SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2017. (X.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a település tisztaságáról és közszolgáltatás
szabályairól szóló 24/2013. (VI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának a település tisztaságáról és közszolgáltatás szabályairól
szóló 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 2. pont helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: eseti megrendelés alapján
ártalmatlanítás céljából elszállítandó hulladék (pl.: háztartási-, háztartásihoz hasonló-, zöld- és
lomhulladék);”
2.§ A Rendelet 4. § (3) bekezdés c) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„c)

Üdülő övezetben: heti egyszer (hat hónapon keresztül április 1-jétől – szeptember 30-ig)”

3.§ A Rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A város közigazgatási területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok által termelt egyéb
háztartási, nem veszélyes hulladékok kezelését a Közszolgáltató az Önkormányzattal egyeztetett
módon az alábbiak szerint végzi.
a) Közszolgáltató a rendelet 16. §-a alapján, szerződésben rögzített egyéb feltételek mellett
megszervezi a település egész területén a lom hulladék elszállítását, ártalmatlanítását. A
lomhulladék elszállítási, ártalmatlanítási díja nem került beépítésre a közszolgáltatási díjba, így
annak finanszírozása az Önkormányzat és az ARIES Nonprofit Kft. között létrejött külön
megállapodás alapján történik.
b) Évente legalább két alkalommal, tavasszal díjmentesen, ősszel az Önkormányzat által
finanszírozott módon elvégzi a település egész területén, a zöldhulladék begyűjtését, melynek
feltételeit külön megállapodásban rögzítik. Továbbá január és február hónapban egy-egy
alkalommal a fenyőfák elszállítását Közszolgáltató kötelezően elvégzi.
c) A Közszolgáltató telephelyén üzemelő átrakó-állomáson 1,3 tonna/év/háztartás mennyiségig, a
város közigazgatási területén ingatlannal rendelkező magánszemélyek által történő
beszállítással, díjmentesen fogadja az építési-bontási hulladékokat. Az építési-bontási hulladék
fogadási és finanszírozási feltételeit a Közszolgáltató és az Önkormányzat külön
megállapodásban szabályozza.
d) Az Önkormányzat kérésére a településen illegálisan elhelyezett hulladékok rendszeres
kármentesítésének céljából, Közszolgáltató külön megállapodásban rögzített feltételekkel
folyamatos járatot tart fenn.
(2) A Közszolgáltató díjmentes hulladék elhelyezési lehetőséget biztosít a természetes személy
ingatlantulajdonosok részére, a telephelyén üzemelő átrakó-állomáson az alábbi hulladék
frakciókra vonatkozóan:
a) Elektromos hulladékok, melyek szerkezetileg eredeti, ép, nem szétszerelt állapotban vannak,
hétfő, kedd, szerda, pénteki napokon 7:00-17:00 óráig
b) Zöldhulladék fogadása havonta 100 kg mennyiségig évente március 1-jétől december 1-jéig,
minden hónap utolsó pénteki napján 8:00-17:00 óráig
c) Személygépjárműről lekerült használt autógumi 8 db/év mennyiségig, hétfő, kedd, szerda,
pénteki napokon 7:00-17:00 óráig.
(3) A díjmentes hulladék elhelyezési lehetőség a hasznosító partner cég szolgáltatótól való
térítésmentes átvételéig biztosítható. A hasznosító cég által történő díjfizetési igény esetén a
felmerülő költségeket a lakosság felé tovább kell hárítani.”
4.§ A Rendelet 11/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2

„11/A. § A Közszolgáltató lehetőséget biztosít az ingatlanhasználóknak a heti rendszerességgel
begyűjtött hulladékon felül nem rendszeresen, esetileg keletkező települési, építési-bontási és
zöldhulladék, telephelyén üzemelő átrakó-állomáson történő átvételére, valamint konténeres
szállítására. A rendszeresen és nem rendszeresen keletkező hulladék kezelésének külön-külön díja
van, mely díjak megállapításánál a hulladékról szóló törvényben szabályozott eljárást kell
alkalmazni.”
5.§ A Rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kötelező hulladékszállításra kijelölt területen fekvő, nem lakás célú helyiségek tulajdonosai
a lakóházak hulladéktároló edényeit nem használhatják, hanem külön tárolóedényt kötelesek
igénybe venni és hulladékszállításra szerződést kötni Közszolgáltatóval.”
6.§ A Rendelet 16. § (4) bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:
„f) Az ingatlanhasználó amennyiben nem igényli a Közszolgáltató által történő lom elszállítást, úgy
az éves egyszeri díjmentes lomhulladék elhelyezést saját szállítással megoldhatja a Közszolgáltató
által üzemeltetett átrakó-állomás igénybe vételével.”
7.§ A Rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kukaedényzet választott űrmértékéről a tulajdonos írásban nyilatkozik a Közszolgáltató felé.
A használni kívánt edényzetet a Közszolgáltató űrmértékkel ellátott matricával regisztrálja, amely
a számlázás alapja. A matricát az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényzetére felragasztani és
annak állagmegóvásáról a lehetőségekhez mérten gondoskodni, idegen személy részére azt át nem
adhatja. A matrica át nem vétele nem mentesíti az ingatlantulajdonost a közszolgáltatási díj fizetése
alól. Az ingatlan használaton kívülisége esetén a matricát az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató
részére - a lakatlan nyilatkozattal együtt - köteles visszaszolgáltatni.”
8.§ A Rendelet 21. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az üdülő ingatlan tulajdonosoktól „ARIES Kft.” felirattal ellátott 60, 80, 110 és 120 literes
zöld színű zsákban szállítja el a Közszolgáltató a kommunális hulladékot.
(2) Az üdülő ingatlanhasználók esetében fél éves időszakra április 1-jétől szeptember 30-áig
történik a közszolgáltatási díj kiszámlázása. Az üdülő ingatlanhasználók kötelesek a féléves
időszakra eső közszolgáltatási díjat kifizetni és a Közszolgáltató által biztosított, a féléves
időszakban heti egyszeri ürítésre elegendő, ARIES feliratos, zöld színű zsákokat tárgyév március
31-éig átvenni.„
9.§ A Rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szelektív hulladékgyűjtő járat üzemeltetése esetében a begyűjtés módja
a) társasházi övezetben zsákos és kukaedényzetes gyűjtési rendszerben működik, az alábbiak
szerint:
aa) a 240 literes edényzetben és 60 literes erre a célra rendszeresített zsákban a vegyes papír
és a mellé elhelyezett kötegelt kartonpapír hulladék elszállítása havonta egyszer történik,
ab) a 240 literes edényzetben elhelyezett vegyes üveg hulladék elszállítása havonta egyszer
történik,
ac) a műanyag és fémhulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által biztosított erre a célra
rendszeresített 120 literes zsák alkalmazható. A zsákok elszállítása kéthetente a
Közszolgáltató által előre meghirdetett időpontban történik,
ad) az edényes és zsákos elszállítási hetekről Közszolgáltató az ingatlanhasználót évente, a
következő évre vonatkozóan írásban tájékoztatja,
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ae) a szelektív edényzetekben elhelyezett, de a meghatározott elkülönítetten gyűjtött vegyes
papír és vegyes üveg hulladéktól eltérő hulladék frakciót tartalmazó edényeket a
Közszolgáltató nem köteles üríteni,
af) a Közszolgáltató telephelyén és az Ozsvári Miklós utcai gyűjtőszigeten nyitva tartási időben
a szelektív hulladék frakciók átvételét korlátlan mennyiségben biztosítja,
b) társasházas, családi házas és üdülő övezetben zsákos gyűjtési rendszerben működik, az alábbiak
szerint:
ba) az átlátszó, 120 literes, sárga színű felirattal ellátott zsákban kizárólag PET, HDPE és
fém italos doboz hulladék helyezhető el. A Közszolgáltató a szelektív műanyag és fém
hulladékok zsákos begyűjtését kéthetente a háztartási hulladék begyűjtésének napján végzi,
bb) az átlátszó, 60 literes, kék színű felirattal ellátott zsákban vegyes papír hulladék helyezhető
el. A kartonpapírt a zsákok mellé, kötegelve lehet elhelyezni úgy, hogy az ne szóródjon szét.
A zsákos vegyes papír és a mellé elhelyezett kötegelt kartonpapír hulladék elszállítása
havonta egyszer történik,
bc) a zsákos gyűjtési hetekről Közszolgáltató az ingatlanhasználót évente, a következő évre
vonatkozóan írásban tájékoztatja,
bd) a szelektív zsákban elhelyezett, de a meghatározott elkülönítetten gyűjtött műanyag, fém
és papír hulladéktól eltérő hulladék frakciót tartalmazó zsákot a Közszolgáltató nem
köteles elszállítani,
be) a Közszolgáltató telephelyén és az Ozsvári Miklós utcai gyűjtőszigeten nyitva tartási
időben a szelektív hulladék frakciók átvételét korlátlan mennyiségben biztosítja.
10.§ Hatályát veszti a Rendelet 22. § (4) bekezdése.
11.§ A Rendelet 1. mellélete helyébe az 1. melléklet lép.
12.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

dr. Matus-Borók Dóra
jegyző

Szabó József
polgármester

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2017. október 25. napján megtartott ülésén
alkotta, 2017. október 26. napján kihirdetésre került.

dr. Matus-Borók Dóra
jegyző
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1. melléklet a 25/2017. (X.26.) önkormányzati rendelethez
„

1. melléklet
A Közszolgáltató szállító eszközeihez, szilárd hulladék elszállításához rendszeresített
gyűjtőedények jegyzéke

I.

Rendszeres
szilárd
hulladékszállításhoz
Szigetszentmiklós város belterületén:

rendszeresített

gyűjtőedények

60 literes gyűjtőedény
80 literes gyűjtőedény melyet kizárólag természetes személyek alkalmazhatnak
110 literes gyűjtőedény
120 literes gyűjtőedény
110 literes zöld színű ARIES Kft felirattal ellátott zsák
120 literes zöld színű ARIES Kft felirattal ellátott zsák
60 literes zöld színű ARIES Kft felirattal ellátott zsák
80 literes zöld színű ARIES felirattal ellátott zsák melyet kizárólag természetes személyek
alkalmazhatnak
9. 120 literes kék színű ARIES felirattal ellátott zsák a plusz hulladék szállítására;
alkalmazása a rendelet 12. § (5) bekezdése alapján
10. 1100 literes konténer társasházi lakások esetében
11. 60, vagy 120 literes, lila színű, ARIES felirattal ellátott zsák, amelyet azok a gazdálkodó
szervezetek vehetnek igénybe, amelyeknél a kuka edényzet elhelyezése helyhiány miatt
korlátozott.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

1.
2.
3.
4.
III.

Nem rendszeres, eseti szilárd hulladékszállításhoz rendszeresített gyűjtőedények a
Város belterületén:
3 m3 nyitott konténer
5 m3 nyitott konténer
5 m3 zárt konténer
6 m3 nyitott konténer
Szelektív hulladékgyűjtésére rendszeresített gyűjtőedények a Város belterületén:

1. 1100 literes, speciálisan kialakított gyűjtőedények:
a. sárga színű: műanyag hulladék gyűjtésére,
b. fehér színű: alumínium hulladék gyűjtésére,
c. zöld színű: vegyes üveg hulladék gyűjtésére,
d. kék színű: papír hulladék gyűjtésére.
2. 240 literes gyűjtőedény (vegyes papír és üveg gyűjtésére társasházi övezetben).
3. 120 literes színtelen, átlátszó, sárga feliratos zsák: PET és HDPE műanyag, valamint fém
italos doboz gyűjtésére.
4. 60 literes színtelen, átlátszó, kék feliratos zsák: papír hulladék gyűjtésére.”
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