Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (I.14.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékgazdálkodásról
Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében
szabályozott hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. Általános rendelkezések.1
1. §2 (1) Sajóhídvég Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak
szerint gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat (továbbiakban: közszolgáltatás)
ellátásának biztosításáról Sajóhídvég község közigazgatási területén.
(2) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Sajóhídvég
község közigazgatási területén a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, annak rendjét és
módját.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 3465. Tiszabábolna, Fő út 113.) látja el, az Északmagyarországi
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
2. § (1) A közszolgáltatás az annak ellátására feljogosított közszolgáltató szállító eszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött
települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres
elszállítására terjed ki.
(2) 3
2. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
3. § (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének
ténye hozza létre.
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban, vagy a
helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatja.
(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét, gyakoriságát a közszolgáltató határozza meg és
arról az ingatlanhasználókat a (2) bekezdésben foglalt módon értesíti.
(4) A települési szilárd hulladékot a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy kell elhelyezni, hogy annak
fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak
egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne
károsítsa.

Az 1. alcím 9/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg
Az 1. §. A 9/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.
3 A 2. § (2) bekezdését a 9/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.
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(5) A gyűjtőedény mellé többlethulladékot csak a Közszolgáltató által forgalmazott gyűjtőzsákban, lezárt
állapotban lehet elhelyezni.
(6) A gyűjtőedénybe tilos veszélyes hulladékot, építési törmeléket, robbanó vagy tűzveszélyes, vagy
mérgező anyagot, állati tetemet rakni.
(7) A gyűjtőedényzetet a járat szerinti szállítási napokon, a járatszervezéstől függően a Közszolgáltató
által közölt időpontig az útpadkára kell kitenni, mely nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat.
3/A. §4 (1) A közszolgáltató évente két alkalommal; tavasszal és ősszel, az Önkormányzattal
egyeztetett időpontban köteles külön díj felszámítása nélkül lomtalanítási akciót szervezni. A
lomtalanítás pontos idejéről a közszolgáltató a lakosságot az éves szállítási naptár vagy a helyben
szokásos módon köteles tájékoztatni.
(2) 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.
(3) Az ingatlanhasználó a lomhulladékot elszállítás céljából az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki
a közszolgáltató által hirdetményben és az önkormányzat hirdetőtábláján előzetesen megjelölt
időpontban.
(4) Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöld területet és a
növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
4. § (1) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók:
a) 60 literes,
b) 120 literes,
c) 240 literes,
d) 770 literes,
e) 1100 literes
szabványos tároló.
(2) 5 A 60 literes edény használatára jogosultak az egy fős, és azon kétfős háztartások, ahol legalább az
egyik fő a 65. életévét betöltötte. A jogosultság megállapítása a népességnyilvántartás adatai alapján
történik.
(3) A 60 literes gyűjtőedényzetre vonatkozó jogosultságot a fogyasztó írásbeli igénylése alapján a
település jegyzője igazolja a közszolgáltató részére.
(4) A 60 literes edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben
bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a település jegyzőjéhez.
3. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
5. § (1) A Közszolgáltató a település közigazgatási területén belül a lakó-és egyéb ingatlanoknál
képződött szilárd hulladékot heti egy alkalommal begyűjti és elszállítja a kijelölt hulladékkezelő
létesítménybe.
(2) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha:
a) a gyűjtőedényzet bármilyen okból a begyűjtő járművel nem megközelíthető,
b) a gyűjtőedényzetben a 3.§ (6) bekezdésében megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el,
c) a gyűjtőedény túltöltött,
d) az edényzetet nem a 3. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint helyezték ki.
6. § (1) A Közszolgáltató köteles:
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A 3/A. §-t a 9/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be.
A 4. § (2) bekezdése a 9/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.
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a) a közszolgáltatás folyamatos és teljeskörű ellátására,
b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítására, valamint megfelelő létszámú és képzettségű szakember alkalmazására,
c) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtetni.
(2) A Közszolgáltató a településen üzemeltetett szelektív gyűjtőszigetek gyűjtőedényeit a kialakított
járatterv szerint üríti ki.
4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
7. § (1) Az ingatlanhasználó köteles:
a) a Ht. és e rendelet előírásait betartva igénybe venni a közszolgáltatást és a begyűjtésre feljogosított
közszolgáltatónak átadni,
b) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások egészségét ne veszélyeztesse, a
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa,
c) gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról,
d) az adataiban bekövetkezett változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni.
(2) Ha gyűjtőedényben olyan hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy
befagyott és emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé és használhatóvá tenni.
7/A. §6 (1) Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot (fehér és színes üveg) az
elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten (továbbiakban: gyüjtősziget) a hulladékfajta szerinti
elkülönítésre szolgáló gyűjtőedényben is helyezheti.
(2) Gyűjtősziget használata esetén a hulladék elhelyezésére szolgáló helyre történő szállításáról az
ingatlanhasználó gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladék
fajtákkal ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.
(3) A gyüjtőszigeteken szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
kihelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a közszolgáltató
gondoskodik.
(4) A gyüjtőszigeteken elhelyezett edényzet szükség szerinti ürítését, a hulladék válogatását és
kezelését a közszolgáltató végzi.
(5) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed az ingatlanhasználónál keletkezett és
elkülönítetten gyűjtött műanyag és papír hulladékfajtákra, továbbá a háztartásban képződő
zöldhulladékra.
(6) A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékfajtákra utaló jelzéssel ellátott
hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja. A zsákokban a jelzett hulladékfajtán
kívül egyéb hulladék elhelyezése tilos.
(7) A házhoz menő szelektív és zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltató kéthetenkénti rendszerességgel
végzi.
8. § (1) Az ingatlanhasználónak joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatban észrevételt tegyen és arra érdemi tájékoztatást kapjon.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését az olyan
ingatlan tekintetében, amelyen legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék nem
keletkezik. A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésre vonatkozó igényét az ingatlanhasználó
a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően köteles bejelenteni.
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(3) A közszolgáltatás szüneteltetésének kérelmezése esetén a kérelmezés időpontjában még ki nem
számlázott időszakra érvényesíthető a díjfizetés szüneteltetése.7

5. A közszolgáltatási díj megfizetésének rendje
9. §8 A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe
venni, és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) részére a közszolgáltatás díját megfizetni.

6. 9
10. § 10
7. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Török Gergely
polgármester

Sinai Bertalanné
jegyző

A 8. § (3) bekezdését a 9/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be.
A 9. § a 9/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.
9 A 6. alcímet, a 9/2016. (VI.31.) 8. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.
10 A 10. §-t a 9/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.
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