Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2013.(XI. 20.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a
közterületek tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI. 21.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek
tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Hgr.) 5. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a Mindszentkálla község közigazgatási
területén levő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.”
(2) A Hgr. 5.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Mindszentkálla község önkormányzata a község közigazgatási területén a települési szilárd
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatást a következő gazdálkodó szervezetek útján biztosítja:
a) a települési szilárd hulladék begyűjtése, elszállítása tekintetében az Észak-Balatoni
Hulladékkezelési Konzorcium tagja, a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.
b) a települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítása, a
szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtése, a szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése,
hasznosításra történő átadása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. 8200
Veszprém, Házgyári u. 1.
c) az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését a
PROBIO Zrt. bevonásával végzi.
d) a szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadása a
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. válogatóművében történik.
e) hulladéklerakóként a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ üzemel.”

2. § A Hgr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött és a közszolgáltató
rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres
elszállítására.
(2) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében az
e célra létrehozott Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás tagjaként együttműködik a Társulás többi tagjával.”
3. § A Hgr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A közszolgáltató kötelezettsége
a) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék
házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése, elszállítása és kezelése;
b) a szelektív hulladékgyűjtés céljára gyűjtőszigetre kihelyezett konténerek rendszeres
ürítése;
c) a lomhulladék összegyűjtése és elszállítása évente egy alkalommal előre meghirdetett
időpontban;

d) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött közterületi
hulladéknak a begyűjtése és elszállítása;
e) a begyűjtő helyek, előkezelő telepek, a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény
működtetése.
(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére az
adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó szabályok alapján e rendeletben foglalt
mértékben és terjedelemben jogosult.
(3) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető, a Közszolgáltató annak nyilvánosságra hozatalára nem
jogosult.
(4) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni
az adatok biztonságáról, köteles az adatokat védeni különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen.
(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó
azonosítására, a számára előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására,
postázásra, számlázásra, a díjhátralék behajtására használhatja fel.
4. § A Hgr. a következő 9.§-al egészül ki:
„ 9. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben
meghatározottakon kívül tartalmazza:
a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát;
b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és a finanszírozással kapcsolatos
rendelkezéseket;
c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket.”
5. § A Hgr. 10. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Építési, bontási munkálatok esetén az ezzel érintett ingatlan tisztántartásáról az építtető
köteles gondoskodni.
(5) Az önkormányzati tulajdonban levő utak, közterületek tisztántartásáról – beleértve a hó- és
síkosság mentesítést – a (6) – (10) bekezdésben meghatározott kivétellel az Önkormányzat
gondoskodik.
(6) Az ingatlannal közvetlenül érintkező járdaszakasz, a járdaszakasz melletti nyílt árok és
annak műtárgyai, valamint a járdaszakaszhoz tartozó folyókák és víznyelő rácsok folyamatos
tisztántartásáról - beleértve a hó- és síkosság mentesítést is – az ingatlanhasználó
gondoskodik.
(7) Az üzletek és intézmények előtti járdaszakasz, közterület tisztántartásáról - beleértve a hóés síkosság mentesítést is - az üzemeltető, illetve az intézményvezető köteles gondoskodni.”
6. § A Hgr. 10. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ha jármű üzemelése vagy bármely más tevékenység során közterület szennyeződik,
akkor a szennyeződés okozója köteles azt haladéktalanul eltávolítani, illetve a közterületet
megtisztítani.”
7. § A Hgr. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tilos dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas vagy a környezetet szennyező anyagot
a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy
bevezetni.”
8. § A Hgr. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Alkalmi vásár, búcsú, közterületi- vagy mozgóárusítás, továbbá közterületet igénybevevő
rendezvény ideje alatt a közterület folyamatos tisztántartásáról, majd azt követően a
megtisztításáról az árus, az egyéb célra közterületet foglaló, valamint a rendezvény szervezője
köteles gondoskodni.”
9. § (1) A Hgr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közszolgáltató köteles szerződéses ajánlatával az ingatlanhasználót megkeresni, és a
közszolgáltatás lényeges feltételeiről írásban tájékoztatni. Az ingatlanhasználó és a
Közszolgáltató közötti jogviszonyt létrehozza
a) a szerződés megkötése
b) a közszolgáltatás igénybevételének ténye vagy
c) a közszolgáltatás Közszolgáltató általi felajánlása, illetve a teljesítésre való rendelkezésre
állása.”
(2) A Hgr. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közszolgáltatás feltételeiben, ellátásában bekövetkező változásokról a Közszolgáltató
köteles az ingatlanhasználót előzetesen tájékoztatni.”
(3) A Hgr. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, valamint, ha a közötte és a Közszolgáltató között létrejött
jogviszonyt érintő változás következik be, így különösen, ha az ingatlanán keletkező hulladék
mennyisége megváltozik.”
10. § A Hgr. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § A háztartási hulladék begyűjtése és elszállítása heti egy alkalommal történik, melynek
időpontját és útvonalát a Közszolgáltató határozza meg. Amennyiben az időpont vagy az
útvonal megváltozik, a Közszolgáltató köteles erről az ingatlanhasználókat előzetesen
tájékoztatni.”
11. § A Hgr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező háztartási hulladékot a
környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjteni, és ehhez a
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a keletkező hulladék mennyiségnek
megfelelő, legalább 50 liter űrtartalmú gyűjtőedényt igénybe venni.
(2) Az ingatlanhasználó a keletkezett hulladékmennyiségnek megfelelően 50, 80 vagy 120
liter űrtartalmú gyűjtőedényt választhat, melyet neki kell beszereznie, és amelynek
megfelelően kell a Közszolgáltatóval a szerződést megkötnie.
(3) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmi jelleggel meghaladja a (2)
bekezdésben meghatározottak szerinti szerződött hulladék mennyiséget, az ingatlanhasználó a
többlet hulladékot Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban helyezi el, melyet a
Közszolgáltató köteles a 21. §-ban meghatározott alkalommal elszállítani.”
12. § A Hgr. 24-27. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ 24. § A gyűjtőedényt az elszállítás napján kell az ingatlan előtti útszakasz melletti
közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a
közterületet ne szennyezze, és abban kárt ne tegyen.
25. § (1) A gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó köteles
gondoskodni.
(2) A gyűjtőedényt csak annyira szabad megtölteni, hogy zárható legyen. A gyűjtőedénybe
csak háztartási hulladék helyezhető el. Az elszállításra kihelyezett hulladék nem tartalmazhat
olyan tárgyat, amely a szállítók testi épségét veszélyezteti, a szállító jármű berendezésit
megrongálja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a
Közszolgáltató megtagadhatja.
(4) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy összefagyott vagy a gyűjtőedényben levő hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató
felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni, a felhívás eredménytelensége esetén a
Közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja.
26. § (1) A szelektív hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett konténer áll az
ingatlanhasználó rendelkezésére, melybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag
helyezhető.
(2) A szelektív hulladékgyűjtés céljára kihelyezett konténer kialakítása jelzi rendeltetését:
a) jelöléssel, felirattal ellátott vagy
b) speciális kialakítású, így különösen más színű.
(3) A szelektív hulladékgyűjtés céljára kihelyezett konténerek rendszeres ürítése a szolgáltató
feladata.
27. § Az építési törmelék elszállíttatásáról az építtető köteles gondoskodni.”
13. § A Hgr. 5. § (3) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az
„ingatlanhasználó” szövegrész lép.
14. § A Hgr. 10. § (3) bekezdésében az „e rendeletben meghatározott ingatlantulajdonosok”
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználók” szövegrész lép.
15. § A Hgr. 12. § (2) bekezdésében az „a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő)”
szövegrész helyébe a „az üzemeltető” szövegrész lép.
16. § A Hgr. 13. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az
„ingatlanhasználó”, (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonost” szövegrész helyébe az
„ingatlanhasználót” szövegrész lép.
17. § A Hgr. 20. §-ában a „tulajdonos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szövegrész,
a „körjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szövegrész lép.
18. § A Hgr. 23. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az
„ingatlanhasználó” szövegrész, (2) bekezdésében az „ingatlan tulajdonosa” szövegrész
helyébe az „ingatlan használója” szövegrész lép.
19. § A Hgr. 29.§ (2) bekezdésében az „október 31-éig” szövegrész helyébe a „ szeptember
30-ig” szövegrész, az „évi 30 alkalomra” szövegrész helyébe az „ évi 26 alkalomra”
szövegrész lép.
20. § Hatályát veszti a Hgr.
a) 2-3. §-a;
b) 5. § (5) bekezdése;
c) 7. §-a;
d) 10. § (2) és (8) bekezdése;
e) 11. § (1) bekezdésében a „(pl. háztartási hulladékot, papírt, gyümölcshéjat, stb.)”
szövegrész;
f) 11. § (4) bekezdésében az „évente 1 alkalommal 80 kg alatti állati hullát saját kertjében 80
cm mélyen eláshat” szövegrész;
g) 13. § (1)-(2) bekezdésében a „szilárd” szövegrész;

h) 13. § (3) bekezdése;
i) 14-17. §-a;
j) 18. § (2), (4) és (6) bekezdése;
k) 19. §-a;
l) 28. §-a;
m) 31. §-a
n) 32. § (3) bekezdése;
o) 1. melléklete.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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