Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisszentlászló község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §-ában, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014 (II.10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014 (II.10.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 3. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:
„3. § (10) Koordináló szerv: a Ht.-ban rögzített állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott
koordináló szervezet.”
2. § (1) A R. 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (1) A Közszolgáltató kötelessége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzésére vonatkozó Korm.
rendelettel és a Ht-ben meghatározottakkal összhangban - az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben
foglaltak szerint, a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával
a) a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a
Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített (szabványos) gyűjtőedényben, vagy külön
szabályozott esetekben a Közszolgáltató által biztosított jelzett műanyag zsákban gyűjtött vegyes
hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék házhoz menő járattal
történő rendszeres begyűjtése és elszállítása;
b) a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a
Közszolgáltató által fenntartott és működtetett hulladékgyűjtő udvarokon, szigeteken, továbbá a
közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben, vagy vele egyeztetett módon,
elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék begyűjtése és elhelyezése illetve a 2016. június 30.
napjáig begyűjtött hulladék hasznosítása;
c) elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett háztartási vagy háztartási szilárd
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladéknak –külön szerződés szerinti - alkalmi begyűjtése
és elszállítása;
d) a közterületekre kihelyezett közcélú hulladékgyűjtő edényekben összegyűlt hulladék – külön
szerződés szerinti – rendszeres begyűjtése, elszállítása;
e) az általa begyűjtött települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló, saját, vagy az Önkormányzat
tulajdonát képező illetve vagyonkezelésbe átvett hulladékkezelő telepek, hulladékgyűjtő udvarok és
szigetek üzemeltetése, létesítése;
f) az a)-d) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra
történő átadása vagy ártalmatlanítása;
g) a Pilisszentlászló Község közszolgáltatással ellátott területén található, a lakosság és a gazdálkodó
szervezetek, intézmények által kirakott összes háztartási, vagy ahhoz hasonló jellegű hulladék
rendszeres begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanítása.
h) Pilisszentlászló Község közszolgáltatással ellátott területén keletkező lomhulladék és zöldhulladék
begyűjtése, elszállítása.”
(2) A R. 5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (5) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vehet igénybe.”
3. § A R. 8. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:
„8. § (1a) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a hatályos jogszabályok alapján kijelölt koordináló
szervnek fizeti meg, a koordináló szerv által kiállított számla alapján.”
4. § A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat a koordináló
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szerv által kiállított számla kézhezvételét követő 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.
(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt bejelentés
hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.
(3) A közszolgáltatási díj összegének megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult lakó-és üdülő
ingatlanoknál 1 db 120 liter térfogatú, gazdálkodó szervezeteknél 1 db 240 l térfogatú gyűjtőedény
rendszeres használatát vélelmezni ingatlanonként, ameddig az ingatlantulajdonos, az eltérő térfogatú
gyűjtőedény elszállítására vonatkozó igényét írásban nem jelenti be.
(4) A kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása
érdekében a koordináló szerv intézkedik.
(5) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a
koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó
kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon
belül a koordináló szerv válaszolni köteles.
(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos panaszok kezelésére a Közszolgáltató
köteles.”
5. § (1) A R. 12. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. § (5) Az üdülő tulajdonosok a közszolgáltatást április 01. napjától, szeptember 30. napjáig kötelesek
igénybe venni. A használati szezon számlázás tekintetében két negyedévre bomlik: április 01-jétől
június 30-ig és július 01-jétől szeptember 30-ig. Ebben az időszakban az üdülő tulajdonosok
negyedévente minimum 14 darab 35 literes jelzett zsák ellenértékének megfizetésére kötelesek. Az
üdülőtulajdonos minimumtól eltérő igénye esetén egyedi szerződés kötésére kötelezett, illetve kérheti a
szolgáltatás szüneteltetését. A zsákok ellenértékeként a minimum közszolgáltatási díjat a koordinációs
szerv jogosult kiszámlázni, a negyedévet követő hónapban.”
(2) A R. 12. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„12. § (6) Háztartási hulladékot a közszolgáltató csak az általa biztosított „Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.”
feliratú zsákban szállít el. A jelzett zsákok a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve az Önkormányzat
által kijelölt helyen vehetőek át, a közszolgáltatási díj megfizetésének egyidejű igazolása mellett. A
jelzett zsák a közszolgáltató ügyfélszolgálatán a koordinációs szerv által meghatározott módon fizethető
meg. Ez utóbbi módon fizethető meg az esetileg képződött többlethulladék elszállítása érdekében
szükséges zsákok ellenértéke is. ”
6. § (1) A R. 14. § (1) bekezdésében a „legalább 30 napig” szövegrész helyébe „legalább 90 napig”
szövegrész lép.
(2) A R. 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § (2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a
Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 naptári nappal. A bejelentésben
rögzíteni kell a szünetelés végső időpontját is. A szünetelés végső időpontját követően a fizetési
kötelezettség ismételten fennáll. A szünetelés ismételt kérelemre meghosszabbítható.”
(3) A R. 14. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § (3) Amennyiben a szolgáltató észleli, hogy a szünetelés bejelentésének indoka nem valós – az
ingatlanon tartózkodnak, vagy az ingatlanon hulladék keletkezik – haladéktalanul intézkedik a
közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség visszaállítása iránt és erről az ingatlanhasználót értesíti.”
7. § A R. 16. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § (9) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni, a
gyűjtőedényt a kiürítés után az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd
hulladékot összetakarítani. A gyűjtőedényben okozott kárt annak javításával, avagy új gyűjtőedény
biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a
használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A közszolgáltató nem
köteles a gyűjtőedényt javítani vagy új gyűjtőedényt biztosítani, ha a gyűjtőedény beszerzése 5 évnél
régebben történt. Azt a tényt, hogy a gyűjtőedény beszerzése 5 éven belül történt, az ingatlanhasználó
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köteles igazolni.”
8. § A R. kiegészül az alábbi „2/A. Lomhulladék és zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos szabályok.
Hulladékudvar” címmel, illetve a 17/A-17/C. §-kal:
„2/A. Lomhulladék és zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos szabályok, hulladékudvar
17./A. § (1) A Közszolgáltató évente egy alkalommal gondoskodik a közterületre helyezett lomhulladék
átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról. Egyébként a Közszolgáltató az általa üzemeltetett hulladékudvar
biztosításával gondoskodik a lomhulladék átvételéről.
(2)
Gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe,
a hulladékudvar szolgáltatásai térítés ellenében áll rendelkezésükre.
(3)
A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében lebonyolított lomtalanítási szolgáltatás semmilyen
más hulladékra (így pl. inert hulladékra, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási
szilárd hulladékra) nem terjed ki.
17/B. § (1) A kerti hulladék (zöldhulladék) gyűjtéséről a Közszolgáltató hulladékudvar működtetése útján
gondoskodik.
(2)
A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően - január hó 4. szombatján az ingatlanok elé
kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül elszállítja.
17/C. § (1) A közszolgáltató közszolgáltatási feladatai ellátása érdekében hulladékudvart üzemeltet.
(2) A hulladékudvar szolgáltatásait ingyenesen a közszolgáltatóval szerződésben álló, díjhátralékkal nem
rendelkező ingatlanhasználó veheti igénybe. Az ingatlanhasználó a díjhátralék mentességet igazolni köteles.
(3) A hulladékudvarba ingyenesen lerakható mennyiséget, az ingyenesen lerakható mennyiségen felüli
hulladék lerakási díjat a Közszolgáltató Hulladékudvar üzemeltetési szabályzata határozza meg.”
9. § A R. 20. § számozása 21. §-ra módosul és ezzel egyidejűleg a R. eredeti 20. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„20. § (1) Jelen rendeletnek a 9/2016. (V.25.) önkormányzati rendelettel módosított 3. § (10) bekezdés, 5. §
(1) és (5) bekezdés, 8. § (1a) bekezdés, 10. §, 16. § (9) bekezdés, 17/A-C §, rendelkezéseit 2016. április 1-től
kell alkalmazni.
(2) A 9/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor szünetelő szolgáltatásokat a rendelet
módosítása nem érinti, azonban a szüneteléssel érintett ingatlanok tulajdonosai 2016. szeptember 30-ig
kötelesek bejelenteni a szünetelés végső időpontját. Végső időpont bejelentésének hiányában a 2016. október
01-től számla kerül kiállításra.”
10. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016.
július 2. napján hatályát veszti.
(2) E rendelet 5. §-a 2016. július 01-től lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Pilisszentlászló, 2016. május 24.

Tóth Attila Zsolt
polgármester

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Záradék:
A rendelet 2016. május 25-én került kihirdetésre.
dr. Gerendás Gábor
jegyző
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