
      BAG TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2009.(03.26) számú
RENDELETE 

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMÉRŐL, SZILÁRD HULLADÉKKAL
KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Bag község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdés, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban  Hgt.)  21.  §  (5)  bekezdésének  és  23.  §-ának,  24.  §  (1)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján alábbi rendeletet alkotja.1

ELSŐ RÉSZ

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. §

Bag község Önkormányzata (a továbbiakban: 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 
helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

A rendelet célja

2. §
(1) A rendelet célja

a) Bag  község  lakossága  egészségének  védelme,  természeti  és  épített  környezetének
megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel;

b) Bag  község  környezetének  hulladék  által  okozott  terhelésének  minimalizálása,
szennyezettségének  elkerülése  érdekében  a  képződött  hulladék  mennyiségének  és
veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása,
a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása;

c) a  legkíméletesebb környezet-igénybevétellel  járó  technológiák  alkalmazásának,  illetve  a
környezetkímélő  hulladékkezelő  technológiák  bevezetésének  támogatása  és  ennek
érdekében  a  hulladékgazdálkodás  körébe  tartozó  szereplők  megosztott  felelősségének
érvényesítése.

(2) Bag község közigazgatási területén minden tevékenységet
a) a  környezet  lehető  legkisebb  mértékű  terhelése,  illetve  a  környezet  terhelésének  és

igénybevételének csökkentése,
b) a  keletkező  hulladék  mennyiségének  és  minőségének  megfelelő  kezelésének,

hasznosításának, ártalmatlanításának biztosítása mellett kell végezni.
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A rendelet hatálya

3. §

(1)  A  rendelet  kiterjed  Bag  község  mindenkori  közigazgatási  területén  lévő  valamennyi
ingatlantulajdonosánál,  tulajdonosi  közösségénél,  birtokosánál  vagy  használójánál  keletkező
települési szilárd hulladékra, (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). Az ingatlantulajdonos az
ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak begyűjtésére feljogosított
és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott
módon köteles gondoskodni. A települési szilárd hulladék elszállításba bevont területeket - ahol
a közszolgáltatás igénybevétele kötelező - e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

(2) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe
venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.

(3) A  Közszolgáltató  Bag  község  közigazgatási  területén  a  települési  szilárd  hulladékkal
kapcsolatos  kötelező  helyi  közszolgáltatás  teljesítésére  jogosult,  illetőleg  kötelezett.  A
Közszolgáltató végzi Bag község települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését és
szállítását és gondoskodik a szilárd hulladék elhelyezéséről az önkormányzat tulajdonában
lévő, a hulladék kezelését szolgáló, létesítmények üzemeltetéséről.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki az állattartással kapcsolatos tevékenységekre.

II. FEJEZET

Alapfogalmak

4. § 
(1) Települési szilárd hulladék:

a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés, üdülés
céljára  használt  helyiségekben  és  a  lakóházak  közös  használatú  helyiségeiben  és
területein, valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék,

b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék,
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál

keletkező veszélyesnek nem minősülő  szilárd  hulladék,  amely  a  háztartási  hulladékkal
együtt kezelhető.

(2) Egyéb szilárd hulladék: a háztartási hulladéknál meghatározottak szerint keletkezett hulladék
közül nem minősül háztartási hulladéknak a jég, a hó, a sár, az épület vagy egyes részeinek
megrongálódásából, bontásából, illetve javításából származó nagyobb mennyiségű anyag, a
kerti  és gazdasági művelés során a háztartási  hulladékra meghatározott  mennyiség felett
keletkezett hulladék és a nagyobb méretű elhasznált tárgy (bútordarab, szalmazsák tartalma
stb.)

(3) Szelektíven gyűjtendő hulladék: Bag község közigazgatási területén létesített hulladékgyűjtő
szigeteken elhelyezendő gyűjtőedényekben kötelezően elhelyezendő üveg, fém italos doboz,
papír és PET hulladék.

(4) Inert  hulladék:   az  a hulladék,  amely nem megy át  jelentős fizikai,  kémiai  vagy biológiai
átalakuláson; jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai
módon nem reagál,  nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele
kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi
egészség  károsodása  következne  be,  további  csurgaléka  és  szennyezőanyag-tartalma,
illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy
felszín alatti vizeket.

(5) Nagy  darabos  hulladék  (lom):  a  településen  a  háztartásokban  keletkezett  azon  hulladék
(háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás
keretében rendszeresített  gyűjtőedényzetben nem helyezhető el  úgy,  hogy a gyűjtőedény
zárható és rendeltetésének megfelelően használható maradjon.

(6) Építési  törmelék:  építésből,  bontásból  származó  anyag,  feltéve,  hogy  az  nem  veszélyes
hulladék.

(7) Hasznosítható hulladékok: azok az anyagok, amelyek anyaguk szerint értékesítésbe vihetők,
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szelektálásuk esetén akár eredeti funkciójuktól eltérő célra hasznosíthatók.
(8) Maradék hulladék: azok a visszamaradt anyagok, amelyeket újrahasznosítani nem lehet, így

ártalmatlanításuk lerakással történik.
(9) Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami

anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével)
lebontható.

(10) Bag község Hulladékgazdálkodási Terve: A Bag község Önkormányzat által önkormányzati
rendeletben kihirdetett terv, melynek keretében az önkormányzat meghatározza a Hgt. és
végrehajtási  rendeletei  alapján – az Országos Hulladékgazdálkodási  Tervvel  és a Heves
Megyei Területi Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban – az önkormányzat illetékességi
területén megvalósuló hulladékgazdálkodás stratégiai feladatainak cselekvési programját, a
hulladékkezelési  tevékenységek  racionalizálását  elősegítő  intézkedéseket,  a  végrehajtás
sorrendjét és hatékonyságát, a megvalósításhoz szükséges eszközöket és létesítményeket,
valamint ezek becsült költségeit és finanszírozási módját.

(11) Hulladékkezelő  telep:  a  települési  hulladék  begyűjtésére,  átvételére  és  az  egyes
hulladékfajták további  tárolására,  átrakására,  előkezelésére,  illetőleg hasznosítására vagy
ártalmatlanítására szolgáló telephely.

(12) Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési
szilárd,  valamint  a  környezetvédelmi  hatóság  által  engedélyezett  veszélyes  hulladékok
átvételére  és  az  elszállításig  elkülönített  módon történő  tárolására  szolgáló,  felügyelettel
ellátott zárt begyűjtőhely.

(13) Hulladékgyűjtő  sziget  (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 a közszolgáltatást
igénybe vevők részére.

(14) Felállítási hely: az egyes ingatlanokon belül felállított hulladékgyűjtő edények helye.
(15) Ürítési  hely:  az  a  hely  (többnyire  közterület),  ahol  a  hulladékgyűjtő  edények gépjárműre

történő ürítése történik.
(16) Ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a

célra létesített és az önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény.
(17) Hulladéklerakó telep (hulladéklerakó): műszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést

biztosító rendszerrel ellátott, a települési szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történő
ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége.

(18) Hulladékkezelő:  aki  a  települési  szilárd  hulladékot  gazdasági  tevékenysége  körében  az
ingatlantulajdonostól  átveszi,  kezeli,  begyűjti,  elszállítja,  tárolja,  hasznosítja,  illetve
ártalmatlanítja;

(19) Hulladékkezelési  engedély:  a  környezetvédelmi  hatóság  által  a  települési  hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet
20. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységek, vagy tevékenység valamelyike végzésének
engedélyezésére vonatkozó okirat.

(20) Hulladékkezelési  közszolgáltatás:  a  rendelet  hatálya  alá  tartozó  települési  szilárd
hulladéknak az ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató által történő rendszeres begyűjtése,
elszállítása, a hulladék egyes összetevőinek elkülönítetten történő gyűjtése, ártalmatlanítása,
valamint hulladékkezelő telep, hulladéklerakó, hulladékgyűjtő udvar és hulladékgyűjtő sziget
létesítése és működtetése.

(21) Hulladékkezelési  tevékenység:  a  hulladék  gyűjtése,  begyűjtése,  szállítása,  előkezelése,
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

(22) Fizikai  előkezelés:  az  elkülönítetten  begyűjtött  szilárd  hulladék  olyan  további  válogatása,
szétválasztása,  osztályozása  (aprítás,  tömörítés,  bálázás),  amelynek  segítségével  a
hasznosítás vagy ártalmatlanítás könnyebben megvalósítható.

(23) Hasznosító  hely:  a  települési  szilárd  hulladéknak  vagy  valamely  összetevőjének  a
termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra
létesített és az önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;

(24) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztaságának megőrzése, takarítása, hó-
és síkosság mentesítése, portalanítása.
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(25) Lomtalanítás alá tartozó települési  szilárd hulladék:  az  az alkalmilag  képződött  települési
szilárd hulladék, amely a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete miatt
nem helyezhető el;

(26) Közszolgáltatási díj:  az önkormányzat rendeletében meghatározott, a rendelet hatálya alá
tartozó  települési  szilárd  hulladékkal  összefüggő  hulladékkezelési  közszolgáltatás
igénybevételéért  az  ingatlantulajdonos  által  a  Közszolgáltatónak  fizetendő,  a  jelen
rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.

(27)  Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosán érteni kell: a bérlőt, a
használót, a haszonélvezőt; azaz a tényleges ingatlanhasználót.2

(28)  Építtető: az építmény megtervezését, kivitelezését megrendelő természetes vagy
                jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.3

(29)  Veszélyes hulladék: a Hgt. 2. sz. mellékletében felsorolt tulajdonságok közül
        eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket
        tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a
        környezetre kockázatot jelentő hulladék.4

(30 ) Zöldhulladék: olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik
       (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács stb.), a 16/2001.(VII. 18.) KöM 
       rendelet alapján EWC 20 03 03 kóddal jelölt úttisztításból származó hulladék
       kivételével.

         MÁSODIK RÉSZ 

I. FEJEZET

Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

5. §

(1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen 
a.) a  helyi  közszolgáltatás  körébe  tartozó  települési  szilárd  hulladék  rendszeres

begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;
b.) a  közszolgáltatás  ellátására  a  szolgáltató  kiválasztása,  a  szolgáltatóval  szerződés

megkötése;
c.) gondoskodás  a  szolgáltató  rendelkezésére  bocsátott  települési  szilárd  hulladék

elhelyezésére  szolgáló  ártalmatlanító  hely,  kezelő-,  és  hasznosító  hely  kialakításáról,
fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról;

d.) a közszolgáltatás díjának és a díjfizetés rendjének megállapítása;
e.) a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  egyes,  a  jogszabályokban  meghatározott

hatósági jogkörök gyakorlása;
f.) a közszolgáltatással  összefüggő egyéb jogszabályokban nem rendezett  önkormányzati

feladat és hatáskör megállapítása.

(2) A közszolgáltatás, a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató szállító eszközéhez az
általa  rendelkezésre  bocsátott,  és  az  Önkormányzat  által  biztosított,  vagy  az
ingatlantulajdonos  tulajdonában  lévő  -  jelen  rendelet  4.§  (1)  bekezdésében  megjelölt  -
települési  szilárd  hulladéknak  rendszeresített  gyűjtőedényben  a  közterületen  vagy  az
ingatlanon  összegyűjtött  és  a  szilárd  hulladék  elhelyezés  céljából  történő  rendszeres
elszállítására terjed ki.

A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma
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6. §

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki:
a) az  ingatlantulajdonos  által  a  Közszolgáltató  szállítóeszközeihez  rendszeresített  és  a

Közszolgáltató,és az Önkormányzat  által  biztosított  gyűjtőedényben,  vagy a rendeletben
megjelölt  egyéb  módon,  az  ingatlanon  gyűjtött  és  a  Közszolgáltató  rendelkezésére
bocsátott  települési  szilárd  hulladék  begyűjtésére  és  rendszeres,  illetve  alkalmi
elszállítására;

b) az  ingatlanon  összegyűjtött  nagy  darabos,  lomtalanítás  körébe  vont  települési  szilárd
hulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre
a  célra  biztosított  szállítóeszközén  -  történő  begyűjtésére  és  a  Közszolgáltató  általi
elszállítására;

c) hulladéklerakó üzemeltetésére;
d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd

hulladék ártalmatlanítására;

II. FEJEZET

A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

7. §

(1) Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthat el, ha
a) biztosítani  tudja  a  közszolgáltatás  -  külön  jogszabályban  meghatározott  -  személyi  és

tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós,
rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását;

b) jogszabályokban megkövetelt,  a  hulladékkezelési  közszolgáltatás ellátásához szükséges
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik;

c) rendelkezik  a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelő mértékű biztosítékkal,
garanciával;

d) az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött.
(2) A  Közszolgáltató  a  közszolgáltatási  szerződésben  foglaltak  alapján  a  hulladékkezelési

közszolgáltatás teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közreműködőt vehet
igénybe Bag község Képviselőtestületének egyetértésével.

(3) A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési
engedélyének  megfelelően  egyéb  hulladékgazdálkodási  tevékenységet  is  folytat,  a
közszolgáltatás  kereteibe  nem  tartozó  más  hulladékkezelési  szolgáltatás  költségeit,
elszámolását  és  díját  köteles  elkülöníteni  és  e  költségeket  a  közszolgáltatás  díjából  nem
finanszírozhatja.

8. §

(1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak
szerint  -  a  környezetvédelmi,  valamint  az  egyéb  jogszabályi  előírások  megtartásával  -  a
közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól
a) szállítóeszközeihez  rendszeresített, illetve  a  rendelkezésre  bocsátott  gyűjtőedényben

vegyesen  gyűjtött  háztartási  hulladék  és  háztartási  hulladékhoz  hasonló  jellegű  és
összetételű hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása,

b) az ingatlanon összegyűjtött és rendelkezésre bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe
vont  települési  szilárd  hulladék  évente  kétszeri  -  a  Közszolgáltató  által  meghatározott
időpontban és helyen - történő begyűjtése és elszállítása,

c) a  közterületi  hulladéknak  a  Közszolgáltató  szállítóeszközeihez  rendszeresített
gyűjtőedényben  vagy  a  Közszolgáltató  által  rendelkezésre  bocsátott  más  eszközben,
egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,

d) az  a)-b)  pontokban  foglaltak  szerint  begyűjtött  és  elszállított  települési  szilárd  hulladék
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hasznosításra történő átadása,
e) a hulladék ártalmatlanítását  szolgáló létesítmények -  magasabb szintű jogszabályokban

foglalt - utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása.

 (2)  A  közszolgáltató  teljesíti  a  közszolgáltatás  teljesítésével  összefüggő   -  a
jogszabályokban  foglaltak  szerint  -  rendszeres  adatszolgáltatást,  valamint  a
közszolgáltatással kapcsolatos  nyilvántartási rendszert működtet.5

(3) A  Közszolgáltató  köteles  a  képviselő  testület  számára  közszolgáltatói
tevékenységéről,  a  beérkezett  lakossági  panaszok  ügyintézéséről  évente  részletes
beszámolót,  valamint  költségelszámolást  készíteni  a  közszolgáltatási  tevékenység
éves értékeléséhez, illetve a közszolgáltatás díjának megállapításához.

  (4) A közszolgáltató köteles elvégezni a közszolgáltatás minőségét javító, a szolgáltatás
ellentételezését  esetlegesen  csökkentő  fejlesztéseket,  beruházásokat  és
karbantartásokat  a  közszolgáltatás  folyamatos  és  biztonságos  fenntartása  mellett.
Ennek teljesítéséhez a közszolgáltató figyelemmel kísér minden kapcsolatos pályázati
lehetőséget, valamint azokat célszerűség szerint kihasználja.

III. FEJEZET

A közszolgáltatási szerződés

9. §

(1) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására vonatkozóan
jelen rendelet  és külön jogszabályok szerint  köteles eljárni.  A képviselő-testület  a pályázat
nyertesével  (nyerteseivel)  az eredményhirdetést  követő  30 napon belül,  illetve a  pályázati
eljárás  nélkül  kijelölt  Közszolgáltatóval  a  közszolgáltatás  ellátására  szerződést  köt.  A
közszolgáltatási szerződés nyilvános.

(2) A  közszolgáltatási  szerződést  a  települési  szilárd  hulladék  ártalmatlanítását  végző
hulladékkezelővel  legalább  10  évre  szólóan  kell  megkötni.  A  kizárólag  a  hulladék
begyűjtésére, illetve szállítására vonatkozó szerződés legfeljebb 10 évre szólóan köthető meg.
Ez utóbbi szerződésben meg kell határozni a hulladék ártalmatlanítását végző Közszolgáltatót.

(3) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében:
a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát,
b) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
c) a települési szilárd hulladékok gyűjtésének módját, valamint az elkülönítetten (szelektíven)

gyűjthető  és  hasznosítható  hulladékok  körét  és  gyűjtésének,  illetve  hasznosításának
módját,

d) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,
e) a  közszolgáltatás  finanszírozásának  elveit  és  módszereit,  az  önkormányzat  ez  irányú

kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait,
f) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket,  kiemelten a közszolgáltatás díjának

megállapítására  vonatkozó  módszer  leírását,  a  díjnak  a  szerződés  megkötésekor
érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó
eljárást,

g) a Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,
h) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási

kötelezettségét, és teljesítésének módját,
i) azokat  a  feltételeket,  amelyek  mellett  a  Közszolgáltató  a  közszolgáltatás  teljesítésére

közreműködőt  vagy  teljesítési  segédet  vehet  igénybe,  s  ez  utóbbiakért  történő
felelősségvállalást,

j) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.
(4) A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges
információk szolgáltatását,
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b) a  közszolgáltatás  körébe  tartozó  és  a  településen  folyó  egyéb  hulladékkezelési
tevékenységek összehangolásának elősegítését,

c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését,
d) a  települési  igények  kielégítésére  alkalmas,  a  hulladék  gyűjtésére,  kezelésére,

ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését,
e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását.

(5) A közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,

berendezés  biztosítását,  valamint  a  szükséges  létszámú  és  képzettségű  szakember
alkalmazását,

d) a  közszolgáltatás  folyamatos,  biztonságos  és  bővíthető  teljesítéséhez  szükséges
fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését,

e) a  közszolgáltatás  körébe  tartozó  hulladék  ártalmatlanítására  a  Képviselő-testület  által
kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét,

f) a  Közszolgáltató  által  alkalmazott  közszolgáltatási  díj  mértékéről  és  az  alkalmazás
tapasztalatairól a képviselőtestületnek történő évenkénti egyszeri tájékoztatást,

g) a  közszolgáltatás  teljesítésével  összefüggő  adatszolgáltatás  rendszeres  teljesítését  és
meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését,

h) a  fogyasztók  számára  könnyen  hozzáférhető  ügyfélszolgálat  és  tájékoztatási  rendszer
működtetését,

i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását,
j) a  hulladéklerakó  telep  -  hulladékdíjban  megállapított  -  monitorozási,  utógondozási  és

rekultivációs költségeinek elkülönített alapként való kezelését.
(6) A közszolgáltatási szerződés megszűnik:

a) a benne meghatározott időtartam lejártával,
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
d) felmondással.

(7) A képviselő-testület írásban, indokolással a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel,
ha:
a) a  Közszolgáltató  -  közszolgáltatás  ellátása  során  -  a  tevékenységére  vonatkozó

jogszabályokat  vagy  hatósági  előírásokat  súlyosan  megsértette,  és  a  jogsértés  tényét
bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította,

b) a  Közszolgáltató  a  közszolgáltatási  szerződésben  megállapított  kötelezettségét  neki
felróhatóan súlyosan megsértette.

(8) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést írásban, indokolással akkor mondhatja fel, ha
az  önkormányzat  a  közszolgáltatási  szerződésben  meghatározott  kötelezettségét  -  a
Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt
okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.

(9) A közszolgáltatási  szerződés  felmondása  esetén  a  képviselő  testületnek  haladéktalanul
intézkednie kell a közszolgáltatás ellátásának biztosításáról.

(10) Szerződés megszűnése esetén a Közszolgáltató átadja az önkormányzatnak a megszűnést
követő 30 napon belül a rekultivációs és aktuális utógondozási, monitorozási költségeket,
amelyeket alapszerűen kezelt annak kamataival együtt.

(11) A  Közszolgáltató  a  szerződéstől  a  teljesítés  megkezdése  előtt  elállhat,  azt  követően
felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak
a  közszolgáltatás  szerződésszerű  teljesítése  körébe  tartozó  lényeges  és  jogos  érdekeit
jelentős mértékben sérti.

(12) Jelen  rendelet  rendelkezései  külön  szerződési  kikötés  hiányában  is,  illetve  akkor  is  a
szerződés részévé válnak, ha arról a felek nem rendelkeznek.
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HARMADIK RÉSZ

I. FEJEZET

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása,

10. §

(1.) A  településen  lévő  ingatlanok  tulajdonosainak  nem  csak  ingatlanaik  tisztántartásáról,
hanem azok megműveléséről, gyomtól, gaztól való megtisztításáról is gondoskodniuk kell.

(2.)  Az  önkormányzati  tulajdonú  közterületek  szervezett  rendszer  tisztántartásáról  az
önkormányzat gondoskodik.

(3.) Magánszemélyek,  jogi  személyek,  jogi  személyiséggel  rendelkező  egyéb  szervezetek
tevékenysége  következtében  közterületen  keletkezett  szennyeződés  megszüntetése  a
szennyeződést okozó feladata.

(4.) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített
és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjed.

(5.) Az  ingatlan  előtti  járda  tisztántartása,  az  ingatlan  tényleges  használójának,  illetve
tulajdonosának kötelessége. 

(6.) Intézmények,  kereskedelmi  és vendéglátó-ipari  egységek és más elárusító helyek előtti
járdaszakasz a tényeleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét
üzleti  tevékenységéből  származik-e.  Ez  a  kötelezettség  kiterjed  a  hó  eltakarítással,  a
síkosság  megszüntetésével  kapcsolatos  feladatokra  is,  továbbá  a  tényleges  használó
kihelyezéséről és annak ürítéséről.

(7.) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség szerint naponként többször is fel kell
hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóró anyagot (homok) kell
használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodnia.

(8.) A  közterületen lévő árkok, áteresz tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának
biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának,
illetve tulajdonosának kötelessége.

(9.) Jármű  behajtók  átereszeinek  építése,  karbantartása  minden  esetben  az  ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(10.) A csapadékelvezető árokba szennyezett vizet bevezetni tilos!
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II. FEJEZET

Közterületen különböző tevékenységet végzők kötelezettségei

11. §

(1.) Közterületen  építési,  bontási  anyagot  a  polgármester  által  kiadott  közterület  használati
engedélyben  meghatározott  területen,  az  engedélyben  megjelölt  módon  és  időtartamig
szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad
tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.

(2.) Közterületen  bárminemű  burkolat  (járda,  gépkocsi  behajtó)  felbontása,  csak  a  jegyző
hozzájárulásával lehetséges.

(3.) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot, trágyát) csak olyan
módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon. Ha a szállítás közben a
terület szennyeződnék a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani.

(4.) Ha bármelyen szállítmány fel, vagy lerakásánál a köz, vagy magánterület szennyeződik a
szennyeződés előidézőjének azt  a fel,  vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell
tisztítani.

(5.) Közterületen  tilos  járművet  mosni,  olajcserét,  vagy  más  olyan  tevékenységet  végezni,
amely szennyeződést okoz. Az ingatlanok udvarában ilyen munkálatokat úgy kell végezni,
hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.

(6.) Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, vagy már módon károsítani tilos!
(7.) Közterület hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni.

Az idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani.
(8.) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek

és minden egyéb gépjármű tárolása közterületen tilos!
(9.) Alkalmi  jelleggel  közterület  használati  engedély  alapján  igénybe  vett  terület  és  az  azt

körülvevő területsáv  tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.
(10.) Az  épület  tulajdonosa  gondoskodni  köteles  arról,  hogy  az  épület  tetőzetéről  az

esővíz, hólé a járdára ne csoroghasson.
(11.) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy

se a gyalogos, se a gépjárműforgalmat ne akadályozza.
(12.) A járdáról a havat, ha szükséges naponta többször is el kell takarítani.

III. fejezet

Közterületi szeszesital fogyasztás tilalma

12. §

(1) Bag község közigazgatási területén, a közterületeken szeszes ital fogyasztása tilos.

(2) Az (1)  bekezdés alkalmazása szempontjából  nem minősül  közterületnek és a tilalom nem
vonatkozik: 

       a) a  vendéglátó  egységnek  az  önkormányzattal  kötött  közterület-használati  megállapodás
alapján

             használt teraszra, kerthelyiségre, közterületre,

b) A községi  rendezvények során (búcsú, majális, egyéb ünnep vagy rendezvény stb.) a
rendezvény  területén  felállított  sátrak,  elárusító  pavilonok  környékére,  a  rendezvény
helyszínére.
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IV. fejezet
TELEPÜLÉSI TISZTASÁGVÉDELEM

Kút, ivóvíz

13.§

(1) Ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók mellett állatok itatása, gépjármű mosása és bárminemű
szennyező anyag elhelyezése vagy vízvezetékcső közkifolyóra történő csatlakozása, valamint
az onnan való locsolás tilos. 

(2) A kút környékét úgy kell kialakítani, hogy abba az elcsurgó víz ne folyhasson vissza. A csurgó
víz megfelelő elvezetéséről kút fenntartója gondoskodik. 

(3) Ivóvizet szolgáló kutak, vízműtelepek közvetlen környezetében állattartó egységek tartására a
védőtávolságot külön eljárásban – az érintett szakhatóságok bevonásával – esetenként kell
meghatározni.

V. fejezet
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

14.§

(1) A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más 
környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, 
vagy egészséget károsító módon terheli.

(2) A tevékenységek, létesítmények tervezésénél, megvalósításánál, folytatásánál, valamint a 
termékek előállításánál és használatánál a légszennyező anyagok kibocsátása az elérhető 
legjobb technológia alkalmazásával a lehető legkisebb mértékben bocsáthatók ki. 

(3) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken    
felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése. 

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

15.§

(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezé-
sekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyag égethető.

(2) Fűtőberendezésekben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb. égetni tilos.
A hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésekben nem égethetők.

(3)  A  háztartásban,  kis  mennyiségben  keletkező  papírhulladék,  veszélyesnek  nem  minősülő
fahulladék háztartási tüzelőberendezésekben külön engedély nélkül égethető.

Avar és kerti hulladék, mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék égetésére
vonatkozó szabályok

16.§

(1)  Avar  és  kerti  hulladék  ártalmatlanítása  hasznosítással  (komposztálással)  történik,  vagy
elszállításáról gondoskodni kell. 

(2)  Avar  és kerti  hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet  sor,  ha kezelése az (1)
bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.

(3) Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok
szigorú betartásával, keddi és pénteki napokon, 13.00-18.00 óra közötti időszakban végezhető,
kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom idején.

(4)  Égetni  csak  megfelelően  kialakított  helyen  lehet,  ahol  a  személyi  biztonságot  nem
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veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, aki
a közterület gondozására köteles.

(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz
helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb
alkalmas módon kell megszüntetni.

(7)  Az  égetendő  hulladék  kommunális,  illetve  ipari  eredetű  (műanyag,  gumi,  vegyszer,  festék,
illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.

(8) Az erdő szélétől 200 m-en belül, vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás)           
mentén – a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül – bármely növényzet égetése 
tilos. 

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok

17.§

(1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt a jegyző adja ki.
(2)  Tarlóégetés  csak  rendkívül  indokolt  esetben,  járványveszély  elhárítása  érdekében

engedélyezhető.
(3) Az engedélyezési eljárás során a kérelmezőnek be kell szerezni a növény-egészségügyi 
hatóság állásfoglalását.

(4) Tarlóégetés szélcsendes időben akkor végezhető, ha
a) az égetésre kijelölt tarló területét körül van szántva, és
b) a területen tartózkodó állatok számára menekülési utat kell biztosítottak.

(5) A terület teljes körben nem gyújtható fel. A tarlóégetés befejezése után parázs nem maradhat 
vissza.

(6) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék – elemi kár kivételével – bármilyen
más okból eredően kigyullad. 

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

18.§

(1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban
lehet szállítani.

(2)  Építésnél,  tatarozásnál,  bontásnál  és az  úttest  felbontásánál  keletkezett  port,  terjedésének
megakadályozására, vízzel kell nedvesíteni.

(3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartályban lehet szállítani.
(4)  A keletkező  por  képződésének  megakadályozása  érdekében  a  lehetőségekhez  mérten  a

fedetlen talajterületeknek növényzettel beborítottnak kell lenniük. Az építési területek végleges
rendezését  és  parkosítását  az  építkezés  befejezésével  együtt  kell  biztosítani.  A jegyző  a
kertészeti munkák elvégzését előírhatja.

 (5) Új autópálya, autóút esetében az út tengelyétől számított, az út mindkét oldala mentén 
legalább 50 m-es védelmi övezetet kell kialakítani. Új utak tervezésekor a légszennyező hatás 
csökkentése érdekében a lakóterületek mellett haladó útszakaszok mentén a védő növénysáv 
telepítésére vonatkozó javaslatokat a beruházási program tartalmazza. A védő növénysávok 
telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerül sor.

VI. fejezet
VÍZ- ÉS FÖLDVÉDELEM

19.§

(1.) A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységgel összefüggő egyes feladatokról szóló
33/2000.  (III.  17.)  Korm.  rendelet  2/1.  sz.  melléklete  szerint  Bag  község  területének
szennyeződés érzékenységi besorolása „B” érzékeny.
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(2.) Bag  község  Környezetvédelmi  Programjának  része  a  települési  szennyvízkezelési
program.

(3.) A  keletkező  szennyvizek  elhelyezésének  környezetvédelmi  szempontból  megfelelő
elhelyezésének módja  a közcsatornára  való  rákötés.  Ennek hiányában a már  beépített
területeken  közműpótlóként  csak  zárt  szennyvízgyűjtő  akna  működtethető.  Egyedi
szennyvíztisztító kisberendezések belterületen nem létesíthetők.

(4.) A csapadékvíz árok-rendszer kiépítése, karbantartása során az egyes szakaszok burkolása
előzetesen egyeztetett tervek szerint történik.

(5.) Természetes  felszíni  vízfolyásokba  és  csapadékvízgyűjtő  árokba,  nyílt  vízbe  hulladékot
juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni tilos.

(6.) Zárt csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatornában, illetve nyílt árokban, vízfolyásokban a
víz természetes áramlását gátolni tilos.

(7.) Csapadékvíz-elvezető  csatornákba,  felszíni  vízfolyásokba  kizárólag  tiszta  csapadékvíz
vezethető.

(8.) Tilos az ingatlanok,  intézmények,  üzemek szennyvizét,  illetve egyéb szennyezést,  vagy
mérgező anyagot (szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot) nyílt felszínű, illetve
zárt  csapadékvíz-elvezető  csatornába,  felszíni  vízbe,  felszín  alatti  vízbe,  illetve  talajba
juttatni. 

(9.) Csapadékvizet tilos szennyvízcsatornába bevezetni.
(10.) Közterületen, továbbá természetes, illetőleg mesterséges vizek partján a gépkocsi

mosás tilos.

20. §

(1) Gépjármű és gyalogosforgalom nélküli  közterületeken a földfelszínnek füvesítettnek és nem
vízzáró módon fedettnek kell lennie.

(2) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, annak
egyéb jogszabályban és egyedi  kötelezésben meghatározott  kötelezettségein túl  a  roncsolt
földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.

21. §

A  közterületek  védelme  érdekében,  ahol  a  közterületi  ingatlan  kereskedelmi-vendéglátó,
szolgáltató  egységgel,  intézményterülettel  érintkezik,  ott  az  egység,  vagy  intézményterület
tulajdonosa  (üzemeltetője)  számára  a  közterület  tulajdonosa  előírhatja  a  településen
rendszeresített típusú utcai hulladékgyűjtő kosár kihelyezését.

NEGYEDIK RÉSZ

A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS
JOGOSULTSÁGOK

I. FEJEZET

Az ingatlantulajdonosok és a gazdálkodó szervezetek települési szilárd hulladékkal és a
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

22. §

(1)  Az  ingatlantulajdonos  köteles  az  Önkormányzat  által  szervezett  közszolgáltatás
igénybevételére:  az  ingatlanán  keletkező  települési  szilárd  hulladék  e  rendeletben
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közszolgáltatási díj megfizetésére. 
 (2)  Az  ingatlantulajdonost  nem  terheli  az  (1)  bekezdésben  foglalt  kötelezettség  az  olyan

beépítetlen  ingatlana  tekintetében,  ahol  senki  sem  tartózkodik,  és  ahol  települési  szilárd
hulladék nincs vagy nem keletkezik.

(3) Az  az  ingatlantulajdonos,  akinek  ingatlanán  települési  szilárd  hulladék  keletkezik,  de  az
ingatlana  egyidejűleg  gazdálkodó  szervezet  cégnyilvántartásban  bejegyzett  székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó
szervezetnek  az  ingatlanon  folytatott  gazdasági  tevékenysége  során  keletkezett  települési
szilárd hulladéktól  elkülönítetten gyűjteni  és arra a közszolgáltatást  igénybe venni,  feltéve,
hogy  a  gazdasági  tevékenységével  összefüggésben  keletkezett  települési  szilárd
hulladékának  kezeléséről  nem  a  közszolgáltatás  keretében  gondoskodik,  a  vonatkozó
jogszabályban foglaltaknak megfelelően.

(4) A tárolóedényben tilos elhelyezni  minden olyan tárgyat,  vagy hulladékot,  amely a szállító
gépjárművet megrongálhatja (pl. tégla, beton, nagyobb súlyú tárgy, veszélyes hulladék, stb.)

23. §

(1) Gazdálkodó  szervezet  akkor  köteles  a  közszolgáltatás  igénybevételére,  ha  a  gazdasági
tevékenységével  összefüggésben  keletkezett  települési  szilárd  hulladékának  kezeléséről
(hasznosításáról  vagy ártalmatlanításáról) a Hgt.  13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem
gondoskodik.

(2) A  Hgt.  13.  §-ában  előírtak  szerintinek  minősül  a  települési  szilárd  hulladék  kezelése
(hasznosítása vagy ártalmatlanítása), ha a gazdálkodó szervezet
a) a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségéről az erre feljogosított és

környezetvédelmi  felügyelőség  engedélyével  rendelkező  kezelőnek  történő  átadással,  a
kezelés költségeinek megfizetésével gondoskodik, vagy

b) e  kötelezettségét  a  környezetvédelmi  felügyelőség  által  engedélyezett,  megfelelő
hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga
teljesíti.

(3) A (2)  bekezdésben  foglalt  kötelezettségének  teljesítése  ellenére  is  köteles  a  gazdálkodó
szervezet  a  közszolgáltatás  igénybevételére,  ha  a  közszolgáltatás  keretében  nyújtott
hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan környezeti szempontból a (2)
bekezdésben foglaltaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.

(4) Az ingatlantulajdonos ingatlanán a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott 
gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéka tekintetében az (1)-(3) 
bekezdésben foglaltak az irányadók azzal, hogy a termelés vagy szolgáltatás során keletkező 
háztartási hulladékkal együtt kezelhető hulladékot a hulladék termelője (birtokosa) telephelye 
határain belül hulladékkezelési engedély nélkül gyűjtheti, szállíthatja és azt fizikai 
előkezelésnek vetheti alá.

(5) A gazdálkodó szervezet a nem a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, a 
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű települési szilárd hulladékának 
kezeléséről a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodhat a (2) bekezdés szerint.

24. §

(1) Az ingatlan  tulajdonosa köteles  az  ingatlanán  keletkező települési  szilárd  hulladékot  az  e
rendeletben  meghatározott  módon  és  helyen  gyűjteni,  továbbá  hasznosításáról  vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni.

(2) Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: 
a) a  veszélyes  hulladékot  külön  gyűjtse  és  a  veszélyes  hulladék  gyűjtési  napokon  az

önkormányzattal  a  veszélyes  hulladékok  elszállítására  és  ártalmatlanítására  szerződött
vállalkozónak átadja.

b) a maradék (szelektíven szétválogatott és veszélyes hulladéktól mentes) szilárd hulladékot –
különös tekintettel  a  hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig  gyűjtse,
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tárolja,
c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben feljogosított 
hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

d) a  hulladék  gyűjtése  során  megfelelő  gondossággal  járjon  el  annak  érdekében,  hogy  a
hulladék  mások  életét,  testi  épségét  és  egészségét,  valamint  jó  közérzetét  ne
veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

e)    az  ingatlanán  keletkező  hulladékot  alacsony  szinten  tartsa,  feleslegesen  hulladékot  ne
bocsásson ki.

II. FEJEZET

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség

25. §

(1) Az  ingatlantulajdonos  és  a  gazdálkodó  szervezet  köteles  eleget  tenni  a  hulladékkal
kapcsolatos  nyilvántartási  és  adatszolgáltatási  kötelezettségének  a  Hgt.  és  a  hulladékkal
kapcsolatos  nyilvántartási  és  adatszolgáltatási  kötelezettségről  szóló  164/2003.  (X.  18.)
kormányrendelet szabályai szerint.

(2) A  közszolgáltatást  igénybevevő  ingatlantulajdonosok  tekintetében,  akik  települési  szilárd
hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintű jogszabályokban megkövetelt
hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Közszolgáltató gondoskodik.

26. §

(1) Azok  a  hulladékkezelési  engedéllyel  rendelkező  gazdálkodó  szervezetek,  amelyek  a
gazdasági  tevékenységükkel  összefüggésben  keletkezett  települési  szilárd  hulladékuk
kezelésére  nem  a  közszolgáltatást  veszik  igénybe,  kötelesek  a  tevékenységük  során
keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani,  az általuk végzett
kezelésről,  a  kezelt  és  a  kezelés  eredményéből  származó  hulladékokról  nyilvántartást,  a
kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést
tenni.

(2) Az  a  gazdálkodó  szervezet,  amely  települési  szilárd  hulladékának  kezeléséről
közszolgáltatáson kívül a rendelet 16.§ (2) bekezdése szerint gondoskodik, köteles erről a
tényről  a  Közszolgáltató  egyidejű  tájékoztatása  mellett  a  községi  jegyző  által  vezetett
nyilvántartás számára - a jegyzőhöz címzetten - írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolnia
kell, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.

(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladéka kezeléséről közszolgáltatáson
kívül gondoskodhat, a jegyző által vezetett nyilvántartás számára - a jegyzőhöz címzetten -
köteles  írásban  bejelenteni  az  általa  igénybe  vett  hulladékkezelő(ke)t,  az  igénybe  vett
szolgáltatásokat,  valamint  megjelölni  a  hulladékkezelő(k)  hulladékkezelési  engedélyének
számát, a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett.

(4) A (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet a jelen rendelet
hatálybalépését követő 30 napon belül,  illetőleg a rendelet hatálybalépését követően általa
igénybe venni kívánt hulladékkezelővel történő szerződéskötést megelőzően köteles eleget
tenni.

(5) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladéka kezeléséről közszolgáltatáson
kívül az 16. § (2) bekezdés b) pontja szerint gondoskodik, a jegyző által vezetett nyilvántartás
számára  -  a  jegyzőhöz  címzetten  -  köteles  igazolni  a  környezetvédelmi  felügyelőség
engedélyének eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával azt, hogy az ártalmatlanító
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berendezés vagy létesítmény a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett és annak
üzemeltetésével - hulladékkezelési engedély alapján - maga gondoskodik települési szilárd
hulladékának kezeléséről.

(6) A (4) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének a gazdálkodó szervezet már működő
      létesítmény, berendezés esetén a rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül,
      míg a rendelet hatályba lépését követően igénybe venni kívánt létesítmény, berendezés
      esetén az üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.

(7)   Az  (1)-(5)  bekezdésben  foglaltakat  megfelelően  alkalmazni  kell  akkor,  ha  a  gazdálkodó
szervezetnek a jegyző szerinti nyilvántartásba vett adataival összefüggésben változás

       következett be, vagy a gazdálkodó szervezetet, illetve a rá vonatkozó egyes adatokat a
nyilvántartásból  törölni  kell.  A  fentiek  bejelentésére  a  gazdálkodó  szervezet  a  változás
napjától, illetve a változás tényének tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles.

ÖTÖDIK RÉSZ

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁNAK RENDJE

I. FEJEZET

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

27. §

(1) Az  ingatlantulajdonos  és  a  Közszolgáltató  közötti  jogviszonyt  vagy  a  közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az
ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlan tulajdonost írásban
köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

(3) A  hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatás  feltételeiben  bekövetkezett  változásokról  a
közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt – köteles értesíteni. 

(4) A  jogviszony  kezdő  időpontja  az  a  nap,  amelyen  a  Közszolgáltató  a  közszolgáltatás
teljesítésének  megkezdéséről  és  lényeges  feltételeiről  az  ingatlantulajdonost  írásban
értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(5) Az  ingatlantulajdonos  köteles  a  Közszolgáltatónak  bejelenteni  az  ingatlanán  rendszeresen
keletkező települési szilárd hulladék keletkezésének tényét.

(6) A  hulladék  begyűjtésének,  elszállításának  rendjét  (gyakoriság,  útvonal  és  időpont)  az
ingatlantulajdonosnál  keletkező  hulladékmennyiség  figyelembevételével  a  Közszolgáltató
határozza meg és arról az ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint értesíti.

(7) A  közterületi  hulladék  tekintetében  a  közterület  tulajdonosa,  használója  köteles  a
Közszolgáltatóval szerződést kötni az e rendeletbe  foglalt tartalommal.

28. §

(1) 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  veszi  igénybe,  a  Közszolgáltató  a  jegyzőt  köteles  értesíteni,  és  az  értesítéssel
egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.

(3) A Közszolgáltató  azokról  a  gazdálkodó  szervezetekről  is  értesíti  a  jegyzőt,  amelyek  az  e
rendeletben meghatározottak szerint kötelezetté váltak a közszolgáltatás igénybevételére, és
az  értesítéssel  egyidejűleg  felhívja  a  gazdálkodó  szervezetet  az  írásbeli  szerződés
megkötésére.

(4) Az a gazdálkodó szervezet, amely a jegyző által vezetett nyilvántartásban nem szerepel és
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hulladékkezelési kötelezettségének nem tesz eleget a 15. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak
szerint, a jegyző felhívja a hulladék keletkezés tényének és mennyiségének bejelentésére és
a szerződés megkötésére.

(5) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségének
a  jegyző  által  megjelölt  időpontban,  a  Közszolgáltató  a  bíróságtól  kérheti  a  szerződés
létrehozását  az  e  rendeletben  meghatározott  tartalommal,  továbbá  igazolt  költségének  és
kárának  megtérítését.  A  kár  mértékének  megállapításánál  a  gazdálkodó  szervezetnél
keletkezett  hulladékmennyiség alapján a rendelet 2. számú melléklete szerinti  díjazást kell
alapul venni.

II. FEJEZET

A gazdálkodó szervezetekkel megkötendő szerződés egyes tartalmi elemei

29. §

(1) A szerződésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b) a teljesítés helyét és módját,
c) a gazdálkodó szervezet rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám

szerint,
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
e) nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módját,
f) a  gazdálkodó  szervezet  által  meghatározott,  az  ingatlanon  előreláthatólag  keletkező

hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi.
(2) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
b) a közszolgáltatási díjról,
c) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
d) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
e) az irányadó jogszabályok meghatározásáról,
f) szerződés megszűnésének eseteiről.

(3) A szerződést a Közszolgáltató a szerződésben foglaltak szerint mondhatja fel. A gazdálkodó
szervezet a szerződést írásban, 30 napos határidővel mondhatja fel.

(4) A gazdálkodó szervezet a szerződést akkor mondhatja fel, ha
a) Bag  község  közigazgatási  területén  megszűnt  az  a  gazdasági  tevékenysége,  amellyel

összefüggésben a települési szilárd hulladéka keletkezett, vagy
b) a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának

kezeléséről  a  továbbiakban a  jelen rendeletben foglaltak szerint  nem a közszolgáltatás
keretében gondoskodik, vagy

c) a  Közszolgáltatónak  megszűnik  az  e  rendelet  szabályain  alapuló,  a  hulladékkezelési
közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagos jogosítványa.

(5) A felmondás akkor érvényes, ha a gazdálkodó szervezet - a bejelentés érkeztetett írásbeli
példányának csatolásával - egyidejűleg igazolja, hogy a jelen rendelet szerinti nyilvántartás
számára  az  e  rendeletbe  foglaltak  szerint  a  változást  bejelentette  és  becsatolta  a
hulladékkezelési  engedélyét,  illetve  az  általa  igénybe  vett  új  hulladékkezelő  gazdálkodó
szervezet engedélyét.

(6) A Közszolgáltató  és  az  ingatlantulajdonos,  illetve  gazdálkodó  szervezet  a  közszolgáltatás
hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köt.

III. FEJEZET

A közszolgáltatás szünetelése

30. §
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(1) Szüneteltethető  a  közszolgáltatás  igénybevétele  azokon  az  ingatlanokon,  amelyeken
folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

(2) A  szüneteltetésre  vonatkozó  igényt  az  ingatlantulajdonos  írásban  köteles  bejelenteni  a
Közszolgáltatónak,  a  szünetelés  kívánt  kezdő  időpontja  előtt,  azt  legalább  30  nappal
megelőzően és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét.

(3) Ha  a  szünetelés  (1)  bekezdés  szerinti  feltételeiben  változás  következik  be,  az
ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.

IV. FEJEZET

A települési szilárd hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása 

Hulladékszállítás rendje

31. § 

(1) A hulladék begyűjtésének és  elszállításának rendjét  és  gyakoriságát  e  rendelet  határozza
meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező gyakoriság
mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik,
arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.

(2) A hulladékszállítás gyakorisága a községben a következő: 
Az  elszállítás  az  önkormányzat  által  meghatározott  munkanapokon  7-19  óráig,  a  heti  1
alkalommal történik, 5m3 zárt konténer hetente egyszer vagy kétszer.

(3)  E  rendeletben  meghatározott  gyakoriságú  hulladékszállítás  mellett,  ha  a
ingatlantulajdonosnak  többlet  települési  szilárd  hulladéka  keletkezik  a  közszolgáltatónál
megvásárolt  és  erre  a  célra  rendszeresített  hulladékgyűjtő  zsákba  helyezheti  el.  A
hulladékszállítás díja (a zsák díja) e rendelet 2. számú mellékletében megállapított díj. 

Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére 

32. §

(1) Ha a közszolgáltató által  megállapított  rendszeres szállítási  nap ünnep vagy munkaszüneti
napra esik, ha az önkormányzat és a szállító másban nem állapodnak meg a hulladékot a
következő  munkanapon  kell  elszállítani  vagy  a  lakosság  előzetes  értesítése  mellett  a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban. 

(2) Amennyiben a közszolgáltató a meghatározott szállítási napon nem tudja elvégezni a hulladék
elszállítását  (pl.  gépi  meghibásodás miatt,  stb.),  úgy a közszolgáltató köteles  a hibaforrás
kiküszöbölését követően az utólagos szállításról a legrövidebb időn belül gondoskodni.

(3) Ha a gyűjtőedényzet  ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából  marad el,  akkor az ürítésre
csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

(4) Ha  a  hulladékot  vagy  a  lomokat  a  Közszolgáltató  a  szállítási  napon,  vagy  az  előzetesen
meghirdetett  időpontban  elszállítani  nem  tudja,  és  a  szállítás  kimaradása  nem  az
ingatlantulajdonosok hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye
nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni kell. 

Hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre bocsátása

33. §

(1) Az  ingatlantulajdonos  az  ingatlanán  keletkező  vagy  birtokába  került  települési  szilárd
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és
ahhoz - a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített - saját tulajdonában lévő, vagy a
Közszolgáltató és Önkormányzat által biztosított gyűjtőedényt köteles igénybe venni.

(2) Ha  az  ingatlantulajdonos  a  Közszolgáltató  felé  a  valóságnak  meg  nem  felelő
hulladékmennyiséget  vagy  adatot  közöl,  -  ideértve  az  ingatlanon  rendszeresen  tartózkodó
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személyek számára vonatkozó adatot is,-  és e miatt  a hulladék mennyisége rendszeresen
legalább  egy  hónapon  keresztül  meghaladja  az  átvett  gyűjtőedény  űrtartalmát,  a
közszolgáltató  jogosult  és  köteles  -  a  köztisztaság  biztosítása  érdekében  -  az
ingatlantulajdonos értesítésével,  a  tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú
edényre cserélni az eredetileg az ingatlantulajdonos rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényt. 

(3) A  közszolgáltató,  a  szállítóeszközéhez  rendszeresített,  fentiek  szerint  meghatározott
nagyságú  gyűjtőedényeket  az  ingatlantulajdonos  rendelkezésére  bocsátja.  Az  ingatlan
tulajdonosa,  meghatalmazottja,  illetve  nagykorú,  vele  egy  lakcímen  lakó  hozzátartozója
köteles  írásban  igazolni  a  gyűjtőedényzet  átvételét.  A  kötelező  közszolgáltatás  a
közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényből történik:
 60 l edényzet
 120 l, edényzet,
 1100 literes zárt, a közszolgáltató által meghatározott típusú edényzet.

34. §

(1) A  Közszolgáltató  köteles  a  szállítóeszközéhez  rendszeresített  és  a  keletkezett  hulladék
mennyiségének megfelelő  méretű  és  számú gyűjtőedényt  az  ingatlantulajdonos  kérelmére
rendelkezésére  bocsátani,  a  kérelem  kézhezvételétől  számított  15  napon  belül.  Az
ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.

(2) Ha  az  ingatlanon  keletkező  hulladék  mennyisége  nem  rendszeresen,  hanem  alkalmilag
haladja  meg  az  átadott  gyűjtőedények  űrtartalmát,  és  az  ingatlantulajdonos  elmulasztja  a
bejelentési  kötelezettségét,  a  Közszolgáltató  köteles  a  többlet  hulladék  kezelésére
rendszeresített jelölt zsákba kihelyezett hulladék elszállítására. A többletdíjat a tulajdonos a
hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.

35. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról,
valamint  környezetük  tisztán  tartásáról.  A  gyűjtőedény  rendeltetéstől  eltérő  használata,
valamint a gyűjtési időn túli időben való eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt
az  az  ingatlantulajdonos  köteles  megtéríteni,  aki  a  gyűjtőedényt  e  rendeletben  írt  módon
megfelelően  átvette,  vagy  a  gyűjtőedényét  lecserélték.  A  Közszolgáltató  kárát  az
ingatlantulajdonos  a  Közszolgáltató  felszólításának  megfelelően,  de  legfeljebb  a  kár
bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.

(2) A  Közszolgáltató  az  ingatlantulajdonos  rendelkezésére  bocsátott  és  rendeltetésszerűen
használt  gyűjtőedények  szükség  szerinti  javításáról,  cseréjéről  és  esetleges  pótlásáról  az
ingatlantulajdonos  bejelentése  alapján  a  Közszolgáltató  köteles  különdíj  ellenében
gondoskodni.

(3) Tilos  a  szabályszerűen  kihelyezett  gyűjtőedényekből  a  hulladék  kiszórása,  a  közterület
szennyezése.

(4) A hulladékok  gyűjtése  során  történő  szennyezés  esetén  az  ingatlan  tulajdonosa,  míg  a
szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a
közterületen  okozott  szennyezés  esetén  a  Közszolgáltató  köteles  a  szennyezett  területet
megtisztítani és fertőtleníteni.

V. FEJEZET

A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és
kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 

36. §

(1) A hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet több ingatlantulajdonos közösen is használhatja a
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következő esetekben: 
a) társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek által használt ingatlanokon;
b) ha  egy  ingatlanon  több  egyéni  vagy  társas  vállalkozás,  vagy  jogi  személy  szervezete

működik, és valamennyi érintett egybehangzóan és írásban is dokumentáltan így állapodott
meg.

(2) Ha  a  gyűjtőedényzet  közös  használatáról  állapodtak  meg  az  (1)  bekezdésben
meghatározottak,  az  edények  térfogatának  meg  kell  felelnie  a  képződő  hulladék
mennyiségének az ürítés gyakoriságát is figyelembe véve. 

(3) A gyűjtőedényzet közös használatára megállapodást kötők közös képviselőjének írásban kell
nyilatkoznia a közszolgáltató felé arról, hogy  a gyűjtőedényt hol tárolják, és adják át ürítésre,
továbbá a díjfizetésre kötelezett személyéről. 

37. §

(1) 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,  kivéve  a  tartósan  engedélyezett
elhelyezést.

(2) Ha  az  ingatlantulajdonos  a  gyűjtőtartály  tárolási  helyéről  az  edényzet  ürítésére  való
átadásának helyére  történő mozgatás és  visszaszállítás  céljából  a  Közszolgáltatót  kívánja
igénybe venni, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás alapján
határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét.

(3) Az  ingatlantulajdonos  a  települési  szilárd  hulladékát  kizárólag  a  Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben adhatja
át. A hulladék más módon történő kihelyezése tilos.

(4) 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.

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(6) Az  ingatlantulajdonos  a  gyűjtőedényt  -  kivéve  a  közterületeken  tartósan  elhelyezett  nagy
űrtartalmú konténereket - az ingatlanán belül köteles elhelyezni. úgy, hogy ahhoz illetéktelen
személyek és állatok ne férjenek hozzá. 

(7) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a képviselő- testület külön
rendeletében szabályozott közterület-használatra vonatkozó rendelkezések megtartásával, az 
ott szabályozott engedély, illetve közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.

38. §

(1) Az  ingatlan  tulajdonos  a  gyűjtőedényt  ürítés  és  elszállítás  céljából  a  közszolgáltató  által
megjelölt időpontban a begyűjtést végző járművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen,
az ingatlan  bejáratának a  közelében a  közterületen köteles  elhelyezni.  Ha a szállítójármű
járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, úgy az ürítési hely az
ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.

(2) Télen az ingatlantulajdonos az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedényzet
kezelése érdekében érintett  útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest  és az átvételi  hely
között)  hó-  és  síkosság  elleni  védelméről  gondoskodni  köteles.  A Közszolgáltató  köteles
gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről.

(3) A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését  a szállítási napokon reggel hét és este hét
óra között végzi. Az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg.

(4) A gyűjtőedényt  –  tartósan  a  közterületre  kihelyezett  konténerek  kivételével  –  a  szállítás
napján lehet kihelyezni a közterületre reggel 6 óráig. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék
elszállításának  napján  az  elszállítást  követően  az  edényzet  tárolási  helyre  történő
visszahelyezése.  

(5) A kihelyezett gyűjtőedényekből hulladékot kiszedni, válogatni (guberálni) tilos! 
(6) A  kihelyezett  gyűjtőedény  nem  akadályozhatja  a  jármű-  és  a  gyalogos  forgalmat,  és
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elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

VI. FEJEZET

Hulladékgyűjtő edényzet használatával, megőrzésével, tisztántartásával kapcsolatos
előírások 

39. §

(1) Az ingatlan tulajdonos feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőrzéséről, valamint
arról, hogy az edényzet hozzáférhető helyen legyen, és azt rendeltetésszerűen használják.

(2)   Az  e  rendeletben  meghatározott  háztartási  hulladék  gyűjtésére  szolgáló  gyűjtőedények
tisztántartásáról,  fertőtlenítésről  az  ingatlan  tulajdonosa  köteles  gondoskodni.  A  25.§  (3)
bekezdés b.) és c.) pontjaiban meghatározott gyűjtőedények mosásáról és fertőtlenítéséről a
közszolgáltató  gondoskodik,  -  külön  térítési  díj  ellenében  -,  a szükséghez  képest  évente
négyszer (május, július,  augusztus és október hónapokban havonta egyszer).

40. §

(1) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A
gyűjtőedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos.  Az edények ürítése során
figyelemmel  kell  lenni  arra,  hogy  a  gyűjtőedényzet  teljes  kiürítésre  kerüljön.  Nagyobb
terjedelmű  hulladékot  a  gyűjtőedényzetbe  helyezés  előtt  a  megfelelő  méretűre  fel  kell
darabolni.

(2) A  gyűjtőedényzet  mechanikai  védelme  érdekében  az  edényben  elhelyezhető  hulladék
maximális súlya:

 60 l literes gyűjtőedény esetén 20 kg,
110-120 literes  gyűjtőedény esetén 36 kg,
1100 literes  gyűjtőedény esetén 330 kg,

 (3) Tilos  a  külön  jogszabályokban  meghatározott  veszélyes  hulladékot  a  települési  szilárd
hulladékkal  összekeverni  és  azt  a  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére  szolgáló
rendszeresített  gyűjtőedényben  elhelyezni.  A  külön  jogszabályokban  kihirdetett
hulladékjegyzékekben  nem  szereplő,  vagy  ismeretlen  összetételű  hulladékot
veszélytelenségének,  illetve  veszélyességének  megállapításáig  veszélyes  hulladéknak  kell
tekinteni.

(4) A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a szállítóeszközt,
vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, stb.).  Tilos
a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet  vagy egyéb olyan anyagot  elhelyezni,  amely  veszélyeztetheti  a  begyűjtést,  ürítést
végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(5) Ha  a  gyűjtőedényben  olyan  nedves  hulladékot  helyeztek  el,  amely  az  edényben
összetömörödött  vagy befagyott,  illetve  a  tiltás  ellenére  az  edényben  levő  hulladékot  úgy
összepréselték,  hogy  emiatt  az  edényt  üríteni  nem  lehet  az  ingatlan  tulajdonos  a
közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles e
fenti tevékenysége miatt bekövetkező kárt megtéríteni.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles a külön jogszabályban meghatározott  veszélyes hulladékot a
települési  szilárd  hulladéktól  elkülönítetten,  a  környezet  szennyezését,  károsítását  vagy
veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására,
illetőleg  ártalmatlanítására  feljogosított  engedéllyel  rendelkező  hulladékkezelőnek  átadni,
illetve a Hgt. 12. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint eljárni. Ilyen esetben a Hgt. szerinti
adminisztratív és tervezési kötelezettségek a hulladék átvevőjét terhelik.

20



41. §

(1) A települési szilárd hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást
és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító
célgéppel,  szállítójárművel  úgy  kell  elvégezni,  hogy  annak  során  a  környezet  ne
szennyeződjék.  Szállításból  eredő  szennyeződés  esetén  a  Közszolgáltató  a  hulladék
eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról köteles gondoskodni.

(2) A  Közszolgáltató  a  települési  szilárd  hulladék  ártalmatlanításáról  előkezelést  követően
hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik.

(3) A rendelet  hatálya  alá  tartozó  települési  szilárd  hulladék  elhelyezését,  ártalmatlanítását  a
Közszolgáltató  kizárólag  a  képviselő-testület  által  erre  a  célra  kijelölt  hulladéklerakón
végezheti.

VII. FEJEZET

Nem rendszeres közszolgáltatások

A nagy darabos települési szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések

42. §

(1)
a) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató

évente két alkalommal  saját költségén a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön díj
felszámítása  nélkül  -  gondoskodik.  Lebonyolításáról  és  megszervezéséről,  a  hulladék
elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.

b) A Közszolgáltató  kizárólag  a  lakosságnál,  a  háztartásokban  képződött,  de  a  rendszeres
hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék
elszállítására  köteles.  A  Közszolgáltató  által  a  közszolgáltatás  keretében  szervezett
lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre,
járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a közszolgáltató
és a polgármester állapodik meg. A lakosság értesítése az önkormányzat feladata.

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos legfeljebb a szállítást megelőző nap 18 órája után helyezheti
ki az ingatlana előtti közterületre.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon
baleset  vagy  károkozás  veszélyének  előidézésével,  a  begyűjtő  szállítóeszköz  által  jól
megközelíthető  legyen,  a  zöldterületeket  és  a  növényzetet  ne  károsítsa,  illetve  ne  járjon
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása

43. §

(1) Minden  tevékenységet,  amelynek  végzése  során  veszélyes  hulladék  keletkezik,  úgy  kell
végezni,  hogy a veszélyes hulladék mennyisége,  illetve veszélyessége a lehető  legkisebb
legyen, illetve a hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő.

(2) A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a
veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze
vagy károsítsa a környezetet.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a háztartásokban
keletkezett veszélyes hulladékokat az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladék
más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni.
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(4) A háztartásokban  keletkező  veszélyes  hulladékokat  az  Önkormányzat  a  kijelölt  lakossági
veszélyes hulladékgyűjtéseken térítésmentesen gyűjti és szállíttatja, valamint gondoskodik az
ártalmatlanításukról az általa kiválasztott és a tevékenység végzésére jogosult vállalkozóval. 

(5) A veszélyes  hulladékgyűjtés  időpontjáról  a  polgármester  és a  kiválasztott  vállalkozó külön
állapodik meg. A lakosságot a veszélyes hulladék gyűjtésének időpontjáról az önkormányzat
értesíti. 

Zöldhulladék, gyűjtése

44. §

        A közszolgáltató  – külön díj  felszámítása nélkül  – évente egyszer (  ősz végén)
összegyűjti a község területén  keletkező zöldhulladékot..

VIII. FEJEZET

Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó előírások

45. §

(1) Az építési törmelék- mint hulladék elszállítására- az ingatlan tulajdonosa, illetőleg az köteles
akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett.

(2) A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési törmeléket a Erdőkürti hulladékgyűjtő telepre
lehet elhelyezni.

(3) A községi hulladékgyűjtő telepen az önkormányzat és a költségvetési  szervei beruházásai,
felújításai  és  karbantartásai  során  keletkező,  veszélyes  hulladéknak  nem  minősülő,  nem
hasznosítható anyagainak, építési törmelékeinek elhelyezése díjtalan.

(4) Az  önkormányzat  a  közszolgáltatási  díjban  biztosítja  a  Közszolgáltató  részére  a  (3)
bekezdésben szereplő esetben, a felmerülő indokolt költségek és ráfordítások megtérülését.

(5) Az építtető köteles eleget tenni az építési  és bontási  hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak

A hulladék elhelyezésével ártalmatlanításával illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

                   

                      HATODIK RÉSZ

A közszolgáltatás díja

I. FEJEZET

A közszolgáltatási díj meghatározása

46. §

(1) A  települési  szilárd  hulladékkezelési  közszolgáltatás  igénybevételére  köteles,  illetve  a
közszolgáltatást  igénybe  vevő  ingatlantulajdonosnak  települési  hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie.

(2) Az ingatlantulajdonos változása esetén a  közszolgáltatás  díját  a  Közszolgáltatónak történt
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles
megfizetni.          

47. §
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(1) A Közszolgáltató minden év október 31-ig a következő 12 hónapra vonatkozóan – január
1-től  december  30-ig  terjedő  időszakra  –  kezdeményezheti  a  közszolgáltatási  díj
felülvizsgálatát  a  közszolgáltatással  kapcsolatos  költségeinek  –  költségelemzéssel
alátámasztott, a képviselő-testület által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is
tartalmazó – változása mértékének függvényében.

(2) A közszolgáltatási  díjat  úgy  kell  meghatározni,  hogy az  indokolt  költségek és  ráfordítások
megtérülésének  és  a  tartós  működéshez  szükséges  nyereség  fedezetének  biztosítására
alkalmas  legyen  és  ösztönözzön  a  közszolgáltatás  biztonságos  és  legkisebb  költségű
ellátására,  a  közszolgáltató  kapacitásának  hatékony  kihasználására,  valamint  a
hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra.

(3) A  díj  megállapításánál  indokolt  költségnek  és  ráfordításnak  minősül  különösen  a
hulladékbegyűjtéshez,  -szállításhoz  és  -ártalmatlanításhoz  szükséges,  a
hulladékártalmatlanító  létesítmények,  a  közszolgáltatással  kapcsolatos  üzemeltetési  és
karbantartási költségei és ráfordításai, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, valamint
a közszolgáltatás körében működtetett létesítmények utógondozásának és monitorozásának a
díjfizetési időszakra vetített, továbbá rekultivációjának költsége. 

(4) A  létesítmény  utógondozásával,  monitorozásával  és  rekultivációjával  kapcsolatos  díj
elemeként  megállapított  beszedett  bevételeket  a  Közszolgáltató  elkülönített  módon
alapszerűen tartja nyílván. A közszolgáltatás díjában jelenik meg az e rendelet szerint végzett
karácsonyfa begyűjtés, a nagydarabos lomtalanítás költsége. 

  (5)  Közszolgáltatási  díjcsökkentő  tényezőként  kell  figyelembe  venni  a  közszolgáltatás
teljesítéséhez biztosított,  a  költségek ellentételezésére kapott,  költségvetési,  illetőleg
önkormányzati  támogatást,  a  közszolgáltatás  teljesítése  folyamatában  keletkező
melléktermékek  /pl.  biogáz,  komposzt/  valamint  a  szelektíven  begyűjtött  hulladékok
hasznosításából  vagy  hasznosítása  céljára  történő  átadásból  származó  bevételt.  A
szelektíven  gyűjtött  hulladékok  legmagasabb  áron  történő  értékesítéséről  a
közszolgáltató köteles gondoskodni.

(6)  A tartós  működéshez  szükséges  nyereségnek  minősül  a  közszolgáltatás  teljesítése
során  -  az  elvonásokra,  támogatásokra  és  a  szolgáltatás  jellegére  tekintettel
önkormányzattal  egyeztetett  mértéket  meg  nem  haladó  -képzett  nyereség,  amely
biztosítja az indokolt fejlesztések /bővítések, rekonstrukciók/ forrását, illetve az indokolt
befektetések  megtérülését,  valamint  a  monitoring  tevékenység,  biztonsági  munkák
(védőárok), laborkiadások költségeit. Az önkormányzatot semmilyen előfinanszírozási
kötelezettség nem terheli.  Utóbbi  költségeket  a Közszolgáltató a szolgáltatási  díjban
érvényesítheti.

(7) Az  utógondozási  és  monitorozási  feladatok  ellátása  a  22/2001.  (X.10.)  KöM  rendelet
értelmében az  üzemeltető kötelezettsége.

 (8) A közszolgáltatási díj megállapítása - a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján -
általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek meghatározásával történik.
Az  egységnyi  díjtételt  az  indokolt  költségek,  ráfordítások  és  a  tartós  működéshez
szükséges nyereség összege és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell
megállapítani  minden  érintett  érdekeinek  figyelembe  vételével.  Az  önkormányzat  a
díjmegállapításnál képviseli a lakosság érdekeit.

(9) Az egységnyi díjtételek - elkülönítve - tartalmazzák a hulladék szállításának, begyűjtésének,
szelektív  gyűjtésének  és  az  utógondozásra,  illetve  monitorozásra  is  kiterjedő  -
ártalmatlanításának költségeit. Az egységnyi díjtételek a számlázás, díjbeszedés költségeit is
tartalmazzák.

(10) A  közszolgáltatási  díj  megállapítását,  illetve  felülvizsgálatát  megelőzően  részletes
költségelemzést  kell  készíteni az (1)-(10) bekezdésben foglaltakra is tekintettel,  melyhez a
Közszolgáltató  köteles  díjkalkulációt  és  az  (1)-(10)  bekezdésekben  foglaltaknak  megfelelő
költségelemzést készíteni a következő díjfizetési  időszakban alkalmazandó közszolgáltatási
díj alátámasztására. A díjkalkulációt és költségelemzést a díjfizetési időszak lejárta előtt,
legkésőbb október 31.-ig az önkormányzat rendelkezésére kell bocsátani.

(11) Ha a  Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett  más gazdasági
tevékenységet is folytat, vagy más településen is folytat ilyen tevékenységet, a költségtervben
a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.
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(12)A közszolgáltatás díját a képviselő- testület egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.

II. FEJEZET

Az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása

48. §

(1) Az egységnyi díjtétel a Közszolgáltató és Önkormányzat által biztosított gyűjtőedényben az
elszállításra  átvett  hulladék  -  gyűjtőedényhez  igazodó  térfogata  szerint  meghatározott  -
egyszeri ürítési díja. A legkisebb gyűjtőedény egység a 60 liter.

  
 (2) A rendszeres  hulladékszállításon  túli,  azon  felüli  hulladékszállítás  díja  az  e  rendeletben

meghatározott egységnyi díj alapján állapítandó meg.

(3) A közszolgáltatás igénybevételének éves díját az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott
gyűjtőedények  számának,  azok  egyszeri  ürítési  díjának  és  az  évi  ürítések  számának
szorzataként  kell  megállapítani.  A  közszolgáltatásért  fizetendő  díjat  a  Közszolgáltató
számlázza ki.

A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása

49. §

(1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben
foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját számla ellenében köteles utólag megfizetni.
(3) A közszolgáltatási  díj  fizetésére kötelezettek a (4)  bekezdés kivételével a hulladékszállítás

díját negyedévente kötelesek megfizetni.
(4) A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a jogi

személyiségek  helyi  szervezetei,  egyéni  vállalkozók,  társasházak  szövetkezeti  lakásokban
élők  az  épületek  közös  költségeként  a  hulladékszállítás  díját  szerződéstől  függően  utólag
fizetik meg.

(5) A  közszolgáltatási  díjat  tartalmazó  számla  adataival  és  összegével  kapcsolatban  az
ingatlantulajdonos  a  Közszolgáltatónál  írásban  kifogást  emelhet.  A  kifogásnak  a  számla
kiegyenlítésére  vonatkozó  kötelezettség  teljesítésére  halasztó  hatálya  nincs.  A kifogásra,
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles.

(6) Az, aki a díj megfizetésére anyagi, vagy szociális körülményei miatt nem, vagy csak részben
képes,  a  díj  megfizetéséhez  az  e  rendeletben  meghatározott  feltételek  szerint
hulladékszállítási díjtámogatásban részesülhet.

(7) A 60l-es gyűjtőedény igénybevételére azok az egyszemélyes háztartást vezető (egyedülélő)
ingatlan  tulajdonosok  jogosultak,  akik  nyilatkoznak  arról,  hogy  ingatlanukban  ténylegesen
egyedül élnek és ezt érdemlegesen dokumentumokkal bizonyítani tudják. A nyilatkozatot és az
esetleges ténybeli változásokat Bag Nagyközség Önkormányzat jegyzője felé kell benyújtani.

(8) Nem kell szemétszállítási díjat fizetnie a 70. életévét betöltött személynek, ha vele együtt lakó
fiatalabb családtagja nincs. A felmentés a 70. életévében válik esedékesé.

(9) Azoknak a családban élő személyeknek, akiknek az egy főre eső havi jövedelme az öregségi
nyugdíj  mindenkori  legkisebb összegét  nem haladja meg,  Bag község Önkormányzatának
Szociális  Bizottsága  a  fizetendő  hulladékszállítási  díjat  mérsékelheti,  vagy  a  szállítási  díj
összegének fizetése alól felmentést adhat. A mérséklés és a felmentés történhet véglegesen
és  határozott  időre.  A kérelmeket  a  Szociális  Bizottság  bírálja  el,  melynek  következtében
keletkező  bevétel  kiesést  az  Önkormányzat  a  szolgáltatást  végzőnek  tárgyév  végén  egy
összegben megtéríti.
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(10) A szociálisan  rászorult  részére  megállapított  díjtámogatást  a  Közszolgáltató  részére  kell
átutalni.

A közszolgáltatási díj megfizetése
50. §

(1) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató vagy az általa a -
képviselő-testület egyetértésével - díjbeszedésre megbízott számlát bocsát ki, mely alapján az
ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére közvetlenül, vagy az általa
megbízott díjbeszedő útján - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - utólag
köteles megfizetni.

(2) Túlszámlázás  esetén  a  többletösszeget  és  annak  időarányos  kamatait  a  Közszolgáltató
visszafizeti  vagy az ingatlantulajdonos írásbeli  kérelmére azt a soron következő, esedékes
díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit  nem teljesíti,  feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(4) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék
adók módjára behajtható köztartozás.

(5) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltatónak az ingatlantulajdonost
fel kell szólítani díjfizetési kötelezettsége teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell
az  arra  vonatkozó  figyelmeztetést  is,  hogy  a  tartozás  nem  fizetés  esetén  adók  módjára
behajtható.  A  felszólítás  eredménytelensége  esetén  a  Közszolgáltató  a  díjhátralék
keletkezését követő 90. napot követően - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a
díjhátralék megfizetése iránti igényéről a jegyző útján értesítenie kell a polgármestert. 

(6) Az  értesítés  kézhezvételét  követően  a  helyi  önkormányzati  adóhatóság  haladéktalanul
intézkedik a díjhátralék adók módjára történő beszedése, a behajtás költségei, és az egyéb
felmerült  költségek  behajtása  érdekében.  A  beszedett  díjhátralékot  az  önkormányzati
adóhatóság 8 napon belül köteles a közszolgáltatónak átutalni. 

(7) Ha  a  köztartozás  behajthatatlan,  a  behajthatatlanság  tényének  megállapítását  követő  30
napon  belül  a  díjhátralékot  a  Közszolgáltató  részére  az  önkormányzat  megtéríti.  Az
adóhatóság a továbbiakban a rá irányadó adó-végrehajtási eljárási szabályok alapján folytatja
a végrehajtást. 

(8) Ha  a  Közszolgáltató  nem  igényli  a  díjhátralék,  adók  módjára  történő  behajtást,  úgy  a
díjhátralék  beszedése  iránt  jogosult,  a  Hgt.  39.  §  (3)  bekezdése  szerinti  jogszabály
megjelenéséig maga vagy megbízottja útján eljárni.

(9) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, amelyek
során  a  közszolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó  kötelezettsége  szünetelt  és  a
szüneteltetésre vonatkozó kérelmét, e rendelet előírásai alapján időben bejelentette.

(10) Nem  tagadható  meg  a  közszolgáltatás  díjának  megfizetése,  ha  a  Közszolgáltatót  a
közszolgáltatással  kapcsolatos  kötelezettsége  teljesítésében  az  időjárás  vagy  más
elháríthatatlan  ok  akadályozta  és  a  Közszolgáltató  az  akadály  elhárítását  követően  a
legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.

HETEDIK RÉSZ

A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

51. §

A hulladék kezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben, kormányrendeletben és jelen
rendeletben meghatározott estekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.
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A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos egyes kérdések

52. §

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás nem terjed ki:
a) az inert hulladékra,
b) a  nagy darabos  hulladékra  a  jelen  rendeletben  foglalt,  évi  kétszeri  alkalommal  végzett

lomtalanítás kivételével és
c) a  gazdálkodó  szervezetnek  a  gazdasági  tevékenységével  összefüggésben  keletkezett

települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás igénybevételére.
(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező vagy más módon

a birtokába kerülő - a hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó - hulladékot a
jogszabályokban  foglalt  előírásoknak  megfelelően  köteles  gyűjteni  (ideértve  az  elkülönített
gyűjtést is), továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni.

(3) Az  ártalmatlanításra  vagy  hasznosításra  vonatkozó  kötelezettséget  a  hulladék  termelője,
birtokosa:
a) jogszabályokban  meghatározott  feltételeknek  megfelelő  ártalmatlanító  vagy  hasznosító

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 ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó, az (1) bekezdésben

megjelölt hulladékának begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, illetve hasznosítására
a Közszolgáltató szolgáltatását igénybe venni.

(5) Ha  az  ingatlantulajdonos  a  (4)  bekezdésben  foglaltakkal  a  Közszolgáltatót  bízza  meg,  a
megrendelés és a szolgáltatás feltételeit  megállapodásban rendezik.  A Közszolgáltató ilyen
esetben a hulladék ártalmatlanításáról  a jelen rendelet  szerint  kijelölt  hulladékártalmatlanító
helyen,  az  azokra  vonatkozó  hatósági  engedélyben  foglaltak  betartása  mellett  köteles
gondoskodni.

53. §

(1) A  közszolgáltatás  alá  nem  tartozó  inert  hulladék,  továbbá  a  települési  szilárd  hulladék
konténerrel történő szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa és kezelője a közterület
tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.

 
(2) A hulladék átvétele, illetve szállítása során a közszolgáltatónak olyan gondossággal kell eljárni,

hogy  a  hulladék  a  szállító  járműbe  történő  ürítésekor,  illetőleg  a  szállítás  folyamán  ne
szóródjon és más környezet terhelést ne idézzen  elő. Amennyiben a közszolgáltató az előbb
felsorolt  kötelezettségeinek  nem  tesz  eleget,  akkor  a  szállításból  eredő  szennyeződés
eltakarításáról,  a  terület  szükség  szerinti  fertőtlenítéséről,  valamint  az  eredeti  környezeti
állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

 (3) A  hulladék  termelője,  birtokosa,  kezelője  köteles  gondoskodni  a  közterület-használati
hozzájárulás,  illetve  engedély  megszerzéséről,  ha  a  hulladék  összegyűjtésére  szolgáló
konténer a közterületen 24 órát, hétvégén 48 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre,
vagy meghosszabbításáról, ha a közterület-használati hozzájárulás időtartama lejárt. Köteles
gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről,
a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállításáról.

(4) Konténer közterületen a közúti és gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon,
az alábbi előírások megtartásával helyezhető ki:
a) a 30-as, 21-es főközlekedési útvonalakon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére

helyezhető  ki,  gondoskodni  kell  arról,  hogy  az  elszállítás  a  telítődéskor  haladéktalanul
megtörténhessen,

b) az  a)  ponton  kívüli  úton,  amennyiben  a  konténer  csak  a  közúti  forgalom  zavarásával
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helyezhető ki, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni.
(5) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a

konténer tulajdonosának cégnevét, telefonszámát.

NYOLCADIK RÉSZ

Felelősség a hulladékgazdálkodási szabályok megtartásáért

Általános jogi felelősség

54. §

(1) 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  (büntetőjogi, polgári jogi,
közigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik.

(2) A jogellenes tevékenységet folytató köteles
a) az általa okozott  környezetveszélyeztetést,  illetőleg környezetszennyezést  megszüntetni,

illetőleg környezetkárosítást abbahagyni;
b) az általa okozott károkért helytállni;
c) a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani.

(3) A  jogellenes  tevékenységért  való  felelősség  -  az  ellenkező  bizonyításáig  -  annak  az
ingatlannak  a  tulajdonosát  és  birtokosát  (használóját)  egyetemlegesen  terheli,  amelyen  a
tevékenységet folytatják, illetőleg folytatták.

(4) A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan tényleges
használóját vagy a hulladék tulajdonosát, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség
nem őt terheli.

A hulladékkezeléssel összefüggő kötelezettségek ellenőrzése

55. §

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Községi Intézete végzi. 

(2) A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  kötelezettségek  teljesítésének  ellenőrzése  a
jegyző feladata. A közterületen elhagyott hulladék körében az ellenőrzés a jegyző, illetve a
jegyző által megbízott személy vagy szerv feladata. 

(3) A környezetvédelmi hatóságok a külön jogszabályokban meghatározott körben rendelkeznek
ellenőrzési és intézkedési jogosítványokkal.

(4) Az  ellenőrzésre  jogosultak  szabálysértési  feljelentést  tehetnek  és  -  jogszabályban
meghatározott  körben  -  szabálysértési  bírságot,  illetve  hulladékgazdálkodási  bírságot
szabhatnak ki.
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Hulladékgazdálkodási bírság

56. §

(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával:
a) a  hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  jogszabályok  vagy  a  reá  vonatkozó  hatósági

határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem
megfelelően tesz eleget,

b) a  hatósági  engedélyhez,  hozzájáruláshoz,  bejelentéshez  kötött  hulladékgazdálkodási
tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez,

c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti,
károsítja hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki.
(3) A  jegyző  a  241/2001  (XII.10.)  Korm.  rendeletben  meghatározott  esetekben

hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult.
(4) A  hulladékgazdálkodási  bírság  nem  mentesít  büntetőjogi,  szabálysértési,  kártérítési

felelősség,  valamint  a  tevékenység  korlátozására,  felfüggesztésére,  tiltására,  illetőleg  a
megfelelő  védekezés  kialakítására,  a  természetes  vagy  korábbi  környezet  helyreállítására
vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

(5) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás.
(6) A  bírság  mértékét  jogszabályban  foglalt  feltételek  szerint  kell  megállapítani.  A  bírság

megállapítása során figyelembe kell venni:
a) a jogsértő magatartás konkrét veszélyességét vagy károsító hatását;
b) a  jogsértésnek  az  ország,  illetve  a  térség  hulladékgazdálkodási  helyzetére  gyakorolt

hatását;
c) a  bekövetkezett  kár  mértékét  és  a  helyreállíthatóság  lehetőségét,  kár  hiányában  a

jogsértéssel esetlegesen szerzett előnyt, elhárított hátrányt.

KILENCEDIK RÉSZ

Szabálysértések

57. §

E rendelet szabálysértési tényállásait külön önkormányzati rendelet állapítja meg. 

58. §

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 

(1) E rendelet 2009. április  01-jén lép hatályba.  Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) Az  e  rendeletben  megállapított  egy  évre  szóló  díjak  arányosításával  kell  a  2009.  évi
hulladékszállítási díjakat megállapítani. 

(3) E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Bag  község  Önkormányzata
Képviselő-testületének  a  köztisztaság  fenntartásáról  és  a  szolgáltatás  kötelező
igénybevételéről szóló 10/2004 (IX.30.) számú rendelete. 
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SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

59.§

(1) Az e rendeletben foglalt környezetvédelmi előírások megszegése, kötelezettségek nem 
teljesítése amennyiben a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik, szabálysértésnek 
minősül, és harmincezer forintig terjedő pénzbírság szabható ki.

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre.

VI. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

60.§

(1) Ez a rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba. 

(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

DR. LABUNDY NORBERT                 TÓTH GÁBOR

         
        jegyző                                                polgármester

29



1. sz. melléklet

A szemétszállításba bekapcsolt utcák jegyzéke

A szemétszállításba bekapcsolt utcák az alábbiak:

Kedd:                                                                                    Szerda:
 Dózsa György u.
 Peres u.
 Széchenyi u.
 Állomás u.
 Rákóczi u.
 Kőtörő u.
 Bem u.
 Lázár V.u.
 Vasút u.
 Nap u.
 Sallai u.
 Tóth Árpád u.
 Jókai u.
 Rózsa F. u.
 Rét u.
 Szentlászlói u.
 Csintoványi u.
 Sport u.
 Kinizsi u.
 Vörösmarty u.
 Ady E.u.
 Hathegy u.
 Hársfa u.
 Akácfa u.
 Diófa u.
 József A.u.
 Béke u.
 Petőfi u.
 Tavasz u.
 Nagymező u.

 Liget u.
 Petőfi tér 
 Szent András u.
 Szőlőkalja I.,II
 Bánya u.
 Szent István u.
 Attila u.
 Nefelejcs u.
 Árpád u.
 Arany János u.
 Szőlő u.
 Szent Imre u.
 Szent Imre köz
 Patak u.
 Honvéd u.
 Malom u.
 Erdő u.
 Epreskert u.
 Kiskőrös u.
 Kossuth Lajos u.
 Hunyadi tér
 Hősök tere 
 Templom tér
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2. sz. melléklet6

A települési szilárd hulladék díjai:

Megnevezés 2009.04.01.- 2009. 12. 31. közötti időszakra

Lakossági díjtételek

Ürítési díjtételek

Egy kuka ürítési díja (120 l) 227 Ft +ÁFA/ürítés

Egy kuka ürítési díja (120 l) 12.000 Ft + ÁFA/év

Egy kuka ürítési díja (60 l) 160 Ft + ÁFA/ürítés

Egy kuka ürítési díja (60 l) 8.000 Ft + ÁFA/év

Egy zsák ürítési díja  217 Ft + ÁFA/db

5 m3-es intézményi konténer 15.000 Ft + ÁFA/ürítés

5 m3-es konténer ürítési díja 20.500 Ft + ÁFA/ürítés

1,1 m3-es konténer ürítési díja 2.200 Ft + ÁFA/ürítés

6 .
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3. számú melléklet7

Értesítés

a rendszeres háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

Bag község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele kötelező. A közszolgáltatást az Önkormányzat által kiírt 
pályázatot elnyerő Közszolgáltató, a AVE Hevesi  Kft. végezheti kizárólagos jogosultsággal.

A közszolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a közszolgáltatást:

1. A megjelölt szolgáltatást 2009. március 16. napjától folyamatosan végzi.

2. A közszolgáltató és Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott tárolótartály típusa:

                60 literes gyűjtőedény

               120 literes gyűjtőedény

       3.   Az elszállítás hetente egyszer  7-19 óráig, történik.

A települési szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos díjtételek 
megállapítására, mely 2009. április 1-jétől alkalmazandó.

A települési szilárd hulladék díjai:

Megnevezés 2009.04.01.-2009.12.31. közötti időszakra

Lakossági díjtételek

Ürítési díjtételek

Egy kuka ürítési díja (120 l) 12.000 Ft + ÁFA/év

14.400 Ft /év

3.600 Ft /negyedév   

Egy kuka ürítési díja (60 l) 8.000 Ft + ÁFA/év

9.600 Ft /év

2.400 Ft /negyedév      

Egy zsák ürítési díja  217 Ft + ÁFA/db

    260 Ft /db   

Konténer használati díjak

5 m3-es konténer ürítési díja 20.500 Ft + ÁFA/ürítés

1,1 m3-es konténer ürítési díja 2.200 Ft + ÁFA/ürítés

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:

             Hétfő-: 07. 00 - 15. 20

               Telefon:              06-36/346-822
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