
Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete 

Hatályos:2017-01-01 - 2017-01-02 

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 

9/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörben, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

1.§ 

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 9/2014. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§ (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül 

ki: 

„d) építési-bontási hulladékokra.” 

2.§ 

Az R. 2.§-a a következő bekezdésekkel egészül ki: 

„(10) Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. ( a 

továbbiakban: Koordináló szerv) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

megfelelőségét vizsgálja.  

(11) A Koordináló szerv megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az 

Országos Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltaknak és arról véleményt állít ki. 

Amennyiben a közszolgáltató a Ht.-ben meghatározott határidőre nem rendelkezik 

megfelelőségi véleménnyel, úgy az önkormányzat e határidőt követő 30 napon belül a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A 

települési önkormányzat e kötelezettségét a megyei kormányhivatal törvényességi 

felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.” 

3.§ 

(1) Az R. 6.§ (1) bekezdésében „az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit 

Kft.” szövegrész helyébe „az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság” szövegrész kerül. 

(2) Az R. 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Közszolgáltató feladatai: 

a) a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű 

ellátása; 



b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatározott 

rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve a lomtalanítás és az 

elkülönített gyűjtés teljesítését is; 

c) a környezetvédelmi hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti 

követelmények és a minősítő okirat folyamatos meglétének biztosítása; 

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és 

minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és 

képzettségű szakember alkalmazása; 

e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és 

karbantartások elvégzése; 

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére 

meghatározott helyek és létesítmények igénybevétele, illetőleg üzemeltetése, fenntartása; 

g) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek 

működtetése és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő 

adatszolgáltatások rendszeres teljesítése a hatóságok valamint az NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló 

szerv) részére; 

h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető 

ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése; 

i) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési 

és adatszolgáltatási rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges 

feltételek biztosítása; 

j) a közszolgáltatást igénybevevők kifogások és észrevételek elintézési rendjének 

megállapítása és ennek nyilvánosságra hozatala. 

k)  tájékoztatás adása az önkormányzat részére az elmúlt év tapasztalatairól;  

l) a tevékenység ellátásához szükséges biztosítás megléte; 

m) közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet készítése, és annak az önkormányzattal 

történő egyezteti, 

n) a vegyes hulladék gyűjtéséhez az ingatlantulajdonos legalább 2 különböző űrmértékű 

gyűjtőedény közül történő választás lehetőségének biztosítása; 

ny) többlethulladék, és a zöldhulladék elhelyezését szolgáló zsák biztosítására.” 

(3) Az R. 6.§ (4) bekezdés a) – d) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos (MSZ EN 

840-1:2013) gyűjtőedényzetben kerül kihelyezésre, átadásra;  



b) a gyűjtőedényben több hulladékot helyeztek el, és emiatt az túltöltött, vagy a 

gyűjtőedény nem zárható le, és emiatt a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a 

hulladék szóródása nélkül nem lehetséges, 

c) a többlethulladék vagy a zöldhulladék nem a közszolgáltató által e célra rendszeresített 

zsákban került kihelyezésre, vagy 

d) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék 

került elhelyezésre (forró hamu, kő-, építési törmelék, állati tetem, maró, mérgező vagy 

robbanó  anyag, elektronikai hulladék, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony 

vagy robbanó anyag,) amely a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi 

épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt 

okozhat, vagy a hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet.” 

(4) Az R. 6.§ (4) bekezdés f) – g) pontjai hatályukat vesztik. 

4.§ 

Az R. 7.§ (5) – (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződő hulladéka közszolgáltatónak történő 

átadásáig a települési hulladék gyűjtésére és tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített, szabványos (MSZ EN 840-1:2013) gyűjtőedényt igénybe veszi. Az igénybe 

vehető szabványos gyűjtőedényzetek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. A nem 

szabványos gyűjtőedényzet használatából eredően esetlegesen bekövetkező kárért való 

felelősségét a közszolgáltató jogosult kizárni. 

(6) Az ingatlanhasználó köteles továbbá a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal 

eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó 

közérzetét ne veszélyeztesse, a település épített és természetes környezetét ne szennyezze, a 

növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező települési hulladék részét képező csomagolási 

papír, továbbá csomagolási műanyag és fém hulladékát a vegyes hulladéktól elkülönítetten 

gyűjti és a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.” 

5.§ 

(1) Az R. 8.§ (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

„c) továbbá 

ca) száraz, vagy 

cb) folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot nem tartalmazó, vagy 

cc) más hulladékkal össze nem tapadó vagy ragadó műanyag-, üveg-, fém- és 

papírhulladék; 

cd) hulladékká vált ruhanemű és egyéb textília; 



ce) zöldhulladék.” 

(2) Az R. 8.§ (6) bekezdésében „minimum 110 liter” szövegrész helyébe „minimum 60 liter” 

szövegrész kerül. 

(3) Az R. 8.§-a következő rendelkezésekkel egészül ki: 

„(8) A közszolgáltató a vegyes hulladék begyűjtését zárt edényzet használata esetén 

pormenetes ürítéssel, a többlethulladékot tartalmazó zsák gyűjtőjármű zárt felületére történő 

szakadásmentes felrakásával, konténer esetén pedig zárt konténer biztosításával, ellenkező 

esetben a szállítás közbeni letakarásával biztosítja. A gyűjtés, szállítás során elszóródott 

hulladék összetakarítása a közszolgáltató feladata. 

(9) A közszolgáltató az összegyűjtött vegyes hulladékot a gyűjtés befejezésével a Kökényi 

Regionális Hulladékkezelő Központba szállítja.” 

6.§ 

Az R. a következő 9/A.§-al egészül ki: 

„9/A.§ 

(1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő 

pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is szállítható és ott a jogosultaknak átadható 

vagy külön gyűjtőedényzetbe elhelyezhető. 

(2) A település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a közszolgáltató a helyben 

szokásos módon 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 honlapján és a hulladékudvarban 

közzéteszi. 

(3) A közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a 

természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok 

mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó e jogát csak úgy gyakorolhatja, ha a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját megfizette.” 

7.§ 

Az R. 10.§ (6) – (7) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Amennyiben a lomtalanítás során az (5) bekezdésben felsorolt hulladékkal vegyes 

hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó a lomhulladékot tartalmazó vegyes 

hulladék begyűjtésének és elszállításának díját köteles megfizetni. 

(7)  Az ingatlan használója az ingatlanán keletkező lomhulladékot a bólyi hulladékudvarban 

nyitva tartási idő alatt, az ilyen hulladék gyűjtésére a közszolgáltató által rendszeresített 

gyűjtőedényzetben, térítésmentesen maga is elhelyezheti.” 



8.§ 

(1) Az R. 17.§ (7) – (11) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – 

az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagonkezelő Zrt. (a továbbiakban: 

Koordináló szerv) részére negyedévente, a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles 

megfizetni. 

(8) A Koordináló szerv által kibocsátott számla alapján az ingatlanhasználó a 

közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére 

a) banki átutalással, vagy 

b) csekken, vagy  

c) kézpénzes befizetés útján a közszolgáltató ügyfélszolgálatán fizeti meg. 

(9) A közszolgáltatási díjszámla adataival, összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a 

Koordináló szerv felé írásban kifogást emelhet. A kifogásra a Koordináló szerv annak 

kézhezvételét követő 15 napon belül válaszolni köteles. 

(10) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal 

összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók 

módjára behajtandó köztartozás. Fizetési késedelem esetén késedelmi kamat, valamint 

fizetési felszólításonként külön eljárási költség számítható fel. 

(11) A díjhátralék behajtására a Ht. 52.§-ban foglaltak irányadók." 

(2) Az R. 17.§ (12) – (13) bekezdései hatályukat vesztik. 

9. § 

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 9/2014. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az 5.§, 6.§ (2) bekezdés g) pontja, 6.§ (7) bekezdése, 7.§ (7) - (9) bekezdései, 16.§ (1) 

bekezdése valamint 17.§ és 18.§ 2018. január 1. napján lép hatályba.” 

10. § 

Az R.  1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 

11. § 

(1)  Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 

(2)  Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 


