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Hugyag Község Önkormányzatának
10/2003. (XI. 24.) Ö. r. számú rendelet-tervezete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a
közszolgáltatás igénybevételének szabályairól
Hugyag Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1)
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelés részletes szabályairól az alábbi rendeletet
alkotja:
I.

Fejezet

Általános rendelkezések
1. §. (1) Hugyag Község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. A közszolgáltatás kiterjed a
közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben,a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezése
céljából történő rendszeres elszállítására.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Hugyag Község
közigazgatási területére terjed ki.
(3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. (továbbiakban: Szolgáltató).
2. §. (1) E rendelet alkalmazásában:
1. Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető a
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű, azzal együtt kezelhető más hulladék,
kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott hulladékokat;
2. Háztartási szilárd hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban,
valamint a pihenés, üdülés, gépjárműtárolás céljára használt helyiségekben,
valamint az intézményekben keletkező, a szolgáltató által rendszeresített
gyűjtőtartályokban átmenetileg tárolható, a jogszabályi előírásoknak megfelelő
zárt rendszerű géppel szállítható szilárd hulladék (pl. a konyhai hulladék, papír,
üveg. csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak,
hamu, korom, továbbá kis mennyiségű falvakolat, a kerti és járdatakarítási
hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, a lakásban folytatott gazdálkodó
tevékenység gyakorlásából keletkezett szilárd hulladék, feltéve, hogy együttesen
elhelyezhető a Szolgáltató által rendszeresített szemétgyűjtő tartályokban és
ártalmatlanítható;
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3. Lomtalanítás alátartozó háztartás hulladék: az az alkalmilag képződött
vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amelyen a közszolgáltatást
végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben mérete vagy
mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és
ártalmatlanításáról a Szolgáltató gondoskodik;
4. Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkező ,
a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem
minősülő települési szilárd hulladék;
5. Ingatlantulajdonos:
- lakás, garázs esetében az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos,
- nem lakás céljára szolgáló ingatlan (helyiség) esetében az ingatlan
(helyiség) használója, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék
keletkezik;
- ingatlantulajdonosnak minősül a Hugyag Község Önkormányzatának
tulajdonában lévő lakások bérlője.
6. Hulladékkelező: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége
körében a hulladék birtokosától átveszi és kezeli;
7. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása,
előkészítése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;
8. Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere,
beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és
veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a
kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását,
utógondozását,a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az
ezekhez kapcsolódó szaktanácsadás és oktatás.
9. Szolgáltató: Hugyag Község közigazgatási területén a településim szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közigazgatás ellátására azz e rendeletben
feljogosított hulladékkezelő;
10. Hulladékkezelési közszolgáltatás: jelen rendeletben megjelölt települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e
rendeltben feljogosított hulladékkezelő;
11. Nem települési szilárd hulladék: melyre nem terjed ki a hulladékkezelési
közszolgáltatás.
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4.§. (1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelése hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Feladata e tekintetben különösen:
-

a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék
rendszeres begyűjtésének és elszállításának megszervezése
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(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Szolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a
Szolgáltató rendelkezésére bocsátott,a jelen rendelet 3. §. (1) bekezdésében megjelölt
települési szilárd hulladék elhelyezése céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

Az ingatlantulajdonon kötelezettségei

5.§. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokában került
települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni,
továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.
E kötelezettségének az ingatlantulajdonos az alábbiak szerint tehet eleget:
A települési szilárd hulladékot-különös tekintettel a hulladék további kezelésére-az
elszállításra való átvételig a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon
gyűjti, illetve tárolja;
Az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben
feljogosított hulladékkezelőnek adja át.
A hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék
mások életét, testi épségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített
környezetet ne szennyezze,a növény- és állatvilágot ne károsítsa,a közrendet és a
közbiztonságot ne zavarja;
Az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha a tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezte cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül szolgál, köteles az egyéb települési szilárd hulladékát a
gazdálkodó szervezetnek az ingatlan folytatott tevékenysége során keletkezett nem települési
szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni.
(4) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladéktermelés hiányában
nem, illetve csak részben veszi igénybe.
II.

Fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás
kötelező igénybevétele
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6.§. (1) A hulladék begyűjtésére és elszállítására hetente egy alkalommal. ……….. napokon
kerül sor.
(2) a helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt
a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza
létre, hogy a szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(3)A Szolgáltató az Önkormányzattal szerződést köt.
(4) A közszolgáltatási jogviszony létrejöttéről, valamint a közszolgáltatás teljesítésének
feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni.
Az értesítésben meg kell jelölni a külön jogszabályban felsorolt feltételeket.
(5) A (3) bekezdésében meghatározott szerződés tartalma megegyezik a Szolgáltató által
készített értesítés tartalmával.
(6) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
Szolgáltató az ingatlantulajdonost- a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles.

A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

7.§, (1) az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására az
azt elszállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni.
Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a sorszámmal és ,,HUGYAG’’ felirattal ellátott
gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni, amennyiben tárolási kötelezettsége az
ingatlanon belül van. Ezen túlmenően átvételi elismervényt köteles aláírni, melyben anyagi
felelősséget vállal az általa átvett gyűjtőedény bármilyen módon történő elvesztése, eltűnése
stb. miatt.

A hulladék gyűjtése és elszállítására átvett gyűjtőedények elhelyezésével,
használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

8.§. (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles
elhelyezni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a
megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedények fedelének- a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében-lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kel elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon,
valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a
jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járható baleset vagy károkozás
veszélyével.
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9.§. (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztaságáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

10.§. (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amelyek az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az
edényt üríthetővé, illetőleg használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott kért
megtéríteni.
(2) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot elhelyezni, valamint olyan hulladékot,
amelyek veszélyeztetik a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek testi
épségét, egészségét.
(3) Tilos a hulladékot elhagyni – a gyűjtés,a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
Elhagyott hulladék
11.§. (1) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési költsége a hulladék tulajdonosát, ha annak
személye nem állapítható meg – az ellenkező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.
(2) Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a hulladékkezelés éa eljárás költségei
vele szemben érvényesítendők.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
(2) 12.§. (1) Hulladékkezelési közszolgáltatási díjat az Önkormányzat nem állapít meg, a
lakosság részére ez díjtalanul végzett közszolgáltatásnak minősül, a szemét elszállításának
és ártalmatlanításának díját a magánszemélyek kommunális adója tartalmazza (5.000
Ft/ingatlan/év).
(2) A gazdálkodó tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozást működtető
egységek a szemét begyűjtéséért és elszállításáért – miután magánszemélyek kommunális
adóját nem fizetnek – 5.000 Ft/év szemétszállítási díjat kötelesek fizetni.
(3) A (2) bekezdésében meghatározott egységek közszolgáltatási díjának esedékességét a
Szolgáltató állapítja meg.
(4) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért a (2) bekezdésében meghatározott
egységeket terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
(5) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az egység
figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.
(6) A felszólítás eredménytelensége esetén – a díjhátralék keletkezését követő 90. napot
követő – a Szolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralékot az
Önkormányzattól igényelheti.
(7) A szabályosan benyújtott igénylés alapján az Önkormányzat jegyzője – külön
jogszabályban meghatározottak szerint – haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a
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(8) felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot az Önkormányzat 8
napon belül átutalja a Szolgáltatónak. Ha a köztartozás behajthatatlanná válna, az
Önkormányzat a behajthatatlanság tényének megállapítását követő 8 napon belül megtéríti a
díjhátralékot a Szolgáltató részére.

III.

Fejezet

A hulladékkezelés helyi közszolgáltatás alá nem tartozó nem települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

13.§ (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele a Hgt. 13. §.(1)
bekezdésében megjelölt nem települési szilárd hulladékra nem terjed ki.

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más
módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy
hasznosításáról gondoskodni.

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője,
birtokosa a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy
hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy az erre
feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés
költségeinek megfizetésével teljesíti.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot a Nógrádmarcali Regionális Hulladéklerakóhelyre, illetőleg egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező
ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély
nélkül maga is elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az
ártalmatlanító nem veszi át, annak elhelyezésére egyéb ártalmatlanító helyet kell igénybe
venni.

(5) A hulladék elszállítása során olyan gondnoksággal kell eljárni, hogy a hulladék a
szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán nem szóródjon és más
környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék
eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlan köteles gondoskodni.

(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén az igénybe vett
gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa,
illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és
fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.
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(7) A (6) bekezdésében előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak
szerint – mind a kijelölt ártalmatlanító-hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb
ártalmatlanító-hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.
(8) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre
szállítja,a hulladék átadásával egyidejűleg, a számla ellenében díjat köteles fizetni az
üzemeltető részére.

14.§. (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések
megtartásának ellenőrzését – a vonatkozó jogszabályok szerint – az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat Nógrád Megyei Intézete végzi.
(2)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szabálysértési ügyekben hatóságként Hugyag
község jegyzője jár el.

15.§. Szabálysértést követ el és 20.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal, illetve 10.000 Ft-ig terjedő
helyszíni bírsággal sújtható, aki
h) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást nem e
rendeletben meghatározott módon veszi igénybe;

b) a kötelező közszolgáltatás teljesítése érdekében a rendeletben előírt bejelentési
kötelezettségnek nem tesz eleget;

c) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul végzi;

d) települési szilárd hulladékot ingatlanán felhalmoz, illetve a közterületre vagy más
ingatlanára a rendeletben megállapított feltételekről eltérően kihelyez;

e) a gyűjtőtartályban folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan veszélyes anyagot
helyez el, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét,
egészségét;
f) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának a közszolgáltató által jogszerű
megtagadását követően a megtagadás alapjául szolgáló okokat a hulladék elszállításának
újabb időpontjáig nem szünteti meg;

g) lomtalanítás alá tartozó hulladékot a közszolgáltató által megjelölt időponttól eltérő időben
helyez ki, illetve olyan hulladékot helyez ki, amelyre a lomtalanítás nem vonatkozik;
h) települési szilárd hulladékot Hugyag község közigazgatási területére beszállít.
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Záró rendelkezések

16. §. (1) Jelen rendelet 2004. január hó 01. napján lép hatályba.
Egyidejűleg 2003. december hó 31. napjával hatályát veszti az Önkormányzat helyi
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 2/2003. számú rendelete.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

17.§.
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Hugyag, 2009. december 02.

Borda Attila sk.
polgármester

Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet sk.
körjegyző

Kihirdetve:

Hugyag, 2009. december 2.
Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet sk.
körjegyző
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