
Szilárd hulladék szállítási rendelet Mur o ny Kii zs é g o n korm ny zat

Murony Ktizség Onkormányzata Képvisel _ testiiletének

ll201^0, (I. 18.) tinkormínyzati rendelete

A telepiilési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kiitelez kiizszolgáltatás

igénybevételér l szríl 8t20l3. (vI. 26.); 3l20t4. (II. 26.) iinkormányzatirendelettel

m dosított sztiveg

(egységes szerkezetben)

(*l)Murony Kcizség Önkormányzatának Képvisel -testtilete az Alaptorvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a hulladékr l sz l 2012. évi CLXXXV. torvény 88. $ (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja: A teleptilés természetes és épített kornyezetének, a lakosság egészséges
életterének meg vása a kozigazgatási belterÍileten keletkezo teleptilésí szilárd hulladékok
káros hatásait l, azok célszerí és gondos gyrijtése és kezelése által.

ALTALAN O S REND ELT<EZES E K

1.$.

(1) A rendelet tertiletihatá|ya Murony kozség kozigazgatási tertiltére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatáIya a telepiilés tertiletén valamennyi ingatlantulajdonosra

vagy használ ra (a továbbiakban: tulajdonos) kiterjed, fiiggetlentil att t, hogy a
fulajdonos természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiség nélkiili gazdaságt
társaság.

(3) A rendelet tárgyi hatá|ya kiterjed a Murony kozség belterÍiletén keletkezo teleptilési
sz1lárd hulladékokra.

2.$

(l) A rendelet alkalmazása szempontjáb l teleprilési szilárd hulladék (a továbbiakban:
sz1lárd hulladék): az ingatlanon keletkezo haztartási és egyéb szllárdha|mazállapotri
visszamaradt ffiYa5, a veszélyes hulladék és a radioaktív hulladék kivételével.

(2) A szllétrd hulladék gffitésére és elszállítására irányul kcizszolgá|tatás: a szolgáltat
száIlít eszkozéhez rendszeresített gytijt edényben a kcizteriileten vagy az ingatlanon
sszegffitott és a szolgáItat rendelkezésére bocsátott hulladék elhelyezés céljáb l

t<irtén rendszeres elszállítása
(3) A hulladék elhelyezésére irányul kcizszolgá|tatás: a hulladék ellenorzott és rendezett

lerakását (befogadását) illet leg feldolgo zását vagy ártalmatlanitását szolgál
l étesítmény tizemeltetése.

3.$

(1) Murony kozség tertiletén a szllétrd hulladékok e|száIlitására irányul kcitelez
k zszolga|tatást nyilvánosan meghirdetett pályáztatást kovet en a nyertes pályaz az
onkormányzattal10 évre k t tt szetzodés alapján végzi.
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Szilárd hulludék szdllítási rendelet Murony Kiizség onkormányzat

(21(zl (*5) Murony kozség teniletén a szilárd hulladék e\szá!|ítására irányul
kozszolgá|tatást valamennyi tulajdonos tekintetében teljes kortíen, díj ellenében a
Békés Megyei Katasztr favédelmi lgazgat ság által kijelolt ideiglenes kcizszolgáltat
végzí

(3;{-0l A hullad ékgazdálkodási kozszolg á|tatási szerzodésnek legalább az alábbiakat kell
tartalmaznia:
a) a kozszo|gáItat , illetve a tagok azonosíto adatait (név, cím, KÚJ_ és KTJ_azonosít 

'statisztikai számjel),
b ) a ko z szolgáItatás i tevékenys é g me gneve zését,
c) a kozszolgáItatási tertiletet,
d) a kozs zolgáItatási tevékenys ég v égzésének id tart amát.
(4|-ll A hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerzodésben akozszolgáItat kotelességeként
meg kell határozni:
a) a kozszolgá|tatás folyamatos és teljes k ni ellátását;
b) a kozszolgáltatás meghatározott rendszer, m dszer és gyakoriság szerinti teljesítését,
ideértve az évenkénti lomtalanítás és az elktilcinített gytíjtés teljesítését is;
c) az oHÜ á|talmeghatározottmin sítési osztály szerinti kovetelmények biztosítását, és a
min sít okirat hulladékgazdáIkodási kcizszoIgáltatási szerz dés hatályosságának ideje alatti
folyamatos meglétét;
d) a kcizszolgáltatás teljesítéséhez szi'ikséges mennyiségti és min ségu jarmú, gép, eszkoz,
berendezés biztositását, valamint a sztikséges létszám és képzettségtí szakember
alkalmazását;
e) a kozszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához sztikséges fejlesztések és
karb antartások eW égzését;
f) a kozszo|gáItatás k rébetartoz hulladék kezelésére meghatétrozotthelyek és létesítmények
igénybevételét;
g) a nyilvántartási rendszer mtÍLkodtetését és a kozszolgá|tatás teljesítésével cisszefi'igg
adatszol gáltatás rendszeres telj esítését;
h) a fogyaszt k számára konnyen hozzáférhet tigyfélszolgálrat és tájékoztatási rendszer
mrikcidtetését;
i) a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáItatási rendszer létrehozástttoz és folyamatos
mrikodtetéséhez sztikséges feltételeket;
j) a fogyaszt i kifogások és észrevételek elintézési rendjének megál|apitását, valamint
k) a kcizszolg áLtat kiválasztásár l és a hulladék gazdáLkodási kciz szolgáLtatási szerzodésr l
sz l 317 12013. (Vru . 28.) Korm. rendeletben meghatározottakat.

4.$

(l;{-sl A fulajdonos a kozszolgáltatást koteles igénybe venni, koteles a kozszolgáltat val
egytittmrikodni, és díjat részére megfizetni.

s.s
(1) A kozszolgáItatásra vonatkoz szerzodés a szo|gáltatás igénybevételével jon létre. A

kcizszolgá|tat és a tulajdonos kozott létrej tt kozszolgáltatási szerzodés írásba is
foglalhat .

(2) Nem jcin létre, illetve sztinetel aszerzodés, ha:
a) legalább 3 h nap ta az épiilet lakatlan,
b) a telek nincs beépítve ) azon hulladék nem keletkezik.

(3) Megsztínik a szerzodés, ha az onkormányzat áLtal kiírt uj pá|yázat eredményeként más

-2-



Szilárd hulladék szállít sí rendelet Murony K zség ÓnkormtÍnyzat

kozszolgáItat kapja meg aZ ezen rendeletben rogzített szolgáltatás nyrijtásának
kízár lagos jogát.

A KozSZoLGÁLTATÁs ELLÁTÁsÁNAK RENDJE

1. Áltatános szabályok

6.$

(l) A teleptilési szilárd hulladék gyríjtése, tárolásakizár' lag oly m don t<irténhet, hogy ne
idézzen el szennyezést sem épiileten beltil, Sem azon kíviil, sem pedig akozteriileten.

(2) A teleptilési szilárd hulladék gytijtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni,
hogy a hulladék Se a száIlit jármube val tirítéskor, se a szál'Iítás folyamán ne
sz r dhasson szét, ne porozhasson és egyéb kcirnyezetterhelést' ne idézzet elo.

(3) A szá|lítások gyakorisága heti egy, illetve két alkalom, a szerzodésben foglaltaknak
megfelel en.

(4) Nagyobb méretti berendezési tárgy, lom szeÍvezett cisszegytijtésér l és elszá|Iításár l
(lomtalanítás) évente legalább 2 alkalommal a kcizszoIgáltat koteles gondoskodni.

(5) A hulladékgytíjtés zárt konténerbe, kukába is torténhet. A kuka mellé aszo|gá|tat á|ta|
díj ellenében biztosított gyrijt zsák is kihelyezheto, abban az esetben, ha a szokásosnál
t bb, a kuka urtaftalmát meghalad mennyiségti szemét keletkezlk. A gytijt edényzetet a
szolgáItat térítésmentesen koteles a tulajdonosok rendelkezésre bocsátani, ezek
p tlásár l, javításár l saját koltségén gondoskodni.

(6) A teleptilési szilárd hulladékot e|szá||ítás céljáb | az ingatlan bejératának kcizelében,
kozteriileten veszi át a kcizszolgá|tat , a gytíjt edényzetet azonban a tulajdonos az
ingatlanon beltil koteles tárolni.

(7) A naponta keletkez hulladék mennyis égét meghalad falomb, kerti és egyéb hulladék
eseti elszáLlításár l a tulajdonos egyedi megrendelése a|apjtn a kozszolgá|tat lctilon díj
ellenében gondoskodik.

(8) A telepiilési sztlárd hulladék szálLítása csak aZ erre a célra késztilt' zárt rendszerri
célgéppe| végezheto.

(9) A szemétszállítás rendjér l és annak megváltoztatásár l a kcizszolgá|tat a
kozszolgáltatás valamennyi érdekeltjét 8 nappal korábban értesíteni koteles.

2. A kiizszolgáiltat feladatai

7.$

(1) A rende|et hatá|ya aIá tartoz hulladékot koteles a 6. $. (3) bekezdésében rogzített
rendszerességgel eLszá|Iítani a Békéscs abán lév hulladéklerak és árta|matlanít
telepére.

(2) A hulladéktárol edények tirítése során keletkez szennyezodés feltakarításár l koteles
gondoskodni.

(3) A gytíjt edényzetet - a 6.$ (5) bekezdésére is figyelemmel - koteles biztosítani.
(4) Évente 1 alkalommal kciteles tájékoztatnia Képvisel -testtiletet aszdrgiltatás ellátásár l.
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Szíldrd hulladék szállítási rendelet Murony Kiizség o nkorm nyzat

3. A tulajdonos feladatai

8.$

(1) A tulajdonos koteles a rendelet batéiya alá tartoz hul|adékot tartalmaz edénfr az
átadási helyre, az átadás id pontjára kihelyezi.

A hulladékgytíjt edény csak olyan mértékben t lthet meg, hogy annak fedele
( 1) zárhat (csukhat ) legyen.
(2) A tulajdonos csak a kozszolgáItat áltaI meghatározott szabványedényt használhat1a a

hulladék-gytijtés ill. elhely ezés cé|jára.
(3) A szemétgyujto edénybe nem szabad mérgezo, folyékoily, égo, parázsl , YaEY egyéb

olyan anyagot helyezni, amely aZ edény áIlagát sérti, vagy veszélyeztetheti a
szemétszállítással foglalkoz dolgoz testi épségét, illetve a gépkocsi berendezésében
rongálást idézhet el .

(4) A tulajdonosok a konténer kivételével maguk kotelesek gondoskodni a tárol _ és
gytíj t e d érry zet s ztik s é g s z e rinti fe rt tl eníté s ér 1, tisztításár | .

(5) A tulajdonos a hulladékszáI|itási díjat k<iteles a szolgáItat által el írt id ben megfizetni.

9.6 (.3)

A kotelezokozszo|gáItatással osszefiigg tigyekben a hulladékr l sz | 2012. évi CLXXXV.
torvény 35. $. g) pontjában felsorolt, a kozszolgáltatással cisszefi.igg személyes adatok (a
természetes személyazaonosít adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkoz an az
informáci s onrendelkezésí jogr l és az informáci szabadságr l sz l 2011. évi CKI. torvény
el írásai szerint kell eljárni.

10.$

A rendel et 2011 . január 01 . napján lép hatályba.

Murony, 2010. december 13.

Fekete Ferenc Zo|tán sk Kosznáné Pu1e Ilona sk
Polgármester Jegyzo

Kihirdetve: 2010. december 14.

Kosznáné Pule Ilona sk
Jegyzo
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Szilárd hulladék száIlítási rendelet Murony Kii zs ég Ó nkorm dnyzat

(*')M dosította a8l2O13. (VI. 26.) onkormányzati rendeIet,hatá|yos 2013. jrilius 1.
(*')M dosította a812013. (VI. 26.) nkormányzati rendelet, hatályos 2013. jrilius 1.
(*')M dosította a8l20I3. (VI. 26.) onkorm{nyzati rendelet, hatályos 2013. jrilius 1.
(*o)M dosította a8l20I3. (VI. 26.) onkormányzati rendelet, hatályos 2013. jrilius 1.
(*5)M dosította a 2l2Ol4. (II. 26.) onk ormányzati rendelet, hatályos 2014. március 1 .

(*u)M dosította a2l2OI4.(II.26.) onkormányzati rendelet, hatályos 2014. marcius 1.
(*7)M dosította a2l2OI4.(II.26.) onkormányzati rendelet, hatályos 2014. március 1.
(*8)M dosította a2l2Ol4. (II. 26.) oÍ*ormÍnyzati rende|et,hatályos2Ol4. március 1.

Az egységes szetkezetbe foglalás id pontja2}l4. február 26.
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S zílátd hulladék sz 'llításí re ndelet Murony K zség onkorm nyzat

I. sz. melléklet(*4)

HatáIyát vesztette: 2013. jrilius 1.
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