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Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelete 

Barcs Város Önkormányzatának 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

szóló 11/2004. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Barcs Város Önkormányzatának 

1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) önkormányzati rendelet  módosításáról 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról 

szóló 2012. CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Ht.) 35.§-ban és 88.§(4) bekezdése alapján a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 2. §(4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató ellátja a Ht. 42.§(1) bekezdés a)- g) pontja 

szerinti feladatokat. „ 

2.§ 

1. A Rendelet 5.§ e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 (A hulladékkezelési közszolgáltatás- a tevékenység tartalmában- az alábbiakra terjed ki:) 

 „e) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladék előzetesen egyeztetett időpontban történő 

évi kétszeri összegyűjtése és elszállítása, emellett az egész évben nyitva tartott barcsi 

hulladékgyűjtő udvarban történő begyűjtése és elszállítása „ 

(2) A Rendelet 5.§-a az alábbi j) és k) pontokkal egészül ki: 

(A hulladékkezelési közszolgáltatás- a tevékenység tartalmában- az alábbiakra terjed ki:) 

„j) A közszolgáltató által üzemeltetett Barcsi hulladékgyűjtő udvaron (0479 hrsz.) a 

közszolgáltatás keretében végzi a hulladékudvarban gyűjthető hulladékok begyűjtését, 

szállítását, kezelését. A település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a 

közszolgáltató a helyben szokásos módón és honlapján tájékoztatást nyújt. A nyitva tartás 

rendjét, a hulladékudvarban gyűjthető egyes hulladékokra és a hulladékudvar igénybevételi 

módjára és a mennyiségi korlátokra vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató a honlapján és a 

hulladékudvarban közzéteszi.” 



„k) A Közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a 

természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban térítésmentesen elhelyezhető 

hulladékok mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó e jogát csak úgy 

gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette.” 

3.§ 

A Rendelet 5/B.§(1) bekezdése d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„d) a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladéknak- a Közszolgáltató által meghatározott 

időpontban és helyen- évi kettő alkalommal történő összegyűjtése és elszállítása, emellett a 

barcsi hulladékgyűjtő udvarban történő folyamatos begyűjtése és elszállítása” 

4.§ 

A rendelet 5/C.§(4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„b) a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a közszolgáltatónak a veszélyes hulladék gyűjtési 

napokon átadja vagy egész évben a közszolgáltató által üzemeltetett barcsi hulladékgyűjtő 

udvarban átadja „ 

5.§ 

A Rendelet 15.§(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres 

hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék 

elszállítására köteles. A közszolgáltató az ingatlanhasználók számára a háztartásokban 

képződött veszélyes hulladék elkülönített gyűjtését az előírásoknak megfelelő konténerek 

kihelyezése útján, emellett az egész évben működtetett barcsi hulladékgyűjtő udvarban végzi. 

A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás 

semmilyen más hulladékra (így pl. intert hulladékra, építési törmelékre, járműroncsra, 

trágyára, állati tetemre) nem terjed ki.” 

6.§ 

A Rendelet 15/A.§(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(5) A háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat évente két alkalommal (április és 

október hónapban) a közszolgáltató térítésmentesen gyűjti és szállítja, emellett az általa 

üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban gyűjti, szállítja és gondoskodik az ártalmatlanításáról. „ 

7.§ 

E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Barcs, 2017. január 26. 
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