RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETE
módosított 7/2009. (V.22.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról,
valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában meghatározott jogszabályi
felhatalmazás alapján,
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrıl szóló
16/2002. (IV.10.) EüM rendelet, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet
rendelkezéseire figyelemmel, továbbá
a jegyzı hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérıl szóló 241/2001. (XII.10.) Korm. rendelet,
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl
szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirıl szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási bírság
mértékérıl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.)
Korm. rendelet, valamint az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
(1) Recsk Nagyközség Önkormányzata (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, illetıleg e tevékenység ellenırizhetısége érdekében – a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez:
a) a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelı (a továbbiakban: Szolgáltató)
szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben, a közterületen vagy az ingatlanon
összegyőjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék
elhelyezés céljából történı rendszeres elszállítására, valamint
b) a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítésére és
mőködtetésére.
(2) A jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék (a továbbiakban: hulladék)
győjtésére, begyőjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, valamint további kezelésére. Nem
terjed ki ugyanakkor a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a radioaktív hulladékokra,
valamint az ezekkel összefüggı tevékenységekre.
(3) A jelen rendelet személyi hatálya kiterjed az ingatlantulajdonosra és a hulladék minden
birtokosára, akinek életvitele, vagy egyéb tevékenysége, mőködése során hulladék keletkezik,
vagy ingatlanán hulladék van, továbbá a hulladék begyőjtıjére és kezelıjére.

(4) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Recsk Nagyközség (a
továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.
(5) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladékot e rendelet
valamint a külön jogszabályban elıírtak szerint győjteni, továbbá az annak begyőjtésére
feljogosított hulladékkezelınek átadni.
(6) A település közigazgatási területén tilos:
a) a hulladékot elhagyni,
b) a győjtés, begyőjtés és lerakás szabályaitól eltérı módon felhalmozni,
c) ellenırizhetetlen körülmények között elhelyezni vagy kezelni.
(7) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetıleg kötelezett Szolgáltató az 1. sz. Mellékletben
megjelölt vállalkozó.
Alapfogalmak
2. §
E rendelet alkalmazásában a Hgt. 3 § a.) – s ) pontig meghatározottakon túl az alábbi fogalmakat
kell alkalmazni:
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 keletkezı szilárd hulladék,
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı szilárd hulladék,
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági vállalkozásoknál
keletkezı – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minısülı szilárd
hulladék.
2. inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentıs fizikai, kémiai vagy biológiai
átalakuláson. Jellemzıje, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai
módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezıtlen hatással a vele
kapcsolatba kerülı más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi
egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezıanyag-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, talajélılények vagy enzimek segítségével)
lebontható.
4. hulladékkezelı telep: a települési hulladék begyőjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták
további tárolására, átrakására, elıkezelésére, illetıleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására
szolgáló telephely.
5. hulladékgyőjtı udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyőjthetı települési
szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére
és az elszállításig elkülönített módon történı tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt
begyőjtıhely.

6. hulladékgyőjtı sziget (győjtısziget): a háztartásokban keletkezı, hasznosításra alkalmas,
különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött, háztartási hulladék begyőjtésére szolgáló,
lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló
begyőjtıhely, szabványosított edényzettel.
7. átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyőjtésének és szállításának elkülönítésére
szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot a speciális
győjtıjármőbıl zárt rendszerő konténerbe ürítik, illetıleg a zárt konténert (felépítményt) ürítés
nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják.
8. települési szilárdhulladék lerakó telep (a továbbiakban: hulladéklerakó): mőszaki
védelemmel létesített, folyamatos ellenırzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék föld
felszínén vagy földben történı ártalmatlanítására szolgáló mőtárgyak és kiszolgáló létesítmények
összessége.
9. fajlagos hulladékmennyiség: a háztartásokban lakosonként évente átlagosan keletkezı
települési szilárd hulladék mennyisége (mértékegysége: kg/fı/év).
10. térségi hulladéklerakó: több településen keletkezı, lerakható települési szilárd hulladékból
legalább 50.000 lakos fajlagos hulladékmennyiségének megfelelı mennyiség befogadására
szolgáló létesítmény.
11. térségi célú hulladékkezelı telep: több településen keletkezı települési szilárd hulladékból
legalább 50.000 lakos fajlagos hulladékmennyiségének megfelelı mennyiség kezelésére szolgáló
létesítmény.
12. lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képzıdött vagy
felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végzı Szolgáltató által
rendszeresített győjtıedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhetı el.
13. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, valamint tulajdonosi közösség (társasház, lakásszövetkezet,
garázsszövetkezet stb.) akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, használatában lévı ingatlanán
a települési szilárd hulladék keletkezik.
14. hulladékkezelı: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától
átveszi, kezeli.
15. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggı tevékenységek rendszere, beleértve a
hulladék keletkezésének megelızését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését,
kezelését, ezek tervezését és ellenırzését, a kezelı berendezések és létesítmények üzemeltetését,
bezárását, utógondozását, a mőködés felhagyását követı 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
hulladékkezelı.
17. hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó
közszolgáltató feladata a környezetvédelmi elıírások megtartása mellett – az önkormányzati
rendeletben elıírt módon – a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történı begyőjtése,
elszállítása a települési hulladékkezelı telepre, illetıleg a települési hulladék kezelése, kezelı
létesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.

18. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
Szolgáltatónak fizetendı, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési idıszakra
vonatkozóan megállapított díj.
19. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelıen bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére
– az errıl szóló külön szerzıdésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása
(utak, terek), a pihenı és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közmővek
elhelyezése.
20. közforgalmi területsáv: az ingatlan-nyilvántartásban közterületenként nyilvántartott
földrészlet, amely két szomszédos ingatlan között helyezkedik el.
21. köztisztasággal összefüggı 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 összefüggı személyes adat: a közszolgáltatást igénybevevı neve,
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve.
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
3. §
(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkezı 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 begyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
b) gondoskodás – az Egri Hulladékgazdálkodási Társulás útján - a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló
ártalmatlanító-hely, hasznosító-hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetésérıl,
megszüntetésérıl, illetve rekultivációjáról, utógondozásáról és monitorozásáról,
c) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,
d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes – jogszabályban meghatározott –
hatósági jogkörök gyakorlása.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
4. §
(1) Az ingatlantulajdonos alapvetı kötelezettsége, hogy:
a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az

elszállításra való átvételig győjtse, illetve tárolja,
b) az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, illetve a hulladékot a győjtésre e rendeletben
feljogosított hulladékkezelınek átadja, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,
c) a hulladék győjtése során megfelelı 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 ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Ezzel egyidejőleg az
ingatlanon keletkezı rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében köteles megjelölni az
ingatlanon található lakások és egyéb rendeltetéső egységek – kedvezmény igénylése esetén
- az ott élık számát.
(3) Nem terheli az ingatlantulajdonost az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol hulladék nem keletkezik.
(4) Az ingatlan megüresedését az ingatlantulajdonos, a megüresedést követı 30 (harminc) napon
belül köteles a Szolgáltató felé bejelenteni.
A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
5. §
(1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltató feladata az
Önkormányzattal (Társulással) kötött közszolgáltatási szerzıdésében foglaltak, valamint a
környezetvédelmi elıírások megtartása mellett – az önkormányzati rendeletben elıírt módon
– a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történı begyőjtése, annak a hulladékkezelı
telepre történı elszállítása, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.
(2) A Szolgáltató jogosult a jelen rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatást
igénybevevı magánszemélyek személyes adatainak közszolgáltatási tevékenységgel
össszefüggı kezelésére.
(3) A Szolgáltató a (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján végzett adatkezelési
tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul betartani a személyes adatok
védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
rendelkezéseit, különös tekintettel az 4. § és a 7. §-ban foglaltakra.
II. FEJEZET
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje,
a közszolgáltatás kötelezı igénybevétele
6. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a
települési szilárd hulladékra 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 közszolgáltatás teljesítésének jelen rendeletben szabályozott feltételeirıl a Szolgáltató az
ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A
hulladék begyőjtésének, elszállításának útvonalát és idıpontját – a keletkezı
hulladékmennyiségek figyelembe vételével – a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az
ingatlantulajdonosokat – változás bekövetkezte elıtt – értesíteni.
(4) Amennyiben a jelen rendelet 2. §-ának 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladék
vagy annak nem minısülı hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység
folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati
engedély, illetve útkezelıi hozzájárulás birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni
(szerzıdéssel igazolni), hogy hulladékának kezelésérıl miként gondoskodik.
A hulladék győjtésére és elszállításra való átadására szolgáló győjtıedények rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
7. §
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék győjtésére, illetve elszállítására a
Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényt köteles (vétel vagy bérlet útján)
beszerezni és használni. Köteles továbbá – a rendszeresített győjtıedényzet őrtartalmát
meghaladó mennyiségő alkalmi hulladék győjtésére – a Szolgáltató által térítés ellenében
rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más győjtıeszközt igénybe venni (pl.:
győjtı zsák).
(2) 1Családi házak esetében kötelezıen legalább egy darab 110 vagy 120 literes többlakásos
épületek esetén lakásonként legalább 110 vagy 120 literes edénynek megfelelı őrtartalmú
győjtıedény alkalmazandó, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott kedvezményben
részesülı háztartás amely esetében a 60 literes edényzet alkalmazható.
(3) 2Egyedül élı nyugdíjas a (2) bekezdésben megjelölt kedvezményt veheti igénybe.
(4) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelı mérető és számú győjtıedényt az ingatlantulajdonos kérelmére és
költségére rendelkezésre bocsátani, mégpedig az ingatlantulajdonos kérelmének
kézhezvételétıl számított tizenöt napon belül .Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja
a győjtıedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
(5) Az ingatlantulajdonos bejelentése alapján – az ingatlantulajdonos költségére – a Szolgáltató
köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt idıpontra vagy idıtartamra a hulladék adott
mennyiségének megfelelı győjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb őrtartalmú
vagy további győjtıedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a szolgáltatást
– megfelelı díjfizetés mellett – teljesíteni.
(6) A megvásárolt győjtıedények elhelyezésérıl, pótlásáról, kicserélésérıl, javításáról az
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
A települési szilárd hulladékot érintı közszolgáltatásra vonatkozó
külön szabályok
8. §
1

14/2009.(IX.15.) ör 1 §.(1) bek a „(240 literes, 770 literes vagy 1100 literes ) szövegrészt hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009.
szeptember 15.
2
Módosította: 14/2009.(IX.15.) ör 1 §-a. Hatályos: 2009. szeptember 15.

(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezelésérıl:
a) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelıen nem gondoskodik, vagy
b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési hulladéka keletkezik, a
közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – a környezetvédelmi
felügyelıség által igazoltan – környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ában
meghatározottaknál lényegesen kedvezıbb megoldással történik.
(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelıség által
engedélyezett – települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési
berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, mentesülnek a Hgt. 20. §-ának (1) bekezdése
szerinti kötelezettségek teljesítése alól, ha a tevékenységük során képzıdött települési
hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.
A hulladék győjtésére és elszállításra való átadására szolgáló győjtıedények elhelyezésével,
használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
9. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a győjtıedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató
által megjelölt idıpontban, a közterületen, a begyőjtést végzı gépjármővel megközelíthetı és
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(2) A kihelyezett győjtıedény nem akadályozhatja a jármő- és gyalogos forgalmat, elhelyezése
pedig egyébként sem járhat baleset- vagy károkozás veszélyének elıidézésével.
10. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a győjtıedények tisztántartásáról,
fertıtlenítésérıl, rendeltetésszerő használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
Kivételt képeznek ezen kötelezettség alól az 1100 literes és nagyobb győjtıedények,
amelyeket a minden év április 01. napjától október 31. napjáig terjedı idıszakban legalább
kétszer, külön megrendelés szerint a Szolgáltató köteles – térítés ellenében – fertıtleníteni.
(2) A szabályszerően kihelyezett győjtıedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyezıdés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A Szolgáltató tulajdonát képezı, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy általa
használatba vett és rendeltetésszerően használt győjtıedények szükség szerinti javításáról,
cseréjérıl és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató
köteles – térítés ellenében – gondoskodni.
(4) A Szolgáltató által biztosított győjtıedény rendeltetéstıl eltérı használata, valamint eltőnése
vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak
haladéktalanul bejelenteni, majd ezt követıen – a kár bekövetkeztétıl számított legkésıbb 30
(harminc) napon belül – megtéríteni.
11. §
Ha a győjtıedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött
vagy befagyott, illetve az edényben lévı hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt
üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetıvé,

illetve használhatóvá tenni. Az ingatlantulajdonos köteles továbbá az ily módon okozott esetleges
kárt megtéríteni.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos
rendelkezések
12. §
(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését a Szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat
által a Rendelet 2. sz mellékletében meghatározott létesítményben végezheti.
(2) A kötelezı közszolgáltatás keretein belül begyőjtött szilárd települési hulladék
ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás (székhely: Eger, Dobó tér 2.) által külön szerzıdés alapján megbízott harmadik
személy szolgáltató gondoskodik.
(3) A Szolgáltató köteles törekedni a települési szilárd hulladék egyes összetevıinek szelektív
győjtésére, kiemelt figyelemmel:
a) a biológiailag lebomló szerves anyagokra, valamint
b) a keletkezı hasznosítható hulladékokra (üveg, papír, fém, mőanyag).
Az e körben tett intézkedéseirıl a Szolgáltató köteles a Képviselı-testületet legalább évente
egy alkalommal tájékoztatni.
(4) A Szolgáltató a 9. §-ban foglalt elıírásoktól eltérı módon, szabálytalanul elhelyezett
hulladékot köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani. Ha a külön díj megfizetésére
kötelezett személye nem állapítható meg, a Szolgáltató a számlát az Önkormányzatnak
jogosult benyújtani.
A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön
rendelkezések
13. §
(1) A jelen rendelet 2. §-ának 1. pontjában meghatározott hulladékkal kapcsolatos lomtalanítás
megszervezésérıl és lebonyolításáról az Önkormányzat kezdeményezésére a Szolgáltató
gondoskodik. A Szolgáltató a hulladékbirtokos számára ingyenesen, elıre meghirdetett
idıpontban, évente egy alkalommal lomtalanítás során begyőjti a háztartásban termelıdött,
de a győjtıedényben el nem helyezhetı hulladékot. A ”lom” a közterületre a győjtés
idıpontját megelızı napon helyezhetı ki, mégpedig kizárólag oly módon, hogy az a
közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne veszélyeztesse. Tilos a lomtalanítás
során a közterületre építési törmeléket, veszélyes hulladékot, jármőroncsot, növényi
hulladékot és nyesedéket kihelyezni.
(2) A hulladék elszállítását a Szolgáltató végzi.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
14. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat a Rendelet 3. sz
mellékletében állapítja meg, egyéves idıszakra.

(2) A közszolgáltatásnak az önkormányzat rendeletében meghatározott díja a Szolgáltató által – a
külön jogszabályban rögzített feltételek figyelembevételével – készített díjkalkuláció
figyelembevételével kerül meghatározásra.
(3) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a jogszabályok
rendelkezései szerint a települési hulladék győjtésére és a közszolgáltatónak való átadására
kötelezett.
(4) Ha a győjtıedényt a társasház tagjai közösen használják, a közszolgáltatás és az
edényhasználat díját a lakóközösség köteles fizetni, illetve az edény tartós közterületi
elhelyezésére a közterület-használati engedélyt megkérni.
(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére – a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében – lakóingatlanok esetében negyedéves bontásban,
üdülıingatlanok esetében pedig évi 2 részletben utólag köteles megfizetni.
(6) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétıl számított 8 napon belül kell kiegyenlíteni,
illetve a díjbeszedınek vagy az ügyfélszolgálaton megfizetni.
(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.

15. §
(1) Üdülıingatlanok, illetıleg idılegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt:
idılegesen használt ingatlan) esetében az ingatlantulajdonos kizárólag a használati szezon
idıtartama alatt köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni. A díjfizetés szempontjából az
április 1-tıl-szeptember 31-ig terjedı idıszak minısül használati szezonnak. Az idılegesen
használt ingatlanok tekintetében a Szolgáltató jogosult gondoskodni a győjtıedények
megkülönböztetésre alkalmas egyedi megjelölésérıl.
(2) Az idılegesen használt ingatlan esetében a fizetendı közszolgáltatási díj megállapításánál a
díjfizetési idıszak helyett az (1) bekezdés szerinti használati szezon idıtartamát kell alapul
venni.
A közszolgáltatás teljesítésének és igénybevételének szünetelése
16. §
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethetı, illetıleg korlátozható.
Amennyiben az ingatlantulajdonos – közös győjtıtartály használata esetén valamennyi tulajdonos
– legalább 5 nappal a szünetelés megkezdése elıtt a Szolgáltatónál írásban bejelenti, hogy a
lakóépület vagy lakás megszakítás nélkül legalább három hónapig lakatlan, a háztartási
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás a lakatlanság idejére szünetel.
IV. FEJEZET

Szabálysértések
17. §
Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, amennyiben cselekménye
nem minısül törvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott szabálysértésnek, aki e
rendelet 1 § (5),(6) bekezdéseinek; a 4 § (1),(2) és (4) bekezdéseinek; a 6 § (1) és (4)
bekezdéseinek; a 7 § (1) és (2) valamint (6) bekezdéseinek, a 8 § (1) bekezdésének , a 9 §nak, a 10 § (1) bekezdésének továbbá a 13 § (1) bekezdésének elıírását megszegi. A
szabálysértés tetten ért elkövetıje helyszíni bírsággal sújtható.

V. FEJEZET
Záró rendelkezések
Hatályba léptetı és átmeneti rendelkezések
18. §3, 4
A jelen rendelet 2009. július 15. napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
195. §
A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 1/2008. (I.25.)
önkormányzati rendelet és mellékletei.

Recsk, 2009. május 21.

Holló Imre sk.
polgármester

Varró Gyuláné sk.
jegyzı

Kihirdetési záradék: Kihirdetve 2009. május 22.
Varró Gyuláné
jegyzı
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1. sz. melléklet
a Szolgáltató megnevezésérıl,
A háztartási hulladék szállítását 2010. január 1-tıl – 2014. december 31-ig közszolgáltatási
szerzıdés alapján „PEVIK” Közüzemi és Szolgáltató KFT. 3250 Pétervására, Tisztisor
29. végzi.
2. sz. melléklet
A szolgáltatás idıpontjáról és a hulladék-lerakóhely kijelölésérıl
1. A háztartási hulladék elszállítását a szolgáltató heti egy alkalommal, csütörtöki napon
végzi. Amennyiben a szállítás napjára munkaszüneti vagy ünnepnap esik, úgy a heti
szállítás idıpontjáról a lakosságot hangoshíradó útján kell tájékoztatni.
2. A közszolgáltató által összegyőjtött hulladék elhelyezésére szolgáló hulladék lerakóhely:
Egri Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer átrakó állomása

3.sz. melléklet
A szolgáltató szállítóeszközéhez, szilárd hulladék
elszállításához rendszeresített győjtıedények 2010. évi díjszabása
Edényzet megnevezése
60 literes őrtartalomnak megfelelı edényzet (Ft/db)
60 literes zsák ( nem szelektív) (Ft/db)
120 literes győjtıedény
240 literes edényzet
1100 literes konténer
4-5 m3 konténer
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Ürítési díj
Ft/alkalom
210.-Ft
250 Ft
300.-Ft
540.-Ft
2990.- Ft
10220.-Ft

A fenti árak magukba foglalják a szállítás, elhelyezés, kezelés és ártalmatlanítás költségeit,
valamint évi egy alkalommal a lomtalanítási munkák költségeit is.

Holló Imre s.k.
polgármester

Varró Gyuláné s.k.
jegyzı

