Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete
a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
közszolgáltatásról
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § -ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi
rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya Békésszentandrás Nagyközség belterületére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságokra, illetve a magánszemélyek jogi személyiséggel
nem rendelkező személyi egyesüléseire.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
a) a közszolgáltatás igénybevételére, a települési szelektív hulladék összegyűjtésére,
elszállítására, a hulladék kezelésére, ártalommentes elhelyezésére, valamint
b) a következő anyagfajták elkülönített gyűjtésére
EWC 15 01 02 – műanyag csomagolási hulladékok,
EWC 20 01 39 – műanyagok
EWC 15 01 01 – papír és karton csomagolási hulladékok
EWC 15 01 07 – üveg csomagolási hulladékok
EWC 15 01 04 – fém csomagolási hulladékok
Adatkezelés
2. §
(1) A közszolgáltatást érintően – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit is figyelembe véve – e
rendeletben megállapított egyéb szabályok figyelembevételével lehet személyes adatot
kezelni.
(2) Személyes adatnak minősül a rendelet szempontjából:
a) közszolgáltatást igénybevevő neve;
b) lakcíme, levelezési címe;
c) születése helye, ideje;
d) anyja neve.
(3) A rendelet szempontjából adatkezelésre jogosult és kötelezett szervezetek:
közszolgáltató;
az önkormányzat, az önkormányzat bizottsága;
a jegyző.

A települési szelektív hulladék elhelyezése
3. §
(1) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásával 10 évi határozott időtartamra a Bio-Sales
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 6000 Kecskemét, Mezei u. 50. (a továbbiakban:
Közszolgáltató), bízza meg, és szerződést köt a feladat ellátására.
(2) A Közszolgáltató e rendeletben foglalt feladatainak teljesítéséhez teljesítési segédet abban
az esetben vehet igénybe, ha azt az Önkormányzat felé bejelentette.
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
4. §
Az önkormányzat a tulajdonában kezelésében álló közterületek, utak tisztántartásával,
akadálymentesítésével biztosítja, hogy a Közszolgáltató a vonatkozó önkormányzati rendelet
szerinti helyen és gyakorisággal a hulladékszállító járműveivel akadály nélküli a begyűjtésről
gondoskodjon.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
5. §
(1) Az ingatlantulajdonos alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:
az ingatlanán keletkezett újrahasznosítható és elkülönítetten gyűjthető, szilárd
hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig
gyűjtse, illetve tárolja.
azt az e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek szennyeződésmentes állapotban
átadja, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,
a hulladék gyűjtése és átadása során megfelelő gondossággal járjon el, környezetét ne
veszélyeztesse.
(2) Nem terheli az ingatlantulajdonost az igénybevételi kötelezettség, ha az ingatlanban nem
laknak. Az ingatlanüresedést – ami negyedéves időtartamot meghaladóan vehető igénybe – az
ingatlantulajdonos (bérlő, használó stb.) 8 napon belül köteles bejelenteni a
Közszolgáltatónak fogyasztás nélküli közüzemi számla bemutatásával vagy hatósági
igazolással.
II. fejezet
A szelektív hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás
kötelező igénybevétele
6. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe
venni.
(2) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a
Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(3) A szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtésének, elszállításának időpontját a szolgáltató
határozza meg menettervében, amelyről tájékoztatást köteles nyújtani az igénybevevőknek és
az önkormányzatnak.
(4) A szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtésének, elszállításának időpontját a 2. számú
melléklet tartalmazza.
(5) A Közszolgáltatónak a közszolgáltatás feltételeiben, a hulladék begyűjtésének,
elszállításának rendjében bekövetkező változásokról az igénybe vevőt értesíteni kell.

A szelektív hulladék-gyűjtőeszközök rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos jogok és kötelezettségek
7. §
(1) Az ingatlantulajdonos a szelektív hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által rendelkezésre
bocsátott és azonosító jellel ellátott gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.
(2) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőeszközt az ingatlantulajdonos rendelkezésre
bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. A tényleges igénynagyságot a háztartásban élők
számának figyelembevételével a közszolgáltató jogosult megállapítani.
A szelektív hulladék gyűjtőeszközök elhelyezésével, használatával és kezelésével
kapcsolatos kötelezettségek
8. §
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőeszközt az ingatlana területén belül köteles tárolni, az
eszközért vagyonjogilag felel.
(2) Az ingatlantulajdonos havi egy alkalommal jogosult a szelektív hulladék elszállítását
igénybe venni. A Közszolgáltató munkaszüneti napok miatti begyűjtési, illetve ürítési nap
áthelyezésről az ingatlantulajdonosokat köteles tájékoztatni.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőeszközöket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és begyűjtésre, ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb
a begyűjtési napot megelőző napon 18 órától és begyűjtési napon 8 óráig lehet kihelyezni a
közterületre.
(4) A Közszolgáltató köteles a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőeszközöket a begyűjtési
napokon 22 óráig begyűjteni/üríteni.
(5) A gyűjtőeszközök begyűjtése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a
Közszolgáltató köteles gondoskodni.
9. §
(1) A szelektív települési szilárd hulladék gyűjtését szolgáló eszközök:
- lakóingatlanonként: vastag falú műanyagzsák 110 literes méretben,
(2) Tilos a gyűjtőedényben az e rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott anyagfajtáktól
eltérő hulladékot elhelyezni.
(3) Tilos a gyűjtőeszközökbe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést
végző, vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
10. §
(1) A közszolgáltatás ellátásáért a Közszolgáltatót díj illeti meg, melynek mértékét a
Közszolgáltató javaslatára a hatályos jogszabályok alapján a Képviselő- testület állapítja meg.
(2) A közszolgáltatás rendelkezésre állásáért annak igénybevételéért az 1. mellékletben
megállapított egységnyi közszolgáltatási díjat kell fizetni.
(3) A közszolgáltatási díj megfizetését az önkormányzat részben vagy egész összegében
átvállalhatja.

11. §
(1) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapításához szükséges díjkalkulációt
készíteni, amelyet minden év november 10-ig megküld az önkormányzat részére. Az
előírásoknak nem megfelelő tartalommal készített dokumentáció benyújtása esetén a jegyző
átdolgozás vagy kiegészítés céljából felhívja a Közszolgáltató figyelmét ennek 8 napon belül
történő pótlására vagy annak esetleges kiegészítésére.
(2) A Közszolgáltató ajánlott díjának megállapítását a következő szabályok szerint végzi:
a) Egytényezős Közszolgáltatói díj megállapítása
Egytényezős Közszolgáltatói díjklkuláció
(csökkentő tétel nélkül)
Ármegállapítás szabályai (ingatlan/év)
KD  n  e  L  d
Közszolgáltatáasi díj (KD):
n: ürítések száma
e:tároló edények száma
L: tárolóedény űrtartalma
d:egységnyi díjtétel
Egységnyi díjtétel (d) meghatározása: d 

k  Ny  Ad
L éves

egység
Ft./év
db.
db.
l.
Ft./l.

összetevője: esetünkben a vállógató díja. Mivel a határozat
nem terjed ki önkrmányzati tulajdonban lévő hulladékudvar
vagy telep üzemeltetésére, ezért ezt nem kell tovább bontani.

1.663
12
1
110
1,26
1,26

Ft./l.

Ft.
k: hulladékszállítással kapcsolatban felmerülő éves költség és ráfordítás
összetevői: - anyagköltség
- bérköltség és járulékai
- anyag és személyi jellegű költségek
- értékcsökkenés
- egyéb költségek
NY: közszolgáltatási szerződésben előirányzott nyereség
Ft.
(max:5%)
l.
L: szerződésben meghatározott éves ürítendő mennyiség
Ad: Az ártalmatlanító (válogató) telep által megállapított díj

összesen

Ft.

1.487.488

74.374
2.417.712
1.483.596

b) Díjcsökkentő tétel megállapítása

Közszolgáltatói díjcsökkentő tényező megállapítása
A díjcsökkentő tétel megállapításának szabályai
Közszolgáltatáasi
díjcsökkentő (Kdcs):
n: ürítések száma
e:tároló edények száma
L: tárolóedény űrtartalma
dcs:egységnyi csökkentő díjtétel

Kdcs  n  e.  L  dcs

ké  Ny  Bev
Egységnyi díjcsökkentő
dcs 
tétel (dcs) meghatározása:
Léves
ké: A hasznosításra átadással kapcsolatban felmerülő éves
költség és ráfordítás
összetevői: - anyagköltség
- bérköltség és járulékai
- anyag és személyi jellegű költségek
- értékcsökkenés
- egyéb költségek
NY: közszolgáltatási szerződésben előirányzott nyereség
L: szerződésben meghatározott éves ürítendő mennyiség
Bev: bevételek az hasznosításra átadásból és begyűjtői
díjtámogatásból összesen.

egység

összesen

Ft./év

-1.659

db.
db.
l.
Ft./l.

12
1
110
-1,26

Ft./l.
Ft.
-1.261.003

Ft.
l.
Ft.

13.050

c) Az ajánlott nettó közszolgáltatói díj megállapítása
Korrigált Közszolgáltatási díj
(KKD):

KKD  KD  KDcs

Ft./év

(3) A Közszolgáltató évente díjnövekedésre tehet javaslatot a következő szabály szerint:
A díjnövekedés évenként:
K = (1+I) * z
K: költség
I: éves inflációs ráta (tizedes tört alakban, két tizedes jegy pontosságig)
Z: előző évi díj
(4) A díjnövekedésről az önkormányzat dönt a közszolgáltatóval történt egyezség alapján.
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III. fejezet
Záró rendelkezések
12. §
Ez a rendelet 2012. június hó 1. napján lép hatályba.
13. §
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Békésszentandrás, 2012. május 24.

Sinka Imre
polgármester

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 2012. május 25-én.
Békésszentandrás, 2012. május 25.

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

1. sz. melléklet a 14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelethez
Békésszentandrás Nagyközségben 2012.
Megnevezés
Ft/év/lakás
június 1-jétől december 31-ig a kötelezően
igénybe veendő szelektív hulladékkezelési
közszolgáltatás igénybevételi díja:
1.
EWC 15 01 02 – műanyag
4,- Ft +Áfa
csomagolási hulladékra
EWC 20 01 39 –
műanyagokra
EWC 15 01 01 – papír és
karton csomagolási
hulladékok
EWC 15 01 07 – üveg
csomagolási hulladékok
EWC 15 01 04 – fém
csomagolási hulladékok
EWC 20 01 01 – Papír és
karton

2. sz. melléklet a 14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelethez
Békésszentandrás belterületén a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtésének, elszállításának
időpontja: minden hónap utolsó munkanapra eső szerdája.

