Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2017. (III…) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról
Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 5., 19.
pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. §
(1)

A rendelet célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természeti környezet védelme a település területén belül
keletkező hulladékok káros hatásaitól (kivéve a hulladékokról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 1. § (2) és (3) bekezdése). A kötelező
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható,
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége, átláthatósága.

(2)

Az önkormányzat a Ht-ben és annak a települési hulladék kezelésére, illetve az ahhoz
kapcsolódó közszolgáltatás ellátására vonatkozó végrehajtási rendeleteiben, valamint
a jelen rendeletben foglaltak szerint az ingatlanhasználókra kötelező hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez és működtet a települési hulladék rendszeres begyűjtése,
elszállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása és más kezelési műveletének
megvalósítása érdekében.

A rendelet hatálya
2.§
(1)
(2)

E rendelet területi hatálya Makó város közigazgatási területére terjed ki.
E rendelet tárgyi, személyi hatálya kiterjed:
a) Makó város közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásra, valamint az e rendeletben meghatározott közszolgáltatás
keretében gyűjtött hulladékok szállítására és kezelésére;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás)
igénybe venni köteles ingatlanhasználókra.

A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás tartalma
3. §
A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás a települési hulladék rendszeres
gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás, valamint

1/10

a Közszolgáltató által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő pontokon elhelyezhető, a
háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladék (és egyéb hulladékalkotók)
rendszeres gyűjtésére, elszállítására irányuló közszolgáltatás.

Makó Város Önkormányzata települési hulladékkal kapcsolatos feladatai
4. §

Makó Város Önkormányzata - a Ht.-ben meghatározottakon túl - a települési hulladékkal
kapcsolatos feladatai körében:
a) a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló
kormányrendeletben
meghatározottak
szerint
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) köt;
b) a Ht. rendelkezései alapján a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és
kezeléséről a közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik;
c) a közszolgáltatási szerződés www.mako.hu portálon történő közzétételéről
gondoskodik;
d) hulladékgazdálkodási koncepciót készít.

A közterületi hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok
5. §
(1)

(2)

(3)

A közterületi hulladék vonatkozásában a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője
köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha a tulajdonában, vagyonkezelésében lévő
közforgalmú és zöldterületen települési hulladék keletkezik.
A Közszolgáltató és a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője a közterületi
hulladékhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevételére külön írásbeli szerződést
köt. A szerződésben meg kell határozni különösen
a) a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,
b) a közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék
gyűjtésére és szállítására vonatkozó feltételeket (gyűjtés időpontja és
gyakorisága, felek kötelezettségei, stb.),
c) a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kikötéseket.
A közterületi hulladék gyűjtéséhez, a háztartási hulladék gyűjtéséhez, illetve a
háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez igénybe vehető gyűjtőedények a rájuk irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával - egyaránt alkalmazhatóak.
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Az ingatlanhasználó kötelezettségei
Hulladék kezelése
6. §
(1)

A rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatásba bevont területen az ingatlanhasználó
e rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a települési
hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatást.
(2) Gazdálkodó szervezet – a Ht. 32. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - akkor
köteles a helyi közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével
összefüggésben keletkezett települési hulladék kezeléséről (hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról) a Ht. 31. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
(3) Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet telephelyéül is szolgál, köteles a települési
hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági
tevékenysége során keletkezett hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és arra a
közszolgáltatást igénybe venni.
(4) Az ingatlanhasználó alapvető kötelezettsége, hogy a hulladék keletkezését a lehető
legalacsonyabb szinten tartsa.
(5) Az ingatlanhasználó az ingatlanon hulladékot nem halmozhat fel, valamint az
ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezheti ki.
(6) A keletkezett települési hulladékot, a kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás
keretein belül megszervezett gyűjtési rendhez igazítottan annak átvételéig
szakszerűen gyűjteni és tárolni köteles.
(7) A keletkezett települési hulladékot kizárólag a településen közszolgáltatást
működtető Közszolgáltatónak adhatja át.
(8) Az ingatlanhasználónak a települési hulladékot a Közszolgáltatónak elszállítás
céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie és tárolnia, hogy az környezet
szennyezést ne okozzon, illetve az a saját és mások testi épségét, jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a település környezetét ne szennyezze, nővény- és állatvilágát ne
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
(9) Az ingatlanhasználó a települési hulladékot fajtánként (üveg, PET palack, papír, fém)
szelektálva, térítésmentesen helyezheti el az erre a célra kijelölt szelektív
hulladékszigeteken. A hulladékszigetek kialakításáról az önkormányzat a
Közszolgáltatóval kötendő megállapodás útján rendelkezhet.
(10) Amennyiben gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozások a szemetet, hulladékot
a kijelölt hulladéktelepre (lerakóhelyre) saját fuvareszközzel szállítják, a
Közszolgáltatóval eseti szerződés útján állapodhatnak meg, s kötelesek
hulladékkezelési díjat fizetni.
A Közszolgáltató által működtetett szolgáltatási rendszerben biztosított, vagy azzal
megegyező paraméterekkel bíró és/vagy a közszolgáltató által elfogadott edényzeten
kívül hulladékot (szemetet) lerakni a város közigazgatási területén nem szabad.
Ennek megszegése esetén az üzemeltető a máshol lerakott szemetet az azt engedély
nélkül lerakó költségére elszállítja, egyidejűleg szabálysértési feljelentést tesz,
melynek alapján e rendeletben jelölt büntetés alkalmazható.
(11) A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem helyezhető el
a)
elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, fém- és üveghulladék;
b)
építési és bontási hulladék;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

(12)
(13)
(14)
(15)

(16)

állati tetem;
elektromos, elektronikai hulladék;
települési hulladéknak nem minősülő hulladék;
folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag;
veszélyes hulladék;
egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek
vagy mások életét, testi épségét, egészségét.
A hulladékgyűjtő edényzetben válogatni (guberálni) nem szabad.
Az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, fém- és üveghulladék hulladékgyűjtő
szigetre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
A lakossági zöldhulladék közös gyűjtőhelyére (komposztáló telepre) történő
elszállításáról saját költségén az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
Az ingatlanhasználó a lomtalanítás alkalmával a hulladékot, a Közszolgáltató által
előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki, elszállítás céljából arra a helyre,
amelyet a Közszolgáltatóval előzetesen egyeztetett.
A lomtalanítás alkalmával elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen,
hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a
növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
7. §

(1)
(2)
(3)

Ipari hulladék gyűjtése, tárolása és elszállítása, teljes egészében az ipari
tevékenységet gyakorló kötelessége.
Közterületen avart, kerti hulladékot, falombot, műanyagot és bármilyen szemetet a –
tűzvédelmi szabályok betartásával – sem szabad égetni!
Családi ház, műhely, üzlet udvarán szemetet 1 hónapnál tovább tárolni tilos!

Elkülönített hulladékgyűjtés
A szelektív hulladékgyűjtés
8. §
(1)

(2)

(3)

Közszolgáltató a településen szelektív hulladékgyűjtő szigeteket üzemeltet.
Gondoskodik a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a gyűjtőedények elhelyezéséről,
külön gyűjtőjárattal, speciális gyűjtőgépjárművel történő ürítéséről, karbantartásáról,
a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, elkülönítetten
gyűjtött, szennyeződéstől mentes hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a
vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékhoz nem keverhetők.
A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem
helyezhető el.
A zöldhulladék
9. §

(1)

Az önkormányzat a közterületi zöldhulladék gyűjtéséről a Makói Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. által gondoskodik. Az elhelyezés Makó, Földeáki út 0141/82 hrsz-ú
telephelyen történik.
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(2)

(3)

(4)

Az önkormányzat a lakosság által begyűjtött és a hulladékedények mellé lerakott
zöldhulladék gyűjtéséről a Közszolgáltató által végzett tevékenység által
gondoskodik.
A szállítás gyakorisága: 52 alkalom/év.
A hulladékedények mellé lerakandó zöldhulladékot átlátszó csomagolásban vagy
kötegelve kell elhelyezni.
Az önkormányzat a lakosság által begyűjtött és saját költségén a Makó, Földeáki út
0141/82 hrsz-ú telephely kiszállított zöldhulladék kezeléséről a Közszolgáltató által
végzett tevékenység által gondoskodik.
A zöldhulladék elhelyezése a Makó, Földeáki út 0141/82 hrsz-ú telephelyen a
lakosság részére térítésmentes.

A lomtalanítás
10. §
(1)
(2)

(3)

(4)

A lomtalanítás a Közszolgáltatóval történt egyezetés alapján, legalább évente 1
alkalommal történik.
A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a
háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos
gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.
Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa,
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) vegyes hulladék;
b) lakossági zöldhulladék;
c) állati tetem;
d) elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag- és üveghulladék;
e) építési és bontási hulladék;
f) gumiabroncs hulladék;
g) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
h) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött
hulladék;
i) veszélyes hulladék.

A közszolgáltatás díja
11. §
(1)

(2)
(3)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47. §-a és 91. §-a
szerint a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter
állapítja meg.
A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő
díjhátralék rendezésére a Ht. 52. §-ában meghatározott eljárás vonatkozik.
Az az ingatlanhasználó mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének a
megtérítése alól, akinek a bejelentés benyújtásának időpontjában nincs
közszolgáltatási díjhátraléka és az ingatlanát megszakítás nélkül legalább 3 hónap
időtartamban nem használja. Az ingatlan használaton-kívüliségét a közszolgáltató
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(4)

(5)
(6)

(7)

képviselőjének jelenlétében, nullás vízfogyasztással, vagy vízmérő hiányában
egyéb hitelt érdemlő módon kéthavonként igazolni szükséges.
Nullás vízfogyasztásnak tekintendő, ha a mérőóra kezdő és a záró óraállása között
legfeljebb kéthavonta max. 1 m3 vízfogyasztás keletkezik a használaton kívüli
ingatlanban.
A szünetelést és az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlanhasználó 15
napon belül köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni.
Az ingatlan használatának megszűnését, a hulladék keletkezésének a hiányát az
ingatlan használója kétséget kizáró módon, hatósági nyilvántartás adataival, tartós
gyógykezelésre vonatkozó okirat csatolásával, illetve erre egyéb alkalmas módon
igazolja.
A díjfizetési kötelezettség a megüresedést követő naptári hónap első napjától az
újbóli igénybevételt követő naptári hónap első napjáig szünetel.

Kedvezmények a szolgáltatási díj vonatkozásában
12. §
(1)

Amennyiben az önkormányzat díjkedvezmény, mentesség vagy ingyenesség
alkalmazásáról dönt, a kedvezmény igénybevételének feltételeit és eljárásrendjét
rendeletében szabályozza.
A közszolgáltatási szerződés
13. §

(1)

Makó Város Önkormányzata a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatást az önkormányzat saját vagy legalább többségi önkormányzati
tulajdonban lévő gazdálkodó szervezettel láttatja el, melyek megnevezését e rendelet
1. számú melléklete tartalmazza.
A feladatellátás rendjét, módját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A közszolgáltatási szerződést írásban kell megkötni, a szerződéskötéssel kapcsolatos
eljárásra, a szerződés módosítására, valamint megszűnésére a Ht. vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A hulladék szállításának minimális gyakorisága:
a) vegyes hulladék esetében
aa) lakóingatlanok esetében – lakótelepi lakások kivételével – heti egyszeri
alkalom,
ab) lakótelepi lakások esetében heti kétszeri alkalom,
ac) üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától szeptember
30. napjáig hetente egyszeri alkalom,
b) zöldhulladék esetében
ba) lakóingatlanok esetében – lakótelepi lakások kivételével – évi 52 alkalom,
bb) üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától szeptember
30. napjáig legalább 12 alkalommal alkalom,
c) elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (papírhulladék, valamint műanyag és
fém csomagolási hulladék) esetében havi egyszeri alkalom;
d) hulladékgyűjtő szigetekről az elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint üveg,
műanyag és fém csomagolási hulladék kétheti egyszeri alkalom;
e) gazdálkodó szervezet esetén amennyiben
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ea) a vegyes hulladék bomló szerves anyagot is tartalmaz: hetente egyszeri
alkalom;
eb) a vegyes hulladék bomló szerves anyagot nem tartalmaz: havonta egyszeri
alkalom.

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése
14. §
(1)

A Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevők személyes adatait azonosításra, a
szerződések megkötéséhez használhatja fel. Amennyiben az ingatlanhasználót
díjhátralék terheli, a Közszolgáltató köteles a települési önkormányzat részére a
díjhátralék adók módjára történő behajtása érdekében a közszolgáltatást igénybe
vevők személyes adatait átadni.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
15. §

(1)
(2)

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Makó Város
Önkormányzati Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2010. (IV.29.) rendelete.

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k.
jegyző
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1. melléklet Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017. (III…)
önkormányzati rendeletéhez
a közszolgáltatók megnevezéséről

1./ Makó Város Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd hulladék
elszállítását,
mint
kötelező
közszolgáltatást
a
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társuláson (székhelye:
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., törzsszáma: 583385, adószáma: 15583381-2-04)
keresztül a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság látja el (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz)
2./ A közterületi karbantartást és az ahhoz kapcsolódó zöldhulladék gyűjtést Makói
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (6900 Makó, Návay Lajos tér 5.) látja el.
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2. melléklet Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017. (III…)
önkormányzati rendeletéhez
a feladatellátás rendjéről és módjáról
I. A KOMMUNÁLIS HULLADÉK ÉS A LAKOSSÁGI ZÖLDHULLADÉK
SZÁLLÍTÁSÁNAK HETI BEOSZTÁSA

Lakosságnál és gazdálkodó szervezetnél keletkező háztartási és a háztartási hulladékhoz
hasonló hulladék összegyűjtése családi házas övezetben heti, tömbházas övezetben heti két
alkalommal történik
A Maros-parti üdülőövezetben a kommunális hulladék elszállítási a gyűjtőpontokról
minden év április 1-től, heti rendszerességgel történik évi 26 alkalomig.
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II. A SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK ÉS SZÁLLÍTÁSANAK
BEOSZTÁSA

A szelektív hulladék begyűjtése családi házas és kertvárosi övezetben:
- havi egy alkalommal, az adott hónap első teljes hetének szállítási napján történik.
A szelektív hulladék begyűjtése tömbházas övezetben és/vagy hulladékszigeteknél:
- havi két alkalommal, vagy szükség esetén további egyedi rendelés alapján történik.

III. LOMTALANÍTÁS

A lakosság a lomot jellemzően a hulladékedények mellé rakhatja le. Ettől eltérni csak
előzetes egyeztetés után lehetséges. A lom elszállításának időpontját a Közszolgáltatóval
egyeztetni kell. A lakosság évente 4db ingyenes lomtalanításra jogosult.

IV. HULLADÉKUDVAR
A Közszolgáltató a hulladékkeléssel kapcsolatos szolgáltatásához kapcsolódóan
hulladékudvart üzemeltet a Makó HRSZ 0414/83-on.
A hulladékudvarban leadható hulladékok: lom, szelektív hulladék (papír, műanyag, üveg,
fém) valamint veszélyes anyag.
A hulladékudvar heti 40 órás munkarendben működik.

V. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Közszolgáltató a hulladékkeléssel kapcsolatos szolgáltatásához kapcsolódóan
ügyfélszolgálatot köteles üzemeltetni.
A ügyfélszolgálatnak személyes kapcsolattartást kell biztosítania heti 20 órában, valamint
folyamatosan elektronikus felületen.

VI. KOMPOSZTÁLÁS

A Közszolgáltató a hulladékkeléssel kapcsolatos szolgáltatásához kapcsolódóan telepet
üzemeltet a Makó HRSZ 0414/82-en.
A lakosság részére a zöldhulladék beszállítása a komposztáló telepre ingyenes.
A komposztálótelep heti 40 órás munkarendben működik.
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