Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (I.26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
szóló 11/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§ A Rendelet 2.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A közszolgáltató feladatai ellátására – a Ht. előírásai szerint – 99,3%-os mértékben
alvállalkozót vesz igénybe.”
2.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításához szükséges edényzet
űrtartalmának megállapításánál a képződő hulladék mértékét természetes személyenként kell
figyelembe venni. Az igénylő nyilatkozik az ingatlant használók számáról, amelyről az
igazolást a jegyző állítja ki.
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 a
Közszolgáltató egyedi azonosítóval látja el. A közszolgáltatás igénybevevője köteles az
egyháztartásban élő személyek számában bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől
számított 15 napon belül a Közszolgáltató részére bejelenteni.”
3.§ A Rendelet 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) gyűjtéséről 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. A lomtalanításról a Közszolgáltató és
az Önkormányzat közösen tájékoztatja a lakosságot.”
4.§ A Rendelet 8. § -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Közszolgáltató évente legalább egy alkalommal köteles térítésmentes lomtalanítást
biztosítani.”
5.§ A Rendelet 13. § -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Közszolgáltató legalább havonta egy alkalommal köteles biztosítani a háztól történő
szelektív hulladékgyűjtést, illetve legalább kéthetente az üveges frakciós szelektív sziget
ürítését.”
6.§ A Rendelet 14.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlanhasználónak a zöldhulladékot elsősorban komposztálni kell.”

7.§ A Rendelet 15.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja ingatlanon
használt gyűjtőedény űrtartalmát, a többlethulladékot a közszolgáltatótól átvett, jelzéssel
ellátott gyűjtőzsákba teheti az ingatlanhasználó.”
8.§ A Rendelet 15.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az ingatlanhasználó nem az (1)-(2) bekezdésben meghatározott módon kezeli a
többlethulladékot, a közszolgáltató jogosult, de nem köteles a hulladékot elszállítani. A
többletszolgáltatásnak megfelelő díj ellenértékét az ingatlantulajdonos a Koordináló szerv
részére fizeti meg.”
9.§ A Rendelet a 15.§-t követően a következő címmel és paragrafusokkal egészül ki:
„ 9/A. A közterület tisztántartására vonatkozó rendelkezések
15/A.§ (1) Az ingatlanhasználó a közterület tisztán tartása érdekében köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv
gyommentesítéséről, hó-eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről;
b) az a) pontban meghatározott járdaszakasz, területsáv és az úttest közötti közterület tisztán
tartásáról, gyommentesítéséről;
c) az ingatlan melletti nyílt csapadékelvezető árok rendben tartásáról, műtárgyainak
tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok
eltávolításáról;
d) az ingatlanról a járda és az úttest felé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.
(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd
hulladékot e rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy gyűjtőeszközbe köteles
elhelyezni, illetve a hulladékgyűjtő pontra történő elszállításáról gondoskodni.
(3) A kihelyezett gyűjtőedényekből a gyűjtés megkezdése előtt kiszóródott hulladék
feltakarítása, közterületről való eltávolítása a hulladékgyűjtő edényzettel rendelkező
ingatlanhasználó kötelezettsége.
(4) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusító helyek előtti
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani, a hulladékot összegyűjteni,
függetlenül attól, hogy a hulladék üzleti tevékenységből származik-e.
(5) A közterület rendeltetéstől eltér célra (árusítás, építési, szerelési munka, stb.) történő
használata esetén a használattal érintett területet a használó köteles tisztántartani.
15/B.§ (1) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról,
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú
utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.
(2) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek
tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a
szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.
(3) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükségeshez képest naponként többször fel
kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok,
hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést
okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra
kötelezettnek kell gondoskodni. Tilos az összerakott hó elhelyezése a gyalogos közlekedési
útvonalon, az útkereszteződésben, útburkolati jeleken, az úttorkolatban, a kapubejárat elé
annak szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelynél - a jármű
megállóhelye és a járda között, a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak
közérdekű létesítményein.
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(4) Közúton, közterületen történt állat elhullását – ha annak tulajdonosa ismeretlen – az
önkormányzati
Hivatalba
azonnal
be
kell
jelenteni.
15/C.§ (1) Az ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók, közterületen elhelyezett ivó kutak
környezetét különös gonddal kell tisztántartani és megvédeni a szennyeződéstől.
(2) Az ivóvizet szolgáltató kutak környezetében olyan szennyező forrást létesíteni és
fenntartani, amely a kutak vizét közvetlenül, illetve a talajon keresztül szennyezheti csak a
hatályos közegészségügyi és építésügyi szabályokban meghatározott védőtávolság,
védőterület megtartásával lehet.
(3) A közkutak környezetében mosakodni, állatokat itatni, kannákat és egyéb tárgyakat mosni
nem szabad. A kifolyó víz megfelelő elvezetését biztosítani kell.
(4) Az épületek tulajdonosa /kezelője, használója/ a 253/1997.(XII.20) Korm.rendelet 47. §-a
szerint köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőszerkezetéről az esővíz, hólé a
közterületen lévő járdára ne csurogjon.
(5) A község területén lévő belvízelvezető árokba tisztátalan szennyvizet, trágyalevet,
gépjármű olajat, továbbá mérgező hatású anyagokat /növényvédő szereket/ vezetni vagy
önteni, illetve az árkokat, azok partjait szemét és hulladék lerakásával szennyezni nem
szabad.”
10.§ A Rendelet 16.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját számla ellenében negyedévente köteles
megfizetni.”
11.§ A Rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.§ (1) Üdülőingatlanok esetében a Közszolgáltató e rendeletben szabályozott
közszolgáltatást legalább hat hónap időtartamban, áprilistól szeptemberig köteles biztosítani.
(2) Amennyiben az ingatlanhasználó az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett
ingatlanát vagy egyéb ingatlanát meghatározott időszakban nem használja, a közszolgáltatótól
írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését, mely
a) üdülőingatlan esetében a bejelentést követő hónap első napjától maximum hat hónapig,
b) egyéb ingatlan esetében a szüneteltetésre okot adó körülmény megszűnésének bejelentéséig
tarthat.
(3) Szünetel az ingatlanhasználó - a közszolgáltató részére történő bejelentést követő hónap 1.
napjától - díjfizetési kötelezettsége amennyiben:
a) az ingatlan beépítetlen és azon települési hulladék nem keletkezik;
b) a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 3 hónapot meghaladó távollétét bejelenti.
(4) Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt
az ingatlant nem használja.
(5) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelme ellenére az ingatlanát mégis használja, a
közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást
igénybe venni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.”
12.§ A Rendelet 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.§ (1) Az adatkezelés célja a Közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, a
közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez
szükséges adatok kezelése.
(2) A Közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok
körébe tartozik mindazon adat, amely az Ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó és
az Ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az
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érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez
kapcsolódik.
(3) A Közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a
közszolgáltatást igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az egyéb
adatokat a Közszolgáltató nem kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni.
(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi körén belül
szükségesek.
(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a
természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az
adatokat kezeli.
(6) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől
annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy
díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.
(7) A Közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az
ügyfélszolgálati feladatainak ellátásán, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettségén túl más célra fel nem használhatja.”
13.§ Hatályát veszti:
a) a Rendelet 2.§ (2)-(6) bekezdése,
b) a Rendelet 4.§ (4) bekezdése,
14.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Álmosd, 2018. január 25.

Markocsány Tamásné
alpolgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:
Álmosd, 2018. 01. 26.
dr. Medve Erzsébet
jegyző
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