
DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2016, (VL 30,) Önkormányzati rendelete
í

az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX, törvény 13. § (1) bekezdés 19, ponljában 
meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ht.) 35. § (1) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testű létének 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:

I. fejezet

Bevezető rész

i-s

Derecske Város .Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy a jogszabályokban 
meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint 
teljesítse, érvényesíteni kívánja a Ht.-ben rögzített elveket. Derecske Város Önkormányzata (?, 
továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint önkormányzati 
hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszáll.haséra, 
ártalmatlanítására. E tevékenységek ellátásáról kötelező közszolgáltatás utján gondoskodik.

II. fejezet

Általános rendelkezések

L A rendelet hatálya

2 .§

(1) A rendelet hatálya Derecske Város közigazgatási területére (közszolgáltatási terület) terjed ki.

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



2. Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában;

a) Szelektív hulladékgyűjtő szivet: a háztartásokban keletkező hasznosításra alkalmas, különböző 
fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, 
közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, 
szabványosított gyűjtőedénnyel, amely kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú 
települési hulladék szelektív begyűjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevők részére.

b) Elvedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik,

III. fejezet

Részletes rendelkezések

3. A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
tartalma, a közszolgáltatási terület határai

4.§

(1) Az Önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása során gondoskodik 
az Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű 
részletszabályainak* a megállapításáról, a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztásáról, 
valamint a kiválasztott közszolgáltatóval történő közszolgáltatási szerződés megkötéséről.

(2) E közfeladat ellátása érdekében az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező'települési *' 
hulladék, a zöldhulladék, az elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladék, a házhoz 
menő elkülönített hulladékgyűjtés keretében a települési hulladék, lomtalanítás során a 
lomhulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(3) Az önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a Ht.-ben 
meghatározott alapelvek elérése érdekében -  szükség szerint -  együttműködik más települési és 
térségi önkormányzatokkal.

(4) Derecske Város közigazgatási területén az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 
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,

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Derecske Város közigazgatási területére kiterjedj a 
közszolgáltatással érintett belterületi közterületek, valamint zártkerti, külterületi és egyéb 
ingatlanok jegyzékét az 1, melléklet tartalmazza,



4. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása keretében biztosított 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

A Közszolgáltató önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos jogai és
kötelezettségei

5. §•

(1) A Közszolgáltató kötelezettsége az e rendeletben és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésben foglaltak szerint a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások 
megtartásával;

a) az ingatlanhasználók által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladéknak legalább hetente egyszer az 
ingatlanhasználóktól történő összegyűjtése és elszállítása,

b) az ingatlanon Összegyűjtött, lomtalanítás körébe vont lomhulladék évente kétszeri -  a 
Közszolgáltató által az Önkormányzattal előre egyeztetett időpontban és helyen, erre a célra 
biztosított szállítóeszközén -  történő begyűjtése és elszállítása,

c) . a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és 
elszállítása,

d) a Közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken 
elkülönítetten gyűjtött települési hulladék begyűjtése és elszállítása kéthetente egy 
alkalommal,

e) házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés biztosítása havonta egy alkalommal,

f) gondoskodik az a)-e) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladék kezeléséről,

g) bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása,

h) az ingatíanhasználó kérelmére a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedény, valamint a többíethuiladék elhelyezésére szolgáló, a Közszolgáltató által 
rendszeresített, cégemblémával ellátott hulladékgyűjtő zsák ingatlanhasználó részére történő 
rendelkezésre bocsátása, a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha;

a) nem a Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra a hulladék,

b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a 11. § (1), (2) bekezdésben foglaltak 
megszegésével helyezték el, és azt a Közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,

c) a többlethulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék nem a Közszolgáltató arra 
rendszeresített gyűjtőzsákban kerül elhelyezésre,

(3) A Közszolgáltató köteles a Képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységéről évente, a 
tárgyévet követő év május hónapjában, a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez 
részletes beszámolót készíteni.



6 .§

(1) Az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, 
az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a 
Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az (1).bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles;

a) a települési hulladékot -  különös tekintettel a hulladék további kezelésére -  az elszállításra 
való átvételig a gyűjtőedényben gyűjteni, illetve az ingatlana területén belül 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,

b) az ingatlanán keletkező hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 
Közszolgáltatónak átadni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3) Ha az ingatlanhasználó tulajdonosváltozás miatt vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 
igénybe vételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt keletkezését követő 8 napon belül írásban 
bejelenti a Közszolgáltatónak.

(4) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1), (2) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki nem tartózkodik, és ahol települési hulladék nincs, 
vagy nem keletkezik.

(5) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana 
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy 
fióktelepéül is szolgál, köteles a vegyes települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az 
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési hulladéktól 
elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

7 .§

(1) Az Önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, illetve annak 
megszervezésére, fenntartására vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben 
foglaltak szerint köteles eljárni,

(2) Az Önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt. A közszolgálati szerződés nyilvános.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei;
a) a szerződő felek megnevezése, adatai,
b) a közszolgáltató azonosító adatai,
c) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése,
d) a közszolgáltatási terület,
e) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama,

5. Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei



f) a közszolgáltató jogai és kötelezettségei,
g) az önkormányzat jogai és kötelezettségei,
h) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei,
i) a szerződés megszűnésének, megszűntetésének módja, feltételei.

7. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása keretében biztosított 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.g

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

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatíanhasználót írásban 
köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a 
Közszolgáltató az ingatlanhasználót -  a változás bekövetkezése előtt legalább 8 nappal 
korábban -  köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(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.

8. A gyűjtőedény rendelkezésre bocsátása

9.%

(1) Az ingatíanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített, a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényt köteles 
igénybe venni. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával 
köteles igazolni.

(2) A kötelező közszolgáltatás teljesítésére igénybe vehető gyűjtőedények:
a) 120 literes gyűjtőedény
b) 240 literes gyűjtőedény
c) 770 literes gyűjtőedény
d) 1100 literes gyűjtőedény
e) Közszolgáltató által rendszeresített, cégemblémával ellátott hulladékgyűjtő zsák 
(többlethulladék elhelyezésére)
f) egyedi jelölésű, a Közszolgáltató cégemblémájával ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsák.



(í) Amennyiben az Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat végzésének feltételeiről szóló 
385/2014. (XII. 31.) Korm, rendelet (a továbbiakban: Korm, rendelet) 7. § (la) bekezdése 
alapján a természetes személy ingatlanhasználó a részére a Közszolgáltató által felajánlott 80 
liter űrmértékű gyűjtőedény, illetve a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény igénybevételévef kívánja a 
települési hulladék gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét teljesíteni, ezt az ingatlanhasználó a 
Korm. rendelet szerinti egyedi azonosító jellel megjelölt 120 literes gyűjtőedény használatával 
teheti meg.

(2) Ha az arra jogosult ingatlanhasználó a 60 vagy 80 liter űrmértékű gyűjtőedénynek megfelelő 
szolgáltatást választja, az ingatlanhasználót nem 120 literes, hanem 60 vagy 80 literes 
gyűjtőedény használata szerint terheli díjfizetési kötelezettség, Az önkormányzat az egyedüli és 
életvitelszerű ingatlanhasználatot igazolja, amennyiben az ingatlanhasználó az adott címen lévő 
ingatlanban kizárólag egyedül él és ott más személy sem bejelentett lakóhellyel sem tartózkodási 
hellyel nem rendelkezik.

(3) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja 
meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató által, a többlethulladék gyűjtésére 
rendszeresített, cégemblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe az ingatlanhasználó, 
A zsák a gyűjtőedénnyel együtt helyezhető ki elszállítás céljából. Az ingatlanhasználó a 
többletdíjat a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.

11. §

(í) Legfeljebb négy személy által lakott, de két önálló, 50 méteres körzetben elhelyezkedő 
lakóingatlan esetében a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe 
vehető, amennyiben a közös gyűjtőedény használatát kérelmező felek a kérelemben szereplő 
ingatlanok címén, a személyi adat -  és lakcímnyilvántartás alapján ténylegesen be vannak 
jelentkezve. Ez esetben az érintett ingatlanhasználóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a 
gyűjtőedényt 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, A közös gyűjtőedény használatának engedélyezésére 
vonatkozó kérelem formanyomtatványt a 2, melléklet tartalmazza,

(2) Ha a gyűjtőedény közös használatáról állapodtak meg az érintettek, az igénybe vett 
gyűjtőedények térfogatának meg kell felelnie a képződő hulladék mennyiségének, az ürítés 
gyakoriságát is figyelembe véve.

(3) A közös gyűjtőedény használatának engedélyezésére vonatkozó kérelem formanyomtatványt a 
Derecskéi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Beruházási Osztályához kell írásban, egy 
példányban benyújtani.

(4) A közös gyűjtőedény használatának engedélyezése a Polgármester hatáskörébe tartozik. A közös 
gyűjtőedény használatának engedélyezésére benyújtott kérelemről a Polgármester határozattal 
dönt.



12. §

(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. 
Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat külön rendeletében 
meghatározott közterület-használati engedély alapján lejiet.

(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényt 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 gyűjtőedényt 
szállítási napon legkésőbb 06;30-Íg köteles kihelyezni az ingatlanhasználó.

(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 a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A hulladék elszállítását követően még a 
szállítás napján a gyűjtőedényt a közterületről köteles az íngatlanhasználó az ingatlanára 
visszavinni.

(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a járm ű- és gyalogosforgalmat, és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével,

(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, 
tisztántartásáról, fertőtlenítéséről. A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az 
ingatlan használója, míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényből történő hulladék 
begyűjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles 
az elszóródott hulladékot összetakarítaní, a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.

(6) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint a gyűjtési időn túli időben való 
eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles 
megtéríteni, a k i 'a  gyűjtőedényt e rendeletben írt módon megfelelően átvette. A kárt az 
ingatlanhasználó a kár bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles megtéríteni

13, §

(1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely a gyűjtőedényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve a gyűjtőedényben lévő hulladékot úgy összepréselték, 
hogy emiatt a gyűjtőedényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató 
felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni,

(2) Tilos a gyűjtőedénybe 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.

9. A gyűjtőedény elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek



12. Hulladékszállítás rendje

14. §

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

(2) Az útvonal és az időpont változása esetén a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást 
igénybe vevőket a 8. § (2) bekezdésében meghatározott módon értesíteni.

(3) A vegyes hulladék elszállítása hetente egy alkalommal, szerdai napokon történik.

13. A lomhulladékra vonatkozó rendelkezések

15. §

(1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében évente két alkalommal -  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. Az ingatlanhasználók értesítése az Önkormányzat feladata.

(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó legkorábban a szállítást megelőző nap 18 óráig helyezheti 
ki az ingatlana előtti közterületre.

14. Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása

U. §

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 gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket igénybe venni.

15, A szelektív hulladékgyűjtő szigetek működésével kapcsolatos szabályok

1 7 . §

(1) A lakosság települési hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető fehér és színes üveget 
a közszolgáltató által működtetett hulladékgyűjtő szigeten köteles elhelyezni. A szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek helyét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezése céljára szolgáló helyre történő 
szállításáról az ingatlanhasználó gondosodik.

(3) A szelektív hulladék gyűjtésére, elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedény elhelyezéséről,



az edények ürítéséről karbantartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a gyűjtőedények, 
gyüjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az Önkormányzat 
gondoskodik, A begyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt meg kell különböztetni az egyéb 
gyűjtőedényektől.

(4) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények, illetve a gyüjtőszigetek 
használatának rendjéről, a Közszolgáltató az Önkormányzattal közösen rendszeresen köteles 
tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak,

(5) A szelektíven gyűjtött hulladék ürítéséről, a hulladék válogatásáról és kezeléséről a 
Közszolgáltató gondoskodik. A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elkülönítetten gyűjtött 
települési hulladék begyűjtéséi és elszállítását kéthetente egy alkalommal végzi a Közszolgáltató.

16. A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer szabályai

18. §

(1) A Közszolgáltató a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött műanyag-, fém-, és 
papírhulladékot havi egy alkalommal házhoz menően elszállítja.

(2) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer az alábbiak szerint vehető igénybe:

a) Az ingatlanhasználók a Közszolgáltató cégemblémájávai ellátott zsákokban a feliratnak 
megfelelően kötelesek a műanyag-, fém-, és papírhulladékot gyűjteni.

b) A gyűjtőzsákokat az elkülönített gyűjtésre kijelölt napon helyezhetik ki. A Közszolgáltató 
a hulladékgyűjtő zsákokat az ingatlanhasználó részére az elszállításkor pótolja,

(3) Az üveghulladékot a Közszolgáltató a közterületen Üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő 
szigeteken veszi át.

17. Zöldhulladék gyűjtése és szállítása 

19. §

(1) Amennyiben az ingatlanhasználó a zöldhuíladékot nem komposztálja az ingatlanán, illetve az 
ingatlanhasználó a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft, hulladékgazdálkodási létesítményére nem 
szállítja el, akkor azt a vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni.

(2) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék (zöldhulladék) elhelyezésére 
' az Önkormányzat a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 47. számú főút Berettyóújfalu-Furta

közötti szakaszán, a 43-44. km közé eső hulladékgazdálkodási létesítményét jelöli ki. A 
zöldhulladék elszállítását a Közszolgáltatónak legalább évente 10 alkalommal biztosítani kell, 
január hónapban két alkalommal, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, 
november hónapokban legalább egy alkalommal.



18. Építési-bontási hulladék elhelyezésére szolgáló előírások

20. §

(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.

19. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének rendje

21. §

Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság részére köteles számla ellenében megfizetni.

20, Közszolgáltatási díjfizetési kedvezmények

22. §

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezmények megállapítására vonatkozó szabályokat külön 
önkormányzati rendelet állapítja meg.

21, A közszolgáltatás ingatlanhasználó kérelmére történő szüneteltetése

23. §

(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 szüneteltetési 
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 hulladék 
sem keletkezik, a hulladékgyűjtő edényt a Közszolgáltató részére vissza keli szolgáltatni.

(4) Amennyiben az ingatlanon változás következik be, lakottá válik, ezért települési hulladék 
keletkezik, az ingatlanhasználó a változást köteles haladéktalanul bejelenteni a 
Közszolgáltatónak.



22. Az Üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

24. §

(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 április 01-jétőI szeptember 30-ig.

IV, fejezet

Záró rendelkezések

23. Hatályba léptető rendelkezések

25. §

(1) Ez á rendelet 2016. július 1 -jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos 
módon a jegyző gondoskodik.

24. Hatályon kívül helyező rendelkezések

26. §

Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
4/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet. *

D e r e c s k e ,  Ztyíüj június 30.ki
íakólstvjm  

polgármester

Záradék:
Akihirdetés időpontja: 2016, június 30. 16 óra 00 perc



1. melléklet a 22/2016. (VI 30.) önkormányzati rendelethez

A Közszolgáltatás körébe tartozó belterületi közterületek jegyzéke 
(összesen 123 db belterületi közterület)

Derecske -  belterületi közterület lista

Ady Endre utca Dózsa György utca József Attila utca Nap utca Szél utca
Akácfa utca Dr. Mustó Sándor utca Kandia utca Nádasdy utca Szív utca
Arany János utca Eötvös utca Kazinczy Ferenc utca Nefelejcs utca Szováti út
Attila utca Erkel Ferenc utca Kálló utca Nyárfa utca Szőlő utca
Árpád utca Erzsébet utca Keleti utca Nyíl utca Tavasz utca
Bacsó Béla utca Esze Tamás utca Kert utca Nyugati utca Templomkert tér
Bajcsy-Zsüinszky utca Gábor Áron utca Keskeny utca Nyúl utca Téglás utca
Batthyány utca Görbe utca Kígyó utca Orgona utca Thököly utca
Báthori utca Győzelem utca Kinizsi utca Pacsirta utca Tulipán utca
Bem utca Hajdú utca Kis utca Patak utca Tüzér utca
Bercsényi utca Hajnal utca Kossuth utca Pázmány Péter utca Vasút utca
Bethlen Gábor utca Hársfa utca Kölcsey utca Petőfi utca Vasvári Pál utca
Bezerédi utca Hétvezér utca Köztársaság út Piac utca Váczi Mihály utca
Bihari tér Híd utca Kuruc utca Radnóti Miklós utca Vágóhíd utca
Bocskai utca Hold utca Külső utca Rákóczi út Városház utca
Bors utca Homok utca Legelő utca Rózsa utca Víg utca
Budai Nagy Antal utca Honvéd utca Lehel utca Rövid utca Viola utca
Csillag utca Hunyadi utca Lengyel utca Sas utca Virág utca
Csokonai utca Huszár utca Lorántffy utca Semmelweis utca Wesselényi Miklós utca
Csuklya utca Ibolya utca Malom utca Sirály utca Zöldfa utca
Damjanich utca Ipar utca Mátyás király utca Szabadság utca Zrínyi utca
Darabos utca Irányi Dániel utca Meggyfa utca Szabó Pál utca Zsák utca
Deák Ferenc utca Irinyi utca Mester utca Szegfű utca Zug utca
Délibáb utca Iskola utca Mikes Kelemen utca Szent István utca
Dobó utca Jókai utca Móricz Zsigmond utca Széchenyi utca



A  Közszolgáltatás körébe tartozó zártkerti\ külterületi és egyéb ingatlanok jegyzéke:

- Derecske, Móricz föld 1,

- Derecske, 077/5 hrsz.

- Morgó tanya 1.

- Petőfi major 

-Rózsakért kert 1.



illetékbélyeg helye

2. melléklet a 22/2016. (VI 30.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY
Közös gyűjtőedény használatára

Név:........... .................................................
Szül. hely, idő :.......................................... .
Anyja neve:....... ........................................
Sz, ig. szám :......... ......... ............................
Lakóhely:..... ............. ....... ........................
Gyűjtőedény száma:............. ........ ...........

Név:. ................ ....................... ..................
Szül. hely, idő :.............. .............. .............
Anyja neve:........ ....................... ...............
Sz. ig. szám :...............................................
Lakóhely:.... ......... ....... .............................
Gyűjtőedény száma:

Alulírottak azzal a kéréssel fordulunk Derecske Város Önkormányzat Polgármesteréhez, hogy 
részünkre közös gyűjtőedény használatát engedélyezni szíveskedjen.

Alulírottak kinyilatkozzuk, hogy a gyűjtőedényt a Derecske,.....................................................
u . ................ szám alatti ingatlanon tároljuk és ezen ingatlan előtt helyezzük ki ürítésre.

A közszolgáltatási díjat alulírottak .................... . %-ban fizetjük meg.

Nyilatkozzuk továbbá, hogy a közszolgáltatási díjat ....... ..................................... .......................
nevére é s ........ ...................... ..................................... ..................... címére kérjük kiszámlázni.

Kinyilatkozzuk, hogy a fentiekben megjelölt két ingatlanon összesen legfeljebb négy személy él, 
továbbá nyilatkozunk, hogy a fent megjelölt ingatlanok címére ténylegesen be vagyunk jelentkezve 
(bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezünk az adott címen).

Derecske, 20.......... hó ......... nap.

kérelmező kérelmező



3, melléklet á 22/2016. (VI. 3Q.) önkormányzati rendelethez

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK

(1) Vasút utca (Kisderecske)

(2) Sátorkert - Szegfű u. sarok -  boltnál

(3) Kossuth u, vége -  „Hangulat” presszó

(4) Szovátí- Mátyás K. u. sarok -  „Szöszi mama boltja”

(5) Rákóczi m -  REÁL mellett


