Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete
A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről1
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Biharugra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
ELSŐ RÉSZ
Általános rendelkezések
I. Fejezet
1. A rendelet célja, hatálya
1. § E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják
Biharugra község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és
módját.
2. §2 A közszolgáltatás terület határa az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Tervben foglaltakkal összhangban Biharugra község közigazgatási területe.
A rendelet hatálya kiterjed Biharugra község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan
tulajdonosára, melynek tevékenysége során települési hulladék képződik.
3. § A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek
szabályait külön rendelet tartalmazza.
2. Fogalmi meghatározások
4. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. alapszolgáltatás: 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal történő
ürítése, melyet valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.
2. települési hulladék:
a) háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött valamint
nagydarabos hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára
használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein
képződő hulladékot, és a
b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött
hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási
hulladékhoz hasonló;
3. lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan
háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladja.
4. vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az
a különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten
gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek;
5. veszélyes hulladék: a Ht. 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább
egyikével rendelkező hulladék;
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6. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény
szerinti építési tevékenységből származó hulladék;
7. biohulladék: biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék,
háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató
létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló,
élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék;
8. biológiailag lebomló hulladék: minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy
anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is;
9. hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a
hulladék a birtokában van;
10. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét,
elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett
hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel
igénybe veendő szolgáltatás;
11. gyűjtőedény: szabványosított mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, vagy
hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz,
berendezés;
12. gyűjtőhely: a hulladékgyűjtő pont, a hulladékgyűjtő udvar, az át-, illetve visszavételi hely,
valamint a munkahelyi gyűjtőhely és az üzemi gyűjtőhely;
13. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a Ht.
szerint minősített gazdálkodó szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés
alapján
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást lát el;
14. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház
és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti
szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a
közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll,
15. gazdálkodó szervezet: a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, valamint az egyéni vállalkozó, ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az
államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre;
16. a közszolgáltatás tárgya: az 4.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott települési
hulladék;
17. hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető
települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes
hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló,
felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely;
18. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas,
különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló,
lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló
begyűjtőhely, szabványosított edényzettel;
19. lakóegység, üdülőegység: helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és
mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület
közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában
alkalmas;
(2) Egyéb alapfogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) 2.§-a az irányadó.
MÁSODIK RÉSZ
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
II. Fejezet
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1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
5. § (1) Biharugra Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) kötelezően
ellátandó közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
(2) A közszolgáltatás igénybe vétele az Biharugra község közigazgatási területén lévő
lakóingatlan tulajdonosai részére egész évben kötelező.
(3) Az ingatlantulajdonos biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához
szükséges feltételeket a közszolgáltató részére.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.
(5) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint gondoskodik.
(6) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás
szabályaitól eltérő módon kezelni.
(7) Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető el,
illetve adható át a közszolgáltatónak.
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje
6. § (1) Biharugra község közigazgatási területén az 5. § (1) bekezdésében meghatározott
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.
5746 Kunágota, Rákóczi u. 9. sz. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal
kötött közszolgáltatási szerződés alapján.
(2) A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az ingatlantulajdonosoktól e rendelet 2. mellékletében meghatározott gyakorisággal, napokon és
gyűjtőedényben köteles gondoskodni. A települési hulladék elszállítási napjának esetleges
változásáról a szolgáltató közlését követően az önkormányzat a helyben szokásos módon
köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni.
(3) A települési szilárd hulladékot csak a 4. §. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott
gyűjtőedényben lehet, kizárólag a szállítás napján az ingatlan bejárata előtti közterületre
kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.
(4)3 A közszolgáltató a tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Tervben előírtaknak megfelelően köteles ellátni, amelyet a Koordináló szerv a Ht. 32/ A. § (4)
és (5)bekezdése szerinti adatkezelés keretében ellenőriz, és erről megfelelőségi véleményt
állít ki.
3. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei
7. § (1) A települési hulladékot az ingatlantulajdonos gyűjtőedényben köteles gyűjteni.
(2) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt kizárólag ürítési célból
a meghatározott szállítási napokon helyezheti közterületre.
(3) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni.
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(4) Az ingatlantulajdonos - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást
nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(5)4 Az ingatlantulajdonosoktól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási
díjat negyedévente utólag - számla ellenében - jogosult a Koordináló szerv beszedni. A
fizetésre kötelezett, a megküldött számla alapján megállapított határidőben köteles a számlát
kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén, a Koordináló szerv késedelmi kamatot jogosult
felszámítani.
(6) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén, az új tulajdonos
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a háztartási
szilárd hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos köteles
megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök
egyetemlegesen kötelezettek.
(7) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei, adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősülnek.
(8) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a szolgáltató által rendszeresített
műanyag zsák felhasználásával is jogosult.
8. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben
meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék tartozik.
(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni.
Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni.
Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan
gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége.
(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani.
(5) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd
hulladék elszállítását, ha
a) nem az e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési
szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható,
c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni.
(6) A közszolgáltató, megrendelés ellenében köteles elszállítani azon települési hulladékot,
amely nem e rendelet szerinti mennyiségben vagy módon kerül kihelyezésre a megrendelés
elfogadásától számított 3 napon belül. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is
közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik.
(7) A hulladék szállítója, kereskedője, közvetítője, kezelője a Ht. 65. § (2) bekezdésében
foglalt személyes adatok kezelésére, a Ht.-ben meghatározottak szerint jogosult.
9. § (1) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező, feleslegessé vált lom elszállításáról a
közszolgáltatóval kötött megállapodás alapján évente egy alkalommal gondoskodik, melyről
az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.
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(2) A gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésében meghatározott lomtalanítási akciót nem
jogosultak igénybe venni.
(3) A közszolgáltató törekszik arra, hogy a lomtalanítást lehetőleg házhoz menő gyűjtésként
szervezze meg.
4. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások
10. § (1) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a
gyűjtőedény saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlantulajdonos kötelezettsége.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti
fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.
(3) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek
megtéríteni.
(4) Az ingatlantulajdonos a hulladék gyűjtésére az alapszolgáltatás keretében az alábbi
űrtartalmú, közszolgáltató által rendszeresített típusú szabvány-edényzetet a következő
maximális tömegű hulladék elhelyezésére kötelesek igénybe venni:
a) 110 literes edényzet esetében 40 kg,
b) az a) pontban meghatározott térfogatú és súlyú, bármilyen műanyag zsák.
5. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai
11. § (1)5 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47. §-a és 91. §-a szerint
a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg, és a
Koordináló szerv szedi be.
(2) A díj tartalmazza a lomtalanítást, évi egy alkalommal.
(3) Kérelmére mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetése alól:
a) mindaddig, amíg ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény
nincs elhelyezve,
b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási
kötelezettségének,
c) amennyiben ingatlana folyamatosan használaton kívül van (lakatlan), a bejelentést követő
hónaptól.
(4) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározottak igazolására, a tulajdonos köteles megküldeni
a szolgáltató részére:
a) a tárgyévi díjfizetési időszakra vonatkozó, legfeljebb 1000 Ft/negyedév/közüzemi díj
fogyasztású, közüzemi (elektromos áram és víz) elszámoló számlákat – ennek hiányában
közüzemi igazolásokat – továbbá
b) a jegyző által kiállított igazolást arról, hogy az ingatlanba sem állandó, sem ideiglenes
jelleggel nincs bejelentett lakos.
(5)6 Amennyiben a közüzemi számlák, vagy igazolások nem igazolják az ingatlanhasználat
mentességét, úgy a Koordináló szerv visszamenőleg a mentesített időszak kezdő napjától, egy
összegben, a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kiveti az ürítési díjat.
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(6) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet minden év január 10. napjáig kell benyújtani,
illetve megerősíteni a Szolgáltatónál. Amennyiben a kérelmező ezt elmulasztja, vagy kérelmét
később nyújtja be, úgy a bejelentést követő hónaptól jogosult a közszolgáltatási díj alóli
mentesítésre.
(7) Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 30 napig senki sem
tartózkodik (üdülőként nyilvántartott, valamint időlegesen használt), s emiatt azokon
települési hulladék nem keletkezik.
(8) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése üdülőként nyilvántartott ingatlanok
esetében legfeljebb évente 6 hónapos időszakra terjedhet ki. Az ingatlantulajdonos köteles
évente a fennmaradó 6 hónapos időszakra közszolgáltatási díjat fizetni, melynek mértéke
havonta az állandó lakóingatlanok esetében meghatározott havi díjjal egyezik meg.
(9) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlantulajdonos
a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal köteles bejelenteni a
Közszolgáltatónak.
(10)7 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg
és a Koordináló szerv szedi be. A megkötött közszolgáltatási szerződések alapján a szerződött
közszolgáltatók végzik a közfeladatot a Koordináló Szervtől kapott szolgáltatási díj ellenében.
2016.07.01. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes
közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv
gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló
szerv által kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a
Koordináló szervet illeti meg.
(11) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet
kijelöléséről,feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 10-12. §
értelmében a közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos
fizetési határidővel. A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a
69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
(12) A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a
nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv
által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben
keletkező díjkorrekció esetén minden kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező
közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak
fizetendő esedékes díjba beszámítja.
(13) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásból eredő, a Koordináló szerv
által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi
következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
(14) A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs
közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető,
hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1)
bekezdése szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása
érdekében. Az így rögzített ingatlanok adatai a Koordináló szerv megküldi a
7
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közszolgáltatónak és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1)
bekezdése szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 9 napon belül.
A korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatás hiányában - a Koordináló
szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
(15) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.
(16) A közszolgáltató az ellátásért felelős által kiadott teljesítésigazolással igazolja, hogy a
közszolgáltató teljesítésével kapcsolatban kifogása nem merült fel.
(17) A teljesítés igazolásnak a Koordináló szerv részére a rendszeres adatszolgáltatás
keretében történő megküldése a szolgáltatási díj fizetésének feltétele.
6. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékkal kapcsolatos
tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások
12. § (1) A hulladékgazdálkodás költségeit az eredeti hulladéktermelő, illetve a hulladék adott
vagy korábbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesítésére jogszabály (részben vagy egészben) a
hulladékot eredményező termék gyártóját, forgalmazóját is kötelezheti. Ezen hulladékfajták
esetében az ingatlantulajdonosnak a hulladékról szóló törvényben megjelölt, a hulladék
termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.
(2) Akinek tevékenysége során hulladék képződik, a hulladék kezeléséről a
hulladékbirtokosra vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.
(3) Hulladékot csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező
gazdálkodó szervezet tárolhat.
(4) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője,
birtokosa
a) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító
eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
(5) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb,
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító
helyre a hulladék termelője, birtokosa, külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli elszállításához a
hulladékszállítási tevékenységre feljogosított gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.
(7) A feljogosított hulladékkezelő igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó
szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az
ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön
jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és
erről a hatóságoknak bejelentést tenni.
(8) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint
- mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely
tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.
(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre
szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében ártalmatlanítási díjat köteles
fizetni a lerakóhely üzemeltetője részére.
7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő adatszolgáltatási
kötelezettségek:
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12/A. § 8(1) A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bek. alapján a közszolgáltató a Ht.
38. § (3)bekezdésében meghatározottakon túl a rendszeres adatszolgáltatása körében köteles a
Koordináló szerv részére az alábbi adatokat megadni közszolgáltatási területe
vonatkozásában:
a) az ingatlanhasználókat terhelő közszolgáltatási díj mértékét,
b) minden olyan adatot, amely a Koordináló szervnek a közszolgáltatási díj számlázásához
szükséges.
(2) Ha a közszolgáltató a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a
Koordináló szerv felhívja ennek teljesítésére. Ha a közszolgáltató a felhívás kézhezvételét
követő 15napon belül nem vagy nem megfelelően teljesíti az abban foglaltakat, úgy a
megfelelőségi vélemény kiadását a Koordináló szerv megtagadja, vagy a már kiadott
megfelelőségi véleményt azonnali hatállyal visszavonja.
(3) A közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége körében:
a) a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatokat a 69/2016. (III. 31.)
Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és a 11. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátásához, a
közszolgáltatási díj számlázásához és
b) a közszolgáltató által ellátott közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára és
mennyiségére vonatkozó adatokat a szolgáltatási díj megállapításához
minden negyedévet követő 5. napig köteles a Koordináló szerv részére megadni.
(4) A közszolgáltató eseti adatszolgáltatási kötelezettsége körében:
a) az ingatlanhasználó által adatváltozást (beleértve új ingatlan használó bejelentését, a
szolgáltatás felfüggesztésének. szünetelésének kérését, valamint az ingatlanhasználó által
alkalmazott edényméret változását is) a változás dátumának megjelölésével együtt, a
bejelentést követő 5 napon belül,
b) az ideiglenes vagy szükségellátásról szóló döntést másolatban annak kézhezvételét követő
10. napig,
c) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a közszolgáltatót érintő
határozatát másolatban, annak kézhezvételét követő 10. napig,
d) a közszolgáltató által megkötött vagy módosított közszolgáltatási szerződést valamennyi
mellékletével együtt teljes terjedelemben, a megkötés vagy a módosítás közszolgáltató általi
aláírását követő 5 napon belül,
e) a közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó önkormányzati rendeleteket,
előírásokat, szabályozókat azok hatálybalépésétől számított 10 napon belül
megküldi a Koordináló szerv részére.
(5) Ha a Hivatal megtiltja a jogszabálysértő közszolgáltatási díj alkalmazását, a közszolgáltató
köteles a Hivatal határozatában foglaltakhoz igazodó adatszolgáltatást adni a Koordináló
szervnek.
12/B. §9 (1) A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. alapján a HL 37/B. §-ban
foglalt kötelezettségük teljesítésének Koordináló szerv általi vizsgálata és a Koordináló szerv
8
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által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás koordinációjára vonatkozó feladatellátása
céljából az ellátásért felelős
a) köteles a hulladékgazdálkodási feladatai ellátása érdekében kötött társulási
megállapodásokat, valamint a társulási megállapodások módosításait a megkötésüket követő
10 napon belül a Koordináló szervnek megküldeni,
b) köteles a rendszerelemekre vonatkozó üzemeltetési valamint a vagyonkezelési
szerződéseket azok megkötését vagy módosítását követő 10 napon belül a Koordináló
szervnek megküldeni,
c) köteles a meglévő rendszerelemekre, valamint a létesítendő új rendszerelemekre vonatkozó
támogatási szerződéseket és a módosított támogatási szerződéseket a megkötésüket követő 10
napon belül a Koordináló szervnek megküldeni,
d) köteles a 69/2016. Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti közszolgáltatási szerződést
valamint a módosított közszolgáltatási szerződést a Koordináló szervnek megküldeni,
e) köteles az általa a közszolgáltatás körébe bevont, valamint a közszolgáltatás köréből
kivételre került rendszerelemre vonatkozó adatokat a bevonásra, vagy a kivételre vonatkozó
döntés meghozatalát követő 15 napon belül a Koordináló szervnek megküldeni,
(2) Az e) pontban meghatározott ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatásra az
önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási
rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet ingatlanvagyon-kataszterre vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
12/C. § 10A hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa köteles évente a létesítménye
tekintetében a rendszerelemeket tartalmazó kimutatást elektronikus úton megadni a
Koordináló szervnek.
12/D. § 11A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Koordináló szerv felhívására a
közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a
természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét,
lakóhelyének,tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.
12/E. § 12Az önkormányzatok, a közszolgáltatók az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Terv előkészítéséhez szükséges adatokat és információkat a Koordináló
szerv részére a megkeresésétől számított 60 napon belül, elektronikus formátumban,
díjmentesen rendelkezésre bocsátják.
HARMADIK RÉSZ
Záró rendelkezések
III. Fejezet
13. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
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(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Biharugra Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék hulladékkezelési
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2002. (XII. 18.) önkormányzati rendelete.
Biharugra, 2013. december 1.
Vígh Ilona
polgármester

Bai Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013. december 2.
Bai Zsolt
jegyző
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1. melléklet a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló 11/2013.(XII. 02.)
önkormányzati rendelethez
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS EGYES
TARTALMI ELEMEI
1./ A szerződésben meg kell jelölni:
1. a szerződő feleket az adószám feltüntetésével,
2. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, időtartamát,
3. a közszolgáltatási tevékenységgel érintett területet,
4. a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,
5. az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat.
2./ A szerződésben rendezni kell továbbá:
a. a gyűjtőedény(ek) használatának módjáról,
b. a közszolgáltatás díjáról és megfizetéséről,
c. a szerződés felmondásának feltételeiről,
d. az irányadó jogszabályok meghatározásáról,
e. polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról.
2. melléklet a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló 11/2013. (XII. 02.)
önkormányzati rendelethez
1.) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék
elszállítására:
Szállítási időszak
Kihelyezés időpontja
Téli hónapok (január, február,
Március, november, december)
Háromhetente szerdai nap
Nyári hónapok (április, május, június,
Július, augusztus, szeptember, október)
Kéthetente szerdai nap
Reggel 7.00 óráig

Ürítési alkalom/év
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