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Megjelenik havonta.

Ingyenes kiadvány

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI – KÖZÉLETI LAPJA
ISMERTETŐ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL ÉS SZABÁLYAIRÓL
Az elmúlt évben a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban számos kérdés és panasz érkezett
hivatalunkhoz, melyek leginkább
- a közszolgáltatás kötelező igénybevételét, annak megtagadásának következményét,
- a hulladékszállítás gyakoriságát,
- a díjmegállapítást, a díjfizetési kötelezettséget érintették.
A hulladékkezelési közszolgáltatás jellemzője, hogy
eltér a többitől (víz, villany, stb.), és ez az eltérés két
tényezőre vezethető vissza:
1. A keletkezett hulladék mennyisége a jelenlegi technikai infrastruktúra mellett nem mérhető.
2. A kötelező közszolgáltatás bevezetésének hátterében
húzódó környezetvédelmi és közegészségügyi követelmények érvényesítésének szükségessége.
Az alábbiakban ismertetjük a közszolgáltatás legproblémásabb területeit és a vonatkozó jogszabályokat.
1. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében
a települési szilárd hulladék elszállítása és ártalmatlanítása kötelező közszolgáltatás minden ingatlantulajdonos számára.
(2000. évi XLIII. törvény 20. § (1) és 21. § (1) bekezdése).
2. A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási
díjat kell fizetnie annak, aki a települési hulladék
gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására kötelezett (ingatlantulajdonos, használó).
(64/2008. (III. 28.) Korm. Rendelet 6. § (1) bekezdése; 2000. évi XLIII. törvény. 20. § (1) bekezdése, 23.
§ f) pontja)
3. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos
kötelezettségeit nem teljesíti (pl. a hulladéktároló
edényt nem használja). A díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozás.
(64/2008. (III. 28.) Korm. Rendelet 6. § (2) bekezdése)
4. A bomló szerves anyagot (háztartási hulladék) tartalmazó hulladékot nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség sze-

rint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani. Ez azt
jelenti, hogy a díj akkor is kiszámlázásra kerül, ha az
ingatlantulajdonos/használó a hulladéktároló edényt
nem helyezi ki.
(16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése)
5. A közszolgáltatás igénybevételének megtagadása
szabálysértéssé minősíthető, illetve hulladékgazdálkodási bírság szabható ki.
(szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1.
§, hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 49. § (1) bekezdése)
A hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése és
fenntartása kötelező feladat az önkormányzatok számára. A kötelező szemétszállítási szolgáltatás igénybevétele közérdek, mivel a közegészségügyi, járványügyi
veszélyeket meg kell előzni, a településtisztaságot pedig
biztosítani kell, ezért minden önkormányzatnak be kellett
zárnia a "régi szeméttelepét". A szolgáltatási feltételek
(személyi és tárgyi) biztosításához viszont olyan mértékű
anyagi fedezet szükséges, melyet egy önkormányzat
egyedül nem tud előteremteni. A feladat hatékonyabb
ellátása céljából 41 bihari település létrehozta a Bihari
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulást (a továbbiakban: Társulás), melynek feladata a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás,
valamint hulladéklerakó és hasznosító telep létesítése
közös beruházásban és a telep üzemeltetése. A Társulás
2003-ban pályázatot írt ki a hulladékkezelő telep üzemeltetésére, és a szolgáltatás ellátására, mely feladatokat a
pályázaton nyertes A.K.S.D. Kft. és a Társulás által közösen megalakított Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. (a
továbbiakban: Kft.) látja el, melynek 51 %-os tulajdoni
hányaddal a Társulás, 49 %-os tulajdoni hányaddal az
A.K.S.D. Kft. a tulajdonosa (aki jelenleg az üzemeltetői
joggal rendelkezik).
A Társulást érintő döntéseket a Társulási Tanács hozza,
melynek tagjait a csatlakozott önkormányzatok polgármesterei képviselik. A tagok a költségvetési hozzájárulás
arányában rendelkeznek szavazati joggal az alábbiak
szerint: Berettyóújfalu 20 %, a többi 40 település 2-2 %.
A vonatkozó jogszabályok értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatási díj emelésének mértékére a Kft-nek
kell javaslatot tennie. A Társulás tagjainak természetesen van lehetősége arra, hogy olyan javaslatokat tegye-

