Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2014.(II.05.)
önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjaiban megjelölt feladatkörében és 42. § (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdéseiben, 88. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai
1. § (1) A közszolgáltatás tartalma kiterjed a Petneháza község közigazgatási területén lévő
valamennyi ingatlanhasználó ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék
összegyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanításra.
(2) A kötelezően igénybeveendő helyi közszolgáltatás vonatkozásában az ingatlan
tulajdonosával egy tekintet alá esik az ingatlan birtokosa, használója, kezelője, valamint
az ingatlan tulajdonosi közössége, mely utóbbit a közszolgáltatás igénybevétele
együttesen terhel.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
2. § (1) Az önkormányzat a jelen rendelet szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
fenntartásáról, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás tagja gondoskodik. A Társulás az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.vel kötött közszolgáltatási szerződést, mely Kft. Petneházán 2013. január 01. napjától
végzi a közszolgáltatást.
(2) A közszolgáltatási szerződésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b) a teljesítés helyét,
c) a begyűjtési gyakoriságot,
d) a felek jogait és kötelességeit.
(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,
b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
3. § (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a hulladékról szóló törvényben, illetve az annak
alapján létrejött közszolgáltatási szerződésben foglalt hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatokat.
(2) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az
önkormányzat vonatkozó helyi rendeletének és a közszolgálati szerződésben
meghatározottaknak megfelelően, rendszeresen, biztonságosan, a szakmai szabályok és
követelmények szerint végezni.
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt köteles heti egy
alkalommal, az ingatlanhasználó által szabványos gyűjtőedényben összegyűjtött
települési szilárd hulladékot célgépével begyűjteni, annak elszállításáról és
ártalmatlanításáról a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett hulladéklerakó telepen
gondoskodni.
(4) A közszolgáltató évente egy alkalommal lomtalanítást szervez, amelynek során a
lakosság által összegyűjtött, s az ingatlanok elé közterületre kihelyezett lomhulladékot
elszállítja.
(5) A közszolgáltató vállalja a gyűjtőszigeteken elkülönítetten gyűjtött hulladékok
legalább havonta egy alkalommal – illetve szükség szerinti - begyűjtését, elszállítását,
ártalmatlanítását és kezelését.
(6) A közszolgáltató a településen havi rendszerességgel ingyenesen, külön díj
megfizetése nélkül biztosítja a szelektív hulladékok házhoz menő gyűjtését, s a
gyűjtéshez szükséges zsákokat a családi házas övezetekben.
(7) Amennyiben a közszolgáltató a meghatározott szállítási napon a szolgáltatást
elvégezni nem tudja – műszaki vagy időjárási okok miatt, illetve ha a szedési nap
munkaszüneti napra esik – úgy azt az akadály elhárulását követő munkanapon köteles
teljesíteni.
(8) A közszolgáltató a szakmában elvárható gondossággal köteles az edényzetet kezelni.
A közszolgáltató feladata teljesítése során köteles a gyűjtés helyét a lehulló hulladéktól
megtisztítani, a területet tisztán hátrahagyni.
4. § A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:
- az nem az önkormányzat rendeletében meghatározott és a közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőeszközben, illetve ha meghibásodott, éles
vagy csorbult szélű, testi épséget veszélyeztető edényzetben kerül kihelyezésre,
- érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező,
robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési
szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható,
illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak,
- megállapítható, hogy a kihelyezett hulladék az ürítés, szállítás során a szállítást végző
személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy
berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás illetve kezelés során veszélyezteti a
környezetét.

5. § A közszolgáltató további kötelezettsége:
- a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítása, valamint szükséges létszámú és képzettségű szakember
alkalmazása,
- a közszolgáltatás folyamatos biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges
fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzése,
- a közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás
tapasztalatairól a települési önkormányzat képviselőtestületét legalább évenként egyszer
tájékoztatja,
- a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése, a
meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése,
- a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer
működtetése,
- a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítása, a panaszok
kivizsgálása után az írásos bejelentést követően a bejelentő írásban történő 15 napon
belüli tájékoztatása,
- az önkormányzat rendszeres tájékoztatása a szolgáltatás végzésével összefüggő
valamennyi lényeges körülményről,
- a tevékenységével összefüggő biztosítások megkötése és érvényességének fenntartása
(gépjárműfelelősség-biztosítás, általános felelősségbiztosítás stb.).

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
6. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges
feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatási igénybe veszi. Az
ingatlanhasználók az ingatlanon keletkezett hulladék gyűjtésére az önkormányzat
rendeletében meghatározott gyűjtőedényeket használhatják.
(2) A keletkező többlethulladék szabványos edényzetben történő elszállítására az
ingatlanhasználó külön megállapodást köt a közszolgáltatóval.
(3) A megjelölt szállítási napon az ingatlanhasználó köteles az edényzetet reggel 6 órára
a közszolgáltató által megközelíthető helyre, a közút illetőleg a gyalogjárda szélére a
közlekedés- és vagyonbiztonság szabályaira figyelemmel kihelyezni. Az
ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényzet kihelyezési helyét megközelíthetővé tenni,
akadálytól mentesíteni, téli időszakban a hótól megtisztítani. Az ingatlanhasználó
kötelezettsége az edényzet tisztántartása, fertőtlenítése, amelyet a közszolgáltatóval
külön megrendelésre, díjfizetés ellenében is elvégeztethet.
(4) Az összegyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó köteles üríthető állapotban tárolni,
az összetömörödött és befagyott hulladék üríthetőségéről gondoskodni.
(5) A gyűjtőedényzetben tilos veszélyes hulladékot, izzó anyagot, illetve egyéb olyan
hulladékot tárolni, amely a gyűjtéssel foglalkozó közszolgáltató alkalmazottainak
egészségét, testi épségét veszélyezteti, illetve a gyűjtő járművek berendezéseinek
rongálódásához vezethet.

A díjfizetés rendje
7. § A közszolgáltató a közszolgáltatási díjat a hulladékról szóló törvény 47. §-ában, valamint
a 91. §-ában foglalt kötelező előírások szerint alkalmazhatja.
8. § A közszolgáltató minden negyedévben utólag – az e szerződésben meghatározott
közszolgáltatás elvégzésének egy-egy negyedéves értékéről – évente 4 db egyenlő
összegű számlát bocsát ki közvetlenül az ingatlanhasználó részére, aki azt a
közszolgáltató által megbízott díjbeszedőnek határidőben megfizeti.
A hulladékgyűjtő edény
9. § (1) Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a hulladékot köteles az önkormányzat által
részére térítésmentesen biztosított hulladékgyűjtő edényben - szükség esetén megfelelő
teherbírású műanyag zsákban is - az ingatlan előtt elhelyezni, oly módon, hogy az
elszállítható legyen.
(2) A hulladékgyűjtő edényt a használója köteles rendeltetésszerűen használni, annak
rongálása, elvesztése esetén az okozott kárt köteles az önkormányzatnak megtéríteni.

A szüneteltetés esetei
10. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha kétségkívül megállapítható, hogy
a fogyasztónál települési hulladék az ingatlan használatának megszűnése miatt nem
keletkezik.
(2) A szünetelést és az ingatlan újbóli használatbavételét a tulajdonos 15 napon belül
köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni.
(3) Az ingatlan használatának megszűnését, a hulladék keletkezésének a hiányát az
ingatlan használója kétséget kizáró módon igazolja.
(4) A díjfizetési kötelezettség a megüresedést követő naptári hónap első napjától az
újbóli igénybevételt követő naptári hónap első napjáig szünetel.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére
vonatkozó rendelkezések
11. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató, az
azonosításukhoz szükséges adatok feltüntetésével, nyilvántartást vezet.
(2) Az ingatlanhasználó - gazdálkodó szervezet és természetes személy - a
közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a hulladékról szóló törvény 38.§-a
(3) bekezdésében meghatározott adatait és – amennyiben az nem azonos a
közszolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a közszolgáltató
felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül
bejelenteni.
(3) A közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a közszolgáltató köteles megteremteni az
adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról,

és köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat – titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
12. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggésben az ingatlanhasználó
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra
alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
(2) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása
kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék
esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a
közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.
(3) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok
rendelkezései által meghatározott keretek között az önkormányzat köteles átadni a
közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához
szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.
(4) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a
behajtásra jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek nem adhatja ki.

A közterület tisztán tartására vonatkozó szabályok
13. § (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 a hivatala útján gondoskodik.
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb
szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés
megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.
(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt
kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig
(szegélyéig) terjed.
(5) Az ingatlan előtti, illetve sarokház esetén a melletti járda tisztántartása az ingatlan
tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Az intézmények,
kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a
tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti
tevékenységből származik-e.
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos
feladatokra is.
(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz
kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

(7) 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, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt
darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a
tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell
elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.
14. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti, sarokház esetén a
melletti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az
ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről – előzetes bejelentés
alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(4) 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.
15. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen)
az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak
(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni
az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és
bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne
keletkezzen.
(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterülethasználati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és
időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan
anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.
(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyző, az
országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával
lehetséges.
(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán
belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet
helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.

(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és
helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan
tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve
elszállítani.
16. § (1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan
módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne
keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője
köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület
szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után
nyomban meg kell tisztítani.
17. § (1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan
tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen
munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.
(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon
károsítani tilos.
18. § (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad
elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal
megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül
köteles saját költségén eltávolítani.
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt
az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon
belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is
gondoskodni.
19. § (1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló- és
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) Szemetet, 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.
20. § (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek,
járművek tárolása közterületen engedély nélkül tilos!
(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkező hulladék
gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani.

21. § (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.
22. § (1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy
se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:
– a gyalogos közlekedési útvonalon,
– az útkereszteződésben,
– az úttorkolatban,
– a kapubejárat elé, annak szélességében,
– a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda
között,
– a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.
(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell
takarítani.
23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról szóló 10/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelet.
Petneháza, 2014. február 04.

Majoros Péter Pál
polgármester

Czakó Sándor
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján
való kifüggesztéssel 2014. február hó 05. napján.
A levétel időpontja: 2014. február hó 14. napja.

Czakó Sándor
címzetes főjegyző

