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KIVONAT

a Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2012. április 26.-i ülésének jegyzőkönyvéből

„38/2012, (TV. 26.) Kt, számú határozata

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj szabályozása kapcsán módosult jogszabályok tartalmát úgy dönt, hogy a 
15/2011, (XII. 14.) Kt. számú rendeletével meghatározott közszolgáltatási díj mértékét nem 
kívánja módosítani, és -  a jogszabály módosításokra tekintettel- elrendeli az abban foglaltak 
közszolgáltató általi alkalmazását.

H atáridő: 2012. május 1.
Felelős: Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltató”

Barabás K árolyné sk. Dl*. Illés- Tóth Zoltán sk.
polgárm ester körjegyző

M agyarhom orog, 2012. április 26. - X /'--':

A  kivonat hiteléül:

és-Tóth Zo 
körjegyző
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Bihari Hulladékgazdálkodási Kft

Berettyóújfalu 
Oláh Zsigmond u. 1 .-1.
4100

Simon Péter ügyvezető igazgató úr részére 

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy a 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjak emelése tárgyában tett 
módosított előterjesztését Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2010. december 14-én 
megtárgyalta, és a díjemelést 20/2010 (XH.14.). Kt számú rendeletével 2011. január l.-jei 
hatállyal elfogadta.

Szeretném jelezni, hogy a képviselő-testület a hulladékszállítás! díjak még kisebb mértékű 
emelésével sem ért egyet, így döntését -  megfelelő önkormányzati forrás hiányában - a 
64/2008 (III.28.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglalt kényszerítő követelmény, az 
önkormányzati díjkompenzáció fizetésének kötelezettsége miatt volt kénytelen meghozni.

Kérem Önt, hogy szíveskedjen az Ön által vezetett közszolgáltató vállalkozás működtetése 
kapcsán megfelelő intézkedéseket tenni arra vonatkozóan, hogy a kötelező közszolgáltatási 
díjak a továbbiakban ne emelkedjenek, mivel a lakosság anyagi tűrőképességét az már így is 
nagymértékben meghaladja, és megszaporodnak a díjak adók módjára való behajtására 
irányuló hatósági eljárások.

A díjemelkedés elfogadása tárgyában mellékelten megküldöm a képviselő-testület 
rendeletének kivonatát további szíves felhasználás végett.

Megértését ezúton is köszönöm.

Magyarhomorog, 2010. december 16.

Tisztelettel:
Aty$ A ■''- - ■ /ty-xA?—í 

/A 'N''' \  / Barabás Károlyné
Á 'A  (p polgármester

A

f i '

i 67
V’,v. ‘ Av

Melléklet:
Magyarhomorog Községi Önkormányzat képviselő-testületének 20/2010 (XII. 14.) Kt. 
számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
21/2007 (Vili* 23.) Kt. számú rendeletének módosításáról

mailto:pmhiv.mhom@freemaii.hu


KIVONAT

a Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2010, december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

„Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2010. (XII. 14.) Kt. rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
21/2007.(VIII. 23.) Kt. számú rendeletének módosításáról

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.évi LXV. törvény 8.§. (1) és 16.§. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 242/2000 
(XIL23) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel a települési sziláid hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 21/2007.(VIII. 23.) Kt. számú rendeletének (a 
továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

!■§

A R.2. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2 .§

(1) E rendelet 2011. január l.-jén lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Magyarhomorog, 2010. december 14.

Barabás Károlyné / f f  XX '■■■ Dr. Illés-Tóth Zoltán
polgármester. i X körjegyző

\ V - '
Záradék:
A helyi Önkormánj'zatokról szóló 1990. évi LXV, Tv. 16. § /3/ bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben a rendeletet a mai napon kihirdettem.

Magyarhomorog, 2010. december 14.

és-Tótlí Zoltán 
mb.jkörjegyző



1. számú melléklet

A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja (szemétdíj):

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete (liter) Ürítési gyakoriság szerinti díj (Ft/db/hét)
120 . 297
240 594
1100 2724

A hulladékgyűjtő zsák díja: 155 Ft/db

(A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza.)”

A kivonat hiteléül:
Kulcsár An^tá

j egy zőkönyvvemő W -j A:/



M agyarhom orog Községi Ö nkorm ányzat Képviselő-testület 
23/2009. (XI. 25.1 Kt. rendelete

a 13/2008. (IV. 4.), 22/2008. (VIII. 26.) Kt. rendeletekkel módosított
21/2007(VIII.28.)Kt rendelet módosítása m  ' f

a települési Szilárd H ulladékkal Kapcsolatos Közszolgáltatásokról

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testiilete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 242/2000. (XII, 23.) Korm. rendelet és a 64/2008 (III. 28.) Kormány rendelet rendelkezéseire 
figyelemmel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 21/2007 
(VIII.26,) Kt, sz.. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.8.

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2007(VIII. 28.) Kt. rendeletében 
meghatározott hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási díjak 2009. december 31-ig hatályban 
maradnak.

2 -8.

(1) A R. 8.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„8. § (5) Konténer bérlete, 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.”

3.8

A R. 16. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„16. § (9) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék elhelyezésére a 
Képviselő-testület a Magyarhomorog belterület 478. hrsz.-ú, Magyarhomorog, Jókai utca 24. szám 
alatt lévő, 2643 m2 területű, kert művelési ágú önkormányzati tulajdonú területet jelöli ki. Az itt 
elhelyezett komposztálásra alkalmas növényi hulladék hulladékkezelő telepre szállításáról és a 
közszolgáltatónak történő átadásáról az önkormányzat gondoskodik.

4.8

(1) E rendelet 2009. december l.-jén lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Magyarhomorog, 2009. november 25.

Nagy Barna Dr. Illés-Tóth Zoltán
polgármester mb. körjegyző

Záradék:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § /3/ bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben a rendeletet a mai napon kihirdettem.

Magyarhomorog, 2009. november 25.

Dr. Illés-Tóth Zoltán 
mb.körjegyző



M agyarhom orog Községi Ö nkorm ányzat Képviselő-testület 
3/2010, (II. 17.) Kt. rendelete

a 13/2008. (IV. 4.), 22/2008. (VIII. 26.) Kt., 23/2009. (XI. 25.) Kt. rendeletekkel módosított
21/2007(VIII.28,)Kt rendelet módosítása 

a települési Szilárd Hulladékkal Kapcsolatos Közszolgáltatásokról

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testületé a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm, rendelet és a 64/2008 (III. 28.) Kormány rendelet rendelkezéseire 
figyelemmel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 21/2007 
(VIII.26.) Kt. sz.. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép

2.  §.

E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző 
gondoskodik.

Magyarhomorog, 2010. február 17.

Nagy Barna 
polgármester

Dr. Illés-Tóth Zoltán 
mb. köijegyző

1. számú melléklet

Hulladékkezelő közszolgáltatási d íjak komposztálással együtt

Rendszeresített gyűjtő tartály  mérete (liter) Ürítési gyakoriság szerinti díj 
(Ft/db/ürítés)

120 287 F t
240 574 F t
1100 2 632 Ft

Többlethulíadék elszállítását szolgáló zsák díja 149 Ft/db

(A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza.)



M agyarhomorog Községi Önkorm ányzat Képviselő-testület j ;r ó ..— ..
3/2010. m . 17.1 Kt. rendelete ;

a 13/2008. (TV. 4.), 22/2008. (VIII. 26.) K t., 23/2009. (XI. 25.) Kt. rendeletekkel módosfiöttll?
21/2007(VIII.28.)Kt rendelet módosítása ; , i

a települési Szilárd Hulladékkal Kapcsolatos Közszolgáltatásokról í

/ j r 5

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIIÍ. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 64/2008 (III. 28.) Kormány rendelet rendelkezéseire 
figyelemmel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 21/2007 
(VIII.26.) Kt. sz.. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

!.§■

A rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép

2. § .

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző 
gondoskodik.

Magyarhomorog, 2010. február 17.

Nagy Barna Dr. Illés-Tóth Zoltán
polgármester mb. körjegyző

Záradék:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § /3/ bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben a rendeletét a mai napon kihirdettem.

Magyarhomorog, 2010. február 17.

Dr. Illés-Tóth Zoltán 
mb.körjegyző

1. számú melléklet

Hulladékkezelő közszolgáltatási díjak komposztálással együtt

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete (liter) Ürítési gyakoriság szerinti díj
(Ft/db/ürítés) j

120 280 F t j
240 560 F t
1100 2 566 F t 1

| Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja ; 149 Ft/db

(A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza.)



KIVONAT

a Magyarhonit)rog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2009. június 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviseiö-testülete elutasítja a Bihari 
Hulladékgazdálkodási Kft.-vei a hulladékszállítási közszolgáltatás díjának 8,7%-os 
emelésére történő javaslatát.
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze, hogy a Bihari 
Hulladéklerakó Társulás újra tűzze napirendre a Társulási ülésen a hulladékszállítási díj 
emelését.

,81/2009. (VI. 15.) Kt, határozat

H atáridő: azomial
Felelős: Nagy Barna polgármester”

A kivonat Inteléül:
Kulcsár Anita 
jkv.-vezetö



BEHARI KFT.

22/2008. (VIII. 26.) Kt. rendelet 
a 21/2007. (VIII, 28.) Kt. rendelet módosítása 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Beérkezett:

Előadó:

szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 63/A. § e pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIÍI. 
Törvény élteimében megalkotott 21/2007. (VIII. 28.) Kt. számú A települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet 2. sz. mellékletét az alábbiak 
szerint módosítja.

1. §. Az alaprendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1, számú melléklete lép.

2. §.(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az alaprendelet 18. § (l)-(3)
bekezdése.

(2) A rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő lép:

A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlantulajdonosok 
legalább heti egy alkalommal kötelesek, a települési szilárd hulladék elszállítását igénybe

3. §. E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos 
módóné jegyző gondoskodik.

Záradék:
A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § 13/ bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben a rendeletet a mai napon kihirdettem.

Magyarhomorog, 2008. augusztus 26.

venni.

Magyarhonion



1. számú melléklet

Közszolgáltatási díj alapját képező egyszeri ürítési díjak

1 db 120 literes kuka egyszeri ürítésének nettó dija 

1 db 240 literes kuka egyszeri ürítésének nettó dija 

1 db 1.100 literes kuka egyszeri ürítésének nettó dija

Fizető zsák 60 literes (nettó)

A fenti árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

263 Ft/ürités 

526 Ft/ürités 

2.409 Ft/ürités

140 Ft/db



Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2007. (Vili.23.) számú rendelete j ' r

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 3-O O í

A Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselö-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A § e. pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLill. törvény (a továbbiakban: Hgt.) rendeíetet alkotja.

1.§ (1) A rendelet célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a
közegészségügyi jogszabályi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint a 
település természetes és épített környezetének megóvása a keletkező települési 
szilárd hulladékok káros hatásaitól azok célszerű és gondos kezelése révén.

(2) A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja, a közszolgáltatás 
kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység 
ellenőrizhetősége.

2.§ (1) A rendelet területi hatálya Magyarhomorog Község Közigazgatási területére terjed

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti 
területen belül kiterjed valamennyi ingatlantulajdonosra és használóra, birtokosra 
(a továbbiakban együtt: tulajdonos), függetlenül attól, hogy a tulajdonos 
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság, kivéve a jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 
gazdálkodó szervezetekkel, melyek kötelesek a közszolgáltatás igénybevétele 
céljából külön közszolgáltatási szerződést kötni a Szolgáltatóval.

(3) A Tulajdonos az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék 
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról az e rendelet szerint 
szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékra, a települési 
folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.

(5) A kötelező közszolgáltatást a Tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen vagy 
nem lakott ingatlanokon igénybe venni, ahol nem tartózkodik és amelyeken 
hulladék nem keletkezik, nem gyülemlik fel.

3.§ (1) Az e rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a 
Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. (továbbiakban: Szolgáltató).

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a 
Szolgáltató végezhet.

I. Fejezet

A rendelet célja

A rendelet alkalmazási köre

ki.



Értelmező rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazásában:
(1) Települési szilárd hulladék (kommunális hulladék): A háztartásokból származó 

jogszabályi előírásoknak megfelelő zártrendszerű célgéppel szállítható szilárd 
hulladék (pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, 
rongy, söpredék, hamu, korom), illetőleg a háztartást hulladékhoz hasonló jellegű 
és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.

(2) Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék; Az alkalmilag képződött, 
vagy felhalmozódott szilárd hulladék, amely szabványos gyűjtőtartályban nem 
gyűjthető és rendszeres gyűjíöjárattaí nem szállítható (nagyobb háztartási eszköz, 
berendezési tárgy, bútor).

(3) Egyéb szilárd hulladéknak minősülő a lakótelek rendelkezésszerű használatával, 
közterület gondozásával kapcsolatosan keletkező kerti hulladék (bio hulladék). 
Ilyen például: növények lehullott lombja, lenyírt fű, fanyesedék, forgács, termelt 
haszonnövények maradványai, eíhervadt virág, zöldség- és gyümölcsmaradék 
stb. Nem minősül kerti hulladéknak a kivágott fa törzse, lombja, valamint a 
mezőgazdasági művelésből keletkező maradványok, ha azok mennyisége 
meghaladja a kiskertművelés átlagos mennyiségét pl. kukoricaszár, szőlővessző. 
Az ilyen hulladékot a Szolgáltató csak külön megrendelés alapján a tulajdonos 
költségére szállítja el.

(4) Esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: A jelen § (2) bekezdése alá 
nem tartozó, eseti megrendelő alapján ártalmatlanítás céljából elszállítandó 
hulladék (pl. építési, bontási törmelék).

(5) Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan 
feljogosított hulladékkezelő.

(6) Hulladékkezelési közszolgáltatás: A jelen rendelet 4.§. (1) - (3) bekezdésében 
megjelölt települési szilárd hulladéknak a Szolgáltató általi -  a környezetvédelmi 
előírások megtartása mellett -  ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, 
elszállítása a kijelölt hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék 
kezelése, kezelő létesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának 
biztosítása.

(7) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért 
a szolgáltatónak fizetendő, az önkormányzat rendeletében meghatározott 
díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.

II. Fejezet

Az önkormányzat szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai

5. § Az önkormányzat feladata különösen:
a) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a Szolgáltató 

tevékenységének segítése,
b) biztosítani a Szolgáltató részére a kizárólagos közszolgáltatási jog gyakorlását,
c) minden év október 15. napjáig a következő évre vonatkozó műszaki tartalmat, annak 

változását közölni a Szolgáltatóval,
d) a Szolgáltató díjemelési javaslatát minden év december 15. napjáig megtárgyalni, 

arról dönteni,
e) a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő a szolgáltatás igénybevevőit terhelő 

kötelezettségeket a helyi szokásoknak megfelelően nyilvánosságra hozni.



Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei

6. § A Tulajdonos alapvető kötelessége, hogy:
a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott 

módon és helyen gyűjteni, a Szolgáltatónak átadni,
b) a települési szilárd hulladék kezelését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa,
c) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal járjon el annak 

érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét 
ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a 
növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

d) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék elszállítása, kezelése céljából a 
Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni és a közszolgáltatási díjat 
megfizetni. A szemétszállítási díj megfizetése az ingatlan tulajdonosára nézve akkor 
is kötelező, ha a szemétszállítást nem veszi igénybe.

e) a kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a Szolgáltatónak 
köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. 
Tulajdonosváltás esetén a bejelentési kötelezettség az új Tulajdonost terheli.

A Szolgáltató kötelezettségei

7. § A Szolgáltató kötelezettségei az alábbiak:
(1) Biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, a közszolgáltatást 

jelen rendeletben foglaltak szerint végzi.
(2) Biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű, minőségű 

járműveket, gépeket, eszközöket valamint a szükséges létszámú és képzettségű 
szakembereket

(3) Biztosítja a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, amennyiben valamilyen 
rendkívüli ok miatt az ütemezett gyűjtést nem tudja biztosítani, úgy azt a rá 
következő munkanapon soron kívül pótolja

(4) Tevékenysége során köteles a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, 
munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat megtartani

(5) Minden év november 15-ig köteles díjkalkulációt benyújtani a jövő évi árakra 
vonatkozóan, az önkormányzat által közölt műszaki tartalom figyelembe 
vételével.

Ili, Fejezet

A szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele

8.§ (1 )A Tulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A háztartási hulladékra vonatkozó közszolgáltatás körében a Tulajdonos és a 

Szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve a 
Tulajdonos mulasztása esetén a Szolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítésére 
irányuló ráutaló magatartása hozza létre. A teljesítés ráutaló magatartásának 
minősül a Közszolgáltató részéről a háztartási hulladék elszállításának 
megkísérlése

(3) A háztartási hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének, 
teljesítésének lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett 
változásokról -  a változás bekövetkezése előtt - a Szolgáltató a tulajdonost írásban, 
illetve felhívás közzététele útján köteles értesíteni.

(4) Ha a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás lényeges 
feltételeiben előre nem látható rendkívüli okból következik be változás a Szolgáltató 
értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet.



A közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése

9. § (1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok Tulajdonosait.
(2) Szüneteltethető a 8.§ (1) bekezdése szerinti közszolgáltatás kötelező 

igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki 
sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék sem keletkezik.

(3) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a 
Tulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt megelőzően legalább 30 
nappal írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak.

(4) Ha a szünetelés (2) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a 
Tulajdonos köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul írásban bejelenteni.

(5) Amennyiben a szünetelés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék kerül kihelyezésre - a Tulajdonos egyidejű értesítése mellett - a 
Szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani az e rendelet 2. számú melléklete 
szerinti közszolgáltatási díj felszámítása mellett.

A közszolgáltatási díj

10. § (1) A Tulajdonos a kötelező közszolgáltatás teljesítéséért a Szolgáltatónak
közvetlenül - vagy az általa megbízott díjbeszedőnek - közszolgáltatási díjat 
köteles fizetni. A közszolgáltatási díj magában foglalja -  az évente egy 
alkalommal szervezett - lomtalanítás körébe tartozó hulladék elszállításának és 
ártalmatlanításának díját is. A közszolgáltatási díj alapját képező egyszeri 
ürítési díjakat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A közszolgáltatási díjat a Szolgáltató által az ingatlanra kihelyezett, illetve a 
Tulajdonos által az ingatlanon használt gyűjtötartályok számának, az adott tartály 
egyszeri ürítési díjának és a havi ürítések számának szorzataként kell 
meghatározni.

(3) A közszolgáltatás díját a tulajdonos havonta utólag a Szolgáltató vagy megbízottja 
által összeállított számla által köteles megfizetni. A díjfizetés a számla 
kézhezvételétől számított 15 napon belül negyedévenként esedékes. Az a 
tulajdonos, aki a közszolgáltatási díjat határidőn nem fizeti meg, a Szolgáltató 
vagy megbízottja szólítja fel tartozása kiegyenlítésére. A fizetési határidő 
elmulasztása esetén a közszolgálat a Szolgáltató vagy megbízottja a megfizetni 
elmulasztott összeg után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számít fel.

11 .§ (1) A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adatával kapcsolatban a Tulajdonos 
a Szolgáltatónál vagy megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. 
Az írásban tett kifogásra a Szolgáltató vagy megbízottja - egyet nem értése 
esetén is -15  napon belül írásban válaszolni köteles.

(2) Ha a túlszámlázásra vonatkozó kifogásnak a Szolgáltató vagy megbízottja helyt 
ad, a többletösszeget és annak időarányos kamatait a tulajdonosnak - kívánsága 
szerint - visszafizeti vagy azt az esedékes díjfizetési kötelezettségébe betudja.

12. § A Tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek
során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a jelen rendelet 9. 
§-ában foglaltak alapján szünetel.

13. § Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a szolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésében az időjárás vagy 
más elháríthatatlan ok akadályozta, és a Szolgáltató az akadály elhárulását követő 
munkanapon a mulasztást pótolta.

14. § Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a
tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követően pedig 
az új tulajdonos köteles fizetni.



A hulladék gyűjtésére, elszállítására és átadására szolgáló gyűjtőedények 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

15.§ (1) A Tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállítása céljából olyan
szabványos gyűjtötartályt vagy a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott más 
gyűjtőeszközt köteles használni, amely a Szolgáltató által rendszeresített 
célgépbe beüríthető, illetve azzal elszállítható.

(2) A Tulajdonos köteles írásban 3 nappal korában a Szolgáltatónak bejelenteni, ha 
ingatlanon a helyi közszolgáltatás alá eső települési szilárd hulladék szokásos 
mennyiségét jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A 
bejelentés alapján a Szolgáltató címkézett zsákos vagy igényelt méretű 
szabványos gyűjtőedényt biztosít a megjelölt időpontra vagy időtartalomra a 
települési szilárd hulladék megfelelő gyűjtéséhez illetve elszállításához. Az e 
bekezdés szerinti többletszolgáltatásért a gyűjtőtartály méretéhez igazodó, az e 
rendelet 2. számú melléklet szerinti díjat kell fizetni.

0 )  A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az
ingatlantulajdonosok legalább heti egy alkalommal kötelesek, a települési szilárd 
hulladék elszállítását igénybe venni. Legfeljebb két személy által lakott önálló, 50 
m-es körzetben elhelyezkedő, legfeljebb két lakóingatlan esetében a háztartási 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az 
érintetteknek Írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a szolgáltatás diját milyen 
arányban fizetik és a közszolgáltatás diját melyik tulajdonosnak kell kiszámlázni.

A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti üritési-nap áthelyezésről az 
ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles tájékoztatni.

A hulladék gyűjtéséhez, elszállítására és átadására szolgáló gyűjtőedények 
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

16.§ (1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőtartályt a Tulajdonos az 
ingatlana területén köteles elhelyezni.

(2) A Tulajdonos köteles a gyüjtőtartályok, gyűjtőedények által megjelölt időpontban a 
közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelítendő és ürítésre alkalmas 
helyen elhelyezni.

(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 gyalogos forgalmát és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy 
károkozás veszélyének előidézésére.

(4) A kiürített gyűjtőedényeket a szemétszállító jármű személyzete köteles az eredeti 
helyére visszahelyezni.

(5) A Tulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények szükség szerinti tisztításáról, 
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük 
tisztántartásáról.

(6) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 
szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(7) Ha a gyűjtőedényben olyan hulladékot helyeztek el, amely összetömörödött vagy 
befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az 
edényt az előírt technológiával üríteni nem lehet, a Tulajdonos a Szolgáltató



felhívására köteles az edényt üríthetővé tenni, és az okozott esetleges kárt megtéríteni.
(8) Szigorúan tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan 

anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások 
életét, testi épségét, egészségét.

A települési szilárd hulladék szállításának megtagadása

17. § (1) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását,
ha:
a) az nem a rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra;
b) a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel -  az ingatlan 

tulajdonosának felróható okból -  nem üríthető;
c) a gyűjtőedényben elhelyezett hulladék az ürítés illetve a szállítás során a 

szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá 
a járműben vagy berendezésében kárt okozhat illetve az ártalmatlanítás során 
veszélyeztetheti a környezetet;

d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, 
folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd 
hulladékkal együtt nem gyűjthető, illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem 
minősül települési szilárd hulladéknak.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Szolgáltató a Tulajdonost haladéktalanul 
értesíti az elszállítás megtagadásának fényéről és okáról. A Tulajdonos a 
megtagadási okot maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről 
gondoskodni.
Ha a Tulajdonos e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb időpontjáig 

nem tesz eleget, a Szolgáltató a Tulajdonos költségére és felelősségére a hulladék 
elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy mással 
megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a Szolgáltató -  
azoknak külön tételként feltüntetve -  a soron következő számlában érvényesíti.

A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek

18. §(1) A Szolgáltató évente egy alkalommal szervezett -  előre meghatározott időpontban
elvégzett -  lomtalanítás keretében a Szolgáltató a lakosságnál keletkezett, a 
rendszeres elszállításra használatos gyűjtőtartályokban el nem helyezhető 
hulladékot elszállítja és ártalmatlanítja.

(2) A lomtalanítás alá tartozó hulladékot a Tulajdonos a Szolgáltató által meghatározott 
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató 
hirdetményében megjelölt.

(3) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, 
hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és növényeket 
ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

IV. Fejezet

Települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezettségek 
teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések

19.§(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések 
ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg 
illetékes intézete végzi.

(2)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szabálysértési ügyekben hatóságként 
Magyarhomorog Község jegyzője jár el.



V. Fejezet

Záró rendelkezések

20. §. (1) Aki az e rendelet 6.§-ában, 16.§. (3), (5) és (8) bekezdésében, valamint a 18.§. (2)
-  (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi és a cselekmény más 
jogszabályba nem ütközik szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.

(2) A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a rendeletben foglaltak 
végreghajtása alól.

21. § (1) Jelen rendelet 2007. szeptember 1. napján lép hatályba
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Magyarhomorog 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2006. (11.10.) 
Kt. rendelete.

Záradék:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. ív. 16.§. ISI bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben a rendeletet a mai napon kihirdettem.

Magyarhomorog, 2007. augusztus 23.



1.sz, melléklet

Magyarhomorog Község közigazgatási területén gazdálkodó szervezetek

Bio-Köt Bt. Magyarhomorog, Köztársaság u. 11.
Biocoop Plusz Kft Gyula, Ajtóssy Albert u. 9.
Bihari Sertés Hizlaló, Tenyésző és Értékesitő Kft. Debrecen, Vágóhíd út 3. 
Hajdú Gabona Zrt. Debrecen, Széchenyi u. 13.
Bihari Gabonamag Kft. Magyarhomorog, Mogyorós telep 
Bihari Olajosmag Kft. Magyarhomorog, Mogyorós telep 
IKR Agrohomorog Kft. Magyarhomorog, Mogyorós telep 
IKR Rt. Bábolna IKR Park 
Kóti Oil Bt. Komádi, Munkás u. 51.
Kolonix Kft. Komádi, Fő u. 40.
Mikrotop Bt. Gyula, Ajtóssy Albert u. 9.
Magyar Posta Zrt. Debrecen, Múzeum u. 3.
Zsandár 2002. Kft. Komádi, Ibolya u. 66.



2.sz. melléklet

Közszolgáltatási dij alapját képező egyszeri ürítési dijak

1 db 120 literes kuka egyszeri ürítésének nettó dija 

1 db 120 literes kuka egyszeri ürítésének bruttó dija 

1 db 240 literes kuka egyszeri ürítésének nettó dija 

1 db 240 literes kuka egyszeri ürítésének bruttó dija 

1 db 1.100 literes kuka egyszeri ürítésének nettó dija 

1 db 1.100 literes kuka egyszeri ürítésének bruttó dija

222,75 Ft/ürités 

267,30 Ft/ürités 

445,50 Ft/ürités 

534,60 Ft/ürités 

2.041,87 Ft/ürités 

2.450,25 Ft/ürités

Fizető zsák 60 literes (nettó) 

Fizető zsák 60 literes (bruttó)

120,00 Ft/ db 

144 Ft/ db


