
ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő—testületének

6/2013. (111.13.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. ~-ban foglaltak érvényesítésére és a 88. ~ (4) bekezdésben kapott
felhatalmazásra, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.* (1) A rendelet célja a települési hulladékkal kapcsolatos helyi szabályok megállapítása,
meghatározva a kötelező közszolgáltatás igénybevételének, ellátásának rendjét.
(2) A rendelet valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára
(továbbiakban: Tulajdonos) kiterjed, fiiggetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy
jogi személy, illetve nem jogi személyiségű gazdasági társaság.

2.* (1) Újszász Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási
területén a települési hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalonirnentes elhelyezését az
általa szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja.
(2) Gazdálkodó és egyéb szerv, működő üzlet, telepengedéllyel rendelkező Tulajdonos a
keletkező nem háztartási hulladékok körébe tartozó hulladékok, különösen a veszélyes
hulladékok esetében a hasznosításról vagy ártalmatlanításról a vonatkozó, hatályos
jogszabályi és szakhatósági rendelkezések betartásával köteles gondoskodni.
(3) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás
ellátásával a Remondis Szolnok Zrt-t (5000 Szolnok, József A. Út 85.) (továbbiakban:
Szolgáltató) bízza meg, valamint felruházza a rendeletben megfogalmazott jogosítványokkal.
(4) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást a Tulajdonos, mint
hulladékbirtokos e rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni, valamint a
közszolgáltatással összefliggő személyes adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, a
közszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében. A Szolgáltató ezen adatok kezelése során a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben
foglaltak szerint köteles eljárni. Az adatkezelés időtartama a Tulajdonos közszolgáltatási
igénybevételi kötelezettségének megszűnéséig áll fenn.
(5) A közszolgáltatásért, illetve az ártalmatlanító helyre elvitt települési hulladék
elhelyezéséért a Tulajdonos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

2. Települési hulladék kezelése

3. ~ (1) Települési hulladékot, ezen belül a háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz
hasonló hulladékot csak az erre a célra megépített, illetve kijelölt ártalmatlanító helyen, a
vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.



(2) A kijelölt települési hulladéklerakó: Kétpói Regionális Hulladékkezelő központ (5411
Kétpó, kulterület 029 40 és 029 41 hrsz).
(3) Újszász város közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére, az Önkormányzattal kötött szerződés alapján, e rendelet 2. ~ (3)
bekezdésben megjelölt Szolgáltató jogosult.
(4) A kötelező közszolgáltatás igénybevételével a Tulajdonos és a Szolgáltató között - a
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló törvény (továbbiakban: Ptk.) köiüzemi
szerződésekre vonatkozó szabályai szerint - szerződéses jogviszony jön létre.

4. ~ (1) A Tulajdonos a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató által
a gyűjtési területen rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni és kizárólag azt
használni.
(2) A Szolgáltató köteles a komplex helyi közszolgáltatás adott területére rendszeresített
szabványos gyűjtőedényekből a megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt ingyenes
használatra rendelkezésre bocsátani. A gyűjtőedények számának és méretének
meghatározásakor a hetente keletkező hulladék mennyiségét kell alapul venni. A Tulajdonos
vagy megbízottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
(3) A nem rendszeresen keletkező építési-bontási hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás
igénybevételére és teljesítésére a Tulajdonos és a Szolgáltató közötti szerződés az irányadó.
(4) A rendszeresített gyűjtőedény térfogatát kismértékben meghaladó hulladék elszállítása az
erre a célra rendszeresített emblémás fóliazsákban lehetséges, külön térítés ellenében.
(5) A nagydarabos hulladék (lom) elszállítása tekintetében a hulladékról szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Szolgáltató feladatai és kötelességei

5. ~ (1) A Szolgáltató feladatai és kötelességei a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végrehajtásához:
a) a rendelet hatálya alá tartozó hulladékot köteles heti egyszeri alkalommal elszállítani a 3. ~
(2) bekezdésben megjelölt hulladéklerakó telepre;
b) köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal elvégezni;
c) a háztartási hulladék gyűjtését, szállítását köteles úgy megszervezni, hogy az ünnep- és
munkaszüneti nap miatt kimaradt szállítást haladéktalanul pótolja, egyúttal köteles a pótlás
napját közhírelni;
d) köteles gondoskodni a rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény szükség szerinti javításáról,
cseréjéről és esetleges pótlásáról.
(2) A Szolgáltató csak az adott területen rendszeresített gyűjtőedényben és az általa
forgalmazott emblémás fóliazsákban elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.
(3) A gyűjtőedényben nem helyezhető el építési-bontási hulladék, föld, sár, ipari salak,
továbbá veszélyes hulladék (p1.: festék, gyógyszer, vegyszer), gépjármű alkatrész, állati tetem,
trágya, hó, fertőző anyag, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag. Nem helyezhető el továbbá
olyan hulladék sem, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét,
egészségét, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet
elő, vagy ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet.



(4) Települési hulladékként hőre veszélyes és radioaktív hulladék nem helyezhető el a
gyűjtőedényben.
(5) Ha a Szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a gyűjtőedényben az e rendelet 5. ~ (3) és (4)
bekezdéseiben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a gyűjtőedény ürítését jogosultak
megtagadni. Az ürítés megtagadásáról a Tulajdonost az ok feltüntetésével értesítik.

4. A Tulajdonos feladatai és kötelességei

6. ~ (1) A Tulajdonos feladatai és kötelességei a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételekor:
a) a Tulajdonos köteles a jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedényt használni;
b) a háztartási hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt szállítási napokon a közterületre, a
Szolgáltató által megjelölt időpontig, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és az
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni oly módon, hogy az a közlekedést ne akadályozza;
c) a gyűjtőedények tisztántartásáról és fertőtlenítéséről a Tulajdonos köteles gondoskodni.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területeken fekvő egyéb nem lakás
céljára szolgáló épület — a garázs és gépjárműtároló, melléképület, melléképületrész
kivételével —‚ és kereskedelmi egység Tulajdonosa a lakóházak gyűjtőedényeit nem
használhatja, külön gyűjtőedényt köteles biztosítani, illetve bérelni és a közszolgáltatásra
szerződést kötni a Szolgáltatóval.

‘7. ~ (1) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak a
Tulajdonosnak, aki a jogszabályok rendelkezései szerint a települési hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett. .

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás~díjtétéie magában foglalja a heti egyszeri ürítés, a
szállítás, az átrakás és az ártalmatlanítás díját.:
(3) A gazdálkodó és egyéb szerv, a működő üzlet Tulajdonosa a keletkező
hulladékmennyiséggel arányosan, de minimum 120 literes gyűjtőedényre, a Szolgáltatóval
megkötött szerződés alapján köteles a díjfizetést teljesíteni.
(4) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék tömege:
a) 120 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 30 kg,
b) 1.100 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 300 kg lehet.
(5) A Tulajdonos által fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról a Szolgáltató
negyedéves rendszerességgel számlát bocsát ki, mely alapján a Tulajdonos a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat készpénz átutalási megbízással vagy
pénzintézetnek adott megbízás alapján, csoportos beszedési megbízással teljesíti.

5. Mentesség, szünetelés

8. ~ (1) Előzetes írásbeli bejelentés alapján szüneteltethető a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig
senki sem tartózkodik és emiatt hulladék nem keletkezik. A közszolgáltatás igénybevételének
szüneteltetésére vonatkozó igényét a Tulajdonos, a szüneteltetés teljes időtartamának
megjelölésével, a szünetelés bekövetkezése előtt legalább 15 nappal megelőzően Írásban
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köteles bejelenteni a Szolgáltatónál és Újszász Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).
(2) Nem köteles a Tulajdonos a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást igénybe
venni azokon az ingatlanokon, amelyeken hulladék nem keletkezik, és nem gyülemlik fel
(beépítetlen vagy használaton kívüli ingatlan). A Tulajdonos erről a tényről köteles Írásban
bejelentést tenni a Szolgáltatónál és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. A Tulajdonos
a bejelentése beérkezését követő hónaptól mentesül a közszolgáltatási díj megfizetése alól.
(3) A díj szüneteltetésére a kérelem beadását követő hónap 1. napjától kerülhet sor. Azon
ingatlanok Tulajdonosairól, akik esetében a közszolgáltatási díj szüneteltetésére kerül sor, a
Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Szolgáltatót.

6. Értelmező rendelkezések

9. ~ (1) E rendelet alkalmazásában használt fogalmakat a hulladékról szóló törvény definiálja.

7. Záró rendelkezések

10. ~ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló, módosított 19/2010. (XII.22.)
önkormányzati rendelete.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
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