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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló

2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló

242/2000.(XII.23.) valamint a 365/2004.(XII.26.) korm. rendelet, rendelkezéseire
figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések

l. §
(1) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen

rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a településen
keletkezett kommunális szilárd hulladék rendszeres gy jtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására és kezelésére. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatokra.

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a
közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelez
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható,
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellen rizhet sége.

(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Szigetszentmiklós
Város (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

(4) A település közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkez  települési
szilárd hulladék gy jtésér l és annak a begy jtésre feljogosított és engedéllyel
rendelkez  hulladékkezel nek történ  átadásáról az e rendeletben meghatározott
módon köteles gondoskodni.

(5) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gy jtés, a begy jtés, lerakás szabályaitól eltér  módon
felhalmozni, ellen rizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(6) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelez  helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illet leg kötelezett közszolgáltató az  ARIES
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. sz.
/a továbbiakban: Szolgáltató/

2. §
Alapfogalmak

E rendelet alkalmazásában:
1. települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó- rendszeresen vagy alkalmilag
képz  szilárd hulladék, illet leg a háztartási hulladékhoz hasonló jelleg  és összetétel ,
azzal együtt kezelhet  más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott
veszélyes hulladékot és a radioaktív hulladékot;
a.) Települési szilárd hulladék:

aa.) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során lakásokban, valamint a
pihenés, üdülés, céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkez ,

ab.) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkez ,
ac.) háztartási hulladékhoz hasonló jelleg  és összetétel  hulladék: gazdasági

vállalkozásoknál keletkez  - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek
nem min sül  szilárd hulladék.

b.) alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így
lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken)
alkalmilag képz dött vagy felhalmozódott hulladék, visszamaradt anyag, ha rendszeresített
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gy jt edényben mérete vagy min sége miatt nem helyezhet  el, amelyet lehet:
- lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb méret

darabos hulladék (így pl. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor,
ágybetét stb.), amelyet a rendeletben kijelölt szolgáltató évi egyszeri - el re
közzétett id pontban történ  - lomtalanítás során elszállít;

- esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: eseti megrendelés alapján
ártalmatlanítás céljából elszállítandó hulladék (pl. építési, bontási törmelék).

2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott
ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;
3. ingatlantulajdonos,  /ingatlan használója/: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkez  szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd
hulladék keletkezik;
4. ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a
célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;
5.hasznosítóhely:a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetev jének a
termelésben vagy a szolgáltatásban történ  felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra
létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;
6. hulladékkezel : aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az
ingatlan tulajdonosától, használójától átveszi, begy jti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve
ártalmatlanítja;
7. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gy jtése, begy jtése, szállítása, el kezelése,
tárolása, hasznosítása ás ártalmatlanítása;
8. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefügg  tevékenységek rendszere, beleértve a
hulladék keletkezésének megel zését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését,
kezelését, ezek tervezését és ellen rzését, a kezel  berendezések és létesítmények
üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a m ködés felhagyását követ  vizsgálatokat,
valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;
9. szolgáltató: az ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2310. Szigetszentmiklós,
Határ út 12-14. sz.) a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított
hulladékkezel ;
10. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 2. § l. pontjában megjelölt települési
szilárd hulladéknak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történ
rendszeres begy jtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék
kezelése), illet leg kezel  létesítmény üzemeltetése, m ködtetése;
11. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
Szolgáltatónak fizetend , az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési id szakra
vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt
ártalmatlanító helyen történ  elhelyezésének díjhányadát is.
12.hulladékgy jt  sziget (gy jt sziget): a háztartásokban keletkez , hasznosításra alkalmas,
különböz  fajtájú, elkülönítetten gy jtött, háztartási hulladék begy jtésére szolgáló,
lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló
begy jt hely, szabványosított edényzettel.

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
3. §

A hulladékgazdálkodásról szóló LXIII. tv. (Hgt.) 21 §-tól 23. §-aiban foglaltak szerint kell
eljárni.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
4.§.

(1) Az ingatlantulajdonos köteles
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a.) az ingatlanán keletkez  települési hulladékot az e rendeletben meghatározott
módon és helyen gy jteni, továbbá az annak begy jtésére feljogosított
hulladékkezel nek átadni.

b.) az ingatlanán keletkez  települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást rendszeresen igénybe venni, illetve a hulladékot a
begy jtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezel nek a megadott szállítási
napon átadni, illetve a közszolgáltatás díját kiegyenlíteni,

c.) a hulladék gy jtése során megfelel  gondossággal járjon el annak érdekében, hogy
a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény
és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

d.) A zárt gy jt edényt szállítási napon kívül
- egyedi, vagy sorházas beépítés  területeken az ingatlanon belül,
- emeletes és társasházak esetében az ingatlan területén, illetve a lakóházak el tt

kialakított közterületen kialakított helyen a közterület foglalás szabályai szerint
lehet tárolni.

e.) Szállítási napon a gy jt edényt 07 óráig az ingatlan elé kihelyezni.
f.) Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak 3 napon belül bejelenteni, ha

tulajdonosváltozás vagy egyéb jog folytán a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté válik.

g.) Az ingatlantulajdonos kérheti írásban a Szolgáltatótól a kötelez  közszolgáltatás
szüneteltetését, a beépítetlen használaton kívüli ingatlan esetében, ha települési
hulladéka nem keletkezik. Használt ingatlan esetében, ha ingatlanától megszakítás
nélkül legalább 30 napig távol van, és a távollétét megel en legalább 15 nappal
korábban írásban a szolgáltatónak bejelentette. Az ingatlan újra használatba
vételét követ  három napon belül köteles írásban bejelenteni, csatolva a
használaton kívüli id szakra vonatkozó nulla fogyasztást tartalmazó közüzemi
igazolásokat (víz vagy elektromos áram igazolás). A folyamatosan használaton
kívüli ingatlan esetében, a tulajdonos köteles évente január 31-ig a megel  év
id szakára vonatkozó közüzemi igazolást írásban megküldeni Szolgáltató részére.
Amennyiben a közüzemi igazolások nem igazolják az ingatlan használat
mentességét, úgy a teljes szünetel  id szak késedelmi kamattal terhelten kerül
kiszámlázásra.

h.) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán ipari, kereskedelmi, szolgáltató és
egyéb tevékenységb l keletkezik hulladék, köteles az ingatlanon folytatott
gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladékot elkülönítetten gy jteni, és
annak begy jtésére, elszállítására a közszolgáltatást az erre feljogosított bármely
szolgáltatóval kötött külön szerz dés alapján igénybe venni.

(2) A kerti hulladékokat (falomb, kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradványok)
els sorban hasznosítani, komposztálni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, a
szabvány gy jt edényben elhelyezhet k, ha térfogatuk nem haladja meg a háztartási
hulladék mennyiséget. Ennél nagyobb mennyiség  kerti hulladék elszállításáról el re
meghirdetett id pontokban az önkormányzat a közszolgáltató útján gondoskodik. A
szervezett begy jtésen kívül jelentkez  kerti hulladékszállítási igények kielégítésér l
– az ARIES felirattal ellátott, térítésköteles, zöld szín  zsákban történ  elhelyezés
esetén – közszolgáltató gondoskodik. 1

II. fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje,

1 Módosítva 13/2007./IV.18./ sz. rendelettel, hatályba lépett 2007. április 18-án.
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a közszolgáltatás kötelez  igénybevétele
5. §

(l) Az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által
nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett
ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással,
hogy a szolgáltatást nem illetve csak részben veszi igénybe. 1

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt
a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetén az a tény hozza létre, hogy a
Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeir l a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban
köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék begy jtésének,
elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és id pont) - a keletkez
hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az
ingatlantulajdonosokat - változás esetén is - értesíteni.

(4) A települési hulladéknak nem min sül  hulladék keletkezésének tényét az
ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az
ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott
hulladék nem min sül települési hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek
útján a hulladék kezelésér l gondoskodik.

(5)  A  Szolgáltató  és  az  ingatlantulajdonos  jogaira  és  kötelezettségeire,  valamint  a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerz dés tartalmi elemeire a jelen rendelet 6. §-
ában foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Amennyiben a jelen rendelet 2. § l. pontjában meghatározott települési hulladéknak nem
min sül  hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - köz
területen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati hozzájárulás,
illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának
kezelésér l hogyan gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély
megadását az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez
kötheti.

(7) A hulladékkezelés helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
Szolgáltató az ingatlantulajdonost 3 napon belül - a változás bekövetkezte el tt - írásban,
vagy felhívás útján tájékoztatni köteles.

(8) Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képvisel -testülete, a szemétszállítási díj
támogatásra való jogosultság megállapítását, a Szociális és Családvédelmi Bizottság
hatáskörébe utalja. A bizottság a kedvezményeket a szociális támogatásokról szóló
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint állapítja meg. 2

A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerz dés
egyes tartalmi elemei

(1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének módját és
feltételeit az Önkormányzat és a Szolgáltató között létrejött Szolgáltatási Szerz dés
határozza meg. A Szolgáltatási Szerz dés tartalmi elemei a 241/2000.(XII.23.) Korm.
rendelet el írásait figyelembe véve kerültek kidolgozásra.

(2) Az ARIES Kft rendeltetés szer en elvégzi, az önkormányzattal egyeztetett módon,
szerz dés alapján az illegális lerakók kialakulásának megakadályozása érdekében az
alábbi szolgáltatásokat:

- a város közigazgatási területén ingatlannal rendelkez  magányszemély a
háztartásában keletkez  építési- bontási hulladékot 1 m3 alatti mennyiségben,

2 Módosítva 13/2007./IV.18./ sz. rendelettel, hatályba lépett 2007. április 18-án.



6Hatályosság állapota: 2009. január 1.

díjmentesen beszállíthatja az ARIES  Kft telephelyére. 2

(3) A szolgáltató díjmentesen biztosítja telephelyén a háztartásokban keletkez  elektromos
hulladékok fogadását. Az elektromos hulladékok beszállításának és lerakásának
feltételeir l a lakosságot a szolgáltató tájékoztatja. Biztosítja továbbá díjmentesen a
zöldhulladék fogadását is, melynek feltételeir l a lakosságot tájékoztatja. 2

A hulladék gy jtésére és elszállításra való átadására szolgáló gy jt edények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

7. §
(1) Az ingatlantulajdonos a gy jt edényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.

Gy jt edényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében
szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti
közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gy jt edényeket a hulladék elszállítása céljából a
Szolgáltató által megjelölt id pontban, a közterületen, a begy jtést végz  gépjárm vel
megközelíthet  és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gy jt edényt a szállítási napon
07 óráig kell kihelyezni a közterületre.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gy jt edény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gy jt edényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A települési szilárd hulladék gy jtése és ideiglenes tárolása csak a keletkez
hulladékmennyiség és a gy jtés gyakorisága alapján meghatározott, a tulajdonos és a
Szolgáltató közötti írásos nyilatkozatban megjelölt gy jt edényben, illetve a Szolgáltató
által kibocsátott és jelölt m anyag zsákban történhet.

(5) A nyilatkozatban meghatározott tárolóedény befogadó kapacitását meghaladó többlet
igény kielégítését, a Szolgáltató az általa megjelölt m anyag zsák kibocsátásával
biztosítja.

(6) A kötelez  szemétszállításra kijelölt területen fekv , nem lakás célú helyiségek
tulajdonosai a lakóházak szeméttároló edényeit nem használhatják, hanem külön
tárolóedényt kötelesek igénybe venni és szemétszállításra szerz dést kötni Szolgáltatóval.

(7) A közszolgáltató a háztartási szilárdhulladék tároló edényt – ürítési illet leg elszállítás
céljából – az ingatlan bejárata el tti közterületen, a hulladékszállító járm  közlekedésére
alkalmas úttól legfeljebb 5 méterre veszi át. A hulladékszállító járm vel meg nem
közelíthet  ingatlan esetében az ingatlan tulajdonosa köteles a hulladékgy jt  edényt a
legközelebbi közlekedésre alkalmas út szélére kihelyezni úgy, hogy a közlekedést ne
akadályozza. 3

8. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gy jt edények tisztántartásáról,

fert tlenítésér l, rendeltetésszer  használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2) A szabályszer en kihelyezett gy jt edények ürítése során esetlegesen keletkezett

szennyez dés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.
9. §

(1) A gy jt edényben elhelyezhet  települési szilárd hulladék súlya:
-   60 literes gy jt edény vagy zsák esetében legfeljebb 15 kg.
- 110 literes gy jt edény vagy zsák esetében legfeljebb 25 kg
- 120 literes gy jt edény vagy zsák esetében legfeljebb 30 kg

(2) Ha a gy jt edényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lév  hulladékot úgy összepréselték,

3 Módosítva 13/2007./IV.18./ sz. rendelettel, hatályba lépett 2007. április 18-án.
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hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthet vé, illetve használhatóvá tenni. Az így keletkezett károkért a
Szolgáltató nem felel.

(3) Tilos a gy jt edénybe folyékony, mérgez , t z- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet, építési törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
begy jtést, ürítést végz  személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

(4) A kihelyezett gy jt edényb l még használható dolgokat kiválogatni (guberálni) tilos. 4

(5) A város területén a Szolgáltató szállító eszközeihez, szilárd hulladék elszállításához
rendszeresített gy jt edények jegyzékét a jelen rendelet 1. sz. Melléklete tartalmazza.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések
10.§.

Szigetszentmiklós közigazgatási területén keletkez  és összegy jtött települési hulladék
illetve építési törmelék, a Rumpold - Bicske Kft. bicskei regionális szilárd hulladék
lerakóhelyen helyezhet  el.
A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó

külön rendelkezések
11. §

(1) A jelen rendelet 2. § l/b. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás
megszervezésér l és lebonyolításáról a Szolgáltató gondoskodik.

(2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által el zetesen a helyi hirdet  újságban
közzétett és megjelölt id pontban helyezheti ki elszállítás céljából, a közút szélére úgy,
hogy a forgalmat ne akadályozza.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
12. §

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat jelen rendelete  2.
számú Mellékletében állapítja meg a Képvisel -testület által el zetesen jóváhagyott
díjkalkuláció alapján.

(2) A díj megállapítására a 242/2000. (XII.23.) valamint a 365/2004.(XII.26.) Korm.
rendeletben foglaltak az irányadóak. Az ingatlantulajdonost terhel  díjhátralék adók
módjára történ  behajtásánál a Hgt. 26. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

13. §
(1) A szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó el terjesztést tárgy évben, szolgáltató

köteles november 30. napjáig az önkormányzat részére eljuttatni. Az önkormányzat a
javaslat alapján a közszolgáltatás díját meghatározó rendeletét köteles legkés bb december
31-ig elfogadni.

(2)A díjfizetési id szak mindig tárgyév január l-t l december 31-ig terjed  id szakra szól.
(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonosok a háztartásban

keletkez  szilárd kommunális hulladék gy jtésére az általuk nyilatkozaton megjelölt
mérték  kuka és zsák gy jt edényzetet alkalmazhatnak. A szolgáltatási díj kifizetése kuka
edényzetet használók esetében utólag, zsák edényzetet használók esetében negyedévente
el re történik. A zsákos megoldást választó ingatlantulajdonosok a negyedévet megel
hónapban kötelesek a szolgáltatási díjat kifizetni és a szolgáltató által díjmentesen
biztosított az egy negyedévben heti egyszeri ürítésre elegend  mennyiség  ARIES
feliratos, zöld szín  zsákot átvenni. Üdül ingatlan tulajdonosok esetében fél éves id szakra
történik a szolgáltatási díj kiszámlázása. Az üdül ingatlan tulajdonosok kötelesek a fél
éves id szakra es  szolgáltatási díjat kifizetni és a szolgáltató által díjmentesen biztosított,
a fél éves id szakban heti egyszeri ürítésre elegend  ARIES feliratos, zöldszín  zsákokat

4 Módosítva 13/2007./IV.18./ sz. rendelettel, hatályba lépett 2007. április 18-án.
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átvenni. 5

Közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése
14. §

Hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy Kormányrendeletben,
meghatározott esetekben szüneteltethet , illet leg korlátozható.

III. fejezet
Települési közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

15. §
Gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékának
kezelésér l a Hulladékgazdálkodási törvény vonatkozó szabályai szerint köteles gondoskodni.

IV. fejezet
Hulladékkezelési, helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési

hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó
el írások

16. §
Ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények

ködése során keletkezett hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosoknak a Hgt. 13. §
(1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termel jére és birtokosára vonatkozó szabályok
szerint kell eljárni.

V. fejezet
A helyi közszolgáltatás alá tartozó szelektív hulladékkezeléssel kapcsolatos

tevékenység ellátásának rendjér l
17. §

(1) A szelektív hulladékkezelés (gy jtés, el kezelés, hasznosításra történ  átadás)
kialakítása, üzemeltetése a hulladékkezelési közszolgáltatás részeként a közszolgáltató
feladata, figyelembe véve annak gazdasági és pénzügyi lehet ségeit.

(2) A szelektív hulladékgy jtés rendszerét felépít  elemek a következ k:
Szelektív hulladékgy jt  járat üzemeltetése:
a.) begy jtés módja:  - gy jt szigetes társasházi övezetben

- zsákos családi házas és üdül  övezetben
Újrahasznosításra történ  átadásra el kezelés:

b.) el kezelés fázisai: - kézi válogatás
- perforálás
- bálázás

(3)  A  rendszer  fejlesztése  és  üzemeltetése,  az  Önkormányzat  és  a  Közszolgáltató  között
létrejött együttm ködési megállapodásban foglalt feltételek alapján történik.

(4)Az ingatlan tulajdonosa köteles együttm ködni a hulladékok mennyiségi csökkentését
célzó kezdeményezésekben, különösen a szelektív hulladékgy jtésben.
A város közigazgatási területén az ingatlantulajdonos köteles az elkülönített
hulladékgy jtésben részt venni, részére az illegális lerakást megel , az önkormányzat
és a közszolgáltató által felkínált elhelyezési lehet ségeket igénybe venni. 6

VI. fejezet
Szabálysértések

Általános jogi felel sség, hulladékgazdálkodási bírság
18. §

5 Módosítva: 13/2007./IV.18./ sz. rendelettel, hatályba lépett 2007. április 18-án.
6 Módosítva: 13/2007./IV.18./ sz. rendelettel, hatályba lépett 2007. április 18-án.
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(1) Aki a hulladékkezelési tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségét megszegi, az a
szabálysértésr l szóló 1999. évi LXIX. tv. valamint az egyes szabálysértésr l szóló
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai szerint vonható felel sségre.

(2) A hulladékgazdálkodási szabályok megtartásáért való felel sség a Hgt. 46. §. valamint 49.
§-ban foglaltak alapján kényszeríthet  ki.

Záró értelmez  rendelkezések
Hatályba léptet  és átmeneti rendelkezések

19. §
(1) A jelen rendelet 2006. április 1. napjával lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti az Önkormányzat
19/2003./X.29./ sz. a HELYI KÖRRNYEZET VÉDELMÉR L, A KÖZTERÜLETEK ÉS
INGATLANOK RENDJÉR L, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL szóló rendelet 1.§. (5),
2.§, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §., 17.§.-ai.
(3) Ahol a rendelet települési hulladékot említ, ott a 2. § l, a. és b. pontjaiban megfogalmazott

hulladékfajtákat kell érteni.
(4) Az ezen rendeletben szabályozott kérdésekre a 2000. évi XLIII. tv., és a

242/2000.(XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Vargáné dr. Pet Terézia  Fodor Antalné dr.
jegyz       polgármester

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete ezen rendeletét 2006. március 29-i ülésén
alkotta, 2006. március 30-án kihirdetésre került. Módosította a 24/2006./XII.20./ sz.,
13/2007./IV.18./ sz., a 32/2008.(XII.17.) sz. rendelet.

Vargáné dr. Pet  Terézia
       jegyz
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l. sz. Melléklet
A SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÍTÓ ESZKÖZEIHEZ, SZILÁRD HULLADÉK

ELSZÁLLÍTÁSÁHOZ RENDSZERESÍTETT GY JT EDÉNYEK JEGYZÉKE
I. Rendszeres szilárd hulladékszállításhoz rendszeresített gy jt edények:
Szigetszentmiklós Város belterületén:

1. 110 literes  gy jt edény
2. 120 literes gy jt edény
3.    60 literes gy jt edény
4. 110 literes zöld szín  ARIES Kft felirattal ellátott zsák
5. 120 literes zöld szín  ARIES Kft felirattal ellátott zsák
6.   60 literes zöld szín  ARIES Kft felirattal ellátott zsák
7.    1100 literes konténer társasházak, intézmények, közületek esetében
8.     3 m3-es konténer intézmények, közületek esetében
9.     5 m3-es konténer intézmények, közületek esetében

II. Alkalmilag szilárd hulladékszállításhoz rendszeresített gy jt edény a Város belterületén:
l.    1  m3   zárt konténer
2.   3  m3  nyitott konténer
3.   5  m3  nyitott konténer
4.   5  m3  zárt konténer

III. Szelektív hulladékgy jtésére rendszeresített gy jt edény a Város belterületén:

1. 110 literes speciálisan kialakított gy jt edény
- sárga szín : m anyag hulladék gy jtésére
- fehér szín : fehér üveg hulladék gy jtésére
- zöld szín : színes üveg hulladék gy jtésére
- kék szín : papír hulladék gy jtésére

2.   120 literes zsák
- színtelen, átlátszó:  PET hulladék gy jtésére
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2.sz. Melléklet
A hulladékkezelési közszolgáltatás díja 7

A Képvisel -testület a hulladékkezelési közszolgáltatás díjait 2009. január 1. napjától az
alábbiak szerint állapítja meg
60 literes kuka heti egyszeri szállítása 255,04.-Ft/hét/háztartás + 20 %

ÁFA
110 literes kuka heti egyszeri szállítása 297,83.-Ft/hét/háztartás + 20 %

ÁFA
120 literes kuka heti egyszeri ürítése 306.39.-Ft/hét/háztartás + 20 %

ÁFA
Fentieken túli plusz zsák, 120 literes (db): 333,33.Ft/zsák + ÁFA

7 Módosítva a 38/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, majd a 32/2008.(XII.17.) sz. rendelettel, hatályos 2009. január 1.
napjától.


