Pilisszentkereszt község Önkormányzatának
4/1999.(II. 12.) sz. rendelete a
TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról
/a 5/2000. (II. 15.), 12/2000. (XII. 15.), 11/2001. (XII. 13.), 1/2003. (I. 31.), 1/2005. (II. 16.),
valamint az 1/2006. (I. 31.) sz. rendeletek módosításaival egységes szerkezetben/

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 1995.évi XLII. tv-ben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, melyek biztosítják a
település szilárd hulladékának összegyűjtésével és elszállításával valamint e szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos rendjét.

2. § E rendelet hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.

3. § Az önkormányzat a község területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését,
elszállítását és ártalommentes elhelyezését szolgáltató szervezettel kötött szerződés
formájában biztosítja.
A szilárd hulladék kezelését ellátó szervezet : RUMPOLD BICSKE KFT – 2060 Bicske,
Kossuth u. 60-62. (továbbiakban: közszolgáltató)
A fenti közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan
tulajdonosa, használója, bérlője (továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanon keletkező
szilárd hulladék elhelyezéséről – jelen rendeletben meghatározott módon – a
közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

4. § /1/ A rendszeres hulladékszállításba bekapcsolt területen (1. sz. melléklet) a
közszolgáltatás – a gyűjtés formáját tekintve - 2 féle szállítási módot alkalmaz.
/2/ A lakossági hulladékszállítás
110 l-es kukás és
1100 l-es bobros tárolóedényben történik.
/3/ Intézmények szemétszállítására e rendelet 2. sz. mellékletében szereplő tárolóedények
igényelhetők.

5. § /1/ Kukás szállítás esetén a tároló edényeket a tulajdonos vásárolja meg, tulajdonaként
kezeli, javításáról, pótlásáról saját költségén köteles gondoskodni.
/2/ Amennyiben az edényzetben a közszolgáltatást végző dolgozó hibájából keletkezett
kár, a közszolgáltató köteles saját költségén gondoskodni annak kijavításáról illetve
cseréjéről.
/3/ Az ingatlan tulajdonosa köteles a tárolóedényét tisztán tartani, kimosni, fertőtleníteni.
/4/ A tárolóedényeket a hulladékszállítás napján az ingatlan tulajdonosa köteles
kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a közúti forgalmat ne akadályozza.

2.
/5/ A szolgáltató hulladékszállítást végző dolgozói kötelesek a tárolóedényeket ürítés
után arra a helyre visszatenni, ahová a tulajdonos kihelyezte.

6. § /1/ A bobrokat a rendszeres szállításba bevont területeken az ingatlantulajdonosok részére
– kizárólag közterületen elhelyezve – a közszolgáltató biztosítja.
/2/ A bobrok helyét a Polgármesteri Hivatal jelöli ki.
/3/ A bobrok jó karban tartása, esztétikus kinézetének biztosítása, a bobrok és
környezetének tisztántartása a közszolgáltató kötelessége.
/4/ Közületek, intézmények, vállalkozók részére a közszolgáltató bérleti díj ellenében
biztosít bobrokat.

7. § /1/ A közszolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött
megállapodás szerint heti gyakorisággal szerdai napokon végzi.
/2/ A szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat és a szolgáltató
által kötött szerződés rögzíti.

8. § /1/ A háztartási hulladék rendszeres elszállítási szolgáltatásába bevont területeken a
szolgáltatást a lakás és üdülőtulajdonosok részére egész évben biztosítani kell. A
szolgáltatásért az 2. sz. mellékletben meghatározott díjat kell a tulajdonosoknak
fizetni.
/2/ A közületi, intézményi hulladék rendszeres elszállítási szolgáltatásába bevont
területeken a szolgáltatást a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
társaság, magánvállalkozó részére egész évben, illetve szezonális üzemelés esetén az
üzemelés időszakára biztosítani kell. A szolgáltatás igénybevétele és az ennek
megfelelő díj fizetése kötelező.
/3/ A /2/ bekezdésben meghatározott tulajdonos abban az esetben köthet más
szolgáltatóval a szilárd hulladéka elhelyezésére szerződést, ha a közszolgáltató által
biztosított szolgáltatás szállítási módja (pl. gyakorisága) közegészségügyi okból nem
megfelelő.

9. § /1/ A közszolgáltatás díjának összegét az önkormányzat állapítja meg.
A díjszámítás alapja:
- lakások esetében: a lakásban élők száma;
- üdülők esetében: üdülőegység;
- közület, intézmény, vállalkozó esetében: l illetve m3.
/2/ A lakásban élők számát a lakás tulajdonosának, használójának be kell jelentenie a
közszolgáltatónak. Amennyiben a lakásban élők számában változás áll be, azt a
szolgáltatónak 15 napon belül be kell jelenteni. A megváltozott létszámot a
díjszámlázásnál a bejelentést követő hónaptól kell figyelembe venni.

3.
/3/ Nem kell szolgáltatási díjat fizetni, ha a lakás nem lakott, és ennek tényéről, várható
időtartamáról a szolgáltatás korábbi igénybevevője előzetesen írásban értesíti a
szolgáltatót (önkormányzatot).
/4/ Nem kell szemétszállítási díjat fizetni a 75. életévét betöltött személynek.

10. § /1/ Nem háztartási hulladéknak minősülő anyag elszállításáról az ingatlan tulajdonosa
saját költségére köteles gondoskodni. E szolgáltatás díja szabad árformába tartozik.
/2/ Kijelölt hulladéktároló hely
- kommunális hulladék részére: pilisvörösvári hulladékátrakó állomás
- építési törmelék részére: pilisborosjenői sittlerakó telep.

11. § A polgármesteri hivatal évente egy alkalommal un. lomtalanítási akciót szervez a
település hulladékszállításba bevont területein, melynek keretében az egyéb szilárd
hulladék elszállításáról – a közszolgáltatóval kötött szerződés szerint - gondoskodik.

12. § /1/ A díjak számlázásáról és beszedéséről a közszolgáltató gondoskodik. A hulladék
szállítási díjat magánszemélyeknek negyedévenként kell kiszámlázni.
/2/ A nem lakossági közszolgáltatás igénybevételének és fizetésének módját a
szolgáltatóval kötött egyedi szerződés határozza meg.

13. § /1/ E rendelet alkalmazásában:
a.) települési szilárd hulladék : az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd
halmazállapotú visszamaradt anyag, a veszélyes hulladék és a radioaktív
hulladék kivételével.
A települési szilárd hulladék 3 csoportba osztható:
- háztartási hulladék;
- közületi, intézményi hulladék;
- egyéb szilárd hulladék.
b.) háztartási hulladék:
- lakások, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben keletkezett
szilárd hulladék, így például a salak, rongy, söpredék, hamu, korom,
edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, továbbá kisebb
mennyiségű falvakolat, a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék;
- lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából keletkezett
hulladék, ha a hetente keletkezett összes mennyiség nem haladja meg a
110 litert. Az ezt meghaladó mennyiségű hulladék elszállításáért külön
díjat kell fizetni.
c.) közületi, intézményi hulladék: a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező társaság székhelyén vagy telephelyén, használatában lévő egyéb
épületében keletkező szilárd hulladék az ipari, veszélyes és radioaktív
hulladékok, valamint az építési törmelék kivételével.

4.
d.) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más
helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési
tárgy, lom bútor, háztartási berendezés és készülék, stb.) valamint az azokhoz
tartozó területeken keletkezett hulladék.
/2/ Nem minősül települési szilárd hulladéknak az emberi ürülék, állati hulla és trágya,
sár, jég és hó, az épület megrongálódásából, javításából vagy bontásából származó
20 kg mennyiséget meghaladó hulladékanyag, a robbanásveszélyes hulladék, a
veszélyes (mérgező, fertőző) hulladék.
/3/ E rendelet vonatkozásában a lakásban élőnek az a személy számít, aki három
hónapnál hosszabb ideig él az adott lakásban, függetlenül attól, hogy oda
bejelentkezett-e vagy sem.

14. § Szabálysértést követ el és 10.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a szilárd
hulladék kezelésével valamint a hulladékgyűjtő edények használatával kapcsolatos
szabályokat megszegi.

15. § /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti a köztisztaság helyi
szabályozásáról szóló 2/1988. sz. tanácsrendelet 3. §-a, a 3. § előtti „Fogalmi
meghatározások „ cím, a 6. § előtti „Köztisztasági szolgáltatás ellátása” cím, a 6-9. §a, 11. §-a.

Sebesiné Szlávik Klára sk
jegyző

Havelka József sk
polgármester

Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. március 9.

A kiadmány hiteléül

Pilisszentkereszt, 2006. március 9.

Sebesiné Szlávik Klára
jegyző

1. sz. melléklet az önkormányzat 4/1999.(II. 12.) sz. rendelethez

A közszolgáltatásba bevont területek jegyzéke

I.

Pilisszentkereszt
a., kukás szemétszállítás (lakásonként)
Béke utca
Cserfa utca
Dobogókői út
Forrás utca
Fő út
Kossuth L. utca
Liliom utca
Malom utca
Mester utca
Orgona utca
Pataksor
Petőfi S. utca
Pilisszántói út
Pomázi út
Rákóczi F. utca
Rózsa utca
Szabadság tér
Szabadság utca
Szőlő utca
Tavasz utca
b., bobros szállítás (közterületen elhelyezett bobrok)
Tölgyfa utca
Hársfa utca
Kakashegy

II.

Dobogókő
a., bobros szállítás
Théry Ödön utca
Napsugár utca
Fény utca
Cserkész u.
Eötvös Lóránd sétány
Bükkös utca

Melléklet az önkormányzat 4/1999. (II. 12.) sz. rendeletéhez
(2. sz. melléklet az önkormányzat 1/2006 ( I. 31.) sz. rendeletéhez)

A szolgáltatásért meghatározott díjak.

I.

Pilisszentkereszten:

1. Lakás esetén:
2. Üdülő esetén:

II.

3.560,- Ft/fő/év
3.985,- Ft/üdülő

Dobogókőn:

1. Üdülő esetén: a szemétszállítás díját az önkormányzat - a szolgáltatóval kötött
szerződés alapján – fizeti (melynek fedezete az üdülők után
megállapított építményadó).

III.

Közületi kommunális hulladék esetén:
60 l-es kuka heti egyszeri ürítés:
110 l-es kuka heti egyszeri ürítés:
240 l-es kuka heti egyszeri ürítés:
1100 l-es bobr heti egyszeri ürítés:
1100 l-es bobr havi bérleti díj:

A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

909,1.674,3.596,15.677,3.281,-

Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó

