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Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § a)-g) pontjaiban és a 39. § (2) és (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
Általános rendelkezések 
1. §f 
 
(1) Bükkösd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a települési 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (továbbiakban: Közszolgáltató) kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

(2) A rendelet területi hatálya Bükkösd Község közigazgatási területére terjed ki. 
(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti területen 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint 
ingatlantulajdonosnak (továbbiakban: Ingatlantulajdonos) minősülnek. 

(4) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési szilárd 
hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására valamint az Önkormányzat és a vele 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki. 

(5) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési szilárd hulladék 
gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása, a 
hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése valamint a hulladékkezelő 
létesítmények utógondozása. 

(6) A Bükkösdön keletkező, a Közszolgáltató által gyűjtött és elszállított települési 
hulladékot a Közszolgáltató a Görcsönyi hulladéklerakóba vagy más, környezetvédelmi, 
működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba szállítja. 

 
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 
2. § 
 



(1) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató 
rendelkezésére kell bocsátani. 

(2) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak 
fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak 
egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést 
ne károsítsa. 

(3) A gyűjtőedény mellé csak a Közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott zsákban 
lehet települési hulladékot kitenni. 

(4) Erdőkertes egész területén a gyűjtőedények ürítése minden héten csütörtökén történik 
6:00 óra és 22:00 óra között. A szállítást megelőző nap 18:00 órától, a szállítás napján 
legkésőbb 6:00 óráig helyezendő ki a gyűjtőedény, és a szállítás napján 22:00 óráig tartható 
közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A zsák csak 
megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre. 

(5) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely 
a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy 
begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, 
ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az 
ártalmatlanító/hasznosító telep dolgozóit, műszaki berendezéseit. 

(6) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben 
összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az 
elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét – emiatt a gyűjtőedényt az előírt 
módon kiüríteni nem lehet – az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a 
ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni. 

(7) A gyűjtőedényt szükség szerint ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A gyűjtőedény 
folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonos feladata. 

(8) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

(9) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló 
gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult 
módon történő ürítését akadályozza. 

 (10) A közszolgáltatás körében szabványos 120 literes űrtartalmú gyűjtőedények 
használhatóak. 

(11) A közszolgáltatás körében egyedi jelülésű, többlethulladék elhelyezésére szolgáló 
köztisztasági zsákok használhatóak. (12) A nagydarabos hulladék (lom) felügyelt 
gyűjtőpontos, szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente egy alkalommal a 
Közszolgáltató az általa meghirdetett időpontokban és módon térítésmentesen gondoskodik. 
(13) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról, a végrehajtás módjáról a 
Közszolgáltató három héttel korábban értesíti a lakosságot. (14) A lomhulladékok körébe 
tartozó hulladékokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

 
A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
3. § 
(1) A Közszolgáltató a lakó, az üdülő és egyéb ingatlanoknál keletkezett, elsősorban 

szabványos hulladék gyűjtőedényben, vagy egyedi esetekben, köztisztasági zsákokban a 
közterületre kihelyezett települési (szilárd) hulladékot heti egy alkalommal gyűjti és a kijelölt 
hulladékkezelő létesítménybe szállítja. 

(2) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha az önkormányzat 
rendeletében előírttól eltérő tárolóedény kihelyezése esetén,  ha a Közszolgáltató 
alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a 2. § (5) bekezdésében megjelölt 



anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy a gyűjtőedény túltöltött, illetve ha gépi ürítésre 
alkalmatlan, valamint a tárolóedény matricájának hiánya, illetve sérülése esetén. 

 (3) Közszolgáltató köteles 24 órában elérhető internetes honlapot üzemeltetni, 
tevékenységének, közérdekű adatainak megismertetése céljából, az alábbi tartalommal: 

 
a) közszolgáltató bemutatása, elérhetőségei b) közszolgáltató közérdekű adatai c) 

közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatási díjai d) közszolgáltatási szerződések e) 
ügyfélszolgálattal kapcsolatos információk. 

 
Az Ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 
4. § 
 
(1) A rendelet 1. § (3) bekezdése hatálya alá tartozó Ingatlantulajdonos a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény és e rendelet előírásait betartva igénybe veszi a közszolgáltatást, 
betartja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat. 

(2) Az Ingatlantulajdonos köteles az adataiban bekövetkező változásokat az 
Önkormányzatnak 15 napon belül bejelenti. 

(3) Az Ingatlantulajdonosnak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan 
panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia. Az 
észrevételre, panaszra a Közszolgáltató köteles írásban 15 napon belül válaszolni. 
Amennyiben a panasz, észrevétel az Önkormányzat helyi hulladékkezelési közszolgáltatás 
rendjéről szóló rendeletének rendelkezését kifogásolja, a Közszolgáltató 30 napon belül 
köteles az ügyiratot az Önkormányzathoz megküldeni. 

(4) Az Ingatlantulajdonosnak joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos javaslatait megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra érdemi tájékoztatást 
kapjon. 

 
A közszolgáltatás díja. 
5. § 
 
(1)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2014. évre a Ht. 

91.§-ában foglaltak alapján kell megállapítani. 
 
(2) Az Önkormányzat a közszolgáltatásért a díj megfizetését 2014. december 31-ig 

átvállalja, 
     az ezt követő díjfizetés módjáról és alanyáról 2014. december 31-ig dönt. 
(3) A közszolgáltatás díját az Önkormányzat a Közszolgáltató által megküldött számla 

alapján 
     köteles megfizetni. 
(4) Az Önkormányzat megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a 

Közszolgáltató 
     közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 
(5) Nem tagadható meg a díj fizetése az (4) bekezdés szerint, ha a Közszolgáltatót a 

közszolgáltatás nyújtásának az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a 
Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta 
mulasztását. 

 
Záró rendelkezések 



6. § 
 
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bükkösd Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról, valamint a települési szilárd 
hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
6/2002(V.13.) számú önkormányzati rendelete. 

(3) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik. 
 
 
Budai Zsolt                                                                                                          Dr. Tarai 

Klára 
polgármester                                                                                                          aljegyző 
 
1. számú melléklet. A lomhulladékok körébe tartozó hulladékok Lomhulladékok - EWC 

200307 kódszámú -körébe tartozó hulladékok: 
- bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok) 
- fából készült használati tárgyak, amelyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a 

szabványos gyűjtőedényben 
- szőnyegek, textilek, ruhaneműk 
- műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék 
- nagydarabos műanyag játékok 
 
Kifejezetten nem a lomtalanítás körébe tartozó hulladékok: 
- vegyes települési szilárd hulladék 
- tehergépjármű, és munkagép gumiabroncsok 
- zöldhulladék 
- háztartási elektronikai hulladék 
- háztartási veszélyes hulladékok (festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, akkumulátorok, 

elemek) 
- építési törmelékek, bontásból származó anyagok 
- szelektíven gyűjthető papír, műanyag és üveg hulladékok 
 

 


