Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete
A települési hulladékgazdálkodásról
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott hatáskörében, 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. § a) pontjában, és a
39. § (2) és (5) bekezdéseiben, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§ (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodás közfeladat Balajt község közigazgatási
területére terjed ki.
(2) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési
hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint a Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhelye: 3700 Kazincbarcika,
Eszperantó u. 2. szám) és a vele hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
kötött ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató)
hulladékgazdálkodási tevékenységére.
(3) A rendelet hatálya kiterjed azokra a természetes-, jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdés szerinti területen a
Ht. szerint ingatlantulajdonosnak (a továbbiakban: ingatlanhasználó) minősülnek.
Általános rendelkezése
2.§. (1) Az Önkormányzat a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes
elhelyezésére, ártalmatlanítására és hasznosítására önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladatain belül közszolgáltatást útján látja el.
(2) Balajt község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett szolgáltató a
Közszolgáltató.
(3) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot a Ht. 32/A. § (2) bekezdéses alapján a
Koordináló szerv látja el az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatást.
(4) Az Önkormányzat a közterület tisztántartására vonatkozó részletes szabályokat önálló
rendeletben szabályozza.

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma
3.§ (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása - a tevékenységek
tartalmában - az alábbiakra terjed ki:
a) közterületen keletkező, továbbá az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató
szállítóeszközeihez rendszeresített, vagy a Közszolgáltató által biztosított
gyűjtőedényben 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 egyszeri a Közszolgáltató által meghatározott időpontban is
helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén történő begyűjtésére és a
Közszolgáltató általi elszállítására;
c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított
települési szilárd hulladék elhelyezésére, a térségi hulladéklerakó-telep
működtetésére és üzemeltetésére.
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje, módja
4.§ (1) A Közszolgáltató tevékenységét közszolgáltatási szerződés alapján, a hatályos
jogszabályok szerint, valamint e rendelet figyelembevételével látja el.
(2) A közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyv szerződésekre vonatkozó szabályai szerint - szerződéses
jogviszony jön létre.
(3) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti
jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény
hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(4) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és rendjéről a Közszolgáltató az
ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján
tájékoztatni.
5.§ (1) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények
használhatók:
a)
60 literes szabványos tároló,
b) 110-120 literes szabványos tároló,
c) szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas tároló.
(2) A közszolgáltatás körében egyedi jelölésű, többlethulladék elhelyezésére szolgáló
zsák használható.
(3) A Közszolgáltató a háztartási hulladék elszállítását heti egy alkalommal végzi.

(4) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben
foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások
megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, vagy azt igénybe vevő
ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben:
a) a szelektíven és a vegyesen gyűjtött háztartási hulladék és háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék házhoz menő járattal
történő rendszeres begyűjtése és elszállítása,
b) ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy
darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente egyszeri, a
Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen - történő begyűjtése
és elszállítása,
c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi
begyűjtése és elszállítása.
(5) Az 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 60 literes gyűjtőedényt az
ingatlanhasználó természetes személy abban az esetben veheti igénybe, ha a
lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, és ezt az önkormányzat által
kiadott igazolással a Közszolgáltató felé bizonyítja. A Közös Hivatal ellenőrizheti
annak tényét, hogy az ingatlanhasználó a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használja-e.
A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
szüneteltetése
6. § (1) Szüneteltethető a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele
azokon a lakatlan ingatlanokon, ideértve az időlegesen használt ingatlanokat is,
amelyekben legalább 90 napig senki sem tartózkodik és azokon települési hulladék
nem keletkezik. Az ingatlan lakatlanságát a Közös Hivatal által kiadott igazolással
kell alátámasztani, mely szerint az ingatlanon bejelentett lakcímmel rendelkező
lakos nincsen.
(2) A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó igényét az
ingatlantulajdonos a szünetelés kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal köteles
bejelenteni a Közszolgáltatónak.
(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az
ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt
bejelenteni.

Az ingatlanhasználó joga és kötelességei
7.§ (1) A heti egy alkalommal szervezett közszolgáltatást az ingatlanhasználó köteles
igénybe venni.
(2) A hulladékot a Közszolgáltató által megadott szállítási napon, elszállítás céljából,
annak rendelkezésére kell bocsátani. A háztartási hulladékot tartalmazó edényt az
ingatlan előtti közút mellé kell kitenni.
(3) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatótól átvett gyűjtőedényeket az ingatlana
területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni
kizárólag közterület-használati engedély alapján lehet.
(4) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a közterületen, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt
legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18.00 órától lehet kihelyezni a
közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és
elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyével.
8.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű
használatáról,
valamint
környezetük
tisztántartásáról.
(2) A hulladékgyűjtő edényben tilos elhelyezni veszélyes hulladékot (állati tetem,
trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék),
olyan hulladékot, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi
épségét, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást
idézhet elő és ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet.
9.§ (1) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 30 napon
belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak.
(2) Az ingatlanhasználó köteles 3 nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha
az ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó
mennyiségű hulladék kezelése várható.
(3) A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt
időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez,
elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve más
gyűjtőeszközt rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni.
10.§ (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való
hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak
részben veszi igénybe.
(2) A gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék súlya 60 literes gyűjtőedény esetében
legfeljebb 15 kg., 110-120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg lehet.

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet a tulajdonos a
Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.
(4) Az ingatlanhasználó, akinek az ingatlanán hulladék keletkezik és akinek az
ingatlana egyidejűleg szolgál lakóhelyeként, valamint gazdálkodó szervezet
cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként,
köteles a háztartási szilárd hulladékát a gazdálkodóként tevékenysége során
keletkező hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni.
A közszolgáltatási díjfizetés
11.§ (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó
hulladékgazdálkodási közszolgáltató igénybevételéért az ingatlanhasználó a
Koordináló szerv részére közvetlenül vagy a Koordináló szerv által megbízott
díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat fizetni.
(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó
váltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új
ingatlanhasználó köteles fizetni.
(3) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgálati díjat fizetni azokra a hónapokra,
amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 6. §ban foglaltak alapján szünetelt.
(4) a fizetendő közszolgálati díjat a Koordináló szerv vagy az általa megbízott
díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában
feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A számla átadása történhet
megbízott útján, személyesen vagy postai úton.
(5) Ha az ingatlanhasználó az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért
jogszerűen megállapított és kiszámlázott díjat nem fizeti meg és díjhátraléka
keletkezik, akkor a Koordináló szerv a 30 napon belül küldött fizetési felszólításért
jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni ingatlanhasználó részére. Ha a számla
kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően került sor, a befizetett összeg először
az adminisztrációs díjjal szemben kerül elszámolásra, a fennmaradó összeggel
pedig a közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Koordináló szerv.
(6) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Koordináló szervnek
15 napon belül köteles bejelenteni.
(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az ingatlanhasználó, aki a
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, ha a Koordináló szerv az
ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlotta, vagy rendelkezésre állását
igazolja.
(8) A közszolgáltatásért fizetendő díj a Koordináló szervet illeti meg.

12.§ (1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet
határozza meg. A Közszolgáltató jogosult az útvonalat és az e rendeletben
meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok
meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a Közszolgáltatónak
kell a szolgáltatást igénybe vevőket értesíteni.
(2) A hulladékszállítás gyakorisága a településen:
hetente egyszer, 1 darab 60 és 110-120 literes hulladékgyűjtő edényzet ürítése
ingatlanonként,
havonta két alkalommal, 1 db. 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edényzet
ürítése ingatlanonként.
(3) A konténeres gyűjtőedények elszállítási gyakorisága az egyedi szerződések szerinti
időpontokban történik.
A Közszolgáltató jogai és kötelességei
13. § (1) A Közszolgáltató köteles:
a) a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkező hulladékot rendszeresen
elszállítani a hulladéklerakó telepre, annak ártalmatlanításáról a környezetvédelmi
szabályok megtartásával gondoskodni,
b) a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával a
közszolgáltatást folyamatosan és teljes körűen ellátni,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű gépjárművet,
gépet, eszközt, berendezést biztosítani, valamint a szükséges létszámú és
képzettségű szakembert alkalmazni,
d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges
fejlesztéseket és karbantartásokat elvégezni,
e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére a 3702 Sajókaza, külterület
082/15. hrsz. alatti hulladéklerakó helyet és létesítményt igénybe venni,
f) a hulladékgazdálkodással összefüggő adatszolgáltatást rendszeresen teljesíteni és
meghatározott nyilvántartási rendszert működtetni,
g) az ingatlanhasználó számára - hirdetményben közzétett helyen és időpontban ügyfélszolgálatot és hatékony tájékoztatási rendszert működtetni.
(2) Amennyiben a szolgáltatási szerződésben meghatározott szállítási napon a szállítás
kimarad, 48 órán belül minden esetben gondoskodni kell a hulladék elszállításáról.

(3) A Közszolgáltató jogosult a települési hulladék elszállítását megtagadni, ha:
a)

az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a
Közszolgáltatótól átvett gyűjtőedényben vagy más gyűjtőeszközben kerül
kihelyezésre,

b) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési
módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető,
c) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a
szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében,
egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat,
vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,
d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény
mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely
a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem
ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak,
e) A kihelyezett gyűjtőedény a 10. § (2) bekezdés szerinti tömeget meghaladó
mennyiségű hulladékot tartalmaz.
(4) A gyűjtőtartály kiürítését a Közszolgáltatónak az elvárható gondossággal kell
végeznie. A gyűjtőtartályban okozott károkat köteles térítésmentesen kijavítani,
amennyiben a meghibásodás a Közszolgáltató szabályellenes munkavégzésének
következménye. Ebben az esetben a Közszolgáltatónak a karbantartási munkák,
valamint a javítás időtartamára gyűjtő-edényzetet, illetve zsákot kell biztosítania
térítésmentesen a tulajdonos részére.
(5) A gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a
Közszolgáltató köteles gondoskodni.
A lomtalanítás szabályai
14. § (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató évi egy
alkalommal - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik.
(2) A települési hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen
megjelölt időpontban és helyre helyezheti ki elszállítás céljából.
(3) Az elszállítandó települési hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy a jármű és a
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa,
illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével.
(4) A lomtalanítás időpontjáról, a végrehajtás módjáról a Közszolgáltató kettő héttel
korábban értesíti a lakosságot.

Az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályok
15. § (1) A község közigazgatási területén alkalmazott szelektív hulladékgyűjtési mód - a
Közszolgáltató által házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.
(2) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kapcsán az ingatlanhasználók a
Közszolgáltató által havi rendszerességgel meghatározott gyűjtési napokon a
Közszolgáltató által biztosított 120 literes gyűjtőedényben tehetik ki közterületre az
elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, műanyag, fém).
Záró rendelkezések
16. § (1) Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2014.(XII.11.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)
a) R. módosításáról szóló 8/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet

Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 36. § (4) bekezdése szerint
Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal Balajti Kirendeltség hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel 2016. június 30.
Balajt, 2016. június 30.

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

