Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2014.(III.20.)
önkormányzati rendelete
(G5)
a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
és a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, 88. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi
igazgatási szervek véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse,
érvényesíteni kívánja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban:
Ht.) rögzített elveket a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a
továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya Balkány Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék
gyűjtésére, szállítására és kezelésére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti
területen a Ht. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerinti ingatlanhasználónak minősülnek.
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony
hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.
3. A közszolgáltatási terület határai
3. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Balkány Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles
igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
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4. §
(1) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatást az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft. [4400 Nyíregyháza,
Benczúr tér 7.] (a továbbiakban: közszolgáltató) útján biztosítja.
(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. [4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.] alvállalkozó bevonásával végzi.
Az alvállalkozó tevékenysége a hulladék gyűjtésére, szállítására, valamint az
adminisztratív tevékenységek ellátására terjed ki. Az alvállalkozói tevékenység
közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 70 %.
(3) A közszolgáltatási terület határa Balkány Város közigazgatási területe.
(4) A közszolgálati szerződést az önkormányzat a Ht. 34. § (7) bekezdésére figyelemmel
legfeljebb 10 évre köti meg.
5. Adatkezelésre vonatkozó szabályok
5. §
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlan-használókról
nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a
Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatait és a számlázi címet – amennyiben az
nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével – köteles a közszolgáltató
felhívására bejelenteni.
(3) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül köteles
bejelenteni a közszolgáltató felé.
(4) A közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően eljárni.
(5) A közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles meghatározni azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
6. §
(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához, valamint azok kezelésére alkalmas
adatbázis létrehozása és működtetése.
(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználó nyilvántartott személyes adatait – az adatok tárolása
kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a
tartozás fennállásáig kezelheti.
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megsemmisíteni.
(4) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra
jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek nem adhatja ki.
7. §
Az önkormányzat a közszolgáltatással kapcsolatos díjkedvezmény megállapításának,
nyilvántartásának, valamint a díjkedvezmény érvényesítésének érdekében a közszolgáltató
részére történő továbbítása körében jogosult a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott
személyes adatok, valamint a kedvezmény megállításához szükséges adatok kezelésére.
II. Fejezet
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
6. A közszolgáltatás igénybevétele
8. §
(1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre.
(2) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban
értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.
(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját)
a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a
közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó
mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és
azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles – külön szerződés alapján – igénybe
venni.
(2) Az igénybe vehető gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési
szilárd hulladékok súlyának felső határa:
a)
b)
c)
d)

60 literes gyűjtőedény
80 literes gyűjtőedény
120 literes gyűjtőedény
1100 literes gyűjtőedény

18 kg
24 kg
45 kg
450 kg

(3) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra
ingatlanonként 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.
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10. §
(1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a jogviszony az erre vonatkozó írásba
foglalt - a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú – közszolgáltatási szerződés
megkötésével jön létre.
(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

a felek megnevezése és azonosító adatai,
a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja,
a teljesítés helye,
a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint,
az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint,
a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék
mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,
a társasházi szerződés esetén a lakások száma,
a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,
a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,
a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatás és annak díja,
a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,
az irányadó jogszabályok meghatározása.

III. Fejezet
A közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
8. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
11. §
(1) A közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot
az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt nyíregyházi
telepre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak
megfelelő módon gondoskodni.
(2) A gyűjtőedény a közszolgáltatótól megvásárolható vagy bérbe vehető.
(3) A bérbe adott gyűjtőedény karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését
külön írásbeli szerződés alapján a Közszolgáltató végzi. Ha a cserét vagy javítást a
szabványosított gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett
elhasználódás teszi szükségessé, a szolgáltatás díjmentes.
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(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
végezni.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés eltakarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a
károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő
karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtő edényt biztosítani.
Ha károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény
javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.
9. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
13. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési
szilárdhulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá
hasznosításáról vagy ártalmatlanításával gondoskodni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiséget alacsony szinten tartani,
b) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az
elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét,
egészségét és jó körérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne
zavarja,
c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e
rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.
(3) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt keletkezését követő 30 napon belül
írásban bejelenteni a szolgáltatónak, megjelölve az ingatlanon lakók számát, nem
rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.
(4) Nem terheli az ingatlanhasználót az (1) – (3) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik, és ahol hulladék nem keletkezik.
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(1) Az ingatlanhasználó köteles írásban, 3 nappal korábban bejelenteni a
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a közszolgáltató az ingatlanhasználó által
megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő
gyűjtésére, elszállítására alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve
más gyűjtőeszközt biztosíthat, és a többletszolgáltatást teljesíti.
(3) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a
(4) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségét, a közszolgáltató nem köteles az így
átadott, illetőleg a gyűjtőedény mellé kirakott hulladék elszállítására.
(4) Az az ingatlanhasználó, akinek az ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet – cégnyilvántartásba bejegyzett –
székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési
szilárdhulladékot az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem
települési szilárdhulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe
venni.
(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a közszolgáltatást a hulladéktermelés
hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.
10. A gyűjtőedény elhelyezése
15. §
(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles
elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag – az önkormányzat
külön rendeletében meghatározott – közterület-használati engedély (közterület-használati
szerződés) alapján lehet.
(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen – a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen – elhelyezni. A gyűjtőedényt
legkorábban a szállítási napot megelőző napon lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a
tartósan engedélyezett elhelyezést.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(4) A kihelyezett gyűjtőedényből még használható dolgokat kiválogatni tilos.
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gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
(6) Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy
parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely akadályozza a gyűjtőedény gyakorlatban
kialakult módon történő ürítését.
11. A gyűjtőedény rendeltetésszerű használata
16. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény
rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.

tisztántartásáról,

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató
felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést
végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy begyűjtése
során
a
gépkocsi
műszaki
berendezésében
rongálódást
idézhet
elő,
ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az
ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.
(4) Ha az ingatlanhasználó a tárolóedényben a (3) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat
helyezett el, vagy az túltöltött, a kiürítést a közszolgáltató jogosult megtagadni. A kiürítés
megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót,
melyet az ürítést, begyűjtést végző személyzet köteles dokumentálni. Az emiatt el nem
szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
12. Lomtalanítás
17. §
(1) A közszolgáltató – a közszolgáltatás keretében –a lomtalanítás megszervezéséről és
lebonyolításáról a Ht. 44. § (1) bekezdése szerint - külön díj felszámítása nélkülgondoskodik.
(2) A közszolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék
elszállítására köteles.
(3) Az ingatlanhasználó a hulladékot a közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen
megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a
zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
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18. §
A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő
ingatlanhasználónak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. Az egységnyi
díjtételeket a közszolgáltató határozza meg.
19. §
(1) A közszolgáltató minden negyed évben utólag évente négy egyenlő összegű számlát
bocsát ki közvetlenül a lakosság részére, aki azt – a számlán szereplő fizetési határidőre
– teljesíti.
(2) Az az ingatlanhasználó, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit
nem teljesíti, a közszolgáltatási díj megfizetését nem tagadhatja meg, ha a közszolgáltató
részére a közszolgáltatást felajánlotta, és a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását vagy teljesítését igazolja.
(3) Amennyiben a közszolgáltató a meghatározott szállítási napon a szolgáltatást elvégezni
nem tudja – műszaki, vagy időjárási okok, illetve ha a szedési nap munkaszüneti napra
esik – úgy azt az akadály elhárítását követő munkanapon köteles teljesíteni.
14. Közszolgáltatási díjhátralék
20. §
(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő
Ht. 52. § (1) bekezdése alapján adók módjára behajtható köztartozás.

díjhátralék

a

(2) A díjhátralék keletkezését követően a közszolgáltató a Ht. 52. § (2) – (3) bekezdésben
foglaltak szerint jár el.
15. A közszolgáltatás szüneteltetése
21. §
(1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább
90 napig senki nem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a szünetelés
kívánt
kezdő
időpontja
előtt
írásban
köteles
bejelenteni
a
Közszolgáltatónak.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlanhasználó ezt írásban,
haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.
(4) Ha a szünetelés időtartama alatt a hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot
helyeztek ki, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – köteles
a hulladékot elszállítani. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat köteles megfizetni.
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22. §
(1) Az a gazdálkodó szervezet, amely a gazdasági tevékenységével összefüggésben
keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről a Ht. 12. §-ában foglaltaknak
megfelelően saját maga gondoskodik, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól
mentesül, ellenkező esetben köteles a közszolgáltatás igénybevételére.
(2) A gazdálkodó szervezet, a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékénak mennyiségéről,
összetételéről, keletkezésének forrásáról és módjáról köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét
elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni.
17. A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos rendelkezések
23. §
(1) A közszolgáltatás nem terjed ki a közintézmény működése során keletkezett hulladékra.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladékfajták esetében az ingatlanhasználónak
a Ht. 12. §-ban megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok
szerint kell eljárnia.
(3) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenységének gyakorlása során keletkezett vagy
más módon birtokába került – a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó – hulladékot
köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról gondoskodni.
(4) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője,
birtokosa:
a) a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító
eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásával, a
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
24. §
Az ingatlanhasználó jogosult a 23. § (1) bekezdés szerinti hulladékának begyűjtése,
elszállítása, ártalmatlanítása vagy hasznosítása céljából a Közszolgáltató által végzett
szolgáltatást vagy a közszolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező
gazdálkodó szervezetet is igénybe vehet.
25. §
(1) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a
szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más
környezetterhelést se idézzen elő.
(2) Szállításból eredő szennyeződés bekövetkezése esetén a Ht. 14. § (3) – (4) bekezdését
kell megfelelően alkalmazni.
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(1) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a
közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő
megállapodásuk alapján a szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt
mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlanhasználó
rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt
ártalmatlanító helyen történő elhelyezésről.
(2) Az ingatlanhasználó a szolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat köteles
megfizetni.
18. Konténer elhelyezése
27. §
(1) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni:
a) az önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély
(közterület-használati szerződés) megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére
szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre;
b) továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról és a konténer telítődése
esetén annak haladéktalan elszállításáról.
(2) A gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és gyalogosforgalom biztonságát
nem veszélyeztető módon, az alábbi rendelkezések megtartásával helyezhet ki:
a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki – a szállító
jármű helyszínen tartásával – annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor
haladéktalanul megtörténhessen,
b) tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom
zavarásával oldható meg az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni,
c) egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell
szállítani.
19. Záró rendelkezések
28. §
(1) Ez a rendelet 2014. év április hó 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2013.(I.22) önkormányzati rendelet.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2014. március 20. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Balkány, 2014. március 20.
Karóczkai Istvánné
jegyző
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A HULLADÉK BEGYŰJTÉSÉNEK, ELSZÁLLÍTÁSÁNAK RENDJE
1.) A szállítás napja, útvonala
Szerdai munkanapokon:
I. forduló: a Szakolyi utca végén kezdve Szőlő u. - Szakolyi u. - Szabolcs u. – Rákóczi u. Benedek u. - Gábor Á. u. - Klapka u. - Jókai u. - Kinizsi u. - Bem u. - Zrínyi u. Széchenyi u. - Perkedpuszta - Görgey u. - Váci M. u. - Esze T. u. - Erkel u. Vörösmarty u. – Tompa M. u. - Kúria tér - Kossuth u. - Fő u.
II. forduló: Adonyi u. - Iskola u. - Kossuth u. - Kállói u. - Görénypuszta - Budalapos Kossuth u. - Damjanich u. - József A. u. - Bercsényi u. - Bocskai u. – Állami
Gazdaság Ltp. - Újhelyi tanya - Bocskai köz - Liliom u. - Árpád u.
III. forduló: Adonyi u. közepe - Ady E. u. - Ady köz - Árpád u. déli része – Erdőskert u. –
Ibolya u. – Dobó I. u. - Dózsa Gy. u. - Dózsa köz - Rózsa u. - Árpád u. hátsó
része - Nyárfa u. – Szegfű u. - Nefelejcs u. - Arany J. u. - Akácos u.
IV. forduló: Toldi u. - Táncsics u. - Petőfi u. - Petőfi köz - Dankó P u.
Csütörtöki munkanapokon:
I. forduló: Cibakpuszta - Balogh tanya - Béketelep - Csiffy tanya - Jármy tanya - Petri tanya Tormáspuszta - Déssy tanya - Nádaspuszta – Nagymogyorós tanya – Trombitás
tanya
II. forduló: Abapuszta - Ordastelep
III. forduló: Kenderes tanya - Vecser tanya - Bay tanya - Kismogyorós tanya - Felszabadulás
telep - Kiskecskés tanya – Nagykecskés tanya - Szitás tanya.

2.) A szállítás kezdési időpontja
A begyűjtés és szállítás reggel 6 órakor kezdődik és késő délutánig tart. Amennyiben a
szállítás napja nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon történik a hulladék
begyűjtése és elszállítása.

