
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2009. (IX. 25.) sz. rendelete

a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó
közszolgáltatás ellátásáról

(egységes szerkezetben)

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban:
hulladéktörvény) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Valkó Nagyközség Önkormányzata a települési szilárd hulladék rendszeres
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére kötelező helyi közszolgáltatást
(továbbiakban: Közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
(2) A települési szilárd hulladékok rendszeres összegyűjtéséről és elszállításáról,
ártalommentes elhelyezéséről, a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben
előírt feladatok végrehajtásáról a kijelölt szolgáltatón (továbbiakban: Szolgáltató) keresztül
gondoskodik. A Szolgáltató látja el az intézményes szemétszállítást is.
(3) A helyi közszolgáltatás célja a köztisztasági, településtisztasági, közegészségügyi és
környezetvédelmi rendelkezések betartásának biztosítása; az épített és természeti környezet
védelme; a települési szilárd hulladékok összegyűjtésének, elszállításának és
ártalmatlanításának kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
cl) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, a háztartási hulladékhoz
hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető szilárd tárgy vagy anyag, amelytől

termelője, birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles (Folyamatosan
és rendszertelenül keletkező háztartási szilárd hulladék).
(2) Háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés céljára használt ingatlanokon
folyamatosan, vagy rendszertelenül keletkező szilárd hulladék
a.) Folyamatosan keletkező háztartási szilárd hulladék: folyamatosan képződő vagy
felhalmozódó, a rendeletben meghatározott gyűjtőedényekben átmenetileg tárolható, zárt
rendszerű célgépekkel elszállítható szilárd hulladék (pl.: konyhai hulladék, csomagolóanyag,
papír, üveg, rongy, elhasználódott kisebb háztartási eszköz, hamu, korom, salak, söpredék,
üveg, és járdatisztítási hulladék, kisebb mennyiségű falvakolat, kerti és járdatakarítási
hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék).
b.) Rendszertelenül keletkező háztartási szilárd hulladék: az ingatlanon esetileg,
alkalmilag, nem ismétlődően képződött, vagy felhalmozódott szilárd hulladék, amely a



rendszeresített gyűjtőedényekben annak mérete, mennyisege vagy mmosege miatt nem
helyezhető el. Amely lehet nagyobb méretű darabos szilárd hulladék, azaz lom (pl.: nagyobb
méretű háztartási eszköz, készülék, berendezési tárgy, bútor, ágybetét) melyet a szolgáltató az
évi egyszeri - előre közzétett időpontban - lomtalanítás során díjtalanul elszállít.
(3) Egyedileg szállítható hulladék: külön díjazásért elszállítandó szilárd hulladék (pl.:
építési törmelék, autóroncs, nagyobb mennyiségű kerti hulladék)
(4) Nem minősül háztartási szilárd hulladéknak - ezért gyűjtőedénybe, konténerbe tenni,
illetve azok mellé lerakni tilos! -, az emberi, állati ürülék vagy trágya, az állati tetem, a tűz

vagy robbanásveszélyes, a mérgező vagy fertőző anyag, a 9812001. (VI.15.) Korm. rendelet
által veszélyes hulladéknak minősített anyagok, valamint a jég, hó, sár, épület vagy épületrész
bontásából származó törmelékanyag, kerti és mezőgazdasági művelésből származó
hulladékok, ipari vagy kereskedelmi tevékenység hulladékai.

A rendelet hatálya

3. §

cl) A rendelet területi hatálya Valkó Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Valkó Nagyközség közigazgatási területén lévő

valamennyi ingatlan tulajdonosára, tulajdonosi közösségére, bérlőjére, vagy más jogcímen
használójára, kezelőjére (továbbiakban: Tulajdonos), függetlenül attól, hogy a Tulajdonos
természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más gazdasági
szervezet, vagy ezek közössége.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kizárólag a települési szilárd hulladékra terjed ki.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a gazdasági, termelési szilárd hulladékokra, a
veszélyes-, valamint a folyékony hulladékokra. Ezek kezeléséről, hasznosításáról vagy
ártalmatlanításra feljogosított szervezetnek történő átadásáról a hulladék terrnelője, birtokosa
a hulladéktörvény és más jogszabályok előírásai szerint köteles gondoskodni.

A Képviselő-testület Közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. §

cl) A képviselő-testület feladata:
a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, ennek ellátására
szolgáltató kijelölése,
b.) a szolgáltatás teljesítésének értékelése,
c.) a települési szilárd hulladékot hasznosító és ártalmatlanító, hulladékok begyűjtésére

szolgáló létesítmények helyének kijelölése.
(2) A képviselő-testület a hulladékok hasznosításának, újrafelhasználásának és az
ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében támogatja a helyi szelektív
hulladékgyűjtés elterjesztését.
(3) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása
során, a hulladékgazdálkodás törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében
együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal.
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A Tulajdonos feladatai

5. §

(1) A Tulajdonos köteles:
a.) a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás
végrehajtásában a jelen rendeletben meghatározottak szerint közreműködni,
b.) az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési szilárd hulladék
elszállításáról a Közszolgáltatás igénybevétele útján gondoskodni, mely Közszolgáltatást
kizárólag a Szolgáltatótól vehet igénybe,
c.) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartani,
d.) a települési szilárd hulladék jelen rendeletben foglaltak szerinti gyűjtéséről, tárolásáról
gondoskodni úgy, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét, jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a település természetes és épített kömyezetét ne szennyezze - az ingatlanon, a
közterületen, vagy a szállító járműbe történő ürítéskor a hulladék szétszóródásával,
kiporzással vagy más egyéb módon ne terhelje, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
(2) Tulajdonosváltozás esetén az új Tulajdonos köteles a változásról a Szolgáltatót írásban
értesíteni.
(3) A Tulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék nem keletkezik. A
mentességjogalapját a Szolgáltató kérésére Valkó Nagyközség Önkormányzatánakjegyzője a
polgármesteri hivatalban vezetett nyilvántartások, illetve helyszíni szemle útján ellenőrizheti.

(4) Az a Tulajdonos, akinek az ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és akinek
az ingatlana egyidejűleg szolgál lakóhelyeként, valamint gazdálkodó szervezet
cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként, köteles a
települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezet tevékenysége során keletkező települési
és termelési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni,
feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra nem a helyben
szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe.

6. §

(1) Gazdálkodó szervezet nem köteles a Közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdálkodó
szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező

elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladéktörvény 31. § (1) bekezdésében a-d) és
f) pontokban meghatározottak szerint gondoskodik.
(2) Amennyiben a gazdálkodó szervezet az (1) bekezdésben részletezett feltételeket - igazolt
módon - nem tudja biztosítani, úgy a Szolgáltatóval köteles a települési szilárd hulladék
kezelésére szerződést kötni.
(3)A települési szilárd hulladék külön kezelését a jegyzőnek írásban be kell jelenteni, az (1)
bekezdésben meghatározott feltételek érvényesüléséről a gazdálkodó szervezetnek hitelt
érdemlően igazolást kell benyújtani.
(4)Amennyiben a gazdálkodó szervezet által tett bejelentés alapjául szolgáló tényekben
változás következik be, a gazdálkodó szervezet a változás napjától számított 8 munkanapon
belül köteles azt ajegyzőnek írásban bejelenteni.
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7. §

(1) Amennyiben a jelen rendeletben meghatározott települési szilárd hulladéknak nem
minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán 
közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati hozzájárulás,
illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának
kezeléséről hogyan gondoskodik.
(2) Az egyéb szilárd hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a
tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a
kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán vagy ingatlana
előtt a hulladék található. Az egyéb szilárd hulladékot a Szolgáltató megrendelés esetén 
díjazás ellenében - elszállíthatja.

A hulladék gyűjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gyűjtőtartályok

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

8. §

(1) A Tulajdonos köteles a folyamatosan keletkező háztartási szilárd hulladék
gyűjtéséhez, tárolásához műanyag zsákokban, tároló edényekben maximum 120 liter
mennyiségben (külön megállapodás esetén lehet ezt meghaladó nagyobb mennyiség is)
szemétszállítási napokon a szilárd hulladékot az ingatlan elé közterületre kihelyezni.
(2) Gazdálkodó szervezetek, intézmények települési szilárd hulladékának elszállítására
meghatározott maximális hulladékmennyiség figyelembe vételével a Tulajdonosnak kell
megfelelő számú gyűjtőedénytbiztosítani, a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás szerint.
(3) Az (1) bekezdésben részletezett maximálisan 120 liter mennyiséget meghaladó
mértékben az elszállítandó hulladékot a Szolgáltatónak írásban kell bejelenteni.

9. §

(1) Tulajdonos köteles:
a.) a gyűjtőtartályt az ingatlanán belül, lehetőség szerint védett helyen tárolni,
b.) gondoskodni a gyűjtőtartálya szükség szerinti tisztításáról, fertőtlenítéséről, javításáról
és cseréjéről.

c.) a hulladékot úgy a gyűjtőtartályban elhelyezni, hogy az mozgatáskor, ürítéskor ne
szóródjon ki, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza.
d.) a tartályt üríthetővé tenni, ha a gyűjtőtartályt az alkalmazott gépi ürítési módszerrel
üríteni nem lehet (pl.: nedves hulladék belefagyott, préselés miatt a hulladék túltömörödött).
Ha emiatt a meghatározott gyűjtési napon a hulladékot nem lehet elszállítani, úgy a tulajdonos
köteles azt a következő gyűjtési napig saját ingatlanán tárolni.
(2) A hulladékgyűjtő tartályba tilos olyan (pl.: folyékony, mérgező, égő, parázsló,
robbanó) anyagot, állati hullát elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók
vagy mások életét, testi épségét, egészségét vagy a szállító jármű megrongálódását
eredményezheti.
(3) Éles, csorbult szélű, lyukas hulladékgyűjtő tartály használata tilos!
(4) A kihelyezett gyűjtőedényből, zsákokból guberálni tilos.
(5) Tulajdonos az ingatlanán a gyűjtőtartály kapacitásán felül települési szilárd hulladékot
nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg.
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10. §

(1) A Tulajdonos köteles a Szolgáltató által megjelölt napon a hulladékot tartalmazó
tartályát ürítésre alkalmas állapotban, lecsukott fedéllel, műanyag zsákokat bekötve a
hulladék elszállítása céljából legkésőbb reggel 6,00 órára, a saját ingatlana előtti közterületen,
jól megközelíthetőmódon elhelyezni.
(2) A hulladékgyűjtő edényt, műanyag zsákokat a szállítás napját megelőző napon
legkorábban 18 órától lehet a közterületen elhelyezni, és azt az ürítés napján - ürítést követően
- legkésőbb 18 óráig az ingatlanra köteles a tulajdonos visszahelyezni.
(3) A hulladékgyűjtő edényt, műanyag zsákokat a tulajdonos úgy köteles elhelyezni, hogy
az sem a gyalogos, sem a közúti forgaimat ne akadályozza, illetve veszélyeztesse.
(4) A kihelyezett tartály, egyéb szeméttárolására szolgáló alkalmatosság (műanyagzsák),

nem rongálhatja a zöldterületeket és elhelyezése nem járhat a baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével, a településkép indokolatlan megzavarásával.

A Szolgáltató feladatai

11. §

Szolgáltató feladata különösen:
(1) A rendelet hatálya alá tartozó szilárdhulladék rendszeres, heti egyszeri gyűjtése,

elszállítása, az önkormányzat által megjelölt hulladéklerakón történő ártalmatlan elhelyezése.
(2) Külön eljárás és igénybejelentés alapján évente egy alkalommal lomtalanítás
lebonyolítása a l6.§-ban foglaltak szerint.
(3) A rendszeresített gyűjtőtartály méretét meghaladó többlet szilárd hulladék gyűjtéséhez

egyedi gyártású, emblémás zsák biztosítása.
(4) Éves tevékenységérőlbeszámoló készítése a Képviselő-testületnek.

12. §

(1) Szolgáltató ürítéskor gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel a
gyűjtőtartályban okozott károkat köteles kijavítani, ennek ellehetetlenülése esetén új
gyűjtőtartályt biztosítani, melynek feltétele, hogy Tulajdonos a kárigényét legkésőbb a
károkozást követő napon Szolgáltatónak bejelenti és a károkozást tanukkal vagy más módon
bizonyítja.
(2) A hulladékszállító jármű személyzete a gyűjtőtartályokat kiürítés után köteles az
átvétel helyszínére visszahelyezni.
(3) Szolgáltató a közterületnek a tevékenységéhez kapcsolódó elszennyezését saját
hatáskörben és költségén köteles megszüntetni.

13. §

(1) Közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban
köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.
(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) a
Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat változás esetén is - értesíteni.
(3) A Közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkező változásról a Szolgáltató a
Tulajdonost a változás bekövetkezése előtt írásban vagy hirdetmény útján köteles értesíteni.
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Ha a feltételekben előre nem látható, rendkívüli okból következik be változás, az értesítés
utólag is megtehető.

14. §

(1) Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó
jogszabályokban előírt műszaki, közegészségügyi, környezetvédelmi és egyéb
követelményeknek megfelelőenköteles végezni.
(2) A hulladék összegyűjtést, szállítást és kezelést csak olyan gazdálkodó szervezet végezheti,
amely megfelel a hulladéktörvényben előírt feltételeknek.

15. §

(1) Szolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:
a.) az nem szabályos edényzetben, vagy nem a Szolgáltató emblémájával ellátott
műanyag zsákban kerül kihelyezésre, átadásra,
b.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogyagyűjtőtartályba olyan anyagot (pl.:
kiálló tárgyat, nagyobb méretű bútordarabot, stb.) helyeztek el, amely nem minősül

folyamatosan keletkező háztartási hulladéknak, olyan anyagot tartalmaz, amely háztartási
hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható,
c.) a gyűjtőtartály a Tulajdonosnak felróható okból nem üríthető,

d.) a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítés, szállítás illetve az ártalmatlanítás
során a szállítást, ártalmatlanítást végző személyek életének, testi épségének, egészségének
veszélyeztetésével járhat, vagy a szállítójárműben kárt okozhat.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt esetekben Szolgáltató a tulajdonost írásban
haladéktalanul értesíti a hulladékszállítás megtagadásának tényéről és okáról. A Tulajdonos
köteles a megtagadási ok megszűntetéséről gondoskodni. Ha a Tulajdonos az értesítésben
foglaltaknak nem tesz eleget, a Szolgáltató a Tulajdonos költségére és felelősségére az okot
megszűntetheti, az ezzel kapcsolatos költségeit pedig érvényesítheti

A lomtalanítással kapcsolatos szabályok

16.§

(1) Szolgáltató köteles évente egy alkalommal szervezett lomtalanítás keretében a
díjhátralékkal nem rendelkező háztartásokban képződött, a rendszeres hulladékszállításra
használatos gyűjtőtartályokban el nem helyezhető, nagy darabos szilárd kommunális
hulladékot az általa előzetesen közölt időpontban elszállítani és
ártalmatlanításáról/hasznosításáról gondoskodni.
(2) A lomok elszállítása a településen az adott körzetre meghatározott napokon történik,
melynek idejéről a Tulajdonosokat a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja.
(3) A lomot leghamarabb a szállítás napját megelőző napon 18 órától úgy kell az utak
mentén elhelyezni, hogy az a gépjármű- és személyforgaimat ne akadályozza, a környezetet
ne szennyezze, ne károsítsa.
(4) A nagyobb tömegű vagy terjedelmű lomok esetében a Szolgáltató csak a kézi erővel

mozgatható és rakodható hulladékot, az apróbb tárgyak esetében a bekötött zsákban tárolt,
összekötött hulladékot szállítja el.
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(5) Szolgáltató a nem megfelelő időben kihelyezett, kézi erővel fel nem pakolható lomot,
valamint a háztartási hulladékot, az építési törmeléket, a zöldhulladékot (pl.: fű-, fanyesedék)
és a veszélyes hulladékot nem szállítja el.

A közszolgáltatás díja

17.§

17. § cl) A települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint
ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéért a Tulajdonos a
Szolgáltatónak köteles fizetni.
(2) A közszolgáltatási díjbeszedését, valamint a hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézést a
Valkó Nagyközség Önkormányzata végzi.
(3) A díj számlázása negyedévente történik amelyről az önkormányzat számlát állít ki. A díjat
a Tulajdonos utólag a számlán megjelölt időpontigköteles kiegyenlíteni.
(4) A hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban felmerült díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozás.
(5) Amennyiben a közszolgáltatást igénybevevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak
és a vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, úgy a díjhátralék, késedelmi kamat és a
felmerült költségek az ingatlan tulajdonosától, vagyonkezelőjétőlkerülnek behajtásra.
(6) Tulajdonos a számlával kapcsolatban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a Szolgáltató 30 napon belül
írásban köteles válaszolni.
(7) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén az új tulajdonos a tulajdonosváltozás hitelt
érdemlően történő igazolása alapján az írásbeli bejelentést követő napjától köteles a
szolgáltatás díját megfizetni.
(8) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Szolgáltatót a
közszolgáltatás teljesítésében elháríthatatlan ok akadályozta, és az akadály elhárítását követő
72 órán belül a hulladékot a Tulajdonostól elszállította."

Díjfizetési kedvezmények

18. §

18. § cl) Azok az üdülőként vagy időlegesenhasznált külterületi ingatlanok tulaj donosai, akik
hitelt érdemlőenbizonyítják, hogy ingatlanukat az év egyik felében használják és amennyiben
azt a Szolgáltatótól írásban kérelmezik 7 hónap időtartamrakötelesek megfizetni a díjat. Nem
jár ez a kedvezmény azokra az ingatlanokra, amelyekben állandó vagy tartózkodási
lakcímmel rendelkező személy/ek van/nak bejelentve.
(2) Magánszemélyek szemétszállítási díjfizetési kötelezettségéhez az önkormányzat
hozzájárulhat úgy, hogy az egyedül élők esetében a hulladékdíj 50 %-át átvállalja. Az erre
vonatkozó kérelmekrőla Szociális Bizottság dönt.
(3) Házaspárok esetén, ahol mindkét fél 60 év feletti nyugdíjas, vagy rokkantnyugdíjas Valkó
Nagyközség Önkormányzat Szociális Bizottságához címzett - az aktuális nyugdíjszelvényt
csatolva - kérelmet kell benyújtani a (2) bekezdés szerinti támogatás igénybevételéhez."
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A díjfizetés szüneteltetése

19.§

(1) Az ingatlan ideiglenes vagy végleges megüresedésekor, amennyiben az ingatlanban
igazoltan legalább 60 napig senki nem tartózkodik, és emiatt ott hulladék nem keletkezik a
Tulajdonos, elhalálozás estén az örökös hitelt érdemlő dokumentumokkal alátámasztva,
írásban kezdeményezheti a Szolgáltatónál a díj fizetésének szüneteltetését.
(2) A Közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó igényét a Tulajdonos
legalább 30 nappal korábban köteles a Szolgáltatónak bejelenteni.
(3) Amennyiben a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, Tulajdonos köteles
azt haladéktalanul írásban bejelenteni a Szolgáltatónak.
f41 Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy a szüneteltetés ideje alatt a kötelező

helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, illetve a Tulajdonos (1) és
(2) bekezdés szerinti nyilatkozata valótlan, úgy a Szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani,
s a Tulajdonostól követelheti az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtásának
időpontjáig visszamenőleg aszemétszállítási díjnak a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresével megegyezőkésedelmi kamattal terhelt, egyösszegű megfizetését.

A közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése

20.§

(1) A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések
ellenőrzését és a szabálytalanságok megszűntetésének elrendelését az ÁNTSZ Gödöllői,

Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete végzi.
(2) A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos köztisztasági kötelezettségek
közterületi teljesítésének ellenőrzéséről, valamint a települési szilárd hulladékokkal
kapcsolatos egyéb rendelkezések ellenőrzéséről és a szabálytalanságok megszűntetésének

elrendeléséről a jegyző gondoskodik.
(3) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek, és helyszíni bírságot
szabhatnak ki.

Vegyes rendelkezések

21. §

(l) Szolgáltató jogosult a közszolgáltatás ellátására olyan közreműködőt igénybe venni,
aki települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek ellátásához megfelelő

műszaki felszereléssel, és megfelelően képzett szakember állománnyal rendelkezik. A
közreműködő tevékenységéért a Szolgáltató ugyanúgy felel, mint saját tevékenységéért.
(2) Szervezett közterületi rendezvényen folytatott tevékenység hulladékainak
begyűjtéséről a szervező köteles gondoskodni.
(3) Az építési és bontási hulladék kezelése során szabályozott módon kell eljárni,
elszállításáról a Tulajdonos jelen rendeletben meghatározott módon, vagy más szolgáltató
igénybevételével-külön díjazásért - köteles gondoskodni.
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22. §

(1) Szolgáltató a Tulajdonos kevert építési és bontási törmelékének, valamint a 2.§ (2)
bekezdésének b. pontjában meghatározott hulladékának, az évi egyszeri lomtalanításon túli
elszállítására irányuló igényét megrendelés alapján külön megállapodás keretében teljesíti.
(2) Szolgáltató a megállapodás szerinti helyen, időpontban és időtartamra biztosítja a
megjelölt mennyiségű, minőségű hulladék elszállításához szükséges gyűjtőtartályokat, és a
hulladék elszállításáról és ártalmatlanítási díj ellenében gondoskodik.
(3) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője,

birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület
tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.
(4) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati
hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló
konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles
gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer
telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.
(5) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos
forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon helyezhet ki.

Záró rendelkezések

23. §

(1)Ez a rendelet 2013. október 17. napjától lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről ajegyző köteles gondoskodni.

Jogharmonizációs záradék

24. §

E rendelet a belső pIaCI szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
20061123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Valkó, 2013. október 16.

Kihirdetve:
Valkó, 2013. októb~

"~itt: J1{M8' ....
dr. ~ipsz Andre . )
• " \ ~ - _' 1:
jegyzo \~C>. ~/

\ '1~ 2. >/
""~~S"- /''<, 1l.~ /'
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