Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. március 31.
Hatályos: 2017. április 1.
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VII.29.) önkormányzati
rendelete
a települési hulladékgazdálkodásról
Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
35. § a)-g) pontjaiban, és a 39. § (2) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevezető rendelkezések
1. § A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse,
érvényesíteni kívánja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.)
rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési hulladék kezelésére kötelezően
ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn.
2. Általános rendelkezések
2. § (1) Csurgó Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak
szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére,
elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. A felsorolt tevékenységek ellátásáról a ViridisPannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár út 5. szám
alatti székhelyű gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) kötelező közszolgáltatás útján
gondoskodik. Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.
(2) A közszolgáltatás, az annak ellátására feljogosított Közszolgáltató szállító eszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött
települési hulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres
elszállítására terjed ki.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás − a tevékenység tartalmában − az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési (szilárd) hulladék begyűjtésére és rendszeres,
vagy alkalmi elszállítására;
b) az ingatlanon keletkező lomhulladék évente kétszer – az Önkormányzattal egyeztetett
időpontban és helyen, a Közszolgáltató erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő
begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására;
c) az ingatlanon összegyűjtött veszélyes hulladék évente egyszer – az Önkormányzattal
egyeztetett időpontban és helyen, a Közszolgáltató erre a célra biztosított szállítóeszközén –
történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására;
d) az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő szigeteken
található hulladékgyűjtő edényekből a hulladék begyűjtésére, elszállítására, elhelyezésére
ártalmatlanítására, és hasznosítására;
e) az elkülönítetten gyűjtött hulladékok házhoz menő gyűjtésre a Közszolgáltató e tekintetben
történő rendelkezésre állását követően;
f) az a)-e) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési (szilárd)
hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területi és személyi hatálya

3. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Csurgó Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Csurgó Város közigazgatási területén lévő
ingatlanhasználókra és a Közszolgáltatóra terjed ki.
(3) Az ingatlanhasználó köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, és annak
díját megfizetni.
4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4. § (1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt, az a tény hozza létre, hogy a
Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll.
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban
köteles értesíteni, vagy helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatni.
(3) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
Közszolgáltató az Önkormányzatot – a változás bekövetkezése előtt legalább öt nappal köteles
értesíteni.
(4) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató az
Önkormányzattal közösen határozza meg és arról az Önkormányzatot a (3) bekezdés szerint értesíti.
(5) A hulladékszállítás heti 1 alkalommal, a Közszolgáltató által az Önkormányzat részére
megküldött, valamint közzétett szállítási naptár szerint történik.
(6) A Közszolgáltató a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről” szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet alapján biztosítja a 120 és 240 literes edények választhatóságát.
(7) 50 literes edényzetet - Csurgó Város Önkormányzatának 94/2009. (VII.28.) KT határozatával
összhangban - csak azok az ingatlanhasználók választhatnak, akiknek az ingatlanára bejelentett lakók
száma nem haladja meg az 1 főt, valamint azok, akiknek az ingatlanára bejelentett lakók száma nem
haladja meg a 2 főt és mindkét bejelentett lakó betöltötte a 62. életévét. A feltételek teljesüléséről az
önkormányzat állít ki igazolást.
5. A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei
5. § (1) A Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználóktól
a Közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a meghatározott módon
összegyűjtött:
a) települési (szilárd) hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,
b) lomhulladék évente kétszer– az Önkormányzattal egyeztetett időpontban és helyen –történő
begyűjtése és elszállítása,
c) veszélyes hulladék évente egyszer – az Önkormányzattal egyeztetett időpontban és helyen,
a Közszolgáltató erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő begyűjtése és elszállítása,
d) a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék egyedi megrendelés alapján történő alkalmi
begyűjtése és elszállítása,
e) a begyűjtött és elszállított települési (szilárd) hulladék hasznosításra történő átadása,
f) a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítás 24 órán belüli pótlása.
(2) A Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során
a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő
járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során
veszélyeztetheti a környezetet,
b) a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot
tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem
ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak,

c) a hulladék nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a térítés ellenében biztosított a
Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban, illetve nem az Önkormányzat rendeletében
meghatározott helyen vagy időben kerül átadásra.
(3) A (2) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban
haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról.
6. § (1) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
végezni.
(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a
károkozás neki felróható okból következett be. A Közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási
munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
(3) Ha a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény
javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlanhasználót terheli. Az ingatlanhasználó az új gyűjtőedényt a
Közszolgáltatótól szerzi be.
(4) A nem rendeltetésszerű használat során tönkrement a Közszolgáltató tulajdonát képező edények
cserekori beszerzési értékét, a Közszolgáltatónak az ingatlanhasználó köteles megtéríteni.
(5) A szerződés megszűnésekor az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény hiánytalan,
a használati idővel arányos, átlagos használtsági állapotban, sérülésmentesen, kitisztítva a
Közszolgáltatónak történő visszaszolgáltatásáról.
(6) Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, valamint az ügyfelek számára hozzáférhető ügyfélszolgálati rendszert (kizárólag magyar
nyelven).
6. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
7. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési
(szilárd) hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá
hasznosításáról, vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az
ingatlanhasználó köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján a legkisebb
mértékűre szorítani, ennek céljából a keletkező hulladékokat elkülönítetten gyűjteni,
b) a települési (szilárd) hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjteni, 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 a közbiztonságot ne zavarja,
c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított
Közszolgáltatónak átadni.
(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban
bejelenteni a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán.
(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlanhasználót az olyan beépítetlen
ingatlan tekintetében, ahol hulladék nem keletkezik.
(4) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja
ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak
részben veszi igénybe.
8. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot
megelőző napon, 20 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(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.
9. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött
vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem
lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.
(3) 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.
(4) A szabvány gyűjtőedényen az ingatlanhasználó beazonosításához szükséges adatokat az
ingatlanhasználónak fel kell tüntetnie (név, utca, házszám), úgy, hogy az a későbbiek során roncsolás
mentesen eltávolítható legyen az edényzetről.
(5) Amennyiben a közszolgáltatásba bevont ingatlanon nem biztosított a Közszolgáltató/Koordináló
szerv által küldött küldemények átvétele, úgy az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége olyan
magyarországi postai címet megadni a Közszolgáltató/Koordináló szerv részére, ahol maradéktalanul
biztosított a Közszolgáltató által küldött küldemények átvétele.
10. § (1) A veszélyes hulladékok gyűjtéséről az ingatlanhasználó gondoskodik.
(2) A veszélyes hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által üzemeltetett, Nagyatád
Berzencei út 0197 hrsz. alatt található hulladékudvarban adja le.
7. A közszolgáltatási szerződés
11. § (1) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb
szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. A közszolgáltatási szerződésben
rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében:
a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát,
b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás
teljesítését,
c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
d) a települési hulladékok gyűjtésének módját, valamint az elkülönítetten (szelektíven)
gyűjthető és hasznosítható hulladékok körét és gyűjtésének, illetve hasznosításának módját,
e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,
f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az Önkormányzat ez irányú
kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait,
g) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlanhasználók irányában fennálló tájékoztatási
kötelezettségét, és teljesítésének módját,
h) azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére
közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, s ez utóbbiakért történő
felelősségvállalást,
i) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.
8. Elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének szabályai
12. § (1) A települési hulladék elkülönített gyűjtésével, illetve begyűjtésével összefüggő
tevékenységek teljesítéséhez szükséges feltételeket az Önkormányzat a Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodási Társulás és a Közszolgáltató közreműködésével biztosítja.

(2) A gyűjtőszigeten elhelyezett elkülönített hulladékgyűjtés alá tartozó hulladék fizikai
előkezelésről a Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési hulladék
hasznosítható összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő telepen végezhető.
A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a hulladék
válogatását és kezelését a Közszolgáltató végzi.
(3) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt
hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló
gyűjtőedényben, valamint Csurgó Város területén – 1. mellékletben szereplő ingatlanok kivételével házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített zsákban köteles elhelyezni.
(4) A hulladékgyűjtő szigeteken, udvaron, házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés során az erre
rendszeresített gyűjtőedényben, vagy zsákban kizárólag az azokon megjelölt feliratoknak megfelelő
anyagú hulladékokat szabad elhelyezni.
(5) Az ingatlanhasználó köteles a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtéshez biztosított
gyűjtőedényt vagy zsákot átvenni. Ezen kötelezettség alól kivételt képez az az eset, ha az
ingatlanhasználója a Közszolgáltató nyilvántartása szerint szünetelteti a rendszeres
hulladékelszállítását.
(6) Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékok részét képező papír, műanyag és fém
hulladékokat a házhoz menő elkülönített gyűjtés kapcsán rendelkezésre bocsátott gyűjtőedénybe vagy
zsákba az alábbiak szerint köteles külön gyűjteni úgy, hogy:
a) a papírhulladékot a Közszolgáltató által biztosított kék színű gyűjtőedénybe vagy zsákba;
b) a műanyag, valamint a fém hulladékot együttesen a sárga színű, a Közszolgáltató által
biztosított zsákba helyezi.
(7) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőedény vagy zsák
elszállítása a Közszolgáltató által készített szállítási naptárnak megfelelően történik.
Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékok részét képező csomagolási üveg hulladékot a házhoz
menő elkülönített gyűjtéssel érintett területen a rendelkezésre álló hulladékgyűjtő szigeteken található
gyűjtőedényekben köteles elhelyezni e rendeletben foglalt előírások alapján.
(8) A Közszolgáltatón kívül más személy számára tilos az elkülönített gyűjtésre szolgáló
gyűjtőszigeteken, valamint a házhoz menő elkülönített gyűjtéshez biztosított zsákokban elhelyezett
hulladékok eltávolítása, ezen anyagok a Koordináló szerv tulajdonát képezi és egyben a
Közszolgáltató birtokába kerül.
13. § (1) Gyűjtősziget használata esetén az elkülönített hulladékoknak az elhelyezés céljára szolgáló
helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. Az elkülönített hulladékot a kijelölt
helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne
szennyezze.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
gyűjtőszigeten történő elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a
Közszolgáltató, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztántartásáról, a hó és síkosságmentesítésről az Önkormányzat gondoskodik.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt vagy zsákot a szállítás
napján lehet kihelyezni a közterületre reggel 6.30 időpontig.
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.
(5) A Közszolgáltató jogosult az elszállítást megelőzően ellenőrizni az ingatlan elé kihelyezett
elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítására szolgáló gyűjtőedények vagy zsákok tartalmát.
(6) Amennyiben a gyűjtőedényben vagy a zsákban nem az előírásoknak megfelelően került a
hulladék elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja,
és az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. A
Közszolgáltató ebben az esetben nem köteles az így elhelyezett hulladék elszállítására.
(7) Ha a Közszolgáltató felszólítását követően az ingatlanhasználó ismételten megsérti a
hulladékgyűjtés szabályait oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló
gyűjtőszigeten lévő gyűjtőedényben vagy a házhoz menő gyűjtési rendszerben rendelkezésre bocsátott

gyűjtőedényben vagy zsákban nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli,
úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértéséről a Csurgói Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjét (a továbbiakban: Jegyző) értesíti.
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8/A. Zöldhulladékok gyűjtése
13/A. §

(1) A település teljes területén a Közszolgáltató január hónapban – előre meghirdetett időpontban két alkalommal biztosítja a karácsonyi fenyőfák gyűjtését házhoz menő gyűjtési rendszerben.
(2) A karácsonyi fenyőfát a szállítás napján kell kihelyezni a közterületre reggel 6.30 időpontig úgy –
a karácsonyfadíszektől, szaloncukor papírtól és karácsonyfa tartótól megtisztított állapotban –,
hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne
károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz
által jól megközelíthető legyen.
(3) A Közszolgáltatón kívül más személy számára tilos a természetes személy ingatlanhasználó által
kihelyezett karácsonyi fenyőfák elszállítása.
(4) A Közszolgáltató a begyűjtött karácsonyi fenyőfák továbbkezeléséről a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően gondoskodni köteles.
13/B. §
(1) A természetes személy ingatlanhasználó részére a zsákos házhoz menő zöldhulladék gyűjtéshez a
Közszolgáltató zsákot biztosít.
(2) A Házhoz menő zsákos gyűjtési rendszer keretében a Közszolgáltató évi 9 alkalommal - amelyből
április-november időszakban legalább havi 1 alkalommal - szállítja el a kihelyezett
zöldhulladékot. Ehhez a Közszolgáltató évente kilenc darab 120 liter űrmértékű gyűjtőzsákot
biztosít ingatlanonként.
(3) A zöldhulladék elszállításának időpontjait szállítási naptár rögzíti, amely egy évre előre, szakmai
szempontok alapján készül.
(4) A zsákos házhoz menő zöldhulladék gyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban kizárólag
az azokon megjelölt feliratoknak megfelelő anyagú zöldhulladékokat (kizárólag fű és falevél)
szabad elhelyezni.
(5) A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés kizárólag azon természetes személy ingatlanhasználó
számára biztosított, aki a közszolgáltatás díját megfizeti, illetve a rendszeres hulladékelszállítást
nem szünetelteti.
13/C. §
(1) A zöldhulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok elszállítása a Közszolgáltató által készített szállítási
naptárnak megfelelően történik. Gyűjtési napokon ingatlanonként legfeljebb egy darab gyűjtőzsák
helyezhető ki.
(2) A Közszolgáltatón kívül más személy számára tilos a zsákos házhoz menő zöldhulladék
gyűjtéshez biztosított zsákokban elhelyezett hulladékok eltávolítása.
(3) A zöldhulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot a szállítás napján kell kihelyezni a közterületre
reggel 6.30 időpontig úgy, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.
(4) A Közszolgáltató jogosult az elszállítást megelőzően ellenőrizni az ürítésre az ingatlan elé
kihelyezett zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsák tartalmát.
(5) Amennyiben a gyűjtőzsák a zöldhulladék fogalmába nem tartozó anyagot tartalmaz, úgy a
Közszolgáltató az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni
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betartására, valamint a természetes személy ingatlanhasználó köteles gondoskodni a nem
megfelelően kihelyezett hulladék jogszabályoknak megfelelő elhelyezéséről.
(6) A zöldhulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsák használatának rendjéről a Közszolgáltató
köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak.
9. Nem rendszeres közszolgáltatások
14. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente két
alkalommal, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. A lomtalanítás lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a település lakosságát időben tájékoztatja a hulladékgyűjtés, a lomhulladék, a
veszélyes hulladék gyűjtésének időpontjáról, valamint a meghatározott naptól eltérő időben végzendő
gyűjtésről. A lomtalanítási akciót a Közszolgáltató az Önkormányzattal egyeztetett időpontban hajtja
végre.
(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó legkorábban a szállítását megelőző napon 18 óra után
helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre. A lomhulladékot úgy kell elhelyeznie az
ingatlanhasználónak az ingatlana előtti közterületen, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne
akadályozza, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével, és a begyűjtő jármű által jól megközelíthető legyen.
(4) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a
rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.
10. A közszolgáltatási díj fizetésének rendje
15.§ (1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(2) A közszolgáltatási díj egytényezős.
(3) Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a
tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a
szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a Közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a Koordináló szerv
vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos tulajdoni hányaddal
rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos nevére
és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.
16. § (1) A közszolgáltatás díját az ingatlanhasználónak (természetes személy) negyedévente a
számlán feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes
megfizetése esetén a Koordináló szerv késedelmi kamatot érvényesíthet.
(2) A közszolgáltatási díjat 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.
(3) A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a jogi
személyiségek helyi szervezetei, egyéni vállalkozók a hulladékszállítás díját a számlán szereplő
fizetési határidőig fizetik meg.
(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Koordináló szerv
visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési
kötelezettségbe beszámítja.
(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó, rendelkezésre állását igazolja.
17. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatási díjhátralékot a Koordináló szerv
hajtja be a kötelezett ingatlanhasználótól.

(2) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok
akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a
mulasztását.
11. A közszolgáltatás szünetelése
18. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó – részére történő közvetlen számlázás esetén legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkezelési
közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem
tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az ingatlanban senki sem lakik. Ezen feltétel teljesülését az
ingatlanhasználó utólag – nullás, vagy csak alapdíjat tartalmazó, a szüneteltetés időpontjára vonatkozó
közmű számlákkal - igazolni köteles az időszakot követő 90 napon belül. Utóbbi hiányában a
természetes személy ingatlanhasználó a díj megfizetésére kötelezett. Szüneteltetni csak hiánytalanul
kitöltött, aláírt Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodás megléte esetén lehetséges. A szüneteltetés
megkezdése előtt, illetve ideje alatt az ingatlanhasználónak nem lehet 180 napot meghaladó lejárt
tartozása.
(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó
ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.
(3) A szüneteltetés idejére már kiszámlázott közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv a közüzemi
számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá.
12. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
19. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása
és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak
nyilvántartása.
(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet
köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.
(3) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a Közszolgáltató
gondoskodik.
(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.
(6) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak
megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék
megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.
13. A rendelet betartásának ellenőrzése
20. § (1) A rendeletben foglaltak betartását és a Közszolgáltató vállalásainak megvalósulását a
Jegyző ellenőrzi.
(2) A Közszolgáltató köteles a Jegyző felé jelezni, ha tevékenysége során e rendelet szabályainak
megsértését tapasztalja.
(3) Az az ingatlanhasználó, aki
a) a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, és ezt a tényt a keletkezését követő 15
napon belül írásban nem jelenti be a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán,
b) a hulladékát nem elkülönítetten gyűjti, illetve az erre vonatkozó, e rendeletben rögzített
szabályokat nem tartja be,

c) a hulladék elszállítása céljából a gyűjtőedényt vagy zsákot úgy helyezi ki, hogy az
akadályozza a jármű - és gyalogosforgalmat, vagy annak elhelyezése baleset - vagy károkozás
veszélyt idéz elő,
d) a Közszolgáltató felhívására sem teszi a gyűjtőedényt üríthetővé, és használhatóvá,
e) a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és
környezetének tisztántartásáról nem gondoskodik, vagy
f) a szünetelés feltételeiben bekövetkezett változást írásban nem jelenti be a Közszolgáltató
ügyfélszolgálatán, külön jogszabályban meghatározott hulladékgazdálkodási pénzbírsággal
sújtható.
14. Átmeneti rendelkezések
21. § A fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj maximális mértékét a Ht. 91.§-a alapján
kell megállapítani.
15. Záró rendelkezések
22. § Ez a rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályba.
23. § Hatályát veszti Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési
hulladékgazdálkodásról szóló 16/2015. (VIII.28.) rendelete.

Csurgó, 2016. július 21.

Fábián Anita sk.
jegyző

Füstös János sk.
polgármester

Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetése 2016. 07. 29-én, az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
megtörtént.
Fábián Anita sk.
jegyző
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