Barcs Város Önkormányzatának
7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás
kötelező igénybcvétclér<>I szóló 11/2004. (lil.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 2001. évi CLXXX1X.
törvény 13. § (1) bekczdés.19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról
szóló 201. 2. CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ban és 88. § (4) bekezdése alapján a
kövctkczökct rendeli el:

1.§

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésröl, a helyi
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

(1)

„A gazdálkodó szervezet a Ht. 31. § (2) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a
háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék
kezeléséről."
2.§

(1)

A Rendelet a következő 5/A. § -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„

A Közszolgáltahísi szerződés

51A. § (1) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a
magasabb szintű szabályokkal összhangban jelen rendelet állapí�ja meg. Az
Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a)
b)
e)
d)
e)
i)
g)
h)
(2)

a közszolgáltató azonosító adatai,
a közszolgáltatási tevékenység megnevezése,
a közszolgáltatási terület,
a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama,
a közszolgáltatási díjszámlázásának és megfizetésének módja,
a közszolgáltatás teljesítésének feltételei,
a közszolgáltató kötelezettségei,
az önkormányzat kötelezettségei."

A Rendelet a következő 5/B. § -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„A Közszolgáltató bnlladékgazd�Hkoclási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és
kötelezettségei

5/B. §

(l) A Közszolgáltató kötelezettsége az e rendeletben és a közszolgáltatási

2
szerzödésben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi
előírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt
igénybevevő ingatlan.használótól
a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtöedénybcn vegyesen
gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű és
összetételű hulladékok rendszeres begyűjtése és elszállítása,
b) a Közszolgáltató által működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken
szelektíven gyűjtött települési hulladék begyűjtése,
e) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállító eszközén az ingatlanon
összegyüjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos,
lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente kettő alkalommal történő
begyűjtése és elszállítása,
d) a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladéknak - a Közszolgáltató által
meghatározott időpontban és helyen - évi kettő alkalommal történő
összegyüjtése és elszállítása,
e) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállító eszközén az ingatlanon
összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott zöldhulladék évente
három alkalommal történő begyüjtése és elszállítása,
közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
a
í)
gyűjtőedényben vagy más eszközben, egyedi megrendelés alapján történő
alkalmi begyűjtése és elszállítása,
g) az a) - b) pontokban foglaltak szeri.nt begyüjtött és elszállított települési
hulladék hasznosításra történő átadása,
h) az önkormányzati intézményi települési hulladék begyűjtése és elhelyezés
céljára történő rendszeres elszállítása.
(2) A Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a közszolgáltatással
összefüggésben jogosult kezelni a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét,
születési helyét és idejét, anyja nevét.
(3)

Az érintett kérelmére a Közszolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés céljáról, joga.lapjáról, időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatokat.

(4)

Az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjtartozásának adók módjára történő behajtása
érdekében a Közszolgáltató a (2) bekezdés szerinti adatokat átadja a Nemzeti Adó és
Vámhivatalnak."

(3)
„

A Rendelet a következő 5/C. § -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

Az ingatlauhasználó és a gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei

5/C. § (l)
Az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás
igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak
szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási
díj megfizetésére.
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(2)

ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési
hulladék nincs, vagy nem keletkezik.

(3)

Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana
cgyidcjüleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett
települési hulladéktól elkülönítetten gyüjtcni.

(4)

Az ingatlantulajdonos alapvető kötelessége, hogy:

A7,

a)

az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben
feljogosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak adja át, illetve a
közszolgáltatási díjat megfizesse,
b) a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a közszolgáltatónak a veszélyes hulladék
gyűjtési napokon átadja,
e) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal játjon el annak érdekében, hogy
a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a város tennészetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény
és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavmja,
d) az ingatlanán keletkező hulladékot alacsony szinten tartsa, feleslegesen hulladékot
ne bocsásson ki.
(5)

Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyüjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(6)

A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívásától számított 8 napon
belül a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét,
adószámát köteles megadni."

3.§

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A települési hulladék gyíljtésc és tárolása csak zártan, szabványos gyüjtőedénybcn,
vagy a közszolgáltató által rendszeresített más edényzetben. vagy ideiglenes tárolására
szolgáló berendezésben (a továbbiakban: gyűjtőedény) történhet.
A gyíijtöedények mérete a következő:
a) 110, illetve 240 literes zárt edényzet
b) 770, 1100 liter űrméretü zárt edényzet, illetve 3 m 3, 5 1113 -·es konténer (közös
edényhasználat esetén)"

4.§

(1)

A Rendelet a következő 15/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
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„Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése
„15/A.(l ) A I-It.-ben kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen
összetételű
hulladékot
veszélytelenségének,
illetve
veszélyességének
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

(2) Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy
kell végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehető
legkisebb legyen, illetve hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő.
(3) A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése
során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe
jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a
háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat az ingatlanhasználó köteles· a
települési hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes hulladék
átvételére feljogosított hulladékkezelőnek átadni, illetve az egyes veszélyes
hulladékoknak a többi hulladéktól való elkülönített gyü.jtését biztosító gyűjtőhelyeket
igénybe venni.
(5) A háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat évente két alkalommal (április
és október hónapban) a közszolgáltató térítésmentesen gyűjti és szállítja, valamint
gondoskodik az ártalmatlanításukról."

(2)

A Rendelet a következő 15/B. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„ Lakossági zöldhulladékok gyűjtése

15/B.(1) A zöldhulladékot (kizárólag a kertekben, udvarokban, konyhában keletkező
növényi szerves hulladék, kaszálék, fanyesedék, falomb, egyéb növény eredetű
hulladék) évente három alkalommal (április, augusztus és október hónapban) a
közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében.

(2) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve
helyezheti ki."
5.§
(1)

A Rendelet 1. § (1) bekezdésében, 2. § (2) és (4) bekezdésében, 4. § (1) és (2)
bekezdésében, 5. § a), b), d), g) és i) pontjában, 6. § (2) és (4) bekezdésében, 8. § (1)
és (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 17/C. § (3) bekezdésében, a „települési
szilárd hulladék" szövegrész helyébe a „települési hulladék" szöveg lép.

(2)

A Rendelet 1. § (3) bekezdésében, a 7. § (1) bekezdésében „Hgt." szövegrész helyébe
„Ht." szöveg lép.

(3)

A Rendelet 2. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében a „hulladékkezelőnek"
szövegrész helyében „közszolgáltató" szöveg lép.

(4)

A Rendelet 1. § (2) bekezdésében, 2. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében,
15. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 17/A.§ (1) bekezdésében, 17/C. § (4)
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bekezdésében a „hulladékkezelés" szövegrész helyébe az „hulladékgazdálkodás"
szöveg lép.
(5)

A Rendelet 2. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (2) és (3) bekezdésében, 5. § a)
pontjában, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1)-(4) bekezdéseiben, 9. § (1), (2), (6)
bekezdéseiben, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (1)-(3) bekezdéseiben, 14. § (2)
bekezdésében, 15. § (2) és (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 17/A. § (1)-(3)
bekezdéseiben, 17/C. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdéseiben az „ingatlantulajdonos"
szövegrész helyébe az „ingatlan.használó" szöveg lép.

(6)

A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a „Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális
Szolgáltató Kft." szövegrész helyébe a „Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális
Szolgáltató Nonprofit Kft." szöveg lép.

(7)

A Rendelet 2. számú mellékletében
a) a „Gábor A. u." szövegrész helyébe „Gábor Áron u."
b) a „Latinca u." szövegrész helyébe „Szent László u."
e) a „Felszabadulás u." szövegrész helyébe „Szent István u."
,
d) a „Landler Jenő u." szövegrész helyébe „Arpád u."
szöveg lép.
6. §

(1) Hatályát veszti a Rendelet 3. §-a, 4. § (5)-(7), 12. §, 13. § és 18. §-a.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 3. sz. melléklete.
(3) Hatályát veszti Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
hulladékgazdálkodási tervről szóló 34/2004. (X.1.) rendelete.

a

helyi

7.§

A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Barcs, 2014. június 19.

Karvalics Ottó
polgármester
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Balázsné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

