
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete 
a helyi hulladékgazdálkodásról és a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 35/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 

 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (Ht) 35.§ (a-g), 39. § (2) és (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 35/2013 (XI.05.) önkormányzati rendelet ( 
továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§  

 
A Rendelet 2§ - 16§-a helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
A rendelet hatálya 

 
2.§ 

 
 
Balassagyarmat város önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan 
tulajdonosoknál keletkező hulladékok és hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. 
(1) mely kiterjed: 
(a)A Balassagyarmat Város közigazgatási területén (továbbiakban: település) végzett 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, valamint az e rendeletben meghatározott közszolgáltatás 
keretében a település területén gyűjtött hulladékok szállítására és kezelésre történő átadására.  
(b) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, lakásszövetkezetekre valamint 
intézményekre és gazdálkodószervezetekre (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), melyek a 
közszolgáltatást kötelesek igénybe venni. 
(c) A rendelet hatálya kiterjed a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos közszolgáltatás ellátására.  
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladék keletkezésének ellenőrzésével és azok 
kezelésével összefüggő tevékenységre. 
 

II. FEJEZET 
A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 
Általános rendelkezések 

3. § 
 (1) Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megőrzése érdekében 
mindenki köteles a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését okozó 
tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. 
 
(2) A szilárd és folyékony hulladékokkal összefüggő tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, 
hogy az a hulladék mennyiségének, illetve térfogatának csökkenését eredményezze, 
újrahasznosítását minél nagyobb arányban tegye lehetővé, a környezeti kockázatot a 
környezetkárosító hatású anyagok bekerülésének akadályozásával minimálisra csökkentse, illetve 
keletkezésének ellenőrzését és mennyiségének mérését biztosítsa. Különböző hulladékfajták 
lehetőség szerint elkülönített (a továbbiakban: szelektív) gyűjtésével elő kell segíteni a gazdaságos 
hulladék-hasznosítás előfeltételét. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó szelektíven gyűjtött hulladéknak minősül, 
mindaz az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladék, amelyet a képződés helyén elkülönítve gyűjtenek, 
a hulladék fajtája, jellege vagy típusa szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő 
kezelését; ide nem értve a vegyes hulladékot. 
 



(3) A szilárd és folyékony hulladékok és azok bomlástermékei gyűjtése, tárolása, szállítása, 
ártalmatlanítása, hasznosítása, kezelése során meg kell akadályozni azok talajba, felszíni, vagy 
felszín alatti vízbe, levegőbe jutását. 
 
(4) A hulladék ingatlanon történő tárolását a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, 
tűzrendészeti és köztisztasági előírások figyelembevételével kell megvalósítani. Hulladék ingatlanon 
történő felhalmozása tilos. 
 
(5)Az 2.§ szerinti szilárd hulladékokkal összefüggő közszolgáltatás végzésére kizárólag a 
Balassagyarmati Városüzemeltetési KFT. Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán út 59., mint 
közszolgáltató jogosult (továbbiakban: közszolgáltató).  
 
(6) A közszolgáltató az általa a közszolgáltatás keretében gyűjtött vegyes hulladékot (Ht. 2. § (47) 
bekezdés, hulladék típusa EWC 20 03 01) a Nógrádmarcal község külterületén található 095/8 hrsz-ú 
ingatlanon található műszaki létesítménybe szállítja ártalmatlanításra (kijelölt ártalmatlanító 
létesítmény). A nem vegyes hulladék kezeléséről a közszolgáltató az általa - a Ht. 3. § (1) bekezdés g) 
pontjának, valamint a Ht. 42. § (2) bekezdésének figyelembevételével - kiválasztott hulladékkezelő 
létesítmény igénybevételével gondoskodik. 
 
(7) (a) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében gondoskodik a HT. 42.§(1) szerinti elkülönítetten 
gyűjtött hulladékok összegyűjtéséről és elszállításáról, ideértve a hulladék hulladékgyűjtő ponton 
történő átadásának esetét is. 
(b) A közszolgáltató gondoskodik az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő pontok vagy hulladékgyűjtő 
udvarok környezetének tisztántartásáról. 
 
(8) Az Önkormányzat Képviselő testülete a jogszabályban előírt hatósági engedéllyel és OHÜ 
minősítéssel rendelkező közszolgáltatóval, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra közszolgáltatói 
szerződést köt. 
 
(9)A közszolgáltató az ingatlantulajdonossal vagy az ingatlan használójával írásban közüzemi 
szerződést köt, melynek egyes tartalmi elemeit e rendelet melléklete tartalmazza. 
 
(10)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra irányuló közüzemi szerződés létrejön akkor is, ha a 
szolgáltatás megvalósul a szolgáltató rendelkezésre állásával, az általa biztosított rendszeres 
gyűjtőjárat működtetésével. 
 
(11) Ha az ingatlantulajdonos e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a 
közszolgáltató - az ingatlantulajdonos írásbeli értesítése mellett- minimálisan 1 db 110 literes, vagy az 
ingatlantulajdonos által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti 
egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlan 
tulajdonosa a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 
 

4. § 
 
(1) A Képviselő-testület a személyes adatok kezelésére a 3§ (5) bekezdésében megjelölt 
közszolgáltatót feljogosítja. 
 
(2) A 3§ (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató a személyes adatokat elsődlegesen az 
ingatlantulajdonos kötelező adatszolgáltatása alapján ismeri meg. 
 
(3) A 3§ (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató megteremti az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
(4) A kezelendő adatok köre: 
 
 a.) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos neve,  
 b.) lakcíme, 
 c.) születési helye, ideje, 
 d.) anyja leánykori családi és utóneve. 



 
(5) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosa köteles a (4) bekezdésben meghatározott 
személyes adatokat a közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak voltozását követően 
15 napon belül a 3§ (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltatóhoz bejelenteni. 
 
(6) A 3§ (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató feladatának ellátása érdekében nyilvántartott 
adatokat a közszolgáltató harmadik félnek nem adhatja ki. Ez alól kivétel a díjbehajtással kapcsolatos 
adatszolgáltatás. 
 
(7) A 3§ (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az 
adatok tárolása kivételével – a közüzemi szerződés létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék 
esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. 
 
(8) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének 
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 
létrehozása és működtetése. 
 
(9) A 3.§ (9) bekezdésben meghatározott közüzemi szerződés a 4.§ (4) bekezdésében meghatározott 
tartalmi elemeken kívül tartalmazza az ingatlantulajdonos természetes személy nevét, állandó 
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét, születési helyét, idejét, anyja leánykori 
családi és utónevét. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a 
közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyét, telephelyét, adószámát, valamint egyéb a szerződő 
felek által lényegesnek tartott elemeket. 
(10) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges a 4.§ (9) bekezdésben 
meghatározott adatokat és az abban történő változást az ingatlantulajdonos 15 napon belül köteles 
bejelenteni a szolgáltatónak. 

 
A közszolgáltatás igénybevételének szabályai 

5. § 
 

 (1) Ingatlantulajdonos a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljár annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természeti és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet 
és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten 
tartsa.  
 
(2) Az ingatlanokon keletkező települési hulladék közszolgáltatónak történő átadása, kötelezettség a 
település közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosa számára, az e rendeletben 
meghatározottak szerint. Ez a kötelezettség elsődlegesen az ingatlant bármilyen jogcímen használót, 
vagy jogcím nélküli használót terheli.  
 
(3) Az ingatlantulajdonos a vegyes hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve a 
közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben gyűjti, és azt a közszolgáltató részére e 
rendeletben meghatározottak szerint átadja.  
(4) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a 
házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett - e rendelet  mellékletében meghatározott - területeken a 
vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és közszolgáltatónak átadja. 
 
(5)(a) A gazdálkodó szervezet, mint ingatlantulajdonos az érintett ingatlan területén képződő települési 
hulladékot gyűjti, és azt a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja. 
(b) A gazdálkodó szervezetek akkor mentesülnek az ingatlanukon keletkező és az elkülönítetten 
gyűjtött hulladékuknak a közszolgáltató részére történő átadási kötelezettségük alól, ha annak 
kezeléséről a közszolgáltatás keretében nyújtottakhoz képest – a környezetvédelmi felügyelőség által 
igazoltan – környezetvédelmi szempontból  lényegesen kedvezőbb megoldással gondoskodnak.  
 
(6) A gazdálkodó szervezet vezetője köteles a 3§ (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak 
bejelenteni, ha a hulladékkezelésről saját maga már nem tud gondoskodni.  
A bejelentést a mentességre okot adó körülmény megszűnését követő 15 napon belül kell megtennie. 
 


