
Beremend Nagyközség Képviselőtestületének 
11/2005. (IV. 28.) számú rendelete 

a közffsztasligról és a szervezett köztisztasági 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

/612007. (III. 14.), 212008. (II. 13.), 112009. (/. 28.), 2612009. (XII. 22.), 
2112010. (XII. 22.) rendeletekkel egységes szerkezetben/ 

Beremend Nagyközség Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
tv. 23. §-a felhatalmazás alapján, figyelemmel az e törvényben, a 16/2002. (IV. 10.) EüM 
rendelet 6. §-ában, valamint az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM. együttes rendeletben foglaltakra 
az alábbi rendeletet alkotja. 

1. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a 
nagyközség köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a köztisztasági 
szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. 

2. § 

E rendelet hatálya kiterjed a Beremend nagyközség közigazgatási területének belterületére. 

3. § 

(1) Beremend nagyközség önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az 
ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési 
közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. 

(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről 
a) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 13. §-ban 

foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy 
b) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési szilárd hulladékkezelés - a 

környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan - a Hgt. 13. §-ban meghatározottaknál 
lényegesen kedvezőbb megoldással történik. 

4. § 

A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállító eszközeihez 
rendszeresített gyűjtőedényben vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon 
összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 
begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; az ingatlanon összegyűjtött 
lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék - a közszolgáltató által meghatározott 
időpontban és helyen történő - begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására; 
hulladéklerakó és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények működtetésére és 
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üzemeltetésére, valamint a fent meghatározottak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított 
települési szilárd hulladék ártalmatlanítására terjed ki. 

5. § 

Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony 
hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre. 

6. § 

A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési 
környezet (különösen: közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, 
illetőleg magatartástól tartózkodni. 

6/A. §1 

Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, 
illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában levő 
ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti 
jogviszonyból származó kötelezettsége szerint - a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) 
köteles gondoskodni. Ezen belül: 
a) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének 

(kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, felvonó, mosókonyha, szárító, pince- és padlásrész, 
közös illemhely, hulladékledobó és -gyüjtő, udvar stb.) tisztaságáról, rendszeres 
takarításáról, r()yar és rágcsáló mentesítéséről a tulajdonosnak; 

b) a lakásnak ésa lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres 
takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről pedig a használónak 
kell gondoskodnia. 

II. Fejezet 
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

7. § 

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 
a) Az ingatlan előtti járda, Gárda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett 

zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá a járda és az út közötti kiépített 
vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, a 
hó-el takarításról és a síkosság-mentességről. 

b) A járdaszakasz mellett nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról. 
c) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 

körüljárására szolgáló épület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 

d) Ingatlanukhoz tartozó földterületek (kert) műveléséről, tisztántartásáról és 
gyommentesítéséről. 

e) Az ingatlanukról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről. 

1 Beiktatta: 612007. (Ill. 14.) rendelet 1. §-a Hatályos: 2007. április l-jétől 
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(2)2 Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató 
egységek előtti járda-szakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő 
területet - a nyitva tartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével - a használó 
köteles tisztántartani és a hulladékot eltávolítani. 

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb. céljára) 
történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó 
köteles tisztán tartani. A használat során háztartási vagy egyéb szilárd hulladék keletkezését 
köteles a közszolgáltatónak bejelenteni és a közszolgáltatóval a végzendő tevékenység 
időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére 
figyelemmel szerződést kötni. 

8. § 

Az építési és bontási, valamint a felújítási munkálatok helyét - a szükség esetén - a környező 
közterülettől el kell zárni. Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelékek, illetve 
hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 
48 órán belül el kell szállítani és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 

9. § 

(1) Az ingatlantulajdonosok a közterületi sávok feltakarításából keletkezett szemetet, kerti 
hulladékot, a háztartási hulladékot az erre a célra a szolgáltató által kihelyezett hulladékgyűjtő 
tartályban kötelesek elhelyezni. 

(2) Tilos a�helyiségek és területsávok feltakarításából, felmosásából keletkezett 
szennyeződést, szennyvizet a közterületre, a csapadékelvezető rendszerbe belesepemi, 
illetőleg beleönteni. 

10. § 

(1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. 
Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület 
beszennyeződik, a szállító köteles azt a fel vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás 
során nyomban megtisztítani. 

(2) Építési munkálatoknál, illetőleg egyéb közterület használata során a fákat, valamint a 
közterületi létesítményeket védőburkolattal kell körülvenni. A rongálódásból keletkezett kárt 
annak okozója köteles megtéríteni. 

(3) Közterületen a gépjárművek mosása - erre alkalmas helyen - csak karosszéria mosással és 
mosószer használata nélkül, illetőleg a környezetre nem káros mosószerrel végezhető. Alváz 
mosás tilos. A mosással okozott szennyeződést, a csúszásveszélyt haladéktalanul meg kell 
szüntetni. Tömegközlekedési útvonalakon és az útvonalak mentén gépjárművek mosása tilos! 

2 Módosította: 612007. (Jll. 14.) rendelet 2. §-a Hatályos: 2007. április l-jétől 
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11. § 

(1) Közterületen - sportpálya környéke kivételével - tökmag, valamint napraforgó mag 
árusítása tilos! 

(2) Sport és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni 
a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról. 

(3) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel, vizelettel, emberi 
és állati ürülékkel) beszennyezni tilos! 

( 4) Az ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles 
gondoskodni. 

(5) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált 
járdaszakaszt (szükség esetén naponta többször is) síkosságtól mentesíteni. 

(6) Hó lerakást tilos elhelyezni: 
• útkereszteződésben, 
• útburkolati jeleken, 
• a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, 
• közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény, pl. 

lámpaoszlop, hirdető oszlop stb. köré), 
• a kapu bej árat elé, annak szélességében. 

(7) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) klorid 
tartalmú (pl. konyhasó) fagyáscsökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a 
vegyszer egyszeri kijuttatás mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. 

Ezeknek az anyagoknak a tárolása tároló edényekben, környezetszennyezést kizáró módon 
történhet. 

(8) Klorid tartalmú vegyszerek használata zöld területeken és azok közvetlen környékén tilos! 

12. § 

( 1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása 
tilos! 

(2) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos! 

(3)3 A közterületen a fák gallyazásáról, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás a 
Beremendi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (községgazdálkodási szerv) 
feladata. Fakivágás közterületen a jegyző engedélyével végezhető. 

(4) A parkosított és füves te1ületeket rendeltetésellenesen használni tilos! 

(5) Gyermekjátszótereken, az ilyen jellegű parkokban ebeket sétáltatni még pórázon is tilos! 

3 Módosította: 2612009. (XII. 22.) rendelet!. §-a. Hatályos: 2009. december 22-től 
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(6) Fákon, közterületeken álló építményeken, épületek falán, kerítésen - a rendeltetésszerűen 
hirdetésre szolgáló berendezések kivételével - hirdetni, falragaszt vagy reklámot elhelyezni 
tilos! 
A falragaszok ki nem jelölt helyeken történő felragasztásáért az e tevékenységet végző és a 
megrendelő - felelősségük megállapítása esetén - egyetemlegesen felelnek. 

III. Fejezet 
A közszolgáltatás ellátásának rendje 

13. §4  

( 1) Beremend nagyközség közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás teljesítésére - megállapodás alapján - kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a 
Beremendi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Gelen rendeletben: 
közszolgáltató). 

(2) Települési szilárd hulladékot (továbbiakban: hulladék) csak az erre a célra kijelölt és 
legálisan működtetett hulladéklerakó telepen, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások 
szigorú betartásával szabad elhelyezni. 

14. § 

(!) A közszolgáltató a hulladék elszállítását heti 1 alkalommal, zártrendszerű kukásautóval 
végzi, az 1. számú melléklet alapján. 

(�) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számám a szabványos tárolóedények, vagy 
megfelelő teherbírású műanyag zsák használata kötelező. 

(3)5 A közszolgáltatás körébe nem tartozó egyéb (nem háztartási) hulladék összegyűjtéséről és 
saját költségen történő - engedélyes szemétlerakóra történő - elszállításáról annak kell 
gondoskodnia, akinél az keletkezett. 

(4) Jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel az egyéb - nem 
háztartási - hulladék elszállítására a közszolgáltatást végző szerv külön megállapodást köthet. 

15. §6  

IV. Fejezet 
Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei 

16.§ 

(!) Az ingatlantulajdonos köteles a Beremend Nagyközség Önkormányzata által szervezett 
közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e 
rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, valamint a szállítási napokon elszállítás céljából a 
közszolgáltatónak történő átadására. A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés létrejön a közszolgáltatás első igénybevételével. 

4 Módosította: 2612009. (XII. 22.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2009. december 22-től 
5 Módosította: 2612009. (XII. 22.) rendelet 3. §-a. Hatályos: 2009. december 22-től 
6 Hatályon kívül helyezte: 2612009. (XII. 22.) rendelet 7. §-a. Hatályos: 2009. december 22-től 
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(2) 7 Beremend Nagyközség Önkormányzata lehetőséget biztosít az ingatlantulajdonosok 
részére a szelektív hulladékgyűjtésre, a településen kialakított szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek igénybevételével. 

(3)8 Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd 
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni. 

(4)9 Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárnia 
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot 
ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék 
mennyiségét alacsony szinten tartsa. 

(5)10 Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot 
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a 
hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi 
ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. 

(6)11 Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy 
befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az 
előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és 
a tárolóedényt használhatóvá tenni. 

17. § 

(!)A tárolóedényben tilos olyari'1ii1yagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag;"állati 
hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és 
épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy stb.), amely megrongálhatja a 
gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét, a települési szilárd 
hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, illetve nem minősül települési szilárd 
hulladéknak. 

(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett tárolóedényben vagy más 
gyűjtőeszközben került kihelyezésre; illetve a kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató által 
alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlantulajdonosnak felróható okból - nem üríthető; 
vagy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el; illetve az 
túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A kiürítés és a hulladék 
elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az 
ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos 
köteles gondoskodni. 

18. § 

A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább 2 havonta ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A 
tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata, annak 

7 Beiktatta: 112009. (!. 28.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2009.február l-jétől 
8 A bekezdés számozását módosította: 112009. (!. 28.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2009.február l-jétől 
9 A bekezdés számozását módosította: 112009. (!. 28.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2009.február l-jétől 
10 A bekezdés számozását módosította: 112009. (!. 28.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2009.február l-jétől 
11 A bekezdés számozását módosította: 112009. (!. 28.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2009.február l-jétől 
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költségei az ingatlantulajdonosokat terheli. 

19. § 

(1)12 Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és 
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napon 6 órától lehet 
kihelyezni a közterületre. Minden szállítás alkalmával családonként 1 db - e rendelet 2. számú 
mellékletében meghatározott - szabványméretű kukának megfelelő, fedhető gyűjtőedény és a 
szolgáltatótól beszerezhető műanyag zsák helyezhető el az ingatlan előtt, kivéve a tartósan 
engedélyezett elhelyezést. 

(2) Azokon a területeken, abol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás végett 
közterületre - a forgalom akadályozása, illetve településképi okból - nem lehet kihelyezni, ott 
a tárolóedények kihelyezéséről az ingatlantulajdonos, vagy külön megállapodás alapján, dij 
ellenében a közszolgáltató gondoskodik. 

20.§ 

(!) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható 
helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek 
és állatok ne férjenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 19. § (!) bekezdésében megjelölt 
időtartamban lehet közterületen elhelyezni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, 
télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával=szennyezett közterület tisztításáról a 
közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjárművekkel oly módon lezárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban 
kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

V. Fejezet 
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

21. § 

(1) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 

(2) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből 
eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell 
biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a 
használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost 
terheli. 

(3) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 
gondoskodnia. 

12 Módosította: 112009. (I 28.) rendelet 3. §-a. Hatályos: 2009.február l-jétől 
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(4) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási 
hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről, 
elszállításáról és ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente 2 alkalommal 
- tavasszal és ősszel - térítésmentesen gondoskodik. A háztartási veszélyes hulladék 
szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató térítés ellenében, 
az ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás alapján gondoskodik. 

(5) A lomtalanítás időpontjáról, valamit területi felosztásáról a közszolgáltató 3 héttel 
korábban tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét, aki erről 5 napon belül a helyben 
szokásos módon értesíti az ingatlantulajdonosokat. 

VI. Fejezet 
A közszolgáltatás díja 

22.§ 

( 1 )13 A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében dijkalkulációt 
készíteni. Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más 
gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének 
módszerét is alkalmaznia kell. 

(2)14 A közszolgáltató a díjkalkuláció készítésekor e rendelet 3. számú mellékletében 
meghatározott sémát köteles alkalmazni. 

(3)15 A közszolgáltatás - általános forgalmi adó nélkül számított - egységnyi dijtételeit a 
rendelet a 2. számú melléklete tartalmazza. 

(4)16 Az egységnyi díjtétel a közszolgáltatóval kötött szerződésben elszállításra meghatározott 
hulladék térfogat szerint (110 liter, 1100 liter) számított gyűjtőedény egyszeri ürítési díja. 

( 5) 17 A fizetendő közszolgáltatási dij az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás gyakoriságának, 
illetve a mennyiségének a szorzata. 

(6)18 A közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére - kivéve a 23. § (1) bekezdésben foglaltakat 
- a teljesített közszolgáltatás alapján számla ellenében havonta utólag kell megfizetni. 

(7)19 Tulajdonosváltozás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a 
közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségnek eleget 
tenni. A korábbi tulajdonost - kivéve a 23. § (1) bekezdésben foglaltakat - a díjfizetési 
kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli. 

13 Beiktatta: 112009. (1. 28.) rendelet 4. §-a. Hatályos: 2009.február l-jétől 
14 Beiktatta: 112009. (1. 28.) rendelet 4. §-a. Hatályos: 2009.február l-jétől 
15 A bekezdés számozását módosította: 112009. (1. 28.) rendelet 4. §-a. Hatályos: 2009. február l-jétől 
16 A bekezdés számozását módosította: 112009. (1. 28.) rendelet 4. §-a. Hatályos: 2009.február l-jétől 
17 A bekezdés számozását módosította: 112009. (1. 28.) rendelet 4. §-a. Hatályos: 2009.február l-jétől 
18 A bekezdés számozását módosította: 112009. (1. 28.) rendelet 4. §-a. Hatályos: 2009.február l-jétől 
19 A bekezdés számozását módosította: 112009. (1. 28.) rendelet 4. §-a. Hatályos: 2009.február l-jétől 
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23.§ 

(1) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § t) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a települési önkormányzat mentesíti a hulladékszállításba bekapcsolt 
magánszemély ingatlantulajdonosokat a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól, és 
ezáltal biztosítja számukra a közszolgáltatás ingyenességét. 

(2) A települési önkormányzat a közszolgáltatónál az(!) bekezdésben meghatározottak miatt 
felmerülő költségeket közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott 
módon és gyakorisággal - más forrásból - megtéríti. 

24. § 

( 1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 
díjhátralék adók módjára történő köztartozás. 

(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a szolgáltató felhívja az 
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak 
teljesítésére. 

(3) A felszólítás eredménytelensége esetén - a díjhátralék keletkezését követő 90 napot 
követően - a szolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralékot az 
önkormányzattól igényelheti. 

(4) Szabályosan benyújtott igénylés alapján az önkormányzat jegyzője haladéktalanul 
intézkedik a díjhátralékcoés a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot 
az önkormányzat 8 napon belül köteles átutalni a szolgáltatónak. Amennyiben a köztartozás 
behajthatatlan az önkormányzat a behajthatatlanság tényének megállapítását követő 8 napon 
belül a díjhátralékot megtéríti a szolgáltató részére. 

VII. Fejezet 
Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 

25. § 

(!) A közterületeken keletkező háztartási és az egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt 
hulladéklerakóban (13. § (2) bekezdés) lehet elhelyezni, amelyről az önkormányzat a 
közszolgáltatás keretein kívül a közszolgáltatón keresztül gondoskodik. 

(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein 
kívül gondoskodik. 

VIII. Fejezet 
Köztisztasági és közszolgáltatási rendelkezések betartásának ellenőrzése 

26.§ 

A közterületeken, továbbá az építési és felvonulási területeken - amennyiben azok a közösség 
számára megnyitottak - a jelen önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzéséről a jegyző a 
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. 
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27. § 

(1) Aki e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat 
megszegi - amennyiben súlyosabban minősülő cselekmény nem valósul meg - szabálysértést 
követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az alábbiak szerint az, aki: 
a) a tömeges forgalmat lebonyolító üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó üzletek, 

intézmények bejáratai mellett hulladékgyűjtőt nem helyez el, illetve szabályszerű 
ürítésükről nem gondoskodik; 

b) az ingatlanok, vendéglátó egységek, intézmények, szolgáltató egységek előtti és 
közforgalmi területsáv tisztántartásáról nem gondoskodik; 

c) anyagszállításnál közterület szennyezését követően tisztántartási kötelezettségének nem 
tesz eleget, közterületen forgalmat zavaró helyen gépjárművet mos vagy 
környezetvédelmet sértő mosószert használ, illetve alvázmosást végez; 

d) a rendelet 11. § (1) bekezdésében írt tilalom ellenére tökmagot, napraforgót árul; 
e) települési szilárd hulladékot felhalmoz, illetve a közterületre vagy más ingatlanára 

elhelyezi, 

f) a hulladékgyűjtő edénybe, zsákba folyékony, mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb 
olyan anyagot helyez el, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások 
életét, testi épségét vagy egészségét. 

IX. Fejezet 
Adatkezelés 

28.§ 

·-(1)20 A közszolgáltatási tevékenység ellátása érdekéoen a közszolgáltatást végző Beremendi 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult a közszolgáltatást igénybevevő 
személyes adatairól nyilvántartást vezetni. 

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott nyilvántartásból a település jegyzőjének szolgáltathatók 
adatok a rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése, illetőleg díjhátralék behajtása 
céljából. 

X. Fejezet 
Fogalom meghatározások 

29. § 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 
a) köztisztaság: a nagyközség belterületén lévő közutak, terek járdák és ezekhez tartozó 

műtárgyak, továbbá közcélú zöldterületeken keletkezett szemét összetakarításáról, 
elszállításáról és közterületek állandó tisztántartásáról, szűkség szerinti portalanításáról 
való gondoskodás; . 

b) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként bejegyzett földterület, mely 
rendeltetés szerint használható (út, park stb.), továbbá az építmények közhasználatra 
átadott része (az iskola előtti járda, alul-felüljáró); 

c) köztisztasági szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás): a szolgáltató által végzett 
települési szilárd hulladék összegyűjtése, kezelése, kijelölt lerakó helyre való elszállítása, 
hulladék ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége, a közterületek tisztántartása; 

20 Módosította: 2612009. (XII. 22) rendelet 4. §-a. Hatályos: 2009. december 22-től 
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d) települési szilárd hulladék: 
da) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 
pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú 
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, 
db) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, 
dc) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 
vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem 
minősülő szilárd hulladék. 

e) települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító 
telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely 
ea) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb 
helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, 
eb) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint 
ec) a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik. 

f) inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai 
átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy 
kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással 
a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy 
emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag
tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a 
felszíni vagy felszín alatti vizeket. 

g) települési szilárdhulladék lerakó telep (a továbbiakban: hulladéklerakó): műszaki 
védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd 
hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és 
kiszolgáló létesítmények összessége. 

h) Ingatlan: A közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakó- vagy lakás céljára 
használt épület, a több lakásos épület lakásonként, illetve a szövetkezeti társasházi 
épületben lévő lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló azon helyiségek, amelyekben 
a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik. 

i) ingatlan tulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán település szilárd hulladék 
keletkezik. 

XI. Fejezet 
Hatályba léptető rendelkezések 

30.§ 

(1) E rendelet 2005. május l-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 9/2002. (VII. 3.) számú Ör. 
hatályát veszti. 

31. §21 

Ez a rendelet a 2006/129/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

Orsokics István 
polgármester 

21 Beiktatta: 112009. (l 28.) rendelet 7. §-a. Hatályos: 2009.február l-jétől 

Zátrok Anna 
jegyző 
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A hulladék összegyűjtésének, elszállításának 
heti ütemterve 

Utca megnevezése 

Damjanich utca 
Ifjúság utca 
József Attila utca 
Kossuth utca 
Petőfi utca 

Ady utca 
Alkotmány utca 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
Barta Lajos tér 
Batthyány utca 
Déli telep 
Dózsa György utca 
Elmer tanya 
Gerendás part 
Gorkij fasor 
Gyár utca 
Hegyalja utca 
Jókai Mór utca 
Kiss Emő utca 
Püspökbóly 
Rákóczi utca 
Sport utca 
Szabadság tér 
Táncsics Mihály utca 
Vécsey utca 
Vörös-csárda 

1. számú melléklet 



2. számú melléklet22 

A helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételei 

2011. január 1. napjától 

Az elszállítandó hulladék, térfogat szerint számított gyűjtőedény egyszeri ürítési díja: 

Lakossági szolgáltatás esetén: 

110 liter 210 Ft+ ÁFA/ürítés= 263 Ft/ürítés 

melyet az önkormányzat a lakosságtól átvállal. 

Éptítési törmelék (sikósi lerakó): 

szállítási díj 5.000 Ft+ ÁFA+ lerakási díj= 2.000,- Ft/tonna+ ÁFA 

Vállalkozók, gazdálkodó szervezetek esetében: 

110 liter 312 Ft+ 25%ÁFA = 390 Ft/hét 1.248 Ft+ 25%ÁFA = 1.560 Ft/ürítés/hó 

240 liter 624 Ft+ 25%ÁFA = 780 Ft/hét 2.496 Ft+ 25%ÁFA = 3.120 Ft/ürítés/hó 

1100 liter 3.120 Ft+ 25%ÁFA = 3.900 Ft/hét 12.480 Ft+ 25%ÁFA = 15.600 Ft/ürítés/hó 

22 Módosította: 2112010. (XII. 22.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. december 22-től 
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Beremend hulladékszállítási költségeire 
vonatkozó kalkulációs séma 

2011. január 1. napjától 

3. számú melléklet23 

E!'Vsé1mvi díitétel 110 literes edénv esetén 
Megnevezés 

lakossági szolgáltatás vállalkozók, gazdasági 
szervezetek 

Közvetlen anyagköltség - -

Üzemanyag költség 36,9 36,9 

Közvetlen bérek és személyi jellegű 
35,6 35,6 

költségek 

Bérj árul ék ok - -

Karbantartási költségek 6,8 6,8 

Biztosítási díjak - -

Ertékcsökkenési leírás, lízing és bérleti 
13,6 13,6 

díjak 

Egyéb k(if:yetlen költségek -

--" 

-

Hulladékártalmatlanítás költsége 97,9 97,9 

Szelektív hulladékgyűjtés - -

Szelektív hulladékgyűjtés árbevétele - -

Egyéb közvetlen költségek - -

Közvetlen költségek összesen 190,8 190,8 

Üzemei általános költségek - -

Ügyfélszolgálat költségen (posta ktg.) - -

Szűkített önköltség 190,8 190,8 
Vállalati általános kiöltségek és 

9,1 9,1 
ráfordítások (20%) 
Teljes önköltség 199,9 274,9 

Nyereség 9,6 37,1 

Számlázási költség - -

Közszolgáltatás egységnyi díjtétele 209,5 312 

23 Módosította: 2112010. (XII. 22.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. december 22-től 


