosult egyes,

a

közszolgáltatás

ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt,

adatfeldolgozőtmegbízni és a jogos igényeinek érvényesítéseérdekében arészéreátadott személyes adatokat
hatósági, bírósági eljárások lefollatása céljából harmadik személynek átadní;
b) mint adatkezelő vagy tevékenységikörében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényrejuttatásához szükségesek;
c) az adatokat védi különösen a jogosulatlanhozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságrahozás vagy törlés,
illetőleg sérülésvagy megsemmisülés ellen;
d) törvénylen meghatározottakon túli egyéb személyes adatokat csak célhoz kötötten és az ingatlanhasználó
hozzáj

ár ul

ásával keze l i.

(7) AKözszolgáltató
a) személyes adatokat csak akkor továbbíthat, valamint különböző adatkezeléseket akkor kapcsolhat össze,
ha ahhoz az ingatlanhasználő hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei mirrden
egyes személyes adatra nézve teljesülnek;
c) az íngatlanhasználó által megadott adatokat mindaddig kezeli, amíg az ingatlanhasználó nem kéri azok
törlését v agy zár o|ását;
d) azingatlanhasználónak aközszolgáltatás igénybevételérevonatkozó kötelezettsége megszűnését követően
azingatlanhasználó adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően törli az elektronikus rendszereiből;

e) az adatok törlése helyett zátrolja a személyes adatot, ha azt az ingatlanhasználő kéri, vagy ha a
rendelkezésére ál|ó információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértenéaz ingatlanhasználó jogos
érdekeit;

í) a

zárolt személyes adatot kizárőlag addig kezelheti, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizáría,
II.

FEJEZET

Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek
4.

Az Onkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatai
7.§

Az Önkorm ányzat Ht.-ben meghatározottakon túl - a települési hulladékkal kapcsolatos feladatai körében:
a.) a Ht. és a hulladékgazdá|kodási közszolgáltatási szerződésről szóló kormányrerrdeletben meghatározottak
szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási

szerzödés) köt;

b.) a Ht. rendelkezései alapján a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények
között ellrelyezett hulladékok elszállitásáról és kezeléséről a közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik.
.

Az ingatlanhasználó kötelezettségei
8.§

(1)

Az ingatlanhasználó kötelessége hogy:
a,) a lrulladék gyúijtésesorán megfelelő gondossággal já4on el annak érdekéberr,hogy a hulladék mások
életét,testi épségét,egészségétés jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített
környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne
zavarja,

b.) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tatlsa,
c.) részt vegyen a településen működő elkülönített hul|adékgyűjtésben,
d.) a települési hulladék olyan összetevőit, melyet aközszolgáltatás keretében begyűjteni és elszállíttatni nem
lehet, köteles a Ht. és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gyűjteni.

(2) Az ingatlanhasználó köteles aKözszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a
közszolgáltatás igénybevételérekötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres
települési hulladék mennyiségét,nem rendszeres sziIárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék

mennyiségét.A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről e rendelet 1.
melléklete szerinti nyomtatványt kell alkalmazni. Ezen nyomtatványban rögzített adatok feldolgozásával a
közszolgáltatási szerződés az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között akőzszolgáltatő aláírásanapján létrejön.

Az az ingatlanhasználő, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg
gazdálkodő szewezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül,telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a
települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett
települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra aközszolgáltatást igénybe venni.
(3)

(4) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó aháztartásihulladékhoz hasonló hulladék részétképezőelkülönítetten
gyűjtött - termelési vagy elkülönítetten gy,Lijtött - hulladék kezeléséről a Ht*ben meghatározottak szerint
gondoskodi k, n em köte les a közszo

1

g

áltatás i génybevéte lére.

(5) Amennyiben a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználő a települési önkormányzat közigazgatási terüietén
szervezett közszolgáltatást veszi igénybe, a közszolgáltatőval egyedi közszolgáltatási szerződést köteles kötni,
amely alapján a gazdálkodő szervezet akőzszolgáltatónak közvetlenül köteles aközszolgáltatás

díját megfizetni,

(6) Az a gazdáIkodő szervezet, amelynek székhelye, telephelye, fióktelepe lakás céljára használt ingatlanon van és
a gazdásági tevékenysége során települési hulladék nem keletkezik, a Polgármesterlrez beny,újtott kérelemmel
kezdeményezheti a lakással közös hulladéktároló edény használatának engedélyezését.A kérelem elbírálása során a
közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairől sző|ő 2004, évi CXL. törvény rendelkezései szerint kell
eljárni.
(7) Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti aKőzszolgáltatótól a hulladékkal
kapcsolatos kötelező kőzszolgáltatás szüneteltetéséttávolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem
tarlózkodik ingatlanán, az ingatlant más sem használja, és ott hulladék nem keletkezik.

(8)

Az

ingatlanhasználót nem terheli az

Q)

bekezdésben foglalt kötelezettsé

tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

6,

g az olyan beépítetlen ingatlana

A Közszolg á|tatő kötelezettségei
9.§

A Közszolgáltatő a rende|et hatálya

alá tartoző ingatlanon keletkezett hulladékot a rendeletben foglaltak szerit
köteles rendszeresen eIszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre és annak ártalmaílanílásáró1 a szakmai
környezetvédelmi szabályok betartásával gondoskodni.

III. FEJEZET

,

Ahulladékgazdálkodásiközszolgáltatásigénybevétele
7.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
10.§

(l

)

A közszolgáltatási szerzódés nyilvános, azt az Önkonnányzat

a helyben szokásos módon közzéteszi.

(2) Aközszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben meghatározottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia:
a.) a közszolgáltatási tevékenység végzésénekáltalános szabály ait:"
b.) a közszolgáltatás teljesítésérealvállalkozó igénybevételénekrnód.|át, mértékétés az alvállalkozó(k)
által

c.)

v é gezhető

tevékenysé geket;

aközszolgáltatási

tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;
dás i köz s zo l g áltatási üzletszab ály zatot;

)
e.) az igyfélszolgálati és tájékoáatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és aCatszolgáltaiási
a hu

d.

l l

adékgazdálko

rendszer működtetésének módj át;

f.)

annak biztosítékait, hogy a Közszo|gáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási szerzódésben
meghatár ozott közszolg áltatás nyűjtását nem veszélyeztethetik;
g.) a Közszolgáltató üzemeltetésében álló hulladékkezelő létesítményekműködtetésének hatósági
en gedé lyb en va gy m ás j o gszab ályb an nem s zabály ozott szab á|y ait.

A

Közszolgáltatő a közszolgáltatás és egyéb feladatai ellátásához foglaltak betartása mellett
alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igény,bevételéreaz alábbi feltételekkel:

(3)

a,) A KözszolgáitatO altal bevont alvállalkozők
teljesített volna.

b.) A

Közszolgáltatő

-

jogosult

teljesítéséértKijzszol gáttatő úrgy felel, mintha saját nraga

az alvállalkozók által okozott károltert teljes hely,tállási kötelezetiséggel tartczik.

11.§

A helyi
i

n

kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretéberr jogviszony

a

Közszolgáltató

és az

az alábbi módon j öhet l étre :
aközszolgáltatás első igénybevételévelvagy
ha a Közszolgáltatő aközszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelltezésre állási készségétbizonyítja vagv
a szerződés írásba foglalásával az l. melléklet szerint.

gatl anhasználó között

a)
b)

c)

]

8.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendellrezésre
bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

t2.§
elszálIitását,a a Közs:zolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtóedényt, valamint - a gyűjtő edényzet űrtartalrnát meghaladó mennyiségű
alkalmi lrulladék gyúijtésére- a Közszolgáltató álta! rendelkezásre bocsátctt és azoncsító .iellcl .,iiátott llrás
gyiijtőeszközt köteles igénybe venni. Az igénybeveettdő gyűjtőedények illetvc gyűjtíieszküzök |eisor,liását. icien.

(1) Az ingatlanlrasználó a települési szilárd lrulladék gyűjtésére illetve

rendelet 2. melléklet e tarta|mazza.

(2) A helyi közszo\gáltatás által ellátandó területre,rerrdszeresített szabványos gyűjtőedérryel* típusát, mi;:irrrális,
térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgá|tatő az Önkorrnányzat egyeténésér,el
á|lapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyeler"nbevételével.

(3) A hulladék ürítésénekgyakorisága Mátételke köziga,zgatási tei,ületén: lreti siiríiségűiirítésegí:sz ér,beti, a
Közszolgált atő által meg\tatározott napon 6@ - 19@ őrakőzött.
(4)

A települési hulladék elszállításátvégzőjárrnű

gyiij tőedényben

e

szemé|y,zele csak az acl,;tt irrgatlanrrn rendszeresített szabr,áityos

lhelyezett hullad ékot köte l es elszá|litani.

(5) A Közszolgáltató aháztartásl hulladékot köteles a gyűitőedényben elhelyezhető tlulladék menn;,iségén feli,il is
korlátlan mennyiségben elszállítani,ha az aKőzszolgáltató által rendszeresített zsákban van kihelyezve.

az erreklielölt napon rlenl keriiihet
köteles az esetlegesen elmaradt szolgáltatást 24 őrán belül va-gy az akadály elhárulását
követóen haladéktalanul elvégezni.

(6) Arnennyiben a hulladék begyűjtésére előre nem láthatőrendkívüli ok miatt

sor, a Közszolgáltató

9.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével,
használatával és kezelésévelkapcsolatos kötelezettségek

13.§

Az ingatlanhasz ná!ő agyűjtőedény

eket a.zingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen
rendeletében szabályozoít közterület-használatihozzájárulás,
illetve
kizárőlagaz
Önkormányzat
tartósan elhelyezni
lehet.
engedély alapján
a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati

(1)

(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából aKőzszolgáltató által megjelölt
idópontban a közterületen, a begyűjtéstvégző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
A ffitőedény,r. a száIlitás napját megelőző 18 órától lehet kihelyezni aközterületre, és legkésóbb reggel 6@ óráig,
- kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést - ezen időpont után, illetve a késve kihelyezett gyűjtőedény
ürítésénekés a hulladék elszállításának elmulasztása aKözszolgáltatónak nem róható fel. A szállítást követően az
edényeket köteles az ingatlanon belül i terül etre v i s szahe lyezni.

(3)

A hulladék elszállítása céljából kihelyezett

érdekében- lecsukott állapotban kell lennie.

gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésénekelkerülése

A hulladékot a gytíjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény

mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza, A kilrelyezett gyűjtőedényből
válogatni (guberálni) tilos. A kihelyezett gyiijtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és
elhelyezé se egyébkéntsem j árhat baleset vagy károko zás v eszéIy ének elóidézé sével.

14.§
(1)

A

(2)

A

rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerintijavításáról, cseréjéről és esetleges pőtlásáról az
ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
gyűjtőedényben azürités miatt keletkezettkárt aKözszolgáltató

köteles megtéríteni.

15.§
Nem helyezhető el a gyűjtőedérryben folyékony, mérgező, íűz- és robbanásves zélyes anyag, vagy egyéb olyan
anyag, amely veszélyeúetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások é|eíét,testi épségét,egészségét.

(

1

)

(2) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen

építési

és bontási hulladék, állati tetem, va|amint hulladékudvaron gyrijthető elektromos, elektronikai és veszélyes
hulladék.

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az. edényben összetömörödött
vagy
befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az
ingatlanhasználő
10.

a Közszolgáltató

felhívására köteles az edényt üríthetővé illetve használhatóvá tenni.

A lomtalanítás a|átartoző alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések
16.§

(1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáről, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató évente
egy alkalommal gondoskodik. A lakosságot a helyben szokásos módon a lomtalanításról a Közszolgáltatő és az
Önkormányzat értesíti.

Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a köáerületen, hogy az a

jármű és gyalogos forgalmat ne
járjon
baleset vagy károkozás veszélyének
akadályozza. a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne

(2)

előidézésével.
(3)

A lomtalanítás keretében közterületre neln helyezhetó ki:

a)
b)
c)
d)

építési- bontási hulladék,
veszélyes hulladék,
vegyes hulladék,
biológiailag lebomló hulladék.

11. Lakossági eredetű egyéb szilárd hulladék gyűjtése
b

17.§

Az ingatlanhasználó azépítési-bontásihulladékclt, veszélyes hulladékot, a települési hulladékot, biológiailag
lebomló hulladékot gyűjtőhelyre, vagy hulladékgazdálkodási gyűjtóhelyre, vagy hulladékgazdálkodási

(1)

létesítménybeszállíthatja és a jogosultnak átadhatj ayagy a megfelelő jelzésű gyűjtőedényben helyezheti el. E jogot

az ingatlanhasználő csak.úgy.gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszclgáltató
részéremegfizette.

(2) A lakosság a Bácsalmás külterület 058212. hrsz. alatt létesített helyi hulladékudvarba a 4. melléklet szerinti
hulladékokat szállíthatjaki, az abban megadott módon és mennyiségben.
12.

Elkülönítetten gyűjtött hulladék
18.§

Az

ingatlanhasznáIő a települési hulladék részétképező elkülönítetterr gyűjtött lrulla<lékot a vegyes
hulladéktól elkülönítve gyűjti és,

(1)

a)

a

gazdálkodő szervezet kivételévelaz ingatlanhasználó a Közszolgáltatő által rendelkezésére
fedelű, jelzésű gltijtóedényben elktilönítetten gyűjtött e hulladékokat a közszolgáltatás
sárga
bocsátott
keretében a Kőzszo|gá|tatő részére áíadla;

b)

a gazdálko,dő szervezeí ingatlanhasznáIő az elkülönítetten gyújtött e hulladékainak kezelésérő! c Htben meghatározottak szerínt gorrdoskodik, í8y e hrrlladékait aKőzszolgáltatő részére is átadlratja.
(2)

Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe azalábbi újrahasznosítható hulladékok

helyezhetők el:
a) papír,
b) műanyag,
c) fém,
d) üveg,
e) egyéb, nem veszéIyes csomagolási hulladék.
(3)

A Közszolgáltató

elszállítást megelőzóen ellenőrizheti az ürítésre előkészített gffitőedény tartalr:át.

(4) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtötí nuílaaet került elhell,czésre; űlgy ir
Közszolgá|tató a hulladékgy.rijtésszabáIyainak rrregsértésétdokumentál.ja, és az ingatlanllasznáiőt felszólítja a
hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartásara. A Közszolgáltató a gyT ijtőedénybe Így elhelyezett hullatlé'rlot
települési vegyes hulládékkent szállitja el hulladékkezelés céljából. Az ingatlanhasználó a válogatás fajlagos
költségét a következő havi közszolgáltatási díjjal együtt, többletköItségként megfizeti. A többletköltsége| a
számlán külön kell feltüntetni.

a Kőzszolgáható (4) bekezdésberr foglaitaknak rnegfelelő felszólítását kör.,etően az ingrtlanhasznált1 egy
éven belül újabb alkalommal a hulladékgy,iijtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülijnitetten g;lűjtött
hulladék gyűjtésére szolgálő gyűjtóedényben nern a nregfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató
észleli, ű8y a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését<lokumentálj a, és a dokurncnturnokat
megküldi a települési jegyző részére,egyidejűleg kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.
(5) Ha

A Közszolgáltatő az ingatlanhasználő rendelkezésérebocsátott és rendeltetésszerűen használt. elkülöníteiten
gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga fedelű, jelzésű gyűjtőedények szükség szerintijavításáról; cseréjéröl és
esetleges pótlásáról az ingatlanhasznáIő bejelentése alapján gondoskodik, amennyiben a javítás, pótlás vagy csere
oka a Közszolgáltatő hibájából ered. Ellenkező esetben az elkülönítetteri gyűjtött hulladék gyűjtéséreszolgáló
sárga fede[ű,jelzésű edényzetjavításáről, póllásáról, cseréjérő1azingatlanhasználő köteles gondoskodni.

(6)

(7) Az ingatlanhaszriáló vagy meghatalmazottja a Közszolgáltató által, rendelkezésére bocsátott és a

Kőzszolgáltaíő vagy az önkormányzat tulajdonát képező elkiilönítetten gyűrjtött hulladél< gyűjtésére szolgáló sárga
fedelű, jelzésű hulladékgyűjtő edényt átveszi, és a birtokbavételt aláírásával igazolja a kárfelelósség egyidejű
vállalásával.

(8) Az ingatlanhasználó sajátjaként köteles gondoskodni az álta|a birtokba vett elkülönítetten gríjtött hulladék
gyűjtéséreszolgáló sárga fedelű, jelzésű edényzet rendeltetésszerű használatáről, őrzéséről, tendszeres tisztán
tartásáről, fertótlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról. A településről történő elköltözés, illetve
elhalálozás esetében azedényzeívisszaadásáról köteles gondoskodni az ingatlanhasználó, illetve annak örököse.

(9) Az elkülönítetten gyűjtott hulladékgyűjtő edény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vag}.

megsemmisülése miatt keletkezett kárérí az ingatlanhasználő a polgári jog szabályai szerint felel, a Kőzszolgáltatő
a kár észlelésétkövető 30 napon belül írásban felszólítja az ingaílanhasználőt a kár megtérítésére,

Az (1)-(9) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy tngatlanhasználő az általa
elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a
(10)

közszolgáltatás

körébe taftoző hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybeszállithatja, és ott a jogosultnak

átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási
kö zs zol gáltatá s i d íj at e gyébként a Kö zszol gáltatő r é szére m e gfi zette

(l1) Bácsalmáskőzigazgatási területén az elkülönített hulladék begyűjtése és elszállítása cél;ából hullactékgyűjtő
szigetek kerültek kialakításra. A hulladékgyűjtő sziget elhelyezésérevonatkQzó engedélyek beszerzése a
feladata" A hulladékgyűjtő szigetek számát, he|yét a 3. rnel|éklettartalmazza.

Közszolgáltató

az

(12) Az(11) bekezdés szerinti gyűjtőszigeten
kőzszolgáltatás keretében törlén i k:

alábbi hulladék elkülönített gyűjtése, kezelése térítésmentes

a) oapír.
b) iiveg.

c)

ntűanyag.

d) egyéb, nem veszélyes csomagólási hulladék

(13) A kötelező kőzszolgáltatás keretében térítésmentesenkerül sor január hónapban
karácsonyfa összegyűjtésére és elszállítására.

a

dísziiket vesztett

13. Elhagyott hulladék elszállítása

19.§

Ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, yegy azon ellenőrizetlen körülmények kózött
elhelyezett hulladék korábbi birlokosa vagy tulajdonosa a hirlladék elszállitására és ]<ezeiésérevonatl,:.oző EL
szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezclésérőla l-iózszcrigáltaió

kőzszolgáltatás i szerző

dé s

kerete i n belül gorrdo skod ik.

Iv. FEJEZET
Nem lakosságieredetű egvéb szilárd hulladék
14.

A hultadékkezelésihelyi közsztllgáltatás alá nem tartoző telepütési szitárd hutladékkal kapcsolatos
tevékenységellátásának rendjére vonatkozó előír,ások

20.§

A gazdálkodó szervezet - a gazdasági tevékerrységévelösszefiiggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött
és a nem hasznosított vagy ártalmatlanított hul,|adékuk vagy más módon a biúokába kerülő hulladékot köteles
gyűjteni, továbbá az áftalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni.
{1)

(2)

Az

ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó köte|ezettsé gét a gazdáIkodó szervezet

a.) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfele]ő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás,
berendezés, létesítményalkalmazásával saját rnaga teljesíti, vagy

b.) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek törlénő átadással, a kezelés
költségeinek megfizetésével teljesíti.

(3) Az (1) bekezdésben megje|ölt hulladékot az Önkormányzat álta| kijelölt, továbbá- *gyéb, könryei:etverlelmi
hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, biriokosa külön
engedély nélkül maga is elszáIlithatja. Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetéteie miat az egyéb
ártalrnatlanító hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító helyet llell igénybe venni.

(4) A hulladék elszállitásáltoz egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a

Közszolg áltatőn kívüli,

környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.

A hulladék elszá|lítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hrrlladék a szállitőjárműbe történő
ürítésekor, illetóleg a szál|ítás folyamán ne szóródjon, és más kömyezetterhelést ne idézzen elő, Szállításból ere<lő
szennyezódés esetén a hulladék elíakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről,valamint az eredeti
környezeti állapot helyreállítás áről a szállító köteles gondoskodni.
(5)

(6) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő száIlitás esetén a gazdá|kodó szervezet, saiát szállítás
esetén pedig a gazdálkodó szervezet az átvett, illetve átadoít hulladék mennyiségét és összetételét - a külön
jogszabályokban meghatározott módon és tarlalommal - köteles fajtánként nyilvárrtartani, és erről a hatóságoknak
bejelentést tenni.

A (6) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározcítak szerint -- nrirrcl a kiielölt
ártalmatlanitó hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb áftalmatlanító hel1, tulajdonosát (iizerrreltetőj ét,haszná|őját)
is terheli.

(7)

(8) Ha

a

gazdálkodő szervezet a hulladékot saját maga a ki_|elölt ártalmatlarrító helilre szá|litja, a hulladók
átadásával egyidejűleg, szám|a ellenében díjat köteles fizetni az tizemeltető részére.

21.§
Ha az ingatlanhasználő a közszolgáItatás alá nem taftozó hulladék elszá[lításával a Közszolgáltatót bízza meg, a
megrendelés és a szolgálíatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a,Közszo|gáltató a megjelölt időpontra
vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlanlraszrráló
rendelkezésérebocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt átalmatlarrító hel.ien történő
elhelyezéséről. Az ingatlanhasználő aKözszolgáltatő részérea megállapodásban kikötött clíjat köle|es megfizetni..

22.§
(1) A közszolgáltatás alá nem taftoző hulladék szállitása esetében a hullarlékbirlokos illettrlcg az általg:zái\ítás;rii
igénybevett gazdálkodó szewezet köteles a közterület tisztá.ntaftására vorlatkozó jogszabályok szerill_ eljírnri.

A hulladékbirtokos köteles gondoskodni a közterület-hasznáiatiilozzáját-úírs illetve engcdól3, rr.egszer;riséről,
ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a köáerületen24 őrát meghaladó időtartanrra kerül kihelyczésre.
Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének f,olyamatos tisáántartásárirl, a konténer telítöciése_ ese;én
ann ak halad éktalan el szállittatásár ő] .
(2)

(3) A szállítástvégző gazdálkodő szervezet konténert közterületen a közúti és a g3,alogosforgaioln bi;ztorlságát ncm
veszélyeztető módon az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:
a.) főútvonalon konténer kizárólag fo|yamatos rakodás idejére helyczhetó }<i, a szállítojár,rnű heiysrirren
tarlásával annak érdekében,hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul rnegl"ötténhesser,;
b.) tömegközlekedési útvonalon, anrennyiben a konténer llihelyezése csak a köz,íti forgalorn zavarr,á:;á,va1
oldható meg, az a,) pontban foglaltak szerint kell eljárni;
c,) egyéb útvonalakon a konténer1 a telítődést köveió 8 órán beliil el kell szállítani.

(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fei kell tiintetni a
hulladékbirtokosnak, illetőleg a szállításra igénybevett gazdálkodó szervezetnek nevél_, cégrrevét,cítnét,
telefonszámát és a konténer azonositőszámát.

v. FEJEZET
A közszolgá|tatás

díjmegfizetésénekmódia
9

15.

A közszolgáltatási díj megfizetése
23.§

Az

ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólagosan, a
Koordináló szerv által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján köteles megfizetni a Koorcli,rráló

(1\

szerv részére.

(2)
közszolgáltatási díjat taftalmaző szám|a adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználŐ a
^
Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésérevottatkozó kötelezettség
teljesítésérehalasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétőlszámított tizenöt napon belül a Koorclináló
szerv válaszát megküldi.

A Koordináló szerv aközszolgáltatási díjakravonatkoző számlákata6912016. (III.31.) Korm. rendelet 20, §
(l) bekezdés szerinti adatszolgáltatás a|apján állítja ki.
A közsz<llgáltató hiányos vagy késedelrnes adatszolgáltatása esetén a Koordináló .szeru a nem megfelelő
adatszoigáltatással érintett ingatlanhasználó tekirrtetében a Koordináló szen, áItal legutóbb kiszámlázott
közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ez,zel összefiiggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási
kötelezettség a közszolgáltatőt terheli. Az igy keletkező közszolgáItatási díjkülönbözet poz.itív mérlegéta
(3)

Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendó esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
A közszolgá|tatő hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő
ada,ttartalotnmal kiállított számlákkal kapcsolatos va|amennyi következményért aközszolgáltatót terhsli felelősség.,
A Koordirráló szery a6912016. (III.31.) Korm. r,endelet 20. § (1) bekeztlés szerinti atlatszcigirltalásból kii,rduii,a
megáliapítja azon íngatlanok körét, amelyre ttillcs közszolgáltatási díjfizetésmeghatározva az aclats;olgáltatásbarr,
ugyanakkor vélelmezlrető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A l(oordináló szorv e körl,ren
jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 6912016. (III. 31.) Korm, rendelet 20. § (1) bekezclés
szerinti adatszolgáltatásból hiányző ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.
A fentiek szerint rögzitett ingatlanok arlatait a Koordináló szerv megkül<li a közszolgíltatónak, és felhívja- a
közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáItatásának megfelelően korrigálja a 6912016. (III.
31,) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés,szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az érresítéskézlie:vételét,liövetó í3
napon belül.

Ezen korrekciót követően

-a

köz,sz,olgáltató

eltérő adatszolgáll,rrtása hiányában

-a

Keorci;náló szer\/ a

az ingatlantu aj d o no srra k számlá zz a ki.
A Koordináló szerv akiszám|ázott és az ingatlanhasználó által határidón belüi ki nem íize',ett Lőzsz:llgáltatási díj
behajtása érdekébenintézkedik.

közs zo l gá ltatás i

d íj at

1

(4) Túr]számlázás esetén a többletösszeget és .annak iclóaránYos karnatait a Közszolgáttati visgzai! zeil, ,tagy az
ingatlanhasznáió irásbeli kérelmére azí a soron kóvetkezó, esedékes díjfizetési kötelezenségbe t,csz,árrrítja.
közszolgá|tatási díi megfizetésétaz- aki a települési drr.rl.iadékkal kapcsola"tcs
feltéve,
hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja; vag,!, a közszolgáltatás
kötelezettségeit nem teljesíti
teljesítésérerendelkezésre áI|, vagy a teljesítéstigazdja. A;r irrgatlarrhasználó -- e rendeletben meghatáic.zott
kivételekkel - akkor is köteles közszolgáltatási díjat flzetni, ha a Közszolgáltatő igazoini tudja, hogy tblajánlotta az
ingatlanhasználórrak aszolgáltatás nyújtását, vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt,

(5) Nem taga<ihatja meg

a

vI.I,-EJBZET
közterület tisztántartása
24.§

A

köztertiletek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkc,rmáltyzaí gondoskodik,
másrészt azingatlanhasználókat kötelezi az egységes felaclatok eilátására.

76.

Az ingatlanhasználó feladatai
10

25.§
(1)

Az ingatlanhasználónak

a köaerületek

tisztántartásával a zöldterület

ápolásával kapcsolatos feladata:

- a beépítettés beépítetlen ingatlanok tisztántartása, gyomtalanítása, a járda és úttest fölé nyuló ágak-bokrok
megfelelő nyesése;

- az ingatlan előtti járdának (kiépítettszilard burkolatú járda hiányában a telek utcafront felöli, lakőház mellett l
méter széles sávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása,
szemét és gyommentesítése, a burkolt területeken a hó eltakarítása, síkosság megszüntetése. Ha az ingatlannak két
közúttal is van érintkezése, a feladatok mindkét irányra vonatkoznak.
(2) Síkosság elleni védekezéshezcsak környezetkímélő anyagok használhatók (pl.: homok, apró szemcsés salak
stb.) Fagyáspont-csökkentő anyagok (pl,: konyhasó) csak 40!m2 mennyiség egyszeri kijuttatása megengedett, a
klorid tartalmú ve gyszerek nem alkalm azhatők.
Hórakásttilos elhelyezni: a.) útkereszteződésben
b.) Tömegközlekedési eszköz megállójában, úgy hogy a gyalogos vagy jármű
forgalmat akadályozza. kapubejárat elé, közterületi műtárgyak elé.
(3)

(4)

Az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisáántartása, ryomtalanítása.

Az

ingatlan és az előtte hűződő közterületen
dé s ektól való ti sáítása.

lévő madárfeszkelőhelyek alatti közterület tisztántartása, a

madarak oko zta szenny ező

(5) Az ingatlanhasználó a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilár hulladékot köteles a rendeletben
meghatározott gyujtő edényzetbe, vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni, melyet a szolgáltatő elszál|ít a szabályozott

módon.".'.

Az ingatlanhasználó köteles azép;Jlete faláról kerítésérőlazídőszerűségüket vesztett, szakadt, nemjogellenesen
falragaszok, fe sté sét stb. fo lyamato s e ltávo l ítását.
lhelyezett
e

(6)

(7) Bontás, építés,felújításkarbantartás miatt üresen álló ingatlan és az elótte hűződőjárdaszakasztisztán tartása is
a tulajdonos feladata, de a kivitelezés által keletkezett szennyezódést esetleges rongálódást a kivitelező köteles
megszüntetni.
17.

Utcai árus, rendezvényszervező, kereskedő kötelességei

..'.

(l) Az üzlet, egyéb elárusító hely,lvendéglátó

és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszokat ill. ha a járda
mellett zö|dsáv is van, annak telid's területét azüz|et és ingatlan tulajdonosa, használőja köteles tisztántartani, a
hótól letakarítani, síkosság mentesíteni, és folyamatosan tisáán és síkosság mentesen tartani, a nyitvatartási idón
túl is.

(2)

Az itt

keletkezett szilárd hulladék elszállításaról, gondoskodni a szolgáltatóval a kereskedelmi egységre

vonatkozó külön szerzódés alapján.

27.§
(I) Az utcai árus köteles arészére kijelölthelyet és közvetlen környezetét tisztán taftani, az árusításból keletkezett
hulladékot összegyűjteni és e rendeletben foglalt szabályok szerinti eltávolításáról gondoskodni.
(2) A közterületen tartott rendezvény, vásár, elárusítás idején, annak szervezője köteles a várhatő forga|omnak
megfelelő számű illemhely kialakításáról, üzemeltetéséről valamint a rendezvény alatt és annak következtében a
területnek és környékének tisztántaríásáről a rendbzvény befejezésót követőerr, a terület és környéke eredeti
állapotban töfténő visszaadásáról gondoskodik.

1

8.

A

közte rületek tisztántartásával összefü ggő
11

e

gyéb ren

d

elkezések

28.§
(1) Tilos:

aJ azúttestet, járdát, egyéb köáerület, á kOzerület berendezéseit és egyéb felszerelési tárgyait szennyvizze|,
vizelettel, emberi és állati iirülékkel beszennyezni, ill. rnegrongálni.
b/ feltakarításból, felmosásból, keletkezett szennyeződést, szennlvizet, a közterületre és csapadék elvezető
rendszerbe vagy ott elhelyezni,
c.l aközteruleten lévö növényeket (fákat, virágokat, cserjéket) megrongálni, leszakítani, megcsonkítani,
d./ a parkosított és fiivesített területet rendeltetésellenesen használni.

(2) Azebek által okozott közterületi szennyeződést az ebet sétáltató (tulajdonos) köteles

1 órrán

belül megszüntetni.

VII. FEJBZET

zárő rendelkezések
29.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)Haályátveszti ahelyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Mátételke, 2016. június 29.

.lsp

rlvl--t

,

NagyNoémi
polgármester

12

szóló 3l20I4.QII,II.) önkormányzati rendelet.

FBH-I\P Közszolgáltató

1. melléklet a 7 l20l6.(YI.29.) önkormányzati
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

rendelethez

Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Torvényszék Cg.: 03-09-126039

Ügyfélszolgálati irodáink:

a
e
a
a
a
Szilády Áron u. 5-7. a

Szabadságűt22.
652l Vaskut, Külterület 055112.
6300 Kalocsa, Ersekkert 4-1.
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.
6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u, 2,

6500Baja,

6400 Kiskunhalas,

30 l 47 3

,:::,,:

J

l

\r
{*#+

'l ,

tú: 79 l 572-052

20/373-0338 l B : 7 81 561-004
631483-956 l S: 631471-620

a
a

6900 Makó, Széchenyi tér'7 .Il|6
6300 Kiskőrös, Petőfi S.u. 108.

ü:

79l420-609
79/524-821

-5340 l

3

:7

/400-063 l G:
30l47-5340
20l373-0338
77

6

77

l 462-822
/951-761

,l:,l

lr\ra
l;,,/+J

,§*+r*a:p
:"

:::]:]i]1

; i:ii]

fbhnpkft@fbhnpkft,hu
iktatószám:

BEJELENTŐ ÉSMEGRENDELÓ LAP
(Minden adat megadása kötelezól)

ALULlROTT NEV:

ANYJA NEVE:
SZULETESl NEV:
TELEFONSZÁM:
E-mailcím: .........
Bejelentem a
ingatlan:

..............

(lrsz.) (település)
1,

sz. PARTNERKÓDON nyilvántartott szerződésset kapcsolatban, hogy az alábbi

(út, utca, tér, köz, sor)

(szám, emelet, ajtó)

LAKATLAN - 90 napot meghaladóan

év .........hó ..... naptól
........ év ......,,. hó ...... napig
3.

TULAJDoNoMBA KERÜLT
tJi tulajdonos neve:.,.

5. EGyÉB:

LEVELEZESIClM:
(lrsz.) (település)

A meqfeleló rész kitöltendő
(út, utca, tér, köz, sor)

(szám, emelet, ajtó)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉS. _ LEMONDÁS :
Jelen okirat aláírásával egyidejűleg megrendelem / lemondom a fenti ingatlan után a hulladék törvény és a

településre irányadó helyi rendelet alapján

a........ db.......... literes hulladéktároló edényzet hetiegyszeri, rendszeres ürítését,
13

a ........ db .......... literes elkülönítetten gyűjtött hulladéktároló edényzet rendszeres ürítését.

EDÉNYZETCSERE:

literes hulladéktároló edényzetre. A korábbi edényzetet leadtam

db

kérem
Közszolgáltatónak

a

/ nem adtam le, mert saját tulajdon.

Az új, saját edényzet beszerzésének számláját bemutattam a Közszolgáltatónak,

mely azt lentebb igazolja.

Megrendelés esetén tudomásul veszem, hogy amennyiben az ürítésinapon elmulasztom a hulladéktároló edényzetet

a jogszabálynak megíelelően kihelyezni, úgy a Közszolgáltató rendelkezésre állása esetén is köteles vagyok a
jogszabályban meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni. A rendelkezésre állás hiányát bizonyítani vagyok
köteles.

Abban az esetben, ha az ingatlan feletti rendelkezési vagy használati jogot nem gyakorlom, úgy ezt haladéktalanul
jelezni vagyok köteles a Közszolgáltatónak írásban. Amennyiben ez elmarad, az írásbeli bejelentésig közszolgáltatási
díj fizetésérevagyok köteles. Feltétlen hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Szolgáltató feltünteiett személyes
adataimat tevékenységéhezkapcsolódóan tárolja, kezelje, felhasználja a hulladéktörvény alapján.
Kisebb űrmértékűedényzet cseréje esetén tudomásul veszem, hogy annak beszerzése engem terhel, csakúgy, mint
esetleges cseréje.
év ............... hó.......,. nap

i

n g

atIa n

h

as

ználó aláirása

Az ingatlanhasználó fent bejelentett adatait egyeztettem , azok a nyilatkozattevő által bemutatott szeméiyi okmányokon
és egyéb szükséges okiratokban szerepló adatokkal egyezóek. A közszolgáltatáshoz szükséges adatok rögzítése
megtörtént.

év,........,..... hó......... nap
Közszol gáltató részéről

ügyintéző aláírása

:

2. melléklet a

7l

201,6.(YL2 9.) önkorm ány zati rendelethez

A települési hultadék gyűjtéséreigénybe vehető gyűjtőeszközőkaz
a) Vegyes hulladék gyűjtéséreszolgáló edényzetfajták űrmértékszerint:

l.

2.
3.
4.
5,
6.

60 literes
70 literes
80 literes
l 10 literes

l20literes

1100 literes fém vagy műanyag gyűjtő edényzet

l. +m-eS
8. 5 m3-es
_3

g.

10 m3-es konténer

10. 15 m3-es konténer

11.32 m3-es konténer
b) Elkülönítetten 5,,tíjtött hulladék gyűjtéséreszolgáló edényzetfajta űrmértékszerint:

Sárga fedelű,jelzésű 120 literes

15

alábbiak:
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4. melléklet a 7 12016. (VI.29.) önkormányzati

rendelethez

A HULLADÉKUDVARON az egy atkalommal elhelyezhető hulladékok fajtái:

A
Nem veszélyes hulladékok

1

2
3

4
5

lomhulladék (pl. bútorfélék,textilhulladék)
max. 1 m3/év

lakossági építésitörmelék

-

,1

B

-

m3/év

üveg hulladék (pl. befőttes, szörpös, italos
üvegek stb,)
papír hulladék (pl, újságok, füzetek, könyvek,
hul|ámpapír, csomagolópapír, §zórólapok,
karton)

6

műanyag hulladék (pl. hungarocell, PET

7

palack, nejlon zacskó)
italos kartondobozok (tetra pack
csomagolás: üdítós, tejes doboz)

8

elektronikai hulladék (pl.: háztartási kisgép,
nagygép, irodatechn ika, szórakoztató
elektronika, barkácsgép stb.)- max. 200
kg/év

9
1C

személyautó gumiabroncs - 1 garnitúra/év
zöld hulladé| (Rl. levágott fű, nyesedék,
lomb)- 1 m'/év

Veszélyes hulladékok
fáradt olaj, használt sütó zsiradék és
göngyölegei- max. ,100 kg/év
festék, tinta, ragasztó, gyanta, oldószer
max. 100 kg/év

-

növényvédő szerek, festékek maradékai és
max. 100 kg/év

göngyölegei-

lejárt szavatosságú gyógyszerek
kg/év

fénycső, izzó

-

-

max. 100

max 100 kg/év

szárazelem (pl. gombelem, ceruzaelem)
max ,100 kg/év

-

veszé|yesnek minősülő elektronika (Tv,
monitor, hűtóberendezés) - max, 100 kgiév
akkumulátor max, 100 kg/év

A

hulladékudvar igénybevéte|e minden olyan magánszemély számára térítésmentes,aki fel tudja mutatni a
lakcímigazoló kártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számlát igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás

másoIata).

A hulladékudvarban nem vesznek át komryLlnális hultadékot (veqyes háztaríási hulladékl. itletve
szennvezett

h

ulladékot. laborveQvszeft és robbanásveszélves

a

nvaaokat,

Da!B!_ kátránnvat

5. melléklet a

7 12016.

(VI.29.) önkormányzati

rendelethez

A hulladék gyűjtéséreés szállítására vonatkozó megfelelési követelmények az OHKT szerint

1.Zöldhu!ladék (biológiailag lebomló) gyűjtése

a) A

szolgáltatást egész évben (január 1-tól december 31-ig) évente 14 alkalommal biztosítja a közszolgáltató
ingatlantól történó gyűjtéssel, amely során január, február, március, április, május, június, július, augusztus,
szeptember, október, november, december hónapokban legalább egy alkalmat biztosít, s továbbá ezen felül

b)

januárban további kettó alkalmat biztosít (tekintettel a fenyőfagyűjtési kötelezettségre). 2016. évben ez
időarányosan jelenti a havi egyszeri gyűjtési alkalmat.
A zöldhulladék gyűjtését egész évben a közszolgáltató (anuár 1-től december 31-ig) nem csak az ingatlantól
történő gyűjtéssel, hanem a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarba történó átvétellel is biztosítja
egész évben, a hulladékudvar nyitvatartási idején belül. E lehetóség a felsorolt hónapokban és legfeljebb 20
km-es távolságban rendelkezésre áll,

2.Közszolgáltatás

körébe tartozó elkülönített csomagolási hulladék gyújtése

a) A közszolgáltató egész évben (anuár 1-tól december 31-ig) kettő hetente biztosítja a csoinagolási hulladék
gyűjtésétházhoz menő rendszeres járattal.
b) A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtését a közszolgáLtató egész évben (január 1{ó| december
31_ig) nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a közszolgáltató által üzenleltetett szelektív
hulladékgyűjtő szigeten történó gyűjtéssel, hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a
hulladékudvar nyitvatartási idején belül.

3.Lomhulladék gyűjtés

a)

A lomhulladék gyűjtéséta közszolgáltató egész évben fianuár 1-tól december 31-ig) ávente kettó aika|ommal
valamennyi ingatlanhasználó részéreházhoz, menő i,endszerű lomtalanítás keretében hiztosítja.. A,liáilloz
menő rendszerű lomtalanítás keretében az ingatlanhasználó elózetes telefonos időpont egyeztet*s alapján
közvetlenül a közszolgáltatónak adja át a lom jellegű hulladékot.

b) A

lomhulladék gyűjtéséta közszolgáltató egész évben (január '1{ől december 31-ig) nem csak a:: ingatlantól
történó gyújtéssel,hanem a közszolgáitató által üzemeltetett hulladékuovarba történő át'léte|le| is 'r;iztosítja
egész évben, a hulladékudvar nyitvatartási idején beitll.
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6. mellóklet a 7 12016. (VI.29.) önkormányzati

rendelethez

Hulladékok előkezelésének elvégzése

a KEOP

1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú ,,Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai
rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési HulladékgazdáIkodási Rendszerben"
szotgátó
stabitizáIására
tárgyú pályázat megvalósítása során az alábbi technoIógiát alkalmazza

Szolgáltató

Az MBH technológiái a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék hasznosítható alkotó elemeinek kinyerését,illetve
további alternatív hasznosítást (pl. égetést) megelózó kezeléséreszolgálnak.
A technológia bevezetésének legfontosabb célja a települési szilárd hulladék biológiai stabilizálása, véglegesen
lerakásra kerüló hulladék mennyiségének csökkentése. A lerakott hulladék mennyiségének csökkentésével növelhetó
a lerakó élettartalma, ami hosszú távon csökkentené az üzemeltetés költségeit, hiszen késóbb válnak szükségesséaz
új beruházások (új lerakó építése).
A mechanikai-biológiai stabilizálásra szolgáló rendszer révéna szerves hulladék, lerakótól történő eltérítésekeretében
a papír és biohulladék elkülönített begyűjtését, a szelektíven begyűjtött hulladék válogatását, az elkülönítetten
begyűjtött biohulladék anyagában történó hasznosítását (különös tekintettel a komposztálásra és a házi
komposztálásra), valamint a mechanikai, illetve mechanikai-biológiai előkezelést, továbbá az előkezelést követő
energetikai célúhasznosítását teszi lehetővé.
Technolóqia rövid leírása:

A kezelótelepre beérkező hulladékot aprítással, és/vagy rostálással elókészítik, vastartalmát mágneses, nem vas fém
tartalmát leválasztják, majd ellenőrzött

körülmények között, zárt rendszerben lriológiailag stabilizálják (komposztálják).

A komposztálás során jelentósen csökken a hulladék nedvességtartalma és leválaszthatóvá válnak a komposztálódott
szerves összetevők is. A mechanikailag-biológiailag kezelt hulladék nagy fútóértékűkomponensekben gazdag része
hulladékégetó műben, egyéb módon felhasználható, a másik része komposztálódik.

A beruházás

-

útján:

jól égethetó frakció jött létre,
házhozmenó szelektív gyújtésfokozhatóvá vált,

komposztálás, zöldhulladékgyűjtés (2000 főnél kisebb településeken házi komposztálás, nagyobb

településeken hulladékudvarokba szállítással) szintén fokozhatóvá vált.

A mechanikai-bioló9iai hulladékkezelés technoló9iai fázisai a következók:
A beszállított hulladék fogadása
A beszállított hulladék ürítése a mechanikai kezeló csarnokban
J A hulladék aprltása
4. Mágneses leválasztás
5. Mechanikai kezelés (rostálás)
6. Mágneses leválasztás
7. Lé9 szeparátor
8. Mechanikai utókezelés (utóaprítás)
9.
Tömörítés
,10.
Biológiai kezelés, a hulladék stabilizálása
1.

2,
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