Bánk Község Önkormányzat Képviselő – testületének
9/2010. (XII.21.)
Önkormányzati RENDELETE
a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása

Bánk Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban:
képviselő-testület) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. §
(5) bekezdésében, 25.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1.§ E rendelet alkalmazásában:
1. Házi komposztálás: A háztartásban keletkező komposztálható zöld hulladékok ingatlanon
történő olyan szabályozott, kijelölt területrészen történő természetes lebontási eljárása,
melynek eredményeként az ingatlan tulajdonosa nem helyez komposztálható zöld hulladékot
hulladéktároló edényébe, a maradó tápanyagokat helyben felhasználja.
2. Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott
ingatlan magán tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e.
3. Hulladék átrakó állomás: A vegyesen gyűjtésre kerülő települési szilárd hulladékok
ingatlanoktól történő begyűjtése után a hulladékkezelő központhoz történő átszállítás
hatékonyságát növelő műszaki létesítmény.
4. Hulladékkezelő központ: A települési szilárd hulladékok, komposztálható zöldhulladékok
előkezelésének, részleges feldolgozásának és a maradék hulladékok lerakásának hatósági
engedélyben kijelölt telephelye.
5. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
esetleges hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületeken vagy az ingatlanon
összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék ártalmatlanítására
irányuló tevékenység.
6. Hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele: az élővilág és az emberi egészség
védelmében bevezetett olyan alkotmányos rendelkezés, amely alól közösségi érdekből
egyetlen ingatlan tulajdonosnak, vagy települési hulladéktermelőnek sem adható
indokolatlan felmentés.
7. Hulladékkezelő rendszer: hulladékudvarok, szelektív gyűjtő szigetek, mechanikai-biológiai
előkezelők, komposztálók, lerakók együttes összefoglaló elnevezése.
8. Hulladékudvar: A háztarásban előválogatott, háztartási veszélyes és nem veszélyes
hulladékokat, elektronikai hulladékokat, kisebb mennyiségű építési és bontási hulladékokat,
lom és zöldhulladékokat felügyelet mellett fogadó hulladékgazdálkodási létesítmény.
9. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, illetve tulajdonközösség, akinek/amelynek ingatlanán települési
szilárd hulladék keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy használója
az ingatlannak.
10. Közszolgáltató: a nem veszélyes települési szilárd hulladék begyűjtését és a kijelölt
hulladékkezelő létesítménybe szállítását, valamint a hulladék kezelését végző Zöld Híd
Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
11. Lomtalanítás : Az ingatlanon feleslegessé váló, a rendszeres köztisztasági közszolgáltatás
keretében el nem szállítható, nagyobb méretű olyan tárgy, eszköz, (Pl : ágy, szék, egyéb
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bútor) begyűjtése, mely sem a hulladékgyűjtő szigeteken, sem a háztartási veszélyes
hulladék gyűjtő járatoknál nem adható át a közszolgáltatónak.
Szelektív hulladékgyűjtő sziget: Közterületen kiépített olyan területrész, melyen elhelyezésre
kerülő konténerekben díjmentesen helyezhetőek el a szelektív gyűjtési rendszerhez tartozó
háztartásban előválogatott hulladék fajták.
Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék illetőleg a háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.
Települési hulladék kísérő okmány: a regionális hulladékkezelő központ üzemeltetője által
kibocsátott, sorszámozott nyomtatvány, mely az e rendeletben meghatározott szállítható
hulladék szabályos közúti szállítását és későbbi szabályos elhelyezésének hatóság előtti
igazolását szolgálja.
Üdülő ingatlan: kizárólag üdülés, hétvégi tartózkodás, nyaralás idejére használt ingatlan.
Üzemeltető: A hulladékkezelő rendszer üzemeltetője, a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság.
Vegyes övezetek: a település olyan területe, területrésze, ahol az ingatlanok hasznosításának
sorában az életvitelszerű tartózkodás és az üdülési funkciók jellemzően vegyesen történnek.
Zöldhulladék: Olyan szerves növényi hulladék, mely komposztálásra kerülő állapotában
még nem esett át élelmiszer előállításhoz kapcsolódó hőkezelési, főzési sütési folyamaton és
nem vált ételmaradékká. (A zöldhulladék lehet pl.: fű, ágnyesedék, lomb, zöldségek
tisztítéka)
Zöldhulladék begyűjtés: Az önkormányzatok közterületein, intézményeinél, valamint az
ingatlanoknál kifejezetten a lomb és nyesedékek begyűjtésére szervezett gyűjtőjárat.

Bánk Község Önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan
tulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére regionális hulladékgazdálkodási
rendszer részeként hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és
tart fenn.

3.§ (1) A közszolgáltatást a Höld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.
(2) A hulladékkezelésre, ártalmatlanításra kijelölt hulladékkezelő központ a Nógrádmarcal
közigazgatási területén lévő 095/8 helyrajzi számon található nógrádmarcali hulladékkezelő
központ.
(3) A közszolgáltatás az alábbi szolgáltatási elemeket foglalja magába:
a) vegyesen gyűjtött, vagy maradék települési szilárd hulladékok rendszeres begyűjtése,
szállítása, kezelése,
b) hulladékok szükség szerinti átrakása, átszállítása, kezelése,
c) megfelelő minőségű szabványos tároló edény biztosítása külön díj ellenében,
d) a közszolgáltatás díjának beszedése,
e) ügyfélszolgálat biztosítása.
(4) A képviselő – testület a települési szilárd hulladékok begyűjtése, szállítása, kezelése és
ártalmatlanítása közszolgáltatási feladatok ellátására az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás kizárólagos
tulajdonában lévő Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
közszolgáltatóval települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést köt.
4.§ (1) hatályát vesztette: 2011.IV.01-én.
(2) A képviselő-testület feljogosítja a közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos, az (5)
bekezdésben meghatározott személyes adatok kezelésére. Az adatkezelés célja a
közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a
közszolgáltatási díj számlázásához, a szolgáltatás teljes körű ellátásához, az esetleges díjtartozás
behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. A közszolgáltató
az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szolgáltatási
szerződés létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig, az
adatvédelemről szóló jogszabályok betartásával kezelheti.
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(3) A közszolgáltató a szolgáltatás ellátásához minimálisan szükséges személyes adatokat a
közszolgáltatás bevezetésekor első alkalommal a települési önkormányzat jegyzőjének
adatszolgáltatása, későbbiekben az ingatlantulajdonos kötelező nyilatkozatai alapján ismeri meg.
(4) A közszolgáltató megteremti az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az
adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és
titokvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelési és adatvédelmi
szabályok nyilvánosak.
(5) A közszolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos
a) nevét, lakcímét, tartózkodási hely címét, a közszolgáltatással érintett ingatlan címét,
b) születési helyét, idejét,
c) anyja születési nevét.
d) elektronikus címét,
e) vezetékes és mobil telefonszámát
nyilvántartja és kezeli.
(6) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos köteles az (5) bekezdésben meghatározott
személyes adatokat a közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását
követően 15 napon belül a közszolgáltatóhoz bejelenteni, melyet a közszolgáltató díjmentesen
vezet át nyilvántartásán. A bejelentés elmaradása esetén a közszolgáltató a korábbi adatokat
tartalmazó nyilvántartása alapján szervezi a közszolgáltatást, az e rendelet szerint elkésett
adatmódosításért pótdíj számolható fel, mely legfeljebb az adott, módosításra szoruló szerződés
éves díjának 30 %-a.
5.§ (1) A település közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosa – az (5) bekezdésben
foglalt kivétellel - az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és annak
a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező közszolgáltatónak történő átadásáról az e
rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. Ez a kötelezettség elsődlegesen az
ingatlan használót terheli, függetlenül a használat jogcímétől.
(2) A gazdálkodó szervezetek akkor mentesülnek az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség alól, ha
települési szilárd hulladékuk kezeléséről a közszolgáltatás keretében nyújtottakhoz képest – a
környezetvédelmi hatóság által igazoltan – környezetvédelmi szempontból lényegesen
kedvezőbb megoldással gondoskodnak, és erre vonatkozó jognyilatkozatot tesznek a
közszolgáltatónak. A jognyilatkozat érvényességéhez mellékelni kell a területi
környezetvédelmi hatóság igazolását is.
(3) A gazdálkodó szervezet vezetője köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, és a közszolgáltatást
igénybe venni, ha a hulladékkezelésről a (2) bekezdésben meghatározott módon saját maga nem
tud gondoskodni. A bejelentést a hulladék más módon történő kezelésének megszűnését követő
15 napon belül kell megtennie. A bejelentés elmaradása esetén a közszolgáltató a hulladék más
módon történő kezelésének bizonyított megszűnésétől számítva visszamenőleg is köteles
beszedni a közszolgáltatás díját.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdasági tevékenység telephelyéül vagy fióktelephelyéül szolgál, köteles a
lakossági települési szilárd hulladékot és a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott
tevékenysége során keletkezett hulladékot elkülönítetten gyűjteni, és arra külön-külön
közszolgáltatást igénybe venni.
(5) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdés szerinti kötelezettség a beépítetlen ingatlan,
és azon ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és települési szilárd hulladék sem
keletkezik.
6.§ (1) Az ingatlantulajdonos a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele mellett az
ingatlanán keletkező alkalmi, vagy mérete miatt a közszolgáltatás keretében nem szállítható
lomhulladékát, szelektíven gyűjtött hulladékát, zöldhulladékát, háztartási veszélyes hulladékát
maga is elszállíthatja a kijelölt hulladékkezelő központba, vagy a hozzá legközelebb eső
hulladékudvarba, valamint átadhatja a mobil háztartási veszélyes hulladékgyűjtő, illetve
szelektív hulladékgyűjtő járatnak.
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(2) Amennyiben az ingatlantulajdonos települési szilárd hulladékát saját hibájából nem adta, vagy
tudta átadni a közszolgáltatónak, települési szilárd hulladékát hulladék kísérő okmány kitöltése
mellett zsákba kötve szállíthatja a hulladékkezelő központba, vagy hulladék udvarba.
II. FEJEZET
A közszolgáltatás rendje és módja
7.§ (1) A közszolgáltató az ingatlanon vegyesen összegyűjtésre kerülő települési szilárd hulladék
szervezett begyűjtéséről heti egy alkalommal, a rendkívüli helyzetek kivételével munkanapon
köteles gondoskodni, és az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni.
(2) A közszolgáltatás igénybevétele során az ingatlantulajdonos választása szerint kizárólag az
alábbi szabványos hulladéktárolók használhatók:
a) 60 literes szabványos tároló,
b) 80 literes szabványos tároló,
c) 110 literes szabványos tároló,
d) 120 literes szabványos tároló,
e) 240 literes szabványos tároló,
f) 1100 literes szabványos tároló
(továbbiakban a)-f) együtt: gyűjtőedény)
g) egyedi jelöléssel jelölt, rendszeresített köztisztasági zsák (továbbiakban: köztisztasági
zsák).
(3) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott köztisztasági zsák csak az ingatlanra vonatkozó
közszolgáltatási szerződés mellett, kiegészítő gyűjtési módozatként az alkalmanként keletkező
többlethulladék elhelyezésére, valamint az üdülő ingatlanok, és azon ingatlan vonatkozásában
alkalmazható, melyet a terület adottságai miatt a szabványos hulladék begyűjtő gépjárművel
nem lehet megközelíteni. A rendszeresített köztisztasági zsákok kihelyezésére, elszállítására - a
megközelíthetőségi problémákat kivéve - a tárolóedényekkel azonos szabályok vonatkoznak.
(4) A rendszeresített köztisztasági zsákokat az önkormányzat hivatalában, és a községben működő
élelmiszer jellegű üzletekben, valamint a közszolgáltató által kijelölt egyéb helyeken lehet
megvásárolni. Az egyedi azonosítóval ellátott köztisztasági zsák ára tartalmazza a hulladék
begyűjtésének, szállításának és kezelésének költségét is.
(5) A (2) bekezdésben felsorolt gyűjtőedények megfelelő mennyiségben történő biztosításáról - a
közszolgáltatást igénybe vevő megrendelése alapján - a felmerülő költségek (beszerzési díj,
szállítási költség) megtérítése ellenében a közszolgáltató 30 napon belül köteles gondoskodni. A
gyűjtőedények folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, használójának feladata.
(6) A használatra – külön bérleti szerződés alapján, bérleti díj ellenében – rendelkezésre bocsátott
gyűjtőedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését a közszolgáltató végzi a
hozzá beérkezett jelzés alapján. A szolgáltatás díjmentes, amennyiben a cserét a gyűjtőedény
rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.
8.§ (1) A gyűjtőedények és a köztisztasági zsákok a szállítást megelőző nap 20 órától a szállítás napján
6 óráig, de legkésőbb a begyűjtő járat inatlan elé történő megérkezéséig helyezhetőek ki. A
köztisztasági zsák csak sérülésmentesen, megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre. A
szállítás napján 6 óráig az ingatlan elé ki nem helyezett gyűjtőedény, köztisztasági zsák
kiürítésének, elszállításának esetleges elmaradásáért a közszolgáltató nem felel. A gyűjtőedény
gyűjtőjárat érkezéskor történő késői kirakását csak a járat feltartása nélkül lehet megtenni. Az
ingatlan előtt már elhaladt gyűjtőjármű személyzete a későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését
nem köteles elvégezni.
(2) Ha a rendszeresített köztisztasági zsák a begyűjtésig megsérül, a hulladék szétszóródik, a
közszolgáltatást igénybe vevő haladéktalanul köteles az átrakásról, a hulladék maradéktalan
feltakarításáról késedelem nélkül gondoskodni.
(3) A gyűjtőedény a szállítás napján 20 óráig tartható a közterületen. Közterületen tartható a
géppel mozgatható konténeres szabványos tároló.
9.§ (1) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, folyékony, robbanó vagy olyan hulladékot rakni,
amely a kiürítéssel, későbbi hulladék feldolgozással foglalkozó dolgozók egészségét, testi
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épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi, feldolgozása során az egyéb
műszaki berendezésben rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása során pedig veszélyezteti a
környezetet.
(2) Amennyiben a közszolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tárolóban olyan anyagot, tárgyat
helyeztek el, amely nem minősül települési szilárd hulladéknak, úgy az elszállítást megtagadják,
és e tényről haladéktalanul értesítik a közszolgáltató központját, aki a további intézkedéseket
megteszi.
(3) Amennyiben a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben
összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az
elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a gyűjtőedény terhelhetőségét, és ez miatt a
gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt
hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.
(4) A gyűjtőedények ürítése vagy a szállítás során kiszóródott hulladék feltakarításáról a
közszolgáltató haladéktalanul köteles gondoskodni. Ennek elmaradása esetén az önkormányzat,
vagy az érintett, vagy az eseményt észlelő állampolgár bejelentése alapján a begyűjtést, szállítást
végző a feladat pótlására visszarendelhető. A bejelentést a közszolgáltató illetékes
hulladékkezelő központjába kell megtenni.
(5) Azon ingatlantulajdonosok, rendezvényszervezők, árusok, akik közterületen, közterülethasználati engedély, vagy egyéb engedély alapján olyan árusító, közszolgáltató vagy egyéb
tevékenységet folytatnak, vagy kívánnak folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás
hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezésével jár, kötelesek azt a
Közszolgáltatónak bejelenteni.
A közterület-használati engedély, vagy egyéb engedély alapján a közterületen végzendő
tevékenység kezdetének és végének időpontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, annak
összetételére és mennyiségére figyelemmel egyedi hulladékkezelési szerződést kell kötni.
(6) Amennyiben a közterületi rendezvény vagy árusítás mérete és időbelisége, vagy a
hulladékgyűjtés, szállítás folyamatossága indokolttá teszi, hogy a feladatot a közszolgáltató
technikai, logisztikai vagy egyéb okok miatt ellátni nem tudja, a keletkező hulladék
köztisztasági zsákban is gyűjthető. Az így gyűjtött hulladék előzetes egyeztetés alapján,
hulladék kísérő okmány alkalmazása mellett a rendezvény felelős szervezőjének intézkedésével
is elszállítható a hulladékkezelő központba. A köztisztasági zsák rendezvény vagy árusítás
helyszínén történő átmenti tárolásáról, a szétszóródott hulladék maradéktalan és folyamatos
feltakarításáról a rendezvény felelős szervezője köteles gondoskodni.
A szelektív hulladékgyűjtés
10.§ (1) Az ingatlantulajdonos, vagy a közigazgatási területen tartózkodó más személy a szelektíven
előválogatott hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett konténerekbe
díjmentesen helyezhetik el.
(2) A kijelölt, kiépített, sorszámmal jelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeteken az alábbi
előválogatott hulladékok helyezhetőek el :
a) szennyeződéstől mentes vegyes papírhulladék,
b) műanyag hulladék (tisztán kiöblített állapotban),
c) üveg hulladék.
(3) A szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetése nem képezi a közszolgáltató alapfeladatát.
(4) A szelektíven gyűjtött, szelektív hulladékgyűjtő szigeteken tárolt hulladékok elszállításáról az
igénybevételi tapasztalatok alapján számított gyakorisággal, de folyamatosan az Üzemeltető
köteles gondoskodni. Az Üzemeltető a települési önkormányzat, vagy a szelektív hulladékgyűjtő
szigetet használó állampolgár jelzése alapján a járatterven kívül is intézkedik a gyűjtősziget
bejelentett és megtelt frakciójának leürítéséről.
(5) Az Üzemeltető döntése szerint a településen házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszert
is működtethet. A gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtés a regionális hulladékgazdálkodási
rendszerben vállalt egyéb kötelezettségek betartása mellett felfüggesztésre kerülhet, ha a
településen házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer működik.
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A hulladékudvarok
11.§ (1) Az Üzemeltető biztosítja, hogy a hulladékudvarok legalább heti három munkanapon és egy
pihenőnapon (szombat) előzetesem meghirdetett időtartamban nyitva legyen. A nyitva tartás
rendjét az Üzemeltető hirdetményben teszi közzé.
(2) A hulladék udvarokban az alábbi hulladékok helyezhetőek el:
a) lomhulladékok,
b) komposztálható zöldhulladékok,
c) háztartási elektronikai hulladékok és szárazelemek, gépjármű akkumulátorok,
d) vegyszermaradékok, festékmaradékok és gyógyszermaradékok,
e) használt háztartási étolaj maradékok, fáradt olaj,
f) személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiköpeny hulladékok,
g) kisebb mennyiségű (legfeljebb 2 m3) építési, bontási hulladékok,
h) szennyeződéstől mentes vegyes papírhulladék,
i) műanyag hulladék (tisztán kiöblített állapotban),
j) üveg hulladék,
k) fém hulladék.
(3) A hulladékudvarokba történő díjmentes hulladék-elhelyezési lehetőség csak a háztartásban
keletkező hulladék mennyiségekre terjed ki.
(4) A hulladékudvarokba történő kisebb mennyiségű építési és bontási hulladék, vegyes
települési hulladék szállítása esetén az Üzemeltető által rendszeresített hulladékkísérő
okmányt kell kitölteni és alkalmazni.
(5) A hulladékudvarban történő hulladék-elhelyezésről az Üzemeltető nyilvántartást vezet és
igazolást állít ki a beszállító részére. Az igazoláson fel kell tüntetni a hulladék megnevezését,
mennyiségét, tulajdonosát és beszállítóját.
Háztartási veszélyes hulladékok mobil begyűjtése
12.§ (1) A háztartási veszélyes hulladékok begyűjtésére mobil háztartási veszélyes hulladék-begyűjtő
járatokat szervez az Üzemeltető. A mobil háztartási veszélyes hulladékgyűjtő járatok
járattervét az Üzemeltető az önkormányzattal történő egyeztetések alapján rögzíti. A begyűjtő
gépkocsik helyéről és tartózkodási idejéről az önkormányzat a helyben szokásos módon
hirdetményt tesz közzé. A mobil háztartási veszélyes hulladékgyűjtő járműveknél az alábbi
hulladékok adhatóak le háztartási mennyiségben és díjmentesen:
a) háztartási elektronikai hulladék és szárazelemek, gépjármű akkumulátorok,
b) vegyszermaradékok, festékmaradékok és gyógyszermaradékok,
c) használt háztartási étolaj maradékok, fáradt olaj,
d) elhasznált, kiégett fénycsövek, izzók.
(2) A mobil veszélyes hulladékgyűjtő járatoknál történő hulladék átadásról az Üzemeltető
nyilvántartást vezet és igazolást állít ki a hulladékot leadó részére. Az igazoláson fel kell
tüntetni a hulladék megnevezését, mennyiségét, tulajdonosát és átadóját.
Lomtalanítás
13.§ (1) A lomtalanítás a hulladékudvarokban biztosított lomhulladék leadási lehetőség biztosításával,
valamint az önkormányzat területére meghirdetett, meghatározott ideig tartó, évente egyszeri,
külön térítési díj mentes, szervezett és ellenőrzött szelektív hulladékgyűjtéssel valósítható
meg.
(2) A lomtalanítás megszervezésének, lebonyolításának szakmai szabályait a Közszolgáltató
határozza meg.
Zöldhulladék begyűjtés
14.§ (1) A regionális hulladékgazdálkodási rendszer hulladékkezelő központjaiban és a
hulladékudvarokban az önkormányzati intézmények és a lakosság díjmentesen helyezhetik el
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a zöldhulladékot. Díjmentes zöldhulladék-elhelyezés esetén a zöldhulladékból készült
komposzt az Üzemeltető tulajdona.
(2) A komposztálható zöldhulladék komposztálási önköltségi árának megfizetése esetén a
beszállító a beszállított zöldhulladékkal arányos kész komposzt díjmentes átvételére szerez
jogosultságot. Az önköltségi ár akkor kérhető és a komposzt akkor adható át, ha az
Üzemeltető a komposzt forgalomba hozatalára engedéllyel rendelkezik, és az elszállítható
komposzt a telepen a zöldhulladék leadásakor rendelkezésre áll.
(3) Az Üzemeltető az önkormányzat kérésére, előzetesen egyeztetet módon és díj ellenében a
település területén zöldhulladék begyűjtést szervezhet. A zöldhulladék begyűjtés szakmai
szabályait az Üzemeltető határozza meg.

III. FEJEZET
A közszolgáltatási szerződésre vonatkozó rendelkezések
15.§ (1) A közszolgáltatás megkezdéséről, ellátásának rendjéről és módjáról, az ingatlantulajdonos,
illetve ingatlant használó közszolgáltatással összefüggő jogairól és kötelezettségeiről, a
közszolgáltatatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeiről a közszolgáltató írásban
köteles értesíteni az ingatlantulajdonosokat.
(2) Az ingatlan tulajdonosának – a kiküldött írásbeli értesítés tartalmának megfelelően – az
értesítésben meghatározott napon belül a közszolgáltatással kapcsolatos kérdésekről
nyilatkoznia kell a közszolgáltató felé.
(3) A nyilatkozat elmaradása esetén a közszolgáltató határidővel kitűzésével ismételten köteles
felhívni a tulajdonost a nyilatkozattételre. Ha a nyilatkozat továbbra is elmarad, a
közszolgáltató 15 napon belül a szabálysértési hatóságnál szabálysértési eljárást
kezdeményezhet.
(4) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés az értesítésben és az ingatlantulajdonos által tett
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelő tartalommal, a közszolgáltatás igénybevételével jön
létre.
(5) A közszolgáltatási szerződés akkor is létrejön, ha a közszolgáltató igazolja, hogy az ingatlan
tulajdonosának a közszolgáltatást felajánlotta és a rendelkezésre állást is igazolta.
(6) A tulajdonos személyében bekövetkezett változást a régi tulajdonos köteles a változást
követő 15 napon belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés napjáig a közszolgáltatás díja
a régi tulajdonost terheli.
A közszolgáltatás szüneteltetése
16.§ (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól igényelheti a közszolgáltatás és a díjfizetési
kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 30 napot meghaladóan nem lakja, egyéb
módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást, vagy egyéb
módon történő használatot.
(2) Az ingatlantulajdonos a szüneteltetés jogalapjának fennállását a víz és az elektromos
áramfogyasztás szünetelését is igazoló közüzemi számlák, vagy az ezt helyettesítő
dokumentumok közszolgáltatónak történő bemutatásával köteles igazolni. A szüneteltetés
iránti kérelmeket a Közszolgáltató bírálja el.
(3) Amennyiben a szüneteltetés során az (1) bekezdés szerinti feltételekben változás következik
be, az ingatlantulajdonos a változást a változást követően 8 napon belül írásban köteles
bejelenteni a közszolgáltatónak
(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt az ingatlanról a közszolgáltatás körébe tartozó
hulladék kerül kihelyezésre, és ezt a közszolgáltató észleli, vagy a települési önkormányzat
polgármestere azt tapasztalja, hogy az ingatlant használják, a közszolgáltatás díja a
szüneteltetett szerződés szerinti tartalommal a valótlan tény észlelésekor esedékes hónap első
napjától leszámlázásra kerül.
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Az üdülőingatlanokra vonatkozó különleges rendelkezések
17.§ (1) Azon üdülőingatlanok tekintetében, melyeken a tulajdonosok, használók csak
szezonálisan tartózkodnak, a tulajdonos által külön nyilatkozatban megjelölt, az alábbi
időintervallumhoz rendelt közszolgáltatási díjat kell fizetni:
a) 6 havi szolgáltatás igénybe vétele esetén április 1-jétől szeptember 30-ig a 60-80
literes gyűjtőedény éves díjának időarányos része;
b) 8 havi szolgáltatás igénybe vétele esetén március 1-jétől október 31-ig a 60-80
literes gyűjtőedény éves díjának időarányos része.
(2) Az üdülőingatlan tulajdonos az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatási időre vonatkozó
választása szerinti időszakszakra eső hónapokban heti 60 vagy 80 literes szabványos
gyűjtőedényt, vagy 60 literes, a szolgáltató által rendszeresített köztisztasági zsákot helyezhet
a közterületre a rendeletben szabályozott módon.
(3) Az üdülőingatlanokra vonatkozó speciális díj alkalmazásának feltétele, hogy az
üdülőingatlan tulajdonosa a közszolgáltató részére hitelt érdemlően bemutassa, hogy állandó
lakóhelyén hulladékkezelési, köztisztasági közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és a
közszolgáltatási díjat megfizeti. A hitelt érdemlő bizonyításhoz a szolgáltatási szerződés és a
hozzá tartozó fizetést igazoló dokumentáció szükséges.
(4) Az üdülőingatlan tulajdonosa az (1) bekezdés szerinti időszakban keletkező többlethulladékát, vagy az időszakon kívül az üdülőingatlanon történő alkalmi tartózkodása esetén az
ingatlanon keletkező hulladékát külön díj ellenében megvásárolható köztisztasági zsákban
helyezheti ki a közterületre, vagy a lakóhelye szerinti közszolgáltatás keretében, az ott
szabályozott módon adhatja át a közszolgáltatónak. Amennyiben az üdülőingatlan tulajdonosa
az általa választott szezonon kívüli alkalmi hulladékát a rendszeresített köztisztasági zsákban a
szállításhoz történő kihelyezés szabályait betartva nem tudja kihelyezni, a településen állandó
lakóhellyel és szolgáltatási szerződéssel rendelkező személyt bízhat meg a köztisztasági
kötelezettsége teljesítésével.
(5) Amennyiben az üdülőingatlan tulajdonosa a tartózkodási időszakra vonatkozó szabályokat
megszegi, valótlan adatot állít, és az üdülőingatlanon folyamatosan hosszabb időszakban
tartózkodik attól, mint amit nyilatkozatában rögzít, a közszolgáltató az eggyel hosszabb
tartózkodási időszakra vonatkozó szerződéses kategóriába sorolhatja.
(6) Az üdülőingatlanban való tartózkodási időintervallum változása esetén a tartózkodási
időintervallumba való sorolás módosítását az ingatlan tulajdonosa írásban kérheti a
közszolgáltatótól.

A közszolgáltatási díjakkal kapcsolatos kedvezmény, mentesség
18.§ Kérelem alapján mentes a közszolgáltatási díj fizetése alól az ingatlanban életvitelszerűen
egyedül élő 75 évet betöltött személy. A díjmentességben részesülő személy közszolgáltatási
díját az önkormányzat fizeti meg a közszolgáltató felé.

IV. fejezet
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
19.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa vagy használója közvetlenül a
közszolgáltató részére köteles közszolgáltatási díjat fizetni, amely magába foglalja a
hulladékbegyűjtés, hulladékszállítás, hulladékkezelés és a hulladék ártalmatlanítás díját. A
közszolgáltatási díj egytényezős egységnyi díjtétel (teljesítménydíj).
(2) A közszolgáltatási díj külön bontásban tartalmazza a hulladék begyűjtésének és
szállításának, a hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának költségeit, valamint az
esetleges engedményeket, és a tároló edény bérleti díjat.
(3) A közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét és számításának módját az 1. számú melléklet
tartalmazza.

8

(4) A képviselő-testület a közszolgáltató által alkalmazható legmagasabb díjat a regionális
hulladékgazdálkodási rendszer működési, döntéshozatali rendjével, döntéseivel összhangban
állapítja meg. A közszolgáltató a legmagasabb díjtól alacsonyabb közszolgáltatási díjakat is
megállapíthat.
(5) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a közszolgáltató állapítja meg az egységnyi
díjtételként megállapított egyszeri ürítési díj, az ürítések gyakoriságának szorzata, valamint az
igénybe vehető kedvezmény alapján.
A Közszolgáltató köteles a fizetendő díjat úgy megállapítani, hogy az ne tartalmazzon
megkülönböztetést a hulladékgazdálkodási régióban élők, valamint az ingatlantulajdonosok,
illetve azok csoportjai között.
(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása mellett, nem veszélyeztetve annak színvonalát,
hulladékkezelési és egyéb engedélyeinek megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási és
kiegészítő jellegű vállalkozási tevékenységet is folytathat, amelynek díját maga határozza
meg. A kötelezően ellátandó közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési és
egyéb kiegészítő szolgáltatás költségeit, bevételeit, elszámolását szigorúan köteles
elkülöníteni a közszolgáltatási tevékenység költségeitől és bevételeitől.
A díj fizetésének szabályai
20.§ (1) A közszolgáltatást igénybe velő a közszolgáltatás díját negyedévente utólag, a közszolgáltató
által kiállított számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatónak.
(2) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival vagy összegszerűségével kapcsolatban a
közszolgáltatást igénybe vevő a közszolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla
kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a
közszolgáltató 30 napon belül írásban és érdemben köteles válaszolni. Ha a szolgáltató a
túlszámlázással, panasszal egyetért, a panaszt orvosolja, az esetleges túlfizetést 15 napon belül
visszafizeti.
Nyilvánosság és a jogviták rendezése
21.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, hulladékkezelést ellátó kezelőközpontok látogató és
oktatóközpontok, melyeket szervezett keretek között, az üzemi, munkavédelmi és
közegészségügyi szabályok betartása mellett bárki meglátogathat.
(2) A közszolgáltatás keretében keletkező, valamint az azzal összefüggő környezeti,
hulladékgazdálkodási, laboratóriumi mérési adatok nyilvános környezeti adatok, melyeket a
közszolgáltató saját, vagy az Észak Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás internetes honlapján
keresztül hozzáférhetővé tesz.

V. Fejezet
Szabálysértések
22.§ (1) Szabálysértést követ el és 50.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, amennyiben
cselekménye vagy mulasztása nem esik magasabb szintű jogszabály rendelkezésének
hatálya alá, aki
a) a hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe;
b) a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítése érdekében az e rendeletben előírt
bejelentési kötelezettségének nem, vagy valótlan adatot közölve tesz eleget;
c) a hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez, vagy hulladékot hulladék kísérő
okmány nélkül, vagy szabálytalanul szállít;
d) települési hulladékot felhalmoz, illetve a közterületre vagy más ingatlanára az e
rendeletben megállapított feltételektől eltérően helyez;
9

e) a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb olyan
anyagot helyez el, amely veszélyezteti a környezet, az elszállítással foglalkozók
vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét;
f) a hulladék gyűjtésére és elszállítás céljából való átadására szolgáló tárolót nem az
előírásoknak megfelelően tárolja, vagy helyezi ki;
g) a közszolgáltató által megjelölt és kihirdetett lomtalanítási időponttól eltérő
időben helyez ki hulladékot a közterületre;
h) a kötelező közszolgáltatás szünetelése érdekében valótlan bejelentést tesz.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértési esetekben helyszíni bírság is kiszabható.

VI. FEJEZET
Záró rendelkezések
23.§ (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról szóló 14/2004.
(XI.18.) önkormányzati rendelet.

Bánk, 2010. december 20.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2010. december 21-én

Torma Andrea
körjegyző
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A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról szóló 12/2011. (XII.20.) önkormányzati
rendelet 1.számú melléklete

„a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 9/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj

A kötelező közszolgáltatás igénybevételének díja a tároló edény száma, a tároló edény űrtartalmához
meghatározott egyszeri ürítési díj, valamint a potenciálisan biztosított ürítések számának szorzata,
csökkentve az esetlegese díjkedvezményekkel.
A rendszeres gyűjtésre rendelkezésre bocsátott tárolóedény legmagasabb egyszeri ürítési díja
(egységnyi díjtétel):
1 db 60-80 literes tároló edényzet
380 Ft/ürítés + Áfa
1 db 110-120 literes tároló edényzet
454 Ft/ürítés + Áfa
1 db 240 literes tároló edényzet
820 Ft/ürítés + Áfa
1 db 1100 literes tároló edényzet
3.800 Ft/ürítés + Áfa
1 db köztisztasági zsák
390 Ft/darab + Áfa.
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