HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2013. (XI.29.)
önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(Egységes szerkezetben)
A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában megállapított
feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § a) – g) pontjaiban és a
88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a kötelezően ellátandó
közszolgáltatásként a településen keletkező hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról helyi közszolgáltatás (a továbbiakban együtt: közszolgáltatás) útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás Hőgyész nagyközség közigazgatási területére terjed ki, amelyet az
önkormányzat által kiválasztott közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) közszolgáltatási
szerződés alapján lát el.
(3)1 Az önkormányzat által kiválasztott közszolgáltató a Dél-Dunántúli Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Tinódi Lantos Sebestyén u. 6.).
(4) A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatással összefüggésben az azt igénybe vevők személyes
adatainak (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére, amely során az
adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
2. §
(1) E rendelet hatálya a település közigazgatási területén lévő valamennyi belterületi ingatlan, a közszolgáltatóval szerződésben álló külterületi ingatlan tulajdonosára, az ezeken keletkező települési
szilárd hulladékra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a folyékony és a veszélyes hulladékok kezelésére, továbbá a közterületek használatára és tisztántartására, melynek szabályait külön rendeletek tartalmazzák.
3. §
(1) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője
vagy bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanán keletkező, felgyülemlő települési
szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szabályai szerint, valamint az e rendelet szerinti
közszolgáltatás útján, a közszolgáltatóval kötött szerződés szerint köteles gondoskodni.
(2)2 A közszolgáltatásért a külön jogszabályokban meghatározott feltételek szerint és módon
közszolgáltatási díjat kell fizetni, amelyet a Koordináló szerv szed be.
(3) A közszolgáltatásért az illetékes miniszter által rendeletben meghatározott módon és mértékben
díjat kell fizetni.
II. Fejezet
1. A közszolgáltatási szerződés tartalma
4. §3
A közszolgáltatási szerződés – a Ht 34. § 85) bekezdésében foglaltakon túlmenően – tartalmazza, hogy
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a) a Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat,
b) a Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által
maghatározott szolgáltatási díjat fizet,
c) a Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket,
d) 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes
közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv
gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló
szerv által kijelölt szervezetnek átadni. E naptól a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a
Koordináló szervet illeti meg,
e) a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdése szerinti
megfelelőségét vizsgálja,
f) a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlát a 69/2016.(III.31.) Korm.
rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki,
g) a közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem
megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben
keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így
keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a
közszolgáltatónak esedékes szolgáltatási díjba beszámítja,
h) a közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által
nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi
következményért a közszolgáltatót terheli a felelősség,
i) a Koordináló szerv a 69/2016.(III.31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs
közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető,
hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016.(III.31.) Korm. rendelet 20. § (1)
bekezdése szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása
érdekében,
j) az előző pont alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásnak megfelelően korrigálja a 69/2016.(III.31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése
szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül,
k) az előző pont szerinti korrekciót követően – a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása
hiányában – a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki,
l) a Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.
2. A közszolgáltatás ellátásának rendje
5. §
(1) A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató heti egyszeri gyakorisággal péntek napján – köteles gondoskodni.
A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról a közszolgáltató köteles az
ingatlantulajdonosokat tájékoztatni.
(2) A települési szilárd hulladékot csak szabványos gyűjtőedényben, az e rendeletben előírt feltételek
szerint lehet, az ingatlan bejárata előtti, vagy a kijelölt közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a
közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.
(3) Szabványos az 50, 120, 240 és az 1100 literes gyűjtőedény. Ettől eltérő űrmértékű gyűjtőedény
csak a közszolgáltatóval történt megállapodás alapján használható.
(4) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás jogszabályban
előírt szabályaitól eltérő módon kezelni.
(5) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lom elszállításáról a közszolgáltatóval kötött külön
megállapodás alapján évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos
módon (a helyi televízióban, újságban történő közzététellel, szórólappal) tájékoztatja.
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3. Az elkülönített hulladékgyűjtés szabályai
6. §
A települési kommunális hulladék elkülönített gyűjtése a helyi hulladékudvar megépítésével és
használatbavételével, gyűjtőszigetek kialakításával, a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint fokozatosan kerül bevezetésre, amely tevékenység a lakosság számára
térítésmentesen vehető igénybe.
4. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
7. §
(1) A települési hulladékot az ingatlantulajdonos az ingatlanon belül elhelyezett gyűjtőedényben
köteles gyűjteni, amelyet a szállítás előtti napon 18 óra után lehet kihelyezni és az elszállítás napján be
kell vinni.
(2) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, forró
hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a közszolgáltató
munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E
rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti
fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.
(4) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltató által rendszeresített
műanyag zsák felhasználásával is jogosult.
(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját az erről szóló jogszabály és a közszolgáltatási
szerződés szerint köteles megfizetni.
7. §
(1 ) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, ahol legalább 30 napig senki
sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó bejelentést az ingatlantulajdonos írásban, a megelőző hónapban
köteles megtenni a közszolgáltatónak. A szünetelés a következő hónap 1. napján lép érvénybe.
(3 A szünetelés feltétele, hogy az ingatlantulajdonos a ingatlan lakatlanságának tényét a Hőgyészi
Közös Önkormányzati Hivatal által igazoltassa.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban,
haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.
5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
8. §
(1) A közszolgáltató a vonatkozó jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak
szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.
(2) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. A
gyűjtőedényben a nem megfelelő ürítéssel okozott kárt annak javításával vagy új edény biztosításával
köteles megtéríteni.
(3) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani.
(4) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd hulladék
elszállítását, ha
a) nem az e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd
hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható,
c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni.
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(5) Köteles a vegyes hulladékot megfelelő engedéllyel és kapacitással rendelkező
lerakóba/ártalmatlanító helyre – jelenleg a 7400 Kaposvár, Nádasdi utcai hulladéklerakóba – szállítani.
III. Fejezet
6. Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet 2013. november 29. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló – többször módosított – 3/2007.(III.19.) önkormányzati
rendelet hatályát veszti.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Hőgyész, 2013. november 18.
Botta György
polgármester

Dr. Schutzbach Ferenc
c. főjegyző

A rendelet kihirdetésre került.
Hőgyész, 2013. november 29.
Dr. Schutzbach Ferenc
c. főjegyző
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