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Nógrád Község Önkormányzata Képvisel – testületének
12/2013. (XII.17.)
Önkormányzati RENDELETE
a szilárd hulladékgazdálkodásról

Nógrád Község Önkormányzatának Képvisel -testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a, pontja és 32. cikk (2) bekezdése és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
35.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§-ának (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következ ket rendeli el.
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1.§ (1) A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet és az ez alapján nyújtott
kötelez közszolgáltatás célja a köztisztaság, a környezetvédelem és a közegészségügyi
rendelkezések betartásának biztosítása, a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátása, a
kötelezettségek ellen rizhet sége.
(2) A rendeletben foglaltak Nógrád község közigazgatási területére terjednek ki.
(3) Az ingatlan tulajdonos, használója, kezel je az ingatlanon keletkez szilárd hulladék
összegy jtésér l, elszállításáról és ártalommentes elhelyezésér l e rendeletben meghatározott
módon köteles gondoskodni.
2.§ E rendelet alkalmazásában:
1. Házi komposztálás: A háztartásban keletkez komposztálható zöld hulladékok ingatlanon
történ olyan szabályozott, kijelölt területrészen történ természetes lebontási eljárása, melynek
eredményeként az ingatlan tulajdonosa nem helyez komposztálható zöld hulladékot
hulladéktároló edényébe, a maradó tápanyagokat helyben felhasználja.
2. Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott
ingatlan magán tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e.
3. Építési- bontási hulladék: Az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló törvény
szerinti építési tevékenységb l származó hulladék.
4. Gy jtés: A hulladék összegy jtése hulladékkezel létesítménybe történ elszállítás céljából; a
gy jtés magában foglalja a hulladék el zetes válogatását és el zetes tárolását is.
5. Gy jt edény: Szabványos mérettel rendelkez hulladékgy jt edényzet, hulladékgy jt zsák,
valamint az elkülönített hulladékgy jtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés.
6. Hulladékkezelési közszolgáltatás kötelez igénybevétele: az él világ és az emberi egészség
védelmében bevezetett olyan alkotmányos rendelkezés, amely alól közösségi érdekb l egyetlen
ingatlan tulajdonosnak, vagy települési hulladéktermel nek sem adható indokolatlan felmentés.
7. Háztartási hulladék: A háztartásokban képz
vegyes, elkülönítetten gy jtött, valamint
lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt
helységekben, valamint a lakóházak közös használatú helységeiben és területein képz
hulladékot.
8. Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: Az a vegyes, illetve elkülönítetten gy jtött hulladék,
amely a háztartásokon kívül képz dik és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz
hasonló.
9. Települési hulladék: A háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék.
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10. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkez szervezet, illetve tulajdonközösség, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd
hulladék keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy használója az
ingatlannak.
10. Hulladékgazdálkodás: A hulladék gy jtése, szállítása, kezelése, az ilyen m veletek
felügyelete, a keresked ként, közvetít ként vagy közvetít szervezetként végzett tevékenység, a
hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezel
létesítmények utógondozása.
11. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét,
gy jtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett
hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító kötelez jelleggel
igénybeveend szolgáltatás.
12. Szelektív hulladékgy jt sziget: Közterületen kiépített olyan területrész, melyen elhelyezésre
kerül konténerekben díjmentesen helyezhet ek el a szelektív gy jtési rendszerhez tartozó
háztartásban el válogatott hulladék fajták.
13. Hulladéktermel : Akinek a tevékenységeib l hulladék képz dik (eredeti hulladéktermel )
vagy bárki, aki el kezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési m veletet végez, amely a
hulladék jellegében vagy összetételében változást eredményez.
14. Ingatlan használó: Az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezel je, valamint a társasház
és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti
szerz déses jogviszony keretében kötelez jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a
közszolgáltató rendszeres id közönként rendelkezésére áll.
15. Üdül ingatlan: kizárólag üdülés, hétvégi tartózkodás, nyaralás idejére használt ingatlan.
16. Vegyes övezetek: a település olyan területe, területrésze, ahol az ingatlanok hasznosításának
sorában az életvitelszer tartózkodás és az üdülési funkciók jellemz en vegyesen történnek.
17. Kezelés: Hasznosítási vagy ártalmatlanítási m veletek, ideértve a hasznosítást vagy
ártalmatlanítást megel
el készítést is.
18. Zöldhulladék: Olyan szerves növényi hulladék, mely komposztálásra kerül állapotában
még nem esett át élelmiszer el állításhoz kapcsolódó h kezelési, f zési sütési folyamaton és
nem vált ételmaradékká. (A zöldhulladék lehet pl.: f , ágnyesedék, lomb, zöldségek tisztítéka)
19. Közszolgáltató: Az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkez és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység min sítésér l szóló törvény szerint min sített
gazdálkodó szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerz dés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.
20. Lomhulladék: Az ingatlan használótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan
háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gy jt edény méreteit
meghaladja.
3.§ (1) Nógrád Község Önkormányzata kötelez en ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan
tulajdonosoknál keletkez települési szilárd hulladék kezelésére regionális hulladékgazdálkodási
rendszer részeként hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és
tart fenn.
(2) A kötelez közszolgáltatás körében a szolgáltató és a tulajdonos, illetve használó közötti
jogviszonyt a háztartási hulladék esetén a közszolgáltatás igénybevétele lehet ségének ténye
hozza létre.
4.§ (1) A közszolgáltatást a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
végzi.
(2) A hulladékkezelésre, ártalmatlanításra kijelölt hulladékkezel központ a Nógrádmarcal
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közigazgatási területén lév 095/8 helyrajzi számon található nógrádmarcali hulladékkezel
központ.
(3) A közszolgáltató kötelessége:
a., vegyesen gy jtött, vagy maradék települési szilárd hulladék rendszeres begy jtése, szállítása
b., megfelel min ség szabványos tároló edény biztosítása bérleti díj ellenében, vagy lakossági
kérésre más méretre történ cseréje
c., lomtalanítás elvégzése.
d., hulladékok szükség szerinti átrakása, átszállítása, kezelése
e., gy jt szigetes szelektív hulladékgy jtés, hasznosítás
f., háztól történ szelektíven gy jtött hulladék elszállítása
g., zöldhulladék begy jtése, hasznosítása
h., közszolgáltatás díjának beszedése
i., ügyfélszolgálat biztosítása.
(4) A képvisel -testület a fent megjelölt feladatok ellátására a megjelölt szolgáltatóval
közszolgáltatási szerz dést köt.
5.§ (1) A képvisel -testület feljogosítja a közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos, az (5)
bekezdésben meghatározott személyes adatok kezelésére. Az adatkezelés célja a
közszolgáltatással összefügg en az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a
közszolgáltatási díj számlázásához, a szolgáltatás teljes kör ellátásához, az esetleges díjtartozás
behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és m ködtetése. A közszolgáltató
az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szolgáltatási
szerz dés létrejöttét l annak megsz néséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig, az
adatvédelemr l szóló jogszabályok betartásával kezelheti.
(2) A közszolgáltató a szolgáltatás ellátásához minimálisan szükséges személyes adatokat a
közszolgáltatás bevezetésekor els alkalommal a települési önkormányzat jegyz jének
adatszolgáltatása, vagy az ingatlantulajdonos kötelez nyilatkozatai alapján ismeri meg.
(3) A közszolgáltató megteremti az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az
adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és
titokvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelési és adatvédelmi
szabályok nyilvánosak.
(4) A közszolgáltató a közszolgáltatást igénybe vev ingatlantulajdonos vagy használó
a) nevét, lakcímét, tartózkodási hely címét, a közszolgáltatással érintett ingatlan címét,
b) születési helyét, idejét,
c) anyja születési nevét,
d) adóazonosító számát,
e) elektronikus címét,
f) vezetékes és mobil telefonszámát
nyilvántartja és kezeli.
(5) A közszolgáltatást igénybevev ingatlantulajdonos köteles az (4) bekezdésben meghatározott
személyes adatokat a közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását
követ en 15 napon belül a közszolgáltatóhoz bejelenteni, melyet a közszolgáltató díjmentesen
vezet át nyilvántartásán.
6.§ (1) A település közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosa – az (5) bekezdésben
foglalt kivétellel - az ingatlanán keletkez települési szilárd hulladék összegy jtésér l és annak
a begy jtésre feljogosított és engedéllyel rendelkez közszolgáltatónak történ átadásáról az e
rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. Ez a kötelezettség els dlegesen az
ingatlan használót terheli, függetlenül a használat jogcímét l.
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(2) A tulajdonos vagy használó a települési
szilárd hulladékot – a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések betartásával – saját maga vagy szakvállalkozás igénybevételével elszállíthatja az
ártalmatlanító helyre.
(3) A (2) bekezdés szerinti szállítás esetén gondosan, a környezetvédelem szempontjait szem el tt
tartva kell eljárni. Az átvev köteles az átvételr l okmányt kiállítani, amely tartalmazza a
hulladék fajtáját, mennyiségét, a szállítás idejét, az átvétel helyét. A bizonylatot az elhelyez 5
évig köteles meg rizni.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana
egyidej leg gazdasági tevékenység telephelyéül vagy fióktelephelyéül szolgál, köteles a
lakossági települési szilárd hulladékot és a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott
tevékenysége során keletkezett hulladékot elkülönítetten gy jteni, és arra külön-külön
közszolgáltatást igénybe venni.
(5) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdés szerinti kötelezettség a beépítetlen
ingatlan, és azon ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és települési szilárd hulladék sem
keletkezik.
7.§ (1) Az ingatlantulajdonos a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelez igénybevétele mellett
az ingatlanán keletkez alkalmi, vagy mérete miatt a közszolgáltatás keretében nem szállítható
lomhulladékát, szelektíven gy jtött hulladékát, zöldhulladékát, háztartási veszélyes hulladékát
maga is elszállíthatja a kijelölt hulladékkezel központba, vagy a hozzá legközelebb es
hulladékudvarba, valamint átadhatja szelektív hulladékgy jt járatnak.
II. FEJEZET
A közszolgáltatás rendje és módja
8.§ (1) A közszolgáltató az ingatlanon vegyesen összegy jtésre kerül települési szilárd hulladék
szervezett begy jtésér l heti egy alkalommal - a rendkívüli helyzetek kivételével – hétf i napon
köteles gondoskodni, és az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni.
(2) A közszolgáltatás igénybevétele során az ingatlantulajdonos választása szerint kizárólag az
alábbi szabványos hulladéktárolók használhatók:
a) 80 literes szabványos tároló,
b) 120 literes szabványos tároló,
c) 240 literes szabványos tároló,
(továbbiakban a)-c) együtt: gy jt edény)
d) egyedi jelöléssel jelölt, rendszeresített köztisztasági zsák (továbbiakban: köztisztasági zsák).
(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott köztisztasági zsák csak kiegészít gy jtési
módozatként az alkalmanként keletkez többlethulladék elhelyezésére, valamint az üdül
ingatlanok, és azon ingatlan vonatkozásában alkalmazható, melyet a terület adottságai miatt a
szabványos hulladék begy jt gépjárm vel nem lehet megközelíteni. A rendszeresített
köztisztasági zsákok kihelyezésére, elszállítására – a megközelíthet ségi problémákat kivéve - a
tárolóedényekkel azonos szabályok vonatkoznak.
(4) A rendszeresített köztisztasági zsákokat az önkormányzat hivatalában, valamint a
közszolgáltató által kijelölt egyéb helyeken lehet megvásárolni. Az egyedi azonosítóval ellátott
köztisztasági zsák ára tartalmazza a hulladék begy jtésének, szállításának és kezelésének
költségét is.
(5) A megfelel gy jt edények biztosításáról a közszolgáltatást igénybevev köteles
gondoskodni és köteles azokat tisztán tartani.
(6) A közszolgáltató az igénybevev kérésének megfelel en a kukát köteles más méret re
cserélni. A közszolgáltató gy jt edényt bérleti díj megfizetése fejében biztosít az
igénybevev nek.
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9.§ (1) A gy jt edények és a köztisztasági zsákok a szállítást megel
nap 20 órától a szállítás
napján 6 óráig, de legkés bb a begy jt járat inatlan elé történ megérkezéséig helyezhet ek ki.
A köztisztasági zsák csak sérülésmentesen, megfelel en bekötve helyezhet ki a közterületre. A
szállítás napján 6 óráig az ingatlan elé ki nem helyezett gy jt edény, köztisztasági zsák
kiürítésének, elszállításának esetleges elmaradásáért a közszolgáltató nem felel. A gy jt edény
gy jt járat érkezéskor történ kés i kirakását csak a járat feltartása nélkül lehet megtenni. Az
ingatlan el tt már elhaladt gy jt járm személyzete a kés n kihelyezett gy jt edény ürítését
nem köteles elvégezni.
(2) Ha a rendszeresített köztisztasági zsák a begy jtésig megsérül, a hulladék szétszóródik, a
közszolgáltatást igénybe vev haladéktalanul köteles az átrakásról, a hulladék maradéktalan
feltakarításáról késedelem nélkül gondoskodni.
(3) A gy jt edény a szállítás napján 20 óráig tartható a közterületen. Közterületen tartható a
géppel mozgatható konténeres szabványos tároló.
10.§ (1) A gy jt edénybe tilos mérgez , veszélyes, folyékony, robbanó vagy olyan hulladékot
rakni, amely a kiürítéssel, kés bbi hulladék feldolgozással foglalkozó dolgozók egészségét, testi
épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begy jtése során a gépkocsi, feldolgozása során az egyéb
szaki berendezésben rongálódást idézhet el , ártalmatlanítása során pedig veszélyezteti a
környezetet.
(2) Amennyiben a közszolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tárolóban olyan anyagot, tárgyat
helyeztek el, amely nem min sül települési szilárd hulladéknak, úgy az elszállítást megtagadják,
és e tényr l haladéktalanul értesítik a közszolgáltató központját, aki a további intézkedéseket
megteszi.
(3) Amennyiben a gy jt edény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben
összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lév hulladékot úgy összepréselték, hogy az
elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a gy jt edény terhelhet ségét, és ez miatt a
gy jt edényt az el írt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt
hulladékot, illetve a ki nem üríthet gy jt edényt szabályszer en kiüríteni, használhatóvá tenni.
(4) A gy jt edények ürítése vagy a szállítás során kiszóródott hulladék feltakarításáról a
közszolgáltató haladéktalanul köteles gondoskodni. Ennek elmaradása esetén az önkormányzat,
vagy az érintett, vagy az eseményt észlel állampolgár bejelentése alapján a begy jtést, szállítást
végz a feladat pótlására visszarendelhet . A bejelentést a közszolgáltató illetékes
hulladékkezel központjába kell megtenni.
(5) Azon ingatlantulajdonosok, rendezvényszervez k, árusok, akik közterületen, közterület
használati engedély, vagy egyéb engedély alapján olyan árusító, közszolgáltató vagy egyéb
tevékenységet folytatnak, vagy kívánnak folytatni, amely a kötelez helyi közszolgáltatás
hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezésével jár, kötelesek azt a
Közszolgáltatónak bejelenteni.
A közterület-használati engedély, vagy egyéb engedély alapján a közterületen végzend
tevékenység kezdetének és végének id pontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, annak
összetételére és mennyiségére figyelemmel egyedi hulladékkezelési szerz dést kell kötni.
(6) Amennyiben a közterületi rendezvény vagy árusítás mérete és id belisége, vagy a
hulladékgy jtés, szállítás folyamatossága indokolttá teszi, hogy a feladatot a közszolgáltató
technikai, logisztikai vagy egyéb okok miatt ellátni nem tudja, a keletkez hulladék
köztisztasági zsákban is gy jthet . Az így gy jtött hulladék el zetes egyeztetés alapján,
hulladék kísér okmány alkalmazása mellett a rendezvény felel s szervez jének intézkedésével
is elszállítható a hulladékkezel központba. A köztisztasági zsák rendezvény vagy árusítás
helyszínén történ átmenti tárolásáról, a szétszóródott hulladék maradéktalan és folyamatos
feltakarításáról a rendezvény felel s szervez je köteles gondoskodni.
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A szelektív hulladékgy jtés
11.§ (1) A szelektív hulladékgy jtést a közszolgáltató részben a kihelyezett konténerek
biztosításával, részben a lakosságtól történ zsákos szelektív gy jtéssel biztosítja.
(2) A közterületen kihelyezett konténerek az üveghulladék szelektív gy jtését biztosítják.
(3) A zsákos gy jtésnél a tiszta m anyag, papírhulladék, a tejes és gyümölcslé– konzerv és
aludobozok vegyes gy jtéséhez szükséges zsákokat a közszolgáltató ingyenesen biztosítja a
lakosság részére és kéthetente minden páros hétf i napokon szállítja el azokat a házak el l.

Lomtalanítás
12.§ (1) Évente egy alkalommal szervezett lomtalanítás keretében a szolgáltató a lakosságnál
képz dött lomhulladékot el re meghirdetett id pontban elszállítja.
(2) A szolgáltató által szervezett lomtalanítás nem terjed ki más hulladékra (pl. építési
törmelékre, járm roncsra, rendszeres háztartási hulladékra stb.).
(3) A lomtalanítással egy id ben elektronikai hulladékgy jtést is kell végezni.
(4) A lomtalanítás körébe tartozó hulladékot az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles a
meghirdetett id pontban, a meghirdetett helyszínre szállítani és ott elhelyezni.
Zöldhulladék begy jtés
13.§ (1) A közszolgáltató április 1. és november 30. közötti id szakban zöldhulladék begy jtést
végez háztól történ elszállítással kéthetente minden páratlan hétf i napon.
(2) A zöldhulladékot – a technológia miatt – csak biológiailag lebomló gy jt zsákban lehet
kihelyezni. A szükséges zsákokat önköltség megfizetése ellenében a szolgáltató biztosítja.
A közszolgáltatási szerz désre vonatkozó rendelkezések
14.§ (1) A közszolgáltatás megkezdésér l, ellátásának rendjér l és módjáról, az
ingatlantulajdonos, illetve ingatlant használó közszolgáltatással összefügg jogairól és
kötelezettségeir l, a közszolgáltatatásra vonatkozó szerz dés egyes tartalmi elemeir l a
közszolgáltató írásban köteles értesíteni az ingatlantulajdonosokat.
(2) Az ingatlan tulajdonosának – a kiküldött írásbeli értesítés tartalmának megfelel en – az
értesítésben meghatározott napon belül a közszolgáltatással kapcsolatos kérdésekr l
nyilatkoznia kell a közszolgáltató felé.
(3) A nyilatkozat elmaradása esetén a közszolgáltató határid kit zésével ismételten köteles
felhívni a tulajdonost a nyilatkozattételre. Ha a nyilatkozat továbbra is elmarad, akkor az
ingatlantulajdonos részére a 120 l-es edényzetnek megfelel díj kerül felszámításra.
(4) A közszolgáltatásra vonatkozó szerz dés az értesítésben és az ingatlantulajdonos által tett
nyilatkozatban foglaltaknak megfelel tartalommal, a közszolgáltatás igénybevételével jön
létre.
(5) A közszolgáltatás Nógrád Község Önkormányzata és a Zöld Híd Régió Kft. által aláírt
közszolgáltatási szerz dés alapján minden ingatlantulajdonosra, illetve ingatlan használóra
kötelez érvény .
(6) A tulajdonos személyében bekövetkezett változást a régi tulajdonos köteles a változást
követ 15 napon belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés napjáig a közszolgáltatás díja
a régi tulajdonost terheli.
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A közszolgáltatás szüneteltetése
15.§ (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól igényelheti a közszolgáltatás és a díjfizetési
kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 30 napot meghaladóan nem lakja, egyéb
módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást, vagy egyéb módon
történ használatot.
(2) A szüneteltetés iránti kérelmeket a Közszolgáltató bírálja el.
(3) Amennyiben a szüneteltetés során az (1) bekezdés szerinti feltételekben változás következik
be, az ingatlantulajdonos a változást a változást követ en 8 napon belül írásban köteles
bejelenteni a közszolgáltatónak
(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt az ingatlanról a közszolgáltatás körébe tartozó
hulladék kerül kihelyezésre, és ezt a közszolgáltató észleli, vagy a települési önkormányzat
polgármestere azt tapasztalja, hogy az ingatlant használják, a közszolgáltatás díja a
szüneteltetett szerz dés szerinti tartalommal a valótlan tény észlelésekor esedékes hónap els
napjától leszámlázásra kerül.
Az üdül ingatlanokra vonatkozó különleges rendelkezések
16.§ (1) Azon ingatlanok tekintetében, melyekben a tulajdonosok, használók csak szezonálisan
tartózkodnak a 80 literes gy jt edény éves díjának 6 hónapra jutó részét kell megfizetni.
(2) Az almáskerti üdül tulajdonosok részére a szolgáltató a fenti id tartamnak megfelel en
(április 15-t l október 15-ig terjed szolgáltatási id szakra) hetente 1 zsákot biztosít a hulladék
elhelyezéséhez.
(3) Az üdül ingatlanokra vonatkozó speciális díj alkalmazásának feltétele, hogy az
üdül ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató részére hitelt érdeml en igazolja, hogy állandó
lakóhelyén közszolgáltatási díjat fizet.
(4) Az üdül ingatlan tulajdonosa az (1) bekezdés szerinti id szakban keletkez többlethulladékát,
vagy az id szakon kívül az üdül ingatlanon történ alkalmi tartózkodása esetén az
ingatlanon keletkez hulladékát külön díj ellenében megvásárolható köztisztasági zsákban
helyezheti ki a közterületre, vagy a lakóhelye szerinti közszolgáltatás keretében, az ott
szabályozott módon adhatja át a közszolgáltatónak. Amennyiben az üdül ingatlan tulajdonosa
az általa választott szezonon kívüli alkalmi hulladékát a rendszeresített köztisztasági zsákban a
szállításhoz történ kihelyezés szabályait betartva nem tudja kihelyezni, ezzel más személyt
bízhat meg.
III. FEJEZET
Egyéb rendelkezések
A díj fizetésének szabályai
17.§ (1) A közszolgáltatást igénybe vev a közszolgáltatás díját negyedévente utólag, a
közszolgáltató által kiállított számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatónak.
(2) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival vagy összegszer ségével kapcsolatban a
közszolgáltatást igénybe vev a közszolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla
kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a
közszolgáltató 30 napon belül írásban és érdemben köteles válaszolni. Ha a szolgáltató a
túlszámlázással, panasszal egyetért, a panaszt orvosolja, az esetleges túlfizetést 15 napon belül
visszafizeti.
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(3) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni amennyiben az igénybevétel szüneteltetését
bejelentették és azt a szolgáltató engedélyezte.
Nyilvánosság
18.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, hulladékkezelést ellátó kezel központok
látogató és oktatóközpontok, melyeket szervezett keretek között, az üzemi, munkavédelmi és
közegészségügyi szabályok betartása mellett bárki meglátogathat.
(2) A közszolgáltatás keretében keletkez , valamint az azzal összefügg környezeti,
hulladékgazdálkodási, laboratóriumi mérési adatok nyilvános környezeti adatok, melyeket a
közszolgáltató saját, vagy az Észak Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás internetes honlapján
keresztül hozzáférhet vé tesz.
IV. FEJEZET
Rekultiváció
19.§ (1) A Nógrád Község külterületén található bezárt szilárd hulladéklerakó telep kerítésén
belül elhelyezett hulladékot a vonatkozó jogszabályok szerint és engedélyeknek megfelel en
rekultiválni kell.
V. FEJEZET
Záró rendelkezések
20.§ (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével 2014. január 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidej leg a módosított 6/2010.(VI.26.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
jegyz

Kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2013. december 17-én kihirdetésre került.

-------

Árpásné Schlenk Judit
jegyz
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INDOKLÁS
Nógrád Község Önkormányzata képvisel –testületének
12/2013. (XII.17.) önkormányzati rendeletéhez
a szilárd hulladékgazdálkodásról

Általános indoklás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) 35.§-a szerint a települési
önkormányzat
képvisel -testülete
önkormányzati
rendeletben
állapítja
meg
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szabályokat.
Részleteiben az alábbiakat:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait;
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási
tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez
viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az
ingatlanhasználó ezzel összefügg jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerz dés egyes tartalmi elemeit;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem
szabályozott módját és feltételeit;
e) az ingatlanhasználót terhel , miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó
részér l történ szüneteltetés eseteit;
f) az üdül ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefügg személyes adatok (a természetes
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése el írja, hogy feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott
felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1)
bekezdésének 5. pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében a helyi önkormányzat feladata különösen – többek között – a környezet,
egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás)
biztosítása.
Részletes indoklás
Nógrád Község Önkormányzatának képvisel -testülete 6/2010.(VI.26.) rendeletével alkotta meg
a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendeletét, amely azóta 3 ízben került módosításra.
A módosításokat részben a jogszabályváltozások, részben a gyakorlati változások indokolták.
2014-t l a testület döntésének megfelel en új közszolgáltató végzi a hulladékgazdálkodási
tevékenységet. A vele történ gyakorlati egyeztetések és az újabb jogszabályok miatt ismételten
szükséges több helyen a rendelet módosítása. A sok módosítás miatt a régi rendelet már szinte
áttekinthetetlen, ezért az újabb módosítás helyett új rendelettervezet elfogadása volt indokolt.
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A rendeletben kitértünk a jogszabály szerinti kötelez en szabályozandó témakörökre, az eddigi jó
gyakorlatra, amit megtartottunk és az új szolgáltatóval megbeszélt 2014-t l életbe lép
változásokra is.
A nem állandó jelleggel lakott ingatlanok tekintetében a fizetend közszolgálati díj mértéke
csökkenni fog, mert a kisebb méret gy jt edény 50%-os mértéke került megállapításra.
A kisebb méret gy jt edényt a jöv ben megkötés nélkül bárki választhatja, mert beindul a
szelektíven gy jtött hulladék szállítása is a házaktól, így vélhet en a kisebb kuka nagyobb
családnak is elegend lesz.
Az új rendelet hatályba lépésével egyidej leg természetesen a régi rendeletet hatályon kívül kell
helyezni.
El zetes hatástanulmány
A tervezett jogszabály társadalmi hatása, hogy mindenki számára átláthatóvá teszi a
hulladékgazdálkodás helyi rendszerét, a kötelez közszolgáltatás részletes szabályait. Mindenki
számára megismerhet ek az ezzel kapcsolatos jogok és kötelezettségek.
Gazdasági hatása, hogy a háztól történ szelektív gy jtés bevezetésével n het az újrahasznosított
hulladékok köre, így csökken az elhelyezett hulladék mennyisége.
Költségvetési hatása nincs.
A rendeletnek környezeti, egészségi hatása az, hogy a szelektív és zöldhulladék gy jtésének
szabályozásával, illetve háztól történ elszállításának lehet ségével, ezeknek a speciális
hulladékoknak a szakszer feldolgozásával a környezetterhelés csökkenthet , ami az emberi
egészségre is pozitív hatással lehet.
A rendeletben foglaltak teljesítése az adminisztrációs terheket kismértékben növeli, hiszen az új
szolgáltatónak a szükséges adatokat rendelkezésére kell bocsátani.
A rendelet megalkotására a jogszabályi változások, a szolgáltató változása, és bizonyos gyakorlat
módosítása miatt volt szükség.
A rendelet végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak, az adminisztratív
feladatokat a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádi Kirendeltsége végzi.

