Bögöte Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(Egységes szerkezetben. Hatályos: 2017. január 1-től)
Bögöte Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. §
(1) Jelen rendelet célja:
a) Bögöte község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített
környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a
hulladékgazdálkodás eszközeivel;
b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének
elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének
csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék
környezetkímélő ártalmatlanítása.
(2)

A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden
tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy
a) a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet
terhelése és igénybevétele csökkenjen;
b) biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő
kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.

(3)

Bögöte Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási célok
elérése érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatározza a
hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás
általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.
2. Általános rendelkezések
2. §

(1)

Bögöte Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről,
elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2)

A kötelező helyi közszolgáltatás Bögöte község egész közigazgatási területére kiterjed.

(3)

A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi
közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési
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szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet
szerint szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.
(4)

A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony
hulladékra.

(5)

A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő
személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a
közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(6)1
(7)2
3. §
(1)

Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év
időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel
rendelkező ingatlantulajdonos harminc napnál hosszabb ideig az ingatlant
életvitelszerűen nem használja, és az üresedés várható időtartamát előzetesen írásban
leadott nyilatkozattal bejelenti a közszolgáltatónak. A szüneteltetésre vonatkozó
igénybejelentés megismételhető. Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt
újra lakottá válik, annak tényét az ingatlantulajdonos köteles legalább három nappal
korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni.

(2)

A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább tizenöt nappal a szünetelés kívánt kezdő
időpontja előtt, az ingatlantulajdonos írásban kérheti a közszolgáltatótól.

(3)3 Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
kerül kihelyezésre, úgy a tulajdonos egyidejű értesítése mellett, a Szolgáltató köteles a
hulladékot elszállítani, a közszolgáltatási díj felszámítása mellett.
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje
4. §
(1)4

Bögöte Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára
történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult
hulladékkezelő
az
STKH
Sopron
és
Térsége
Környezetvédelmi
és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., amely kötelező közszolgáltatónak minősül a
felek közt létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján.
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(2)

A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd
hulladékainak gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.
5. §

(1)

Az önkormányzat és a közszolgáltatók a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység
ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a
tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is.

(2)

Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett
hulladéklerakó telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési
szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.

(3)

A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a
Közszolgáltató végezhet.

(4)

A közszolgáltató négyheti gyakorisággal a lakosság számára díjmentesen házhoz menő
járattal biztosítja az elkülönítetten gyűjtött műanyag, fém, papír- és italos kartondoboz
elszállítását, melyhez díjmentesen zsákot biztosít.
4. A Képviselő-testület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai
6. §

A Képviselő-testület feladata különösen:
a) a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a
rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése;
b) a Közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és
a közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés
megkötése;
c) a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági
jogkörök gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése;
d) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és
az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív
hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása;
e) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a Közszolgáltató
tevékenységének segítése;
5. Az ingatlantulajdonosok kötelessége
7. §
(1)

A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele kötelező.
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(2)

A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények
használata kötelező, a hulladékgyűjtő edények mérete 80 literes, 120 literes és 240
literes lehet.

(3)

80 literes edényt csak nyugdíjas háztartások vehetnek igénybe.

(4)

A hulladékgyűjtő edényt az ingatlan tulajdonosnak kell biztosítania.

(5)

Az ingatlantulajdonos az ingatlanon közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem
halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre
nem helyezhet ki.

(6)

Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az
elszállításra való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag a
Közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást
veheti igénybe.

(7)

A tulajdonos köteles gondoskodni a háztartási hulladékot tartalmazó hulladékgyűjtő
edénynek szállítási napokon közterültre történő kihelyezéséről.

(8)

A közszolgáltató a tulajdonosok által gyűjtőedényében elhelyezett háztartási hulladékot
az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében, közterületen veszi át. A
gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű-, és gyalogos forgalmat és az elhelyezés
egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó
közérzetének indokolatlan megzavarásával.

(9)

Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a
Közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az
mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne
szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne
zavarja. A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat
csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni.

(10) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező
anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag,
kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a
hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a
gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. A
keletkezett károkat a szolgáltatás igénybevevőnek kell megtéríteni.
(11) A tárolóedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről a szolgáltatás igénybe vevője köteles
gondoskodni.
(12) Amennyiben a települési hulladék gyűjtése, és szállítása közben szennyezés keletkezne,
a szennyezett területet megtisztítani, és fertőtleníteni annak kell, aki a szennyezést
okozta.
(13) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy
parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban
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kialakult módon történő ürítését akadályozza.
(14) Az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig
szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű közszolgáltatás
körébe tartozó hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató
köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra, vagy időtartamra a hulladék
adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb
űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a többlet hulladék gyűjtésére alkalmas
műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást
a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.
(15) A bomló szerves hulladék saját ingatlanon komposztálható.
(16)5 Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat negyedévente utólag
köteles megfizetni a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv) által kiállított számla ellenében. A
díj megfizetésének módját, határidejét a számla tartalmazza.
(17)6 Késedelmes díjfizetés esetében a Koordináló szerv jogosult késedelmi kamat
felszámítására.”
6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
8. §
(1)

A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.

(2)

A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani,
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az
ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő
tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a
Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve
cseréje az ingatlantulajdonost terheli.

(3)

Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(4)

A lakosság részére nyújtott közszolgáltatás keretében a nagydarabos hulladék (lom)
szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente egy alkalommal a
Közszolgáltató gondoskodik.

(5)

A lomtalanítás időpontjáról a Közszolgáltató két héttel korábban értesíti az
Önkormányzatot, aki a helyben szokásos módon az időpontot közzéteszi.

(6)

A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen
rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt
hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai
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környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.
7. A közszolgáltatás díja7
9. §8
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
8. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek
10. §
(1)

Gazdálkodó szervezetek és díjfizetés szempontjából azonos szervek a 8. § (4)
bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe.

(2)

A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által
megjelölt gyűjtési helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és
gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá
ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.
9. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos
közszolgáltatás
11. §

(1)

A közterületeken keletkező háztartási
kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni.

és

egyéb

hulladékot

kizárólag

a

(2) Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató,
kereskedelmi, vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi
rendezvényt szervez, köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni és a Közszolgáltatóval
a közterületen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék
fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni.

10. A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali
feladatai
12. §
(1) A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal - a személyes adatok védelmére vonatkozó
7
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szabályok betartásával - a közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése
érdekében induló adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét.
(2)

A hivatal a közszolgáltatás időtartama alatt tájékoztatja a Közszolgáltatót a kiadott
telephelyengedélyekről, az üzletbejelentésekről, a 3. §-ban érintett, valamint a jogerős
határozat megküldésével a közterület foglalási engedélyekről és az építésügyi
igazgatásban kiadott használatbavételi engedélyekről.
11. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések
13. §

A Közszolgáltató minden naptári év utolsó negyedévében köteles beszámolni a Képviselőtestület előtt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről, melyhez a Közös
Önkormányzati Hivatal kiegészítő véleményt készít.
12. Záró rendelkezések
14. §
(1)

E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2)

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bögöte Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezeléséről, a
köztisztasági szolgáltatásról szóló 14/2001. (XII. 19.) önkormányzati rendelete.

Bögöte, 2013. december 12.

(:Patyi Elemér:)
polgármester

(:dr. Lendvai Róbert:)
jegyző

ZÁRADÉK
Kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel.
Bögöte, 2013. december 31.
(:dr. Lendvai Róbert:)
jegyző
Módosította: a 2/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2014. május 1. napjával, a 6/2016.
(VII. 14.) önkormányzati rendelet 2016. július 15. napjával, a 9/2016. (XII. 22.)
önkormányzati rendelet 2017. január 1. napjával,
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