Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
52/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a
35. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1)
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004.
(IX. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése helyébe az
alábbi (3) bekezdés lép:
„(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát) a jogszabályi
előírásokkal összhangban a Közszolgáltató határozza meg, amelyről a tulajdonost a
4.§ rendelkezései szerint tájékoztatja.”
(2) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás nyújtásának
lényeges feltételeiben bekövetkező változásról a szolgáltató haladéktalanul írásban
köteles a tulajdonost értesíteni.”
2. §
A R. 5. § (1)-(5) bekezdései helyébe az alábbi (1) – (5) bekezdések lépnek:
„(1) A települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint
ártalmatlanításával (elhelyezésével) kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a
tulajdonos díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) köteles fizetni.
(2) 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) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat számla ellenében, a Koordináló szerv
jogszabályban meghatározott számlázási ütemezése szerint köteles megfizetni.
(4) 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) Az Önkormányzat az ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díj fizetésére
vonatkozóan nem állapít meg kedvezményt.”

1

3. §
(1) A R. 6. § (1) bekezdése d) pontja helyébe az alábbi d) pont lép:
„d)
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.”
(2) A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:
„f) Az ingatlanhasználó köteles megfelelő műszaki állapotú szabvány gyűjtőedényt
használni.”
(3) A R. 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2) 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.”
(4) A R. 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
„(3) 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.”
(5) A R. 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2) 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.”
(6) A R. 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
„(3) 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.”
(7) A R. 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
„(3) Tilos a gyűjtőedénybe és a hulladékgyűjtő zsákba folyékony, vagy folyékonnyá
váló, továbbá mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes hulladékot,
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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.”
(8) A R. 9. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben a szabvány gyűjtőedény, zsák a fentiekben részletezett, nem odaillő
vagy veszélyes anyagot tartalmaz, a szolgáltató adott esetben megtagadhatja a
hulladék elszállítását, felszólítva a tulajdonost, hogy a továbbiakban szabályszerűen
járjon el.”
4. §
A R. 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2) 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”
5. §
(1) A R. 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
„(1) 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 R. 11. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szolgáltató jogosult felszólítani a gyűjtőedényzet cseréjére azt az
ingatlantulajdonost, aki nem megfelelő műszaki állapotú, vagy a szabványoknak nem
megfelelő gyűjtőedényzetet használ.”
6. §
(1) A R. 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2) 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
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e) születési dátum”
(2) A R. 16. § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) 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.”
7. §
A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
8. §
Hatályát veszti a R. 13. § (1) bekezdése.
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet 1. § és 2. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseit 2016. április 1-től
kell alkalmazni.
Budaörs, 2016. június 22.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2016. június 24. napján a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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1. sz. melléklet a 26/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

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.
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