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Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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:

I. Általános rendelkezések
1. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) Páty Község
közigazgatási területén a települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás
keretében összegyűjtött hulladék szállítására és kezelésére terjed ki.
(2) 1 A hulladékkezelési közszolgáltatás végzésére az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási
szerződés alapján a Depónia Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.
2. § 2
(1) A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a) az ingatlanhasználó által a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött vegyes
hulladékának gyűjtésére és hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;
b) a természetes személy ingatlantulajdonos által az ingatlanán keletkező
lomhulladékának gyűjtésére és hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására.
(2) A közszolgáltató által összegyűjtött hulladékok kezelése a közszolgáltató által
üzemeltetett, környezethasználati engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telepen kerül
ártalmatlanításra.
(3) A Közszolgáltató feladatához alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozói tevékenység
közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 25 %.

3. §
(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a közszolgáltató
nyilvántartást vezet.
(2) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének
megállapításához a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges adatbázis létrehozása.
1
2

Módosítva a 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel, hatályos: 2015. május 22. napjától
Módosítva a 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel, hatályos: 2015. május 22. napjától

2

(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges természetes
személyes azonosító adatait, és lakcímét- amennyiben az nem azonos a közszolgáltatás
igénybevételének helyével- a számlázási címét köteles a Közszolgáltató felhívására közölni,
illetve az adataiban bekövetkező változásokat 8 napon belül bejelenteni.
(4) A közszolgáltató kezeli és a Pátyi Polgármesteri Hivataltól igényelheti az
ingatlantulajdonos természetes személyazonosító adatait, és lakcímét.
(5) Közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően
eljárni.

II. A közszolgáltatás ellátásának rendje
4. §
(1) Az ingatlanhasználó által a közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített- a
szolgáltató által kibocsátott matricával ellátott- szabványos gyűjtőedényben elhelyezett, és a
hulladékszállítás időpontját megelőzően kihelyezett vegyes hulladék elszállítását a
közszolgáltató hetente egy alkalommal szállítja el.
(2) A közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített szabvány gyűjtőedények:
a) 60 literes gyűjtőedény
b) 110/120 literes gyűjtőedény
c) 240 literes gyűjtőedény
d) Külterületen vagy olyan belterületen, ahol műszaki okok miatt nem lehetséges a,-c,
pontban foglalt edényzet elszállítása, továbbá a többlethulladék elszállítására 60 literes, és 120
literes a közszolgáltató által forgalmazott hulladékgyűjtő zsák.
(3) Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg a
gyűjtőedények űrtartalmát, az ingatlantulajdonos a gyűjtőedény mellé kirakott, Közszolgáltató
emblémájával ellátott, külön díj ellenében megvásárolt erre a célra rendszeresített zsákban a
hulladék elszállításra kerül.
(4) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő vegyes hulladék került elhelyezésre,
akkor a Közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtés szabályainak megsértését megfelelően
dokumentálja, és az ingatlantulajdonost felszólítja az e rendeletben meghatározott szabályok
betartására.
5. §
(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém
hulladékokat az alábbiak szerint külön gyűjtheti úgy, hogy:
a) a papírhulladékot kötegelve
b) műanyaghulladékot bármilyen átlátszó, vagy áttetsző műanyag zsákban-melyben
felismerhető a benne lévő hulladék - helyezi ki.
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(2) 3 Az elkülönítetten gyűjtött papír, és műanyag hulladékokat tartalmazó zsákok ürítésére
kéthetente kerül sor. A közszolgáltató az ürítések gyakoriságát igény szerint növelheti.
(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített
elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartalmát.
(4) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező zöldhulladékot külön gyűjtheti
úgy, hogy a lombot, kaszálékot, nyesedéket, vékony gallyakat a Közszolgáltató logójával
ellátott műanyag zsákban a gyűjtés napján az elszállítás időpontjáig helyezi ki.
(5) Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék elszállítási gyakorisága a március 1-től november
15-ig tartó vegetációs időszakban havi egy alkalom. A gyűjtési időszakot a Közszolgáltató a
kedvező őszi időjárás függvényében meghosszabbíthatja, melyről az érintetteket honlapján és
közlemény útján tájékoztatja. A Közszolgáltató a zöldhulladék elszállításának gyakoriságát
igény szerint növelheti.
(6) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az előkészített elkülönítetten
gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló zsák tartalmát.
6. §
(1) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a
Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik.
(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) 4 Lomtalanítás keretében nem szállítható el:
a) Elbontott gépjármű karosszéria
b) Építési törmelék
c) Veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor stb.)
d) Ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
e) Teher- és traktor gumiköpeny
f) Háztartási hulladék
g) Kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék.
(4) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltatóval előzetesen telefonon, vagy
írásban egyeztetett időpontban szállíttathatja el. A lomhulladék mennyisége nem haladhatja
meg a 3 m3-t.

7. §
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításához az egyes
hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező járművet, szállítóeszközt
használ.
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(2) A közszolgáltató heti egy alkalommal szállítja el az ingatlanhasználó által szabványos
gyűjtőedényben elhelyezett, és a szállítási időpontot megelőzően a közterületre kihelyezett
vegyes hulladékot.
(3) A közszolgáltató a gyűjtés során szétszóródott hulladékot köteles összeszedni, és a
közterületet tisztán tartani.
(4) 5 A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását:
a) ha a hulladék nem szabványos, zárt közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott
tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre,
b) ha a tárolóedény körül nagy mennyiségben szabálytalanul olyan hulladékot
helyeznek el, amely az edényzet mozgatását és ürítését akadályozza,
c) ha a Közszolgáltató a tárolóedényt járművével önhibáján kívül nem tudja
megközelíteni vagy az edényzet mozgatása akadályozott.

III. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei
8. §
(1) Az ingatlanhasználó az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást az e rendeletben
meghatározott gyakorisággal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a
Közszolgáltató részére rendszeresen átadja.
(2) A hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél - akinek a tevékenysége során- a
hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg ez a kötelezettség annak az
ingatlannak a tulajdonosát terheli, kinek az ingatlanán a hulladék található.
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért díjat fizet.
(4) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt díjfizetési kötelezettség az
olyan ingatlan tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ezért ott települési vegyes hulladék
nem keletkezik.
(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást
felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az
ingatlantulajdonos - e rendeletben meghatározott kivételekkel - akkor is köteles
közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az
ingatlantulajdonosnak a szolgáltatás nyújtását vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre
állt.
(6) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni, ha
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok - különösen a közszolgáltatásba újonnan történő
bekapcsolódás - folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
9. §
5
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(1) Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken
előreláthatóan legalább 30 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem keletkezik.
(2) A felfüggesztésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban bejelenti a
Közszolgáltatónak, a felfüggesztés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal
megelőzően.
(3) Ha a felfüggesztés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.
(4) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül
kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a
hulladékot elszállítja, az ingatlanhasználó pedig a közszolgáltatási díjat megfizeti.
10. §
(1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat
utólag havi rendszerességgel, a Közszolgáltató vagy az általa megbízott személy (díjbeszedő)
által megküldött számla alapján, a számlán szereplő esedékességi időpontig egyenlíti ki.
(2) A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az
ingatlanhasználókat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és
egyidejűleg honlapján tájékoztatja. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a
Közszolgáltató jogszabályban meghatározott késedelmi kamatot érvényesít.
(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra,
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszát megküldi.
(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató
visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes
díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
(5) Az időszakosan használt külterületi ingatlanok esetén az ingatlanhasználó a
közszolgáltatási éves díj 50%-át fizeti, és ennek fejében 26 db ( 60 l vagy 120 l) a
közszolgáltató által forgalomba hozott hulladékgyűjtő zsákot vehet át a Közszolgáltató
ügyfélszolgálatán. A közszolgáltatási díjat ezen ingatlanok esetében előre, negyedéves
időszakra kell megfizetni.
11. §
(1) Az ingatlantulajdonos a vegyes hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve
gyűjti, és azt a Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadja.
(2) Az ingatlanhasználó gondoskodik a gyűjtőedény beszerzéséről, tisztántartásáról. A
gyűjtőedényt az ingatlanhasználó az ingatlanán belül helyezi el, és legkorábban a szállítási
napot megelőző 20 órától helyezheti ki a közterületre, úgy, hogy annak elhelyezése
balesetveszélyt ne okozzon, és a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza.
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(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt, elkülönített hulladékgyűjtő zsákot úgy helyezi ki a
közterületre, hogy az edény, vagy zsák mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne
szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza.
(4) A természetes személy ingatlantulajdonos az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait
hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő
létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken
található gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
egyébként a Közszolgáltató részére megfizette.
(5) Az ingatlantulajdonos a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól
elkülönítve gyűjti. Ezeket a közszolgáltató által szervezett évi egyszeri akcióban adhatja át
ingyenesen az arra jogosultsággal rendelkező kezelőnek.

IV. Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet 2013. december 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló 9/2005. (III.29) önkormányzati rendelet
hatályát veszti.
(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Tarjányi Tamás
jegyző
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