
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól szóló 2/2015. (I. 21.)
önkormányzati rendelete módosításáról

Beremend  Nagyközség Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Magyarország Alaptörvénye  32.
cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 13.  §  (1)  bekezdés 19. pontjában kapott
felhatalmazásával élve, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 35. §-a és 88. § (4)
bekezdése  alapján  az  önkormányzat  hulladékgazdálkodási  közfeladat  ellátása  érdekében  a
hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól szóló 2/2015. (I. 21.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §      A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület  használat  helyi szabályairól
szóló  2/2015.  (I.  21.)  önkormányzati  rendeletét  (továbbiakban:  Ör.)  6.  §  (2)  bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezdés lép:

„(2)  Az  ingatlantulajdonos  a  háztartási  hulladék  gyűjtésére,  illetve  elszállítására  a
Közszolgáltató  által  rendszeresített  szabvány  szerinti,  gyűjtőedények  valamelyikét  köteles
igénybe  venni,  és  kizárólag  azt  használni.  A  közszolgáltató  által  rendszerbe  állított
gyűjtőedények 60 liter, 80 liter, 110 liter űrtartalmúak lehetnek.”

2. §      Az Ör. 7. § (2)-(3)-(4) bekezdésében a „240 litert” szövegrész helyébe a „110 litert”
szövegrész lép.

3. §      Az Ör. 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezdés lép:
 „(3) Az egyes hulladék fajták gyűjtése az ingatlanok előtti közterületről az alábbiak szerint

történik:
a) a nem visszaváltható, átlátszó, ásványvizes és üdítős palackot (PET-palack),
b) az üveget (boros-, pezsgős-, szörpös-, sörös-, befőttes üveg),
c) a kötegelve kihelyezett papírhulladékot (újság, íves papírhulladék, nem szennyezett

hullámkarton),
d) fémhulladékot

a közszolgáltató által biztosított, a hulladékfajtára, jellegre utaló egyértelműen felismerhető
és  megkülönböztethető  színnel,  jelzéssel  vagy  felirattal  ellátott  edényben  vagy  zsákban
szállítja el.”

4. §      Az Ör. 13. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezdés lép:
„(4) Ha a Közszolgáltató (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az

ingatlantulajdonos egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés szabályait sérti oly
módon,  hogy  az elkülönítetten  gyűjtött  hulladék  gyűjtésére  szolgáló  gyűjtőzsákban,  vagy
gyűjtőedényben nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, akkor a
Közszolgáltató az elkülönített  hulladék gyűjtés szabályainak megsértését  dokumentálja,  és
dokumentumokat egyidejűleg megküldi az illetékes környezetvédelmi hatóság részére.”

5. §      Az Ör. 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezdés lép:
„(2) Közszolgáltató tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat a házhoz menő gyűjtési rendszer

szabályairól  és  esetleges  változásairól.  A  tájékoztatási  kötelezettségének  eleget  tehet  az
Önkormányzat  honlapján,  a  helyi  kábeltelevízióban,  a  közüzemi  számla  mellé  csatolt
szórólappal. Emellett ezt a tájékoztatást a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is
közzéteszi.”
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6. §      Az Ör. 17. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezdés lép:
„(3)  A  közterületi  hulladék  gyűjtéséhez,  a  háztartási  hulladék  gyűjtéséhez,  illetve  a

háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez igénybe vehető gyűjtőedények, továbbá
a 6. § (8) bekezdésben megjelölt 120 literes műanyagzsák - a rájuk irányadó rendelkezések
megfelelő alkalmazásával - egyaránt alkalmazhatóak.”

7. §      Az Ör. 20. §-a helyébe az alábbi rendelkezdés lép:
 „20.  §  (1)  A  települési  hulladékhoz  kapcsolódó  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás

igénybevételéért  az  ingatlantulajdonos  a  Nemzeti  Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Koordináló szerv) részére közvetlenül
közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit  nem teljesíti,  feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.”

8. §      Az Ör. 21. § (3)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezdés lép:
„(3) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra,

amelyek  során  a  közszolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó  kötelezettsége  a  19.  §  (1)
bekezdése alapján szünetelt.

(4)  A  fizetendő közszolgáltatási  díjat  a  Koordináló  szerv  által  összeállított  számla
kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni.”

9. §      Az Ör. 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezdés lép:
„22.  §  A  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  igénybevételéért  az  ingatlantulajdonost

terhelő  díjhátralék  és az azzal összefüggésben megállapított  késedelmi kamat,  valamint  a
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.„

10. §    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő

napon hatályát veszti.

11. §    Egyidejűleg hatályát veszti az Ör. 12. § (4) bekezdése, az Ör. 23., 24., 25. §-a.

Theisz Ferenc Zátrok Anna
polgármester jegyző

Kihirdetve: 2016. június 29-én
Zátrok Anna

jegyző
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