
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2018. (…..) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

23/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b), és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában illetve Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 23/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A természetes személy ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban 

kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkezelési közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, 

ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az 

ingatlanban senki sem lakik.  

Ezen feltétel teljesülését az ingatlanhasználó utólag – nullás, vagy csak alapdíjat tartalmazó, a 

szüneteltetés időpontjára vonatkozó közmű számlával – igazolni köteles az időszakot követő 

90 napon belül. Utóbbi hiányában a természetes személy ingatlanhasználó a díj megfizetésére 

kötelezett.”  

 

2. § 

 

 

Az R. 8. § (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 60 literes edényzetet a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes 

személy ingatlanhasználók választhatják.” 

 

 

3. § 

 

Az R. 9/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„9/A. A zöldhulladék elszállítása, átvétele 

 

12/A. § 

 

(1) A település teljes területén a természetes személy ingatlanhasználó a zöldhulladékot 

elkülönítetten köteles gyűjteni az ingatlanán.  

 

(2) A Közszolgáltató a begyűjtött zöldhulladék komposztálásáról, továbbkezeléséről a 

környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gondoskodni köteles. 



(3) A Közszolgáltató biztosítja a természetes személy ingatlanhasználók részére a 

zöldhulladék gyűjtését az alábbiak szerint: 

a) Január hónapban két alkalommal a karácsonyi fenyőfák gyűjtését házhoz menő 

gyűjtési rendszerben. A fenyőfákat a karácsonyfadíszektől, szaloncukor papírtól és 

karácsonyfa tartótól megtisztított állapotban kell kihelyezni. 

b) Április-november időszakban a zöldhulladékok hulladékudvarban történő átvételét az 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak megfelelően. 

 

(4) A karácsonyi fenyőfák elszállításának időpontjáról a Közszolgáltató köteles az 

Önkormányzat részére tájékoztatást küldeni.  

 

(5) A karácsonyi fenyőfákat az elszállítás napján kell kihelyezni a közterületre (a 

hulladékgyűjtő edényzet helyére) reggel 6.30 időpontig. Az elszállítandó karácsonyi fenyőfát 

úgy lehet a közterületre (a hulladékgyűjtő edényzet helyére) kihelyezni, hogy az a jármű és a 

gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne 

járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól 

megközelíthető legyen. 

 

(6) A zöldhulladékok hulladékudvarban történő leadása kizárólag azon természetes személy 

ingatlanhasználó számára biztosított, aki a közszolgáltatás díját megfizeti, illetve a rendszeres 

hulladékelszállítást nem szünetelteti.” 

 

 

4. § 

 

Az R. a következő 12/A. alcímmel egészül ki: 

 

„12/A. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 

17/A. § 

 

(1) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a 

Koordináló Szerv és – az ügyfélszolgálati feladatai ellátásában igénybe vett Közszolgáltató 

ügyfélszolgálata – nyilvántartást vezet a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében 

az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés során az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek 

megfelelően kell eljárni. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Koordináló 

Szerv és a Közszolgáltató köteles zártan kezelni, és az adatbázist kizárólag a 

hulladékgazdálkodással összefüggő tevékenységéhez, illetve jogszabályokban foglalt 

kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan kezelheti és tarthatja nyilván az adatkezelés 

céljának megvalósulásáig. 

 

(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései 

által meghatározott keretek között a hulladékgazdálkodásra vonatkozó ágazati jogszabályok 

alapján az Önkormányzat és a Közszolgáltató köteles átadni a Koordináló Szervnek a 

hulladékgazdálkodási feladat hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő 

közérdekű adatokat és információkat. 

 

 

 



 

(3) A Koordináló Szerv és a Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és 

fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama 

alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a Koordináló Szerv a közszolgáltatással 

összefüggő díjhátralék esetén annak behajtásáig vagy törléséig a jogszabályokban előírt 

iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett 

ingatlanhasználónak a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A 

Közszolgáltató és a Koordináló Szerv jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához 

kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos 

igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat 

hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.” 

 

5. § 

 

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

6. § 

 

Hatályát veszti az R. 8. § (2) bekezdés c)-e) pontja. 

 

 

7. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 Tamás Csaba  dr. Varga Katalin 

 polgármester  jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2018. január …. 

 

 

 dr. Varga Katalin 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet a …../2018. (….) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 23/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez” 

 

 

A Közszolgáltató által felajánlott edényzet űrmértéke és az edények választhatóságának 

feltételei 

 

 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése alapján a Közszolgáltató az alábbi edényzeteket 

ajánlja fel: 

 

Edényzet űrmértéke 

60 literes 

80 literes 

120 literes 

240 literes 

 

 

A 60 literes edényzet használatának igényléséhez az Önkormányzat által kiállított 

önkormányzati igazolás szükséges, melyet kizárólag a lakóingatlant egyedül és 

életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználók választhatják. 

 


