
Bonyhádvarasd Község Önkormányzat Képviselő-testület 

1312000. (XII. 01.) Kt. rendelete

a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezö igénybevételéről1 

Egységes szerkezetbe foglálv• a 10/2005. (VI. 30,) KI„ a 5/200�. (11, 20,) Kl, 
a 16/200� (Xl. 25,) Kt.. a 1212007, (X, 05.) Kt., a 13/200_7. (X."12.) Kt., a 2212007. (XII. 18.) Kt., a 15/2008. (Xll.16.) Kt. 

és a 1212009. (XIJ. 15,) Kl •. módosít6 rendeletekkel 

Bonyhádvarasd községi önkormányzat képviseJö,test.0/ete a he/y.i önkormanyzatokról szóló 1990. évl LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésben, valarnint a hull1'dékgazdálkodásról szóló 2000. évi XL I II. törvény 23. §-ában
kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:' 

Általanos rendelkezések 

1. § 

A rendelet célja, azol<n;;.k a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosltják a hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező igénybevételének és ellátásának rendjét. 

2.§ 

(1) A rendelet hatálya Sonyhádvarasd közigazgatási területére terjed ki. 

(2J A rendelet hatálya kiterjed az ingatlan tulajdonos, birtokos, használó magányszemélyekre, továbbá a 
gazdálkodó szervezetekre akkor, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési 
hulladékának kezeléséről a Hgt. 13, §·ban foglaltaknak megfelelöen nem gondoskodik, vagy a közszolgáltatás 
keretében nyujtott települési hulladékkezelés - a környezetvédelmi felügyelőség által igazolJan • környezeti 
szempontból a Hgt. 13. §·ban meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.' 

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra. a termelésblll vagy szolgáltatásból származó 
szilárd hulladékokra, az egyéb szilárd hulladékr:;,, és azok ártalmatlanná tételére. 

(4) Az (3) bek. foglalt hulladékok ártalmatlanításáról és az egyéb szilárd hulladék kijelölt szeméttelepre történő 
száJJitasáról a szemét tulajdonosa köteles gondoskodni. 

3,§ 

(1) Bonyhádvarasd községi önkormányzat képvi\„elő-testulete (továbbiakban: képvise)ő-tes!ület) Bonyhádvarasd 
közigazgatási terOle!én hulladékkezelési közszolgáltatast (továbbiakban: kö;,:szolgáltatás) szi;.rvez és tart fenn. A 
közszol9altatást csak kt:izszolgáltató végezhet. 

(2) A közszolgáltatás kiterjed 

a) a háztartási sz ilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszéllltására (továbbiakb;,in:
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás).

1 A képviselö�testol�r a 2000. 11. 29.-ei Olésén fOgadta ef. Hatályos 2001, 01. 01.„töl. 
'Módosilotla 10/2005. (VI. 30.) Kt. r•ndelet. Halályoo 2005. 07. 01.-161, 
'M6dos;fotta 10/2005. (VI. 30.) Kt. rendelat. Hatályos 2005. o1. 01.-tól, 



létesítésére és müködteté$ére
_ , atlanít:lósát szolgáló iéte�ltm�ny

b) a települes1 hulladék árt�lm 
h 11 dékkezelési közszolgaltatas), 

(tovabbial<.ban: ártalmatlanltast u "
. 

_ • 4 1• vö ingatlan tulajdonosa, 

, 1 · lt tást Bonyhádv<1rasd belterülete� - e 
ott· tulajdonos) a 

(3) p,, szilérd hulladékkezelési �ö���i�a�z�álók, bérlök közö�sége (\! tova��'!kfo�:!�álY 
·
vagy hatósági

tiasználója, cerlője, a tulaidonoso , h tározott módon k6teles igenybe venm, 
'elen önkofl'J1ány:tati fendeletben _meg a 

Jhatarozat eltérően nem rendell<ezik-
„ rnüköllni és a települési környezet 

(4) A köztisztaség megörzésében ő�:d_�nk;e��=:t h;��:�;e:öoz�!vékenyeégtöl Illetőleg magatartástól 

{külöl'lösen közterületek) szennyez se ' 

tartó:cl<;odnL K:" · gyzöség 
a rendelet végrehajtásán<ik ellenőrzése a vrje 

( 5) n e rendelettel összefUggő tevékenység és 
feladata. 

4. § 
• - • . • 1 dékkezelési közszolgáltatás teljesítésére a jelen rendelet 

(1) 6onyhádvarasd Közigazgatás• tera�eten sz1lar
.
� hu 

�rogosftolt nulladé!lkezelő (a továbbiakban: szilárd 
szabályai szerint lefolytatott palyazat alspj n l 
hulladékkezelést végző közszolgáltató) Jogosult 

közszolgáltató működési területe Bonyhádvarasd egész közigazgalási 
(2) A szilárd hUllae!éKkezelést végző 
térülé.té. 

(3) A Képviselő-testület az ártalm!iltlanítás� hulladékkezelési közszolgáltatásról
, 

az érintett önkormányzatokkal 

együttesen, társulás formájában vagy önalloan, szerz8dés keretében gondoskodik. 

(4) p.:z. ártalmatlanítási hullai;lékkezelési közszolgáltatás teljesítésére a _jelen rend�l.et. szerint'. pályáwt, iHetv:;
kijelölési döntés alapján feijogositott hulladéKkeze/ő _(a tová�b1ak�an: a�almatla�1tas1 hullad,ekKezelest vegzo 

Közszolgáltató) jogosult. /1z_ ártalmatlanltási hulladekkezelest vegzö Közszolgaltato mukodes1 területe, az 
ártalmatlanítást szolgáló létesítmény területe. 5 

(5) Az ingatlantUl'i'jdonos köteles a közszolgáltatóval a települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására 

kozszolg$1tatási szerc:ődést !<;ölni. 6 

(6) A tulajdonos csak a felhatalmazott szilárd hull<Jdékkezelést végző közszolgMató szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltetási tevékenységét veheti igénybe. 

(7) Sziláfd hulladékkezelési kl>zszolgáltatást végző közszalgáltató háztartási szliárd hulladékot csak az 
onkormányzat által megjelölt hulladékártalmatlanitóban helyaz.het eL

(8) Az egyéb szilárd hul ladék ártalmatlanítását a kijelölt szeméttelepen a képviselő-testület szükség szerint 
, „.;>gzL 

(9) A képviselő-testület szükség szerint közhírré tétel útján t;;\jékozat;a a lakosságot a háztartási szilárd hulladék
rendszeres elszállításának pontos időpontjáróL 

Közszolgáltató l\iválas;rtásának szabályai, a szerzőctés megkötése 
., 

5,§ 

(1) A közszolgáltató kiválasztása a Képviselő-testület vagy a társulás által nyilvánosan meghirdetett
pályaztatással történik, A tilrsulils által meghirdetett pályázat esetén e§ szabályaitól el lehet térni. 

(2)_ A pályázati kiírásban rögzíteni k.el�. hogy Közszolgáltatás elvégzésére az a vállalkozás nyújthat be pályázatot, 
aki a )Ogszabályol<ban foglart szakmai és egyéb kővetelményeknek megfeleL 

: Modositotta az 512000, {IL 20,) Kt ren�olet, H•tályo• 2006, 03. 01.-től, 11@ a r$ndalK•Zést 2006. 01, 01,-JÖI koli alkal>naf0.�Y�;f 
Mödosito\ta a !2/2007 (X. 05,) Kt rendelet Hatályos 2007. 10, 05-till, o'0 "'-„, 

• M<l<!osltotta a 12/2009, (XII. 15,) K!. rendelet. Hatályos 2010, 01, 01·iétől. _ <3' ''(;, 0 
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(3) A pályázati felhívás közo:étételénel< lldlpja és a pályázat benyújtás<ínak határnapja között legalább 30 napnak 
kell "!telnie. A közszolgáltató kiválasztáséról a képviselő-testület vagy az önkormányzatok társulása a 
benyújtásra megjelölt hatámapor követő 60 napon belül dönt. 

(4) A pálya:>at elbírálása során " a közszolgáltatás biztonsága érdekében - a kápviselöAestület vagy az 
önkorm<inyzatok társulása figyelembe veszi a pályá<:ó jegyzett tőkéjének mértékét, a referenciáit, illetve egyéni 
vállalkozó esetén a pályázó vagyoni helyzetét. 

(5) A pályázat nyertese a jogszabályokban, valamint a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek legjobban
megfelelő, összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó. A képviselő-testület vagy az önkom1ányzatok 
t$rsulása a pályézat nyertesének egy közszolgáltatót jelöl ki. 

(6) A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás elvégzésére a közszolgállató a Biokom Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 
52.)7 

(7) A közszolgáltató kiválasztása a fentiektől eltérően - a mindenkor hatályos közb!;!Szerzésekre vonatkozó 
jogszabályok betartása mellett - a képviselő-testület vagy a társulás határozatában foglalt és a helyi rendeletben 
megerösltett kijelölésével is történhet, amennyiben a választandó közszolgáltató 100 %-os önkormányzat; 
tulajdonban álló közhasznú társaság.• 

(8) A hulladékártalmatlanitási kozszolgáltatás elvégzésére a közszo!g<ilta tó a RE-KOM Kht. (székhely: 7150
Bonyhád Széchenyi tár4., Cg 17-14-000046, ad6szám: 2219954$-�-17),9 

6. § 
(1) A pályázat nyertesével a közszolgáltatás teljesltésére a képviselő-testület vagy az önkormányzatok társulása 
szerzödést köt. A társulásban ellátott közszolgáltatásra irányuló szerződésben e § szabalyaitól el lehet térni. 

(2) A szerződés 5 évre szól. Az. ártalmatlanítási hulladékkezelési közszolgaltatásra szóló szerződést 10 évre kell 
kötni, A szerződés az aláírás n<ipján jön létre, ás <iz aláírást követő év első napjától számított 5. illetve 10. év
utolsó napján szűnik meg, A szeQÖdésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni a pályázati
kiírásban megjelölt feltételeket, továbbá a benyújtott pályázatban szereplő vállalásokat. 

(3) A szerzödésben rögzíteni kell a jogszabályban fogl<Jlt rendelkezéSeket, továbbá különösen: 
a) a közszo lgáltatás ellátásánal< pontos idejét, végsö határidejét, 
b) a teleplllési szilárd hulladékok gyűjtésének módját,
e) a közszolgáltatás igazolási és ellenörzési módját, 
d) az ártalmatlanító helyek megnevezését,
e) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,
f) a közszolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási köteleze!l$égét,
g) a szerződés móciosltásának lehetséges okait és eljárási rendjét.

(4) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár és a kiírt p ályázat eredménytelenül
_ 
zárul!, Vá

,
gy � 

közszolgáltató més okból nem képes a közszolgáltatás ellátásár
,
a, a 

_
polgármester legf'.'IJebb e h<;>naP.' 

időtartamra megbízást li!dhat • pályázat nélkül • a közszolgáltatás t<;>IJesftésére, am1g UJ közszolgaltato
pályázaton történő kijelölésére nem kerül sor. A polgármester által adott megblzást a képviselő0testo 1et 
legfeljebb további 3 hónappal meghosszabblthalja. 

(5) A felmondási idő legalább 6 hónap. A felmondási idö alatt e szolgáltatást változatlan feltételekkel kell 
teljesíteni. 

(6) A szerződés lejártát megelőzően legalább 6 hónappal vagy a felmondás ké?.hezvételét követő 3 hónapon 
be lli! a képviselő"testOlet újabb pályázatot lr ki e közszolgáltatás ellátására. 

7 Módo$ito�ttl 10/2005. (VI. 30.) Kt. rendefet. Hatályos Z,005. 07. 01.-töL 
t. Kiegészíle:Ue a 1212007. {X. 05.) Kt. rendelet, Hatályos 2007. 10. 05Mt61. 
!! Kiegészitette a 1312007. (X.12.) Kt. rendelet. Hatélyos �007. 10. 12�től 



(7) A l<épvíselö�te'lbtület a köt·aJező közszolgáltatás ellátásán�!-<, valamint a sz.erzödés végrehajlásának 
tapasztalatait évente értékeli 

( 8) A l<özszolgáltató közszolgáltatói tevékenységéről évente egyszer köieles az önkormányzat részére tételes 
költsége/számolást kés<:Jteni, és azt az önkormányzatnak benyújtani. 

7. § 

(1) A közszolgáltató a közszolgállatés$al összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi
előírásokban foglalt műszaki, közegészségUgyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni. 

(2) A szilárd hulladékkezelést végző közszolgáltató tevékenységének ellátás" során a polgármester eseti 
engedélyével jogosult közremüködől igén ybe venni, aki a szilárd hulladékkezelési közszolgalta!ással 
kapcsolatos tevékenységek ella!ásához megfelelő mllszaki felszereltséggel és szakképzett szakember 
állománnyal rendelkezik. A közremüködö tevékenységéért a közszolgáltató ugyanúgy felel, mint a saját 
tevékenységéért. 

(3) A k6Zszolgálta!6 köteles a közsw/gáltatás igénybe vevő személyes adatait az erre vonatlmzó
jogszabályoknak megfelelően k@zelní. 10 

8. § 

( 1) A há2tartási szilárd hulladékot zárt zsákban, kukában kell a szemétszállítás napján a lal<áshoz tartozó 
gépjármű bejárón elhelyezni oly módon, hogy az a 1<6Zúli közlekedés szabályainak betartását ne akadályozza. 

(2) A hulladékfuvarozó jármrl személyzete a háztartási szilérd hulladékot els:i:ál/Jtás céljából az ingailan bejárata 
e lőtt veszi át.

(3) A lulajdcmos köteles a zsákok, l<wl<ák tárolási helyét„ valamint a szállftójármo'.íre történő feladási helyét tisztén 
tartani. télen � hótól megtisztltani, síl<osságtól mentesíteni. 

(4) A zsakok bi�tosításfiról, kukék rendeltetésszerQ használatáról. tisztításáról és rnegőtzéséről a tulajdonos 
gondoskociilc 

9. § 
(1) A l<ózszolgal!atás diját úgy kell megállapítani, hogy igazodjon a magánszemél yek , ga:cdasági vá/la/lmzások 
.,s a l<özületek teherbfró képességéhez és <1 ezínvonalas szolgáltatás elláitásának költségeihez. A 
,nagánszemélyel<, ga<:dasági tarsaságok és a közületel< állal fizetendő díj mértékét a képviselö-testülE;l! eltérően 
is megállapíthatja. 

· 

(2) A szilárd hulladékl<eze/ési közszolgaltatás díja 'ii'Q,. Ft/Orités + ÁFA.11 

(3) A S2ilárd hulladékkezelési közszolgáltatás dijfizGtése alól mentes minden tulajdonos magánszemély.'"

(4) A s:<ilárd hulladékkezelés! Végző közszolgálta!ó a pályázat elnyerését l<;övetően minden évben legfeljebb 
félévente l<e<:déményezheti a díj fetolvizsgálatát a szilárd hulladékkezelési közs<:olgál!atással l<apcsola!os

"Módositotta 10/200(>, (VI. 30.) Kr. rendelet. Haralyo$ 2005. 07. 01-jó!ől. 11 Bell!.;?sztette a.:t 512006. (II. 20.) Kt. rendeler. Mód"ositotta a 16/ZOOS, (Xl. 25.} Kt, renc:/eleL H�1ályos 2007. 01. 01.-jétől. iovilbbá 
módosf!olta a 2212007. (XII. 18.) Kt. rendelet, ez halályos 2008, 01. 01-jéWI. Továbbá módosltor<a a 15/:ZOOS. (XII. 16.) !ú-"''""�t, ez 
hatályos 2009. 01. 01-jé!(\I. Továbbá módosltolta a 1212009. (XII. 15.) KI. móciosftó rendelet, ez hatályos 20·10. 01. 01-jé!JiV'"'onY /],;;, "Módosftolla az 6/2006. (II. 20.j Kt. ren�elet, Hatalyos 2006. OS . . 01.-től, de a r�ndelkezl)st 2006. 01. 01-jé!lll ke�l '!�ma�1. 1efVllii. ö 
rt'l6dositotta a 12/2009. {XJJ. 15,) Kt. rendelet ez hatályos 2010. 01. 01�jétöl. f? %> \wg (fl \ 
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_
.cségeinek -. önköltsége/emzésse/ alátámasztott, " képviseliHes!ület által elismert és mQszaki/'19 indo110Jt 

•"Jleszteseket 1s tartalmazó • változása mértékének függvényében. 

(5) � árta/rnatl?nftési
. 

hulladékl<eze/ési közszolgé/tatas díját az önkormányzat az ártalmatlani\ési 
hulladel<kezelést vegzö kö<:szolgáltatoval s.:ükség szerint, de legalább évente egyezteti. 

(6) A:z ártalmatlanítási hulladékkezelési kö:eszolgáltatás díját az önkorm ányzat fizeti. 

(7) A h<lztartási szilárd hulladék ártalmatlenitására szolgáló létesítmény Q;;;:emeltetési fejlesztési Kóllségeinak 
rendezése az önkormányzatot vagy a közszolgáltatót terhelik. 

' · 

Záró rendelke:o:@sek 

10, § 

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából: 

al közigazgatási terület: Bonyhádvarasd község önkormányzatának mQködési területe, 

bl közszolgáltató: az a gazdasági S>".ervezel, akivel az Önkormányzat a közs:eolgáltatás ellátásra szerződést köt,
cl települési hulladék: a települési szilárd hulladék és a települési folyékony hulladék, 

dl települési szilárd hulladék: a háztartási szilárd hulladék és az egyéb szilárd hulladék, 

el háztartási s>:ilárd hulladék: lakások, valamint a lakás, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben. vala!"int 

a li;ikók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett kisebb mennyiségO (e9Y zsakba 

vagy kukába beférő) szilárd hulladék, így például: rongy, söpredék, hamu, salak, korom, salak, edény, 
_
P�Plr, 

konyhai hulladék (ideértve a műanyag dobozt, tasakot, üvaget), kis mennyiségű kerti hulladék (lomb. novenyi 
maradvány, nyesedék), 

fi egyéb szil:árd hulladék: nagyobb mennyiségű kerti hulladék (falomb, növényi maradvány, ny<;>5eclék) a 
nagyobb men nyiségű gazdasági hulladék és salak, valamint az építési törmelék, a lekásban és az emberi 
tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott egyéb szilárd hullaoék (pl.: nagyobl:> mereta
berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék „. stb.) 

g/ kijelölt szeméttelep: környezetvédelmi hatóság által kijelölt szeméttelep.

(2) E rendelet2001- 01. 01-én lép hatályba. 

(3) Jelen rendeletben nem szabályzott kérdésekben az 1995. évi XLII. tv, a 1995. évi Ull. tv, a 2000. évi X:lll!.
tv., azok végrehajtási rendeleteit, valamint a Ptk. rendelke�ésit kell alkalmazni. 

Kihirdetve! 

Csaba Józsefné s. k. 
polgármester 

Biró Gyula s_ f<_ 
körjegyző 

Biró Gyula s. k. 
körjegyző 


