
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

29/2009. (X.01.)/ sz. rendelete 

a szilárd hulladékkezelés díjának megállapításáról
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV, tv. 8.§71/ bekezdésében, a 16.§ f i /  
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII 
/továbbiakban Hgt./ 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján a 64/2008. /III.28./ 
Korm. sz. rendeletben foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.

Berettyóújfalu Város területén 2010. január 01-től a szilárd hulladék 
elszállításáéit ártalmatlanításáért és tárolásáéit az alábbi díjat kell a 
közszolgáltató részére fizetni:

1./
v. 4

2.)

3 J  

' AJ.

120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára: 270.- 
Ft/ürítés. , .

240 literes kuka egyszeri ürítési díja 540.-Ft/ürítés.

1100 literes gurulós konténer 2.475.-Ft/iirítés

Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa 
forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással 
144.-Ft/db.

-5./ Á díjfizetés alól mentesülnek az olyan háztartásban élők ahol csak 70 
éves kort betöltött személyek laknak.

2.§.

- 17 Hulladékg)'üjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.

2/ • Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül 
történő szállítás igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási 
szolgáltatás díjáról a szolgáltató és igénybe vevő külön szerződésben, 
állapodik m eg .

3.§.

A rendelet 1 §-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem 
tartalmaznak.



Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testület

34/2009. (X. 30.) sz. re n d e le te

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
34/2006. (XII. 01.) sz, rendelet módosításáról

1990. évi LXV. törvény 16. §. (1.) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 
34/2006. (XII.0Í.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § • '

A rendelet 8. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

8. §: (9.) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék 
elhelyezésére a Képviselő-testület az alábbi helyet jelöli ki: Bihari 
Hulladékgazdálkodási Kft. hulladékkezelő telepe (47. számú főút 43-44. km).

; .. .. j . 2.§.

Ez a rendelet 2009. október 30. napján lép hatályba.

Szeifert Ferenc sk. Dr. Ökrös Zoltán sk.
polgármester jegyző



05-JUN-2009 11:37 F e 1:POLGÁRMESTERIHIUATfíL 0654505411 Cim:36 54 505269 P. l'i

KIVONAT
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-leslülele 

2008. szeptember 25-cn megtartott ülése jegyzőkönyvéből

394/2008. (IX. 25.) sz, határozat

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-teslülete kéri a Bihari 
Hulladékgazdálkodási KP|~(, hogy a 2008. október !. cs 2009. január 31. között 
teljesített lakossági hulladékszállílási szolgáltatás esel ében a 2008. október 1 -löl 
hatályos új szolgáltatási díj és a korábbi szolgáltatási díj különbözeiének az 
önkormányzat által a 33/2008. (IX. 26.) $/.. rendelet szerint átvállalt 50%-át a számlán 
kedvezményként tüntesse fel.

Határidő: azonnal
Felelős; Szeiiérl Ferenc polgármester

Szeifert Ferenc sk. 
polgármester

Dr. Ökrös Zoltán sk. 
jegyző

A kiadmány hiteles.

Berettyóújfalu. 2009. június 5.

Kállai Kárjqlync 
titkársági ügyintéző

' Í A



Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testület 

37/2009. (XII. 23.) sz. rendelete 

a szilárd hulladékkezelés díjának megállapításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1.) bekezdésében, a 16. § (1.) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján a 64/2008. (III. 28.) Korín. sz. rendeletben foglaltak figyelembe 
vételével az alábbi rendeletet alkotja.

l.§.

Berettyóújfalu Város területén 2010. január 01-jétől a szilárd hulladék elszállításáért, 
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:

1./ 120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára: 287-, Ft/ürítés

2.1 240 literes kuka egyszeri ürítési díja 574-, Ft/ürítés

3. / 1100 literes gurulós konténer 2.632-, Ft/ürítés

4. / Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa
forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással

149-, Ft/db.

5. / A díjfizetés alól mentesülnek az olyan háztartásban élők, ahol csak 70 éves kort
betöltött személyek laknak.

2. § .

1. / Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.

2. / Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül
történő szállítás igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás 
díjáról a szolgáltató és igénybe vevő külön szerződésben, állapodik meg.
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3.§.

A rendelet 1. §-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem tartalmaznak.

4.§.

1. / Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel
egyidejűleg Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete települési 
szilárd hulladékkezelés díjának megállapításáról szóló 29/2009. (X. 01.) sz. 
rendelete hatályát veszti.

2. / E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv 15. cikk
(3.) bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz



a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló 34/2006. (XII. 01.) sz. rendelete módosításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete

34/2008. (IX . 26 .) sz. re n d e le te

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII (továbbiakban Hgt.) 23.§-ában 
kapott felhatalmazás alapján a 34/2006. (XII. 01.) sz. rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja.

l .§ .

A rendelet 8.§. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8.§. (3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az 
ingatlantulajdonosok lakótelepi lakások esetén hetenként legalább 
két alkalommal, a város más területein -  kertvárosi, családi házas 
beépítésű területein -  legalább heti egy alkalommal kötelesek a 
települési szilárd hulladék elszállítását igénybe venni.
A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap 
áthelyezéséről az ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles 
tájékoztatni.

2.§.

Ez a rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.

Dr. Ökrös Zoltán sk. 
jegyző



Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2/2009. (I. 30.) sz. rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
34/2006. (XII. 01.) sz. rendelet módosításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1.) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 
34/2006. (XII.01.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §.

A rendelet 5. §-a az alábbi (5.) bekezdéssel egészül ki:

5. §. (5.) Szünetel a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlantulajdonos az
ingatlant legalább 1 hónapig nem használja, feltéve, hogy a szünetelés 
várható időtartamát legalább 8 nappal korábban írásban bejelenti a 
közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a 
közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba 
vételét az ingatlantulajdonosnak írásban be kell jelenteni a 
közszolgáltatónak.

2. § .

A rendelet 9. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

9. § (4) Ahol a közszolgáltató a gyűj tőedényben elhelyezett hulladék
begyűjtését gépjárművel nem biztosítja, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezen rendeletben foglalt feltételek szerint 
megállapodhat a hulladék műanyagzsákban való elszállításáról.

3. §.

A rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:



17- § (1) Aki:

a. ) lakcímváltozás (tulajdonosváltozás) vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté válik, és a kötelezetté válástól számított 8 napon belül 
nem jelenti be a közszolgáltató felé személyes adatait,

b. ) a gyűjtőedényt, valamint a lomtalanítás során elszállítandó hulladékot úgy helyezi 
ki, hogy a jármű és a gyalogos forgalmat akadályozza, másokat baleset vagy 
károkozás veszélyének tesz ki, a város természetes és épített környezetét szennyezi,

feltéve, hogy cselekménye magasabb szintű jogszabályban meghatározott 
szabálysértést nem valósít meg, szabálysértést követ el és harmincezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.

4. §•

Ez a rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba.

Szeifert Ferenc sk. 
polgármester

Dr. Ökrös Zoltán sk.
jegyző



Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

33/2008. (IX. 26.) sz. rendelete 

a szilárd hulladékkezelés dí jának megállapításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében, a 16.§ (1) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII (továbbiakban Hgt.) 23.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján a 242/2000 Komi. sz. rendeletben foglaltak figyelembe vételével 
az alábbi rendeletet alkotja.

l . § .

Berettyóújfalu Város területén 2008. évben a szilárd hulladék elszállításáért, 
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:

1. / 120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára: 263.- Ft/ürítés.

2. / 240 literes kuka egyszeri ürítési díja 526.-Ft/ürítés.

3. / 1100 literes gurulós konténer 2.409.-Ft/ürítés

4. / Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa
forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással: 140.- 
Ft/db.

5. / A díjfizetés alól mentesülnek az olyan háztartásban élők, ahol csak 70 éves kort
betöltött személyek laknak.

2.§.

1./ Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
2/ Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül

történő szállítás igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás 
díjáról a szolgáltató és igénybe vevő külön szerződésben állapodik meg.
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A rendelet l.§-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem tartalmaznak.

3.§.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete az l.§-ban megállapított 
fogyasztói árban megjelenő áremelés 50%-át a 2008. október 1-től 2009. január 31-ig 
teljesített szolgáltatás esetében a lakossági fogyasztóktól kedvezményként átvállalja.

5. §.

Ez a rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete települési szilárd 
hulladékkezelés díjának megállapításáról szóló 29/2007. (X. 05.) sz. rendel ele hatályát 
veszti.

Dr. Ökrös Zoltán sk. 
jegyző



Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

29/2007. (X.05.) sz. rendelete 

a szilárd hulladékkezelés díjának megállapításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§. (1) bekezdésében, a 16.§. (1) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. (továbbiakban: Hgt.) 23.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján a 242/2000. Komi. sz. rendeletben foglaltak figyelembe 
vételével az alábbi rendeletet alkotja:

Berettyóújfalu város területén 2007. évben a szilárd hulladék elszállításáért, 
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:

1. / 120 literes tároló edényzet díja magánszemélyek számára: 222,80.-Ft/iirítés.

2. / 240 literes tároló edényzet egyszeri ürítési díja: 445,50.-Ft/ürítés.

3. / 1100 literes gurulós konténer ürítési díja: 2.041,90.-Ft/íirítés.

4. / Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa
forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással: 119,20.- 
Ft/db.

5. / A díjfizetés alól mentesülnek az olyan háztartásban élők, ahol csak 70 éves kort
betöltött személyek laknak.

2.§ .

1. / Hulladékgyűjtő zsákot a szolgáltatónál lehet vásárolni.

2. / Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül történő
szállítás igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a 
szolgáltató és az igénybe vevő külön szerződésben állapodik meg.

3.§.

A rendelet l.§-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem 
tartalmaznak.



Ez a rendelet 2007. október 15. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel 
egyidejűleg Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
települési szilárd és folyékony hulladék közszolgáltatási díj meghatározásáról 
szóló 32/2006. (XII. 01.) sz. rendelet l-2.§-a hatályát veszti.

Szeifert Ferenc sk. 
polgármester

Dr. Ökrös Zoltán sk. 
jegyző



Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének

32/2006. (XII.01.) sz. rendelete

a települési szilárd és folyékony hulladék 
közszolgáltatási díj megállapításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében, a 16.§ (1) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. /továbbiakban Hgt./ 23.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján a 242/2000. (XII.23.) Korm. sz. rendeletben foglaltak 
figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Berettyóújfalu város területén 2007. évben a háztartási szilárd hulladék elszállításáért, 
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:

1./ 110 literes edényzet ürítési díja magánszemélyek és közületek számára: 155.-
Ft/ürítés.

2.1 A díjfizetés alól mentesülnek az olyan háztartásban élők, ahol csak 70 éves kort 
betöltött személyek laknak.

3. / Konténerek:

a. / 1100 literes gurulós konténer: 1.240.-Ft/ürítés
b. / 1500 literes konténer: 2.325.-Ft/ürítés
c. / 2200 literes konténer: 2.860.-Ft/ürítés

4. / Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató által forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő
zsák szállítási szolgáltatással: 197.-Ft/db.

5. / A hulladéklerakó telepre történő lerakási díjak:

a. / Lakosság által a hulladékgazdálkodási telepre saját jármüvei történő szállítás 
esetén amennyiben a beszállított hulladék mennyisége nem haladja meg a napi 
1 m3-t ingyenes, amennyiben meghaladja az 1 m3-t, úgy a teljes mennyiségre 
számított díjat kell fizetni.
b. / Közületi és lakossági beszállítás esetén 1 m hulladék lerakási díja 1.145.- 
Ft/m3.

2. §.

1./ Hulladékgyűjtő zsákot és lerakási jegyet csak a szolgáltatón keresztül lehet 
vásárolni.



Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

34/2006. (XII. 01.) sz. rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1.) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §- 
ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
r

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya

(1.) Berettyóújfalu Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen 
rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési 
szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására, előkezelésére, 
tárolására, hasznosítására, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról 
kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2.) A Közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a 
közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező 
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, 
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
Berettyóújfalu Város (továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére 
teljed ki.

(4.) A település közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy 
használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési 
szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott 
módon köteles gondoskodni.

(5.) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő 
módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(6.) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató
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5. lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött 
vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző 
Közszolgáltató által rendszeresített gyüjtőedényzetben mérete vagy mennyisége 
miatt nem helyezhető el;

6. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, 
birtokában vagy használatában ingatlan van.

7. ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, 
kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, 
létesítmény;

8. hasznosítóhely: a település szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a 
termelésben vagy a közszolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, 
kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt 
létesítmény;

9. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége 
körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, 
hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;

10. hulladékkezelés: a települési hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, 
előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;

11. közszolgáltató: a Berettyóújfalu Város működési területén a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint 
kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő;

12. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt 
települési szilárd hulladéknak a feljogosított Közszolgáltató által az 
ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, 
ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő 
létesítmény üzemeltetése, működése;

13. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás
igénybevételéért a Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében 
meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. §-

(1.) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonoknál keletkező települési szilárd 
hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2.) A közszolgáltatás az ellátására feljogosított Közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a 
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. §. 1. pontjában megjelölt 
települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed 
ki.



hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége 
során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.

A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok

6. § .

Gazdálkodó szervezet akkor köteles közszolgáltatás igénybevételére, ha a 
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának 
kezeléséről a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy 
gondoskodik, de a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés -  a 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által igazoltan -  
környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ában meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb 
megoldással történik.

II. fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás
kötelező igénybevétele

7.§.

(1.) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást 
igénybe venni.

(2.) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató 
közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében 
az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3.) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal, időpont) 
a keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató köteles 
elkészíteni és a polgármesternek jóváhagyásra benyújtani. A közszolgáltatás 
teljesítésének feltételeiről, a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről a 
Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni.

(4.) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint 
a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 8. 
§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(5.) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, a hulladék 
begyűjtésének, elszállításának rendjében bekövetkező változásokról a Közszolgáltató 
az ingatlantulajdonost -  a változás bekövetkezte előtt -  írásban értesíteni köteles.
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Közszolgáltató -  az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg -  jogosult a 
tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti 
gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(7.) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a 
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen 
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a 
Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy 
időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve 
elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve a 
hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére 
bocsátani, és a többlet-közszolgáltatást teljesíteni. A zsákos többlet-hulladék 
elszállításának esetét kivéve a többlet-közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő 
többletdíj alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost értesíteni köteles.

(8.) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem 
alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos 
a többlet-hulladék elszállításához szükséges nagyobb ürtartalmú vagy további 
gyűjtőedényt a Közszolgáltatónál nem rendeli meg, úgy a Közszolgáltató az általa 
külön díjazás ellenében az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott 
műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A zsák térítési 
díja magában foglalja az elszállítás költségeit is.

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

9. §.

(1.) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül 
köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az 
Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a 
vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(2.) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása 
céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést 
végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A 
gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a 
közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3.) 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. A kihelyezett gyűjtőedényből 
guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos
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(4.) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező tűz- és robbanásveszélyes anyagot, 
állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 
begyűjtést, ürítést végző, vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, 
illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

12. § .

(1.) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a 
Szolgáltató kizárólag erre a célra kijelölt létesítményben végezheti.

(2.) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles 
gondoskodni.

13. §.

(1.) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd 
hulladékot évi 2 alkalommal, legfeljebb 1 m3, illetve 200 kg mennyiségben -  a 12. §. 
(1.) bekezdésében meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és ott 
díjmentesen elhelyezheti.

(2.) Az (1.) bekezdésben foglalt mennyiséget meghaladó mértékű szilárd hulladék 
elhelyezésért msenként a hulladékkezelési közszolgáltatás díjáról rendelkező külön 
önkormányzati rendeletben meghatározott összeget kell fizetni.

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezés

14. §.

(1.) A jelen rendelet 3. §. (1.) és (5.) pontjában meghatározott hulladékra nézve a 
lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik 
évente legalább egy alkalommal.

(2.) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató 
végzi.

(3.) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt 
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató 
előzetesen megjelölt.
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(9.) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakja állapítja 
meg. Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet 8. §. (7.) és (8.) bekezdései 
szerinti többlet-közszolgáltatás teljesítés esetén is.

(10.) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a 
Közszolgáltató által alkalmazható legmagasabb mértéke.

(11.) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Közszolgáltató állapítja meg a (10.) 
bekezdésben foglaltak alapján.

16. §.

(1.) A közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási törvény 25. §. (3.) 
bekezdésében meghatározottak szerint évente november 15. napjáig költségelemzést 
és díjkalkulációt készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat jegyzője 
részére előterjeszteni.

(2.) A felülvizsgált költségelemzést és díjkalkulációt az Önkormányzat jegyzője 
előterjeszti a Képviselő-testület részére.

III. fejezet

Szabálysértésekre vonatkozó rendelkezések 

17. §.

(1.) Aki e rendelet:

a. ) 5. §. (1.) bekezdés b.) pont, valamint (2.) bekezdésében,

b. ) 9. §. (3.) bekezdésében,

c. ) 14. §. (4.) bekezdésében

foglalt rendelkezéseket megszegi, feltéve, hogy cselekménye magasabb szintű 
jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg, szabálysértést követ el 
és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2.) Az (1.) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetőjét a 
közterület felügyelő ötszáztól tízezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.



1. ) Ártánd
2. ) Bakonszeg
3. ) Báránd
4. ) Bedő
5. ) Berekböszörmény
6. ) Berettyóújfalu
7. ) Bihardancsháza
8. ) Biharkeresztes
9. ) Bihamagybajom
10. ) Bihartorda
11. ) Bojt
12. ) Csökmő
13. ) Darvas
14. ) Esztár
15. ) Fúrta
16. ) Földes
17. ) Gáboiján
18. ) Hencida
19. ) Kismaija
20. ) Komádi
21. ) Körösszakái
22. ) Körösszegapáti
23. ) Magyarhomorog
24. ) Mezőpeterd
25. ) Mezősas
26. ) Nagykereki
27. ) Nagyrábé
28. ) Pocsaj
29. ) Püspökladány
30. ) Sáp
31. ) Sárrétudvari
32. ) Szentpéterszeg
33. ) Szerep
34. ) Tépe
35. ) Tetétlen
36. ) Told
37. ) Újiráz
38. ) Váncsod
39. ) Vekerd
40. ) Zsáka

Együttműködő települések:



Együttműködő települések:

1.) Ártánd
2.) Bakonszeg
3.) Báránd
4.) Bedő
5.) Berekböszörmény
6.) Berettyóújfalu
7.) Bihardancsháza
8.) Biharkeresztes
9.) Bihamagybajom
10.) Bihartorda
11.) Bojt
12.) Csökmő
13.) Darvas
14.) Esztár
15.) Fúrta
16.) Földes
17.) Gáboiján
18.) Hencida
19.) Kismarja
20.) Komádi
21.) Körösszakái
22.) Körösszegapáti
23.) Magyarhomorog
24.) Mezőpeterd
25.) Mezősas
26.) Nagykereki
27.) Nagyrábé
28.) Pocsaj
29.) Püspökladány
30.) Sáp
31.) Sárrétudvari
32.) Szentpéterszeg
33.) Szerep
34.) Tépe
35.) Tetétlen
36.) Told
37.) Újiráz
38.) Váncsod
39.) Vekerd
40.) Zsáka



Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének

32/2006. (XII.01.) sz. rendelete

a települési szilárd és folyékony hulladék 
közszolgáltatási díj megállapításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében, a 16.§ (1) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. /továbbiakban Hgt./ 23.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján a 242/2000. (XII.23.) Korm. sz. rendeletben foglaltak 
figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

!.§•

Berettyóújfalu város területén 2007. évben a háztartási szilárd hulladék elszállításáért, 
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:

1. / 110 literes edényzet ürítési díja magánszemélyek és közületek számára: 155.-
Ft/ürítés.

2. / A díjfizetés alól mentesülnek az olyan háztartásban élők, ahol csak 70 éves kort
betöltött személyek laknak.

3. / Konténerek:

a. / 1100 literes gurulós konténer: 1.240.-Ft/ürítés
b. / 1500 literes konténer: 2.325.-Ft/ürítés
c. / 2200 literes konténer: 2.860.-Ft/ürítés

4. / Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató által forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő
zsák szállítási szolgáltatással: 197.-Ft/db.

5. / A hulladéklerakó telepre történő lerakási díjak:

a. / Lakosság által a hulladékgazdálkodási telepre saját jármüvei történő szállítás 
esetén amennyiben a beszállított hulladék mennyisége nem haladja meg a napi 
1 m3-t ingyenes, amennyiben meghaladja az 1 m3-t, úgy a teljes mennyiségre 
számított díjat kell fizetni.
b. / Közületi és lakossági beszállítás esetén 1 m hulladék lerakási díja 1.145.- 
Ft/m3.

2.§.

1./ Hulladékgyűjtő zsákot és lerakási jegyet csak a szolgáltatón keresztül lehet 
vásárolni.



Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

34/2006. (XII. 01.) sz. rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1.) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §- 
ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1 § .

(1.) Berettyóújfalu Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen 
rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési 
szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására, előkezelésére, 
tárolására, hasznosítására, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról 
kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2.) A Közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a 
közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező 
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, 
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
Berettyóújfalu Város (továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére 
teljed ki.

(4.) A település közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy 
használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési 
szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott 
módon köteles gondoskodni.

(5.) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő 
módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(6.) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató
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5. lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött 
vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző 
Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége 
miatt nem helyezhető el;

6. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, 
birtokában vagy használatában ingatlan van.

7. ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, 
kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, 
létesítmény;

8. hasznosítóhely: a település szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a 
termelésben vagy a közszolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, 
kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt 
létesítmény;

9. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége 
körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, 
hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;

10. hulladékkezelés: a települési hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, 
előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;

11. közszolgáltató: a Berettyóújfalu Város működési területén a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint 
kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő;

12. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt 
települési szilárd hulladéknak a feljogosított Közszolgáltató által az 
ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, 
ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő 
létesítmény üzemeltetése, működése;

13. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás 
igénybevételéért a Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében 
meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. §.

(1.) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonoknál keletkező települési szilárd 
hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2.) A közszolgáltatás az ellátására feljogosított Közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a 
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. §. 1. pontjában megjelölt 
települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed 
ki.



hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége 
során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.

A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok

6. §.

Gazdálkodó szervezet akkor köteles közszolgáltatás igénybevételére, ha a 
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának 
kezeléséről a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy 
gondoskodik, de a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés -  a 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által igazoltan -  
környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ában meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb 
megoldással történik.

II. fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás
kötelező igénybevétele

7. §.

(1.) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást 
igénybe venni.

(2.) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató 
közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében 
az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3.) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal, időpont) 
a keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató köteles 
elkészíteni és a polgármesternek jóváhagyásra benyújtani. A közszolgáltatás 
teljesítésének feltételeiről, a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről a 
Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni.

(4.) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint 
a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 8. 
§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(5.) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, a hulladék 
begyűjtésének, elszállításának rendjében bekövetkező változásokról a Közszolgáltató 
az ingatlantulajdonost -  a változás bekövetkezte előtt -  írásban értesíteni köteles.
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Közszolgáltató -  az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg -  jogosult a 
tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti 
gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(7.) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a 
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen 
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a 
Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy 
időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve 
elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve a 
hulladék gyűjtésére alkalmas müanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére 
bocsátani, és a többlet-közszolgáltatást teljesíteni. A zsákos többlet-hulladék 
elszállításának esetét kivéve a többlet-közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő 
többletdíj alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost értesíteni köteles.

(8.) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem 
alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos 
a többlet-hulladék elszállításához szükséges nagyobb ürtartalmú vagy további 
gyűjtőedényt a Közszolgáltatónál nem rendeli meg, úgy a Közszolgáltató az általa 
külön díjazás ellenében az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott 
műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A zsák térítési 
díja magában foglalja az elszállítás költségeit is.

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

9. §.

(1.) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül 
köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az 
Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a 
vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(2.) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása 
céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést 
végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A 
gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a 
közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3.) 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. A kihelyezett gyűjtőedényből 
guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos
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(4.) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező tűz- és robbanásveszélyes anyagot, 
állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 
begyűjtést, ürítést végző, vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, 
illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

12. §.

(1.) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a 
Szolgáltató kizárólag erre a célra kijelölt létesítményben végezheti.

(2.) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles 
gondoskodni.

13. §.

(1.) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd 
hulladékot évi 2 alkalommal, legfeljebb 1 m3, illetve 200 kg mennyiségben -  a 12. §. 
(1.) bekezdésében meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és ott 
díjmentesen elhelyezheti.

(2.) Az (1.) bekezdésben foglalt mennyiséget meghaladó mértékű szilárd hulladék 
elhelyezésért msenként a hulladékkezelési közszolgáltatás díjáról rendelkező külön 
önkormányzati rendeletben meghatározott összeget kell fizetni.

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezés

14. §.

(1.) A jelen rendelet 3. §. (1.) és (5.) pontjában meghatározott hulladékra nézve a 
lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik 
évente legalább egy alkalommal.

(2.) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató 
végzi.

(3.) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt 
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató 
előzetesen megjelölt.
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(9.) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja 
meg. Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet 8. §. (7.) és (8.) bekezdései 
szerinti többlet-közszolgáltatás teljesítés esetén is.

(10.) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a 
Közszolgáltató által alkalmazható legmagasabb mértéke.

(11.) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Közszolgáltató állapítja meg a (10.) 
bekezdésben foglaltak alapján.

16. §.

(1.) A közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási törvény 25. §. (3.)
bekezdésében meghatározottak szerint évente november 15. napjáig költségelemzést 
és díjkalkulációt készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat jegyzője 
részére előterjeszteni.

(2.) A felülvizsgált költségelemzést és díjkalkulációt az Önkormányzat jegyzője 
előterjeszti a Képviselő-testület részére.

III. fejezet

Szabálysértésekre vonatkozó rendelkezések 

17. §.

(1.) Aki e rendelet:

a. ) 5. §. (1.) bekezdés b.) pont, valamint (2.) bekezdésében,

b. ) 9. §. (3.) bekezdésében,

c. ) 14. §. (4.) bekezdésében

foglalt rendelkezéseket megszegi, feltéve, hogy cselekménye magasabb szintű 
jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg, szabálysértést követ el 
és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2.) Az (1.) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetőjét a 
közterület felügyelő ötszáztól tízezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.


