Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014.(III.26.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Ecsegfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. ~ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontj ában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 5. pontj ában meghatározott feladatkörében elj árva
az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1.~1

(1) A rendelet
a) területi hatálya Ecsegfalva község közigazgatási területére (a továbbiakban:
település),
b) személyi hatálya a területi hatálya alá tartozó ingatlanok használój ára (a
továbbiakban együtt: ingatlanhasználó),
c) tárgyi hatálya az ingatlanon képződő települési hulladékra (a továbbiakban:
hulladék) terjed ki.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt közszolgáltatási terület határait az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed a településen a hulladék
ingatlanhasználój ától történő rendszeres átvételére, elszállítására, kezelésére, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények
fenntartására, üzemeltetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanítására és
hasznosításra történő átadására (továbbiakban: közszolgáltatás).
(4)
a) Ecsegfalva Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a településen a
közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat a Békés-Manifest Közszolgáltató
Nonproűt Társasággal (székhely:5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.) (továbbiakban:
Közszolgáltató) kötött 2. melléklet szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés útján látja el,
b) a közszolgáltatás ellátásához közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb
közreműködők (teij esítési segédek) igénybevételére,
2. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja
2. ~
(1) A településen begyűjtött vegyes háztartási és lom hulladék kijelölt átvevő helye: 5600
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(2) A hulladék szervezett gyűjtéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról a Közszolgáltató
köteles gondoskodni.
(3) A hulladék szállításának gyakorisága
a) a lakóingatlan használói, heti egy alkalommal kötelesek a közszolgáltatást igénybe
venni;
b) a közszolgáltatóval kötött szerződésben rögzített külön feltételekkel veszi igénybe az
egyéb nem lakó ingatlanok használój a;
(4) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás esetében az
a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást
írásban felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
3. A közszolgáltatás igénybevétele
3.~
(1) Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedény (a továbbiakban: gyűjtőedény)
a) Háztartási vegyes hulladék esetében
aa) 80 literes űrtartalmú gyűjtő edény (csak lakó ingatlanok esetében);
ab) 120 literes űrtartalmú gyűjtőedény;
ac) 240 literes űrtartalmú gyűjtőedény;
ad) 1 100 literes űrtartalmú konténer.
b) Alkalmi hulladék átadására az ártalmatlanítás díját is tartalmazó „Tisztasági műanyag
zsák”.
(2) Az ingatlanhasználó amennyiben nem rendelkezik saját tulajdonú edényzettel, a hulladék
gyűjtésére, elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényt, valamint
a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi
hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel
ellátott műanyag zsákot köteles igénybe venni.
-

-

(3) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó kérelmére
térítésmentesen a rendelkezésére bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül.
(4) Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja.
(5) Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére a gyűjtőedényt használatba adja. A
használatba adott gyűjtőedény tulajdonjoga Közszolgáltatót illeti meg.
(6) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel.
4. A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés egyes tartalmi elemei
4. ~
Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződő felek megnevezését, valamint
aa) természetes személy esetében a személyi azonosító adatokat és a lakcímet;
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ab) gazdálkodó szervezet esetében székhelyét, telephelyét, adó számát, levelezési
címét;
b) a közszolgáltatás megnevezését (szerződés tárgyát);
c) a közszolgáltatás teljesítésének feltételeit, helyét;
d) a közszolgáltatás megkezdésének időpontját, a szerződés időbeli hatályát;
e) a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó kötelezettségeit;
a közszolgáltatás díját, megállapításának, számlázásának és megűzetésének módját,
g) az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalmát, darabszámát,
használatának jogcímét és módját;
h) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező
hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi;
i) az ürítési gyakoriságot;
j) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti esetleges
többietszolgáltatás feltételeit;
k) a szerződés módosításának, felmondásának megszüntetésének feltételeit;
1) a szerződésszegés eseteit,
m) az irányadó jogszabályok meghatározását.
5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
5. ~
(1) Az ingatlanhasználó a hulladékró 1 szó ló törvényben foglaltak betartása mellett köteles
a) a közszolgáltatást az e rendeletben meghatározott gyakorisággal és feltételek szerint
igénybe venni.
b) a háztartási- és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot elkülönítve a saját
tulajdonú vagy a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben
gyűjteni, tárolni, és azt a Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint
átadni.
c) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében,
hogy a hulladék mások egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település
természetes és épített környezetét ne szermyezze, a növény
és állatvilágot ne
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
d) a Közszolgáltatónak tizenöt napon belül bejelenteni, ha a lakóingatlan használójának
változása vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
e) gondoskodni a hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről,
rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.
-

-

-

6. A települési huHadék elhelyezése,

gyűjtése

6. ~
(1) Az ingatlanlhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(2) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a
közterületre, és onnan a szállítási napon 18 óráig el kell távolítani, kivéve az
engedélyezett tartós elhelyezést.

.)

(3) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a Közszolgáltató
gépjárműve az ingatlan előtt megálljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele a
Közszolgáltató által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik.
(4) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a gyűjtőedény típusának megfelelő hulladékot
tömörítés nélkül úgy helyezheti cl, hogy annak fedele zárható legyen, az edény
mozgatásakor és ürítésekor hulladék ne szóródjon.
(5) Vegyes hulladék gyűjtésére, szolgáló gyűjtőedényben nem helyezhető el
a) építési és bontási hulladék;
b) állati tetem;
c) elektromos, elektronikai hulladék;
d) települési hulladéknak nem minősülő hulladék;
e) folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag;
f~ veszélyes hulladék;
g) egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások
életét, testi épségét, egészségét.
(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:
a) az nem a 3. ~ (1) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben kerül kihelyezésre;
b) a kihelyezett gyűjtőedényben az (5) bekezdésekben felsorolt hulladékok, anyagok
kerülnek elhelyezésre;
c) a kihelyezett gyűjtőedény, befagyott, túltöltött (fedele nem zárható).
(7) Az (6) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlanhasználót
írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról.
(8) Tilos
a) a gyűjtőedényt úgy kihelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat akadályozza,
vagy az baleset vagy károkozás veszélyét idézze elő.
b) a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével
vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtő edényeknek a
Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza.
(9) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó által rendeltetésszerűen használt
gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az
ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(10) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltulajdonítása
megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni.

vagy

7. A lomtalanításra vonatkozó rendelkezések
7. ~
(1) A közszolgáltató évi két alkalommal (tavasszal, ősszel) lomtalanítási akciót szervez,
pontos idejéről a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatja.
(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen
megjelölt.
(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne
járjon baleset vagy károkozás veszélyének elő idézésével.
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(4) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem
helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.
(5) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) vegyes hulladék;
b) építési és bontási hulladék;
c) gumiabroncs hulladék;
d) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
e) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
f) veszélyes hulladék.
8. Közszolgáltatási díj
8.~
(1) A közszolgáltatási díj természetes személy esetében a gyűjtőedény térfogata alapján
meghatározott ürítési díjból áll.
(2) A közszolgáltatási díj gazdáikodószervezet esetében a hatályban lévő szerződésben
rögzített egytényezős díj.
(3) A hulladékgazdáLkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét
a miniszteri
rendeletben foglaltaktól eltérően 2013. július 1-jétől 2014. december 31-éig a Ht. 91.
ában foglalt eltérésekkel kell megállapítani, figyelemmel a rezsicsökkentés teljesítésére
vonatkozó előírásokra.
-

-

~-

(4) Az ingatlanhasználó mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének a megtérítése
alól, akinek a bejelentés benyújtásának időpontjában nincs közszolgáltatási díjhátraléka
és az ingatlanát megszakítás nélkül legalább 2 hónap időtartamban nem használja,
valamint az ingatlan használaton-kívüliségét a közszolgáltatónak egyéb hitelt érdemlő
módon igazolja.
(5) A Közszolgáltató a (4) bekezdés szerint igényelt, illetve igénybe vett mentesség
valódiságát jogosult és köteles ellenőrizni, a jogosulatlan igénybevétel megállapítása
esetén a közszolgáltatási díjat az igénybevételre kötelezett felé érvényesíteni.
(6) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.
(‘7) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat negyedéves időszakonként köteles
megfizetni a Közszolgáltató részére.
(8) A közszolgáltatási díjat a kiállított számla ellenében a Közszolgáltató által biztosított
fizetési feltételek szerint kell teljesíteni.
8. Ügyfélszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések
9. ~
(1) A közszolgáltató köteles biztosítani a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető
ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszert.
(2) A Közszolgáltató a székhelyen történő ügyfélszolgáltatáson túlmenően (legalább 1 óra
időtartamban) havonta egy alkalommal ügyfélszolgálati iroda működtetését biztosítja a
településen.
-
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9. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok

10.~
(1) Az ingatlan.használó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges személyes
adatait köteles a Közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló
értesítéssel egyidejűleg megadni, valamint a személyes adatainak változását annak
bekövetkeztét követő 15 napon belül bejelenteni.
(2) A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama
alatt, valamint e Jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt
iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt jogosult kezelni a közszo lgáltatással érintett
ingatlanhasználó a hulladékról szóló törvényben meghatározott és a közszolgáltatás
ellátásához szükséges személyes adatait.
(3) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas
adatbázis létrehozása és működtetése.
(4) Közszolgáltató jogosult a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat jogos
igényeinek érvényesítése érdekében hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából
harmadik személynek átadni.
Közterületek és közforgalmú területek tisztántartása2
10/A. ~

(1) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek,
ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, és ennek
érdekében a szeninyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól
tartózkodni.
(2) A köztisztasági feladatokat Ecsegfalva Község Önkonnányzata látja eb
(3) Köztisztasági feladatok különösen:
-

-

utak, hidak, átereszek tisztántartása,
parkok, közhasználatú zöldterületek tisztántartása,
közterületi hulladékgyűjtők kihelyezése, ürítése,
piac és vásár területének tisztántartása.

(4) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának,
haszonélvezőjének. míg a használatban lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a használati
joggal rendelkező bérlőnek kell gondoskodnia.
(5) A közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése és a szükséges takarítás elvégzése
annak a kötelezettsége, akinek a tevékenysége következtében a szennyeződés keletkezett.
(6) Ha bármely jármű az üzemeltetése során a közterületet beszennyezi (szállított anyag
lehullása. kifolyása, olajfolyás stb.) a jármű vezetője haladéktalanul köteles a
szennyeződés eltávo lításáró 1 gondoskodni.
2

Módosította a l0/2014.(X.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. október 3-tál.

6

(7) Alkalmi jelleggel igénybevett közterület és az azt körülvevő területsávot az alkalmi
használó köteles tisztántartani.
10/B. ~
(1) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról,
általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burko latú utak
tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről. ürítéséről az Önkormányzat gondoskodlk.
(2) Az ingatlan tulajdonosa, tényleges használója köteles gondoskodni:
a)
az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 méter széles területsáv) hó
eltakarításáról és síkosság mentesítéséről, továbbá a járda és az út közötti
terület gondozásáról tisztán tartásáról, szemét és gyommentesítésérő 1,
b)
a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésérő 1,
c) az ingatlanról a járdára és az úttest f’Ólé nyúló ágak és bokrok megfelelő
nyeséséről, a járda mellett növő gaz kiirtásáról, a fű szükség szerinti nyírásáról,
a károsítók elleni növényvédelemről.
(3) A közterületről önálló bejárattal rendelkező üzletek és egyéb elárusítóhelyek,
vendéglátóipari egységek, intézmények, üzemek és szolgáltató egységek előtti
járdaszakaszt, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes szakaszt a
helyiségek használója, üzemeltetője köteles tisztántartani, fűggetlenül attól, hogy a
szemét üzemi tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással,
a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(4) A közterületek szennyeződésének megelőzése érdekében közcélú tevékenységet folytató
(beleértve a szolgáltató, kereskedelmi, vendéglátó egységeket) épületek bejáratai mellett
az épületek tulajdonosai kötelesek szemétgyűjtőt elhelyezni és azoknak ürítéséről
szükség szerint gondoskodni.
(5) A közterületen szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított
szeméttároló edényben lehet elhelyezni. A szeméttároló edények tartalmát közterületre
kiszóriú tilos!
(6)

Járdát, úttestet, parkterületet és egyéb közterületet vizelettel, emberi, állati ürülékkel
beszennyezni, vagy ilyen anyagot a víznyelő aknába önteni tilos! Amennyiben a
beszemnyezés megtörtént, annak eltakarításáról az elkövető, illetve állat esetében az
állattartó köteles gondoskodni.

10. Záró rendelkezések
11.~
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/l 23/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
12. ~
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E rendelet 2014. április 1-én lép hatályba.
13.~
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék közszolgáltatásáért fizetendő díj
megállapításáról szóló 20/2006. (XII. 12. )KT. rendelete, továbbá az azt módosító
1 l/2007.(XI.27.), 14/2008.(XI.27.), 9/2009.(XI.30.), 1/2013.(II.13.) és l0/2013.(VII.31.)
önkonriányzati rendelete.

Ecsegfalva, 2014. március 25.

Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2014. március 26-án kihirdettem.
Ecsegfalva, 2014. március 26.

Balogh Csilla
jegyző
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1. melléklet a 3/2014. (111.26.) 6nkorinán~;zati i-endeletlzez3

A hulladékszállítási közszolgáltatási terület határai:
Adyu.
Akácfa u.
Arpád u.
Békeu.
Berettyó u.
Bocskai u.
Dózsa u.
Fő u.
Hajnal u.
Hunyadi u.
Jókai u.
Kenderessziget tanya 1-l 7-ig
Kert u.
Kossuth u.
Mező u.
Nyílu.
Petőfiu.
Rákóczi u.
Sirály u.
Sport u.
Sugár u.
Szabadság u.
Táncsics u.
Vasút u.
Viola u.

~ Módosította a 1O/2014.(X.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. október 3-tól.
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2. melléklet a 3/2014.(III.26.) önkormányzati rendeletlzez

Hulladékgzzdálkodási k
emel

szolgáltatási szerződés

létrejött egyrészről

Név: Ecsegfalva Község Önkormányzata
Cím: 5515 Ecsegfalva. Fő a. 67.
Adőszam: 15344746-2-04
KS1l azonosító (statisztikai számjel): 5344746-8411-321-04
Bankszámlaszárn: 1 1733106-15344746
Számlavczctö pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Kovács Mária polgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő
másrészről

önkormányzat (a továbbiakban: Önkormámizat).

Teljes név: Békés-Manifest Közszolgáltató Nonproilt Korlátolt Felelősségil Társaság
Rövid név: Békés-MarLifcst K~
Székbely: 5746 Kunágota~ P.ákóczi a. 9
Cégiegyzékszám: 04-09-009182
KS1-I azonosító (statisztikai számjel): 21492587-3811-572-04
KŰJ azonosító: 100 416 668
KTJ azonosító:
Adószám: 2149258 7-2-04
Bankszámlaszám: IBAN (1-1U20) 1l733003-20ll9739-00000000
Számlavezctö pénzintézet: OW Bank Rt.
Képviseli: Bondár Lajos ügyvezető
mint közszolgáltatást ellátó (non protit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató)
között sz alulírott helyen ős időben. sz alábbi feltételekkel:

Preambuium
1. A Szerződés szet-inti közszolgáltatási tevékenység megnevezése
A közszolgáltatási tevékenység:
a hulladék gazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele. gyűjtése.
elszáilítása. kezelése, valamint az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok
ellátása;
- a közterületen elhagyott. illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok
elszállítása ás kezelése;
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hu]ladékgazdálkodási létesilmény
fenntartása, üzemeltetése
- a hatályos jogszabályok - beleértve a közszolgáltatási terület települési önkormányzatának
rendeletek is - által meghatározott tartalommal ős keretek között.
-

A fentiek keretében a Közszolgáltató feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített
gyűjtőedényben. az ingatlanon, illetve köztertileten összegyüjtött ás a Közszolgáltatónak

‚O

rendszeres időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából történő rendszeres
elszállítása, a gyűftőheiyek. átrükó állomások. előkezelő. illetve hasznosító telepek’ továbbá a
települési hulladék ártalmarlanítását szolgáló létesítmény működtetése,
Közszolgáltató a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, herendezéseivel ás
létesítményeivel. részben e szerződés alapján részére átadott eszközökkel, berendezésekkel.
valamint létesítmények használatával tesz eleget.
Közszolgáltató tevékenysége kiteijed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékok elktüönítetten gyűjtött részére is.
Felek rögzítik, bogy a Közszolgáltató tevékenysége a Fit. ás más vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerint hulladékaazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, amelynek
igénybevétele a közszolgáltatási területen az ingetlanhasználók számára - a törvény erejénél
fogva - kötelező.
2. A Szerződés szerinti kiizszolgóltatási terület
A(z) Ecsegfalva Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe, amelyen belül az 1. pont
szerinti huiladékgazdálkodási közszolgáltatást a Közszolgáltató végzi (ellátia).

3. A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama
A Közszolgáltató a közszolgáitatás ellátását 2014. január L napjával köteles megkezdeni.
A Közszolgáltató az e szerződés szerinti hulladékga’zclálkodási közszolgáltatást 2023.
december 31-ig köteles ellátni.

4. Á hnlladékgazdálkodási közszolgáitatás minőségi ismérvei
Á Szerződés szerinti huHadékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysén minösítéséröl szóló 2013. évi CXXV.
törvény I mellékletében meghatározott. a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges
követelmények alapján határozzák meg a Szerződő Felek.
A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos
Hulladékgazdálkodási Ugynökség Nonprofit Kik (a továbbiakban: 01-lU) által meghatározott
minösitési osztály: Al
A Közszolgéltató a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatáshoz. illetőleg a saját tulajdonú vagyontárgyak (ingatlanok. gépek.
berendezések’ járművek. stb.) m öködtetéséhcz a Ht.-hen ás más kapcsolódó jogszabályokban
elöirt szakmai ás személyi feltételeket biztosítani,
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
ártalmatlanítása a hékéscsahai hulladéklerakó területén történik.
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kezelése.

illetve

Közszrigáitató saját költségére köreles a huliadékgazdálkodási közszolgáltatáshoz
kapcsolódó, a Ht. és végrehajtási rendelete szerinti kőmyczetvédclmi biztosítást kötni,
beleértve az üzemehetéshez szükséges gépjárművek telelősség ás teljes körű CASCO
biztosítását is.
A Közszolgáltató a Ht. ás végrehajtási rendelete szerint - a kezelésre kerülő hulladék
inensiviségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot köteles képezni.
5. A hulladékkezelási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
Szerzödö Felek hulladékgazdálkodássaJ kapcsolatos jogait ős kötelezettségeit elsősorüan a lit.
ás végrehajtására kiadott jogszabályok tartalmazzák. Szerződő Felek kötelezettségei vállalnak
arra, hogy jogaikat és kötelezettségeiket a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint
gyakorolják. illetve teijesitik, ~gyelemhe véve a hulladákgazdálkodás országos ás területi
célkitűzéseit, illetőleg egymás jogos érdek cii.
Az Önkormányzat kötelezettségei:
a) a közszolgáltatás hatékony ás folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges
információk szolgáltatása, a Ht. 35. ~ g) pontjáhan foglaltakra tekintettel;
b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó bulladékgazdálkodási tevékenységek
kőzszolgáitasással történő összehangolásának elősegítése:
c) a közszolgáltatásnak a közszolgáltatási területen végzett más közszolgáltatásokkal vali
összebangolásának elősegitését;
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, széjlitására. kezelésére
szolgáló helyek ás létesítmények meghatározása;
e) a Közszolgáltató kizárólagos közszo]gáltatási jogának biztosítása az önkormányzati
(társulási) tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában.
A Szerződő Felek megállapítják, bogy a Ill. 35. *-a szerinti települési önkormányzati
rendeletalkotás az Onkomiányzat önálló hatásköre. Emiatt a települési önkormányzati
rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény, vagy
memitesség elszámolása (megtérítése) a Közszolgáltató részére az Onkormányzat
kötelezettsége.
A Közszolgáltetó kötelezettségei:
a) a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ás teljes körű
ellátása;
h) a hulladákgazdálkodási közszolgáltatásnak a helyi rendelet szerint meghatározott rendszer.
módszer ás gyakoriság szerinti teljesítése. ideértve az évenkénti lomntalanítás ás az elkülönített
gyűjtés teljesítését is, ha a települési önkormányzat rendelete ezt előírja:
c) az OHt) által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása ás a
minősítő okirat Szerződés szerinti időtartama alatti folyamatos meglétének biztosítása;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű ós minöségú
jármű. gép’ eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú ás képzettségű
szakember alkalmazása;
e) a közszolgáltatős folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges íbjiesztések ás
karbantartások rivágzáse:

12

1) a hu]ladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott
helyek és létesítmények igényhevétele,;
g) a hulladékgazdálkodási. illetve más, logszahályok szerinti nyilvántartási rendszerek
működtetése ás a huliadékgazdálkodási közszolgáltalás Icijesítésável összeíbggő
adatszolgáilatások rendszeres teljesítése. továbbá a hatóságok jogszabályok szerinti
tájékoztatása:
h) a hufladékgazdálkodási közszoloáltatást igényhcvevők számára könnyen hozzáférhető
ügvféiszoigálat ás tájékoztatási rendszer működtetése;
i) a hulladékgazdálkodási. illetve más. jogszabályok szerinti nyilvénlartási, adatkezelési ás
adatszolgáltatási rendszer létrehozása ás folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek
biztosítása;
j) a közszolgáltatást igénybevevők kifogások ás észrevételek olintézási rendjének
megállapítása ás ennek nyilváimosságra hozatala’
A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében
az alábbi feladatokat köteles ellátni:
Adminisztratív feladatok:
a kőnyvelés. számvitel. bérszámfejtés.
b) adminisztráció, nyilvántartás.
c) adatbázis-kezelés.
dl jogi ügyvitel.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj heszedése.
.- (.gyfélszolgálati feladatok ellátása, a küzszolgáltatás igénybevevők huiladékgazdálkodási
közszolgáltatássai kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kiviasgálása, on’oslása
ás a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása. Ugyfélszolgálatot
kell működtetni. Az tigyfélszol gátat főbb feladatai:
a) közszolgáttatást igénybevevők hejelentéseinek kezelése,
b) közszolgáltatást igénybevevők panaszainak kivizsgálása ás kezelése.
c) számlareklarnációk kezelése,
d) személyes ügyfélszolgálat működtetése.
a) telefonos ügyfélszotgálai működtetése.
f~ ügyeleti rendszer működtetése,
g) internees honlap működtetése.
Közszolgáltató a huliadékgazdálkodási közszolgáltatás keretében kötelezettséget vállal a
települési hulladék egyes összetevőinek a központi jogszabályban. az Onkommánvzat
rendeletében meghatározott gyűjtőhelyeken, gyüjtőpontokon és/vagy hulladékudvarhan ás
módon történő elkülönített gyűjtésére és kezelésére,
A huiladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése kizárólag a helyi rendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható. Ha Közszolgáltató az esedékes
szolgáltatási elvégezni nem tudja ás az nem sz Onkomiányzat mulasztására vezethető vissza
tpi. gépjármű meghihásodás. időjárási körülmények). úgy köteles helyettesítéséről
gondoskodni. arra engedéllyel ás kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés
nem megoldható, és ilyen módon a Szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad. arról a
Közszolgáltató haladéktalanul értesíti sz Onkormányzatot. A Közszolgáltató sz akadály
elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt
hulladékot is köteles elszállítani’
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Fia a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényhen. illetve nem az Közszolgáltató által
kiadott jelzett zsákban kerül kibelvezésre. úgy Közszolgáltató nem köteles a J’iullaclék
gyíjnásére, elszállilására, kezelésére.
6. A hulladékgazdálkodási közszotgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei
A huiladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Fit. alapelveit kel]
érvényesíteni. kiemelten iii önellátás, közeiség. szennyező fizet elveit. továbbá a
költsérhatékony hufladékgazdálkodási közszolgáltatás bíztositásának elvét, ás a
keresztíinanszírnzás tilalmának elvét.
A hulladéb~azdál.kodási közszolgálratás finanszírozásában a Önkormányzat, közvetlenül nem
vesz részt, ~‘részt vesr,~ a közszolgáltatást a huiladékgazdálkodási közszolgáitatási díjból ~~ít
kell finanszírozni.
A Közszolgáltatót az általa végzett hu]1ad6ld~ezelési közszolgáltatásál’t díjazás illetí meg,
melyet a közszolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybevételére kölelezettől közvetlenül
jogosult boszedni ~builadékgazdá1kodásj közszolgáltatási díj).
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Maoyar Energetikai ás Közmű-szabályozási
Hivatal (a továbbiakbaiu Hivatal) javaslatának figyelembevételével a szabálvozásért felelös
miniszter rendeletben állapítja meg.
A Közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot mcgad, amely a Hivatal
hulladákgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő ás díjfelügyeleti
te.vékcnységéhez szükséges. A Közszolgáltató a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában
ás határidőn belül tesz eleget tájékoztatási ás adatszolgáltatási kötelezettségének.
A hulladőkgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét - a miniszteri rendeletben
foulaltaktól eltérően - 2013. július l-jétől 20i4. december 31-éig a Fit. 91. ~-áhan foglalt
eltérésekkel kell megállapítani, figyelemmel a rezsicsökkentés teljesítésére vonatkozó
előirásokra.

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer Leírása,
valamint a díjkövetelés érvénycsíthetöségi feltételei
A Közszolgáltató havonta.
~ negyedévente utólag, az egységes
közszoigáltatói számlaképröl szóló törvény, számviteli törvény, valamint más vonatkozó
jogszabályok előírásainak Íigyelembevátelével bocsátja ki a hulladékeazdálkodási
közszolgáltatásra vonatkozó számlát a közszolgáltatást ig&nvbevevők felé.
A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenysége során, a kiszáinlázott
huiladékgazdálkodási közszolgáliriási díjak befizetási feltételeiről gondoskodni.
A Közszolgáltató köteles pénzgazdáikodását úgy megszervezni. hogy a kiszámlázott
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak fizetési határidőn belüli, illerte a lejárt, he nem
folyt követelések nélkül is folyamatosan ás tartósan fedezni tudja folyó kiadásait.
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A Kiizszolgáltará a késedeimes dijfizctések után — a Ptk-ban ős sz egyedi közüzemi
szerződésben fogialtaknak megfelelően -- jogosult késedelmi kamatot ős kezdési költséget
őlvénvesiteni a késedelmesen fizető felhasználókkal szemben,
A Közszolgáltató a kiszámlázott közszolgáitatási díjak beszedése érdekében a fogyasztókat a
lejárt tartozás megfizetésére írásban felszólítja. illetve a tartozás hehajtása érdekében a
jogszahálvokban biztosított lehetőségekkel él.
A huüadékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételáért a közszolgáltatás génybevevőjét
terhelő díjhátralék és sz azzal össze~iggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a
baba jrás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.
A KözszolgáItató~ a ~ogkövetkezményekre történő figveimezteréssel köteles a kőzszolgáltatási
díjjal késedelembe esett közszolgáltatás igánvbevevőjét - ajánlott levél útján. a díjhárralétr
keletkezését követő 30 napon belül - írásban felhívni, a dijözetési kötelezettségének
elmulasztására és feiszólitani annak teljesítésére.
A felszólítás oredmányLelensége esetén a díjhátralék megtizetésének esedékességét követő 45.
nap elteltével a Közszolgáltató - a lblszólitás megtörténtének igazolása mellett, ős a
jogszabályokban fbglalt egyéb feltételek teljeshésével - a díjbátraték adók módjára történő
behajtását a Nemzeti Adó- ős Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAy) kezdeményezi.
Ha a behajrás eredménytelen. ennek tériyéröl
Közszolgáltatónak.

ár okáról a NAV igazolást ad a

8. Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek ár
azok elszámolási szabályai
A Közszolgáltató a Szerződés szerinti huiladékgazdálkodási k&szolgáltatáson kívül egyéb
huiladékgazdálkodási
engedélyhez,
illetve
nyilvántartásba
vételliez
kötött
huiladékgazdálkodási tevékenységet - a közszolgáltató bufiadékgazdálkodási tevékenységéről
ár a hutiadékgazdálkodási közszolgáltatás végzésőnek felrételeiról szóló kormányrendeletben
meghatározott hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet.
Közszolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására asanyihan jogosult, amennyiben ez
nem veszélyezteti a Szerződés szerinti liulladékgazdálkodási tevékenység folyamatos ár teljes
körű ellátását.
A keresztulaanszírozás tilalmának 1-IL. szerinti civéből következően a Közszolgáltató
hutladékgazdálkodási közszolgáltatás díj ának részét képező ésszerű nyereség nem
tartalmazhatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltaráson kívül cső egyéb gazdasági
tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét
Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is
végez a Közszolgáltató sz egyes tevékenységeire olyan elkiilönült nyilvántartást köteles
vezetni, amely biztosítja sz egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizámja a
keresztulmianszírozást. A Közszolgáltató an általa ellátott egyéb vállalkozási tevékenységek
bevétel ejt, kiadásait. ráfórdításait köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevótelettől.
költségeitől, ráforcijtásaitól cikülönítetten. tételesen kezelni ár nyilvántartani.
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenység végzése esetén a
Közszolgáltató a hubadékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett
tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oiy módon mutatja be, mintha ant
önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább
önálló mérleget és ereclménykimuratást jelent.

9, A Közszolgáltató pénzügyi. gazdasági, műszaki ás szakmai tevékenységének, költséghatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságűt biztosító előírások
A Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszei~ezni. hogy a Szerződéssel vállalt
közszolgáitatás fblyamatosan ás maradéktalanul biztosított ás finanszírozható legyen.
A Közszolgáltató köteles Önkormányzat kérésére, az általa végzett hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással ás a gazdál.kodásával kapcsolatos információkat. adatokat, a számviteli ás
egyéb analitikus nyilvántartásaival egyezó tartalommal Onkormányzatnak írásban megadni.
A Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormán~7at részére, hogy Önkormányzat közvetlenül,
vagy arm kijelölt, szakmailag felkészült képviselője ellenörizhesse Közszolgáltató
adatszolgáltatásának hitelességét ás a Szerzödőshen vállalt kötelezettségei teljesítését.
Közszolgáltató köteles közreniüködni abban. bogy Önkormányzat, vagy képviselője az
ellenőrzés feladatait elvégezbesse, ás ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. Az
ellenőrzés nem járhat Közszolgáltató tevékenységének indokolatlan vaay ismétlődő
megzavarásával.
10. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igéayhevétele
Szerzódő Felek megáilapodnak abban. bogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás
ellátásához Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési
segédek) igénybevételére.
A Közszolgáltató által bevont alvállaikozók teljesítéséárt Közszolgáltató úgy felel. mintha
saját maga teljesített volna.
11. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések
A Szerzódő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban rnódosíthatják a
jogszabályok rendelkezéseinek a megtartásával.
12. A Szerződés megszűnése
A Szerződés megszűnik:
a) a Szerződés szerinti időtartam elteltével.
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.
c) felmondássai,
d) a Felek közös megegvezésévei.
Az Önkormányzat a Szerződést a Ptk.-han nteghatározo’t felmondási okokon túlmenően
akkor mondhatja fel, ha a Közszolgáltató:
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a) a hulladékgazdálkodási közszolgáItatás ellátása során a környezet védelmére
vonatkozó joaszabályok Vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan
megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította.
b~) a Szerződésben mc~áIlapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan
megsértette. vagy
c) nem rendelkezik érvényes hulladéknazdálkodáti közszolgúltatási engedéllyel ás az
OHÚ által kiállított minősítő okirattal.
A Közszolgáltató a Ptk.-ban megbatározottakon túlmenően a hulladékgazdáikodási
közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha
a) az Onkormányzat a Szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató
felszólitása ellenére - súlyosan megsérti, ás ezzel a kózszolgáltatónak kárt okoz, vagy
akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy
a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi
elemeit ágy változta~a meg, bogy az a Közszolgáitatónak a hulladékgazdálkodási
közszolgáitatás szerzödésszerú teljesítése körébe tartozó lényeges ás jogos érdekeit
jelentős mértékben sérti.
A. másik fél írásban ás részletesen köteles tájékoztatni a szcrződésszegö felet a
kötelozottségszegés tartalmáról ás az elvárt, szerzödésszerű intézkedés módjáról. A
szerződésszegó fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn. de legkésőbb 30
napon belül eleget tenni. vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon
orvosolni.
Amennyiben a szerzödésszegö fél kötelezettsénét a fblszólitás ellenére sem teljesül, a másik
fél jogosult a Szerződést felmondani.
A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.

13. A szerződés megszünéséseI kapcsolatos rendelkezések
Felek ntegállapodnak abban. hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszünéséig.
(megszüntelésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. különös tekintettel az
Onkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó ás Közszolgáltató által végzett közszolgáltatás
más közszolgáltató általi zavartalaii biztosítására.
Szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos. folyaniatban lévő
ügyek iratait és nyilvántartázait a Közszolgáltató a települési önkormányzatnak a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése napján átadja.
.~

14. Vegyes és záró rendelkezések
A Szerződésre, alkalmazására ás értelntezásére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni.
A Szerződéssel kapcsolatos. valamint az annak megsértéséhöl, megszílnéséből.
érványességáböl vagy értelmezéséböl eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a
felek a hatáskörrel ás illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz ütrduilnak.
A Szerzödö Felek kötelezik magukat arra, bogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra
jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett

N
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dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik. azokat kizárólag Szerződés céljaira
használják fal. ás csak azon munkalársaik srűmára teszik azokat megismerhesővé. akiknek a
feladatai c~látásához azok megismerése szükséges. és írásban kötelezettséget vállaltak az
üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat
az információkat. adatokat. stb., amelyek a felek bármelyike vagy a közvélemény előtt mát
ismertek voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles
körben ismertté. vagy mcgismerhotővű.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik törvény, illetve önkormányzati rendelet alapján a
közérdekű ás a közérdekből nyilvános adatokra. illetve az üzleti titok megismerését
hatóságok, állami, önkormányzati szervek - beleértve az 01-Iii-t is
számára biztosító
rcndelkczésekre.
A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénvtelensége esetén a szerződés egyéb részei
érvényben maradnak, Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szenupoEltbói a
lehető legnagyobb mértékben egyenéttékő rendelkezéssel váltják fel.
A Szerzödéshől eredő jogok ás kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges
engedménvezéséhez a mindenkori másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.
A felek képviselői kijelentik, bogy a Szerzödés aláírására teljes körű felhatalmazással
rendelkeznek.
Szerzödés annak valamennyi mellékletével együtt érvényes.
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