Andocs Község Önkormányzatának
15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről,
a településtisztaság egyes kérdéseiről.

Andocs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. §. (1)
bekezdésében valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban:
Hgt.) 23. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I.
A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA
1. §.
(2)E rendelet célja, hogy a környezet védelme érdekében meghatározza Andocs belterületén
azokat a feladatokat, amelyek a hulladékgazdálkodási törvény és végrehajtása tárgyában
kiadott rendeletekből adódóan a helyi Önkormányzatra hárulnak.

(3)A rendelet hatálya kiterjed Andocs belterületére és azon belül minden
magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező
társaságra, gazdálkodó szervezetekre és üzleteire, továbbá a társadalmi
szervezetekre.
(4)Andocs Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően
ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál és gazdálkodó
szervezeteknél keletkező települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására (elhelyezésére), hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez.
(5)E rendelet hatálya alá eső valamennyi ingatlan tulajdonosa,
használója(továbbiakban: ingatlantulajdonos) függetlenül attól, hogy
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
társaság továbbá azon gazdálkodó szervezet, amely hulladék keletkezésével
járó tevékenységet végez köteles a közszolgáltatást igénybe venni, jelen
rendeletben meghatározott mértékben és módon együttműködni.

II.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
2. §.



Lakóegység: helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő-és
mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból,
vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott
rendeltetés céljára önmagában alkalmas.
(2) Települési szilárd hulladék:
1. az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés
céljára használt helyiségekben és területein, valamint az intézményekben
keletkező hulladék,
2. közterületi hulladék: közforgalmi és zöldterületen keletkező,
3. gazdálkodó szervezeteknél keletkező veszélyesnek nem minősülő, a
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt keletkező
hulladék.
(3) Lim-lom: a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben
felhalmozott szilárd hulladék, nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor,
ágybetét, háztartási berendezés és készülék, rendeltetésszerű használatára már
nem alkalmas egyéb lom.
(4) Zöldhulladék: az ingatlanon keletkező növényi eredetű hulladék,
különösen az ág, nyesedék levél, fűkaszálék, elszáradt virág, stb.
(5) Hulladékkezelő: az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot gazdasági
tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli.
(6) Feljogosított hulladékkezelő: környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező
hulladékkezelő.
(7) Közszolgáltató: hulladékkezelésére feljogosított azon gazdálkodó szervezet, amellyel a
közszolgáltatás ellátására az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést
kötött.
(8) A közszolgáltatás tárgya: a 2. §. (2) bekezdésében meghatározott települési hulladék.
(9) Gyűjtőedény: települési szilárd hulladék gyűjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató
járművéhez rendszeresített, szabványos gyűjtőedény vagy zsák.
(10) Alapszolgáltatás: 1db. Gyűjtőedény vagy szák jelen rendeletben meghatározott
gyakorisággal történő ürítése, melyet valamennyi magánszemély köteles igénybe venni.
(11) Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra
alkalmas különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére
szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan

rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.
(12)Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető
települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes
hulladékok átvételére és az elszállítási elkülönített módon történő tárolásra szolgáló,
felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely.
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(13)Üresen álló ingatlan:Olyan ingatlan, ahol életvitelszerűen senki nem tartózkodik.
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(14)
III.
A KÖZSZOLGÁLTATÁS
3. §.
(1)Az 1. §. (4) bekezdésben előírt kötelező közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségtől
mentesül az a gazdálkodó szervezet, amely a települési hulladék kezeléséről a hulladék
termelőjére vonatkozó jogszabályi előírások szerint gondoskodik, vagy a környezetvédelmi
felügyelőség által igazoltan annál lényegesen kedvezőbb hulladékkezelési megoldást
alkalmaz.

(2) A környezetvédelmi eljárást annak a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni,
amely egyébként köteles a közszolgáltatás igénybevételére.
A jogerős engedély megszerzéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.
(3)Az (1) bekezdés szerinti mentességet élvező gazdálkodó szervezet az Önkormányzat
felé a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott igazolással köteles
bizonyítani, hogy a mentesség jogszabályi feltételei fennállnak.
(4)A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási
szerződés:
a/ természetes személy esetében az egyedi szerződés aláírásával jön létre. A szerződést
csak tevékenységük tényleges folytatásának idejére, de legalább 2 naptári hónap folyamatos
időtartamra kötelesek megkötni.
IV.
A KÖZSZOLGÁLTATÁS RÉSZTVEVŐINEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4. §.
1

(2) Andocs Község belterületén az 1. §. (3) bekezdésének megfelelően hulladék gyűjtését,
szállítását és ártalmatlanítását a Zöldfok Rt. Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220. (továbbiakban:
közszolgáltató) végzi közszolgáltatás keretében az önkormányzattal kötött szerződés
alapján.
(3)A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az
ingatlantulajdonosoktól és gazdálkodó szervezetektől a szerződésben meghatározott

gyakorisággal, napokon és gyűjtőedényekben köteles gondoskodni.
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(4)A települési szilárd hulladékot csak a szállítás napján reggel 7 óráig az ingatlan bejárata
előtti közterületre lehet kihelyezni, oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen
felhelyezhető legyen.
(5)A rendszeresített gyűjtőedény megvásárlását vagy bérletét a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezett részére az önkormányzat biztosítja ellenszolgáltatásért.
(6)A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállítására a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a szolgáltató által
rendszeresített műanyagzsák felhasználásával jogosult.
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(6)
(7)Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet télen- szükség esetén- az ingatlan
bejárata
előtti közterület és az úttest között ahol lehetséges legalább 1 méter széles
átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosságmentesíteni, annak érdekében,
hogy a gyűjtőedény ürítése illetve a műanyagzsák elszállítása akadálytalanul,
balesetmentesen történhessen.
(8)A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény
saját
ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlantulajdonos ill. gazdálkodó szervezet
kötelezettsége.

(9)Közterületen, bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése – a szállítás napját kivéve- vagy
tárolása kizárólag a polgármesterrel a tulajdonos nevében a használóval kötött
közterület-használati szerződés alapján történhet.
(10)Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató
gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele az
Önkormányzat által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen és edényzetében történik.
(11)Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles a gyűjtőedény folyamatos
tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásról
gondoskodni.
(12)A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl.:
marólúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, stb.), amely veszélyezteti a
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt kötelesek
megtéríteni.
(13)A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális tömege:
4. 60 literes edényzet esetében
15 kg
5. 110 és 120 literes edényzet esetében 25 kg
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A közszolgáltató a gyűjtőedényzetre jogosult saját költségén előállított és saját
költségén előállított és térítésmentesen a lakók rendelkezésére matricát
bocsájtani.
A matrica tartalmazza a gyűjtőedényzet űrtartalmát, valamint igazolja azt, hogy
az edényzet tulajdonosa jogosult a közszolgáltatás igénybevételére.
(14)A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles
végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt annak javításával, vagy új edényzet biztosításával
köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható, fel a
használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége.
(15)A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani.
(16)A közszolgáltatónak és a lakosságnak egyaránt tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a
gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás szabályaitól eltérő módon kezelni.
5. §.


A települési szilárd hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az Önkormányzat a
helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat és a gazdálkodó szervezeteket
tájékoztatni.



A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd
hulladék elszállítását, ha
a.) nem a szerződés szerinti gyűjtőedényben vagy a 3. § (5) bekezdés szerinti
műanyagzsákban kerül kihelyezésre
,b.)érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz,
ameltelepülési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy
ártalmatlanítha(3.§./12/ bekezdés),
c.)a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a
közszolgáltatómunkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel
megközelíteni.
d.)Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás
szüneteltetését kérte,
e.)Ha a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi
közszolgáltatási szerződést.



A települési hulladéknak nem a szerződés szerinti mennyiségben vagy módon történő
elszállítását – megrendelés ellenében- a megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül
köteles a közszolgáltató elszállítani. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik,
további egy nappal meghosszabbodik.



Az Önkormányzat a háztartásokban keletkező lim-lom elszállításáról a közszolgáltatóval
kötött külön megállapodás alapján évente 1 alkalommal

gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon
tájékoztatja.


A gazdálkodó szervezetek a (4) bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem
jogosultak igénybe venni.
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(6)A község belterületén keletkezett települési szilárd hulladék és lim-lom elhelyezésére
kijelölt lerakóhely a zamárdi lerakóhely. A szervezett közszolgáltatáson kívüli hulladék
lerakásával egyidejűleg az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet egyaránt köteles a
lerakóhely üzemeltetőjének ártalmatlanítási díjat fizetni.
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(7) Az önkormányzat évi egy alkalommal- a szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban
október vagy november hónapban zöldhulladék gyűjtési akciót szervez, amylről a
lakosságot hírdetmény útján értesíti. A települési szilárd hulladék közé zöldhulladékot 10
%.-o meghaladó mértéken túl elhelyezni tilos, azt gyűjteni kell és az előre meghírdetett
napon a zöldhulladék szervezett elszállításakor lehet szállításra kitenni.
A zöldhulladék elszállításának költségét az önkormányzat vállalja.
V.
A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA, DÍJFIZETÉS
6. §.
5
8

(1)Az
1.
sz..mellékletben
megállapított
közszolgáltatási
díjat
az
ingatlan
tulajdonosa,bérbeadásesetén bérlő fizeti. A bérbeadás tényét a tulajdonos köteles a
Polgármesteri Hivatalban a bérleti szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül
bejelenteni.
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(2)Mentes a közszolgálati díj fizetése alól:
(a) az üres ingatlan tulajdonosa mindaddig, amig az üresen áll. A használatban történő
változást a tulajdonos köteles a Polgármesteri Hivatalban 5 munkanapon belül
bejelenteni.A közszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége a használat változás első
napjától fennáll.
(b) az a vállalkozó, ahol a vállalkozás a lakóingatlanon belül működik és a vállalkozás
jellegéből adódóan hulladék nem keletkezik. Ezek különösen : divatáru,
fagylaltozó,árufuvarozó, kőműves, stb. A lakóingatlan után teljesítendő díjfizetési
kötelezettséget ez a rendelkezés nem érinti.
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(3)
VI.
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK EGYES ÖSSZETEVŐINEK
SZELEKTÍV GYŰJTÉSE,
VESZÉLYES HULLADÉK ELHELYEZÉSE
7. §.

(1) A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek közszolgáltatás
keretében történő szelektív (anyagminőség szerinti) összegyűjtését, a gyűjtés
rendszerességét, az igénybe vehető gyűjtőedény típusát annak bevezetésével
egyidejűleg megalkotott rendelet melléklete tartalmazza. Egyben meghatározza a
szelektív gyűjtésre
igénybe vehető gyűjtőpontok, hulladékgyűjtő-udvar helyét.
(2)A szelektív gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonos az 1. bekezdésben
meghatározott szelektív gyűjtésre létesített gyűjtőpont és/vagy hulladékgyűjtő-udvar
igénybe vételéért külön díjat nem köteles fizetni.
(3)Az önkormányzat a háztartásokban keletkező veszélyes hulladék elszállításáról a
közszolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján évente egyszer gondoskodik, amelyről
az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.
VII.
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
8. §
Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
6. az a gazdálkodó szervezet, amely a 3. §. (4) bek. b./ pontjában meghatározott
időtartamra az egyedi közszolgáltatási szerződést nem, vagy tevékenységének nem teljes
időtartamára köti meg,
7. az ingatlantulajdonos és gazdálkodó szervezet, ha a települési szilárd hulladék gyűjtésére,
a gyűjtőedény ürítésére, elhelyezésére, vagy a gyűjtőedénybe elhelyezhető anyagokra
vonatkozó 4. §. (3), (6), (7), (12) bekezdések rendelkezéseit megsérti.
8. Az ingatlantulajdonos, ha a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
szüneteltetéséről (6. §. /4/ bek.) valótlan közlést tesz.
Amennyiben a cselekmény vagy mulasztás nem tartozik más, szabálysértést megállapító
magasabb szintű jogszabály hatálya alá.
VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9. §.
(1)Ezen rendelet 2004. január 1 -én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 13/2002 (XII. 31.) számú helyi rendelet.
Törőcsik Ferencné
Polgármester

Dr. Garabon Károly
mb. jegyző
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1.sz.melléklet
A lakossági hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2011. január 1-től 2011. december 31-ig:
I. Állandó ingatlanok éves nettó ürítési díja:
1.) 60 literes edény ürítési díja

14.305.- Ft/ingatlan/év

2.) 110, 120 literes edény ürítési díja

26.226.-Ft/ingatlan/év

3.) 240 literes edény ürítési díja

. 57.221.-Ft/ingatlan/év

A feltüntetett díjak nem tartalmaznak általános forgalmi adót, a lakosság által fizetendő bruttó
díj az aktuális ÁFA kulcs mértékétől függ.
Az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű települési szilárd hulladék elszállítására forgalmazott
Zöldfok Zrt. felirattal ellátott műanyag zsák ára 2011. évben 340.-Ft + ÁFA.
A zöldhulladék szállításának díja 7.315 Ft/m3 + Áfa
Az R. 5.§. (4) bekezdésében meghatározott lomtalanítás díja 2011. évben
+ÁFA, mely tartalmazza a szállítás és az ártalmatlanítás díját is.
A lim-lom elszállításának költségét az önkormányzat vállalja.

8.613.-Ft/m3

Hatályos 2011. január hó 1. napjától.

1.Módosította a 14/2004.(XII.15.) számú Képviselő-testületi rendelet 1.§. (2) bekezdése.
2.Módosította a 14/2004.(XII.15.) számú Képviselő-testületi rendelet 1.§. (3) bekezdése.
3. Hatályon kívül helyezte a 14/2004(XII.15.) számú Képviselő-testületi rendelet 1.§.(4)
bekezdése.
4. Módosította a 14/2004.(XII.15.) számú Képviselő-testületi rendelet 2.§.-a.
5.Módosította a 14/2004.(XII.15.) számú Képviselő-testületi rendelet 3.§.-a.
6.Módosította a 2/2005.(II.15.) számú Képviselő-testületi rendelet 1.§.-a.
7.Módosította a 2/2005.(II.15.) számú Képviselő-testületi rendelet 1 §.-a.
8.Módosította a 2/2005.(II.15.) számú Képviselő-testületi rendelet 2 §.-a.
9.Módosította a 2/2005.(II.15.) számú Képviselő-testületi rendelet 2.§.-a.
10.Módosította a 2/2005.(II.15.) számú Képviselő-testületi rendelet 2.§.-a.
11. Hatályon kívül helyezte a 3/2006.(II.23.) számú Képviselő-testületi rendelet 1.§.-a.
12.Hatályon kívül helyezte a 16/2006.(XII.14.) számú Képviselő-testületi rendelet 1.§.-a.
13.Módosította a 16/2006.(XII.14.) számú Képviselő-testületi rendelet 2.§.-a.

14.Hatályon kívül helyezte a 2/2008.(II.16.) számú Képviselő-testületi rendelet
1.§-a.
15.Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(XII.17.) számú Képviselő-testületi rendelet
1.,§.-a.

16.Hatályon kívül helyezte a 10/2009.(XI.23.) számú Képviselő-testületi rendelet
1.§.-a.
17.Módosította a 13/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi rendelet 1.§.-a.
18.Hatályon kívül helyezte a 13/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi rendelet
2.§.-a.
19Hatályon kívülk helyezte a 13/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi rendelet
2.§.-a.
20.Módosította a 13/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi rendelet 3.§.-a.

