
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 

15/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

a  települési hulladékgazdálkodásról 
 

Egységes szerkezetben a 6/2014. (V.14.), 6/2016. (VI.24.), 15/2017. (XII.21.) önkormányzati 
rendelettel 

Hatályos: 2017. december 22-tıl 
 

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következıket rendeli el: 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1)  A rendelet területi hatálya Bükkszentmárton község közigazgatási területére terjed ki.  
 
(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkezı települési hulladék 

győjtésére, szállítására és kezelésére valamint a Bükkszentmárton Községi 
Önkormányzat és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés szerinti 
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.  

 
(3)1 A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 

személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti 
területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 2. § (1) bekezdésének 34. pontja 
szerint ingatlanhasználónak minısülnek.  

 
(4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék győjtése, 

hulladékkezelı létesítményig történı elszállítása, a hulladékkezelınek történı átadása. 
 
 (5)2 a) Az Önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a 

Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláson keresztül 
látja el. Bükkszentmárton közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerzıdés alapján kizárólagosan feljogosított hulladékkezelı közszolgáltató az NHSZ 
Észak-KOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, 
Kenyérgyár utca 19.). 

 b) A közszolgáltató alvállalkozója PEVIK Nonprofit Kft., székhelye: 3250 Pétervására, 
Tiszti sor út 29.  

 

                                                 
1 Az 1. § (3) bekezdését módosította a 6/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. május 
15-tıl. 
2 Az 1. § (5) bekezdését módosította a 15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. 
december 22-tıl. 



(6) A Bükkszentmárton községben keletkezı, az általa győjtött és elszállított települési 
hulladékot Közszolgáltató az Eger Déli Iparterületen, Eger belterület 10525/11 és 
10525/12 hrsz-on lévı hulladékkezelı létesítményig szállítja. 

(7)3,4 Hatályát vesztette  
 

II. fejezet 
 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 
 

2. § 
 
(1) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató 

rendelkezésére kell bocsátani.  
(2) A települési hulladék a győjtıedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhetı el, hogy annak 

fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató 
alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne 
akadályozza, az ürítı berendezést ne károsítsa.  

 
(3) A győjtıedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott zsákban 

lehet települési hulladékot kitenni.  
 
(4) A győjtıedény a szállítást megelızı nap 18.00 órától, a szállítás napján legkésıbb 6.00 

óráig helyezendı ki, és a szállítás napján 18.00 óráig tartható közterületen. Kivételt 
képez ez alól a géppel mozgatható konténeres győjtıedény. A zsák csak megfelelıen 
bekötve helyezhetı ki a közterületre.  

 
(5) A győjtıedénybe tilos mérgezı, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a 

kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy 
begyőjtése során a gépkocsi mőszaki berendezésében rongálódást idézhet elı, 
ártalmatlanítása, hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító, 
hasznosító telep dolgozóit, mőszaki berendezéseit.  

 
(6)5 Ha a győjtıedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben 

összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévı hulladékot úgy összepréselték, 
hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetıségét – emiatt a 
győjtıedényt az elıírt módon kiüríteni nem lehet – az ingatlanhasználó köteles a 
visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthetı győjtıedényt szabályszerően 
kiüríteni, használhatóvá tenni.  

 
(7)6 A győjtıedényt szükség szerint, de legalább kéthavonta ki kell tisztítani és fertıtleníteni. 

A győjtıedény folyamatos tisztántartása az ingatlanhasználó feladata.  
 

                                                 
3 Az 1. § (7) bekezdését beiktatta a 6/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. május 15-
tıl. 
4 Az 1. § (7) bekezdését hatályon kívül helyezte a 15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos: 
2017. december 22. 
5 A 2. § (6) bekezdését módosította a 6/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. május 15-
tıl. 
6 A 2. § (7) bekezdését módosította a 6/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. május 15-
tıl 



(8) A győjtıedényen fel kell tüntetni a használó szolgáltatás-azonosító számát. A használó, 
feltüntetési kötelezettségének a közszolgáltató által biztosított azonosító (matrica) 
tárolóra történı felragasztásával tesz eleget. 

 
 (9) A kihelyezett győjtıedény nem akadályozhatja a jármő és gyalogos forgalmat, és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével.  
 
(10) A győjtıedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló 

gépjármővel oly módon elzárni nem szabad, amely a győjtıedénynek a gyakorlatban 
kialakult módon történı ürítését akadályozza.  

 
(11) A nagydarabos hulladék (lom) házhoz menı, szervezett győjtésérıl és elszállításáról 

(lomtalanítás) évente egy alkalommal, az Önkormányzattal egyeztetett idıpontban a 
Közszolgáltató térítésmentesen gondoskodik.  

 
(12) A lomtalanítás idıpontjáról, valamint területi felosztásáról, a végrehajtás módjáról a 

Közszolgáltató három héttel korábban értesíti a lakosságot.  
 
(13)7 A Karácsonyi ünnepeket követıen a következı év január 31. napjáig a lakossági 

győjtıedényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat a Közszolgáltató köteles legalább két 
alkalommal elszállítani.  

(14)8 Az üdülıingatlanok esetén az ingatlan üdülı rendeltetését az ingatlan nyilvántartás 
adatai tanúsítják, mely bizonyítékul szolgál a közszolgáltató felé a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 47. (4) bekezdésében foglalt díj alkalmazása érdekében.   

 
 

III. fejezet 
 

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

3.§ 
 
(1) A Közszolgáltató az Önkormányzat közigazgatási területén az ingatlanhasználók által a 

közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben győjtött települési 
hulladékot az ingatlanhasználóktól heti rendszerességgel, egy alkalommal, elızetesen 
egyeztetett rendben és idıpontban összegyőjti és elszállítja. 

 
 (2)9 A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben:  
  a)  az ingatlanhasználó kérelmére a szerzıdés szünetel, 

 b) a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a 2. § (5)  
bekezdésében megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy 

 c)  a győjtıedény túltöltött. 
 

                                                 
7 A 2. § (13) bekezdését módosította a 15/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. 
december 22-tıl 
8 A 2. § (14) bekezdését beiktatta a 15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. december 
22-tıl  
9 A 3. § (2) bekezdését módosította a 6/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. május 15-
tıl 



(3)10 A győjtıedény kiürítésének megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével a 
kiürítés megtagadásának alkalmával, írásos formában, beazonosítható és 
visszaellenırizhetı módon értesíti az ingatlanhasználót.  

 
 (4) Közszolgáltató a háztartásonkénti elkülönített (szelektív) hulladékgyőjtést üzemeltet. A 

Közszolgáltató a háztartásonkénti elkülönített hulladékgyőjtéshez (szelektív) a 
háztartások számára díjmentesen biztosít szelektív hulladékgyőjtı zsákokat.  

 
 (5) A Közszolgáltató a szelektív hulladékgyőjtı szigetek győjtıedényeit külön 

meghatározott rendszerességgel, menetrend szerinti győjtıjárattal üríti ki.  
 
(6)11, 12Az ingatlanhasználó köteles a vegyes hulladék győjtésére a közszolgáltató által 

rendszeresített hulladékgyőjtı edényt, a szerzıdéses hulladékmennyiségen felül a 
vegyes hulladék győjtésére a közszolgáltató által rendszeresített zsákot használni.   

 
 (7)13, 14A közszolgáltató a szabványos vegyes hulladék- győjtı edényt az ingatlanhasználó 

kérelmére a szolgáltatási szerzıdésben rögzített módon, bérlet, vagy értékesítés 
formájában bocsátja rendelkezésre a szolgáltatás megkezdésének napjáig. A 
vegyeshulladék- győjtı edény bérletére vonatkozó feltételeket az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között megkötésre kerülı győjtıedény bérleti szerzıdés rögzíti.   

 
(8)15  A Közszolgáltató jogosult a közszolgáltatás ellátására a természetes személy és nem 

természetes személy ingatlanhasználókkal egyedi, írásos közszolgáltatási szerzıdést 
kötni. Az írásbeli közszolgáltatási szerzıdés hiánya a kötelezı közszolgáltatás 
igénybevétele alól nem mentesít.   

(9)16 A Közszolgáltató köteles a mőködésére érvényes számviteli és egyéb jogszabályban 
elıírt nyilvántartást vezetni és egyéb adatszolgáltatást teljesíteni. A közszolgáltató a 
nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos 
mőködéséhez szükséges feltételeket köteles biztosítani.  

(10)17  A Közszolgáltató köteles ügyfélszolgálatot biztosítani a közszolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos ügyek intézéséhez a székhelyén. 

 
 
 
 

                                                 
10 A 3. § (3) bekezdését módosította a 6/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. május 
15-tıl 
11 A 3. § (6) bekezdését módosította a 6/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. május 
15-tıl 
12 A 3. § (6) bekezdését módosította a 15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. 
december 22-tıl 
13 A 3. § (7) bekezdését módosította a 6/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. május 
15-tıl  
14 A 3. § (7) bekezdését módosította a 15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. 
december 22-tıl 
15 A 3. § (8) bekezdését módosította a 15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. 
december 22-tıl 
16 A 3. § (9) bekezdését beiktatta a 15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. december 
22-tıl 
17 A 3. § (10) bekezdését beiktatta a 15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. 
december 22-tıl 



IV. fejezet 
 

Az Ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 
 

4. § 
 
(1) 18 A rendelet 1. § (3) bekezdése hatálya alá tartozó Ingatlanhasználó a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. tv. és e rendelet elıírásait betartva igénybe veszi a közszolgáltatást, 
betartja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos elıírásokat. 

 
(2)19 Az Ingatlanhasználó az adataiban bekövetkezı változásokat a Közszolgáltatónak 15 

napon belül bejelenti. 
 
(3)20 Az Ingatlanhasználónak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan 

panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszemően kell eljárnia.  
 
(4)21 Az Ingatlanhasználónak joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

kapcsolatos javaslatait megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra érdemi tájékoztatást 
kapjon.  

 
(5)22 Az Ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését, kizárólag írásban, elıre kérheti a 

Közszolgáltatótól abban az esetben, ha az ingatlanát 90 napot meghaladó ideig nem 
kívánja használni.  

(6)23 Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges 
feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.  

 
V. fejezet 24 

5. § 
Hatályát vesztette 

 
 

VI. fejezet 25 

Adatvédelmi rendelkezések 
6. § 

Hatályát vesztette 

                                                 
18 A 4. § (1) bekezdését módosította a 6/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. május 
15-tıl 
19 A 4. § (2) bekezdését módosította a 6/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. május 
15-tıl  
20 A 4. § (3) bekezdését módosította a 6/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. május 
15-tıl 
21 A 4. § (4) bekezdését módosította a 6/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. május 
15-tıl 
22 A 4. § (5) bekezdését módosította a 6/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. május 
15-tıl 
23 A 4. § (6) bekezdését beiktatta a 15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. december 
22-tıl  
24 Az V. fejezetet hatályon kívül helyezte a 6/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2016. 
június 25-tıl 
25 A VI. fejezetet hatályon kívül helyezte a 6/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2016. 
június 25-tıl 



  
 

VII. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

7. § 
 

(1) Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselı-testületének jelen 15/2013. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelete 2014. január 1-jén lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2002. (VIII.22.) 
önkormányzati rendelet és az azt módosító 2/2003 (I. 28.), 10/2003 (IV. 29.), 16/2003 
(XII.17.),  2/2004 (II. 11.), 6/2004 (IV. 08.),  24/2004 (XII. 22.), 15/2005 (XII. 21.), 19/2006 
(XII.13.), 18/2007 (XII. 12.), 10/2008 (XII. 10.), 13/2009 (XII. 16.), 16/2010 (XII. 15.), 15/2012 
(XII. 21.), 2/2013 (II. 21.) önkormányzati rendeletek.  
 
 
 

Liktor Róbert               Fehér Lászlóné 
polgármester       címzetes fıjegyzı  

 
 
 
 


