BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014. (IV. 2.) számú
rendelete
A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról
Egységes szerkezetben a 18/2014. (XII. 19.) számú és 2/2016. (I. 29.) számú
rendeletmódosításokkal
Bököny Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató az
önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján: a Térségi Hulladék –
Gazdálkodási Kft. 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. szám alatti gazdálkodó szervezet
(továbbiakban: szolgáltató).
Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása
1/A. §
(1) Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató:
a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,
b) hulladékgyűjtő udvarok, komposzttelepek üzemeltetésével,
c) gyűjtőszigetek működtetésével,
vagy ezek kombinációjával biztosítja.
(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot
a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott sárga vagy kék színű, a közszolgáltató
emblémájával ellátott 120 literes hulladékgyűjtő zsákba gyűjti vagy az elkülönített
hulladékgyűjtésre alkalmas merev falú speciális gyűjtőedénybe gyűjti.
(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém
hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti.
(4) A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok
felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.
(5) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok
ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot a
Közszolgáltató tájékoztatja.
(6) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező
elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag üveg és fém hulladék, az elkülönítetten gyűjtött
zöldhulladék, valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb
hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott
hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási
időben és feltételekkel.
(7) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az általa üzemeltetett
komposztáló telepen is átveszi.
(8) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra,
hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékudvarban
valamint a komposzttelepen elhelyezze.

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
2. §
(1) Az ingatlanhasználó és a szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás kötelező
igénybevételének ténye hozza létre.
(2) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a szolgáltató a közszolgáltatás
teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban értesítette.
(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját) a
közszolgáltatási szerződés tartalmazza.
3. §
(1) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos gyűjtőedény
használata kötelező.
(2) A vegyes hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványos gyűjtőedény:
1.
60 liter űrtartalmú,
2.
80 liter űrtartalmú,
3.
120 liter űrtartalmú.
(3) 60 literes gyűjtőedény használatára kizárólag az egyedülálló és egyedül élő természetes
személy jogosult. A jogosultságot a Bököny Község Önkormányzata által kiadott igazolással
kell igazolni. Az igazolást kérelemre Bököny Község Önkormányzata hatósági ügyintézője
adja ki. A kérelemhez csatolni kell a gyűjtőedény megvásárlásáról szóló kérelmező nevére
szóló számlát. Az igazolást a hatósági ügyintéző a kérelmező írásbeli nyilatkozata alapján
adja ki.
(4) A szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és keletkezett hulladék mennyiségének
megfelelő űrtartalmú és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó saját költségén köteles
biztosítani. A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 60, 80, 120 literes gyűjtőedényt az
ingatlanhasználó köteles megvásárolni.
(5) Gazdálkodó szervezet és a szolgáltató között a jogviszony az erre vonatkozó írásba foglalt
szerződés megkötésével jön létre.
(6) Az ingatlanhasználó köteles írásban, 3 nappal korábban bejelenteni a szolgáltatónak, ha
ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű
hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a szolgáltató köteles az ingatlanhasználó
által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő
gyűjtéshez, elszállításhoz alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve
más gyűjtőeszközt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást
teljesíteni.
4. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a
szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan
engedélyezett elhelyezést.
(2) A kihelyezett gyűjtőedényből még használható dolgokat kiválogatni tilos.

Lomtalanítás
5. §
(1) A birtokosa számára tovább nem használható, használhatatlanná vált anyagok, nagyobb
méretű berendezési tárgyak (háztartási eszköz, ágy, ágybetét, stb.) szervezett összegyűjtéséről
és elszállításáról a szolgáltató évente egy alkalommal – előre meghatározott időpontban,
külön díj felszámítása nélkül- gondoskodik.
(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt
helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.
Közszolgáltatási díj
6. §
(1) A közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlan tulajdonosa,
bérlője, használója közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére - a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében- negyedéves bontásban, utólag köteles megfizetni.
A hulladék elhelyezése
6/A. §
(1) E rendelet hatálya alá tartozó települési hulladék előkezelése és ártalmatlanítása kizárólag
az erre a célra kijelölt létesítményben, jelenleg a Nyíregyháza és Térsége Regionális
Hulladékkezelő Központban (hrsz. Nyíregyháza 02354/5) végezhető.
(2) A Közszolgáltató hulladékudvart üzemeltet:
a) a 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.
b) a 4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1.
(3) A zöldhulladék átvételét a közszolgáltató a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ
Komposzttelepén (4400 Nyíregyháza, Szállási út 72.) biztosítja.
A közszolgáltatás szünetelése
7. §
(1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább 30
napig senki nem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a
szolgáltatónak, legalább 15 nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt.
(3) A (2) bekezdéstől eltérő bejelentés csak rendkívüli helyzet esetén lehet, ilyen például ha
valaki hirtelen 30 napnál hosszabb kórházi kezelésre szorul.
8. §
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről a Hgt.
13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
9. §
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére a
közszolgáltatással összefüggő személyes adatok tekintetében jogosult.
(2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő neve,
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(3) A közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó személyes adatainak kezelésével
összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani és gondoskodni
az adatok biztonságáról.
(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az igénybevevő
azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, a díjhátralékok behajtására
használhatja fel.
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
10. §
(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges
használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék,
rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról,
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú
utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a Bököny
Nonprofit Kft. útján gondoskodik.
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek
tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a
szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.
(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített
és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége.
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, és más elárusítóhelyek előtti
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét
üzleti tevékenységből származik-e.
(6) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak
és bokrok megfelelő nyesése.
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát fel kell hinteni, a síkosságát meg kell
szüntetni.
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor,
kőporliszt) kell használni.
(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni,
hogy abból ne származzon baleset.
11. §
(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az
ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
12. §
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az
építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak
(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az
általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és
bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne
keletkezzen.
(4) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 5 napon belül a
kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell
állítani, illetőleg meg kell tisztítani.
(5) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati
engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad
tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely
közegészségügyi szempontból veszélytelen.
13. §
(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad
elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A
közszemérmet és közízlést, sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén
eltávolítani.
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az
elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül,
köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.
14. §
(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a
járdára ne csorogjon.
(2)A település területén lévő belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet
levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos!
(3)A település központjában folyamatosan, a település egyes területein évente legalább
kétszer az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig történő letakarítása.
Záró rendelkezések
15. §
(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetése 2014. 04. 04.
(2) Hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelet.

1. számú melléklet a 2/2016. (I. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Bökönyi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
4231 Bököny, Kossuth u. 3.
Tel.: 42/566-000

Ügyiratszám: ……………….

IGAZOLÁS

A Bökönyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjeként, hivatalosan igazolom, hogy

Név: _______________________________________________________________________
Születési név: _______________________________________________________________
Születési hely, idő: ___________________________________________________________
Anyja neve: _________________________________________________________________
Lakcíme:____________________________________________________________________
szám alatti lakos, a lakcímként megjelölt lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.

Ezen igazolást az ügyfél kérelmére, a _____. év _____. hó _____. napján általa benyújtott - és
két tanú aláírásával ellátott - Nyilatkozat alapján, az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.–nél történő, 60 literes űrmértékű hulladékgyűjtő edény igénybevételéhez
adtam ki.

Bököny, _____. év _____. hó _____. nap

________________________________________
Jegyző aláírása

2. számú melléklet a 2/2016. (I. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Ügyiratszám: ……………….

NYILATKOZAT

Alulírott _____________________________________ (név), _________________________
______________________ (szül. hely, idő) _______________________________ (anyja
neve)
büntetőjogi
felelősségem
tudatában
nyilatkozom,
hogy
a
Bököny,
_____________________________________ szám alatt található ingatlant egyedül és
életvitelszerűen használom.
Tudomásul veszem, hogy ha a fentiekben változás áll be, azt 8 napon belül köteles vagyok az
Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató felé bejelenteni.

Bököny, _____. év _____. hó _____. nap

________________________________________
Ingatlan tulajdonos/használó aláírása

Alulírott személyek igazoljuk és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti
kérelemben szereplő ingatlant tudomásunk szerint ___________________________ (név)
egyedül és életvitelszerűen használja.

Bököny, _____. év _____. hó _____. nap

……………………………………….
név

………………………………….
név

……………………………………….
lakcím

…………………………………..
lakcím

……………………………………….
aláírás

………………………………….
aláírás

