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Pornóapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pornóapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.26.) önkormányzati rendelete a
szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
Pornóapáti Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § - ában és 88. § (4) bekezdésében,
továbbá a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi szakhatóság javaslatának figyelembevételével - az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések
1. §
(1) A község területén a szilárd hulladék gyűjtése, az elszállításáig való tárolás és a rendszeres
elszállítás igénybevétele minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet részére kötelező.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Pornóapáti község közigazgatási területére.
(3) Hulladékot a község területén csak e rendeletben meghatározottak szerint szabad gyűjteni, tárolni,
elszállítani és elhelyezni.

A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység
2.§
(1) Közszolgáltató megnevezése: Müllex Közszolgáltató Kft. (9784 Harasztifalu, Nyárfasor)”
(2) A közszolgáltató:
a) gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról,
b) az ingatlanhasználók tájékoztatására, esetleges panaszaik felvételére munkanapokon telefonos
elérhetőséggel és elektronikus postacímmel rendelkező ügyfélszolgálatot biztosít, kezeli a
közszolgáltatást igénybe vevőjének kifogásait, észrevételeit,
c) gondoskodik a jogszabályban előírt tájékoztatási rendszer működtetéséről,
d) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a közszolgáltatást igénybe vevő neve,
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve.) kezeli. Vezeti a jogszabály által előírt nyilvántartásokat. A
kezelendő adatok megismerhetőségét a szolgáltatást végző a szolgáltatást igénybe vevőn kívül csak a
szolgáltatás megszervezéséért felelős önkormányzatnak biztosítja. Az adatkezelés időtartama a
szolgáltatás igénybe vételének ideje és az igénybe vételt követően öt év. Az adatkezelő a
közszolgáltatást végző szerv munkaszervezete,
e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a közszolgáltatás igénybe vevőjétől összegyűjti, átveszi,
elszállítja és gondoskodik annak kezeléséről.
A közszolgáltatási igénybevételi jogviszony létrejötte
3. §
(1) A közszolgáltató jelen rendelet alapján a szolgáltatást igénybe vételére kötelezettel, az
ingatlanhasználóval külön szerződést (továbbiakban: közszolgáltatási szerződést ) köt.
(2) A közüzemi szerződés a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között akkor is létrejön, ha az
ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe veszi, vagy ha a közszolgáltatás részére rendelkezésre áll.
(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei
a) a felek megnevezése,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
c) a teljesítés helye,
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d)
a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott gyűjtőedény,
űrtartalom és darabszám szerint,
e) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,
f)
a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladékmennyiséget,
amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,
g) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,
h) a közszolgáltatási díja és alkalmazásának feltételei,
i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
j) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
k) az irányadó jogszabályok meghatározása,
l) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.
Jogok és kötelezettségek
A hulladék gyűjtése, gyűjtő edényzet
4.§
(1) A község területén a hulladék gyűjtését az erre a célra rendszeresített gyűjtő edényekben, és
zsákokban kell megoldani a rendeletben meghatározott módon.
(2) A gyűjtő edényzetet azon az ingatlanon kell elhelyezni, ahol a hulladék keletkezik.
(3) A közterületen elhelyezett tárolóedényzetről a szolgáltatást nyújtó -mint tulajdonos gondoskodik.
Ezen edényzet rendeltetésszerű használatára mindenki jogosult.
(4) Megrongálódott, balesetveszélyes és fedetlen gyűjtőedényt használni tilos.
(5) A közszolgáltatónak háztartásonként biztosítani kell az egyszemélyes háztartás részére1 db 60
vagy 80 l-es hulladék-gyűjtőt, a nagyobb háztartások részére 120 vagy 240 l hulladék-gyűjtőt.
(6)
A közszolgáltató lehetőséget biztosít az ingatlanon keletkező hulladéknak az alábbi
anyagfajták szerinti elkülönített gyűjtésére: alumínium italdoboz, tálca, alufólia, konzervdoboz, fém
kupak, fém csomagolóanyag, papírhulladék, PET palack, zsugorfólia, kozmetikai- vagy tisztítószeres
flakon, reklámtáska, tejes vagy gyümölcsleves italdoboz. A felsorolt anyagfajtáknak megfelelő
hulladékok a Közszolgáltató által erre a célra rendszeresített, és a lakosság részére térítésmentesen
biztosított sárga színű feliratozott emblémával ellátott 120 literes zsákban helyezhetők el.
A sárga színű szelektív gyűjtő zsákokat a közszolgáltató köteles lehetőleg a begyűjtés napján a kitett
zsákok begyűjtésekor a lakóháznál elhelyezni, valamint szelektív gyűjtő zsákokat folyamatosan a
lakosság számára az önkormányzati hivatalnál is elérhetővé tenni.

A hulladék elszállítása
5.§
(1) A gyűjtőedényzet mennyiségét úgy kell biztosítani, hogy az elszállítás gyakorisága mellett a
hulladék ne gyűlhessen fel úgy még ünnep- és munkaszüneti napokon sem, hogy a gyűjtőedényzetbe ne
férjen el. Az esetleges többlethulladékot „Müllex” feliratos hulladékgyűjtő zsákba köteles az
ingatlanhasználó elhelyezni.
Az elszállítás rendjét a szolgáltatást végzőnek előre ismertetni kell.
(2) A hulladékgyűjtő edényzetet továbbá a szelektív gyűjtőzsákokat reggel 6 óráig csak a szállítási
napon szabad a közterületre kihelyezni úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza, senki biztonságát ne
veszélyeztesse. A gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon szét a hulladék. Az
ingatlanhasználó a települési hulladék elszállítását követően – még a szállítás napján- köteles a
gyűjtőedényt a közterületről eltávolítani.
2/3

2021. 03. 03.

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

(3)A hulladékgyűjtő edényzetbe nem helyezhetők el olyan tárgyak, melyek az edényzet ürítését végző
dolgozók testi épségét veszélyeztetik, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit rongálják, vagy
károsítják. A hulladékot üríthető tömörítettséggel szabad az edénybe elhelyezni.
(4) A gyűjtő edényzetbe terjedelme miatt el nem helyezhető –nem veszélyes-hulladékot az
önkormányzat által meghirdetett időben a megjelölt helyre kell kirakni (lomtalanítási akció).
(5) A nem háztartási hulladék elszállíttatásáról a hulladék keletkezését okozó köteles gondoskodni.
Ezen kötelezettsége teljesítéséről a Közös Önkormányzati Hivatal felszólítására beszámolási
kötelezettség terheli.
(6)1 A hulladék ürítésének minimális gyakorisága az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra..

Szüneteltetés
6. §
Amennyiben az ingatlanhasználó előzetesen írásban bejelenti, hogy az ingatlanát legalább 30 napig
nem használja életvitelszerűen, és azt megfelelően igazolja, úgy a Közszolgáltató a bejelentést követő
hónap első napjától a közszolgáltatást szünetelteti az ingatlanhasználat újbóli megkezdéséig. Az
ingatlanhasználat ismételt megkezdését az ingatlanhasználónak haladéktalanul be kell jelentenie a
Közszolgáltató felé. A szemétszállítási szolgáltatás szüneteltetéséhez az ingatlan tulajdonosának a
Szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

Záró rendelkezések
7.§
(1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pornóapáti, 2014. március 26.

Kovácsné Fülöp Orsolya sk.
polgármester

dr. Linhárt Gábor sk.
jegyző

Kihirdetve:
Pornóapáti, 2014. március 26.
Dr. Linhárt Gábor sk.
jegyző
1Módosította a 15/2014 (X.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a
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