Egységesítve: 2016. június 2..
Hatályos 2016. június 2-től

Gödre Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2004. (IV. 9.)
önkormányzati r e n d e l e t e
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2011. (VI.1.), 14/2011. (XII. 14.). 3/2012. (IV.
26.), 8/2013. (V. 22.), 5/2015 (IV. 30.), 5/2016. (VI. 2.) Ör. rendelettel
a környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról, valamint a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
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Gödre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv) 88. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet alkalmazási köre
1. §
(1) A rendeletet Gödre 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 hulladékokra, valamint a települési
folyékony hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre.
Hulladékkezelési közszolgáltatás
2. §
(1) Gödre Község 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.
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Módosította a 8/2013. (V. 22.) Ör. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. május 22.-től.

(3) 1A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett
közszolgáltató, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által
szervezett
közszolgáltatáshoz
való
csatlakozás
alapján
a
Kaposvári
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (jelen rendeletben: Közszolgáltató).

Értelmező rendelkezések
3. §2
E rendelet alkalmazásában:
A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni.

II. FEJEZET
AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA
4. §
A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az
önkormányzat egyrészt saját dolgozói útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok
kötelezésével gondoskodik.
Az ingatlantulajdonos feladatai
5. §
(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai,
tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés
megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata
6. §
(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával
kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan előtti járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a
járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10
méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét és
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(2)

(3)

(4)
(5)

gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése.
Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét
irányra vonatkoznak,
b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása,
gyommentesítése,
c) a két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy
anélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási
kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg,
d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől
való megtisztítása.
Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd
hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más
gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.
A közterületen lévő árkok, folyókák, áteresezek tisztántartása, a csapadékvíz
akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az
ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban- és tisztántartása minden esetben az
ingatlan használójának, elletve tulajdonosának kötelessége.
Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő lehelyezéséről az ingatlan
tulajdonos gondoskodik.

7. §
(1) Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos
feladatai:
a) Az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen
elhelyezett falragaszok, festések, stb. folyamatos eltávolítása,
b) Mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a
járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése,
c) A beépítetlen vagy időszakosan használt ingatlan tulajdonosa köteles az utca
felől látható táblát elhelyezni, amelyen a köztisztasági kötelezettség
megállapítása céljából fel kell tüntetni az ingatlantulajdonos vagy használó
nevét, címét,
d) Bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte
húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a
tulajdonossal, az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és
közvetlen környékét tisztán tartani.
A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei
8. §
(1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti
járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
területet a tulajdonos köteles tisztántartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot
összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen
a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni.
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(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a
nyári időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt
folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani.
9. §
(1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az
árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.
(2) 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.
Síkosság mentesítés és hó-eltakarítás
10. §
(1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homok, salak) kívül
klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (konyhasó) használata csak úgy
alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m 2 –nél több ne
legyen.
(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen tilos.
(3) Hórakást tilos elhelyezni:
a) útkereszteződésben,
b) útburkolati jelen,
c) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,
d) kapubejárat elé,
e) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré (pl. vízelzáró csap és egyéb
közlétesítmény)
(4) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is, hóesés után azonnal el kell
takarítani.
Közterületek tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések
11. §
(1) Tilos
a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, közterület felszerelési és berendezési
tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni,
megrongálni,
b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a
közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni,
c) közterületen, zöldterületen lévő növényeket megrongálni, csonkítani,
leszakítani,
d) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni,
e) csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot,
papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető
árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni,
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f) a község közterületén járművet mosni, olajcserét vagy más olyan
tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.
(2) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és
helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan
tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve
elszállítani,
12. §
(1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak oly
módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki nem hulljon, por és csepegés ne
keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződik, a szennyeződés előidézője
köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület
szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után
nyomban meg kell tisztítania.
13. §
(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad
elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal
megrongálni. A közszemérmet és a közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán
belül köteles saját költségén eltávolítani.
(2) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda) felbontása csak a jegyző, az országos
közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával
lehetséges.
13/A. §1
(1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék (avar és kerti hulladék)
ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott növényi hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú
betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban égethető el.
(3) A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak
hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt
nem okoz.
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A
tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
eloltható, illetve terjedése megakadályozható.
(5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.
(6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű,
illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.
(7) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel kapcsolatban keletkezett hulladék
égetése nem megengedett.(8) Erősen párás, ködös időben, erős szél (15 km/óra) esetén tilos az
égetés.
(9) Égetést kizáró körülménynek kell tekinteni, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat
rendelt el.
(10) Kerti hulladékot égetni szélcsendes időben szerda 8.00 órától 18.00 óráig lehet.
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(11) A (10) bekezdésben meghatározott időszakon kívül növényi hulladék égetése csak
rendkívüli esetben és a polgármester külön engedélye mellett lehetséges.

III. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
14. §
(1) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező.
(3) 1A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a 120 literes, 80 literes vagy 60
literes műanyag, kerekes, az európai uniós szabványnak megfelelő tárolóedények
használata kötelező. A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti egy
alkalommal köteles elszállítani. A szállítás módjáról
és idejéről az
ingatlantulajdonosokat az önkormányzat írásban vagy közzététel útján tájékoztatja.
(4) 2A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használja az önkormányzat által kiállított igazolást kell benyújtania a
közszolgáltató részére.”
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 a szállításra 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 növényés 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.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt keletkezését követő 30 napon
belül írásban bejelenteni az önkormányzatnak.
1
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(3) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, 3 nappal korábban bejelenteni a szolgáltatónak,
ha ingatlanán az addig szokásos hulladék mennyiségét jelentősen meghaladó
mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a szolgáltató köteles az
ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott
mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú
vagy további gyűjtőedényt, illetve más gyűjtőeszközt az ingatlantulajdonos
rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni.
(4) 1Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de
az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett
székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül szolgál, köteles a települési szilárd
hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége
során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra
közszolgáltatást igénybe venni, feltéve hogy a települési szilárd hulladék kezeléséről
a Htv. 12. §-ának (2) bekezdése szerint nem gondoskodott.
(5) 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 az átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles
elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat
külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély alapján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása
céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt
legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a
közterületre.
(3) 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.
(4) A kihelyezett gyűjtőedényből még használható dolgokat kiválogatni (guberálni) tilos.
(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
17. §
(1)
(2)

(3)

1

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
Ha a gyűjtőedénybe 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 személy vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

Módosította a 8/2013. (V. 22.) Ör. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. május 22.-től.
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Az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó szabályok,
a közszolgáltatás szüneteltetése
17/A. §1
Az üdülőként és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatási díj
felét fizetik, a közszolgáltatás szüneteltetését nem kérhetik.
17/B. §2
(1) A közszolgáltatás igénybe vételére egész évben kötelezett, a tárolóedényt
egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó
a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra
írásban kérheti, amennyiben ingatlanát két naptári hónapnál hosszabb ideig nem
használja. A szüneteltetés időtartamára az ingatlantulajdonos – a bejelentést követő
időponttól kezdődően – mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. A bejelentést
legkésőbb a szüneteltetés meg-kezdését megelőző 8 munkanappal bezárólag, a
közszolgáltató részére írásban, levél, fax vagy e-mail formájában kell eljuttatni.
(2)
Az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a szerződéses viszonyban álló
ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja teheti meg.
(3)
Az ingatlan további lakatlansága esetén a szüneteltetésre vonatkozó
bejelentés – legalább 8 munkanappal a szüneteltetés lejárta előtt – megismételhető.
(4) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni
jogosult. Amennyiben a közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó
szüneteltetésre vonatkozó nyilatkozata valótlan, a szüneteltetést visszavonja, a
közszolgáltatási díj visszamenőleg egy összegben esedékessé válik.
(5) Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak
tényét a közszolgáltatóval szerződött ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja
köteles legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak írásban adott nyilatkozattal
bejelenteni.
A szolgáltatás ellátásának szabályai
17/C. §3
(1) A vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot
kéthetente egy alkalommal szállítja el.
(2) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el.
(3) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös
gyűjtőedényben helyezhetőek el.
(4) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő
szigeten helyezi el.
(5) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja.
1
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(6) Az (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények
beszerzése alól nem mentesíti.
A szolgáltató jogai és kötelezettségei
18. §
(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) 1A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag a Dél-dunántúli
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. által üzemletett hatósági engedélyekkel rendelkező
szilárd hulladék lerakóhelyen lehet elvégezni.
19. §
(1) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
végezni.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetlegesen 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. A szolgáltató köteles az ebből eredő
karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha
a károkozás nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény
javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
(4) 2A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által
rendszeresített, és „DDH Kft.” felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve.
(5) 3Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között
létrejött szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a
közszolgáltató külön térítés ellenében végzi el. Ebben az esetben a közszolgáltató a
hulladékot az erre a célra rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot
igazoló címkével ellátott 120 literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a
szabványos regisztrált gyűjtőedény mellett kell elhelyezni. A 120 literes nylonzsákot
az önkormányzat hivatalában lehet megvásárolni.

Lomtalanítás
20. §
(1) 4
(2) A szolgáltató kizárólag lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék
elszállítására köteles.
1

Módosította az 5/2016. (VI. 2.) Ör. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. június 2.-től.
Beiktatta az 5/2016, (VI. 2.) Ör. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. június 2-től.
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(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen
megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.
(4) 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.
Közszolgáltatási díj
21. §1
(1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie.
(2)2
(3)3 A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb
módon a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére.
(4)4
(5) A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a
jogi személyiségek helyi szervezetei, egyéni vállalkozók a hulladékszállítás díját a
Közszolgáltatóval egyedileg megkötött szerződésük alapján fizetik meg
(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
(7) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra,
amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt.
A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok
22. §
(1) 5Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a
Htv. 12. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
(2) Az olyan gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a keletkezett települési hulladékuk heti
mennyisége nem haladja meg a 110 litert, egyazon gyűjtőedényben is gyűjthetik a
hulladékukat.
(3) A gazdálkodó szervezet, amely a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, a külön
jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során
keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az által
végzett kezelésről a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékról
nyilvántartást, a kezelőlétesítmény működéséről üzemnaplót vezetni és ezekről a
hatóságnak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó
hulladékának mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének
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módjáról köteles a jegyzőt tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási
kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni.
A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
rendelkezések.
23. §
(1) 1A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott
ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével összefüggésben
keletkezett települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás
igénybevételére; nem terjed ki továbbá a közintézmény működése során keletkezett
hulladékra. E hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Htv. 12. §-ában
megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell
eljárnia.
(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenységének gyakorlása során keletkezett vagy
más módon birtokába került hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az
ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról gondoskodni.
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosítására vonatkozó kötelezettségét a hulladék
termelője, birtokosa:
a) a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy
hasznosító eljárás, berendezése, létesítmény alkalmazásával saját maga
teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
2
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot a Dél-dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit
Kft. által üzemeltetett, hatósági engedélyekkel rendelkező hulladék lerakóhelyre,
továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító
helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül
maga is elszállíthatja.
(5) Az ingatlantulajdonos jogosult az (1) bekezdés szerinti hulladékának begyűjtése,
elszállítása, ártalmatlanítása vagy hasznosítása céljából a szolgáltató közszolgáltatását
igénybe venni, de a szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel
rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe vehet.
24. §
(1) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a
szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán nem szóródjon, és
más környezetterhelést se idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a
hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről és az eredeti környezeti
állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(2) Gazdálkodó szervezet igénybevételével történő szállítás esetén a gazdálkodó
szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az
ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét – a
1
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külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal – köteles fajtánként
nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.
(3) A (2) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályban meghatározottak
szerint – mind a hulladék lerakóhely üzemeltetőjét, mind az egyéb ártalmatlanító hely
tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) terheli.
(4) 1Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga szállítja a kijelölt, a Déldunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. által üzemeltetett, hatósági engedélyekkel
rendelkező hulladék lerakóhelyre, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla
ellenében köteles elhelyezési díjat fizetni az üzemeltető részére.
25. §
(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a
szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő
megállapodásuk alapján a szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a
megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az
ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és
gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.
(2) Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat köteles
fizetni.
26. §
(1) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni az önkormányzat külön
rendeletében meghatározott közterület-használati engedély megszerzéséről, ha a
hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó
időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer
környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak
haladéktalan elszállíttatásáról.
(2) A gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogosforgalom
biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi rendelkezések megtartásával
helyezhet ki:
a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a
szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a
telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen,
b) tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom
zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni,
c) egyéb útvonalon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27. §2
28. §3
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Hatálybalépés
29. §
Ez a rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Gödre Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság és a környezetvédelem átmeneti
szabályozásáról szóló 8/1997. (X.9.) Kt.számú rendelete.
G ö d r e, 2004. április 7.
Végh István
polgármester

Horváth Györgyné
jegyző
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