DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testű lete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt hatáskörében, továbbá a 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti
feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35.
§-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Derecske Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.
(III. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 4. mellékletében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének
kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
Bevezető rendelkezések
A rendelet hatálya
1§
(1)

A rendelet hatálya Derecske Város közigazgatási területére teljed ki.

(2)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed Derecske Város közigazgatási területén
lévő ingatlanhasználókra.

(3)

A természetes személy ingatlanhasználó és a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a jelen
rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást.
2.S

A Képviselő-testület
annak
érdekében,
hogy
a jogszabályokban
meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse,
érvényesíteni kívánja a Ht.-ben rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési
hulladékgazdálkodással kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:

3.§

1. Szelektív hulladékgyűjtő sziget: a háztartásokban keletkező hasznosításra alkalmas, különböző
fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjlésére szolgáló, lakóövezetben,
közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely,
szabványosított edényzettel, amely kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú települési
hulladék szelektív begyűjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevők részére.
2. Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Általános rendelkezések

4.8
Derecske Város Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik.
A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

5.8
(1) A közszolgáltatás, a közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített (az önkormányzat tulajdonát képező) gyüjtőedényzetben a közterületen vagy az
ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék
elhelyezése céljából történő rendszeres elszállítására teljed ki.
(2) Az önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a Hű
ben meghatározott alapelvek elérése érdekében - szükség szerint — együttműködik más
települési és térségi önkormányzatokkal.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbiakra teljed ki:
a) az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és az
önkormányzat által biztosított gyüjtőedényzetben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az
ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék
begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására,
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente
kétszeri - a Közszolgáltató által az önkormányzattal előre egyeztetett időpontban és helyen, erre
a célra biztosított szállítóeszközén — történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi
elszállítására,
c) szelektív hulladékgyűjtő szigetek működtetése (begyűjtés, elszállítás)
d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék
ártalmatlanítására.
(4) Derecske Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére
kizárólagosan, valamint önállóan jogosult és kötelezett hulladékkezelő a Bihari
Hulladékgazdálkodási Kft. (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1., a
továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató végzi Derecske Város településen a hulladék
gyűjtését, szállítását és gondoskodik a hulladék elhelyezéséről.
A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

6.§
(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 ingatlanhasználóktól:

a) a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzetben elhelyezett
települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,
b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos
lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente kétszeri begyűjtése és elszállítása,
c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és
elszállítása,
d) a bánnilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása,
e) a Közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken
gyűjtött települési hulladék begyűjtése
(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles
eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
(3) A Közszolgáltató köteles a Képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységéről évente
részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves
értékeléséhez.
(4) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
7.§
(1) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátására, illetve annak megszervezésére, fenntartására
vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni.
(2) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátására hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
köt.
A közszolgálati szerződés nyilvános.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a közszolgáltató azonosító adatai,
b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése,
c) a közszolgáltatási terület,
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama,
e) a közszolgáltatási díj számlázásának és megfizetésének módja,
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei,
g) a közszolgáltató kötelezettségei,
h) az önkormányzat kötelezettségei.

Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei
B.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szegezett közszolgáltatás igénybevételére:
az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a
Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.
E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,
b) a települési hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra
való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot
ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított
közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.
(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybe
vételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt keletkezését követő 8 napon belül írásban bejelenti
a Közszolgáltatónak.
(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen
ingatlana tekintetében, ahol senki nem tartózkodik, és ahol települési hulladék nincs, vagy nem
keletkezik.
(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési hulladéktól elkülönítetten
gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési hulladék kezeléséről
nem közszolgáltatás keretében gondoskodott.

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
9.§
(1)

Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az
ingat lanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll,

(2)

A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban
köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(3)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
közszolgáltató az ingatlanhasználót - a változás bekövetkezése előtt —köteles értesíteni.

(4)

Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen
keletkező települési hulladék keletkezésének tényét.

(5)

A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (útvonal, időpont) az ingatlanhasználónál
keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a közszolgáltató határozza meg és arról a (2)
bekezdés szerint az ingatlanhasználót értesíti.
A közszolgáltatás szüneteltetése
10 . §

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legalább 30 napig, legfeljebb 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék
sem keletkezik. A szüneteltetés kezdő időpontja minden esetben a kérelem benyújtását követő
hónap első napjától vehető igénybe a Közszolgáltató által engedélyezett szünetel tété sí
időintervallum utolsó napjáig.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a
Közszolgáltatónak, a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 8 nappal megelőzően,
és utólag a Közszolgáltató kérésére a szüneteltetés tényét közüzemi számlákkal igazolni köteles,
A bejelentésben foglaltak valódiságát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni.
(3) Azokon az ingatlanokon, ahol 90 napot meghaladóan senki sem tartózkodik és emiatt hulladéka
sem keletkezik, a hulladékgyűjtő edényzetet az önkormányzat részére vissza kell szolgáltatni.
(4) Amennyiben az ingatlanon változás következik be, lakottá válik, ezért települési hulladék
keletkezik, az ingatlanhasználó a változást köteles haladéktalanul bejelenteni a
Közszolgáltatónak,

Hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre bocsátása
11. §
(1)

(2)

Az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített, az önkormányzat által biztosított gyűjtőedényzetet, köteles
igénybe venni. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedényzet átvételét
aláírásával köteles igazolni.
A kötelező közszolgáltatás teljesítésére igénybe vehető gyűjtőedényzetek:
a)
b)
c)
d)
e)

(3)

120 literes gyűjtőedényzet
240 literes gyűjtőedényzet
770 literes gyűjtőedényzet
1100 literes gyűjtőedényzet
Bihari Hulladékgazdálkodási Kft,
(többlethulladék elhelyezésére).

által rendszeresített hulladékgyűjtő zsák

Iia az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az átadott gyűjtőedényzetek űrtartalmát, a Közszolgáltató által, a többlethulladék
gyűjtésére rendszeresített, cégemblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe az

ingatlantulajdonos. A zsák a gyűjtőedénnyel együtt helyezhető ki elszállítás céljából. Az
ingatlantulajdonos a többletdíjat a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.
(4) Legfeljebb négy személy által lakott, de két önálló, 50 méteres körzetben elhelyezkedő
lakóingatlan esetében a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe
vehető. Ez esetben az érintett ingatlanhasználóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a
gyűjtőedényzetet melyik ingatlanon tárolják, és hol adják át ürítésre. Nyilatkozni kell továbbá
arról, hogy a közszolgáltatás díját milyen arányban fizetik meg és a közszolgáltatás díját melyik
ingatlanhasználó felé kell kiszámlázni.
(5) Ha a hulladékgyűjtő edényzet közös használatáról állapodtak meg az érintettek, az igénybe vett
edényzetek térfogatának meg kell felelnie a képződő hulladék mennyiségének az ürítés
gyakoriságát is figyelembe véve.
(6) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtő edényzetek rendeltetés széni használatáról,
valamint környezetük tisztántartásáról. A gyüjtőedényzet rendeltetéstől eltérő használata,
valamint a gyűjtési időn túli időben való eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt
az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényzetet e rendeletben írt módon
megfelelően átvette. A kárt az ingatlantulajdonos a kár bekövetkezésétől számított 30 napon
bellii köteles megtéríteni.
(7) Az önkormányzat az ingatlanhasználó rendelkezésre bocsátott és rendeltetésszerűen használt
gyűjtőedényzetek szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az
ingatlanhasználó bejelentése alapján köteles gondoskodni.

A hulladékgyűjtő edényzet elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos
kötelezettségek
12. §
(1)

Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényzetet az ingatlana területén belül köteles
elhelyezni. Gyűjtőedényzetet közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön
rendeletében meghatározott közterület-használati engedély alapján lehet.

(2)

Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényzetet a hulladék elszállítása céljából a
közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen az ingatlana elé vagy a begyűjtést
végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényzetet
szállítási napon legkésőbb 06:30-ig köteles kihelyezni az ingatlanhasználó.

(3)

A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyüjtőedényzet fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényzetben úgy kell elhelyezni, hogy az az edényzet mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4)
(5)

A kihelyezett gyűjtőedényzetből még használható dolgokat kiválogatni tilos.
A kihelyezett gyüjtőedényzet nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(6)

A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan használója míg a
szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényzetből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a
közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet
megtisztítani és fertőtleníteni.
13. §

(1)

Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyííjtőedényzet tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.

(2)

Ha a gyűjtőedényzetben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényzetben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényzetben lévő hulladékot ügy összepréselték,
hogy emiatt az edényzetet nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására
köteles az edényzetet üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(3)

Tilos a gyííjtőedényzetbe veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét,
egészségét.

Hulladékszállítás rendje
14. §
(1)

A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza
meg.

(2)

Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe
vevőket, a lakosságot értesítenie.

(3)

A hulladékszállítás gyakorisága a városban heti egy alkalommal, szerdai napokon történik.
A nagy darabos települési hulladékra vonatkozó rendelkezések
15. §

(1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató
évente 2 alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása
nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a Közszolgáltató és a
polgármester állapodik meg. A lakosság értesítése az önkormányzat feladata.
(3) A nagydarabos hulladékot az ingatlantulajdonos legkorábban a szállítást megelőző nap 18 óráig
helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.

Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása
16. §
(1)

A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen
összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes
hulladéknak kell tekinteni,

(2)

Műiden 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.

(3)

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.

(4)

Az (1)“(3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a
háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat az ingatlantulajdonos köteles a települési
szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes hulladék átvételére
feljogosított hulladékkezelőnek átadni, illetve az egyes veszélyes hulladékoknak a többi
hulladéktól való elkülönített gyííjtését biztosító gyűjtőhelyeket igénybe venni.
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek működésével kapcsolatos szabályok
17. §

(1) A lakosság települési hulladék más Összetevőitől elkülönítetten gyűjthető papír, fehér és színes
üveget, műanyag üveget a közszolgáltató által működtetett hulladékgyűjtő szigeten köteles
elhelyezni. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezése céljára szolgáló helyre történő
szállításáról az ingatlanhasználó gondosodik. A hulladékot a kijelölt helyen a közszolgáltató
elő írás aha is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a
környezetet ne szennyezze.
(3) A szelektív hulladék gyűjtésére, elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedényzet
elhelyezéséről, az edényzetek ürítéséről karbantartásáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltató, a
gyűj tőedény zetek, gyűj tő szigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság
mentesítéséről az önkormányzat gondoskodik. A begyűjtést szolgáló szabványos
gyűjtőedényzetet meg kell különböztetni az egyéb gyüjtőedényzetektől.
(4) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyí'ytő edényzetek, illetve a gyűjtőszigetek
használatának rendjéről, a Közszolgáltató az önkormányzattal közösen rendszeresen köteles
tájékoztatást adni az ingatlantulajdonosoknak.
(5) A szelektíven gyűjtött hulladék ürítéséről, a hulladék válogatásáról és kezeléséről a
közszolgáltató gondoskodik.

Építési-bontási hulladék elhelyezésére szolgáló előírások
18. §
(1)

Az építési törmelék - mint hulladék elszállítására - az ingatlan használója, illetőleg az
köteles, akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett.

(2)

A keletkezett építési törmeléket csak engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő telephelyre
szabad elszállítani.

A közszolgáltatási díj megfizetésének rendje
19. §
(1)

Aki a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználónak települési hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat - továbbiakban közszolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2)

Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak történt
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új használó köteles
megfizetni.

(3)

A közszolgáltatási díj megfizetését az sem tagadhatja meg, aki a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatóval kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben, ha a
közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlotta, illetve a teljesítésre vonatkozó
rendelkezésre állást igazolja.
20 . §

A közszolgáltatásért fizetendő díjat a közszolgáltató számlázza ki.

21.

§

(1)

A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetnie, aki az e
rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2)

Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját számla ellenében utólag köteles megfizetni.

(3)

A közszolgáltatási díj kifizetésére kötelezettek a (4)
hulladékszállítás díját negyedévente utólag kötelesek megfizetni.

bekezdés kivételével

a

(4)

A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
ingatlanhasználók, vagy a jogi személyiségek, helyi szervezetei, egyéni vállalkozók,
társasházakban élők az épületek közös költségeként a hulladékszállítás díját havonta utólag
fizetik meg.

(5)

A közszolgáltatást tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla

kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásnak,
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles.
Közszolgáltatási díjfizetési kedvezmények
22.

§

(1) Az Önkormányzat 50 %-os díjkedvezményt állapít meg azon ingatlanhasználó részére, aki a 65.
életévét betöltött egyedül élő, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozójával együtt él, és az ingatlant ténylegesen ketten
használják, és az ingatlan címén a népesség-nyilvántartásban legfeljebb ketten vannak
bejelentve.
(2) A jogosult részére megállapított díjkedvezmény összegét negyedévente utólag a Közszolgáltató
az önkormányzat felé kiszámlázza. Ezt követően azt az önkormányzat közvetlenül a
Közszolgáltató részére átutalja.
23. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasznáíót terhelő díjhátralék és
az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat adók módjára behajtható köztartozásnak
minősülnek.
A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése
24. §
(1)

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató köteles zártan kezelni
a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói
tevékenységhez kapcsolódóan használhatja fel.

(2)

A közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenn tartása céljából, a kötelező
közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony
megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt
kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához szükséges
személyes adatait. A közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátáshoz kapcsolódó
részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni és a jogos igényeinek
érvényesítése érdekében a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat hatósági, bírósági
eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.
Üdülőingatlanokkal kapcsolatos sajátos szabályok
25. §

(1)

Az üdülőingatlanokkal kapcsolatos szabályokat a Ht. 47. §. (4) bekezdése állapítja meg.

(2)

Az üdülőingatlanok esetében az ingatlanhasználó köteles igénybe venni a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást hulladékgyűjtő zsákok formájában május 01-jétől
szeptember 30-ig.
Záró rendelkezések

(1)

(2)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Hatályát veszti:
1. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2006.
(III. 03.) önkormányzati rendelet,
2. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
4/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2006. (VII. 01.)
önkormányzati rendelet,
3.
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
4/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2007. (X. 19.) önkormányzati
rendelet,
4. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
4/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2009. (III. 27.) önkormányzati
rendelet,
5. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2006.
(III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
D e r e c s k e , 2014. február 05.

Bakó István
polgármester
Záradék:
Akihirdetés időpontja: 2014. február 06,

dr. Antal Erzsébet
jegyző

dr. Antal Erzsébet
jegyző

L melléklet a 4/2014. (II. 6) önkormányzati rendelethez

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK

1.

Vasút utca (Kisderecske)

2.

Arany János utca - Vasvári Pál utca kereszteződés - élelmiszerbolt

3.

Bihari tér

4.

Sátorkert - Szegfű utca sarok - élelmiszerboltnál

5.

Kossuth utca - Árpád utca sarok (Sportcsarnokkal szemben)

6.

Kossuth utca - Meggyfa utca sarok

7.

Szováti út - Mátyás Király utca sarok - élelmiszerbolt mellett

8.

Rákóczi út - REÁL élelmiszerbolt mellett

9.

Bajcsy-Zsilinszky utca elején - élelmiszerbolt mellett

10. Rákóczi út - Bercsényi utca sarok - élelmiszerbolt mellett

