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11/2018.(III.29.) önkormányzati r e n d e l e t e  
a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 
15/2015 (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV törvény (Ht) 35.§ (1) bekezdés a)-g) pontjaiban, 88.§ (4) bekezdésében és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (Vgtv.) 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, figyelemmel a 64/2008.(III.28.) Korm. rendeletre, a 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendeletre a 
455/2013.(XI.29.) Korm. rendeletre, valamint a 385/2014.(XII.31.) Korm. rendeletre, a helyi 
hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező 
közszolgáltatásáról szóló 15/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására (továbbiakban: Ör.) 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
Az Ör. 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A 2.§ szerinti szilárd hulladékokkal összefüggő helyi közszolgáltatás végzésére kizárólag a „Zöld 
Híd B.I.G.G.” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.; 
cégjegyzékszám: 13-09-185957) mint közszolgáltató jogosult, aki a szolgáltatás folyamatos, 
zökkenőmentes ellátása érdekében a hulladék rendszeres gyűjtését, szállítását és kezelésre történő 
átadását alvállalkozója, a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit KFT. (székhely: 2660 
Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán út 59.), útján biztosítja (továbbiakban: közszolgáltató).  
 

2.§ 
Az Ör. 7.§ (6) bekezdése törlésre kerül. 
 

3.§ 
Az Ör. 7.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra irányuló szerződés létrejön, ha a szolgáltatás 
megvalósul a közszolgáltató rendelkezésre állásával, az általa biztosított rendszeres gyűjtőjárat 
működtetésével. 
 
 

4.§ 
Az Ör. 9.§ (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(8) Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékok ártalmatlanításáról családi házas övezetben 
elsődlegesen házi komposztás útján kell gondoskodni, melyhez a közszolgáltató igény esetén 
komposztáló edényt biztosít.” 
 

5.§ 
Az Ör. 9.§-a kiegészül az alábbi (9)-(11) bekezdéssel, egyidejűleg a jelenlegi (9) bekezdés számozása 
(12)-re módosul:  
„(9) Amennyiben zöldhulladékok ártalmatlanítása a (8) bekezdésben foglaltak szerint maradéktalanul 
nem végezhető el, a Közszolgáltató háztartásonkénti zöldhulladék gyűjtést végez. A zöldhulladék 
gyűjtés, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, legalább 110 liter 
űrtartalmú zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásával vagy edényben történik. Egy ingatlan esetében, a 
kijelölt gyűjtési héten, legfeljebb 10 db zöldhulladék gyűjtő zsák helyezhető a közterületre. 
 
(10) A biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásán felül kötegelt elszállítás is 
biztosított. A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett zöldhulladék nem 
ömlesztve, hanem legalább egy ponton összekötve kerül kihelyezésre. Az összekötegelt gallyak, ágak 
átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 150 cm, térfogata maximum 1 m3 lehet. 
 
(11) A zöldhulladék gyűjtés biztosítható nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem 
hulladékgyűjtő pont, hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség biztosításával, amennyiben a 
lehetőség legalább április 1-től november 30-ig legfeljebb 20 km-es távolságban rendelkezésre áll.” 



6.§ 
 

Az Ör. 13.§ -a az alábbiak szerint módosul: 
 

„13.§ 
 

(1) A családi házas ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését előre, írásban kérheti a 
Közszolgáltatótól abban az esetben, ha az ingatlanát 30 napot meghaladó ideig, de legfeljebb 1 évig 
nem kívánja használni. A szüneteltetési kérelem a Közszolgáltató által e célra rendszeresített 
Adatbejelentő lapon nyújtható be a Közszolgáltatónak 2 darab közüzemi – víz és villany – számla 
másolatával együtt, amely a lakatlanságot hivatott igazolni. 
 
(2) A szüneteltetés időtartamára az ingatlanhasználó mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. A 
szüneteltetés iránti kérelmeket a közszolgáltató bírálja el. 
 
(3) Ha a szüneteltetés során az (1) bekezdés szerinti feltételekben változás következik be, azt az 
ingatlanhasználó a rendelet 7§ (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak 15 napon belül írásban 
köteles bejelenteni. 
 
(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt az ingatlanról a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a közszolgáltató a 
hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett, amelyet 
az ingatlanhasználó meg kell térítenie a közszolgáltatónak. 
 
(5) A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a közszolgáltató jogosult a szüneteltetést a 
jogszerűtlen igénybevétel időpontjától kezdődően visszamenőleg megvonni, és intézkedni a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kamattal növelt pótlólagos kiszámlázása érdekében, 
továbbá az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült kárát érvényesíteni.” 

 
7.§ 

 
(1) E rendelet a 2018. április 01. napján lép hatályba és 2018. április 02. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  /: Medvácz Lajos :/     /: Dr. Varga Andrea :/ 
       polgármester               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2018. március hó 29. napján 16.10 órakor 
 
 
 
 
 

/: Dr. Varga Andrea :/ 
           Jegyző 
 


