
5/2012. (II.28) KT. rendelet

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési közszolgáltatásról

Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 

(1)  és  16.  §  (1)  bekezdésében,  valamint  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII. 

törvény  23.  §-ában  kapott  felhatalmazás  alapján,  64/2008.  (III.  28.)  Korm.  rendelet  a 

települési  hulladékkezelési  közszolgáltatási  díj  megállapításának  részletes  szakmai 

szabályairól rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya:

(1)  A települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  helyi  közszolgáltatás  Báránd  község  (a 

továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

2. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:

1. települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó - rendszeresen vagy alkalmilag 

képződő  -  szilárd  hulladék,  illetőleg  a  háztartási  hulladékhoz  hasonló  jellegű  és 

összetételű,  azzal együtt  kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban 

meghatározott veszélyes hulladékot és a radioaktív hulladékot;

2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az 

adott ingatlan külön tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;

3. ingatlantulajdonos:  az a természetes vagy jogi személy,  illetve jogi személyiséggel 

nem  rendelkező  szervezet,  akinek  vagy  amelynek  tulajdonában,  birtokában  vagy 

használatában  lévő  ingatlanon  települési  szilárd  hulladék  keletkezik.  A települési 

szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatási  szerződésből  fakadó  jogok  és 



kötelezettségek  tekintetében  a  társasház  vagy  szövetkezi  lakás  esetén 

ingatlantulajdonosnak  minősül  a  társasházi  vagy  lakásszövetkezeti  közösség 

egyetemlegesen, melyek nevében eljárni és jognyilatkozatot tenni a közös képviselő 

vagy a társasház, illetve lakás szövetkezet alapító okirata szerinti szerv, vagy személy 

jogosult.

4. ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag 

erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;

5. hasznosító  hely: a  település  szilárd  hulladéknak  vagy  valamely  összetevőjének  a 

termelésben vagy a közszolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre 

a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;

6. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az 

ingatlan  tulajdonosától  átveszi,  begyűjti,  elszállítja,  tárolja,  hasznosítja,  illetve 

ártalmatlanítja;

7. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, 

tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;

8. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a 

hulladék  keletkezésének  megelőzését,  mennyiségének  és  veszélyességének 

csökkentését,  kezelését,  ezek  tervezését  és  ellenőrzését,  a  kezelő  berendezések  és 

létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő 

vizsgáltatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;

9. közszolgáltató: Báránd  község  működési  területén  a  települési  szilárd  hulladékkal 

kapcsolatos  helyi  közszolgáltatás  ellátására  az  e  rendelet  szerint  kizárólagosan 

feljogosított hulladékkezelő; 

10. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési 

szilárd  hulladéknak  a  feljogosított  Közszolgáltató  által  az  ingatlantulajdonosoktól 

történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a 

hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működése;

11. közszolgáltatási  díj: az ingatlantulajdonos által  a közszolgáltatás igénybevételéért  a 

Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési 

időszakra vonatkozóan megállapított díj.

12. személyes adat:

a.) a  Tulajdonos  és  a  közszolgáltató  között  a  közszolgáltatás  ellátására 

vonatkozó  szerződéshez  minimálisan  szükséges  azonosító  adat,  a 

közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme;



b.) a  szerződő  fél  pontos  beazonosításához  és  a  díj  tartozás  behajtásához 

szükséges  egyéb azonosító  adatok,  a  szerződő fél  születési  ideje,  helye, 

anyja neve;

c.) továbbá  egyéb,  a  szolgáltatás  elvégzése  során  értelemszerűen kezelendő 

adatok,  például  a  keletkezett  hulladék  mennyisége,  szállítás/ürítés 

gyakorisága

13. gyűjtősziget: a  háztartásokban keletkező  hasznosításra  alkalmas,  különböző fajtájú, 

elkülönítetten  gyűjtött  háztartási  hulladék  begyűjtésére  szolgáló,  lakóövezetben, 

közterületen  kialakított,  felügyelet  nélküli,  folyamatosan  rendelkezésre  álló 

begyűjtőhely,  szabványosított  edényzettel,  amely  edényzet  kizárólag  a  rajta 

egyértelműen  megjelölt  fajtájú  települési  szilárd  hulladék  szelektív  begyűjtésére 

szolgál

14. közszolgáltatási  díj: az ingatlantulajdonos által  a közszolgáltatás igénybevételéért  a 

Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési 

időszakra vonatkozóan megállapított díj.

15.  kezelés:  a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezet szennyezés 

megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére 

irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a 

kezelőlétesítmények utógondozását is.

16. gyűjtés:  a  hulladék  rendezett  összeszedése,  válogatása  a  további  kezelésre  történő 

elszállítás érdekében.

17. begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa 

vagy  a  begyűjtő  telephelyén,  továbbá  a  begyűjtőhelyen  (gyűjtőpontokon, 

hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő 

összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén.

18. szállítás:  a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a 

fuvarozást is.

19. tárolás:  a  hulladéknak  termelője  által  a  környezet  veszélyeztetését  kizáró  módon 

végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése.

20. egyéb  települési  hulladék:  a  gazdasági  vállalkozásoknál  keletkező,  háztartási 

hulladékhoz hasonlójellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék.



A Képviselő-testület közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

3.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  a  jelen  rendeletben  foglaltak  szerint  hulladékkezelési 

közszolgáltatást tart fenn. A települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására  és  kezelésére  és  a  felsorolt  tevékenységek  ellátásáról  kötelező 

közszolgáltatás  keretében  a  40  településsel  közösen  megalapított  Bihari  Szilárd 

Hulladéklerakó  és  Hasznosító  Társulás  által  működtetett  Bihari  Hulladékgazdálkodási  Kft 

gondoskodik.

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 települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás díjának megállapítása;

d)  a  kötelező  közszolgáltatás  teljesítésével  összefüggő  önkormányzati  hatósági  jogkörök 

gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése;

e) a települési szilárd hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és az ártalmatlanítandó 

hulladék  mennyisége  csökkentése  érdekében  a  szelektív  hulladékgyűjtés  elterjesztésének 

támogatása;

f)  a  szükséges  adatok  és  információk  rendelkezésre  bocsátásával  a  közszolgáltató 

tevékenységének segítése;

g) a kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok évenkénti 

értékelése.

h)  módszerek kidolgozása a  keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére,  a  szelektív 

gyűjtés támogatása.

A közszolgáltatási szerződés

4. §

(1) A Képviselő-testület  a közszolgáltatóval szerződést köt a települési  szilárd hulladékkal 

kapcsolatos  kötelező  közszolgáltatás  teljesítésével  összefüggő  részletes  feltételek 



meghatározása  érdekében.  A szerződéskötő  települési  önkormányzatok felsorolását  a  jelen 

rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

(2) A közszolgáltatási szerződés az aláírás napjával jön létre és a szerződésben meghatározott 

időpontokban  lép  hatályba  és  -  a  felmondásnak  a  Ptk-ban  és  a  Hgt-ban  szabályozott  

felmondási eseteit kivéve - a hatályba lépését követő tizenötödik naptári év utolsó napján jár 

le.

(3)  Érvényes  közszolgáltatási  szerződés  nélkül  a  közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás 

körébe tartozó tevékenységet nem végezhet.

(4)  Az  e  rendeleten  alapuló  közszolgáltatási  szerződést  a  polgármester  írja  alá,  és  azt  a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon (helyben szokásos mód) közzé 

kell tenni.

A közszolgáltatást ellátó kötelezettségei

5. §

(1) A  Közszolgáltató  a  rendszeres  szemétszállításba  bevont  valamennyi  tulajdonos 

tekintetében  rendszeresen  köteles  teljesíteni.  A  teljesítést  csak  jogszabályban,  illetve  a 

Rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti.

(2)  A települési  szilárd  hulladékszállításba  bekapcsolt  területeken  a  közszolgáltatást  heti 

rendszerességgel,  az  előre  meghatározott,  és  az  ingatlan  tulajdonosok  által  megismerhető 

időpontban végezni.

(3)  A  közszolgáltatás  teljesítésének  feltételeiről  a  Közszolgáltató  az  ingatlantulajdonost 

írásban  köteles  értesíteni  vagy  felhívás  közzététele  útján  tájékoztatni.  A  hulladék 

begyűjtésének,  elszállításának  rendjét  (gyakoriság,  útvonal  és  időpont) -  a  keletkező 

hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az 

ingatlantulajdonosokat - változás esetén is - értesíteni.

(4)  A Közszolgáltató  a  keletkezett  hulladék  szállítási  időpontok  közötti  tárolása  céljából 

szabványedényt  –  legalább  1  db  120  literes  edényt  –  biztosít  a  tulajdonosnak, 

megállapodással.

(5) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra 

ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.

(6) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:

a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, 

b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, 



c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.

(7)  Közszolgáltató  köteles  az  ingatlantulajdonos  által  az  ingatlanán alkalmilag  keletkezett 

települési  szilárd hulladékot  legfeljebb évi  1 alkalommal,  maximum 1 m3,  illetve 200 kg 

mennyiségben - a bekezdésében meghatározott létesítménybe beszállíthatja és ott díjmentesen 

elhelyezheti.

(8)  A közszolgáltatás  végzése  során  a  közterületet  szennyeződéstől  megóvni,  a  kihullott 

hulladékot  összegyűjteni,  a  gyűjtőedényzeteket  rendben  a  kihelyezés  helyére  visszarakni, 

valamint  a  Közszolgáltató  felelős  a  szemétszállításra  használt  gépek,  berendezések 

környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért is.

(9) A szabványedény rendeltetésszerű használata közbeni  meghibásodása esetén,  annak 

javításáról, illetve cseréjéről a Közszolgáltató gondoskodik.

(10) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonosokkal közszolgáltatási szerződést köt, valamint 

a gazdálkodó szervezetekkel gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési 

hulladék kezelésére külön szerződést köt.

(11) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy 

általa  bérbe vett  és rendeltetésszerűen használt  gyűjtőedények szükség szerinti  javításáról, 

cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató 

köteles gondoskodni.

A hulladékgyűjtő sziget

6.§

(1) A közszolgáltató a fogyasztó részére a település közterületén lévő szelektív hulladékgyűjtő 

sziget igénybevételét térítésmentesen biztosítja.

(2) A hulladékgyűjtő szigeten elkülönítve helyezhetők el a műanyag, papír, üveg -elsősorban 

csomagolási - hulladékok az egyes edényeken elhelyezett feliratnak megfelelően.

(3)  A közszolgáltató  a  települési  szilárd hulladék kezelésére  szolgáló egyes  létesítmények 

kialakításának  és  üzemeltetéseinek  részletes  műszaki  szabályairól  szóló  5/2002.  (X.29.) 

KvVM. rendelet  (R.)  5-7.  §-a szerint  működtetett  hulladékgyűjtő szigeten  lévő edényeket 

járatterve szerint, az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.

(4) A hulladékgyűjtő szigeteken vállalkozási tevékenységből származó hulladékot elhelyezni 

tilos.



(5)  A  közszolgáltató  a  hulladékgyűjtő  sziget  területén  az  edényeken  kívül  elhelyezett 

hulladékok közül kizárólag a (2) bekezdésben felsorolt fajtájú hulladékokat szállítja el.

(6)  A begyűjtött  hulladékot  a  gyűjtősziget  üzemeltetőjének  a  gyűjtősziget  edényzetéből 

rendszeresen kell ürítenie, vagy az edényzetet kell cserélnie, és a begyűjtött hulladékot a 

további  kezelést  végző  telephelyre  kell  szállítani,  valamint  a  külön  jogszabály  előírásai 

szerint nyilvántartásba kell venni.

(7)  A  hulladékgyűjtő  sziget  edényzetének  rendszeres  tisztításáról,  karbantartásáról  és 

szükség  szerinti  gyakorisággal  történő  cseréjéről  a  gyűjtősziget  üzemeltetőjének  kell 

gondoskodnia. /2. melléklet a gyűjtőszigetek felsorolása./

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

7.§

(1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe venni.

(2)  A háztartási  hulladékra  vonatkozó  kötelező  közszolgáltatás  körében a  tulajdonos  és  a 

közszolgáltató  közötti  jogviszonyt  a  közszolgáltatás  igénybevételének  ténye,  illetve  a 

tulajdonos  mulasztása  esetén  a  közszolgáltatónak  a  közszolgáltatás  teljesítésére  ráutaló 

magatartása  hozza  létre.  Ráutaló  magatartásának  minősül  a  közszolgáltató  részéről  a 

háztartási hulladék elszállításának megkísérlése.

(3)  A  háztartási  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatás  igénybevételnek,  illetőleg 

teljesítésének lényeges feltételeiről,  valamint  a  feltételekben bekövetkezett  változásokról  a 

közszolgáltató a  tulajdonost  írásban,  illetőleg felhívás  közzététele  útján  köteles  előzetesen 

értesíteni.

(4)  Az  ingatlanon  keletkező,  a  kötelező  szolgáltatás  alá  tartozó  egyéb  szilárd  hulladék 

elszállítását a tulajdonos a közszolgáltatónál külön rendeli meg.

8.§

(1)  Az  ingatlantulajdonos  a  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére,  illetve  elszállítására  a 

Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Közszolgáltató 

által  rendelkezésre  bocsátott  gyűjtőedényzet  űrtartalmát  meghaladó  mennyiségű  alkalmi 

hulladék gyűjtésére - a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott 

más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.



(2)  Hulladékgyűjtő  zsákot  csak  a  Szolgáltatón  keresztül  lehet  vásárolni.  Konténer  bérleti 

igénybevétel esetén, illetve a Szolgáltatón keresztül történő szállítás igénybevétele esetén a 

bérleti  díjról  és  a  szállítási  szolgáltatás  díjáról  a  Szolgáltató  és  igénybe  vevő  külön 

szerződésben állapodik meg. 

(3)  Az  ingatlantulajdonos  az  átvett  gyűjtőedényeket  az  ingatlan  területén  belül  köteles 

elhelyezni.  Gyűjtőedényt  közterületen  tartósan  elhelyezni  kizárólag  az  Önkormányzat 

rendeletében szabályozott  közterület-használati  hozzájárulás,  illetve a vonatkozó szabályok 

szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 

Közszolgáltató által  megjelölt  időpontban,  a közterületen,  a  begyűjtést  végző gépjárművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási 

napot  megelőző  napon,  18  órától  lehet  kihelyezni  a  közterületre,  kivéve  a  tartósan 

engedélyezett elhelyezést.

(5)  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. 

(6)  Az  ingatlantulajdonos  köteles  gondoskodni  a  gyűjtőedények  tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. 

(7) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése 

miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt átvette

(8)  Tilos  a  gyűjtőedénybe  folyékony,  mérgező  tűz-  és  robbanásveszélyes  anyagot,  állati 

tetemet,  vagy egyéb olyan anyagot  elhelyezni,  amely veszélyeztetheti  a begyűjtést,  ürítést 

végző, vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét.



Építési és bontási hulladék elhelyezésére vonatkozó előírások

9.§

(l)  Az  építési  és  bontási  hulladék  (továbbiakban:  hulladék)  elszállításáról  az  ingatlan 

tulajdonosa, illetve az köteles, aki az építési, illetve bontási munkákat megrendelte (építtető).

(2)  A veszélyes  hulladéknak  nem minősülő  építési  és  bontási  hulladék  a  Hulladékkezelő 

Telepen,  illetve a  bontási,  építési  engedélyhez  kötött  tevékenységből  származó hulladék a 

bontási, illetve építési engedélyben meghatározott helyre, illetve módon helyezhető el.

(3)  A  hulladékgyűjtő  telepen  az  önkormányzat  és  a  költségvetési  szervei  beruházásai, 

felújításai  és  karbantartásai  során  keletkező,  veszélyes  hulladéknak  nem  minősülő,  nem 

hasznosítható  anyagainak,  építési  törmelékeinek  elhelyezéséről  az  Önkormányzat  a 

Közszolgáltató útján gondoskodik.

(4)  A veszélyes  hulladéknak  nem  minősülő  építési  törmeléket  az  e  rendelet  2.  számú 

mellékletében megállapított díj megfizetése mellett lehet a hulladékgyűjtő telepen elhelyezni.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

10. §

(1) A közszolgáltatás igénybevételének negyedéves díját az ingatlantulajdonos rendelkezésére 

bocsátott gyűjtőedények számának, azok egyszeri ürítési díjának és az negyedéves ürítések 

számának szorzataként  kell  megállapítani,  számla  ellenében negyedéves  bontásban,  utólag 

kell megfizetni. A közszolgáltatásért fizetendő díjat a Közszolgáltató számlázza ki.

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi  díját az Önkormányzat jelen rendelete 3. 

számú mellékletében állapítja  meg;  a  díjak meghatározásában a  64/2008. (III.  28.)  Korm. 

rendeletben foglalt előírásokat köteles figyelembe venni.

(3) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. Ezen 

díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet szerinti többlet közszolgáltatás teljesítése esetén 

is.

(4)  A közszolgáltatásnak az  Önkormányzat  által  meghatározott  díja  a  Közszolgáltató  által 

alkalmazható legmagasabb mértéke.

(5) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Közszolgáltató állapítja meg a (3) bekezdésben 

foglaltak alapján.



(6)  A  közszolgáltatási  díj  megfizetésére  az  az  ingatlantulajdonos  köteles,  aki  a  jelen 

rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(7)  Nem  tagadhatja  meg  a  közszolgáltatási  díj  megfizetését  az,  aki  a  települési  szilárd 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára 

a  közszolgáltatást  felajánlja,  illetve a  közszolgáltatás  teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 

állását igazolja.

(8) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt 

bejelentése napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.

(9)  A szemétszállításra  igénybe  vehető  zsákos  szemétszállítás  esetén  fizetendő  díj  a  zsák 

beszerzésének,  a  hulladék  szállításának  és  kezelésének díját  is  magába foglalja,  melyet  e 

rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

11.§

(1)  A közszolgáltatási  díjat  annak  az  ingatlantulajdonosnak  kell  megfizetni,  aki  a  jelen 

rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2)  A  díj  hátralék  keletkezését  követő  30  napon  belül  a  Közszolgáltató  felhívja  az 

ingatlantulajdonos figyelmét  a díj  fizetési  kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak 

teljesítésére. 

(3)  A felszólítás  eredménytelensége  esetén  -  a  díj  hátralék  keletkezését  követő  90  napot 

követően a Közszolgáltató, a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók 

módjára történő behajtását az Önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi 

(4)  A  hulladékkezelési  közszolgáltatás  igénybevételéért  az  ingatlantulajdonost  terhelő 

díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(5)  A szabályosan  benyújtott  igénylés  alapján  az  Önkormányzat  jegyzője  8  napon  belül 

intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot 

az  Önkormányzat  8  napon  belül  köteles  átutalni  a  Közszolgáltatónak.  A behajthatatlan 

díjhátralék  esetében,  ennek  tényéről  és  okáról  az  Önkormányzat  jegyzője  -  a  behajtás 

eredménytelenségét követő 8 napon belül - igazolást ad a Közszolgáltatónak.

(6) A szabályosan benyújtott  igénylés  alapján a  települési  önkormányzat  jegyzője a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült 

költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot a települési önkormányzat átutalja a 

Közszolgáltatónak.



12. §

(1) A közszolgáltatás igénybevétele a Hgt.-ben meghatározott esetekben szüneteltethető. A 

szüneteltetésre  vonatkozó  igényt  a  Tulajdonos  írásban  köteles  bejelenteni  a 

Közszolgáltatónak, a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt. 

(2) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, 

haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.

 (3)  Az, aki  a  díj  megfizetésére anyagi  vagy szociális  körülményei  miatt  nem, vagy csak 

részben  képes,  a  hulladékszállítási  díjra írásban  részletfizetési  kérelemmel  fordulhat  a 

Közszolgáltatóhoz.

A közszolgáltatással kapcsolatos adatkezelésről

13. §

(1) A  Képviselőtestület  elrendeli  a  közszolgáltatás  ellátásához  szükséges  személyes 

adatok kezelését.

(2) Adatkezelő: a Közszolgáltató.

(3) A közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat a jegyző által e feladattal 

megbízott köztisztviselője adja a Közszolgáltatónak.

(4) Az adatkezelők csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhetnek  személyes  adatot.  Csak olyan személyes  adat  kezelhető,  amely az 

adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél 

megvalósításához szükséges mértékben és ideig.

14.§

A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön jogszabályok

(l)  Gazdálkodó  szervezet  akkor  köteles  közszolgáltatás  igénybevételére,  ha  a  gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett  települési  hulladékának kezeléséről  a Hgt.  13. 

pontjában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

(2)  Az  a  gazdálkodó  szervezet,  aki  a  hatóság  által  engedélyezett  hulladékkezelési 

berendezéssel,  létesítménnyel  rendelkezik,  a  közszolgáltatás  kötelező  igénybevétele  alól 

mentesül, ha a tevékenysége során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ebben a 

berendezésben, létesítményben gondoskodik.



(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, a külön 

jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkező 

hulladék mennyiségét és Összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a 

kezelés eredményéből származó hulladékról nyilvántartást, a kezelőlétesítmény működéséről 

üzemnaplót  vezetni  és  ezekről  a  hatóságnak  bejelentést  tenni.  A gazdálkodó  szervezet  a 

közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének 

forrásáról és kezelésének módjáról köteles a jegyzőt tájékoztatni.

15.§

A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

rendelkezések

(1) A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezeteknek az ingatlanon folytatott ipari, 

kereskedelmi, közszolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett 

települési szilárd hulladékára, nem kötelezett a közszolgáltatás igénybevételére, nem terjed ki 

továbbá a közintézmény működése során keletkezett hulladékra. E hulladékfajták esetében az 

ingatlantulajdonosoknak a  Hgt.  13.  §  (1)  bekezdésében megjelölt  hulladék  termelőjére  és 

birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkezett, vagy más 

módon  birtokába  került  hulladékot  köteles  gyűjteni,  továbbá  az  ártalmatlanításáról  vagy 

hasznosításáról gondoskodni.

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettséget a hulladék termelője, 

birtokosa:

(a)  a  jogszabályban  meghatározott  feltételeknek  megfelelő  ártalmatlanító  vagy 

hasznosítható eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

(b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, 

a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot a kijelölt hulladék-lerakóhelyre, továbbá egyéb 

környezetvédelmi  hatósági  engedéllyel  rendelkező  ártalmatlanító  helyre  vagy  hasznosító 

helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.

(5)  Az  ingatlantulajdonos  jogosult  az  (1)  bekezdés  szerinti  hulladékának  begyűjtése, 

elszállítása,  ártalmatlanítása  vagy hasznosítása  céljából  a  Közszolgáltató  közszolgáltatását 

igénybe venni, de a Közszolgáltatón kívül környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező 

gazdálkodó szervezetet is igénybe vehet.



16.§

(l.)  Ha  az  ingatlantulajdonos  a  közszolgáltatás  alá  nem tartozó  hulladék  elszállításával  a 

Közszolgáltatót  bízza  meg,  a  megrendelés  és  a  szolgáltatás  feltételeiben  történő 

megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra, vagy időtartamra a megjelölt 

mennyiségű  és  összetételű  hulladéknak  megfelelő  gyűjtőedényt  az  ingatlantulajdonos 

rendelkezésére  bocsátja,  a  hulladék  elszállítását  elvégzi  és  gondoskodik  a  kijelölt 

ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.

(2) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató részére a megállapodásban rögzített díjat köteles 

megfizetni.

17.§

(l) Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a jegyző által 

vezetett  nyilvántartásban  nem szerepel,  a  közszolgáltatás  teljesítésére  a  Közszolgáltatóval 

írásbeli szerződést köt.

(2)  Ha  az  (1)  bekezdésben  említett  gazdálkodó  szervezet  a  közszolgáltatást  az  előírások 

ellenére sem

18.§

Általános jogi felelősség

Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá 

vonatkozó  hatósági  határozatban  foglalt  kötelezettségét  megszegi  és  ezzel,  a  környezetet 

veszélyezteti,  szennyezi  vagy  károsítja,  vagy tevékenységét  a  környezetvédelmi  előírások 

megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak szerinti felelősséggel tartozik.

Szabálysértési rendelkezések

19.§

Szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az alábbiakban 

foglaltakat valósítja meg:

a.) a közszolgáltatást nem veszi igénybe, 

b.) a  szilárd  hulladékot  felhalmozza,  vagy  a  közterületre,  illetve  saját,  vagy  más 

ingatlanára  a  jogszabályokban  meghatározott  feltételektől  eltérő  módon  helyezi  el  vagy 

tárolja;



c.) a hulladékgyűjtő edénybe mérgező anyagokat, állati tetemeket, folyékony, gyúlékony, 

környezetkárosító anyagot, robbanó anyagot, trágyát, vagy egyéb olyan anyagokat helyez el, 

amely veszélyezteti  a közszolgáltatást  végző dolgozók testi  épségét  és egészségét,  vagy a 

szállító járműben rongálódást okoz;

d.) a hulladékgyűjtő edény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről nem gondoskodik;

e.) a  közszolgáltatás  szüneteltetésének  a  Rendelet  12.  §-ában  foglalt  kötelezettségét 

megszegi.

f.) a)  aki  települési  szilárd  hulladékának  az  ingatlanán  belüli  gyűjtésével  elősegíti  a 

szóródást, rovarok, rágcsálók elszaporodását,

g) aki  megakadályozza  a  hulladékgyűjtő  edény  begyűjtő  járattal  történ_  kiürítését,  a 

hulladékgyűjtő  edényt  a  közút  forgalmát  akadályozó  módon  helyezi  el,  illetve  a 

hulladékgyűjtő edénybe veszélyes anyagot, edényt károsító vagy az emberi egészségre káros 

hulladékot, vagy inert hulladékot tesz,

h) aki a hulladékgyűjtő sziget használatára vonatkozó szabályokat megszegi,

i) aki más tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon a tulajdonos vagy használó 

hozzájárulása nélkül települési szilárd hulladékot helyez el.”

Záró rendelkezések

20. §

(1) A jelen rendelet 2012. március 01. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével párhuzamosan hatályát veszti a 12/2007. (VII. 19) sz. 

KT.  rendelet  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési 

közszolgáltatásról.

Kiss Sándor Dr. Kovács Miklós

polgármester jegyző



1. számú melléklet

Együttműködő települések:

1. Ártánd 

2. Bakonszeg

3. Báránd 

4. Bedő 

5. Berekböszörmény 

6.  Berettyóújfalu 

7. Bihardancsháza 

8. Biharkeresztes 

9.  Biharnagybajom 

10. Bihartorda 

11. Bojt 

12. Csökmő 

13. Darvas

14. Esztár 

15. Furta 

16. Földes 

17. Gáborján

18. Hencida 

19. Kismarja 

20. Komádi 

21. Körösszakál 

22. Körösszegapáti 

23. Magyarhomorog 

24. Mezőpeterd 

25. Mezősas 

26. Nagykereki 

27. Nagyrábé 

28. Pocsaj 

29. Püspökladány 

30. Sáp

31. Sárrétudvari 

32. Szentpéterszeg 



33. Szerep 

34. Tépe 

35. Tetétlen 

36. Told 

37. Újiráz 

38. Váncsod 

39. Vekerd 

40. Zsáka

2. számú melléklet

Báránd község közigazgatási területén belül a háztartási hulladék összegyűjtésére az 

alábbi méretű edényeket használja:

120 literes 

240 literes

1100 literes

Gyűjtőszigetek:

Árpád u.

Sport u.

Széchényi –Vörösmarty u. sarok

Rákóczi u- Vörösmarty sarok

Szabadság és Kossuth u sarok



3. számú melléklet

Báránd  Község  területén  2012.  január  01. napjától  a  szilárd  hulladék  elszállításáért, 

ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjakat kell a közszolgáltató részére fizetni:

1. 120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára: 297 Ft/ ürítés

2. 240 literes kuka egyszeri ürítési díja: 594 Ft/ ürítés

3. 1100 literes gurulós konténer: 2.724 Ft/ ürítés

4. Zsákos  hulladékszállítás:  szolgáltató  emblémával  ellátott  és  általa  forgalmazott  60 

literes hulladékgyűjtő zsákszállítási szolgáltatással: 155 Ft/db

/A fenti díjtételek az ÁFA összegét nem tartalmazzák./


