Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014.(III.26.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Ecsegfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

törvény 88. ~ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontj ában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1.~1

(1) A rendelet
a) területi hatálya Ecsegfalva község közigazgatási területére (a továbbiakban:
település),
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) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt közszolgáltatási terület határait az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed a településen a hulladék
ingatlanhasználójától történő rendszeres átvételére, elszállítására, kezelésére, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények
fenntartására, üzemeltetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanítására és
hasznosításra történő átadására (továbbiakban: közszolgáltatás).
(4)

Ecsegfalva Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 36. ~ (1) bekezdésében foglaltak alapján a
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében
több helyi önkormányzattal
közösen
társulást hozott létre, Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: DARER
Önkormányzati Társulás) elnevezéssel. Az önkormányzat Képviselő-testülete döntést
hozott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
(1) bekezdés 19. pontja szerinti hu]ladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladat- és
hatáskörnek
ide nem értve a rendeletalkotási kötelezettséget
a DARER
Önkormányzati Társulás részére történő átadásáról, amely döntése 2017. október 1.
napjától hatályos. A DARER Önkormányzati Társulás a közszolgáltatással kapcsolatos
feladatokat az egyszemélyes tulajdonában álló nonproüt gazdasági társasággal, a DARER
BAZIS Rulladékgazdálkodási Nonproűt Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a
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továbbiakban: Közszolgáltató) kötött huLladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
útján esetlegesen együttműködő partner vagy alvállalkozók bevonásával látja el.
—

—

2. A közszolgáltatás

ellátásának rendje, módja
2. ~

(1) 3A településen keletkezett hulladék kijelölt átvevő helye
a) vegyes hulladék esetében a Szeghalom, Dareh hulladékátrakó állomás, hrsz: 052/1;
Békéscsabai válogatómű hrsz: 0763/192
b) kis mennyiségű építési-bontási hulladék esetében a Dévaványa, hulladékudvar, hrsz:
0752/19;
c) bio- és zöldhulladék esetében Dévaványa, komposztáló telep, hrsz: 0114; Dévaványa,
hulladékudvar, hrsz: 0752/19; Gyomaendrőd, Regionális Hulladékkezelő Mű (5500
Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.);
d) szelektíven gyűjtött papír, műanyag-, fém, üveg csomagolási hulladék esetében a
Dévaványa, hulladékudvar, hrsz: 0752/19; Gyomaendrőd, Regionális Hulladékkezelő
Mű (5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.);
e) elektronikai hulladék, a háztartásokban keletkező, nehezen kezelhető anyagok (pl.
festékes göngyöleg, szárazelem, akkumulátor, gumiabroncs, stb). a Dévaványa,
hulladékudvar, hrsz: 0752/19;

(2)

4A hulladék szállításának minimális gyakorisága:
a) háztartási vegyes hulladék esetében heti egyszeri alkalom,
b) az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag- és fémhulladék esetében havonta két
alkalom;
c) bio- és zöldhulladék évi tizennégy alkalom, amely során a szolgáltatást januárban két
alkalommal, április 1. napjától november 30. napjáig összesen tizenkét alkalommal
biztosítani kell,
d) nagydarabos és lom}iulladék begyűjtés évente kétszer, előzetes időpont egyeztetés
alapján a lomhulladék közvetlen átvétele az ingatlanhasználóktól,

(3) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a
közszolgáltatást írásban felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre
áll.
3. A közszolgáltatás igénybevétele
3. ~
(1) 5Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedény (a továbbiakban: gvűjtőedény)
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a) Háztartási vegyes huliadék esetében
aa) 60 literes űrtartalmú gyűjtőedény (csak lakó ingatlanok esetében);
ab) 80 literes űrtartalmú gvűjtőedény (csak lakó ingatlanok esetében);
ac) 120 literes űrtartaLmú győjtőedény;
ad) 240 literes űrtartalmú gyűjtőedény;
ae) 660 literes űrtartaLmú konténer;
af) 1100 literes űrtartalmú konténer.
b) papír,- műanyag- és fém csomagolási hulladék esetén 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény;

c) alkalmi hulladék átadására az ártalmnatlanítás díját is tartalmazó „Tisztasági műanyag
zsák;

(2) Az ingatlanhasználó amennyiben nem rendelkezik saját tulajdonú edényzettel, a hulladék
gyűjtésére,
elszállítására
a
Közszolgáltató
szállítóeszközéhez
rendszeresített

gyűjtőedényt, valamint
a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi
hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel
ellátott műanyag zsákot köteles igénybe venni.
-

-

(3) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó kérelmére
térítésmentesen a rendelkezésére bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül.
(4) Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja.
(5)

Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére a gyűjtőedényt használatba adja. A
használatba adott gyűjtőedény tulajdonjoga Közszolgáltatót illeti meg.

(6) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése Vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel.
4. A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés egyes tartalmi elemei
4. ~

Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződő felek megnevezését, valamint
aa) természetes személy esetében a személyi azonosító adatokat és a lakcímet;
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) 6a közszolgáltatási díj Koordináló szerv felé történő megf~zetésének módját
g) az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalmát, darabszámát,
használatának jogcímét és módját;
h) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező
hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi;
i) az ürítési gyakoriságot;
j) 7a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további
többietszolgáltatást és annak a Koordináló szerv felé való megf~zetés módját;
6
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k) a szerződés módosításának, felmondásának megszűntetésének feltételeit;
1) a szerződésszegés eseteit,
m)az irányadó jogszabályok meghatározását.
5. Az ingatlanhasználó jogai és 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) 8a vegyes hulladékot, továbbá a papír-, műanyag- és fém, csomagolási hulladékot a
Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben elkülönítve gyűjteni, tárolni
és azt a Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadni.
-

-

c) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal eljárni armak 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 használój ának
változása vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
e) gondoskodni a hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről,
rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán taitásáról.
-

6. A települési hulladék elhelyezése, gyűjtése
6. ~
(1) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(2) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a
közterületre, és onnan a szállítási napon 18 óráig el kell távolítani, kivéve az
engedélyezett tartós elhelyezést.
(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 cl, hogy annak fedele zárható legyen, az edény
mozgatásakor és ürítésekor hulladék ne szóródjon.
(5) Vegyes hulladék gyűjtésére, szolgáló gyűjtőedényben nem helyezhető cl
a) építési és bontási hulladék;
b) állati tetem;
c) elektromos, elektronikai hulladék;
d) települési hulladéknak nem minősülő hulladék;
Módosította a I 1/2016.(VII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. augusztus 1-től.
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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) bekezdésekben felsorolt hulladékok, anyagok
kerülnek elhelyezésre;
c) a kihelyezett gyűjtőedény, befagyott, túltöltött (fedele nem zárható).
(7) Az (6) 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.
(9) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó által rendeltetésszerűen használt
gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az
ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(10) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltulajdonítása
megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni.

vagy

7. A lomtalanításra vonatkozó rendelkezések
7. ~
(1) 9A közszolgáltató előzetes egyeztetést követően évi két alkalommal biztosítja a
lomtalanítás igénybevételének lehetőségét.
(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) építési és bontási hulladék;
c) gumiabroncs hulladék;
d) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
e) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
f) veszélyes hulladék.
~ Módosította a 18/201 7(IX.29.) önkormányzati rendelet’ Hatályos 2017. október 2-től.
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8. Közszolgáltatási díj
8. ~
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja
meg és a Koordináló szerv szedi be.
(2)

‚° Az ingatlanhasználó mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének a megtérítése
alól, akinek a bejelentés benyújtásának időpontjában nincs közszolgáltatási díjhátraléka
és az ingatlanát megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem használja,
valamint az ingatlan használaton-kívüliségét a közszolgáltatónak egyéb hitelt érdemlő
módon igazolja;

(3)

_(8)h1

9. Ügyfélszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések
9. ~
(1) A közszolgáltató köteles biztosítani a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető
ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszert.
(2) ‘2A Közszolgáltató a székhelyen történő ügyfélszolgáltatáson túlmenően köteles
telefonos ügyfélszolgálatot működtetni heti 40 órában, illetve a településen havi két
alkalommal ügyfélfogadást tartani;

10. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
1o.~
(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges személyes
adatait köteles a Közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló
értesítéssel egyidejűleg megadni, valamint a személyes adatainak változását annak
bekövetkeztét követő 15 napon belül bejelenteni.
(2) A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama
alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt
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.
(4) Közszolgáltató jogosult a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat jogos
igényeinek érvényesítése érdekében hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából
harmadik személynek átadni.

10
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Közterületek és közforgalmú területek tisztáutartása’3
10/A. ~
(1) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek,
ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, és ennek
érdekében a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól
tartózkodni.
(2) A köztisztasági feladatokat Ecsegfalva Község Önkormányzata látja el.
(3) Köztisztasági feladatok különösen:
-

-

-

-

utak, hidak, átereszek tisztántartása,
parkok, közhasználatú zöldterületek tisztántartása,
közterületi hulladékgyűjtők kihelyezése, ürítése,
piac és vásár területének tisztántartása.

(4) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának,
haszonélvezőjének, míg a használatban lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a használati
joggal rendelkező bérlőnek kell gondoskodnia.
(5) A közterületen keletkezett szennyeződés megszi~ntetése és a szükséges takarítás elvégzése
annak a kötelezettsége, akinek a tevékenysége következtében a szennyeződés keletkezett.
(6) Ha bármely jármű az üzemeltetése során a közterületet beszennyezi (szállított anyag
lehullása, kifolyása, olajfolyás stb.) a jármű vezetője haladéktalanul köteles a
szennyeződés eltávolításáról gondoskodni.
(7) Alkalmi jelleggel igénybevett közterület és az azt körülvevő területsávot az alkalmi
használó köteles tisztántartani.
10/B. ~
(1) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról,
általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak
tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az Önkormányzat gondoskodik.
(2) Az ingatlan tulajdonosa, tényleges használója köteles gondoskodni:
a)
az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 méter széles területsáv) hó
eltakarításáról és síkosság mentesítéséről, továbbá a járda és az Út közötti
terület gondozásáról tisztán tartásáról, szemét és gyommentesítéséről,
b)
a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
c) az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő
nyeséséről, ajárda mellett növő gaz kiirtásáról, a fű szükség szerinti nyírásáról,
a károsítók elleni növényvédelemről.
(3) A közterületről önálló bejárattal rendelkező üzletek és egyéb elárusítóhelyek,
vendéglátóipari egységek, intézmények, üzemek és szolgáltató egységek előtti
~ Módosította a 1O!2014.(X.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. október 3-tól.
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járdaszakaszt, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes szakaszt a
helyiségek használója, üzemeltetője köteles tisztántartani, függetlenül attól, hogy a
szemét üzemi tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással,
a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(4) A közterületek szennyeződésének megelőzése érdekében közcélú tevékenységet folytató
(beleértve a szolgáltató, kereskedelmi, vendéglátó egységeket) épületek bejáratai mellett
az épületek tulajdonosai kötelesek szemétgyűjtőt elhelyezni és azoknak ürítéséről
szükség szerint gondoskodni.
(5) A közterületen szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított
szeméttároló edényben lehet elhelyezni. A szeméttároló edények tartalmát közterületre
kiszórni tilos!
(6)

Járdát, úttestet, parkterületet és egyéb közterületet vizelettel, emberi, állati ürülékkel
beszennyezni, vagy ilyen anyagot a víznyelő aknába önteni tilos! Amennyiben a
beszennyezés megtörtént, annak eltakarításáról az elkövető, illetve állat esetében az
állattartó köteles gondoskodni.
10. Záró rendelkezések

11.~
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/1 23/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
12.~
E rendelet 2014. április l-én lép hatályba.
13. ~
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék közszolgáltatásáért fizetendő díj
megállapításáról szóló 20/2006.(XII.12 .)KT. rendelete, továbbá az azt módosító
1 1/2007.(XI.27.), 14/2008.(XI.27.), 9/2009.(XI.30.), 1/201 3.(II. 13.) és 10/201 3.(VII.3 1.)
önkormányzati rendelete.
Ecsegfalva, 2014. március 25.
Kovács Mária sk.
polgármester

Záradék:

Balogh Csilla sk.
jegyző

A rendeletet 2014. március 26-án kihirdettem.
Ecsegfalva, 2014. március 26.

Balogh Csilla sk.
jegyző

1. melléklet a 3/2014. (111.26.) önkormányzati rendelethez’4
A hulladékszállítási közszolgáltatási terület határai:
Ady u.
Akácfa u.
Arpád u.
Béke u.
Berettyó u.
Bocskai u.
Dózsa u.
Fő u.
Hajnal u.
Hunyadi u.
Jókai u.
Kenderes sziget tanya 1-1 7-ig
Kert u.
Kossuth u.
Mező u.
Nyíl u.
Petőfi u.
Rákóczi u.
Sirály u.
Sport u.
Sugár u.
Szabadság u.
Táncsics u.
Vasút u.
Viola u.

‚~

Módosította a 1O/2O~4.(X.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. október 3-tó!.

‚O

2. melléklet a 3/2014. (111.26.) önkormányzati rendelethez’5

~ Hatályon kívül helyezte a I 8!201 7.(IX.29. ) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 2-tő!.

