GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2003. (II. 13.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS
FOLYÉKONY HULLADÉKRA VONATKOZÓ HELYI
KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Geszt község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében, valamint a 2000. évi XLIII. tv. 23. §-a alapján a
településen a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet célja Geszt község természetes és épített környezetének, a lakosság egészséges
életterének megóvása, a vízbázis védelme a közigazgatási belterületen és a belterülethez
kapcsolódó folyamatosan lakott zártkertekben keletkező települési szilárd és folyékony
hulladék káros hatásaitól, azok célszerű és gondos gyűjtése és elhelyezése, az ezekkel
összefüggő kötelező helyi közszolgáltatás szabályozása.

2.§.

1.) A rendelet területi hatálya kiterjed:
- a település közigazgatási belterületére.
2.) A rendelet személyi hatálya az 1.) bekezdésben meghatározottak szerinti területen
belül kiterjed:
 Valamennyi ingatlantulajdonosra és használóra (a továbbiakban együtt:
tulajdonos), függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vállalkozó, a jogi
személyekkel és vállalkozókkal a szolgáltatás igénybevételére a szolgáltató
külön megállapodást köt,
 Továbbá a rendelet hatálya a települési folyékony hulladék összegyűjtésére,
elszállítására, ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó
szolgáltatóra.

3.) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
 Az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú
visszamaradt anyaggal kapcsolatos szolgáltatásra,

2
 A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes
elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra,
 A település területén lévő minden ingatlan tulajdonosára, használójára, ahol
folyékony hulladék keletkezik

4.) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes és radioaktív hulladékra.

3.§.

1.) A képviselő- testület a 2.§. (l) bekezdése szerinti közigazgatási területén a szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával a pályázati úton kiválasztott
Saubermacher Békés Kft. Békés, Verseny u. 4. szolgáltatót bízza meg a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott időtartamra. Hulladéklerakó helynek a
szolgáltató által meghatározott (de nem geszti) lerakóhelyet határozza meg. A
települési folyékony hulladék összegyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési
feladatok ellátásával a Sarkadi Városgazdálkodási Iroda Sarkad, Veress Ferenc u. 26.
szolgáltatót határozatlan időre bízza meg.
2.) A tulajdonos a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles
gondoskodni:
 Az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, annak
tárolóedényben történő elhelyezéséről,
 A tárolóedénynek az önkormányzat által meghatározott napokon az ingatlan
elé történő kihelyezéséről,
 A közszolgáltatás ellátásáért a képviselő-testület által meghatározott díjat
köteles megfizetni a kommunális adóban (a kommunális adó mértékét a
képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy az fedezze a mindenkori
szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás díját),
 A szolgáltatónál megrendelni az összegyűjtött folyékony hulladék elszállítását
és ártalommentes elhelyezését.

3.) A háznál lévő közműpótlóban gyűjtött folyékony hulladékot a szolgáltató az alábbi
leürítő helyen ürítheti le. Szennyvíztelep Sarkad.
4.) A szolgáltató tevékenységet indokolatlanul akadályozni tilos.
5.) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
6.) Szünetel a szerződés, ha a tulajdonos időleges távollétét előzetesen bejelenti a
szolgáltatónál és a bejelentés valós.
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4.§.

1.) A közszolgáltatás ellátása rendjének általános szabályaiként a következőket kell
érvényesíteni:
 A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell
eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító
járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét, ne porozzon és egyéb módon
környezetterhelést ne idézzen elő,
 A települési szilárd hulladék gyűjtése – az önkormányzat döntésétől függően –
a keletkező hulladékmennyiség és a gyűjtés gyakorisága alapján meghatározott
űrtartalmú, a szállító járműhöz tartozó szabványos hulladékgyűjtő edényben
történik,
 A hulladékgyűjtő edényt az ingatlanon belül kell tárolni. A szállítási napok
kivételével közterületeken csak területhasználati engedély birtokában lehet
elhelyezni,
 Nagyobb méretű berendezési tárgy (lom), továbbá a naponta keletkező
háztartási hulladék mennyiségét meghaladó mennyiségű falomb és kerti
hulladék szervezett gyűjtéséről és szállításáról (lomtalanítás) szükség szerint,
de legalább évente két alkalommal a szolgáltatást végző gondoskodik.
 A lakossági veszélyes hulladék gyűjtéséről évente egyszer a szolgáltató külön
gondoskodik,
 A gyűjtőedényzetek, vagy műanyag zsákok beszerzéséről, javításáról,
pótlásáról a tulajdonos részére történő átadásáról a szolgáltató köteles
gondoskodni.
 A gyűjtőedényzet tisztántartása a tulajdonos kötelessége.
 A szolgáltató köteles a szabványedényzetbe, vagy az általa biztosított, illetve
forgalmazott műanyag zsákba kihelyezett hulladékot elszállítani.
 A szolgáltató a rendelet hatálya alá nem tartozó hulladék elszállítását
megtagadhatja.
 A szolgáltató köteles tevékenységéről, a felmerült problémákról a képviselőtestületnek évente beszámolni.
 Köteles az ingatlan tulajdonosa a hulladékot tartalmazó edényt az átadási
helyre a járatnapokon kihelyezni és a hulladékot a szállítási napon az elszállítás
érdekében a szolgáltatást végzőnek átadni.
 Tilos szilárd hulladékot az ingatlanon felhalmozni.

4

5.§.

Alapfogalmak

1.) Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.
2.) Háztartási hulladék: a rendszeres háztartási hulladék és az alkalmi háztartási szilárd
hulladék.
3.) Rendszeres háztartási hulladék: a lakás, üdülés, pihenés céljára használt, az ingatlanon
(így a lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és
területeken) folyamatosan keletkező, a szolgáltató által rendszeresített
gyűjtőtartályokban átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi
előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható hulladék (így pl. a konyhai
hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy,
söpredék, salak, hamu, korom, további kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és
járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa), továbbá
a lakásban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségben és területen
folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, feltéve, hogy
együttesen elhelyezhető a szolgáltató által rendszeresített szemétgyűjtő tartályokban
és ártalmatlanítható a tulajdonos által kötelezően igénybe vett közszolgáltatás
keretében a kijelölt ártalmatlanító helyen.
4.) Alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés céljára használt
ingatlanon (így lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb
helyiségekben és területen) alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék,
visszamaradt anyag, ha rendszeresített gyűjtőedényben mérete vagy minősége miatt
nem helyezhető el, amely lehet
a) Lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb méretű
darabos hulladék (így pl. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor,
ágybetét, stb.) amelyet a rendeletben kijelölt szolgáltató évi kétszeri – előre
közzétett időpontban történő – lomtalanítás során elszállít.
b) Esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék. Az a.) pont alá nem
tartozó, eseti megrendelés alapján, ártalmatlanítás céljából elszállítandó
hulladék (pl. építési, bontási törmelék, autóroncs).

5.) Egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során, valamint a közintézményekben
keletkező rendszeres egyéb szilárd hulladék és alkalmi egyéb szilárd hulladék:
a) Rendszeres egyéb szilárd hulladék: a tevékenységgel összefüggésben – a
tevékenység jellegének megfelelően – rendszeresen és/vagy folyamatosan
keletkező, a szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben átmenetileg
tárolható, a jogszabályi előírásoknak megfelelő rendszerű célgéppel szállítható
egyéb szilárd hulladék, amely a települési szilárd hulladék elhelyezésére
kijelölt ártalmatlanító helyen, létesítményben helyezhető el.
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b) Alkalmi egyéb szilárd hulladék: a tevékenység fennmaradásának folyamatában
esetileg, nem ismétlődően keletkező, a települési szilárd hulladék elhelyezésére
szolgáló egyéb ártalmatlanító helyen, létesítményben elhelyezhető vagy
hasznosítható egyéb szilárd hulladék.

6.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás: a fentiekben
megjelölt települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás, valamint az önkormányzat, illetve az
érdekeltségébe tartozó társaság pénzügyi támogatásával megvalósult, illetve a
szolgáltató által üzemeltetett lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető, a
háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladék (és egyéb hulladékalkotók)
rendszeres gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás.
7.) Szolgáltató: az önkormányzat a közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos, komplex helyi közszolgáltatás teljesítéséreaz önkormányzat rendeletének szabályai szerint lefolytatott pályázat alapján –
kizárólagos jogot szerzett intézmény vagy szakvállalkozás, illetve több pályázó
együttes pályázata esetén a pályázatukban pályázatnyertességük esetére megjelölt
intézmény vagy szakvállalkozás.
8.) Szakvállalkozás: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre, a
vonatkozó jogszabályok szerint, jogosultsággal rendelkező szervezet vagy személy.
9.) Intézmény: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre a vonatkozó
jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szervezet.

6.§.

1.) Szabálysértést követ el és 30. 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki
a) az e rendelet előírásaiban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget,
b) a szilárd vagy folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást
jogosulatlanul végzi,
c) a szilárd vagy folyékony hulladékot nem a kötelező helyi közszolgáltatás
keretében, nem az arra kijelölt helyen helyezi el,
d) a szilárd vagy folyékony hulladékot Geszt község közigazgatási határán kívül
eső helységből a község területére illetéktelenül beszállít.
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7.§.

1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2003. március l-jétől kell
alkalmazni.
2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Geszt, 2003. február 4.

Fábián Zsuzsanna
Polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve:

Geszt. 2003. 02. 13.

Tárnok Lászlóné
Jegyző

Tárnok Lászlóné
Jegyző
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1. sz. melléklet
Az 5/2003. (II. 13.) Ör. sz. rendelethez

