Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól
[ Egységes szerkezetben a 12/2016. (IX.09.) Ökt. rendelettel]
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „a hulladékról” szóló 2012. évi
CLXXXV. tv. (továbbiakban: Ht) 35.§ a)-g) pontjaiban, 39.§ (2) és (5) bekezdéseiben és a
88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. fejezet
1. Általános rendelkezések
1. §
(1)
A rendelet célja a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések
betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását,
a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.
(2) A rendelet területi hatálya Visegrád város közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (2) bekezdés szerinti területen keletkező települési
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra.
(4) A rendelet személyi hatálya Visegrád közigazgatási területén belül minden
ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelőre és használóra (továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos) terjed ki, függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy, vagy
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.
(5) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás a települési és a lakossági veszélyes
hulladék gyűjtése, elkülönített gyűjtése, elszállítása, tárolása és ártalmatlanítása.
(6) A (2) bekezdés szerinti területen a hulladékgazdálkodási közszolgáltató Visegrád Város
Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási szerződés
alapján a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft és alvállalkozója Ave Tatabánya
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt (továbbiakban: Közszolgáltató).
(7) A Visegrád városban keletkező, a Közszolgáltató által gyűjtött és elszállított települési
hulladékot, a Közszolgáltató a Tatabányai Dubnyik-völgyi Regionális Hulladéklerakóba, a
lakossági veszélyes hulladékot pedig jogosultsággal rendelkező szervezethez szállítja
ártalmatlanításra.
(8) Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal
kell alkalmazni és értelmezni.
II. fejezet
2. A háztartási hulladék gyűjtésére és szállítására
vonatkozó szabályok
2. §
(1) A lakó és az üdülőterületi ingatlan tulajdonosa köteles a Közszolgáltató által nyújtott
közszolgáltatást a háztartási hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal – a
Közszolgáltató által megjelölt, lakóingatlanok esetében keddi, míg üdülőterületi ingatlanok
esetében hétfői napokon - igénybe venni.

(2) A közszolgáltatás körében a 110 literes űrtartalmú az adott tárgyévre vonatkozó
matricával ellátott gyűjtőedények (továbbiakban: gyűjtőedény) és egyedi jelölésű
hulladékgyűjtő műanyag zsákok (továbbiakban: műanyag zsák) használhatóak.
(3) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak
fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak
egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést
ne károsítsa.
(4) A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott műanyag
zsákban lehet települési hulladékot kihelyezni.
(5) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18.00 órától, a szállítás napján legkésőbb 06.00
óráig helyezendő ki, és a szállítás napján 18.00 óráig tartható közterületen. A műanyag zsák
csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre. Ahol a műanyag zsák elhelyezésére
zsákos gyűjtőpont áll rendelkezésre, a zsákokat ezekben kell elhelyezni.
(6) A gyűjtőedénybe illetve a műanyag zsákba tilos építési törmeléket, forró hamut, mérgező,
veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók
egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki
berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a
környezetet.
(7) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött,
vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett
hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét – emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon
kiüríteni nem lehet – az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem
üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni. A gyűjtőedényben illetve
a műanyag zsákban elhelyezhető hulladék tömege legfeljebb 20 kg.
(8) A gyűjtőedények beszerzése, javítása, pótlása szükség szerinti tisztítása és fertőtlenítése
ingatlantulajdonos kötelessége.
(9) A gyűjtőedényen fel kell tüntetni a tárgyévre vonatkozó matricát. A használó, feltüntetési
kötelezettségének a közszolgáltató által biztosított matrica tárolóra történő felragasztásával
tesz eleget.
(10) A kihelyezett gyűjtőedény illetve a műanyag zsák nem akadályozhatja a jármű és
gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
(11) A gyűjtőedény illetve a műanyag zsák környékét, megközelítési útvonalát tárgyak
elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely a
gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.
(12) Az üdülőterületi ingatlanok tulajdonosai által használt műanyag zsákokra illetve abban
elhelyezendő hulladékokra a rendelet 2.§ (4)-(6) és a (9)-(10) bekezdésekben foglaltak
értelemszerűen alkalmazandók.
3. Elkülönített hulladékgyűjtés szabályai
3.§
(1) Visegrád Város közigazgatási területén az Önkormányzat a Közszolgáltatóval
együttműködve elkülönített hulladékgyűjtési (továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtés)
közszolgáltatást szervez és tart fenn.
(2) A Közszolgáltató elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtésre gyűjtőszigetes szelektív
hulladékgyűjtést üzemeltet.
(3) A szelektív gyűjtőkonténerekbe csak az azokon feltüntetett fajtájú hulladék (papír, PETpalack, üveg) kerülhet, tilos bennük rendeltetéstől eltérő, környezetre vagy emberi egészségre
ártalmas, vagy a gyűjtőjárművet rongáló hulladékot elhelyezni.

(4) A Közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeit az Önkormányzattal
kialakított járatterv szerint üríti ki.
4. Lomtalanítás és a veszélyes hulladék gyűjtés szabályai
4.§
(1) A nagydarabos hulladék (lom) és a lakossági veszélyes hulladék felügyelt, szervezett
gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente egy alkalommal a Közszolgáltató - az
Önkormányzattal előzetesen egyeztetett - meghirdetett időpontokban és módon gondoskodik.
(2) A lomtalanítás és a lakossági veszélyes hulladék gyűjtésének önkormányzattal egyeztetett
időpontjáról és a végrehajtás módjáról a Közszolgáltató 15 nappal korábban az Önkormányzat
hivatalos lapjában és az Önkormányzat honlapján értesíti a lakosságot.
(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék;
b) gumiabroncs hulladék;
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
e) veszélyes hulladék;
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és üveg hulladék;
h) kerti biohulladék.
(4) Amennyiben a nagydarabos hulladékot az ingatlantulajdonos nem a lomtalanítás
meghirdetett időpontjában helyezi ki a közterületre, úgy a Közszolgáltató a hulladék
pótlólagos elszállításáért az érintett ingatlantulajdonos részére hulladékgazdálkodási díjat
számol fel.
(5) A lomtalanítás alá tartozó hulladékot úgy kell elhelyeznie az ingatlantulajdonosnak, hogy
az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa,
továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei
5.§
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék
elszállítását, ha:
a) az nem a 2§ (2) bekezdésben rögzített gyűjtőedényben illetve műanyagzsákban kerül
átadásra,
b) a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben vagy
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt üríteni nem lehet, a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az
ingatlan tulajdonosának felróható okból - nem üríthető,
c) a gyűjtőedényben vagy a műanyag zsákban települési hulladéknak nem minősülő
hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, izzásban lévő
salakot vagy földet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,
d) a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy
berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a
környezetet,
e) a gyűjtőedényben illetve a műanyag zsákban 20 kg-ot meghaladó tömegű hulladékot
helyeztek el,

f) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény illetve a műanyag zsák
mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető
el, illetve nem minősül települési hulladéknak,
g) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.
(2) A gyűjtőedény kiürítésének illetve a műanyag zsák elszállításának megtagadásáról a
Közszolgáltató az ok feltüntetésével a kiürítés megtagadásának alkalmával, írásos formában,
beazonosítható és visszaellenőrizhető módon értesíti az ingatlan tulajdonost. Az
ingatlantulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről
gondoskodni. Ha e kötelességének az ingatlantulajdonos a szállítás meghatározott újabb
időpontjáig nem tesz eleget, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos költségére és
felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszüntetheti,
vagy mással megszüntetteti.
6. Az Ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6. §
(1) A rendelet 1. § (4) bekezdése hatálya alá tartozó Ingatlantulajdonos a Ht. és e rendelet
előírásait betartva köteles igénybe venni a közszolgáltatást és betartani a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat.
(2) Az Ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért díjat nem fizet, helyette azt az
önkormányzat költségvetése terhére finanszírozza és fizeti meg közvetlenül a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nek.¹
(3) Az ingatlantulajdonos az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15
napon belül köteles bejelenteni.
(4) Az Ingatlantulajdonosnak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan
panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia.
(5) Az Ingatlantulajdonosnak joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos javaslatait megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra érdemi tájékoztatást
kapjon.
7. Adatvédelmi rendelkezések
7. §
(1) A rendelet alapján a Közszolgáltató a közszolgáltatói tevékenységhez kapcsolódóan a
közszolgáltatás igénybevételére köteles Ingatlantulajdonosokról az azonosításukhoz
szükséges személyes adatokat jogosult nyilvántartani.
(2) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes
személyazonosító adatokat valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat jogosult
kezelni.
(3) A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató „az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv rendelkezéseinek megfelelően
köteles eljárni.
(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.
¹ Módosítva a 12/2016. (IX.09.) Ökt. rendelettel

(5) A Közszolgáltató a nyilvántartott, kezelt személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatási
feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, azon időtartam
alatt, amíg az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást igénybe veszi, valamint e igénybevétel,
jogosultság megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettségig.
(6)
Az adatkezelés célja, a közszolgáltatással összefüggően az Ingatlantulajdonos
személyének megállapítására alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
8. Ingatlanok, közterületek tisztán tartása
8.§
(1) Az Önkormányzat a Város és Községgazdálkodási Csoporton keresztül gondoskodik a
közterületek rendszeres tisztításáról, portalanításáról, a téli üzemeltetés megszervezéséről
(hóeltakarítás, síkosság-mentesítés), a települési hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról a
szerződéses jogviszonyban álló közszolgáltató útján.
(2) A város területén szennyező anyagot (hulladékot, folyadékot, stb.) csak olyan módon
szabad szállítani, hogy a szállítás során por, elfolyás, vagy egyéb szennyeződés ne
keletkezzen. Ha a szállítás közben a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője
köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
(3) Közterületen nem lehet gépjárművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet
végezni, amely szennyeződést okoz.
(4) Állati tetemet és minden olyan anyagot, amely a környezetet szennyezi, a lakosság
egészségét veszélyezteti sem köz-, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.
(5) Elhullott állat tetemét az állat tulajdonosa köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak
és saját költségén - a tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező személlyel,
vállalkozóval - azonnal elszállíttatni. Az állati tetemek közterületről történő elszállíttatásáról a
Polgármesteri Hivatal a bejelentést követő 24 órán belül gondoskodik.
(6) Közterületet fekáliával és állati ürülékkel szennyezni nem szabad. A közterületen
sétáltatott háziállatok ürülékét az állat tulajdonosa azonnal köteles feltakarítani.
9. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint az
úttestig terjedő közterület tisztántartásáról, a nyílt árkok folyamatos rendben tartásáról,
továbbá a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok
eltávolításáról;
b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (kapualj, lépcsőház, folyosó, pince,
padlástér, stb.) valamint udvarok és kertek környezet-egészségügyi (köztisztasági-, települési
környezet tisztasági) tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről.
(2) A csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkokat betemetni nem szabad.
(3) Az ingatlanokon minden olyan lomot, hulladékot tárolni, mely veszélyezteti az emberi
egészséget, szennyezi a környezetet és rontja a rendezett városképet nem szabad.
(4) Az ingatlan tulajdonosa téli időszakban, havazást követően az ingatlanát közvetlenül
határoló közterületen lévő járdáról a havat, jeget haladéktalanul köteles eltakarítani, a
síkosságmentesítést elvégezni.
(5) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell felhalmozni, hogy az a
csapadékvíz elfolyását ne gátolja, illetve oly módon, hogy a gyalogos- és közúti forgalom
biztonsága és zavartalansága biztosított legyen.

(6) Az összegyűjtött havat elhelyezni gyalogos közlekedési útvonalon, útkereszteződésben,
úttorkolatban, a kapubejáró elé annak szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármű
megállóhelyén, a tömegközlekedésre szolgáló jármű és a járda közötti területen nem szabad.
(7) A hóeltakarítás és a jégmentesítés során tilos környezetszennyező anyagokat
(pl.:konyhasó), darabos, sérülést okozó anyagokat, valamint bomló és szerves anyagokat
használni. A jégmentesítésre homokot, hamut, fűrészport, kőporlisztet kell szóróanyagként
használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra, síkosság-mentesítésre kötelezettnek
kell gondoskodnia.
9. Az építési terület tisztántartásának szabályai
10.§
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlan tulajdonosának és az
építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.
(2) Építési beruházás esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak
(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az
általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
(3) Építésnél, felújításnál, vagy bontásnál az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy
kell tárolni, hogy port és egyéb szennyeződést ne keletkeztessen.
(4) Közterületen építési és egyéb törmelék csak konténerben tárolható, melyhez „a közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről” szóló 12/2013.
(V.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3§ (2) bekezdés ca) pontja
értelmében, ezen rendelet szabályai alapján a polgármester által kiadott közterület-használati
engedély szükséges.
(5) A közúton, útpadkán építési törmeléket, valamint bármilyen egyéb hulladékot elhelyezni
nem lehet.
10. Ellenőrzés
11.§
(1) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének és a közterületek
állapotának ellenőrzését a Közszolgáltató és Visegrád Város Önkormányzat Jegyzője végzi.
III. fejezet
11. Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti " a köztisztaságról, illetve a
települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról" szóló 3/1999.(II.26.)
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 6/1999. (XII. 15.), a 15/2005. (X. 14.), a
23/2006. (XII. 15.), a 9/2012. (VI.26.) és a 11/2013. (V.24.) önkormányzati rendeletek.
Visegrád, 2014. február 14.

Félegyházi András
polgármester

Dr. Szabó Attila
aljegyző

