MÁSOLAT
Vác Város Önkormányzat
56/2013. (XI. 22.) rendelete
a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!)
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1)
bekezdésben, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 88. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, tekintettel a közszolgáltató hulladékgazdálkodási
tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
438/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletre, a következő rendeletet alkotja:
1. Értelmező rendelkezések
1. §
1. háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint
nagydarabos hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt
helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő
hulladékot;
2. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a
háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló;
3. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét,
elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett
hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe
veendő szolgáltatás;
4. ingatlantulajdonos: aki, vagy amely az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa, illetve
használója, ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa,
illetve használója egyben a hulladék termelője, birtokosa;
5. Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és Ht. szerint
minősített gazdálkodó szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;
6. gazdálkodó szervezet: Ptk. 685 § c. pontjában felsorolt valamennyi szerv, továbbá az ügyvéd, az
ügyvédi iroda, a közjegyző.
7. települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék;
8. vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző
fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól
eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek;
9. nagydarabos hulladék: az ingatlantulajdonostól a Közszolgáltató által nem rendszeres jelleggel
átvett olyan hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladja (lom);
10.1 Közszolgáltatási díj (a továbbiakban: díj): az ingatlantulajdonos által a Koordináló szervnek
fizetendő díj. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza a közszolgáltatás körébe
tartozó hulladék-ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének, ártalmatlanításának díjhányadát is.
11.2 Koordináló szerv: az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság.

2. A rendelet célja
2. §
(1)

Jelen rendelet célja
a) Vác lakosságának egészségvédelme, a város természeti és épített környezetének
megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás
eszközeivel;
b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének
elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének
csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék
környezetkímélő ártalmatlanítása.

(2)

A rendelet céljának elérése érdekében a város közigazgatási területén minden
tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy
a) a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet
terhelése és igénybevétele csökkenjen;
b) biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését,
hasznosítását, ártalmatlanítását.

(3)

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási célok elérése
érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás
körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános
követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.
3. Általános rendelkezések
3. §

(1)

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2)

A kötelező helyi közszolgáltatás Vác város egész közigazgatási területére kiterjed.

(3)

A város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi
közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési
szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint
szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3a)3

A szolgáltatás kötelező igénybevétele alól mentesülnek azok, akik a hulladék kezeléséről
megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával
saját maguk gondoskodnak, illetve a hulladékot hulladékgazdálkodási engedéllyel
rendelkező hulladékkezelőnek, szállítónak, gyűjtőnek, közvetítőnek illetve kereskedőnek
adják át. A Közszolgáltató felhívására az ingatlantulajdonos a hulladék fenti módon
történő kezelését a hulladék átvevője által kiállított számlával vagy befogadó nyilatkozattal
köteles igazolni.

(4)

A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra.

(5)

A kötelező közszolgáltatást az ingatlantulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen
ingatlanokon igénybe venni, amelyeken közszolgáltatás körébe tartozó hulladék nem
keletkezik, és nem gyülemlik fel.
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(6)

Gazdálkodó szervezet a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtse. A termelési
hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló
kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(7)

Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban
bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a közszolgáltatás
körébe tartozó hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági
tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. E hulladék kezelésére is
köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(8)

Az a gazdálkodó szervezet, amelynek tulajdonosa és bejegyzett székhely címe megegyezik
az ingatlanba állandó lakcímbejelentéssel bejelentett magánszemély tulajdonossal,
mentesül a díjfizetés alól, ha bizonyítja a Közszolgáltatónak, hogy tevékenysége, vagy
egyéb igazolható körülménye miatt nem termel, vagy máshol termel, és nem hoz a
közszolgáltatással ellátott területre hulladékot. A gazdálkodó szervezet nyilatkozatában
szerepelnie kell a 9. § (7) b) bekezdésében foglalt adatainak, mentessége indokának,
valamint az azt alátámasztó bizonyítékoknak.

(9)

Az a gazdálkodó szervezet, amely a 3. § (7) alapján köteles a közszolgáltatást igénybe
venni és az 21. § (2) pontjában meghatározott nyilvántartásban szerepel, vagy szerepelnie
kellene, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köteles kötni.

(10)

Ha a (9) bekezdésben említett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások
ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni és az értesítéssel
egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.

(11)

Azt a gazdálkodó szervezetet, amely a jegyző által vezetett nyilvántartásban nem szerepel
és hulladékkezelési kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző felhívja a hulladék
keletkezés tényének és mennyiségének bejelentésére és a szerződés megkötésére.
4. §

4

(1)

Az e rendeletben meghatározott közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi feladatokat a Képviselő-testület az általa alapított Váci
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. útján látja el (a továbbiakban: Közszolgáltató).

(2)

A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a Közszolgáltató
végezhet.
4. A Képviselő-testület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai
5. §
A Képviselő-testület feladata különösen:
a) a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a
rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése;
b) a Közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a
közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése;
c) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit;
d) a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogkörök
gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése;
e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és az
ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív
hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása;
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f) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a Közszolgáltató
tevékenységének segítése;
g) a kötelező közszolgáltatással és a Közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok
évenkénti értékelése;
h) módszerek kidolgozása a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére, a szelektív
gyűjtés szélesebb körű bevezetésének támogatása;
i) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
j) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket,
valamint ezek érvényesítéséhez szükséges szabályokat.
5. Az ingatlantulajdonos kötelessége
6. §
(1)

Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül közszolgáltatás
körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon
keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki.

(2)

Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az elszállításra
való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag a
Közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást
veheti igénybe.

(3)

Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a Közszolgáltatónak
elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét,
egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre
bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(4)

A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a kommunális
adóra történő bejelentkezését követően a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési
kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli.

(5)

Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen
meghaladó mennyiségű közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezése várható. A
bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra,
vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve
elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék
gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a
többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.

(6)

Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni.

(7)

Tilos a hulladékot
a) felhalmozni,
b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül – házilag –
feldolgozni,
c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése
kivételével bármilyen módon megsemmisíteni.
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6. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése
7. §
(1)

A Közszolgáltató a Vác város közigazgatási területén gyűjtött és átvett közszolgáltatás
körébe tartozó hulladékot kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt
hulladékkezelőben ártalmatlaníthatja.

(2)

A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) az
ingatlantulajdonos a lakossági hulladék szigeteken közvetlenül is elhelyezheti. A
gyűjtőhelyek kijelölését a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság végzi,
felügyeletüket a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Környezet- és Természetvédelmi
Irodája látja el.
7. A közszolgáltatási szerződés
8. §

(1)

A Képviselő-testület a Közszolgáltatóval szerződést köt a közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő részletes
feltételek meghatározása érdekében.

(2)

A Közszolgáltató legalább heti egyszeri gyakorisággal, de a rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott közterületeken heti kétszeri alkalommal köteles végezni a
közszolgáltatást. Az elszállítási napok meghatározását a közszolgáltatási szerződés
tartalmazza, melyet a Közszolgáltató köteles az igénybevételre kötelezettekkel közölni és
helyben szokásos módon is közzétenni.

(3)

A közszolgáltatási szerződés az aláírás napjával jön létre és a szerződésben meghatározott
időpontokban lép hatályba és - a felmondásnak a Ptk-ban és a Ht. 37.§-ban szabályozott
felmondási eseteit kivéve - a hatályba lépését követő ötödik naptári év utolsó napján jár le.

(4)

Érvényes közszolgáltatási szerződés nélkül a Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás
körébe tartozó tevékenységet nem végezhet.

(5)

Az e rendeleten alapuló közszolgáltatási szerződést a polgármester írja alá, azt a Szervezeti
és Működési Szabályzatban meghatározott módon (helyben szokásos mód) közzé kell
tenni.
8. A kötelező közszolgáltatás igénybevétele
9. §

(1)

Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe venni.

(2)

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatás körében
az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevételének ténye, illetve az ingatlantulajdonos mulasztása esetén a
Közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítésére utaló magatartása hozza létre. A
teljesítésre utaló magatartásnak minősül a Közszolgáltató részéről a közszolgáltatás
körébe tartozó hulladék elszállításának megkísérlése.

(3)

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételnek,
illetőleg teljesítésének lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett
változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban, illetőleg felhívás közzététele
útján köteles előzetesen értesíteni.

(4)

Az ingatlanon keletkező, a kötelező szolgáltatás alá tartozó egyéb szilárd hulladék
esetében a tulajdonos és a Közszolgáltató írásban szerződést köt.

(5)

A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles
ingatlantulajdonosokról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges
adatok feltüntetésével.
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(6)

A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat
elsődlegesen az ingatlantulajdonos kötelező adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A
személyes adat kezelése során a Közszolgáltató a 2011. évi CXII. az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek
megfelelően köteles eljárni.
A Közszolgáltató megteremti az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az
adatok biztonságáról, meghatározza az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(7)

A Közszolgáltató nyilvántartásában az alábbi adatokat kezeli:
a) magánszemélyek esetében:
aa) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos neve,
ab) közszolgáltatás igénybevételének helye
ac) születési hely, idő,
ad) anyja leánykori családi és utóneve,
ae) a számlázás címe, ha nem azonos az ab) pontban megjelölttel.
b) gazdálkodó szervezetek esetében:
ba) a közszolgáltatást igénybe vevő neve,
bb) közszolgáltatás igénybevételének helye
bc) számlázási, postázási címe,
bd) adószáma,
be) cégjegyzék, vagy egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,
bf) cégjegyzékben fellelhető egyéb nyilvános adatok.

(8)

A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlan tulajdonosa köteles a (7) bekezdésben
meghatározott személyes adatokat a Közszolgáltató felhívására, valamint személyes
adatainak változását követően 15 napon belül a Közszolgáltatóhoz eljuttatni.

(9)

A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében (7) a) pont szerint nyilvántartott
adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, kivéve a Vác város jegyzőjét.

(10)

A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait — az adatok tárolása
kivételével — a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a
tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a
kezelt adatokat megsemmisíti.

(11)

Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis
létrehozása és működtetése.
9. A közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése
10. §

(1)

Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok tulajdonosait. A megüresedést
és az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlantulajdonos (vagy az örökös), illetve a
használó
15 napon belül köteles a Közszolgáltatónak írásban bejelenteni. A díjfizetési kötelezettség
a bejelentést követő naptári hónap első napjától az újbóli igénybevételt követő naptári
hónap első napjáig szünetel.
10. A gyűjtőedényzet biztosításával, használatával,
kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos szabályok
11. §

(1)

Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtése és elszállításra
való átadása céljára olyan szabványos gyűjtőedényzetet köteles használni, amely a
Közszolgáltató által rendszeresített célgépbe beüríthető, illetve azzal elszállítható.
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(2)5

A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos kérelmére a szabványos gyűjtőedényzetből
megfelelő számú és űrtartalmú gyűjtőedényzetet az ingatlantulajdonos rendelkezésére
bocsátani a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül. A tulajdonos, vagy
megbízottja a gyűjtőedényzetet a Közszolgáltató telephelyén veheti át, és az átvételét
aláírásával köteles igazolni. A Közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott
gyűjtőedényzet használatának díját a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjban
érvényesíti.

(3)

A társasház kezdeményezheti a Közszolgáltatónál, hogy a társasház tekintetében
kihelyezendő megfelelő űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedényre külön megállapodás
kerüljön megkötésére jelen rendelet 12. § (3) bekezdésben meghatározottak
figyelembevételével. A külön megállapodásban a felek rögzítik az ellátandó háztartások
számát és az ellátandó összes háztartásban élő személyek számát, valamint a kihelyezendő
gyűjtőedény számát és űrtartalmát.

(1)

(2)

(3)6

12. §
Vác városában a közszolgáltatás ellátásához rendszeresített gyűjtőedényzet űrtartalma:
a) 80 literes, (csak az 1 és 2 személyes háztartásokban igényelhető)
b) 120 literes,
c) 240 literes,
d) 700 literes,
e) 1,1 m³-es konténer,
f) 3 m³-es gyűjtőkonténer,
g) 4 m³-es gyűjtőkonténer,
h) 5 m³-es gyűjtőkonténer,
i) rendszeresített köztisztasági zsák 110 literes (továbbiakban: zsák),
j) zöld hulladék gyűjtésére alkalmas 110 literes biológiailag lebomló zsák.
A gyűjtőedény mechanikai védelme érdekében a gyűjtőedényben elhelyezhető
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék maximális súlya:
a) 80 literes gyűjtőedény esetén
20 kg,
b) 120 literes gyűjtőedény esetén 25 kg,
c) 240 literes gyűjtőedény estében 50 kg,
d) 700 literes gyűjtőedény estében 150 kg,
e) 1100 literes gyűjtőedény esetén 250 kg
lehet.
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításához szükséges edényzet
űrtartalmának megállapításánál a képződő hulladék mértékét lakosonként 4 l/nap
mennyiséggel kell figyelembe venni. Az igénylő köteles az országos lakcímnyilvántartás
alapján igazolni a szolgáltatás igénybevételének helye szerinti közigazgatási címen
bejelentett személyek számát.
A közszolgáltató a bejelentéseket továbbítja a Polgármesteri Hivatalnak, amely a
megküldött adatok alapján hatósági bizonyítványt ad ki az igénybevevők részére a
közszolgáltatónál történő felhasználás céljából.
A lakóingatlant életvitelszerűen egyedül használó természetes személy - jogosultságának
igazolása után - kérelmezheti, hogy számára a Közszolgáltató 60 literes gyűjtőedénynek
megfelelő űrmérték után számlázzon. Ezen ingatlanhasználók gyűjtőedényeit
Közszolgáltató egyedi azonosítóval látja el.
A közszolgáltatás igénybevevője köteles az egy háztartásban élő személyek számában
bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül
Közszolgáltató részére bejelenteni.
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Amennyiben a Közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos az egy
háztartásban élő személyek száma tekintetében tett nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a
valótlan tartalmú nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 120 l-es
gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható
szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.
Azon háztartások esetében, ahol a települési szilárd hulladék gyűjtése közterületen
telepített gyűjtő konténerrel (700, 1100 literes, vagy 3-4-5 m³-es) történik, ott a díjfizetés
alapját meghatározó edényzet űrtartalmát lakosonként legalább 4 l/nap mennyiség alapján
kell meghatározni. Ez, egy ingatlanra vonatkozóan heti egyszeri ürítés esetén nem lehet
kevesebb az (1) bekezdés a) pontban meghatározott űrtartalomnál, illetve heti kétszeri
ürítésnél nem lehet kevesebb az (1) bekezdés a) pontban meghatározott űrtartalom
felénél.
(4)

A gyűjtést végző célgép által megközelíthetetlen ingatlanok esetében a meghatározott
gyűjtőpontokra gyűjtőkonténerek kerülnek kihelyezésre. A célgép által megközelíthetetlen
közterületeket, illetve ingatlanokat, valamint a gyűjtőkonténerek kihelyezési pontjait a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság állapítja meg, melyet évente felül kell
vizsgálni és a közszolgálati szerződésben szükséges rögzíteni.

(5)

Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában a gyűjtőedényzet
típusának, űrtartalmának, illetve számának meghatározásakor a Közszolgáltató és a
tulajdonos közötti megállapodás az irányadó.

(6)

A gyűjtőedényzet mellett, annak kiegészítéseként időszakos jelleggel a Közszolgáltató által
térítés ellenében biztosított, e célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsák is használható. A
hulladékgyűjtő zsák nem helyettesítheti a 12. § (1) szerint meghatározott edényzetet.
13. §

(1)

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésére szolgáló 80, 120, 240 és 700 literes
űrtartalmú gyűjtőedényzetet az ingatlantulajdonos az ingatlanán belül köteles tárolni. A
gyűjtőedényzetet közterületen, vagy közforgalom céljára megnyitott területen csak
közterület használati engedély alapján lehet folyamatosan tartani. Az engedélyben
kiköthető az, hogy az engedélyes az edényzet tároló helyét milyen módon köteles saját
költségén kialakítani.

(2)

Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényzetet a hulladék elszállítására a Közszolgáltató
által rendszeresített szállítási napon, a közterületen, az elszállítást végző járművel
megközelíthető és leürítésre alkalmas helyre kihelyezni. A kihelyezett gyűjtőedényzet nem
akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset,
vagy károkozás előidézésének veszélyével.

(3)

Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényzetet a közterületre elszállítás céljára legkorábban a
szállítási napot megelőző nap 18 óra utáni időpontban helyezheti ki, s a szállítást követően
még a szállítás napján köteles azt onnan visszavinni.
14. §

(1)

Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényzetet szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni.
A 700 literes, az 1,1 m³-es és 3-4-5 m³-es űrtartalmú gyűjtőedényzet évi négyszeri
tisztítását és fertőtlenítését, valamint helyének és környezetének takarítását a
Közszolgáltató végzi.

(2)

A gyűjtőedényzet karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli
szerződés nélkül a Közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha
a cserét, vagy a javítást a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett
elhasználódás teszi szükségessé.
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A gyűjtőedényzet rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése, vagy megsemmisülése miatti
károkat - a Közszolgáltató erre irányuló felszólításától számított 30 napon belül –az a
személy téríti meg a Közszolgáltatónak, aki a gyűjtőedényt tőle írásban átvette.
(3)

Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, gyúlékony, robbanó, vagy olyan anyagot
elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók, vagy mások életét, testi épségét,
egészségét.

(4)

A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a Közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel
ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a közszolgáltatás körébe tartozó
hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának díját.

11. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának megtagadása
15. §
(1)

A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a közszolgáltatás körébe
tartozó hulladék elszállítását, ha:
a) nem a Közszolgáltató célgépéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra, vagy
az túltelítettség miatt nem zárható le, túlsúlyos, továbbá, ha az nem közszolgáltatás
körébe tartozó hulladékot tartalmaz.
b) a szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző
személyek életében, testi épségében, továbbá a járműben, vagy berendezésében kárt
okozhat, illetve az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti;
c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedényzet mérgező, robbanó,
folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a közszolgáltatás körébe
tartozó hulladékkal együtt nem gyűjthető, illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem
minősül közszolgáltatás körébe tartozó hulladéknak.

(2)

Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost és lakás
esetében a Polgármesteri Hivatalt haladéktalanul — írásban — értesíti az elszállítás
megtagadásának tényéről és okáról. Az ingatlantulajdonos a megtagadási okot maga
köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni.
Ha az ingatlantulajdonos e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb időpontjáig
nem tesz eleget, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos költségére és felelősségére a
hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy
megszüntetteti, s az azzal kapcsolatban felmerült költségét a Közszolgáltató a soron
következő számlában, külön tételként érvényesíti.
12. A közszolgáltatási díj
16. §7

(1)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal javaslatának
figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.

(2)

Az ingatlantulajdonos a kötelező közszolgáltatás teljesítéséért a Koordináló szervnek,
— vagy az általa megbízott díjbeszedőnek — közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
A díj magában foglalja a természetes személy ingatlantulajdonos esetében — az évente
legalább egy alkalommal szervezett — a lomtalanítás körébe tartozó hulladék
elszállításának és ártalmatlanításának díját is.

(3)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a természetes személy ingatlantulajdonos
kéthavonta, a gazdálkodó szervezet és költségvetési szerv havonta utólag, a Koordináló
szerv, vagy megbízottja által összeállított számla alapján köteles megfizetni. A díjfizetés a
számla kézhezvételét követő 15 napon belül esedékes. Azt a tulajdonost, aki a
közszolgáltatási díjat határidőre nem fizette meg, a Koordináló szerv, vagy megbízottja
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szólítja fel tartozása kiegyenlítésére. A fizetési határidő elmulasztása esetén a Koordináló
szerv, vagy megbízottja a megfizetni elmulasztott díj után a Ptk. szerinti késedelmi
kamatot és a költségek megtérítésére tett intézkedés díját is felszámítja.
(4)

Az üdülőként nyilvántartott, valamint az időlegesen használt ingatlannal rendelkező
tulajdonosok esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az állandó lakóingatlan
tulajdonosára meghatározott éves közszolgáltatási díj 50%-a.

(5)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által az ingatlanra
kihelyezett, illetve az ingatlantulajdonos által az ingatlanon használt gyűjtőedények
számának, az egységnyi díj, az edényzet űrtartalma és a havi ürítések számának
szorzataként kell megállapítani.
A 12. § (3) alapján, a lakóingatlant életvitelszerűen egyedül használó – és arra
jogosultságot szerzett - természetes személyeknek a Koordináló szerv 60 literes
gyűjtőedénynek megfelelő űrmérték alapján számláz. Amennyiben az ingatlanhasználó a
gyűjtőedényben 60 liternél nagyobb mennyiségű hulladékot helyez el, Koordináló szerv
jogosult a gyűjtőedény tényleges űrmértéke alapján számlázni.
Azon háztartások esetében, ahol a települési szilárd hulladék gyűjtése közterületen
telepített gyűjtő konténerrel (700 és 1100 literes, vagy 3-4-5 m³-es) történik, ott a díjfizetés
alapját meghatározó edényzet űrtartalmát lakosonként legalább 4 l/nap mennyiség alapján
kell meghatározni, ami egy ingatlanra vonatkozóan heti egyszeri ürítés esetén nem lehet
kevesebb a 12. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott űrtartalomnál, illetve heti
kétszeri ürítésnél nem lehet kevesebb a 12. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott
űrtartalom felénél.
Egyszeri ürítésnek minősül az is, ha a szolgáltatási jogviszony fennállása esetén a
Közszolgáltató a rendszeresített gyűjtési napon az érintett közterületen a szolgáltatási
kötelezettségének eleget tesz, függetlenül attól, hogy az igénybevételre kötelezett
tulajdonos a gyűjtőedényzetét kihelyezte-e, vagy sem. Az egyéb települési hulladék
esetében az írásbeli megállapodás az irányadó.

(6)

Az (5) bekezdésben meghatározott számla kifizetésére az az ingatlantulajdonos kötelezett,
akivel a közszolgáltatási jogviszony keletkezett, közös megállapodás esetén annak a nevére
kell a számlát kibocsátani, akit a megállapodásban erre az érintett ingatlantulajdonosok
megjelöltek.

(7)

A díjhátralék tekintetében a 2012.évi CLXXXV. törvény 52. § előírásai érvényesek. Ennek
értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost
terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.
17. §8

(1)

A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban az ingatlantulajdonos a
Koordináló szervnél, vagy megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre nincs halasztó hatálya. Az írásban tett kifogásra
a Koordináló szerv, vagy megbízottja 15 napon belül írásban reagálni köteles.

(2)

Ha a túlszámlázásra vonatkozó kifogásnak a Koordináló szerv, vagy megbízottja helyt ad,
úgy a többletösszeget az esedékes díjfizetési kötelezettségbe betudja, vagy ha az már nem
áll fenn, úgy a közszolgáltatási jogviszony megszűnésével visszatéríti.

(3)

Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra,
amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel. Az
ingatlantulajdonos (használó) a szünetelés jogalapjának fennállását évenként köteles
igazolni. Az igazolás közüzemi számlák bemutatásával történik. A szünetelés
fennállásának jogosságát a Közszolgáltató ellenőrizheti, annak igazolására adatszolgáltatást
írhat elő az ingatlantulajdonos részére.
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(4)

Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a
közszolgáltatás teljesítésében az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozza, feltéve,
hogy a Közszolgáltató az elmaradt közszolgáltatást az akadály elhárultát követő
munkanapon pótolta.
13. Közszolgáltatási díjkedvezmények
18. §

(1)

A közszolgáltatási díj megfizetése alól — szociális helyzete alapján — kedvezményben a
Vácon bejelentett lakóhellyel rendelkező ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, vagy
önkormányzati lakás bérlője részesülhet, amennyiben állandó lakcímként, vagy
tartózkodási helyként az adott ingatlanba van bejelentve. A kedvezmény számítása során
csak az életvitelszerűen ott lakók vehetők figyelembe.
A kedvezményben az a személy részesülhet, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül
élő személy esetében 250 %-át, és a kedvezményre jogosultság időpontjában
hulladékkezelési díjtartozása nincs.
A kedvezmény 1 évre szól és az, a 120 liter/ürítési gyakoriság mértékének megfelelő
szolgáltatási díj 50%-a.
Az egy főre jutó jövedelem számításánál csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a
lakástörlesztő hitel havi díját.
A közszolgáltatási díjkedvezmény megállapítását az érintett személy az erről szóló
nyomtatványon kérheti, melyet a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán
Osztályhoz kell benyújtani.

(2)

A közszolgáltatási díjkedvezményre az a gazdálkodó szervezet jogosult, amely a helyi
közszolgáltatás igénybe vételekor legalább 100 fő munkavállalót foglalkoztat.
5 % díjkedvezmény akkor adható, ha a foglalkoztatottak legalább 60 %-a állandó
lakcímként, vagy tartózkodási helyként váci ingatlanba van bejelentve.
10 % díjkedvezmény akkor adható, ha a foglalkoztatottak legalább 70 %-a állandó
lakcímként, vagy tartózkodási helyként váci ingatlanba van bejelentve.
A tárgyévre vonatkozó közszolgáltatási díjkedvezmény megállapítását a gazdálkodó
szervezet a tárgyévet követő I. hónap 15. napjáig kérheti, a kedvezményre jogosultság
igazolásával egyidejűleg, melyet a Közszolgáltatóhoz kell benyújtani.

(3)

A közszolgáltatási díjkedvezményre való jogosultságot az ingatlantulajdonos
(magánszemély) esetében az Egészségügyi és Szociális Bizottság, gazdálkodó szervezet
esetében a Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozatban
állapítja meg.
A kedvezményre jogosultság megállapításáról a Polgármesteri Hivatal értesíti a
Közszolgáltatót.

(4)

A szociális helyzet alapján megállapított kedvezmény a kérelem elbírálását követő hónap
első napjától érvényesül és az érvényesség lejárta után kérelemre ismételten
megállapítható. Közszolgáltatási díjkedvezmény megállapítása tulajdonosonként,
legfeljebb egy ingatlan tekintetében kérhető.

(5)

A gazdálkodó szervezet részére megállapított kedvezmény a kérelem elbírálását követően
a Közszolgáltató által kibocsátott tárgyévet követő első negyedévi számlákból kerül
jóváírásra.

(6)

A kedvezmény mértékének megfelelő összeget Vác Város Önkormányzata fizeti meg a
Közszolgáltatónak.
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14. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek
19. §
(1)

A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) és a zöld hulladék gyűjtéséről
(lombtalanítás) a Közszolgáltató, külön egyeztetett időpontokban, gondoskodik, mely
térítésmentes. További lomtalanítás(ok) szervezése esetén azok elvégzéséről a
Közszolgáltató az Önkormányzattal kötött külön szerződésben foglaltaknak megfelelően
gondoskodik. Az akcióról a Közszolgáltató és az Önkormányzat közösen tájékoztatja a
lakosságot.

(2)

Gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek és hatóságok az (1) bekezdésben
meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe.

(3)

A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlantulajdonos a rendszeresített gyűjtési
helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás
veszélyének előidézésével.

(4)

A zöldhulladék kizárólag a Közszolgáltató által erre a célra forgalmazott zsákban
helyezhető ki. A zöldhulladékot tartalmazó zsák csak a szállítást megelőző nap 1800 órától,
a szállítás napján legkésőbb 600 óráig helyezhető ki.
Egy szállítási nap alkalmával maximum 10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyezhető
ki ingatlanonként.

(5)

A zsákba nem helyezhető, vagy a nagy mennyiségű zöldhulladékra az ingatlan tulajdonosa,
vagy használója szállítást rendelhet meg a Közszolgáltatótól.

15. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
20. §
Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi, vagy
egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles azt
a Közszolgáltatónak bejelenteni és a Közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység
időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel
szerződést kötni.
16. A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali feladatai
21. §
(1)

A Polgármesteri Hivatal — a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok
betartásával — a közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése érdekében induló
adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét.

(2)

A hivatal a közszolgáltatás időtartama alatt havonta tájékoztatja a Közszolgáltatót a
kiadott telephelyengedélyekről, az üzletbejelentésekről, a 21. §-ban érintett, valamint a
jogerős határozat megküldésével a közterület foglalási engedélyekről és az építésügyi,
igazgatásban kiadott használatbavételi engedélyekről.

(3)

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos
meghatározott — hatósági feladatokat a jegyző látja el.

—

jogszabályban
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16/A. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő jogellenes magatartások,
azok jogkövetkezményei9
21/A.§
Aki
a)

az ingatlanán keletkező közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet előírásai szerint gyűjti, adja át a szolgáltatónak,

b)

az ingatlanán keletkező közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot közterületen a szelektív
hulladékgyűjtő mellé, illetve egyéb nem engedélyezett helyen helyez el,

c)

a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és
ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett
gyűjtőedények űrtartalmát,

d)10

a kötelező közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ezzel
kapcsolatban a Közszolgáltatót megtéveszti, valamint a közszolgáltató felhívására
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget,

e)

a tulajdonában/használatában lévő hulladékgyűjtő edényt – az ürítési időszak kivételével
– közterületen engedély nélkül tárol, helyez el, vagy elszállítás céljából úgy helyezi el, hogy
az a közlekedés biztonságát veszélyezteti, vagy az engedéllyel közterületre kitett
gyűjtőedényzet helyét és környezetét nem tartja tisztán;

f)

az elszállításra kihelyezett gyűjtőedényzet tartalmát eltulajdonítja, vagy átkutatásával a
környezet tisztaságát hátrányosan befolyásolja;

g)

gyűjtőedényzettel tisztántartásával és fertőtlenítésével kapcsolatos kötelezettségét
megszegi;

h)

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot más tulajdonos hulladék gyűjtésére szolgáló
edényzetébe belehelyez;

i)

a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén az ingatlan újbóli
használatba vételéről 15 napon belül nem tesz bejelentést;

j)

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot veszélyes hulladékkal összekeverve, állati
tetemet, építési törmeléket, egyéb tűz- és robbanásveszélyes, mérgező anyagot helyez el a
gyűjtőedénybe,

k)

az előre meghirdetett lomtalanítási időpont előtt olyan időpontban helyez ki hulladékot,
mellyel zavarja az arra közlekedők testi épségét, illetve a közvetlen környezetben élők
nyugalmát, vagy bármilyen módon megszegi a nagydarabos hulladék elszállítására
vonatkozó helyi szabályokat,

l)

a tevékenysége során keletkező folyékony hulladékot nem a környezet beszennyezése
nélkül kezel, tárol, illetve szállít el,

m)

a folyékony hulladékszállítás során keletkezett szennyeződést a közterületről nem távolítja
el,

n)

Vác közigazgatási területére engedélyezett gazdasági tevékenységén túl hulladékot hoz,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg és helyszíni bírsággal, illetve közigazgatási
bírsággal sújtható.
21/B.§
(1)

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő, e rendelet 21/A §-ában felsorolt
magatartások elkövetőivel szemben a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvényt kell alkalmazni.
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(2)

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás elkövetőjével szemben a
közterület-felügyelő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

(3)

A (2) bekezdésben meghatározott helyszíni bírságot 30 napon belül kell megfizetni az
elkövető számára átadott készpénz átutalási megbízáson. A kiszabott bírság meg nem
fizetése esetén közigazgatási eljárás lefolytatásának van helye.

(4)

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás elkövetőjével szemben
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(5)

Pénzbírság kiszabása helyett a jogsértő állapot megszüntetése iránti felhívás is
alkalmazható, amennyiben a hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy az ügyfél a
jogszabály illetve a hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette és a jogszabály vagy
hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű
állapot helyreállításával orvosolható.

(6)

A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő magatartások vonatkozásában a
közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Jegyzőre ruházza át.

17. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések.
22. §11
A Közszolgáltató minden naptári év májusában köteles beszámolni a Képviselő-testület előtt az
előző évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről, melyhez a Polgármesteri Hivatal
kiegészítő véleményt készít
23. §
A Képviselő-testület felhatalmazza a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságát, hogy
- évente a novemberi testületi beszámolóig vizsgálja meg és vizsgálja felül azoknak a
közterületeknek és ingatlanoknak a körét, melyeken - megközelíthetetlenségük miatt az önkormányzat gyűjtőkonténer útján gondoskodik a hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátásáról;
- amennyiben a gyűjtőedényzet közterületen történő tárolása engedélyezhető, döntsön a
kérdésben, hogy annak elhelyezésére a tulajdonos költségére előír kiépítési
kötelezettséget és milyen tartalommal;
- döntsön a szelektív hulladék gyűjtésére hulladékszigetek, valamint a gyűjtőkonténerek
helyének kijelölése tárgyában.
18. Hatályba lépés
24. §
(1)

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti Vác
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás igénybevételéről rendelkező 19/2002. (IX.24.) számú rendelete az időközi
módosításokkal együtt.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a
jegyző gondoskodik.
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19. Átmeneti rendelkezés
25. §
(1)

Azoknál az ingatlanoknál, ahol e rendelet kihirdetésének időpontjában a 80, 120, 240 és
700 literes űrtartalmú gyűjtőedényzet tárolása a közterületen, vagy a közforgalom céljára
megnyitott területen van, a tulajdonosok a rendelet hatálybalépését követő 30 nap alatt
kötelesek gondoskodni azok saját ingatlanaikon belüli elhelyezéséről, vagy kérelmet
benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz a közterület-használat engedélyezésére, melyért
közterület-használati díjat kell fizetni.

(2)

A rendelet hatálybalépésig a Polgármesteri Hivatal a Közszolgáltatóval közösen vizsgálja
felül a közterületi hulladékgyűjtés jelenlegi rendszerét, a kihelyezett gyűjtőkonténerek
szükségességét és ennek megoldására készítsen javaslatot.

Vác, 2013. november 21.

Fördős Attila s.k.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.

polgármester

jegyző

A másolat hiteles.
A rendelet kihirdetése 2013. november 22-én megtörtént.
Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján 2016. július 15én megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

INDOKOLÁS
Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a
természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás felhasználáshatásainak
csökkentése, hatékonyságának javítása, továbbá a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék
káros hatásainak megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése, továbbá a használt
termékek újra használata, a fogyasztási láncban szereplő anyagok termelési-fogyasztási
körforgásban tartása, valamint a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása,
és a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében
megalkotta 2012. évi CLXXXV. törvényt.
Ezen törvény alapján Vác Város Önkormányzata megalapította a saját tulajdonú Váci
Hulladékgazdálkodási Kft-t. A korábban érvényben lévő 19/2002. (IX.24.) számú rendeletét
hatályon kívül helyezve jelen rendeletet megalkotta.
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1. sz. melléklet az 56/2013.(XI.22.) sz. önkormányzati rendelethez
A heti kétszeri szállításba bekapcsolt területek
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtése és elszállítása heti egyszeri gyakorisággal
történik. Ettől eltérően, heti kétszeri gyakorisággal történik az alább felsorolt, körülhatárolt
területeken.
(A határoló utak külső oldalán lévő ingatlanok nem tartoznak a kétszeri szállítású övezetbe.)
a) Hattyú u. emeletes épületei - Földváry tér - Petőfi utca emeletes épületei;
b) a Gombás patak - a Vám utca - a Nagymező utca - a Damjanich utca - Kötő utca Damjanich tér - Dr. Csányi László krt. által határolt terület;
c) a Rádi út- Törökhegyi út - Pálffy u. - Kertész utca által határolt terület;
d) a Dr. Csányi László krt. - Szent János utca - Zrínyi utca - Galcsek utca - Széchenyi utca Szent István tér által határolt terület;
e) a Negyvennyolcasok útja - Deákvári főtér - Naszály út - Arany J. utca - Negyvennyolcasok
útja által határolt terület;
f) az Újhegyi út - Radnóti út - Gombási út - Kárász utca - Landerer utca - Deákvári főtér Deákvári főút - Rigó utca - Újhegyi út - Cserje utca - Cserje utca - Párta utca által határolt
terület;
g) a Gombási út - Cserhát utca - Ipoly utca – Szederfa sor - Vág utca feletti övárok - Naszály
utca - Vág utca – Cindróka utca - Garam utca - Kiszsobrák utca által határolt terület;
h) a Kőhíd utca 3-9. és 4-18. számú lakóépületei.
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1

Módosította a 33/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet
Kiegészítette a 33/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet
3 Beiktatta az 5/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet
4 Módosította a 16/2016. (III.18.) önkormányzati rendelet
5 Módosította a 33/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet
6 Módosította a 16/2016. (III.18.) önkormányzati rendelet
7 Módosította a 33/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet
8 Módosította a 33/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet
9 Kiegészítette a 19/2014. (V. 22.) számú rendelet
10 Módosította az 5/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet
11 Módosította a 16/2016. (III.18.) önkormányzati rendelet
2
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