FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

(A 24/2007. (XII.21.) és a 23/2009. (XII.25.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)
Felsőzsolca város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.
§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában
(továbbiakban: hulladékgazdálkodásról szóló törvény) kapott felhatalmazás alapján, az alábbi
rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § Felsőzsolca Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi települési
szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására
vonatkozóan kötelező hulladékkezelési közszolgáltatást szervez.
2. § A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természeti környezet védelme.

A RENDELET HATÁLYA
3. § E rendelet tárgyi hatálya kiterjed Felsőzsolca város közigazgatási területén, valamennyi
ingatlantulajdonos ingatlanán keletkezett települési szilárd hulladék összegyűjtésére,
elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására.
4. § (1)

E rendelet területi hatálya Felsőzsolca Város közigazgatási területére, személyi
hatálya a területén lévő ingatlanok tulajdonosaira, használóira (továbbiakban:
tulajdonos) - a (2)-(3) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével -, valamint
az e rendelet 5. §-ában megnevezett hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó
közszolgáltatóra (továbbiakban: közszolgáltató) terjed ki.

(2)

A gazdálkodó szervezetek akkor kötelesek a közszolgáltatás igénybevételére, ha a
gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett, települési hulladék
kezeléséről a hulladékgazdálkodásról szóló törvény 21. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően nem gondoskodnak.

(3)

A veszélyes hulladék keletkezése esetében annak gyűjtésére, elszállítására a

tulajdonos külön szerződést köt a közszolgáltatóval.

HULLADÉKKEZELŐ KÖZSZOLGÁLTATÓ
5.§

A Képviselő-testület a kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával a 241/200.(XII.
23.) Korm. Rendeletnek megfelelően nyilvános pályázat útján az AVE Miskolc
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 65.)
közszolgáltatót bízza meg. (mód. a 24/2007. (XII.21.)

6. § (1)

A megbízás a közszolgáltatási szerződés aláírásától számított 10 évre szól, mely
közös megegyezéssel hosszabbítható. A közszolgáltatási tevékenység feltételeit a
Képviselő- testület és a közszolgáltató között szerződésben kell rögzíteni.

(2)

Ha a közszolgáltató nem tesz eleget vállalt kötelezettségének, és sor kerül a szerződés
felbontására – az ellátás folyamatosságának biztosítására - soron kívül pályázatot kell
kiírni.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATAI
7. § (1)

A Képviselő- testület a tulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Feladata e tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval
közszolgáltatási szerződés megkötése,
c) a közszolgáltatási díjak és a díjfizetés rendjének megállapítása,
d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes jogszabályban meghatározott
hatósági jogkörök gyakorlása,
e) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

(2)

A közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített szabvány szerinti 110 literes gyűjtőedényben
(továbbiakban: gyűjtőedény), a közterületen vagy az ingatlanokon összegyűjtött, és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából
történő rendszeres elszállítására.

(3)

A Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak
megvalósítása során, a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben megfogalmazott
céljainak elérése érdekében együttműködik más települési önkormányzatokkal.
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(4) A Képviselő-testület Gazdasági, Műszaki, Ellátó Szervezete (továbbiakban: GAMESZ)
tájékoztatja a lakosságot a lomtalanítás időpontjáról, valamint a hulladék elszállítás
időpontjának változásáról.

A KÖZSZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI,
KÖZSZOLGÁLTATÁSI MUNKÁK ELLÁTÁSÁNAK RENDJE , MÓDJA
8. § (1)

A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a közszolgáltatónak a
213/2001. (XI.14.) Korm. rendeletében meghatározott munkálatokat kell elvégeznie
az abban meghatározott módon.

(2)

A helyi közszolgáltatás rendjét és módját e rendelet alapján a közszolgáltatási
szerződés határozza meg.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenysége során köteles folyamatosan és
biztonságosan - kizárólagos jogosultsággal - valamennyi tulajdonos tekintetében
kötelezettségének eleget tenni figyelemmel a 4. § (2)-(3) bekezdésére.
(4)

A közszolgáltató köteles az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az
alkalmazás tapasztalatairól a Képviselő- testületet legalább évenként tájékoztatni.

(5)

A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a
közszolgáltatási szerződésben meghatározottaknak megfelelően, rendszeresen,
biztonságosan, a szakmai szabályok és követelmények szerint végezni, a szolgáltatást
akadályozó körülményekre, károkra Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatalának
(továbbiakban: Hivatal) figyelmét felhívni.

(6)

A közszolgáltató feladata teljesítése során köteles a gyűjtés helyét a lehulló
hulladéktól megtisztítani, a területet tisztán hátrahagyni.

(7)

Amennyiben a közszolgáltató a 8. § (10) bekezdésében meghatározott szállítási napon
közszolgáltatását elvégezni nem tudná - műszaki vagy időjárási okok miatt - úgy azt
az akadály elhárulását követő munkanapon köteles teljesíteni, melyről a Hivatalt
tájékoztatja.

(8)

A közszolgáltató a szakmában elvárható gondossággal köteles a gyűjtőedényt kezelni,
az azokban bekövetkezett károkat gondatlan, illetve szándékos károkozás esetén a
tulajdonos felé megtéríteni.

(9)

A nem szabványos gyűjtőedényben keletkezett károkért a közszolgáltató nem tartozik
anyagi felelősséggel.
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(10) A gyűjtés hetente egyszer, szerdai napokon - ha az ünnepnap is - történik.
(11) A közszolgáltató gondoskodik ingyenesen évente két alkalommal, a nagy darabos
hulladék (lom) elszállításáról illetve a karácsonyfák elszállításáról a GAMESZ-szal
előre egyeztetett időpontban.

A TULAJDONOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI,
A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

9. § (1)

Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe
venni.

(2)

A közszolgáltatás alá tartozó ingatlanokon a szabvány szerinti 110 literes gyűjtőedény
használata kötelező.

(3)

A gyűjtőedény az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi.

(4)

A közszolgáltató nem köteles a meghibásodott éles, vagy csorbult szélű, testi épséget
veszélyeztető gyűjtőedényt, valamint a nem szabványos gyűjtőedényt, illetve a
zsákban kihelyezett hulladékot üríteni.

(5)

A 8. § (10) bekezdésében megjelölt szállítási napon a tulajdonos köteles a
gyűjtőedényt reggel 6 órára a közszolgáltató által megközelíthető helyre, a közút,
illetőleg a gyalogjárda szélére a közlekedés és vagyonbiztonság szabályaira
figyelemmel kihelyezni.

(6)

A tulajdonos köteles a gyűjtőedény kihelyezési helyét megközelíthetővé tenni,
akadálytól mentesíteni, hótól megtisztítani.

(7)

A tulajdonos kötelessége a gyűjtőedény tisztántartása, fertőtlenítése, melyet a
közszolgáltatóval külön megrendelésre díjfizetés ellenében is elvégeztethet.

(8)

Az összegyűjtött hulladékot a tulajdonos köteles üríthető állapotban tárolni, az
összetömörödött, befagyott hulladék üríthetőségéről gondoskodni.

(9)

A gyűjtőedénybe tilos veszélyes hulladékot, izzó anyagot, illetőleg egyéb olyan
hulladékot tárolni, mely a gyűjtéssel foglalkozó közszolgáltató alkalmazottainak
egészségét, élet-vagy testi épségét veszélyezteti, illetőleg a gyűjtőjárművek
meghibásodásához vezet.

(10) A tulajdonos köteles a közszolgáltatást érintő változásokat a változást követő 15
napon belül jelezni a közszolgáltató számára.
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HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA
10. § (1)

Felsőzsolca Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelési
közszolgáltatás igénybevétele-ingatlanonként egy gyűjtőedény esetén - ingyenes.

(2)

A heti rendszerességgel keletkező többlethulladék 110 literes szabványos
gyűjtőedényből történő elszállítására - jelen rendelet 8. § (11) bekezdése kivételével a tulajdonos megállapodást köt a közszolgáltatóval.

(3)

A gyűjtőedény tárolókapacitását meghaladó hulladék elhelyezésére a közszolgáltató
által rendszeresített gyűjtőzsák használható, mely a közszolgáltató telephelyén
illetőleg a szállítójárművek személyzetétől díjfizetés ellenében szerezhető be, mely
díj a szállítás és ártalmatlanítás költségeit is magában foglalja. A zsák - lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetében - csak alkalmi kiegészítésként alkalmazható, önmagában
nem.

(4)

A (2), (3) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás díját a rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.

(5)

A (2) bekezdésben meghatározott többlethulladék díját az ingatlan tulajdonosnak a
közszolgáltató által kiállított számla alapján, negyedévente utólag, a számlán
feltüntetett 15 napos határidőre kell megfizetni. Az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(6)

A közszolgáltató a fogyasztók számára ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszert
működtet Miskolc, József Attila u. 65. szám alatti székhelyén.

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
11. § Aki jelen rendelet 9. § (1)-(2) bekezdés, 9. § (6)-(9) bekezdései szerinti rendelkezéseket
megszegi, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. § (1)

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Felsőzsolca Város Képviselő-testületének
12/1993. (VII.3) számú önkormányzati rendelet 3-4. §-ai hatályukat vesztik.

(3)

E rendeletben nem szabályozottakra a hulladékgazdálkodásról szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

N A G Y JÓZSEF S.K.

F E H É R ATTILA S.K.

jegyző

polgármester
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(1/2002. (I.25.) számú
önkormányzati rendeletének
1. számú melléklete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás igénybevételének 2009. évi díja

Tartósan keletkező többlethulladék szállítása megállapodás szerint
többletedény (2. vagy 3.) ürítése esetén:

340,-Ft + ÁFA/ürítés

Az ÁFA mértéke 25%. (mód. 23/2009. (XII.25.) 2010. január 1-jétől)
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