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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én, 

11 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt ülésen. 

 

Rendelet száma Tárgya 

5/2015. (III.26.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

kötelező helyi közszolgáltatásról 

6/2015. (III.26.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

7/2015. (III.26.) Az intézményekben folyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a 

személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb 

szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi étkeztetésről szóló 

5/2007. (IV.21.) rendelet módosításáról 

  

Határozat száma Tárgya 

43/2015. (III.25.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg 

kötelezett közszolgáltató megválasztása 

44/2015. (III.25.) A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása 
45/2015. (III.25.) Hammer István beadványához elvi hozzájárulás megadása 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 

 Kóti László alpolgármester 

 Dr. Katona Miklósné képviselő 

 Bozó Lászlóné képviselő 

  

Távolmaradását bejelentette: Kovács Dániel képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Panyik Anita aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 

 

Meghívó szerinti napirendi pontok: 

 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása. 

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, 

valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet 

elfogadása. 

3. Az intézményekben folyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás keretében 

biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, munkahelyi étkeztetésről szóló 

rendelet módosításának elfogadása. 

 

4. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Tanács Társulási megállapodásának 

elfogadása. 

 

5. Egyebek. 

 

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egy képviselő távol van, amit 

előre bejelentett, de a testület így is határozatképes.  

Aki a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

A  kép v i s e lő - t e s t ü l e t  4  i g en  s z a va za t ta l ,  ha t ár oz a th oz a t a l  n é l kü l  e l f og ad ta  a  

m eg h í vó  s z er i n t  a  na p i r en d i  po n t o k  t árg ya l ás á t .  

 

I. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

helyi közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása. 

 

Zagyva Ferencné: Megkaptátok a rendelet-tervezetet. 

 

Panyik Anita: A rendelet tartalmára vonatkozó tervezetet határozat formájában korábban kellett 

volna elfogadni, idő hiányában ez a lépés kimaradt. A rendelet-tervezetet szakmai véleményezés 

céljából megküldtük a környezetvédelmi hatósághoz, ahonnan észrevétel eddig nem érkezett. Ahol 

nincs szennyvízvezeték kiépítve, a szennyvizet el kell szállítani, egy erre a tevékenységre jogosult 

közszolgáltatót kell választania az önkormányzatnak és kizárólagosságát biztosítania. Mivel kevés 

olyan ingatlan van a településen, amely nincs a csatornahálózatra rákötve, ezért az éves szolgáltatás 

értéke a nemzeti közbeszerzési értékhatárt nem éri el, így közbeszerzési eljárást nem kell 

lefolytatni. Két vállalkozástól kértünk árajánlatot. Az egyik az ÉRV Zrt., amely 7.920.- Ft/alkalom 

+ÁFA összegű alapdíjra és 2.705.- Ft/m3 ürítési díjra adott ajánlatot. A másik egy ostorosi 

vállalkozó, aki 2.000.- Ft/m3+ÁFA közszolgáltatási díjat ajánlott, tehát ez olcsóbb. 

 

Zagyva Ferencné: Javaslom, hogy az olcsóbb ajánlatot, az ostorosi vállalkozóét fogadjuk el. Ha 

kérdésetek és hozzászólásotok nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozatot: 
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Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás biztosítására a 2015. április 

1.-december 31. közötti időtartamra közszolgáltatási szerződést köt Koós János 3326 Ostoros, 

Hunyadi út 28. szám alatti székhelyű vállalkozóval. A közszolgáltatás díja 2.000 Ft/m3 + ÁFA, 

amely a szállítás és az ártalmatlanítás költségét is tartalmazza. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az aljegyzőt, hogy a kiválasztott közszolgáltató adatait és a 

közszolgáltatás díját a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi 

közszolgáltatás biztosításáról szóló rendelet-tervezeten átvezesse. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

  

S  z  a  v  a  z  á  s  

 

A  kép v i s e lő - t e s t ü l e t  dö n t és ho za ta l ába n  4  f ő  v e t t  r és z t ,  m e l yb ő l  4  i g en  

s za vaz a t t a l  a  k ép v i s e lő - t e s tü l e t  a z  a l áb b i  h a t ár oza to t  hoz t a :  

 

43/2015. (III.25.) önkormányzati határozat 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás biztosítására a 2015. április 

1.-december 31. közötti időtartamra közszolgáltatási szerződést köt Koós János 3326 Ostoros, 

Hunyadi út 28. szám alatti székhelyű vállalkozóval. A közszolgáltatás díja 2.000 Ft/m3 + ÁFA, 

amely a szállítás és az ártalmatlanítás költségét is tartalmazza. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az aljegyzőt, hogy a kiválasztott közszolgáltató adatait és a 

közszolgáltatás díját a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi 

közszolgáltatás biztosításáról szóló rendelet-tervezeten átvezesse. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Zagyva Ferencné: Ha kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem fel a fenti 

módosításokkal az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet: 

 

Bükkszék Község Önkormányzati Képviselő-testületének  

  /2015. ( .   .) önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos  

kötelező helyi közszolgáltatásról 
 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Vgtv. 4. § (2) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján véleményezési jogkörben 

eljáró Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1.§ 
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E rendelet hatálya kiterjed Bükkszék község közigazgatási területén: 

a) a közterületen meglévő közműhálózatra nem csatlakozott, a folyékony hulladékszállításba 

bevont és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokra. 

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást 

ellátó vállalkozásra. 

 

2.§ 

 

E rendelet alkalmazásában: 

1. ingatlantulajdonos: annak az ingatlannak a tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa vagy 

egyéb jogcímen használója, amelyen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

keletkezik. 

2. háztartás: minden olyan ingatlan, amely a lakhatás, pihenés, üdülés célját szolgálja, a 

tulajdonviszonyokra tekintet nélkül, továbbá azon egyéb ingatlanok, amelyek a vezetékes 

ivóvíz-hálózatra rákötésre kerültek. 

3. folyékony hulladék: a háztartásokból származó folyékony hulladék 

4. hulladékkezelési közszolgáltatás: a folyékony hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására 

irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató szállítóeszközével az ingatlanon 

összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott folyékony hulladék ártalmatlanítás 

vagy hasznosítás céljából történő elhelyezésére irányul a vízügyi hatóság által kijelölt 

leürítő helyeken.  

5. az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége: 

vezetékes ivóvízzel ellátott vagy mért vízfogyasztással rendelkező ingatlan esetén az 

ingatlanon fogyasztott ivóvíz mennyiségével, egyéb esetekben pedig az ingatlanról 

ténylegesen elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével 

egyezik meg. 

6. egységnyi díj: az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

köbméternyi térfogatára vetített közszolgáltatási díja. 

7. ártalmatlanító hely: a folyékony hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra 

létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény. 

8. szolgáltató: Bükkszék község közigazgatási területén a folyékony hulladékkal kapcsolatos 

helyi közszolgáltatás ellátására a rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatározott, arra 

kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő. 

9. üdülőingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman, 

nyaraló, csónakház) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró épület. 

 

2. A közszolgáltatás tartalma, területe 

3.§ 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Bükkszék község 

közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanon keletkező ideiglenes tárolásra szolgáló 

gyűjtőhelyről történő begyűjtésre, elszállítására, és az ártalmatlanítás céljából a Bükkszék község 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által kijelölt ártalmatlanító telepen történő 

elhelyezésre terjed ki. 

 

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése, a működési terület határai 

4.§ 

 

(1) Bükkszék község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató: 

Koós János ev. 3326 Ostoros, Hunyadi út 28. 
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(2) Bükkszék község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvizeket a bátori Szennyvíz Telepen kell ártalmatlanítani. 

 

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama 

5.§ 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását 

annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak 

kell biztosítani. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a 

rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy 

alkalommal igénybe venni.  

 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe 

vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie. A megrendelés személyesen, telefonon vagy e-mailban 

a közszolgáltató ügyfélszolgálatán történik. 

 

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó 

szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön 

létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől 

számított 48 órán belül elvégezni. 

 

(6) A közszolgáltatás körében az ingatlan használója és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a 

tény hozza létre, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésével rendelkezésre áll. 

 

(7) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban 

köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A közszolgáltatás feltételeiben 

bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 

– írásban értesíteni köteles.  

 

(8) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével 

összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen 

elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási 

helye akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen. 

 

5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

6.§ 

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes 

tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi 

csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási 

szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások 

szerint gyűjteni, valamint átadni.  

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a 

közszolgáltatást a megfelelő időben, de évente legalább egy alkalommal a rendeletben megjelölt 

Közszolgáltatótól megrendelni és elszállítatni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási 

díjat megfizetni.  
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(3) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által 

szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem 

keletkezik szennyvíz.  

 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen 

a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.  

 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal 

eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 

veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot 

ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.  

 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 

egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.  

 

(7) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége 

alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik, és ennek 

tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. Az önkormányzat jogosult a bejelentett tény 

valóságtartalmát ellenőrizni, az ellenőrzést az ingatlantulajdonos tűrni köteles. 

 

(8) Mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól az ingatlantulajdonos, ha kérelmére 

elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély másolatával igazolja a közszolgáltató felé, hogy az 

ingatlanán történő szennyvíz-kezelés- és ártalmatlanítás a jogszabályoknak megfelelően történik. 

Ezen igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a kezelő-ártalmatlanító berendezés üzembe 

helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. 

 

6. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

7.§ 

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződés által érintett felekre – a 

Közszolgáltatóra és a Megrendelő ingatlantulajdonosra- vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. 

 

(2) A szerződésben meg kell jelölni:  

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,  

b) a teljesítés helyét,  

c) a begyűjtési gyakoriságot,  

d) a felek jogait és kötelezettségeit.  

 

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:  

a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,  

b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,  

c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,  

d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.  

 

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos 

kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

8.§ 

 

 (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana 

területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.  

 

(2) Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű 

szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes 
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anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, 

ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító 

telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.  

 

(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a 

mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadja 

annak elszállítását.  

 

(4) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) 

bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen 

szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem 

helyezhető el.  

 

8. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

9.§ 

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni személyes 

adatait, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté 

válik.  

 

(2) Az Önkormányzat felhatalmazza a Közszolgáltatót a szerződő fél személyes adatainak 

kezelésével, a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések betartásával.  

 

9. A közszolgáltatás díja 

10.§ 

 

(1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

kezelési közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős közszolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek 

egységnyi díját jelen rendelet melléklete tartalmazza. Az alkalmazható legmagasabb közszolgálati 

díjat a Képviselő-testület egy éves időtartamra állapítja meg. A Szolgáltató minden évben egy 

alkalommal – legkésőbb október 31-ig – kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a 

közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – költségelemzéssel alátámasztott, a Képviselő-testület 

által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket, a tényleges és szükséges ráfordításokat, az 

ésszerű nyereségeit is tartalmazó – változása függvényében. 

 

(2) Egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és beszállított háztartási 

szennyvízmennyiség egységnyi térfogatának ürítési díja.  

 

(3) Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (2) bekezdés szerinti 

egységnyi díjtétel és a beszállított mennyiség szorzata alapján kell megállapítani.  

 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles  

a) az alapdíjat a Közszolgáltató által a begyűjtés helyén kiállított számla alapján a helyszínen,  

b) az ürítési díjat alkalmanként a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével  

egyidejűleg, a Közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni.  

 

(5) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével 

kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.  

 

(6) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya 

nincsen.  
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(7) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja 

válaszolni köteles.  

 

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási díj a szippantott szennyvízre vonatkozó 

rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő 

módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvényben meghatározott rezsicsökkentést tartalmazza.  

 

10. Záró rendelkezések 

11.§ 

 

A rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.  

 

 

Bükkszék, 2015. március 25. 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 

 

 

melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló    /2015. (  .   .) önkormányzati rendelethez 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

közszolgáltatás díja 

 

 

Koós János ev. (3326 Ostoros, Hunyadi út 28.) ajánlata alapján:    2.000 Ft/m3 +ÁFA 

 

Dugulás elhárítás, csatornamosás :     13.000 Ft/óra + ÁFA 

 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  

 

A  kép v i s e lő - t e s t ü l e t  dö n t és ho za ta l ába n  4  f ő  v e t t  r és z t ,  m e l yb ő l  4  i g en  

s za vaz a t t a l  a  k ép v i s e lő - t e s tü l e t  a z  a l áb b i  r end e l e t e t  ho z ta :  

 

Bükkszék Község Önkormányzati Képviselő-testületének  

5/2014. (III.26.) önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról 

 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Vgtv. 4. § (2) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján véleményezési jogkörben 

eljáró Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1.§ 
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E rendelet hatálya kiterjed Bükkszék község közigazgatási területén: 

c) a közterületen meglévő közműhálózatra nem csatlakozott, a folyékony hulladékszállításba 

bevont és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokra. 

d) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást 

ellátó vállalkozásra. 

 

2.§ 

E rendelet alkalmazásában: 

10. ingatlantulajdonos: annak az ingatlannak a tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa vagy 

egyéb jogcímen használója, amelyen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

keletkezik. 

11. háztartás: minden olyan ingatlan, amely a lakhatás, pihenés, üdülés célját szolgálja, a 

tulajdonviszonyokra tekintet nélkül, továbbá azon egyéb ingatlanok, amelyek a vezetékes 

ivóvíz-hálózatra rákötésre kerültek. 

12. folyékony hulladék: a háztartásokból származó folyékony hulladék 

13. hulladékkezelési közszolgáltatás: a folyékony hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására 

irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató szállítóeszközével az ingatlanon 

összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott folyékony hulladék ártalmatlanítás 

vagy hasznosítás céljából történő elhelyezésére irányul a vízügyi hatóság által kijelölt 

leürítő helyeken.  

14. az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége: 

vezetékes ivóvízzel ellátott vagy mért vízfogyasztással rendelkező ingatlan esetén az 

ingatlanon fogyasztott ivóvíz mennyiségével, egyéb esetekben pedig az ingatlanról 

ténylegesen elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével 

egyezik meg. 

15. egységnyi díj: az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

köbméternyi térfogatára vetített közszolgáltatási díja. 

16. ártalmatlanító hely: a folyékony hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra 

létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény. 

17. szolgáltató: Bükkszék község közigazgatási területén a folyékony hulladékkal kapcsolatos 

helyi közszolgáltatás ellátására a rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatározott, arra 

kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő. 

18. üdülőingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman, 

nyaraló, csónakház) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró épület. 

 

 

2. A közszolgáltatás tartalma, területe 

3.§ 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Bükkszék község 

közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanon keletkező ideiglenes tárolásra szolgáló 

gyűjtőhelyről történő begyűjtésre, elszállítására, és az ártalmatlanítás céljából a Bükkszék község 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által kijelölt ártalmatlanító telepen történő 

elhelyezésre terjed ki. 

 

 

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése, a működési terület határai 

4.§ 

 

(1) Bükkszék község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató: 

Koós János ev. (3326 Ostoros, Hunyadi út 28.) 
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(2) Bükkszék község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvizeket a bátori Szennyvíz Telepen kell ártalmatlanítani. 

 

 

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama 

5.§ 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását 

annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak 

kell biztosítani. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a 

rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy 

alkalommal igénybe venni.  

 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe 

vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie. A megrendelés személyesen, telefonon vagy e-mailban 

a közszolgáltató ügyfélszolgálatán történik. 

 

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó 

szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön 

létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől 

számított 48 órán belül elvégezni. 

 

(6) A közszolgáltatás körében az ingatlan használója és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a 

tény hozza létre, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésével rendelkezésre áll. 

 

(7) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban 

köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A közszolgáltatás feltételeiben 

bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 

– írásban értesíteni köteles.  

 

(8) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével 

összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen 

elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási 

helye akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen. 

 

5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

6.§ 

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes 

tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi 

csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási 

szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások 

szerint gyűjteni, valamint átadni.  

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a 

közszolgáltatást a megfelelő időben, de évente legalább egy alkalommal a rendeletben megjelölt 

Közszolgáltatótól megrendelni és elszállítatni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási 

díjat megfizetni.  
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(3) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által 

szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem 

keletkezik szennyvíz.  

 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen 

a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.  

 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal 

eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 

veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot 

ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.  

 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 

egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.  

 

(7) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége 

alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik, és ennek 

tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. Az önkormányzat jogosult a bejelentett tény 

valóságtartalmát ellenőrizni, az ellenőrzést az ingatlantulajdonos tűrni köteles. 

 

(8) Mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól az ingatlantulajdonos, ha kérelmére 

elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély másolatával igazolja a közszolgáltató felé, hogy az 

ingatlanán történő szennyvíz-kezelés- és ártalmatlanítás a jogszabályoknak megfelelően történik. 

Ezen igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a kezelő-ártalmatlanító berendezés üzembe 

helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. 

 

 

 

6. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

7.§ 

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződés által érintett felekre – a 

Közszolgáltatóra és a Megrendelő ingatlantulajdonosra- vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. 

 

(2) A szerződésben meg kell jelölni:  

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,  

b) a teljesítés helyét,  

c) a begyűjtési gyakoriságot,  

d) a felek jogait és kötelezettségeit.  

 

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:  

a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,  

b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,  

c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,  

d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.  

 

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával 

kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

8.§ 

 

 (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana 

területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.  
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(2) Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű 

szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes 

anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, 

ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító 

telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.  

 

(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a 

mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadja 

annak elszállítását.  

 

(4) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) 

bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen 

szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem 

helyezhető el.  

 

8. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

9.§ 

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni személyes 

adatait, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté 

válik.  

 

(2) Az Önkormányzat felhatalmazza a Közszolgáltatót a szerződő fél személyes adatainak 

kezelésével, a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések betartásával.  

 

 

9. A közszolgáltatás díja 

10.§ 

 

(1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

kezelési közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős közszolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek 

egységnyi díját jelen rendelet melléklete tartalmazza  

Az alkalmazható legmagasabb közszolgálati díjat a Képviselő-testület egy éves időtartamra 

állapítja meg. A Szolgáltató minden évben egy alkalommal – legkésőbb október 31-ig – 

kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos 

költségeinek – költségelemzéssel alátámasztott, a Képviselő-testület által elismert és műszakilag 

indokolt fejlesztéseket, a tényleges és szükséges ráfordításokat, az ésszerű nyereségeit is tartalmazó 

– változása függvényében. 

(2) Egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és beszállított háztartási 

szennyvízmennyiség egységnyi térfogatának ürítési díja.  

 

(3) Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (2) bekezdés szerinti 

egységnyi díjtétel és a beszállított mennyiség szorzata alapján kell megállapítani.  

 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles  

a) az alapdíjat a Közszolgáltató által a begyűjtés helyén kiállított számla alapján a helyszínen,  

b) az ürítési díjat alkalmanként a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével  

egyidejűleg, a Közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni.  

 

(5) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével 

kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.  
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(6) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya 

nincsen.  

 

(7) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja 

válaszolni köteles.  

 

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási díj a szippantott szennyvízre vonatkozó 

rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő 

módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvényben meghatározott rezsicsökkentést tartalmazza.  

 

10. Záró rendelkezések 

11.§ 

 

A rendelet 2015.április 1-jén lép hatályba.  

 

 

Bükkszék, 2015. március 25. 

 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 
 

 

 

melléklet 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló 5/2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja 

 

Koós János ev. (3326 Ostoros, Hunyadi út 28.) ajánlata alapján a közszolgáltatási díj  

 

2.000 Ft/m3 +ÁFA 

 

Dugulás elhárítás, csatornamosás 13.000 Ft/óra + ÁFA 
 

 

II. napirendi pont: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

szóló rendelet elfogadása. 

Panyik Anita: A hulladékgazdálkodási rendelet a már hatályon kívül helyezett hulladéktörvény 

szerint volt megalkotva, ez volt az egyik oka, amiért át kellett dolgozni. A másik ok, hogy a 

Törvényességi Főosztály kifogásolta a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék felső súlykorlátjának 

meghatározását, valamint legalább kétféle űrmértékű gyűjtőedényzetet kell biztosítania a 

közszolgáltatónak, a keletkező hulladék mennyiségének függvényében. A jelenlegi rendelet 

tartalmaz szabálysértésekre vonatkozó rendelkezéseket is, amelyet már korábban hatályon kívül 

kellett volna helyezni. Ezért új rendelet megalkotása célszerű. 

Zagyva Ferencné: Ha kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az előterjesztés 

szerinti rendelet tervezetet: 

 

A  P o lg ár m es t er  f e lo l va ss a  é s  s za vazás ra  t e s z i  f e l  s zó  s z e r i n t ,  vá l t oz t a t ás  

n é l kü l  a z  e l ő t e r j es z t é sb en  s z er ep lő  r end e l e t  t e r vez e t e t .   
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S  z  a  v  a  z  á  s  

 

A  kép v i s e lő - t e s t ü l e t  dö n t és ho za ta l ába n  4  f ő  v e t t  r és z t ,  m el yb ő l  4  i g en  

s za vaz a t t a l  a  k ép v i s e lő - t e s tü l e t  a z  a l áb b i  r end e l e t e t  ho z ta :  

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete 

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
 
 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35. § (1) bekezdésében és a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

figyelemmel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. 

(XII.31.) Korm. rendeletben és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 

részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendeletben foglaltakra,  

a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) Bükkszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) – a köztisztaság és a 

településtisztaság biztosítása, az épített és természeti környezet megóvása, a közegészségügy 

és az emberi egészség védelme, továbbá a közszolgáltatás kiszámítható folyamatos és 

biztonságos ellátása, illetőleg e tevékenység ellenőrizhetősége érdekében – a jelen rendeletben 

foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez: 

 

a) a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő (a továbbiakban: 

Közszolgáltató) szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy 

az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési 

szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására, valamint 

 

b) a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítésére és 

működtetésére. 

 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék (a továbbiakban: hulladék) gyűjtésére, 

begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, valamint további kezelésére. Nem terjed ki 

ugyanakkor a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a radioaktív hulladékokra, valamint az 

ezekkel összefüggő tevékenységekre. 

 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az ingatlanhasználóra, és a hulladék minden birtokosára, 

akinek életvitele, vagy egyéb tevékenysége, működése során hulladék keletkezik, vagy 

ingatlanán hulladék van, továbbá a hulladék begyűjtőjére és kezelőjére.  
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(4) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Bükkszék község 

mindenkori közigazgatási területére terjed ki.  

 

(5) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) 

köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak 

szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni. 

 

(6) A település közigazgatási területén tilos: 

a) a hulladékot elhagyni, 

b) a gyűjtés, begyűjtés és lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, 

c) ellenőrizhetetlen körülmények között elhelyezni vagy kezelni. 

 

(7) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett Szolgáltató az Egri 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  

 székhelye: 3300 Eger, Homok u. 26. 

 KÜJ szám: 103201096 

 KTJ szám: 101019614 

 statisztikai számjele: 24737038-3811-572-10 

 

2. Alapfogalmak 

 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

 

1. települési szilárd hulladék: 

 

a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, 

üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és 

területein, valamint az intézményekben keletkező szilárd hulladék, 

 

b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező szilárd hulladék, 

 

c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál 

keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. 

 

2. inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai 

átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon 

nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba 

kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása 

következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus 

hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket. 

 

3. biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami 

anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) 

lebontható. 

 

4. hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták 

további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására 

szolgáló telephely. 
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5. hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési 

szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére 

és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt 

begyűjtőhely. 

 

6. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, 

különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, 

közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, 

szabványosított edényzettel. 

 

7. átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának elkülönítésére 

szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot a speciális 

gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt konténert (felépítményt) ürítés 

nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják. 

 

8. települési szilárdhulladék lerakó telep (a továbbiakban: hulladéklerakó): műszaki 

védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék föld 

felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények 

összessége. 

 

9. fajlagos hulladékmennyiség: a háztartásokban lakosonként évente átlagosan keletkező 

települési szilárd hulladék mennyisége (mértékegysége: kg/fő/év). 

 

10. térségi hulladéklerakó: több településen keletkező, lerakható települési szilárd hulladékból 

legalább 50.000 lakos fajlagos hulladékmennyiségének megfelelő mennyiség befogadására 

szolgáló létesítmény. 

 

11. térségi célú hulladékkezelő telep: több településen keletkező települési szilárd hulladékból 

legalább 50.000 lakos fajlagos hulladékmennyiségének megfelelő mennyiség kezelésére szolgáló 

létesítmény. 

 

12. lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy 

felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által 

rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el. 

 

13. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, valamint tulajdonosi közösség (társasház, lakásszövetkezet, 

garázsszövetkezet stb.) akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, használatában lévő ingatlanán a 

települési szilárd hulladék keletkezik. 

 

14. hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától 

átveszi, kezeli. 

 

15. 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 

szaktanácsadást és oktatást. 

 

16. szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított és kötelezett 

hulladékkezelő. 
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17. hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó 

közszolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett – az önkormányzati 

rendeletben előírt módon – a települési hulladék ingatlanhasználóktól történő begyűjtése, 

elszállítása a települési hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, kezelő 

létesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. 

 

18. közszolgáltatási díj: az ingatlanhasználó által a közszolgáltatás igénybevételéért a 

Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra 

vonatkozóan megállapított díj. 

 

19. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló 

földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás 

ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről 

szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és 

emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. 

 

20. közforgalmi területsáv: az ingatlan-nyilvántartásban közterületenként nyilvántartott 

földrészlet, amely két szomszédos ingatlan között helyezkedik el. 

 

21. köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a 

lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más 

épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek – és a hozzájuk tartozó területek, 

valamint a közterületek tisztántartása. 

 

22. zöld terület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a kerti 

burkolatokat és az építmények területét is. 

 

23. parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magában foglalja a kerti 

utakat és szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti szigetet is. 

 

24. közszolgáltatással összefüggő (személyes) adat: a közszolgáltatást igénybevevő neve, 

lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, adószám, adóazonosító jele. 

 

25. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a 

lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a hulladékról szóló törvény 

szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a 

közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll 

 

3. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

 

3. § 

(1) Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére 

hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.  

 

(2) Az Önkormányzat feladata az (1) bekezdésben foglaltak tekintetében különösen: 

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres és alkalmi 

begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, 

 

b) gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 

elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító-hely, hasznosító-hely kialakításáról, 

fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról, 

utógondozásáról és monitorozásáról, 
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c) a miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettség és megfizetése 

rendjének, az esetleges kedvezmények és az ingatlanhasználó részéről történő 

szüneteltetés eseteinek megállapítása, 

 

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeinek 

meghatározása 

 

e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes – jogszabályban meghatározott – 

hatósági jogkörök gyakorlása. 

 

4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 

4. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó alapvető kötelezettsége, hogy: 

 

a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 

elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,  

 

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, illetve a hulladékot a gyűjtésre e rendeletben 

feljogosított hulladékkezelőnek átadja, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, 

 

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a 

hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 

település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 

károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni, ha 

tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.  

 

(3) Nem terheli az ingatlanhasználót az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen 

ingatlana tekintetében, ahol hulladék nem keletkezik. 

 

(4) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett nem vonhatja ki magát a közszolgáltatásból arra 

való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladéktermelés hiányában, illetve csak részben veszi 

igénybe. 

 

(5) Az ingatlan megüresedését az ingatlanhasználó a megüresedést legalább 30 nappal 

megelőzően köteles a Közszolgáltató felé bejelenteni. 

 

5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

5. § 

 

(1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltató feladata az 

Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésében foglaltak, valamint a környezetvédelmi 

előírások megtartása mellett – az önkormányzati rendeletben előírt módon – a települési 

hulladék ingatlanhasználóktól történő begyűjtése, annak a települési hulladékkezelő telepre 
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történő elszállítása, továbbá a települési hulladék kezelése, a kezelő létesítmény üzemeltetése, 

valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. 

 

(2) A Közszolgáltató jogosult a rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatást 

igénybevevő magánszemélyek személyes és a jogi személyek szükséges adatainak 

közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kezelésére.  

 

(3) A Közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján végzett adatkezelési 

tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul betartani az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseit, különös tekintettel az 4. § és a 7. §-ban foglaltakra. 

 

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes 

tartalmi elemei 

 

6.§ 

 

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződő feleket: a Megrendelő Szajla 

Községi Önkormányzatot és a Közszolgáltatót. 

 

(2) A közszolgáltatási szerződés nyilvános, melyet a közszolgáltatással kapcsolatos egyéb 

információkkal és tájékoztatásokkal együtt a Közszolgáltató a honlapján közzétesz. 

 

(3) A közszolgáltatási szerződés legalább a hulladékról szóló törvényben és a közszolgáltató 

kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) 

Korm. rendeletben meghatározott elemeket kell tartalmaznia. A közszolgáltatási szerződés része 

továbbá: 

a) a Közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége a közszolgáltatás teljesítéséről, annak 

tapasztalatairól, 

b) a szerződés módosítása és megszűnése részletes feltételeinek meghatározása, 

c) a szerződő felek együttműködését és a viták rendezésére vonatkozó eljárás meghatározása 

d) a szerződést biztosító mellékkötelezettségek meghatározása. 

 

II. FEJEZET 

 

7. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje,  

a közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

 

7. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. 

 

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a 

települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a 

Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 

közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, illetve az ingatlanhasználó a közszolgáltatást 

igénybe veszi. 

 

(3) A közszolgáltatás teljesítésének e rendeletben szabályozott feltételeiről a Közszolgáltató az 

ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A 

hulladék begyűjtésének, elszállításának útvonalát és időpontját – a keletkező 

hulladékmennyiségek figyelembe vételével – a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az 

ingatlanhasználókat – változás bekövetkezte előtt – értesíteni. 
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(4) Amennyiben a rendelet 2. §-ának 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladék vagy 

annak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán 

– közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély, 

illetve útkezelői hozzájárulás birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni és 

szerződéssel igazolni, hogy hulladékának kezeléséről miként gondoskodik. A közterület-

használati hozzájárulás, illetve engedély megadását az Önkormányzat az általa szervezett 

közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti. 

 

8. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények 

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

8. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 

Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles vétel vagy bérlet útján 

beszerezni és igénybe venni. Köteles továbbá – a rendszeresített gyűjtőedényzet űrtartalmát 

meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – a Közszolgáltató által térítés ellenében 

rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt igénybe venni.  

 

(2) A Közszolgáltató köteles biztosítani azt, hogy valamennyi ingatlanhasználó legalább 2 

különböző űrmértékű, a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedény közül 

választhasson. A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedényt a keletkezett hulladék mennyiségének 

megfelelő méretben és számban az ingatlanhasználó kérelmére és költségére rendelkezésre 

bocsátani, mégpedig az ingatlanhasználó kérelmének kézhezvételétől számított tizenöt napon 

belül. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles 

igazolni. 

 

(3) Az ingatlanhasználó bejelentése alapján – az ingatlanhasználó költségére – a Közszolgáltató 

köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott 

mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú 

vagy további gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a szolgáltatást – 

megfelelő díjfizetés mellett – teljesíteni. 

 

(4) A megvásárolt gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról az 

ingatlanhasználó köteles gondoskodni.  

 

9. A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó  

külön szabályok 
 

9. § 

 

(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről: 

 

a) a Ht. 31. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon nem gondoskodik, vagy 

 

b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési hulladéka keletkezik, a 

közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – a környezetvédelmi 

felügyelőség által igazoltan – környezeti szempontból a Ht. 31 §-ának (2) bekezdésében 

meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. 
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(2) Az a gazdálkodó szervezet (eredeti hulladéktermelő, hulladékbirtokos), amely a hulladékot a 

hasznosítási vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek céljából hulladékkezelőhöz 

szállítja, -jogszabály eltérő rendelkezése hiányában- nem mentesül a teljes hasznosítási vagy 

ártalmatlanítási műveletek elvégzésének kötelezettsége alól.  

 

 

10. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények 

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 

 

10. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által 

megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és 

ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 

 

(2) 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 edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, 

valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényt vagy annak tartalmát 

megmozgatni vagy azzal bármely egyéb tevékenységet végezni a Közszolgáltatón kívül 

harmadik személy nem jogosult. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és 

gyalogos forgalmat, elhelyezése pedig egyébként sem járhat baleset- vagy károkozás 

veszélyének előidézésével. 

 

11. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 

rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. Kivételt képeznek ezen 

kötelezettség alól az 1100 literes és nagyobb gyűjtőedények, amelyeket a minden év április 01. 

napjától október 31. napjáig terjedő időszakban legalább kétszer, külön megrendelés szerint a 

Közszolgáltató köteles – megfelelő térítés ellenében – fertőtleníteni.  

 

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 

szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 

(3) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa 

használatba vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, 

cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Szolgáltató köteles 

– térítés ellenében – gondoskodni. 

 

(4) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, 

vagy olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést végző személyek életét, 

testi épségét, egészségét. 

 

(5) A Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint 

eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az ingatlanhasználó köteles a 

Közszolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, majd ezt követően – a kár bekövetkeztétől 

számított legkésőbb 30 napon belül – megtéríteni. 

 

12. § 

 

(1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 

emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az 
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edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Az ingatlanhasználó köteles továbbá az ily 

módon okozott esetleges kárt megtéríteni. 

 

 

11. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos 

rendelkezések 

 

13. § 

 

(1) A kötelező közszolgáltatás keretében begyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezését a 

Közszolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által a 2. mellékletben meghatározott 

létesítményben végezheti. 

 

(2) A kötelező közszolgáltatás keretein belül begyűjtött szilárd települési hulladék 

ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás (székhely: Eger, Dobó tér 2.) által külön szerződés alapján megbízott harmadik 

személy szolgáltató gondoskodik. 

 

(3) A Közszolgáltató köteles törekedni a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív 

gyűjtésére, kiemelt figyelemmel: 

 

a) a biológiailag lebomló szerves anyagokra, valamint 

 

b) a keletkező hasznosítható hulladékokra (üveg, papír, fém, műanyag). 

 

Az e körben tett intézkedéseiről a Közszolgáltató köteles a Képviselő-testületet legalább 

évente egy alkalommal tájékoztatni. 

 

(4) A Közszolgáltató a 10. §-ban foglalt előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett 

hulladékot köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani. Ha a külön díj megfizetésére 

kötelezett személye nem állapítható meg, a Közszolgáltató a számlát az Önkormányzatnak 

jogosult benyújtani. 

 

12. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó  

külön rendelkezések 

 

14. § 

 

(1) A rendelet 2. §-ának 1. pontjában meghatározott hulladékkal kapcsolatos lomtalanítás 

megszervezéséről és lebonyolításáról az Önkormányzat kezdeményezésére a Közszolgáltató a 

közszolgáltatás keretében gondoskodik. A Közszolgáltató a hulladékbirtokos számára 

ingyenesen, előre meghirdetett időpontban, évente egy alkalommal –külön díj felszámítása 

nélkül- lomtalanítás során begyűjti a háztartásban termelődött, de a gyűjtőedényben el nem 

helyezhető hulladékot.  

 

(2) A lom a közterületre a gyűjtés időpontját megelőző napon helyezhető ki, mégpedig kizárólag 

oly módon, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne veszélyeztesse.  

 

(3) Tilos a lomtalanítás során a közterületre építési törmeléket, veszélyes hulladékot, 

járműroncsot, növényi hulladékot és nyesedéket kihelyezni. 

 

(4) A hulladék elszállítását a Közszolgáltató végzi. 
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13. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

 

15. § 

 

(1) Az ingatlanhasználónak a hulladékkezelési közszolgáltatásért díjat kell fizetnie. 

 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját a szabályozásért felelős miniszter 

rendeletben állapítja meg, egyéves időszakra.  

 

(3) Ha a gyűjtőedényt a társasház, lakásszövetkezet, garázsszövetkezet tagjai közösen használják, 

a közszolgáltatás és az edényhasználat díját a lakóközösség vagy a lakásszövetkezet köteles 

fizetni, illetve az edény tartós közterületi elhelyezésére a közterület-használati engedélyt 

megkérni. 

 

(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére – a teljesített 

közszolgáltatás alapján, számla ellenében – lakóingatlanok esetében negyedéves bontásban, 

üdülőingatlanok esetében pedig évi 2 részletben előre köteles megfizetni. 

 

(5) Lakóingatlanok esetében a közszolgáltatás díját az ingatlanhasználónak negyedévente, utólag 

kell megfizetni a közszolgáltatást igénybevevőknek. A közszolgáltatás díját az 

ingatlanhasználó átutalással, készpénzfizetési megbízással postai úton vagy az 

ügyfélszolgálaton fizetheti meg. 

 

(6) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni, 

illetve a díjbeszedőnek vagy az ügyfélszolgálaton megfizetni. 

 

(7) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék, 

annak késedelmi kamata, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható 

köztartozásnak minősülnek, melynek behajtása iránt a Ht. 52. § (1-6) bekezdései szerinti 

eljárásban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézkedik. 

 

(8) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató vagy a követelés egyéb 

jogosultja felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, 

és felszólítja annak teljesítésére. 

 

(9) Közszolgáltató az önkormányzat által fenntartott, köztemetőben elhelyezett egy darab 5 m3-res 

konténer ürítését évi három alkalommal térítésmentesen biztosítja a közszolgáltatás keretén 

belül. 

 

16. § 

 

(1) Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen 

használt ingatlan) esetében az ingatlanhasználó kizárólag a használati szezon időtartama alatt 

köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni. A díjfizetés szempontjából kizárólag a április 1-

jétől szeptember 30-ig terjedő időszak minősül használati szezonnak. Az időlegesen használt 

ingatlanok tekintetében a Szolgáltató gondoskodik a gyűjtőedények megkülönböztetésre 

alkalmas egyedi megjelölésének lehetőségéről. 

 

(2) Az időlegesen használt ingatlan esetében a fizetendő közszolgáltatási díj megállapításánál a 

díjfizetési időszak helyett az (1) bekezdés szerinti használati szezon időtartamát kell alapul 

venni. 
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14. A közszolgáltatás teljesítésének és igénybevételének szünetelése 

 

17. § 

 

(1) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy 

kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható. 

 

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó – közös gyűjtőtartály használata esetén valamennyi 

tulajdonos – legalább 5 nappal a szünetelés megkezdése előtt a Közszolgáltatónál írásban 

bejelenti, hogy a lakóépület vagy lakás megszakítás nélkül legalább három hónapig 

lakatlan, a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás a lakatlanság idejére szünetel. 

 

IV. FEJEZET 

 

15. Záró rendelkezések 

 

18. § 

 

Ez a rendelet 2015. március 26-án lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Bükkszék Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet 11-24. 

§-a. 

 

 

 Zagyva Ferencné sk. Vígh Lászlóné sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

III. napirendi pont: Az intézményekben folyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes 

gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, munkahelyi 

étkeztetésről szóló rendelet módosításának elfogadása. 

 

Dr. Katona Miklósné: A 3. § (3) bekezdéséhez lenne egy megjegyzésem. Nem biztos, hogy minden 

munkavállalónak kellene adni 10 % alkalmazotti kedvezményt. A fizetések nem azonosak. 

 

Panyik Anita: Egységesen kell kezelni a kedvezményeket, nem lehet sávozni a fizetés szerint.  

 

Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem először a 

rendelet módosítására vonatkozó határozati javaslatot: 

 

A  P o lg ár m es t er  f e lo l va ss a  é s  s za vazás ra  t e s z i  f e l  s zó  s z e r i n t ,  vá l t oz t a t ás  

n é l kü l  a z  e l ő t e r j es z t é sb en  s z er ep lő  r end e l e t  t e r vez e t e t .   

 

S  z  a  v  a  z  á  s  

 

A  kép v i s e lő - t e s t ü l e t  dö n t és ho za ta l ába n  4  f ő  v e t t  r és z t ,  m e l yb ő l  4  i g en  

s za vaz a t t a l  a  k ép v i s e lő - t e s tü l e t  a z  a l áb b i  r end e l e t e t  ho z ta :  

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete 

 

az intézményekben folyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás 

keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi 

étkeztetésről szóló 5/2007. (IV.21.) rendelet módosításáról 
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Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. 

§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. fejezet 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményekben folyó étkezésről, 

nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb 

szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi étkeztetésről szóló 5/2007. (IV.21.) rendeletét (a 

továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

II. fejezet 

2. Módosuló rendelkezések 

2.§ 

 

A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„6. § Az intézmények nyersanyagnormái a következők: 

a) szociális étkezés      275 Ft + ÁFA 

b) óvoda (háromszori étkezés)     365 Ft + ÁFA 

c) alkalmazottak, munkavállalók étkezés (ebéd) 275 Ft + ÁFA 

d) vendégétkezők (tábori étkezők): 

da) reggeli      200 Ft + ÁFA 

db) ebéd      374 Ft + ÁFA 

dc) vacsora      286 Ft + ÁFA” 

 

3.§ 

 

A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„7. § (1) A Képviselő-testület az intézményekben az alábbi intézményi térítési díjakat állapítja 

meg. 

a) Napköziotthonos Óvoda  365 Ft + ÁFA 

b) szociális étkeztetés (a települési támogatásokról szóló rendeletben foglaltak alapján) 

ba) elvitellel   494 Ft + ÁFA 

bb) kiszállítással  665 Ft + ÁFA 

 

(2) A munkahelyi étkezés keretében étkezők, valamint a munkavállalók az étel előállításának 

költségeit fizetik meg, melyet a Képviselő-testület a nyersanyagnorma 200%-ában állapít meg, 

melynek összege 550 Ft + ÁFA. 

 

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott munkavállalók étkezésének díjából 10 % 

alkalmazotti kedvezményt biztosít, a térítési díj összege: 495 Ft + ÁFA. 

 

(4) A Képviselő-testület a vendégétkezők (tábori étkezők) térítési díját a nyersanyagnorma 200%-

ában állapítja meg: 

a) reggeli: 400 Ft + ÁFA 

b) ebéd:  748 Ft + ÁFA 

c) vacsora: 572 Ft + ÁFA 
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(5) Az Ifjúsági tábor konyhájáról vendégétkezést igénybevevők, illetve a munkavállalók számára 

az ebéd kiszállításának díja 100 Ft + ÁFA/alkalom.” 

 

III. fejezet 

3. Záró rendelkezések 

4.§ 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Bükkszék, 2015. március 25. 

 

 

 Zagyva Ferencné Vígh Lászlóné 

 polgármester jegyző 

 

 

IV. napirendi pont: A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Tanács Társulási 

megállapodásának elfogadása. 
 

Zagyva Ferencné: Email-ban megkaptátok az ide vonatkozó előterjesztést. 

 

Dr. Katona Miklósné: A megállapodásból azt olvastam ki, hogy új hulladékgyűjtőt akarnak 

kijelölni. Arra kellene törekedni, hogy Egernek ne az egerbaktai részén jelöljék ki. A másik dolog, 

hogy az elavult szilárd hulladéklerakók rekultiválásában Bükkszék nincs benne. Abban az időben, 

amikor én voltam a polgármester azt mondták, hogy ezt megcsinálják, mert ide akkumulátorokat is 

hordtak. Ezt kérni kell, szerintem így szavazzuk meg a határozati javaslatot, hogy ezzel 

kiegészítjük. 

 

Panyik Anita: A Társulási Megállapodás mellékletében megjelölt településcsoportoknak különböző 

uniós pályázati támogatások követelményeinek kell megfelelniük, ebben nincs átjárási lehetőség. 

 

Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi 

határozati javaslatot: 

 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., továbbiakban: Társulás) 

tagönkormányzata, a Társulás a korábban hatályos társulási megállapodását az időközben 

bekövetkezett jogszabályváltozásra (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény), illetve egyes tagönkormányzatok indítványára 

figyelemmel a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja. A képviselő-

testület utasítja a polgármestert, hogy e határozat kivonatának megküldésével a képviselő-testület 

döntéséről értesítse a Társulási Tanács Elnökét. 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: polgármester 

 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  

 

A  kép v i s e lő - t e s t ü l e t  dö n t és ho za ta l ába n  4  f ő  v e t t  r és z t ,  m e l yb ő l  4  i g en  

s za vaz a t t a l  a  k ép v i s e lő - t e s tü l e t  a z  a l áb b i  h a t ár oza to t  hoz t a :  
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44/2015. (III.25.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., továbbiakban: Társulás) 

tagönkormányzata, a Társulás a korábban hatályos társulási megállapodását az időközben 

bekövetkezett jogszabályváltozásra (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény), illetve egyes tagönkormányzatok indítványára 

figyelemmel a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja. A képviselő 

testület utasítja a polgármestert, hogy e határozat kivonatának megküldésével a képviselő-testület 

döntéséről értesítse a Társulási Tanács Elnökét. 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: polgármester 

 

 

V. napirendi pont: Egyebek 

 

Hulladékszállítás időpontjának módosulása az ünnepek miatt 

 

Zagyva Ferencné: Az egri Városgondozási Kft. értesítése szerint Húsvét hétfő helyett a 

szemétszállítás az előtte lévő szombaton, tehát április 4-én lesz. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

A Termálstand Kft. közbeszerzése  

 

Zagyva Ferencné: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Bükkszék Termálstrand Kft. 

közbeszerzési eljárása során pályázat nem érkezett. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

A Parádfürdői Állami Kórház tömegközlekedéssel történő megközelítése 

 

Zagyva Ferencné: Mint az előző ülésen tájékoztattam a testületet, a Parádfürdői Állami Kórházba 

történő utazás tömegközlekedéssel nem megoldott. Most voltak itt a Közép-Magyarországi 

Közlekedési Központ képviselői, és megállapodtunk, hogy május 1-jétől próbajáratot indítanak 

hétfő, szerda és pénteki napokon, amely reggel 8.03 perkor indul Bükkszékről.  

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

Hammer István beadványa  

 

Zagyva Ferencné: Hammer István olyan kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a volt TSZ 

tanyával szemközti területet megvette, és szeretné ezt a két területet egyesíteni. Ehhez a két terület 

közötti út nyomvonal áthelyezésére lenne szükség, a patak innenső oldalán lévő régi út helyét 

építené ki. Régen is itt volt az út, csak most már be van nőve. Ez önkormányzati út, ennyivel 

növekedne a tulajdonunk, és a kérelmező a saját költségén megcsináltatná. 

 

Dr. Katona Miklósné: Mennyiben érint ez másokat? 

 

Zagyva Ferencné: A valamikori gyümölcsöshöz vezető út egy részét érinti. 

 

Panyik Anita: A fentebb lévő ingatlantulajdonosok hozzájárulását is kérnie kell majd hozzá.  
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Kóti László: Rendben, ha a saját költségén oldja meg és építi ki a földutat. 

 

Zagyva Ferencné: Egy-két telek van még ott. Nem zárja el a bejárást, egy elvi hozzájárulást kellene 

most adni. 

 

Panyik Anita: A testület döntéséhez látni kell, hogy hogyan változik a vagyon, hány négyzetmétert 

érint, merre megy a nyomvonal, és akkor hozhatja meg döntését a testület, ha a kérelmező a 

nyomvonal-áthelyezéssel összefüggésben felmerülő valamennyi költséget vállalja. 

 

Zagyva Ferencné: Elvi hozzájárulást kellene most adnunk, amely alapján a kérelmező kidolgozza 

és benyújtja a testületnek, hogy ez mekkora területű utat érint. Ha kérdésetek és hozzászólásotok 

nincs, szavazásra teszem az alábbi határozati javaslatot: 

 

A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hammer István 

3335 Bükkszék, 0189/10 hrsz. alatti lakos Bükkszék, 0189/4 hrsz-ú önkormányzati út nyomvonal-

áthelyezésére irányuló beadványához az elvi hozzájárulást megadja azzal a feltétellel, hogy a 

nyomvonal-áthelyezéssel összefüggésben felmerülő valamennyi költség a kérelmezőt terheli. A 

Képviselő-testület a kidolgozott változási vázrajz alapján, az érintett ingatlantulajdonosok 

hozzájárulásának birtokában hozza meg a nyomvonal áthelyezésre vonatkozó döntését.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  

 

A  kép v i s e lő - t e s t ü l e t  dö n t és ho za ta l ába n  4  f ő  v e t t  r és z t ,  m e l yb ő l  4  i g en  

s za vaz a t t a l  a  k ép v i s e lő - t e s tü l e t  a z  a l áb b i  h a t ár oza to t  hoz t a :  

 

45/2015.(III.25.) önkormányzati határozat: 

A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hammer István 

3335 Bükkszék, 0189/10 hrsz. alatti lakos Bükkszék, 0189/4 hrsz-ú önkormányzati út nyomvonal-

áthelyezésére irányuló beadványához az elvi hozzájárulást megadja azzal a feltétellel, hogy a 

nyomvonal-áthelyezéssel összefüggésben felmerülő valamennyi költség a kérelmezőt terheli. A 

Képviselő-testület a kidolgozott változási vázrajz alapján, az érintett ingatlantulajdonosok 

hozzájárulásának birtokában hozza meg a nyomvonal áthelyezésre vonatkozó döntését.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

 

 

Panyik Anita 

aljegyző 

 

 


