8/2014.(VI.27.) Bödeháza ör.

Hatály: 2015.VII.1.-

Bödeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Bödeháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §

(1)1

(2)
(3)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatási területen
képződő települési hulladékra, ideértve a közterületen elhagyott vagy
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék elszállítását és
kezelését is.
A közszolgáltatási terület Bödeháza község közigazgatási területe.
A közszolgáltató a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a
hulladékgazdálkodási
tevékenységet
teljeskörűen
a
Lenti
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.
2. A közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

2. §

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
3. §
1
2

(1)2

A Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatási területen a közszolgáltatás
folyamatos és teljes körű ellátása a hatályos jogszabályoknak és a
hulladékgazdálkodás közszolgáltatási szerződésnek megfelelően.
A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggésben a személyes adatok
közül a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet kezelheti
a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles
gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés,
illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az
ingatlanhasználó
azonosítására,
jogszabályban
előírt
ellenőrzések
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra,
kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok behajtására
használhatja fel.
A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő
személyes adat nyilvánosságra hozatalára.
Az ingatlanhasználó a hatályos jogszabályoknak megfelelően jogosult és
köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni, a
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(2)

(3)

(4)
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hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
díjat
megfizetni.
Az
ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie arra a hónapra,
amely során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége
szünetel.
Amennyiben
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
igénybevételének mennyisége, gyakorisága, időpontja eltér az e rendeletben
meghatározottaktól, az ingatlanhasználó egyedi szerződést köt a
Közszolgáltatóval.
Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon,
amelyeken folyamatosan legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt
hulladék nem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az
ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a
szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 15 nappal megelőzően és
a szünetelés időtartamának hozzávetőleges meghatározása mellett. Indokolt
esetben az ingatlantulajdonos az akadályoztatás igazolásával méltányosságból
előzetes bejelentés nélkül is kérheti a közszolgáltatási díjfizetés alóli
felmentését az általa igazolt időszakra vonatkozóan az akadályoztatást
megszűnését követő 15 napon belül.
Az ingatlanhasználó a tény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles
bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté válik. A bejelentésnek a természetes személy ingatlanhasználó
családi és utónevén, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címén,
a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó közhiteles nyilvántartás szerinti
nevén, székhelyének, telephelyének címén, adószámán felül tartalmaznia kell
a kötelezettség keletkezésének időpontját, a közszolgáltatással érintett
ingatlan pontos címét, és a választott gyűjtőedény űrmértékét. Az
ingatlanhasználó a bejelentett adatok módosulását a változást követő
15 napon belül köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.
A tárgynegyedév utolsó hónapjában a hónap 5. napját követően beérkező
változást a Közszolgáltató a következő negyedév első napjától érvényesíti.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja
4. §

(1)

(2)3

(3)

3

Az ingatlanhasználó által az ingatlanon gyűjtött vegyes hulladék
összegyűjtésére és elszállítására heti egy alkalommal, előre meghatározott
napon 06-22 óra között kerül sor. Ha a gyűjtési nap ünnepnapra esik, a
Közszolgáltató az ünnepnapon végzi el a begyűjtést, de fenntartja a jogot a
változtatásra, és az esetlegesen ily módon megváltozott gyűjtőnap idejéről a
Közszolgáltató az önkormányzatot előre, kellő időben - 5 munkanappal
korábban - tájékoztatja.
Az ingatlanhasználó a hulladékot kuka rendszerű szabványos gyűjtőedényben
helyezheti el. A közszolgáltató a kormányrendeletben meghatározott
előírások keretei között biztosítja, hogy az ingatlanhasználó legalább 2
különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. A szabványos
hulladékgyűjtő
edény
beszerzéséről,
karbantartásáról,
pótlásáról,
rendeltetésszerű használatáról és tisztántartásáról az ingatlanhasználó
gondoskodik.
A közszolgáltatás igénybevételekor üdülőingatlannak vagy időlegesen
használt ingatlannak az az ingatlan minősül,
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melyben nincs egyetlen személynek sem lakóhelye,
melyben nincs egyetlen olyan személynek sem tartózkodási helye, aki
életvitelszerűen a tartózkodási helyén él, és
c)
amely nem szolgál a helyi adókról szóló törvény hatálya alá tartozó
vállalkozó székhelyéül, telephelyéül, tevékenysége végzésének
helyéül.
A gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék súlyáról a közszolgáltató
tájékoztatja az ingatlanhasználót.
A szabványos hulladékgyűjtő edényben elhelyezhető hulladékmennyiségen
felül esetileg keletkező hulladék a Közszolgáltató által forgalmazott
speciálisan jelölt műanyag zsákban helyezhető el.
Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A
hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A
hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és
gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.
A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok
zárhatóak legyenek. A gyűjtőedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy
tömörítése tilos. Az edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a
gyűjtőedényzet teljes kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmű hulladékot a
gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni.
Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a
települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék
gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni.
A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a
szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti.
(Különösen tégla, beton, vas, stb.) Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony,
mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, izzó
parazsat, építési törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét,
testi épségét, egészségét.
Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az
edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az
edényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni
nem lehet az ingatlanhasználó köteles az edényt üríthetővé, használhatóvá
tenni.
Hulladékgyűjtő sziget a Bödeháza, 1 hrsz-ú ingatlanon (tűzoltószertár mellett)
működik.
A hulladékgyűjtő sziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára
szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A
hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett, az adott hulladékfajta
gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben szabad elhelyezni.
a)
b)

(4)4
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

5. §

(1)
(2)

4
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(3)5

(4)
6. §

(1)6

(2)

7. §

(1)7

(2)

(3)

(4)

8. §

5

(1)

A hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett gyűjtőedényekben, kizárólag az azokon
lévő feliratoknak megfelelő anyagú hulladékokat szabad elhelyezni. A
hulladékgyűjtő szigeten üveghulladék gyűjtését szolgáló gyűjtőedény
található, egyéb szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtését szolgáló gyűjtőedény
elhelyezhető.
A hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett konténerek ürítésére telítődéshez
igazodva, havi rendszerességgel kerül sor.
Az ingatlanhasználó a papír-, műanyag és fémhulladékot hulladékgyűjtő
szigeten, hulladékudvarban, a hulladékkezelő központban, valamint a
szelektív gyűjtésre rendszeresített zsákban vagy konténerben jogosult
elhelyezni. A szelektív gyűjtésre rendszeresített sárga színű zsákban vagy
konténerben a műanyag és fémhulladékot, a kék színű zsákban vagy
konténerben a papírhulladékot szabad elhelyezni.
Az (1) bekezdés szerinti gyűjtőedényben elhelyezett, elkülönítetten gyűjtött
hulladékot a Közszolgáltató négyhetente, előre meghirdetett időpontban
elszállítja. A hulladék gyűjtésére és elszállítására az ingatlanon gyűjtött
vegyes hulladék összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
A nagy darabos hulladék (lom) – lakásokban, nem lakás céljára szolgáló
helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy,
bútor, egyéb ingóság - gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a
Közszolgáltató évente legalább egy alkalommal a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
keretében
gondoskodik.
Lebonyolításáról
és
megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a
Közszolgáltató gondoskodik.
A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a
rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem
helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A Közszolgáltató
által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás
semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladékra, építési törmelékre,
járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem
terjed ki.
Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a
közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. A lakosságot az
önkormányzat a helyben szokásos módon tájékoztatja.
A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőzően 48 órával
helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre. A veszélyesnek nem minősülő
elektronikus hulladék gyűjtésére az egyéb nagy darabos hulladéktól
elkülönítve kerül sor, ezért az elektronikus hulladék a kihelyezéskor
elkülönítendő.
Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a
jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által
jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa,
továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő,
vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve
veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.
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(2)

(3)

(4)

(5)

9. §

(1)

(2)
10. §

(1)

(2)
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Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék
keletkezik, úgy kell végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve
veszélyessége a lehető legkisebb legyen, illetve a hasznosítását minél
nagyobb mértékben segítse elő.
A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége
végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti
vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet.
Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a
háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat az ingatlanhasználó köteles
a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a
veszélyes hulladék átvételére feljogosított hulladékkezelőnek átadni, illetve
az egyes veszélyes hulladékoknak a többi hulladéktól való elkülönített
gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket igénybe venni.
A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat a közszolgáltató a
lomtalanítási szolgáltatás keretében, de a nem veszélyes hulladéktól
elkülönítetten térítésmentesen gyűjti és szállítja, valamint gondoskodik az
ártalmatlanításukról.
A Közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, 30 napon túli díjhátralékkal
nem rendelkező természetes személy ingatlanhasználó elhelyezheti a Lenti,
Honvéd utca 23/7 hrsz-ú hulladékudvarban vagy a Lenti 054/7 hrsz-ú
hulladékkezelő központban
a)
a műanyag-, papír-, fémhulladékot, az üveget,
b)
a veszélyes hulladékot, a használt étolajat, a gumiabroncs hulladékot,
az elektronikai hulladékot,
c)
a lomhulladékot és
d)
a közszolgáltatás körébe tartozó építési-bontási hulladékot.
A hulladékudvarba vagy a hulladékkezelő központba történő szállításról az
ingatlanhasználó gondoskodik saját költségére.
A települési szilárd hulladék ártalmatlanítására a hatósági engedélyekben
rögzítettek betartásával a Zalaegerszeg 0182/13 hrsz-ú ingatlanon és az
ingatlanon lévő létesítményben kerül sor.
A szelektíven gyűjtött hulladékok előkezelése a Lenti 054/7 hrsz-ú
telephelyen; tárolása a hasznosítónak történő átadásig a Lenti 046 hrsz-ú
telephelyen történik.
4. Záró rendelkezések

11. §
12. §8

8

Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.
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