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Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IX.19.) önkormányzati
rendelete
A települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról

Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában
kapott jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 88. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjaiban, valamint a Ht. 35. §ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. Alapfogalmak
1. § Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti
tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.
2. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai
2. § (1) Detk Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési hulladék
a) rendszeres gyűjtésére és szállítására
b) a szelektíven gyűjtött hulladék szállítására,
c) a lomtalanításra,
(2) Detk Község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás ellátására közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagosan feljogosított
hulladékkezelő Közszolgáltató a Pevik Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft. 3250
Pétervására, Tisztisor út 29. (továbbiakban: Közszolgáltató).
(3) A Közszolgáltató a településen végzett Közszolgáltatói tevékenységéhez alvállalkozót
nem vesz igénybe.
(4) A közszolgáltatás Detk közigazgatási területére terjed ki.
3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja
3. § (1) A helyi közszolgáltatás körében az Ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti
jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre,
hogy a Közszolgáltató az Ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja és a

közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, valamint az Ingatlanhasználó a közszolgáltatást
igénybe veszi.
(2) Az Ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás, illetve új lakóház
használatbavétele esetén az új Ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak az 1. melléklet
szerinti adatlap kitöltésével 15 napon belül bejelenteni, hogy a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik.
(3) A települési hulladék tulajdonjoga a hulladékgyűjtő edény ürítésének megkezdésekor, ha
a gyűjtőedényt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása céljából
közterületen helyezték el, a hulladék gyűjtőedényben történő elhelyezésekor a Közszolgáltató
tulajdonába kerül.
(4) Ha az Ingatlanhasználó által a Közszolgáltatónak átadott hulladék mennyisége
rendszeresen - havonta legalább 2 alkalommal - meghaladja az általa használt gyűjtőedény
űrtartalmát, úgy a Közszolgáltató jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő
űrtartalmú edény beszerzésére felhívni az Ingatlanhasználót határidő megjelölésével, illetve
az Ingatlanhasználó kérheti – térítés ellenében - a Közszolgáltatótól nagyobb űrtartalmú
gyűjtőedény biztosítását.
(5) A hulladék begyűjtésének minimális gyakorisága heti egy alkalom. A
hulladékszállításnak hetente ugyanazon a napon kell történnie, és lehetőleg ugyanabban az
időpontban. Amennyiben a szállítási nap munkaszüneti napra esik, a Közszolgáltató köteles a
tényleges szállítás napját meghirdetni a helyben szokásos módon.
(6) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeit – a hulladék begyűjtésének, elszállításának
rendjét (gyakoriság, időpont) – az Önkormányzat és Közszolgáltató között létrejött
közszolgáltatási szerződésben kell rögzíteni. A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett
változásokról a Közszolgáltató az Ingatlanhasználót a változás bekövetkezte előtt 15 nappal
írásban értesíteni köteles.
4. Az Ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
4. § (1) Az Ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére az Önkormányzat által
biztosított - 120 literes térfogatú MSZ 840 szabványú hulladékgyűjtő edényt, a szerződéses
hulladékmennyiségen felül a hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által rendszeresített zsákot
köteles használni.
(2) Az eltérő méretű gyűjtőedény választása iránti kérelmet a Közszolgáltató felé írásban
kell benyújtani, mellékelve az érintett ingatlant használó természetes személyek számára
vonatkozó, önkormányzat által kiállított igazolást.
(3) Az Ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt
szállítási napon 06.00 és 15.00 óra között történik. A gyűjtőedényt a szállítási napon 05.00
órától lehet kihelyezni a közterületre.
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.

(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az Ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(6) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést
végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
(7) A háztartásban keletkező veszélyes hulladékot tilos a hulladékgyűjtő edénybe helyezni.
5. A közszolgáltatás szüneteltetése
5. § (1) Az ingatlan használója nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére az olyan
beépítetlen, illetve lakatlan ingatlanok esetében, ahol nem keletkezik települési hulladék, és
ezt az Önkormányzat, vagy az ingatlan használója két szomszéd írásban megtett
nyilatkozatával igazolja.
(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon,
amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik
és erről az Önkormányzat igazolást állít ki.
(3) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az
Ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal megelőzően
írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.
(4) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az Ingatlanhasználó a
Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. A bejelentés elmaradásából
a Közszolgáltatót ért kárt az Ingatlanhasználó köteles megfizetni.
(5) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó, szabványos
hulladékgyűjtő edényben hulladék kerül kihelyezésre az ingatlan elé, úgy – az
Ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot köteles
elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj kiszámlázása mellett.
6. A lomhulladék gyűjtése, szállítása
6. § (1) A lomhulladék elszállításáról házhoz menő formában a Közszolgáltató évente 1
alkalommal, külön díjazás nélkül gondoskodik, melynek tervezett időszakát, az azt megelőző
legalább 15 nappal a helyben szokásos módon közzéteszi. A lomtalanítás igénybejelentés
alapján, előre egyeztetett napon történik. Az igénybejelentés módja lehet a Közszolgáltató
telefonszámán, internetes honlapján, vagy regisztrációs lapon, melyet igénybejelentő a
Közszolgáltató ügyfélszolgálatánál, az Önkormányzatnál a kijelölt gyűjtőládában helyezhet
el. A lomtalanítás időpontját a Közszolgáltató visszaigazolja.
(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban
képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot
szállítja el.
(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék,
b) veszélyes hulladék,
c) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék

d) biohulladék (biológiailag lebomló növényi eredetű zöldhulladék),
e) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék.
7. Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása
7.§ (1) A Közszolgáltató biztosítja a települési hulladék elkülönített gyűjtését, melyet az
Ingatlanhasználó köteles igénybe venni.
(2) Az elkülönített hulladék gyűjtését a Közszolgáltató:
a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,
b) gyűjtősziget működtetésével,
vagy ezek kombinációjával biztosítja.
8. Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
8.§. (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni
úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt
ne okozzon.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot.
( PVC, veszélyes hulladék )
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad,
veszély esetén, vagy ha már arra nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani.
(5) Az égetés, tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tűz azonnal eloltható.
(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő zöld hulladék
elszállítási akció is igénybe vehető.
(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
(8) A községgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magába foglalja a község
területén lévő parkok, játszóterek, sorfák, sövények gondozását.
(9) Detk község belterületén avart és kerti hulladékot kedd és csütörtök napokon, délelőtt 10
óra és délután 19 óra között szabad égetni.
(10) Országos vagy Heves megye területére vonatkozó tűzgyújtási tilalom esetén az avar és
kerti hulladék égetése a település teljes közigazgatási területén tilos.

9. Az Ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettség, megfizetésének rendje
9.§. §. (1) Detk Községi Önkormányzat a közszolgáltatási díj megfizetéséhez támogatást
nyújt.
(2) A támogatás mértéke a közszolgáltatási díj:
a) igazolható módon egyedül élő és havi igazolt nettó jövedelme 85.500 Ft alatt van: 50
%
b) igazolható módon egyedül él és havi nettó jövedelme 85.000 Ft. fölött van: 25 %
c) igazolható módon két fős háztartás és az egy főre jutó nettó jövedelem 70.000 Ft alatt
van: 25 %.
(3) A támogatás összegét a jogosultak névsorát figyelembe véve a közszolgáltatási díj
negyedéves számlája alapján az Önkormányzat fizeti meg a számla kibocsátójának.
10. Hatályba léptető rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Detk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a települési
hulladékkezelési
közszolgáltatásokról szóló 8/2015.(VI.02.) önkormányzati rendelete.
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