Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2005. (XII. 08.) Ör. sz. Rendelete
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról
(Egységes szerkezetben)

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló,
2000. évi XLIII. Törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet alkalmazási köre
1. §
(1) A rendeletet Mátramindszent község közigazgatási területén kell alkalmazni.
(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára,
használójára függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy,
illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
(3) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony
hulladékra és velük összefüggő tevékenységre.

Hulladékkezelési közszolgáltatás
2. §
(1) Mátramindszent Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban:
közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére,
elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.
(3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett szolgáltató a
Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kht. (VGÜ Kft. Salgótarján, Kertész u. 2.), a
továbbiakban: szolgáltató. A szolgáltató Mátramindszent közigazgatási területén
belül köteles a közszolgáltatást rendszeresen ellátni. *
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Értelmező rendelkezés
3. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, jogszabályi előírásoknak
megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék, illetőleg a háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék;
2. Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék.
3. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy
használatában lévő ingatlanán a települési szilád hulladék keletkezik.
4. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan
feljogosított hulladékkezelő.
5. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
szolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra
vonatkozóan megállapított díj, mely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt
ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is.
II. FEJEZET
KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA
4. §
A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek fenntartásáról az önkormányzat
egyrészt a szolgáltató útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével
gondoskodik.
Az ingatlantulajdonos feladatai
5. §
(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület ápolásával
kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan előtti járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a
járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása,
tisztántartása, szemét- és gyom-mentesítése, a hó eltakarítása, és síkosságmentesítése;
b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,
(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd
hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtő edénybe vagy más
gyűjtőeszközbe elhelyezni, és elszállításáról gondoskodni.
6. §
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gyom-mentesítése, továbbá a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése.
A kereskedő, rendezvényszervező kötelezettségei
7. §
Az üzlet, vendéglátó, és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg, ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos ill. bérlő köteles
tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról
gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a síkosság-mentesítéséről és a hó
eltakarításáról gondoskodni.
8. §
Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény
szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely
biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek,
és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő
visszaadásáról.
Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések
9. §
Hórakást tilos elhelyezni:
a) útkereszteződésben,
b) útburkolati jelen,
c) járdasziget és járda közé,
d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,
e) kapubejárat elé,
f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra, és köré; pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb
közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.)
10. §
(1) Tilos
a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési berendezési
tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni,
megrongálni,
b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet é
közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni,
c) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni,
csonkítani, leszakítani,
d) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni.
(2) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb tulajdonosa köteles
haladéktalanul gondoskodni.
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III. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI SZOLÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
11. §
(1) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre.
(2) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a szolgáltató a közszolgáltatás
teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásba
értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.
(3) A hulladék elszállításának rendjét (gyakoriságát, időpontját) a rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
(4) A közszolgáltatás igénybevételének, a teljesítés lényeges feltételeiről, a feltételek
változásáról a szolgáltató az ingatlantulajdonosokat (felhívás útján) köteles értesíteni.
12. §
(1) Az ingatlantulajdonos kötelessége biztosítani a települési szilárd hulladék gyűjtésére
és elszállítására alkalmas gyűjtőedényt, valamint köteles a gyűjtőedény űrtartalmát
meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – „VGÜ Kft. Salgótarján”
feliratos, műanyag szemetes zsákot igénybe venni. *
(2) A zsák a szolgáltatónál és a polgármesteri hivatalban is megvásárolható. A zsák ára a
hulladék kezelésének, ártalmatlanításának költségeit is tartalmazza.
13 §
A gazdálkodó szervezet és a szolgáltató között a jogviszony az erre vonatkozó, írásba foglalt
– a 14. §-ban meghatározott tartalmú – szerződés megkötésével jön létre.
14. §
A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és azonosító adatai
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja
c) a teljesítés helye
d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám
szerint
e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint
f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező
hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi
g) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja
h) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei
i) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatás és annak díja
j) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja
k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei
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Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
15. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési
szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni,
továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség
teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,
b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további
kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során
megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások
életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne
károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja,
c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat
által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a
begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni, és a
közszolgáltatási díjat megfizetni.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt e tény keletkezését követő 30 napon
belül írásban bejelenteni a polgármesteri hivatalnak. Tulajdonos változás esetén a
bejelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli.
(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból
nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés
hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.
16. §
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.
A gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közterületen a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen kell elhelyezni. A
gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon lehet kihelyezni a
közterületre.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot
a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor
ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
17. §
(1)

A gyűjtőedény az ingatlantulajdonos tulajdona. Az ingatlantulajdonos köteles
gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű
használatáról és környezetének tisztántartásáról.
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(3)

Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyzetek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a
szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést,
ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
18. §

Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett, lomtalanításból vagy épület
felújításból szármató települési szilárd hulladékot – legfeljebb 2 m3-t – havi egyszeri
alkalommal a rendeletben meghatározott hulladék lerakóhelyre maga is elszállíthatja, és ott
díjmentesen elhelyezheti.
A szolgáltató jogai és kötelezettségei
19. §
(1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az
e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék
lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi
szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.
(2) A települési szilárd hulladékot kizárólag a Salgótarjáni Regionális Hulladéklerakóhelyen lehet elhelyezni. *
20. §
(1) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
végezni.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett
szennyeződés takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a
károkozás neki felróható okból következett be.

Lomtalanítás
21. §
(1) A lomtalanítás lebonyolításáról a szolgáltató évente 1 alkalommal a közszolgáltatás
keretében – külön díj ellenében – gondoskodik.
(2) A lomtalanítás időpontjáról a polgármesteri hivatal a helyben szokásos módon
tájékoztatja a lakosságot.
(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető
legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.
(4) A lomtalanítás ideje alatt a lakossági szemételhelyezés mennyiségtől, szállítótól
függetlenül díjtalan.
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Közszolgáltatási díj
22. §
(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő
ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. A díjakat a
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra állapítja
meg.
23. §
(1) A közszolgáltatási díjat negyedévente, utólag kell megfizetni.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a polgármesteri hivatal megbízott
díjbeszedője útján – a számla ellenében – a számla kézhezvételétől számított 15 napon
belül köteles megfizetni.
(3) Az Önkormányzat a szolgáltatónak a díjat számla ellenében megfizeti.
24. §
A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozás.

A közszolgáltatás szünetelése
25. §
A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott
esetekben szüneteltethető vagy korlátozható.
26. §
(1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább
30 napig senki nem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt, és a szünetelés várható időtartamát, az
ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a polgármesteri hivatal felé, legalább 30
nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt
írásban, haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatónak.
(4) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó
hulladékot helyeztek ki, a szolgáltató a hulladékot elszállítja, az ingatlantulajdonos
pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.

A gazdálkodó szervezetre vonatkozó szabályok
27. §
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(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának
kezeléséről a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által
engedélyezett - települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas –
hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele alól mentesül, ha a tevékenysége során képződött települési szilárd
hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések
(1) Az Önkormányzat személyes adatok kötelező adatkezelését rendeli el a természetes
személy ingatlantulajdonos (továbbiakban: polgár) vonatkozásában.
(2) Az Önkormányzat a személyes adatok kezelésére a polgármesteri hivatalt jogosítja fel.
(3) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően a polgár személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas
adatbázis létrehozása és működtetése.
(4) A kezelendő adatok köre:
a, a közszolgáltatást igénybe vevő polgár neve,
b, lakcíme,
c, születési helye, ideje,
d, anyja leánykori családi és utóneve.
(5) Az adatkezelés időtartama: a polgár személyes adatai – az adatok tárolása kivételével - a
szerződés létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig
kezelhetők. Az adatok tárolásának időtartamára a számviteli és adó jogszabályok
rendelkezései irányadók.
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Szabálysértés
28. §
Szabálysértés követ el, és 30 eFt-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet
a) 5 – 6. §-ában az ingatlantulajdonosnak az ingatlana és a közterület
tisztántartására,
b) 7 - 8. §-ában a kereskedő, rendezvényszervező kötelességeire,
c) 9 - 10. §-ában a közterület tisztántartásával összefüggő egyéb tilalomra és
kötelességre,
d) 15. §-ának (2) bekezdésében az ingatlantulajdonos kötelességére,
e) 16. §-ának (3) bekezdésében és 17. §-ának (3) bekezdésében a hulladékgyűjtő
edényre,
megállapított rendelkezéseket megszegi.
29. §

-9A 28. §-ban meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetője ötszáztól tízezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal sújtható.
Hatálybalépés
30. §
Ez a rendelet 2006. év január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról
szóló, 3/1996. (IV. 25.) Ör. sz. Rendelet és az 5/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet.

Mátramindszent, 2005. december 8.

Molnár Gábor
Polgármester

Babjákné Bocsok Anna
Jegyző

Kihirdetve: Mátramindszent, 2005. december 9.
Babjákné Bocsok Anna
Jegyző

1. számú melléklet
A hulladék elszállításának rendje
A hulladék elszállításának gyakorisága: heti 1 alkalom
időpontja: minden hét szerdai nap
2. számú melléklet
A közszolgáltatási díjak és kedvezmények
1.* Helyi lakosság részére kötelező közszolgáltatás (52 hét 110 literes ürítési térfogatra)
Hulladék elszállítása, kezelése és ártalmatlanítása 10.000.-Ft/év.

2. Helyi lakosság részére nyújtott kedvezmények
- Egyedülálló 65 éven felüli, Mátramindszenten állandó lakóhellyel rendelkező lakosok 25%,
- Egyedülálló 70 éven felüli személyek, valamint együtt élő házaspárok és egyéb személyek
esetén, ha valamennyien 70 éven felüliek, akik Mátramindszenten állandó lakóhellyel
rendelkeznek 50% (az 1.pontban meghatározott díjra vonatkozóan) díjkedvezményre
jogosultak.
A fenti kedvezmények össze nem vonhatóak.

3. Helyi gazdálkodók részére kötelező közszolgáltatás díja

- 10 Az önkormányzat közigazgatási területén működő szervezetekkel, vállalkozásokkal a
Szolgáltató külön szerződést köt a szállítás idejére, módjára, díjra, a díj megfizetésére
is kiterjedően.
* Módosította a 10/2010.(XII.24.) számú önkormányzati rendelet.

