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1

Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Tv. 13.§ 19. pont és a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV törvény 35. §, és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet célja
1.§ A rendelet célja a települési hulladékhoz kapacsolódó hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések
betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását,
a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.
2. A rendelet hatálya
2.§ (1) A rendelet területi hatálya a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 6.§- a , a
személyi hatályát a 2010 . CXXX. évi tv. 6.§ 2 )- e határozza meg.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra.
3. Értelmező rendelkezések
.§ Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal
kell alkalmazni, értelmezni.
4. A hulladékkezelési közszolgáltatás
4.§ 1) Markaz Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési hulladék
gyűjtésére, szállítására, illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben
történő ártalommentes elhelyezésére (továbbiakban: helyi hulladékgazdálkodás)
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fent. A helyi hulladékgazdálkodást az
önkormányzat Közszolgáltató útján látja el.

2) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató az
önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2015.12.31. napjáig a PEVIK
Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft. (3250 Pétervására, Tiszti sor út 29. sz)
3) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtő
edényzetek típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a
Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és
a gyűjtési ürítési gyakoriság figyelembevételével.
4)A Szolgáltató hulladékelszállítással kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettsége az
ingatlanhasználó által kihelyezett szabvány- edényzetből történő gyűjtésre, valamint a
Szolgáltató által biztosított műanyagzsákban kihelyezett települési hulladék elszállítására
terjed ki.
5) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről szóló
szerződésben meg kell határozni:
a) a szerződést kötő feleket
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
c) a szilárd hulladék átadóhelyet,
d) a hulladék mennyiségéhez és az ingatlanon lakók számához igazodó gyűjtőedény
űrtartalmát és darabszámát,
e) nem társasházi szerződő felek esetében az egy rendeltetési egységben lakók száma
f) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
g) a gyűjtőedények használatának jogcímét,
h) a közszolgáltatási díj mértékét és alkalmazásának feltételeit,i) a közszolgáltatás
mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti többletszolgáltatást és annak díját,
j) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
l) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézésének rendjét.
6) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre.

5. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
Az önkormányzat jogai és kötelezettségei
5.§ A Markazi Önkormányzat közigazgatási területén keletkezett lakossági szilárd
hulladék összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének megszervezése
az önkormányzat kötelessége.
6.Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6.§ 1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást – ha jelen rendelet eltérően nem
rendelkezik – igénybe venni, az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben
meghatározott módon gyűjteni, és az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelést
végző közszolgáltatónak átadni.

2) Az ingatlan tulajdonosa a háztartási szemetet kizárólag szabványos házi szeméttároló
edényben (110/ 120 l-es, és 50 l /60 l –es) a tóparton ( 120 l-es ) zsákban gyűjtheti.
3) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszonyt
a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a
Szolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll.
E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:
a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal
eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét testi épségét, egészségét és jó
közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre, e rendeletben
feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat részére
megfizetni.
4) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból
nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés
hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.
5) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a szolgáltató a közszolgáltatás
teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban
értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.
7.§ (1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles tárolni. Azt
közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön rendeletében meghatározott
közterület-használati engedély alapján szabad.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényét a hulladék elszállítása céljából a
szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, nem járhat baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
(3) 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 edény mozgatásakor és ürítésekor a
környezetébe ne kerüljön ki, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
8.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és a környezetének tisztántartásáról.
(2) 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 nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet, vagy egyéb veszélyes anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést
végző személyek, vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
7. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok
9.§ (1) A gazdálkodó szervezeteknek a közületi hulladékszállítási közszolgáltatási
szerződést közvetlenül a Közszolgáltatóval kell megkötni.

(2) Gazdálkodó szervezetek akkor kötelesek a közszolgáltatást igénybevételére, ha a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről az
(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely az illetékes környezetvédelmi felügyelőség által
engedélyezett, települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési
berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól
mentesül, ha a tevékenysége során képződött települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról
ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
(4) Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelező közszolgáltatást – az (3) bekezdésben
foglaltak alapján – nem veszi igénybe, a külön jogszabályban meghatározott módon és
tartalommal köteles a tevékenysége során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét
fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből
származó hulladékról nyilvántartást, a kezelőlétesítmény működéséről üzemnaplót vezetni és
ezekről a hatóságnak bejelentést tenni.
A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának mennyiségéről,
összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról köteles a jegyzőt
tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a
közszolgáltatást köteles igénybe venni.
8. A szolgáltató jogai és kötelezettségei
10. § 1) A Közszolgáltató a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően:
a) Köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkezett hulladékot rendszeresen
elszállítani, a kijelölt hulladék-lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról, a szakmai
környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.
b) Köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.
c) Haladéktalanul köteles a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során, az esetleg
keletkezett szennyeződés takarításáról gondoskodni.
d) A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen haladéktalanul köteles
kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az ebből
eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt,
használhatatlansága esetén a másik gyűjtőedényt biztosítani.
11.§ (1) A szolgáltató hulladék gyűjtését zárt rakodófelületű gépjárművel, heti egy
alkalommal pénteki napon végzi el.
(2) A Közszolgáltató köteles a település minden utcáját érintve, az ingatlanok előtt e
rendeletben szabályozott módon elhelyezett tárolóedényeket, kiüríteni.
(3) Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra, vagy munkaszüneti napra esik, úgy a
szolgáltató az írott, vagy elektronikus sajtóban, valamint a helyben szokásos módon, a
szállítás legközelebbi időpontjáról köteles értesíteni a közszolgáltatást igénybevevő
ingatlantulajdonosokat.

9.Lomtalanítás
12.§ (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról az önkormányzat
közszolgáltatás keretében, évente egy alkalommal , a második negyedévben , külön díj
felszámítása nélkül gondoskodik.
(2) [Markaz községben a lomtalanítás módja: házhoz menő lomtalanítás.

(3) Az elszállítandó hulladékgyűjtésre szolgáló edényt (konténer) úgy kell elhelyezni a
közterületen, hogy a jármű- és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz
által jól megközelítő legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon
baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.
10.Szelektív hulladékgyűjtés
13.§. 1) A hulladék termelője a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett szelektív
gyűjtőedényekben az üveghulladék elkülönített gyűjtheti. A közszolgáltató minden hónap első
péntekjén az ingatlan előtt elhelyezett sárga zsákban elhelyezett szelektív hulladékot elviszi.
11.Közszolgáltatási díj
14.§ 1) Az Önkormányzat által szervezett szolgáltatásért az ingatlantulajdonos díjfizetési
kötelezettséggel tartozik. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a miniszter állapítja
meg a törvényben foglaltak szerint.
2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó
köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételére köteles.
3) A
szemétszállítási szolgáltatásért az igénybevevők szolgáltatási díjat kötelesek fizetni. A tó
parti ingatlanok (üdülők) esetében a szemétdíjat használati szezonra kell fizetni, amely
két negyedévből (április 15-től - július 15 ) és ( július 15 –től október 15-ig ) tart.
4) 2
5) A tóparti és zártkerti ingatlanok tulajdonosai hetente egyszer - a szolgáltató által
meghatározott napon - kötelesek a hulladékot a befizetett szolgáltatási díj
ellenében rendelkezésre bocsátott zsákokban a Tóparti körútra kíhelyezni.
6) Nem tagadhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetését az az
ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,
feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
12. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése, a díjfizetési kötelezettség alóli mentesülés
15.§ 1) 3 Belterületen a családi házas ingatlanhasználó igényelheti a közszolgáltatás és a
díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó
mértékben nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja. Az ingatlanhasználó köteles legalább
háromhavonként közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés jogalapját.
(2) A tóparti részen az ingatlanhasználó kérelemre, indokolt esetben mentesül az
igénybevételi és díjfizetési kötelezettség alól. A kérelmeket az Önkormányzat Szociális ,
Sport és Kulturális Bizottsága bírálja el. Azon esetben tekinthető indokoltnak a mentesítés,
amennyiben az ingatlan nem rendelkezik felépítménnyel.
3)Mentes a szemétszállítási díj megﬁzetése alól az ingatlantulajdonos attól az évtől,
amelyben a 85. életévét betölti.
4)Az Önkormányzat által biztosított díjkedvezményt az Önkormányzat díjkompenzáció
formájában biztosítja a Szolgáltató részére. A Szolgáltató részére fizetendő díjkompenzáció
elszámolása külön megállapodás alapján történik .
16.§ 4

18.§ 5
14.Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
19.§ (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai,
tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról,
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd
burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat
gondoskodik.
3) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.
4) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz
kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
5) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször
fel kell hinteni.A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot
(homok, hamu, kőporliszt) vagy fűrészport kell használni.
6) Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi
üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakasz tisztán tartása, a hó és síkosságmentesítése a használó, illetve a létesítményt üzemeltető kötelessége.
20.§ 1) Járműbehajtók és gyalogjárók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása
minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
2) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről az ingatlan tulajdonosa
gondoskodik.
3) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni
tilos!Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt,
törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni,
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!
21.§ (1) (1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kirándulóés táborozó-helyek beszennyezése tilos! A köztisztaság megóvása és a balesetek
elkerülése érdekében az említett területen szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.),
szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos.
(2) Kommunális és inert hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított
szeméttartóba lehet elhelyezni.
(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési,
berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.

22.§ (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz,
hólé a járdára ne csorogjon.
(2) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető
árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb
hulladék lerakásával beszennyezni tilos!
(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy ingatlanáról ne
kerülhessen szennyvíz élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba.

23.§ A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba , ezzel egyidejüleg hatályát
veszti a 16/2004(IV.29) önkormányzati rendelet.
24.§ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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