Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ
az 51/2005. (IX.22.), 31/2006. (V.24.),
54/2006. (XII.20.), 20/2007. (V.22.),
54/2008. (XII.22.), 21/2009. (IX.25.),
55/2011. (XII.19.) , 4/2012. (III.05.),
18/2012. (V.25.) , 47/2012. (XII.01.),
6/2013. (III.01.) , 35/2013. (VII.29.)
57/2013. (XII.21.), 44/2014. (XII.18.),
26/2016. (VI.24.) és 25/2017. (VI.22.)
önkormányzati rendeletek által módosított

52/2004. (IX.15.) rendelete

egységes szerkezetbe foglalt szövege

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 21.§ (1) bekezdésében és a 23.§-ában, az egyes
helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4.§ (4)
bekezdésében, a 213/2001. (XI. 14.) kormányrendelet 19.§ (1) bekezdés a)
pontjában, és a 242/2000. (XII. 23.) kormányrendelet 2.§ (2) és a 3.§ (1)
bekezdésben adott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I.

Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet alkalmazási köre
1. §
(1) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára,
használójára (a továbbiakban: tulajdonos) függetlenül attól, hogy a tulajdonos
természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet.
(2) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra, valamint a települési
folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.
Hulladékkezelési közszolgáltatás
2. §

(1)

Budaörs Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban:
közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére,
elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.
(3) 1 2 Budaörs Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 2030 Érd, Sas utca 2.; telephely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.,
Cg.: 13-09-160121; adószám: 24166324-2-13; statisztikai számjel: 24166324-3811572-13; KÜJ: 103 073 633; KTJ: 100 478 911 (2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) látja el.
(4) 3 A szolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést az Érd és
Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás köti meg. A
lakosság tájékoztatása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés közzétételéről a települési önkormányzat a helyben szokásos módon
gondoskodik.

II.

FEJEZET

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
3. §
(1) Budaörs Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék termelője,
birtokosa a hulladék elhelyezéséről a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele
útján gondoskodik.
(2) Ez alól akkor mentesül, ha
-

a hulladékot jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő
hasznosító
vagy
ártalmatlanító
eljárás,
berendezés,
létesítmény
alkalmazásával maga hasznosítja vagy ártalmatlanítja, illetve
a Környezetvédelmi Felügyelőség által igazoltan a közszolgáltatás keretében
alkalmazott kezelési, ártalmatlanítási módnál lényegesen kedvezőbb
megoldással végezteti el azt. Ez esetben a külön jogszabályokban
meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során
keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az
általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó
hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót
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Az 57/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2013. december 22-től.
A 25/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2017. június 23-tól.
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vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. Az Önkormányzat a
közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékok mennyiségéről, összetételéről,
keletkezésének forrásáról és módjáról, továbbá elhelyezéséről tájékoztatást
kérhet a gazdálkodó szervezetektől. Ha a gazdálkodó szervezet e
tájékoztatási kötelezettségét nem teljesíti, a közszolgáltatást köteles igénybe
venni.
(3) 4 A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát) a
jogszabályi előírásokkal összhangban a Közszolgáltató határozza meg, amelyről
a tulajdonost a 4.§ rendelkezései szerint tájékoztatja.
4. §
(1)

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás
megkezdéséről, változásairól és lényeges feltételeiről a szolgáltató a tulajdonost
írásban értesíti. A kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses
jogviszonyt a szolgáltató és a tulajdonos között a szolgáltatás igénybevételének
ténye hozza létre.

(2) 5 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás nyújtásának
lényeges feltételeiben bekövetkező változásról a szolgáltató haladéktalanul írásban
köteles a tulajdonost értesíteni.
(3) Ha a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás lényeges
feltételeiben előre nem látható vagy más rendkívüli okból következik be változás,
a szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet.
5. §
(1) 6 A települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint
ártalmatlanításával (elhelyezésével) kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a
tulajdonos díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) köteles fizetni.
(2) 7 A közszolgáltatási díjat az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) által kiállított számla
ellenében, a Koordináló szerv részére kell megfizetni.
(3) 8 Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat számla ellenében, a Koordináló
szerv jogszabályban meghatározott számlázási ütemezése szerint köteles
megfizetni.
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Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. június
25-től, alkalmazandó 2016. április 1-től.
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Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. június
25-től, alkalmazandó 2016. április 1-től.
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Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. június 25-től,
alkalmazandó 2016. április 1-től.
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Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. június 25-től,
alkalmazandó 2016. április 1-től.
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(4) 9 A 7. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség nem teljesítése esetén a bejelentésig
terjedő időszakra a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség a régi és az új
ingatlanhasználót egyetemlegesen terheli.
(5) 10 Az Önkormányzat az ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díj fizetésére
vonatkozóan nem állapít meg kedvezményt.
(6) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a szolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy
más elháríthatatlan ok akadályozta, és a szolgáltató az akadály elhárulását
követő munkanapon a mulasztását pótolta.
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6. § 11
(1) A tulajdonos köteles a háztartási hulladék elkülönített gyűjtése, illetve elszállítása
és ártalmatlanítása céljából
a) családi házas és üdülőövezetben - a hulladék mennyiségétől függően - legalább
egy darab, e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, a gyűjtési területen
rendszeresített gyűjtőtartályt – a kevert háztartási hulladék céljára - használni, azt
a szolgáltatótól kapott matricával felcímkézni, továbbá a gyűjtőtartály
karbantartásáról gondoskodni,
b) lakótelepi övezetben a kihelyezett gyűjtőtartályokat használni,
c) külterületen, zártkerti, mezőgazdasági terület besorolású övezetben a szolgáltató
által biztosított gyűjtőzsákot használni,
d) 12 a települési hulladékot – családi házas övezetben - meghatározott anyagfajta,
így különösen a papír (ill. társított papír), műanyag, fém hulladékot elkülönítetten
gyűjteni, a szolgáltató részére a rendeletben előírt időközönként átadni, az
üveghulladékot az erre rendszeresített gyűjtőszigetekre kihelyezni,
e) sűrűn lakott területen ( pld. lakótelep és társasházak) az elkülönítetten gyűjtött
hulladékot a hulladékgyűjtő szigetekre kihelyezni.
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Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. június 25-től,
alkalmazandó 2016. április 1-től.
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Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a bekezdése. Hatályos: 2016. június 25től, alkalmazandó 2016. április 1-től.
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Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. június 25-től,
alkalmazandó 2016. április 1-től.
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A 44/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2015. január 1.
napjától.
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Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. június
25-től.
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f) 13 az ingatlanhasználó köteles megfelelő műszaki állapotú szabvány gyűjtőedényt
használni.
(2) 14 2015. március 1-jét követően a családi házas övezetben a hulladékgyűjtő
szigetekre csak öblösüveg hulladék helyezhető el, a sűrűn lakott területen a
hulladékgyűjtő szigetekre továbbra is valamennyi elkülönítetten gyűjthető anyagfajta
kihelyezhető.
(3) 15 Családi házas övezetben az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató által
biztosított sárga fedelű edényzetbe a műanyag hulladékot (PET palackot, műanyag
flakont, zacskót), a papírhulladékot, a társított papír és a fém hulladékot köteles
gyűjteni, azt a szolgáltató részére a hulladékszállítás napján előre, a kevert hulladék
tárolására szolgáló gyűjtőedénnyel egy időben kihelyezni. Ha a kihelyezett kevert
hulladék mennyisége meghaladja a gyűjtőtartály(ok) űrtartalmát, a tulajdonos az erre
rendszeresített, BTG emblémával ellátott zsákot szerez be - díj ellenében - a
szolgáltatótól.
7. §
(1) 16 Az ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az
elszállításra való átvételig elkülönítetten gyűjteni, illetve tárolni, ennek során
megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások
életét, testi épségét, egészségét és jó körérzetét ne veszélyeztesse, a
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot
ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék ill. az elkülönítetten
(szelektíven) gyűjtött hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e
rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat
megfizetni.
(2) 17 Az ingatlan tulajdonos, vagy ingatlanhasználó személyének változása esetén a
változást – a változást követő 15 napon belül – a korábbi és az új
ingatlanhasználó együttesen köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.
(3)

A
közszolgáltatás
igénybevételére
kötelezett
ingatlantulajdonos
a
közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a
szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi
igénybe.
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Kiegészítette a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. június
25-től.
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Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. június
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Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos: 2016. június
25-től.

5

8. § 18
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket illetve elkülönített hulladék gyűjtésére
szolgáló zsákokat az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt
közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön rendeletében
meghatározott közterület-használati engedély alapján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedény(eke)t illetve a zsákokat a hulladék
elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a
begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen
elhelyezni.
(3) 19 A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A
hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és
ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A szelektív hulladék
gyűjtésére szolgáló edényzetet, a rendelet által előírt időpontra kell kihelyezni.
(4) A kihelyezett gyűjtőedény és hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű- és
gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
9. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról,
rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
(2) 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 nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a
szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(3) 20 Tilos a gyűjtőedénybe és a hulladékgyűjtő zsákba folyékony, vagy folyékonnyá
váló, továbbá mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes hulladékot,
állati tetemet, építési törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét,
testi épségét, egészségét. Az esetleg folyékonnyá váló hulladékot csak zacskózva
lehet a gyűjtőedénybe elhelyezni.
(4) 21 Amennyiben a szabvány gyűjtőedény, zsák a fentiekben részletezett, nem
odaillő vagy veszélyes anyagot tartalmaz, a szolgáltató adott esetben megtagadhatja
18

A 44/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos 2015. január 1. napjától.
Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos: 2016. június
25-től.
20
Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos: 2016. június
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a hulladék elszállítását,
szabályszerűen járjon el.

felszólítva

a

tulajdonost,

hogy

a

továbbiakban

A szolgáltatás szüneteltetése
10. §
(1) 22 Legkésőbb minden év december 15. napjáig az üdülőingatlan, valamint a
külterületi, zártkerti, mezőgazdasági terület övezeti besorolású ingatlan tulajdonosa
írásban kérheti a szolgáltatótól, hogy a hulladékkal kapcsolatos kötelező
közszolgáltatást csak április 1. és szeptember 30. napja között vehesse igénybe.
(2) 23 Családi házas övezetben található ingatlan tulajdonosa, amennyiben előre
láthatóan, hosszabb ideig nem tartózkodik ingatlanán, minimum 3, de maximum 6
hónapos időintervallumra kérheti a szolgáltatás szüneteltetését a közszolgáltatótól. A
bejelentést legalább 30 nappal a szüneteltetés megkezdése előtt, írásban teheti meg
az ingatlanhasználó. A kérvényezett időintervallum lejárta után, további bejelentés
hiányában, a számlázás automatikusan újra indul.
(3) A fenti bekezdésekben említett esetekben a szolgáltató a kérelemre a
beérkezéstől számított 30 napon belül nyilatkozik. A kérelmező köteles
haladéktalanul a szolgáltató felé bejelenteni, ha a kérelem alapjául szolgáló
körülmények megváltoztak.
A szolgáltató jogai és kötelezettségei
11. §
(1) 24 A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett
hulladékot és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az e rendeletben előírt szabályok
szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó helyre, illetve annak
ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon
gondoskodni. Az elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékot – a szolgáltatással
érintett területen - a szolgáltató a (kevert) háztartási hulladék begyűjtésének napjával
egyező időpontban köteles elszállítani, az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása
kétheti rendszerességgel történik.
(2) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
22

A 20/2007. (V.22.) rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos 2007. július elsejétől.
Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. június 25-től.
24
Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. június
25-től.
23
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(3) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése és a hulladék szállítása során
keletkezett szennyeződés takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.
(4) A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha
a károkozás neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az ebből
eredő karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt
biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná
vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
(5) 25 A szolgáltató jogosult felszólítani a gyűjtőedényzet cseréjére azt az
ingatlantulajdonost, aki nem megfelelő műszaki állapotú, vagy a szabványoknak nem
megfelelő gyűjtőedényzetet használ.

Lomtalanítás
12. §
(1) 26 A lomtalanításról a szolgáltató ingatlanonként évente egy alkalommal a
közszolgáltatás keretében gondoskodik.
(2) A szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék
elszállítására köteles. Szolgáltató által el nem szállítható hulladékról az
igénybevevőt előzetesen tájékoztatni kell.
(3) 27.
(4) 28 .
Díjhátralék
13. §
(1) 29
(2) Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék esetén a Hgt. megfelelő rendelkezéseit
kell alkalmazni.
A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok
14. §
25

Kiegészítette a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. június 25-től.
A 25/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2017. június 23-tól.
27
Hatályon kívül helyezte a 25/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2017. június 23-tól.
28
Hatályon kívül helyezte a 25/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2017. június 23-tól.
29
Hatályon kívül helyzete a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatálytalan: 2016. június 25-től.
26
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(1) 30 Gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatást igénybe venni az irányadó
jogszabályi rendelkezések szerint.
(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által
engedélyezett – települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas –
hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás
kötelező igénybevétele alól mentesül, ha a tevékenysége során képződött
települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben,
létesítményben gondoskodik.
Szabálysértési rendelkezések
15. § 31
Adatkezelés
16. §
(1) 32 Szolgáltató jogosult a tulajdonos személyes adatait kezelni, ennek során
köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény szabályai szerint eljárni.
(2) 33 Tulajdonos köteles a Koordináló szervnek és a Közszolgáltatónak az adatlapon
az alábbi adatait bejelenteni:
a) név (leánykori név)
b) állandó lakcím
c) levelezési cím
d) anyja neve
e) születési dátum.
(3) 34 A Tulajdonos köteles a közszolgáltatás kapcsán az általa megadott lakcímen
illetve levelezési címen a részére kézbesített küldeményeket átvenni, az adataiban
történő változást a 7.§ (2) bek. rendelkezései alapján a Koordináló szervnek és a
Közszolgáltatónak jelezni. Amennyiben a postai úton történő kézbesítés azért
hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a
küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat a Közszolgáltatóhoz „nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
30

A 44/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a által módosítva. Hatályos 2015. január 1. napjától.
A 18/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet 5.§-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2012.
május 31.-tól.
32
Az 57/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2013. december 22-től.
33
Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. június
25-től.
34
Kiegészítette a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. június
25-től.
31
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16/A. § 35
A szolgáltató köteles évente egy alkalommal, a hulladékgazdálkodással összefüggő
tevékenységéről pénzügyi, gazdasági és szakmai beszámolót készíteni, melyet
legkésőbb május 31-ig Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elé
terjeszt.”
Hatálybalépés
17. §
(1) Ez a rendelet 2004. október 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti
Budaörs Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladék és az azzal
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/1997.(III.17.)
Ökt. sz. rendelete, és az azt módosító 34/1997. (IX.08.) ÖKT. sz., 35/1997.
(IX.08.) ÖKT. sz., 42/1999. (XII.17.) ÖKT. sz. és a 13/2004. (III.24.) ÖKT. sz
rendeletei.
(2) 36 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Budaörs, 2004. szeptember 10.

Tevanné dr. Südi Annamária
Jegyző

35
36

Wittinghoff Tamás
Polgármester

A 20/2007. (V.22.) rendelet 5. §-a által kiegészítve. Hatályos 2007. július elsejétől.
Az 54/2008. (XII. 22.) rendelet 3. §-a által kiegészítve. Hatályos 2008. december 22-től.
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1. sz. melléklet 37

1. A használható szabvány edényméretek (kiskereskedelmi forgalomban vásárolható
gyűjtőedények)
Edényméret (l)
50
80
110
120
240
1100
2. A települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának
rendje
a.) Családi házas övezetben, valamint üdülőterületeken életvitelszerűen egész
évben ott tartózkodóknak heti egyszeri elszállítással.
b.) Lakótelepi övezetben a kihelyezett edények heti háromszori ürítésével.
c.) Üdülő övezetben üdülők részére az edények heti egy alkalommal történő
ürítésével (életvitelszerűen egész évben ott nem tartózkodók részére).
d.) Külterületen, zártkerti mezőgazdasági terület besorolású övezetben heti
egyszeri alkalommal történő elszállítással.
3. Az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék elszállítása és ártalmatlanítása
családi házas övezetben kétheti rendszerességgel a települési szilárd hulladék
szállításának napján történik.
4. A települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának rendjét utcák szerinti
bontásban a Közszolgáltató honlapján köteles közzétenni.

37

Módosította a 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2016. június 25-től.
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Az 52/2004.(IX.15.) ÖKT. rendelet 2004. szeptember 15-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.

Erdős Károlyné
irodavezető
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