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Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testiilete a hulladékról szóló 2OI2. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptőrvény 32. cikk (l) a)
pontjában, a Magyarországhelyi önkormányzatairőI szőlő 2071. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 19. pontjában megltatározott feladatkörében eljáwa,a környezet védelmének
általános szabályairől szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított

véleményezésijogkörében eljárő Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya vélernényénekkikérésévela következőket rendeli el:

1. §

A hulladékgazdálkodásról szóló 8l20I4.(Ix.25.)önkormányzati
c) pontja helyébe az alábbt rendelkezés lép:

rendelet 2. § (1) bekezdés

,,2. § (1) c) pontja: a közszolgáltatő által a közszolgáltatási területen elkiilönítetten,
gffi tő szi geten és hízhoz menő rendszerb en gytíj tött települési hulladékra terjed ki"

2.§

A Rendelet 2. § (2) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:
,,2. § (2) c) pontja: a közszolgáItatő által a közszolgáItatási területen ellailönítetten,
gyqtőszigeten és hézhoz menő rendszerben gytíjtött települési hulladékra terjed ki"

3.§ A rendelet 3 .§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A közszolgáltatási díj számlínását és a díjak beszedését a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonk ezelő Zártköníen Működő
Részvénytarsaság végzi (a továbbiakban: Koordi nálő szerv).

4.§ A rendelet

8. alcíme helyébe a következő 8/A,
,, 8

5.§

/A Mente

ss

8/B rendelkezés lép:

ég az ingatlan használ

A

ato n

kívüli s ége alatt"

rendelet 9. §-a helyébe az aláhbi rendelkezés lép:
(1) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj üdtési díjának megfizetése

alól az

az

ingatlanhasználő, akinek használaton kíyüli belterületi ingatlanán települési hulladéka

nem keletkezik, életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyarrl,atosan hasznélaton

kívül

kívüliség).
(2) Az ingatlanhasznáIőnak a használaton kívüliségeta Közszolgáltatő felé jelezni kell.
Erre irányuló kérelméta Közszolgáltatőnál elTe a célra rendszeresitett nyomtatványon
írásban nffithatja be. A Közszolgáltatő akérelem bejelentését kövekí hónaptól biztosítja a

van (a továbbiakb an: használaton

mentességet.
(3
) A Kö z s zolgéltatő

sult a használaton kívül i s éget ell enőri zni.
ingatlanhasználó köteles a használaton kívüliséget a Közszolgáltatő részéreaz
álta|a választott elszámolási időszakra vonatkozó közizemi (viz vagy elektromos áram)
számláival igazolni. Az igazalás benyújtásának határidejét a Közszolgáltató mentességi
kérelme tartalmazza
(5) Amennyiben a ködlzemí számlék, az igazolások, vagy a (3) bekezdés szerinti
leolvasott óraállások nem igazolják a használaton kívüliséget, így aközszolgáltatási díj
visszamenőleg a lakcím szerinti éves elszámolási időszakkezdő napjától egy összegben a

()Az

j o go

2

3

mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámléaásra. A közszolgáItatő
go sult a hasznáIaton kívüli s éget el l enő ri zheti.
(6) A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváItoztatásáról 15 napon belül köteles értesíteni aKözszolgáltatőt.
(7) A mentesség igénybevétele az ingatlatűasználő bejelentésére indul.

jo

,,8 l B

6. §

Az

ingatl an használ atának fel fii

g ge

s

ztés e"

A rendelet 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)
az

Felfiiggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azoknak a belterületi ingatlanoknak

esetében, amelyeken előreláthatőan legalább 60 napig senki sem fog tartózkodni és
emiatt települési hulladék sem keletkezik.

(2) A felfiiggesztésre vonatkozó igényt az ingatlanhasznáIőnak írásban kell
bejelentenie a Közszolgá|tatő felé az általa erre rendszeresített formanyomtatványon,
legalább 15 nappal a felfiiggesztés kívánt kezdő időpontja előtt. A felfiiggesztés ideje
alatt az ingatlanhasznáIő mentesül a kötelező kőzszolgáItatási díj üdtési megfizetése
alól.
(3) Ha a felfiiggesztés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasznáIő ezt
köteles haladéktalanul írásban bej elenteni a Közszolgáltatónak.
(4) Amennyiben a felfiiggesztés időtartama alatt aközszolgáItatás alá tartoző hulladék
kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasznélő egyidejű értesítésemellett a
Közszolgáltatő a hulladékot elszállitja, az ingaílatűasználő pedig a kőzszolgáItatásí
díjat köteles megfizetni.
(5)A Közszolgáltató jogosult azingatlanhasználat felfiiggesztését ellenőrizni.
(6) Az ingatlanhaszná|ő köteles az ingatlanhasználat felfiiggesztéséta
Közszolgáltatő részérea felfirggesztés időtartarnara vonatkozó közüzemi (víz és
elektromos áram) elszámoló számlák vagy erről szóló könizemi ígazolás
benyújtásával igazolnt. Az igazo|ás benyújtásának határidejét a Közszolgáltatő
határozzameg.
(7) Amennyiben a közüzemi számlák, az igazolások nem igazolják az
ingatlanhasználat felfiiggesztését,úgy a közszolgáltatási díj visszamenőleg a teljes
időszakra vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkar5rattal terhelten kerül
kiszámlínásra. A közszolgáltatási díj a teljes ídőszaha vonatkozóan a mindenkori
j egybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámláaásr a.
7.§

A rendelet

14. §

kiegészil (a) -(5) bekezdéssel:

() Az ingatlanhasznáIőnak a 60 vagy 80 liter mennyiségű települési hulladék után
fizetendő közszolgáltatási díj alkalmazásának jogos igénybevételéreirányuló kérelméta
Közszolgáltató erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni. A 60
vagy 80 liter mennylségu hulladék :után fizetendő közszolgáltatási díj alkalmazásínak
igénybevételérecsak az jogosult, akí a Közszolgáltató fele lejárthatáidejű díjhátralékkal
nem rendelkezik.
(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáItatás igénybevételérevonatkozó bejelentési
kötelezettségét nem teljesíti, űgy aKözszolgáItatő - az tngat|atlhasználő egyidejű írásbeli
értesítésemellett - az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 120 literes,
vagy az ingatlanhasználő áItal ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő

4

gyújtőedény heti egyszeri

üdtésétvélelmezi addig

ingatlanhas znáIő a bej elentési kötelezettségét nem telj esíti.

8.§

A rendelet

a

M

időpontig, ameddig az

következő I0lA alfejezettel, és 16/'4.. §-al egészül ki:

l0/A. A szigetes (szelektív) rendszerben történő elkülönített hulladékgytíjtés
16/A. § (1)
A hulladék a Közszolgáltatő és az Önkormányzat által létesítettés a
KözszolgáItatő által izemeltetett hulladékgffitő szigetekhez történő szá|lításétről az
ingatl anhas ználő gondo skodik,
(2)
gffitőszigethasználatáért aközszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználő számára
^
aközszolgáltatás
díján felül külön dijazás nem számítható fel.
(3) A közszolgáltatás területén üzembe helyezett szelektív hulladékgytíjtő szigetek
g}íjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes csomagolási
hulladék helyezhető el.
(4) A gffitőszigeteken csak a települési hulladék hasznosítható összetevőinek begyűjtése
történhet.
(5) Az elkiilönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyujtő szigeten - a Közszolgáltató
előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni,hogy azokne keveredjenek, és a kömyezetet
ne szenrtyezzék.
(6) A hulladékgytíjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.
(7) A gffitőedényeket a KözszolgáItatő szükség szerinti gyakorisággal, rendszeresen üdti.
(8) A KözszolgáItatő az elkíjlönítetten gytíjtött hulladékot a települési hulladéktól
elkíilönítve, kiilön erre alkalmas felépítménnyelrendelkező járművel szállitja eI akezelő,
hasznosító telephelyre.
(9)Az elktilönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gytíjtőedények
elhelyezésérőI, az edények üdtéséről, karbantartásáról, a gytíjtőedények fertőtlenítéséről a
Kő zszol gáItató gondo sko dik.
(10) A Közszolgáltató az ingatlanhasznáIőktőI átvett elktilönítetten gffitött
hulladékokat válogatásra más hulladékkezelésiengedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek is átadhatj a.
9" §

A Rendelet az alábbl, 10/B. alfejezettel, és 1 6/8.§ -sal egészül ki:
1

0/B. A l,Énhazmenő rendszerben történő elktilönített irulladékgyújtés

10"§ 16lB. § (1) Az elkiilönítetten gytíjtött hulladékot az ingatlanhasznáIő a közszolgáltatő
által biztositott, az elktilönített gyűjtésre utalő je|zéssel ellátott viztiszta gyűjtőzsákban vagy
kötegelve ad1 a át a kőzszolgáltatónak.

Az ingatlanhasználő az ingatlanon képződött települési hulladékból a szelektív
gffitőzsákba - a vegyes hulladéktól elkiilönítetten - gffiti a műanyaghulladékot és fém
hulladékot, valamint a kartonpapírból készült nagyméretű doboz kivételévela
papírhulladékot. Az elkiilönítetten gyűjtendő hulladékokat a rendelet 2. számt melléklete
(2)

ltatározzameg.
(3)Az üveg hulladék gffitóse szigetes rendszerben történő elkülönített gyűjtéssel történik.
(4) A közszolgáItatő az elkiilönítetten gyűjtött hulladékot az általa biztosított szelektív
gyűjtőzsákokból száIlítj a a|.
(5) A közszolgá|tató nem veszi át a balesetveszélyt okoző, vagy sérült gyt4tőzsákban, nem
szelektív gy(4tőzsékban, nem a közszolgáltatő által biztosított szelektív gyűjtőzsákban
4

5
gytijtött hulladékot. Amennyiben a szelektív gyQtőzstákban az 2. szétmú mellékletben a papír
és karton csomagolási hulladék kivételévelfelsorolt hulladékon kívül más arIyagistalá|hatő, a
közszolgáItatő a hulladék elszállitását megtagadja. A papír és karton csomagolási hulladék
kizarőlag a zsák mellett, összekötözve
kerül elszállításra.

(6) A vegyes hulladék elhelyezéséreszolgáIő gffitőedénybe helyezhető

települési

hulladékfajtáWa, és az elkülönítetten gyűjttitt hulladék gffitésénekmódjára a
hulladékgazdálkodási közszolgáItatás végzésénekfeltételeiről szóló kormányrendelet
szabáIy ai az ir ány adőak.

A közszolgáItatő az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szá|litja e!
számú fiiggelékben meghatározott időpontban. A szállítás időpontjáról, annak rendjének
változásáről a Közszolgáltatő köteles a lakosságot írásban értesíteni,emellett a közszolgáltatő
ügyfélszolgálatan és weblapjan (www.nhsztapolca.hu )közzétenrti. Az Önkormányzat a saiát
honlapján (ynru.ncgvcsd.nu) és hirdetőtáblájántesziközzé ezen információkat
(7)

I.

1

1.§

A rendelet
1.

1

12.§

1

1. alcíme helyébe a következő

rendelkezés lép:

Lakossági eredetű lomhulladékra vonatkozó rendelkezések

A rendelt 17.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az

ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező, lakossági eredetű, a szervezett
közszolgáItatásban elszállításra nem kerülő lomhulladékot a közszolgáltatő által üzemeltetett
hulladékátvevő helyen ( 8300 Tapolca, Halápi úti telephelyen ) helyezheti el.

(1)

13.§

A

rendelet 2 melléklettel, 1 fiiggelékkel egészül ki.

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)HatáIyát veszti:
a) a R. 5. § (2)-(5) bekezdése
b) a R. 6.§ (2) bekezdése
c) a R. 1 1.§ (1), (2) bekezdése
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Záradék:

A rendeletet amai napon kihirdettem:
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Előzetes hatásvizseálat
ő 201O. évi

/

A

2011. január l-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010.

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

évi C1XX. törvény

(a

I7. § (1) A joglzabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásalhoz igazodő
részletességű elŐzetes hatásvizsgálat elvégzésévelfelméri a szabélyozás várhatő
kÖvetkezménYeit. Az előzeteshatásvizsgálat eredményéről ,.. önkormányzati rendelet esetén
a

hel

yi önkorm ány zat képvi s el ő -t es ttil etét táj éko ztatni kel l.

[.

. .

]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélthatását, ktilönösen
aa) társ adalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) admini s ztr ativ terheket b efolyásoló hatás ait, valamint

b) a

jogszabály megalkotásának szükségességét,a jogalkotás elmaradásának
várhatő

c) a

jogszabálY alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi

következményeit, és

feltételeket".

és pénztlgyi

A

telePÜlési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
kőzszolgáltatásról, akÖztisztaság fenntartásáről és a körn}ezet védelm éről szőlő Kt. rendelét
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai _ a Jat, 17.
§ (2)
bekezdésébenfoglalt elvárások ttikrében az alábbiak szerint összegezhetők:
a) Atervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélthatása
aa) A jogszabály trársadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A tervezetnek közvetlen gazdaság. költségvetési hatása nincs.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

HulladékgYtíjtésszabályozása a környezetvédelme keretében. Módosítás oka a hatályos
jogszabálYoknak való megfelelés,és azt$házhozmenő elkiilönített
hulladékgytíjtésirendúer
bevezetése. A cél az, hogy az EU-s és magyarországi környezetriédehi Óélkihízésekben
foglaltak, amegelőzés, hasznosítás, a lerakással történ8 áftalmatlanítás csökkentésének elve
és az utógondozás tervezése továbbra is érvényrejussanak.
ae) A jogszabá|y adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A

terv ezet többlet

adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszab ály megalkotásanak szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várbatő
következményei
Hulladékgazdálkodási törvény víltozásamiatt szükséges a helyi jogsz abály módosítása, és az
t$hánhoz menő elkülönített hulladékgríjtésirendszer bevezetése indokoljá.
c) A jogszabá|y alkalmazásához szükséges személyi, ,r"*eréi,árgyiés pénztigyi
feltótelek

A Tervezet

elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegitrez tepást töb-biet személyi,
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

7

Indoklás
l;|rirr:rilladékgazdálkodási

közszolgáltatás tarta7ma, a közszolgáltatási
terü tet határát

],§-amentességetazingatlanhasznélatonkívüliségealatt
az ingatlanhasználaténak felfiiggesztési
9 1,§
szÁilyai;t
9.§ a szigetes (szelektív) rendszerb.ni6rteno
elkülöníiett hulladékgyűjtést
!!-!2 § _lakossági eredetű lombhulladékra vonatkozó rendelkezések

3.§ mellékletet, ftiggeléket
14'§ a haáYbaléPtetŐ, és hatálYon kívül
helye zendőrendelkezéseket tartal mazza
1

7

/
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Hazhoz menő szelektív hulladék gyújtés,járatprogram
szerinti üdtési nap:
Minden hónap 3. szerda aközigazgatás belterületén
szelektív hulladék gyíjtéséreszolgálő konténer
helye
Petőfi utcában Petőfi u.l4"haz előtt

