
HAJDÚBAGOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  

 

14/2007 (XII. ) ÖR számú  

RENDELETE 

 

a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett kötelező közszolgáltatásról szóló 10/2007. 

(IV. 15.) ÖR számú rendelet módosításáról  

 

 

1.§ A rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„2. Alapfogalmak: 

 

a) települési szilárd hulladék: 

aa) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, 

üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, 

valamint az intézményekben keletkező, 

ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületeken keletkező, 

ac) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál 

keletkező – külön jogszabályban meghatározott -  

veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. 

b) szolgáltató: Hajdúbagos Község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelése 

érdekében szervezett helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet alapján kizárólag jogosult 

szervezet; 

c)hulladékgazdálkodás: a hulladékkal kapcsolatos tevékenység rendszere, beleértve a hulladék 

kezelésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkenését, kezelését, ezek 

terezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések, létesítmények üzemeltetését, utógondozását, a 

működés befejezését követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást, 

oktatást; 

d)hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és 

a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása, illetőleg  a kezelő 

létesítmény üzemeltetése, működtetése. 

e) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás kötelező igénybevételéért a 

Szolgáltatónak fizetendő, az önkormányzat rendeletében meghatározott – adott időszakra vonatkozó 

díj. 

 

2.§ A rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.§ (1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 

kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Hulladékkezelési tevékenységnek 

minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, 

ártalmatlanítása. 

(2) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltató feladata a 

környezetvédelmi előírások megtartása mellett a közszolgáltatás ellátására jogosult 

Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzetben, a közterületen vagy 

ingatlanon összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék 

ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a kijelölt hulladékkezelő telepre, 

illetőleg a települési hulladék kezelése, kezelő létesítménye üzemeltetése, a szolgáltatás 

folyamatosságának biztosítása. 

(3) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes 

költségelszámolást készíteni, és azt a települési önkormányzatnak benyújtani.” 



 

3.§ A rendelet 11.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az önkormányzat: 

a.) nettó 205.-Ft/ürítés összegben állapítja meg az általa biztosított 120 literes edényzet esetén. Több 

gyűjtőedény használata esetén a hulladékkezelési díj egyenlő a gyűjtőedények számának és a nettó 

205.-Ft összegnek a szorzatával. 

b.) nettó 119.-Ft/db összegben állapítja meg az AKSD Kft. által biztosított 60 literes zsák esetén. Az 

összeg magában foglalja a szelektív hulladékgyűjtés díját is.”  

 

 

Záró rendelkezések 

 

2.§  

 

E rendelet 2007. április 15-én lép hatályba. 

 

 

Hajdúbagos, 2007. április 03.  

 

 

                           Istenes Gyula                                                    Jenei Attila 

                         Polgármester sk.                                                   Jegyző sk. 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2007. április 15. 

 

 

                                                                                                    Jenei Attila 

                                                                                                       Jegyző 

 

 


