Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról
(egységes szerkezetben az időközi módosítást tartalmazó 16/2015. (XI. 26.) és 6/2016. (VI.
27.) és 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletekkel)

Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet
a) területi hatálya Gádoros nagyközség közigazgatási területére (a továbbiakban:
település);1
b) személyi hatálya a területi hatálya alá tartozó ingatlanok használójára (a továbbiakban
együtt: ingatlanhasználó);
c) tárgyi hatálya az ingatlanon képződő települési hulladékra (a továbbiakban: hulladék)
terjed ki.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed a településen a hulladék
ingatlanhasználótól történő rendszeres átvételére, elszállítására, kezelésére, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények
fenntartására, üzemeltetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és
hasznosításra történő átadására (továbbiakban: közszolgáltatás).
(3)2 Gádoros Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a településen a
közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat a – a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással kötött
feladat-ellátási szerződés alapján – a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
(a továbbiakban: Közszolgáltató) útján látja el.

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja
2. §
Az 1. §. (1) bekezdés a) pontját a 16/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte. Hatályos:
2015. november 26-tól
2
Az 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. Hatályos: 2017. június 1-jétől.
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(1) A települési szilárd hulladék az ASA Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Kft.
hódmezővásárhelyi hulladéklerakóján helyezhető el.3
(2) A hulladék gyűjtéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról a Közszolgáltató köteles
gondoskodni.
(3) A hulladék szállításának minimális gyakorisága:
a) háztartási vegyes hulladék esetében heti egyszeri alkalom
b./ elkülönítetten gyűjtött hulladék esetében havi egyszeri alkalom
(4) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás esetében az
az ingatlanhasználatának ténye és az hozza létre, hogy a Közszolgáltató az
ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást írásban felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll.
(5) Megrendelő részéről a teljesítést igazolást minden hó 5. napjáig a jegyző jogosult
leigazolni a közszolgáltató részére.4

A közszolgáltatás igénybevétele
3. §
(1) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos gyűjtőedények használhatók:
a. 60 literes szabványos tárolóedény
b. 80 literes szabványos tárolóedény
c. 120 literes szabványos tárolóedény
d. 240 literes szabványos tárolóedény
e. 1100 literes szabványos tárolóedény
A közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételét az ingatlanhasználó számára – a (2)
bekezdés szabályának figyelembevételével - háztartásonként legalább 2 különböző
űrmértékű gyűjtőedény választásával biztosítja.
(2) 5A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel,
hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő
hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve
a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos
mennyiségét,
b) az érintett háztartás lakosainak vagy az ingatlant használó természetes személyek
számát, valamint
A 6/2016. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított új (1) bekezdés. Hatályos: 2016. július 1jétől
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c) a szállítási gyakoriságot.
A rendelet területi hatálya alá tartozó ingatlanok tekintetében figyelembe veendő fajlagos
mennyiség mértéke 40 liter/fő/hét.
A szolgáltatás igénybevétele az igénybevétele természetes személy esetén a fajlagos
mennyiség alapján az adott ingatlanra alkalmazandó legkisebb űrtartalmú
gyűjtőedényzetre, míg a gazdasági egységeknél minimum 110/120/ liter/hét mennyiségre
vonatkozóan kötelező. Az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott űrmértékű edényzet
igénybevételére vonatkozó kérelemhez mellékelni kell az önkormányzat igazolását az
ingatlanhasználók számáról.
(3)6 A szolgáltató a választási lehetőség jogszerű alkalmazását jogosult a helyszínen
ellenőrizni, melyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben a kisebb űrmértékű
gyűjtőedényzet e szakasz rendelkezéseitől eltérően került kiválasztásra, úgy a szolgáltató
jogosult az ellenőrzés adatai alapján az érintett háztartás tényleges lakóinak vagy az
ingatlant használó természetes személyek számának alapulvételével nagyobb
gyűjtőedényzet alkalmazását előírni és annak díját, valamint az ellenőrzés kapcsán
felmerült igazgatási költségeit számlázni. A közszolgáltató az ellenőrzés során felhívhatja
az ingatlanhasználót az ingatlant használó személyek számának és a használat kezdő
időpontjának okirati vagy egyéb módon történő igazolására. Amennyiben az ellenőrzés
adatai alapján megállapítható az ellenőrzés időpontja előtti időszakra, hogy az
ingatlanhasználó a kisebb űrtartalmú gyűjtőedény választására nem volt jogosult, úgy a
Szolgáltató jogosult a díjkülönbözetet a jogosulatlan igénybevétel időtartamára
kiszámlázni és a felmerült költségeit érvényesíteni.
(4)7 A vegyes hulladék átadása a szolgáltató által üzemeltetett szállítóeszközhöz
rendszeresített MSZ EN 840 szabványos, megfelelő minőségű, 60 literes edényzet
esetében maximálisan 15 kg, a 80 literes edényzet esetében maximálisan 20 kg 110/120
literes edényzet esetében maximálisan 25 kg, 240 literes edényzet esetén maximálisan 50
kg össztömegű gyűjtőtartály igénybevételével ,a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó
mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtése a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és
azonosító jellel ellátott műanyag zsák igénybevételével történik.
(5)8

Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére, elszállítására a közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint – a gyűjtőedény űrtartalmát
meghaladó mennyiségű többlethulladék gyűjtésére – a közszolgáltató által rendelkezésre
bocsátott és azonosító jellel ellátott műanyag zsákot köteles igénybe venni. A zsák ára
magában foglalja a szállítás és ártalmatlanítás díját.

(6)9 Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, azt a
képződés helyén a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott szabványos
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gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni. Ha a zöldhulladék szabványos
gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit
a közszolgáltató a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot a vegyes
hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni

A szerződés egyes tartalmi elemei10
4. §
Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződő felek megnevezését, valamint
aa) lakóingatlanok esetében lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét,
adóazonosító jelét;
ab) gazdálkodó szervezet esetében székhelyét, telephelyét, adószámát, levelezési
címét;
b) a közszolgáltatás megnevezését (szerződés tárgyát);
c) a közszolgáltatás teljesítésének feltételeit, helyét;
d) a közszolgáltatás megkezdésének időpontját, a szerződés időbeli hatályát;
e) a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó kötelezettségeit;
f)11 a közszolgáltatás díj számlázásának és megfizetésének módját,
g)12 g) a gyűjtőedény űrtartalmát, darabszámát,;
h) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező
hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi;
i) az ürítési gyakoriságot;
j) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatás feltételeit;
k) a szerződés módosításának, felmondásának megszűntetésének feltételeit;
l) a szerződésszegés eseteit,
m) az irányadó jogszabályok meghatározását.

Az ingatlanhasználó jogai és a közszolgáltató kötelezettségei
5. §
(1) Az ingatlanhasználó - a hulladékról szóló törvényben foglaltak betartása mellett - köteles
a) a közszolgáltatást az e rendeletben meghatározott gyakorisággal és feltételek szerint
igénybe venni.
b) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, a hulladékot
elkülönítetten gyűjteni.
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c) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében,
hogy a hulladék mások egészségét és 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.
d) a Közszolgáltatónak tizenöt napon belül bejelenteni, ha a lakóingatlan használójának
változása vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
e) gondoskodni a hulladékgyűjtő edények rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről,
valamint környezetük tisztán tartásáról.
6. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ürítést megelőző nap 18 órától, az ingatlan bejárata
előtt közvetlenül az úttest melletti közterületre vagy a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre helyezheti ki, továbbá ugyancsak az ürítés
napján gondoskodik a kiürített gyűjtőedény napi tároló helyre történő visszahelyezéséről.
Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az
ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak a közterület használatát szabályozó
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti el. Nem tekinthető tartós
közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése.
(3) A közszolgáltatónak felróható okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítást a
közszolgáltató a következő munkanapon pótolni köteles, kivéve minden év január 01.
napját, melynek pótlása a következő szállítási napon történik.
(3) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a Közszolgáltató
gépjárműve az ingatlan előtt megálljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele a
Közszolgáltató által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik.
(4) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a gyűjtőedény típusának megfelelő hulladékot
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, az edény
mozgatásakor és ürítésekor hulladék ne szóródjon.
(5) Hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem helyezhető el
a) építési és bontási hulladék;
b) állati tetem;
c) elektromos, elektronikai hulladék;
d) települési hulladéknak nem minősülő hulladék;
e) folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag;
f) veszélyes hulladék;
g) egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások
életét, testi épségét, egészségét.

(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:
a) az nem a 3. § (1) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben kerül kihelyezésre;
b) a kihelyezett gyűjtőedényben az (5) bekezdésben felsorolt hulladékok, anyagok
kerülnek elhelyezésre;
c) az edényben a hulladék összetömörödött, befagyott, vagy a hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet;
(7) Az (7) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlanhasználót
írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról.
(8) Tilos
a) a gyűjtőedényt úgy kihelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat akadályozza,
vagy az baleset vagy károkozás veszélyét idézze elő.
b) a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével
vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a
Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza.

A lomtalanításra vonatkozó rendelkezések
7. §
(1) Közszolgáltató a nagydarabos lom hulladék elszállítására évente egy alkalommal a
lomtalanítási akciót szervez, melynek pontos idejéről a lakosságot szórólap kiküldésével
vagy hirdetmény útján tájékoztatja.
(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen
megjelölt.
(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(4) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem
helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.
(5) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) vegyes hulladék;
b) biohulladék;
c) elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag- és üveghulladék;
d) építési és bontási hulladék;
e) gumiabroncs hulladék;
f) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
g) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
h) veszélyes hulladék.

Közszolgáltatási díj
8. §
(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állást igazolja
(2) Az ingatlanhasználó mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább 60 napig
megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más sem használja,
továbbá legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kéri a közszolgáltatótól a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését
távolléte idejére. A szünetelést a közszolgáltató a kérelem benyújtását követő 30 nap
eltelte utáni hónap első napjától veszi figyelembe és a szüneteltetés időtartama alatt
számlát nem készít. A kérelem csak a tárgyévre hatályos.
(3) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a
szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az
ingatlan tulajdonosa használója írásban köteles kérni a közszolgáltatótól.
(4) A (2) és (3) bekezdések szerinti szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az
esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs, vagy azt a kérelem benyújtásáig
rendezte. A lakatlanság tényét a jegyző igazolja,
(5)13 Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a 2012. évi CLXXXV. tv. (hulladéktörvény)
38. § és 39. §-ában, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására
létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az
adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint a Koordináló szerv részére számla alapján köteles
megfizetni.

Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
9. §
(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges személyes
adatait köteles a Közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló

A 6/2016. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-ával megállapított új (5) bekezdés. Hatályos: 2016. július 1jétől
13

értesítéssel egyidejűleg megadni, valamint a személyes adatainak változását annak
bekövetkeztét követő 15 napon belül bejelenteni.
(2)14 A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama
iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt jogosult kezelni a közszolgáltatással érintett
ingatlanhasználó a hulladékról szóló törvényben meghatározott és a közszolgáltatás
ellátásához szükséges személyes adatait.
(3) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas
adatbázis létrehozása és működtetése.
Az önkormányzat a közszolgáltató kérésére a közszolgáltatás ellátása céljából adatot
szolgáltat.
(4) Közszolgáltató jogosult a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat jogos
igényeinek érvényesítése érdekében hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából
harmadik személynek átadni.

9/A. §
Az Önkormányzat és Közszolgáltató közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. §-a, valamint a közszolgáltató
kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.
28.) Kormány rendelet 4. §-a szerinti tartalommal kell létrehozni.

Záró rendelkezések
10. §
Ez a rendelet 2015. július 01. napján lép hatályba.

11. §
Hatálybalépésével egyidejűleg a 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Gádoros, 2015. június 15.

A 9. § (2) bekezdését a 16/2015. (XI 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos:
2015. november 26-tól
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