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 Bugyi Nagyközség Önkormányzatának  

10/2007.(VIII.15.) sz. rendelete  

a köztisztaságról és a  települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és 

ártalommentes elhelyezéséről  

 

egységes szerkezetben a  

19/2007. (XII.17.) a 10/2008. (IV.15.) a 21/2008. (XII.15.) 11/2009. (VI.22.) a 18/2009. (X.19.) 

24/2009. (XII.14.) az 1/2011. (I.24.)  a 25/2011. (IX.20.) 29/2011. (XI.28.), 31/2011 (XII.9.), 6/2012. 

(II.13.); 13/2012.(V.20.); 17/2012. (VIII.06.); a 28/2012. (XII. 17.) sz., 3/2013. (I.21.) sz. 

 6/2013. (II.22.) sz., a 8/2013. (III.18. ) 11/2013 (III. 29.) 3/2014. (I.20.) 4/2015. (II.18.) 1/2016. 

(I.25.) sz. rendelettel 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénynek 

32.Cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §valamint az 1995. évi XLII. törvény (továbbiakban: 

Ksztv.) 2. §-ában kapott felhatalmazása alapján a köztisztaságról és a települési szilárd 

hulladék kezeléséről a következő rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§. 

 A rendelet célja a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési 

közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések 

betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező 

közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezés a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a 

kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozza. 

 

2.§. 
(1) E rendelet hatálya kiterjed Bugyi Nagyközség közigazgatási területére és azon belül 

minden jogi és magánszemélyre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, 

továbbá valamennyi ingatlanra, ingatlantulajdonosra, használóra és köztisztasági 

közszolgáltatásra.  

 

(2) Nem terjed ki  a  rendelet   hatálya   a   veszélyes   hulladékokra,  a   települési  folyékony 

hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre. 

 

II. 

Fogalom meghatározások 

3.§. 
E rendelet alkalmazásában: 

a.) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen 

a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, szórakozás, pihenés, vendéglátás 

stb. céljára) szolgáló más épületek és hozzájuk tartozó területek -, valamint a 

közterületek tisztántartása 

b.) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztántartása, hó- és 

síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése, a rendelet hatálya alá eső átereszek, 

hidak, közterületi árkok esetén a rendszeres kaszálás, hordalék és idegen anyagok 

eltávolítása, gyűjtőhelyre szállítása  

c.) síkosság elleni védekezés: a hó, az ónos eső, a jég eltávolítása, síkosságának 

          csökkentésére, érdesítésre megtett tevékenység  

d.) tulajdonos: Az ingatlan felett ő gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat. Az 

ingatlan birtoklására jogosult. Jogosult az ingatlant használni, az ingatlanból eredő 

hasznokat szedni, viseli az ingatlannal járó terheket és az ingatlanon beállott azt a kárt, 

amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. 
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  e)   használó: az, aki az ingatlant bármilyen jogcímen ténylegesen használja;  

f) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 

tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve 

a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára az 

ingatlantulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt része, továbbá az a 

magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat 

g) 2
Szelektív hulladékgyűjtés: a fenntarthatóság érdekében végzett olyan felelős polgári 

hulladékkezelési mód, melynek folyamán a szervezett hulladékgyűjtés által lehetővé tett 

módon csak azon hulladékfajták kerülnek a vegyes hulladékgyűjtő edénybe, melyeknek 

az újbóli felhasználásra alkalmas szilárd hulladékként való elszállítása nem biztosított 

h) települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd 

halmazállapotú anyag, a veszélyes és a radioaktív hulladék kivételével 

ha) háztartási hulladék:  

- az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés 

céljára használt helyiségekben keletkezett hulladék, 

- lakóházak közös használatra szolgáló helyiségeiben, rendeltetésszerű 

használat során keletkezett hulladék, 

- intézményekben keletkezett szilárd hulladék, 

- kerti és gazdasági tevékenységből származó hulladék. 

hb) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék 

hc) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 

vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek 

nem minősülő szilárd hulladék.   

i./    egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más 

helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, 

lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb.), a veszélyes hulladék 

kategóriájába nem tartozó olyan szilárd hulladék, mely feltöltésre alkalmas (pl. építési 

törmelék, föld, salak, stb.), valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a 

közterületen keletkezett szilárd hulladék (szemét); 

 

j)     nem háztartási szemét:  az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég és hó, az épület 

vagy egyes részeinek megrongálásából, bontásából, javításából származó nagyobb 

mennyiségű anyag , továbbá folyékony, tűz- vagy robbanásveszélyes , mérgező illetve 

fertőző anyag, a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából származó 

nagyobb mennyiségű hulladék   

 

III. fejezet 

A közterületek és ingatlanok tisztán tartása 

 

Közterületek tisztántartásának általános szabályai 

4. §. 

 

(1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - a 4. § (2) bekezdésében     

foglaltak kivételével - Bugyi Nagyközségi  Önkormányzat  Településfejlesztési-  Ellátási 

Üzemeltetési Szerve  (továbbiakban TEFÜSZ) útján gondoskodik a tulajdonában lévő 

közterületek tisztántartásáról különösen: 

a)  a közterületek, buszmegállók szervezett, rendszeres tisztán tartásáról, általános jellegű   

takarításáról,  

b) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan előtti járdaszakaszok, árkok, parkolók 

tisztántartásáról, pormentesítéséről  

c)  a közutak tisztán tartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről; 

                                                 
2
 Módosította a 17/2012. (VIII.06.) sz. rendelet, hatályos 2012. 08.06-tól 

 



3 

 d)  közutak, lépcsők, parkok, közkertek, játszóterek, valamint az ezeken keresztül vezető 

gyalogjárók tisztántartásáról,  kaszálásáról, az átereszek tisztán tartásáról, fakivágással 

és növénytelepítéssel, parkosítással kapcsolatos feladatok ellátásáról, 

e)  Tiltó táblák kihelyezéséről, a közterületen lévő szemétgyűjtő edény ürítéséről,  

    karbantartásáról, pótlásáról,  

f)  Az ingatlan előtti járdán összegyűjtött hulladékot a háztartási hulladék szállítására   

szolgáló edénybe kell elhelyezni. 

g)  A szelektív hulladékgyűjtő szigetek és környékük tisztán tartásáról, karbantartásáról; 

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni: 

a)  az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), illetőleg, ha 

a járda mellett zöldsáv is van, az ingatlan határától az úttest széléig (szegélyig) 

terjedően a  teljes terület tisztán tartásáról, a zöldsáv kaszálásáról; 

b) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosságmentesítéséről; 

c) a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartásáról, a  

                   csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról az ingatlan előtti szakaszra  

    , az ingatlan határától az úttest széléig (szegélyéig) terjedően 

d) az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről annak érdekében,  

    hogy a biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen. 

e) az ingatlan előtti járdán összegyűjtött hulladékot a háztartási hulladék szállítására    

    szolgáló edénybe kell elhelyezni. 

 

(3) A (2) bekezdésben felsorolt feladatokat úgy kell elvégezni, hogy a járda vagy útburkolat 

ne rongálódjon, továbbá a terepszint ne változzon.  

 

(4) A közterületet, a kapualjakat és átjárókat beszennyezni, ott hulladékot eldobni, szeszes 

italt fogyasztani tilos. 

 

(5) A közterületeken elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, a fákat és egyéb 

növényzetet rongálni, beszennyezni tilos. 

 

(6) Környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot közterületre, közcsatornába, 

árokba, víznyelő aknába, kutakba elhelyezni, kiönteni, vezetni tilos. 

 

 (7) A közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve 

ártalmatlanításáról a TEFÜSZ gondoskodik. Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa 

azonosítható, a költségviselő vele szemben a hulladékkezelés és az eljárás költségeit 

érvényesíti. 

 

(8) Az ingatlan előtti járdán összegyűjtött hulladékot a háztartási hulladék szállítására 

szolgáló edénybe kell elhelyezni.  

(10)  A két szomszédos ingatlan közötti területsáv átjáró tisztántartási kötelezettsége a 

használók között egyenlő arányban oszlik meg  

 

Ingatlanok tisztántartása 

5. §. 

(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.  

 

(2) Az ingatlanon belül csak komposztálható hulladék helyezhető el. 

(3) Az ingatlan használója köteles gondoskodni: 

 a.) a telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről; 
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  3
b. az ingatlan gyommentesítéséről, rendszeres gondozásáról, kaszálásáról; 

c) a lakatlan, beépítetlen telekingatlan tisztántartása és gyommentesítése; 

            d.) az épületek homlokzatainak tisztántartásáról, az aktualitásukat vesztett reklámok és 

a falfirkák eltávolításáról, amennyiben az azt elhelyező, vagy az elkövető 

személye ismeretlen. 

            e) olyan hulladék, amely nem tekinthető háztartási hulladéknak, saját költségén  

történő elszállításáról 

            f) a rothadó vagy bűzös szemét, hulladék haladéktalan elszállításáról és 

megsemmisítéséről 

 

(4) Az épületek közös helyiségeinek tisztántartásáról a használók kötelesek gondoskodni. 

 

(5) A (4) szerinti épületekben előforduló rovarok, rágcsálók irtásáról a lakóközösség, illetve a 

lakás használója köteles gondoskodni, e tevékenységével nem veszélyeztetheti mások 

egészségét. 

(6) Az ingatlan használója köteles a járdán felburjánzott gazt a burkolat rongálása nélkül 

kiíratni.  

(7) Tilos az ingatlanon háztartási hulladékot felhalmozni. A tilalom megszegője, vagy ha az 

nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa köteles a hulladék elszállítására. 

 

(8) Az ingatlantulajdonos köteles a szelektív hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett 

tárolóedényeket rendeltetésüknek megfelelően használni, a szelektíven behelyezett 

hulladékot nem tulajdoníthatja el. 

 

 

Hó- és síkosságmentesítés 

6. §. 

 

(1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot folyamatosan síkosságmentessé 

kell tenni. A síkossá vált járdát reggel 7.00 óráig környezetkímélő szóróanyaggal (pl. 

homok, hamu, kis szemcséjű salak stb.) a járda melletti ingatlan használójának fel kell 

szórni. 

(2) Az ingatlan melletti járda, lépcső, térburkolat hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről, 

a vízelvezető árok megtisztításáról az ingatlan használója köteles gondoskodni.    

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl a közterületek burkolt felületeinek hó- és 

síkosságmentesítéséről a TEFÜSZ, illetve  megbízása alapján a szolgáltató gondoskodik. 

(4) A közutak síkosságmentesítéséhez a környezetkímélő anyagokon kívül a klorid tartalmú 

szerek használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának 

maximális értéke 20 g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagokat csak tárolóedényben, 

környezetszennyezést kizáró módon szabad tárolni. 

7. §. 

 

(1) A hóeltakarítást úgy kell elvégezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom 

részére megfelelő hely álljon rendelkezésre. 

(2) A síkosságmentesítésre kötelezettek a járdáról eltakarított havat a folyóka szabadon 

hagyásával, a járda és az úttest széléig terjedő területen kötelesek összegyűjteni. 

 

(3) Hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, 

útkereszteződésben elhelyezni tilos. 
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Építési és bontási területek tisztántartása 

8. §. 

 

(1) Építés, bontás, vagy felújítás alatt üresen álló ingatlan tisztántartása az engedélyes 

feladata. 

 

(2) Építési, bontási, tatarozási munkákat úgy kell végezni, építési, bontási anyagot, 

valamint a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy az a környezetet ne szennyezze. 

 

(3) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por, valamint 

szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell locsolni. 

Közterületen építőanyagot és építési törmeléket csak közterület-használati engedély 

birtokában és csak konténerben lehet tárolni. 

 (4) Az építési területekről a sárfelhordás letakarításáról és a szükséges jelzésről az   

építtetőnek, vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodnia kell. 

 

(5) Közműhibák javítását követően az utak szennyeződését a hiba elhárítója köteles  

eltakarítani.    

 

  

A kereskedelmi, vendéglátó-ipari, a szolgáltató egységek és elárusító helyek 

üzemeltetőjének kötelezettsége 

9.§. 

 

(1)  A szórakoztató-, vendéglátó- és elárusítóhelyek, üzletek, irodák a tevékenységi körükkel 

kapcsolatban kötelesek a létesítmény bejárata előtt szemétgyűjtőt kihelyezni és azokat        

rendszeresen üríteni, a portálok ablakait, cégtáblákat folyamatosan tisztántartani.  

         Egyebekben az ingatlantulajdonos kötelezettségeire a. 4.§ (2) bekezdésében foglaltakat 

kell alkalmazni. 

 

(2) A használó köteles az árusításból keletkező hulladék zárható edényben történő 

gyűjtéséről, valamint a szolgáltató útján annak a kijelölt hulladéklerakó helyre történő 

elszállításáról gondoskodni. 

 

Járművek üzembetartóinak kötelezettségei 

10.§. 

 

(1) A tömegközlekedési eszközök belterületi megállóhelyeinek, váróhelyiségeinek 

tisztántartása, gondozása a TEFÜSZ feladata.  

(2) Külterületen a várakozóhelyek és autóbusz-megállóhelyek tisztántartása a közútkezelő 

feladata  

(3) Közterületen a gépjárművek mosása tilos.  

 

Az anyagok szállítása 

11. §. 

 

 (1) Mindennemű anyag szállításánál a szállító köteles a szállítást úgy biztosítani, hogy a 

közterület be ne szennyeződjék, és az érintett szállítási útvonalon a szállítmányokból 

semmi ki ne hulljon, por, vagy bűz ne keletkezzék, illetve csepegés, elfolyás ne  

      fordulhasson elő. 

 

(2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásával, valamint szállításával a közterület 

beszennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után 
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 azonnal eltakarítani. Az anyagok lerakásánál, mozgatásánál ügyelni kell arra, hogy a 

zöldterületen lévő felszerelési tárgyak, fák, cserjék, növények szabadon maradjanak, ne 

rongálódjanak.  

 

Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések 

12.§. 

 

(1) Az állatok által okozott szennyezés eltakarításáról a közterületen az állattartó köteles 

gondoskodni. 

 

(2)
 4

 A kóbor macskák, ebek befogásáról az Önkormányzat gyepmester útján gondoskodik. 

 

(3) Közterületen álló építmények, épületek falán, fákon – a rendeltetésszerűen hirdetésre  

      szolgáló berendezések kivételével – hirdetni, falragaszt elhelyezni tilos. 

 

(4) A közterületen elhelyezett hirdetmény, plakát eltávolítása annak a feladata, aki azt 

elhelyezte, illetve az elhelyező személye ismeretének hiányában az, akinek érdekében a 

kihelyezés történt. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, költségére az 

TEFÜSZ végzi el a feladatot. 

 

(5) Bugyi belterületén gyalogos és járműbeálló létesítése során biztosítani kell a víz 

természetes lefolyását, ezért a bejárókat ennek megfelelően kell kialakítani. 

 

(6) A járdaszakasz melletti nyílt árok feltöltése vagy lefedése kizárólag a helyi építésügyi 

hatóság engedélyével, az általa meghatározott módon lehetséges. Járműbehajtók 

átereszeinek építése és annak tisztán tartása minden esetben az ingatlan használójának, 

illetve tulajdonosának kötelessége. A csapadékvíz elvezető árkokat betömni, a víz 

elfolyását megakadályozni tilos.  

 

IV. 

 

A települési szilárd hulladék szállítási közszolgáltatást végző közszolgáltató és a kijelölt 

ártalmatlanító hely megnevezése 

 

13.§ 
5
. 

(1) Bugyi Nagyközség közigazgatási területén – e rendelet 1.számú mellékletében felsorolt 

közszolgáltatásba bevont területén a szilárd hulladék összegyűjtését és elszállítását 

közszolgáltatási szerződés alapján a Dunaújvárosi, Regionális, Köztisztasági és 

Hulladékkezelő, Szolgáltató   Kft (2400 Dunaújváros Budai N. A . út 2.) (továbbiakban: 

Szolgáltató)  látja el. 

 

(2) A Szolgáltató a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását a Kislókon lévő szilárd 

kommunális hulladéklerakó telepen látja el. 

 

Szelektív hulladékgyűjtés 

 

14.§ 
6
 

 

V. 

Az ingatlantulajdonos alapvető jogai és kötelességei 

15.§. 

 

                                                 
4
 Módosította a 11/2013.(III.29.) sz. Kt. rendelet 

5
 Módosította a 28/2012.(XII.17.) hatályos 2013. január 1-től 

6
 Hatályon kívül helyezte a 28/2012.(XII.17.) hatálytalan 2013. január 1-től 
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 (1) Bugyi Nagyközség e rendelet 1 számú mellékletében felsorolt közigazgatási területein az 

ingatlanok tulajdonosai, bérlői (továbbiakban: tulajdonos) kötelesek az Önkormányzat 

által a kommunális közszolgáltatásra megbízott közszolgáltatók közszolgáltatását heti 

egy alkalommal igénybe venni.  

 

(2) A hulladékszállítási közszolgáltatásba be nem kapcsolt (külterületi) ingatlanok 

tulajdonosai az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és 

elszállításáról saját költségen kötelesek gondoskodni. 

 

(3) A tulajdonos alapvető kötelessége,  

a) hogy az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot az elszállításra való 

átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve azt a megfelelő gyűjtőedényben tárolja, 

b) hogy a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, 

egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, Bugyi természetes és épített környezetét 

az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény és állatvilágot  ne károsítsa, 

a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,  

c) a közszolgáltatás heti egy alkalommal történő igénybevétele, közszolgáltatási díjának 

megfizetése 

d) a hulladékgyűjtési napokon a hulladékgyűjtőt úgy kihelyezni, hogy az a forgalmat ne 

akadályozza és ne legyen balesetveszélyes, 

e) a gyűjtőedényben a háztartási hulladékot úgy elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor 

és ürítésekor a hulladék ne szóródjon szét, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza, 

f) a hulladékgyűjtő kirakása alkalmával kiszóródott hulladékot összetakarítani, 

g) a saját tulajdonú gyűjtőedények tisztítása, fertőtlenítése, javítása, pótlása, 

h) 7
hogy a háztartási hulladék gyűjtéséhez olyan fedéllel ellátott, könnyen tisztítható 

szabványosított 60 l, 80l, 110l, 120l, 240 l, 1,1m3 űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedényt 
állítson, hogy abban, illetve azokban a megadott begyűjtési és szállítási napok között 
keletkező háztartási hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető 
legyen, 
i) 8

  
9
j) az új építésű ingatlan tulajdonosa a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését 

követő hó 1. napjától a szolgáltatást igénybe venni és annak díját megfizetni.  

 
10

(3/a) Amennyiben a szabványosított gyűjtőedényt, konténert a Szolgáltató bocsájtja  a 

lakosság rendelkezésére annak használatáért az ingatlan tulajdonosa használati díjat fizet, 

melyet szerződésben rögzítenek és a  Szolgáltató a számlában érvényesít. A használat 

rendelkezésre bocsátott szabványosított hulladékgyűjtő edény karbantartását, felújítását és 

szükség szerinti kicserélését vagy pótlását a Szolgáltató végzi a hozzá beérkezett jelzés 

alapján. Ez a szolgáltatás díjmentes, ha a cserét a rendeltetésszerű használat során 

bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.  

     
11

(3/b)  

 

(4) A köztisztasági szolgáltatás igénybevételével összefüggésben tilos a háztartási hulladék 

gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe veszélyes és radioaktív anyagot, izzó salakot, 

mérgező, tűz- és robbanásveszélyes, fertőző és folyékony vagy egyéb olyan anyagot 

elhelyezni, ami veszélyezteti a szállítással foglalkozók testi épségét, vagy elszállítása 

során a gépkocsi műszaki berendezéseiben rongálódást idézhet elő, vagy ártalmatlanítása 

során a környezetet veszélyezteti. 

                                                 
7
 Módosította a 8/2013. (III.18.), 1/2016. (I.25.) sz. önk. rendelet. hatályos 2016. április 01-tól 

8
 Hatályon kívül helyezte a 28/2012.(XII.17.) hatálytalan 2013. január 1-től 

9
 Beiktatta a 8/2013. (III.18). sz. önk. rendelet, hatályos 2013. március 18-tól 

10
 Beiktatta a 8/2013. (III.18). sz. önk. rendelet, hatályos 2013. március 18-tól 

11
 Beiktatta a 8/2013. (III.18.) sz. önk. rendelet, hatályon kívül helyezte a 3/2014. (I.20.) sz. önk. rendelet, 

hatálytalan 2014. január 20-tól 
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(5) A köztisztasági szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban tilos mások kihelyezett 

hulladékgyűjtőjébe – a tulajdonos engedélye nélkül - hulladékot helyezni. 

  

(6) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék, valamint a mezőgazdasági 

kistermelői tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezéséről annak tulajdonosa 

köteles gondoskodni. 

 
12

(7)  Háztartási hulladék elszállítását végző jármű személyzete az adott területen 

rendszeresített szabványos és azonosítóval ellátott edényben, konténerben elhelyezett 

hulladékot szállítja el.   

16.§. 

 

(1) Azok a gazdálkodó szervezetek, melyeknek fogyasztói, illetve termelői tevékenysége 

során települési hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett 

hulladékbegyűjtést nem kötelesek igénybe venni, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 

hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét 

a) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy 

ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, 

vagy 

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a 

kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti, amelyről a Szolgáltatót értesíti. 

 

(2)
13

 Az a tulajdonos, akinek e rendelet szerinti települési szilárd hulladéka keletkezik, de az 

ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, 

telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a gazdálkodó szervezet mind a települési 

szilárd hulladékát, mind az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett 

fogyasztói és termelői települési hulladékát gyűjteni és arra a közszolgáltatást e rendelet 

szerint igénybe venni. 

 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak szerint az ingatlanon keletkező – a települési szilárd hulladék 

kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó – települési 

hulladékra nézve a Hgt. 51.§. (1) bekezdésében foglalt nyilvántartási és bejelentési 

kötelezettség a mindenkori közszolgáltatót, míg az egyidejűleg a gazdasági tevékenység 

során keletkező fogyasztói és termelői települési hulladékra vonatkozóan ezen 

kötelezettség a gazdálkodó szervezetet terheli. 

 

VI. 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos képviselő-testületi feladatok 

17.§. 

A Képviselő-testület 

- kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező 

települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn, 

- a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére 

közszolgáltatót jelöl ki, 

- kijelöli a települési hulladékkezelési létesítmény helyét, 

- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos legmagasabb díjának megállapítása  

 

Lomtalanítás 

18.§. 

 

(1) A lakásokban használhatatlanná vált nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy – 

bútor, lom, stb. – (továbbiakban: lom) összegyűjtéséről és elszállításáról és 

                                                 
12

 Beiktatta a 8/2013. (III.18.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. március 18-tól 
13

 Módosította a 19/2007. (XII.17.) hatályos 2008. 01.01-től 
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 ártalmatlanításáról a Szolgáltató évente egy alkalommal, előzetes kihirdetést 

követően lombtalanítást szervez. 

 

(2) A lomtalanítás idejéről, az érintett területről a lakosságot a szolgáltató köteles előre 

értesíteni. 

 

(3) A szolgáltatást igénybe vevő a lomot a gyűjtés megkezdése előtt  12 órával 

megelőzően helyezheti ki a közterületre úgy, hogy az a közterület használatát, a 

közlekedést ne akadályozza. 

Egyéb időpontban lom elhelyezése a közterületen tilos! 

 

(4) A szervezett lomtalanítás a lakosság részére díjmentes 

 

 

Szelektív hulladékgyűjtés
14

 

 

18/A.§ 
15

. 

 

(1) Bugyi Nagyközség belterületén a szelektív hulladékgyűjtést és elszállítást a 

Közszolgáltató végzi a közszolgáltatói szerződés alapján. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közszolgáltató a közszolgáltatást havonta egy alkalommal, a 

hónap első keddjén az Önkormányzattal egyeztetett napokon végzi. 

 

(3) A szelektíven gyűjtött hulladékot a közszolgáltató által térítésmentesen biztosított 

zsákokban, az ingatlanok előtti közterületre kell a szállítási napokon kihelyezni.  

 

(4) A házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtésben elszállításra kihelyezhető 

hulladékfajtákat és a gyűjtés és elszállítás részletszabályait e rendelet 3. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

(5) Az önkormányzati tulajdonban lévő gyűjtőszigeteken szelektíven gyűjtött települési 

hulladék elszállítását is kéthetente a Közszolgáltató végzi.  

 

(6) A közszolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

Zöldhulladék szállítás
16

 

 

18/B.§ 
17

. 

 

(1)  A Szolgáltató az Önkormányzattal 30 nappal korábban egyeztetett időpontban évente 8 

alkalommal (március 15. és november 15 között) „zöldjáratot” indít a településen, 

háztartásban keletkezett zöldhulladék begyűjtése és elszállítása végett. A zöldhulladékot 

az erre a célra biztosított zsákban vagy kötegelve kell kihelyezni.  

 

(2) A zöldhulladékot az erre a célra biztosított zsákban vagy kötegelve kell kihelyezni. 

 

 

Egyéb települési szilárd hulladék kezelése, elhelyezése 

19.§. 

 

                                                 
14

 Megállapította: a 28/2012.(XII.17.) hatályos 2013. január 1-től 
15

 Megállapította: a 28/2012.(XII.17.) hatályos 2013. január 1-től 
16

 Megállapította: a 28/2012.(XII.17.) hatályos 2013. január 1-től 
17

 Megállapította: a 28/2012.(XII.17.) hatályos 2013. január 1-től 
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 (1) A háztartási szilárd hulladék kategóriájába nem tartozó egyéb települési szilárd 

hulladék – kivéve a 18. §-ban   szabályozott esetet – kezeléséről (gyűjtés, szállítás, 

ártalmatlanítás, stb.) az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett. 

Ezen kötelezettség szolgáltató útján is teljesíthető. 

 

(2) Amennyiben a (1) bekezdésben leírt hulladék keletkezésének helye nem állapítható 

meg, úgy a fellelése szerint illetékes ingatlan tulajdonosa, használója, illetve 

közterületen az annak tisztaságáért felelős szerv köteles kezeléséről intézkedni. Az 

ilyen hulladékot elszállításáig úgy kell tárolni, hogy az a környezetet ne szennyezze, 

a forgalmat ne akadályozza és a településképet ne rontsa. 

 

(3) A feltöltésre alkalmas építési törmeléket, földet, salakot, stb. kizárólag az erre a 

célra  kijelölt hulladék ártalmatlanító helyen lehet elhelyezni. 

 

20.§. 

 

A Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása 

során a hulladékok hasznosítása, újrafelhasználása, illetve az ártalmatlanítandó, lerakóhelyen 

elhelyezendő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében biztosítja a szelektív 

hulladékgyűjtés lehetőségét, kijelöli a gyűjtőszigetek helyét, valamint biztosítja a közterület 

használatát az indokolt mennyiségű szelektív gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és 

megközelítéséhez 

 

VII. 

A közszolgáltató jogai és kötelességei 

 

21.§. 

 (1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó az Önkormányzattal szerződésben 

álló Szolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a települési 

hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a települési 

hulladékkezelő telepre, illetve a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. 

 

(2) A Szolgáltató kötelessége a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása oly módon, 

hogy a háztartási hulladék összegyűjtését és elszállítását a településen hetente egyszer 

köteles elvégezni. Amennyiben a hulladékszállításra kijelölt nap ünnepnap, a Szolgáltató 

köteles az elszállítást ünnepnapon, a megelőző vagy a következő napon a tulajdonosok 

(használók) tájékoztatása mellett elvégezni. A tájékoztatás a Szolgáltató feladata a 

helyben szokásos módon. 

 

(3) A hulladékszállítási közszolgáltatást a Szolgáltató nagy teljesítményű, környezetbarát zárt 

rendszerű járműveivel köteles végezni. 

 
18

(4) A Szolgáltató köteles a közszolgáltató tevékenységéről évente részletes 

költségelszámolást készíteni, és azt a Bugyi Nagyközség Önkormányzatához kell 

benyújtani. 

 

22.§. 

 

(1) A hulladék szállítója a szállítmány rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért 

felelős. 

 

(2) A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. 

Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület 

                                                 
18

 Módosította a 29/2011.(XI.28.) hatályos 2011. nov. 28-tól 
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 szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles 

gondoskodni.  

 

(3) A Szolgáltató köteles a gyűjtőedényeket a kiürítésük után a közterületre visszahelyezni 

úgy, hogy az ne akadályozza a jármű, illetve gyalogos forgalmat.   

 

23.§. 
(1) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési szilárd hulladék 

elszállítását, ha 

a) a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlan 

tulajdonosának felróható okból – nem üríthető 

b) a gyűjtőedényben elhelyezett települési szilárd hulladék az ürítés, illetve 

szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, 

egészségében, a járműben vagy berendezésben kárt okozhat, vagy a  

hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyezteti a környezetet,  

c)  érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, 

folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési 

szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve nem 

ártalmatlanítható, illetve e rendelet szabályai szerint nem minősül települési 

szilárd hulladéknak. 

 

VIII. 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

 

24.§ 
19

 

 

(1) 
20

 

 

 (2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki jelen 

rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.  

 

(3) Az elmaradt és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az emiatt visszajáró 

arányos összeget beszámítással, vagy visszafizetéssel kell elrendezni. 

 

(4) A tulajdonosváltozást 8 napon belül kell bejelenteni a Közszolgáltató felé.  

 

(5) Az ingatlan tulajdonosának, illetve tényleges használójának elhalálozása esetén az örökös, 

vagy az ingatlant a továbbiakban ténylegesen használó egyetemleges felelősség terhe 

mellett haladéktalanul köteles a Szolgáltató felé a közszolgáltatást igénybevevő adatait 

írásban bejelenteni. 

 

(6) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltás 

bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni. 

 

(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 

díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás 

egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. 

 

(8) A díjfizetési kötelezettség elmulasztása, díjhátralék keletkezése esetén a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. Tv. 52.§-ában foglalt szabályok szerint kell eljárni.     

 

 (9) Ha a közszolgáltatás díját a Képviselő-testület a 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet 3. §.-

4.§. alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget 

                                                 
19

 Módosította: a 28/2012.(XII.17.) hatályos 2013. január 1-től 
20

 Hatályon kívül helyezte a 6/2013. (II.22.) hatálytalan 2013. február 23-tól 
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 díjkompenzáció formájában köteles a Szolgáltatónak megtéríteni. Az Önkormányzat – az 

általa megállapított díjkedvezmény esetén – a felmerülő költségeket a Szolgáltató számára  

      köteles megtéríteni.  

 

(11) A szolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat - az írásba 

foglalt szerződés elmaradása esetén is – a közszolgáltatást igénybe vevő köteles 

bejelenteni, illetve a Szolgáltató felhívására (sajtó, szórólap, levél, stb.) az 

adatszolgáltatásnak köteles eleget tenni. 

 

(12) Közületi szemétszállítás és elhelyezés a szolgáltatást végző céggel kötött külön 

megállapodás alapján történik. 

 

25. §
21

. 

 

A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a szolgáltatást igénybe 

vevő neve, lakcíme, születési helye, anyja neve stb.) a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles kezelni. A nyilvántartásból bárminemű 

adatszolgáltatás kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben, valamint szervek illetve 

személyek részére történhet. 

 

Mentességek, kedvezmények 

26. § 
22 

 

26/A § 
23

 

 

26/B. § 
24

 

 

(1)A használaton kívüli lakóingatlan tulajdonosa a Szolgáltató –a hulladékról szóló 

törvényben foglaltak alapján - által megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

összegétől eltérően a Szolgáltató által megállapított rendelkezésre állási díjat köteles 

megfizetni. 

 

(2) E rendelet alapján használton kívüli ingatlannak minősül az az ingatlan, amely 

életvitelszerűen nem lakott, s nincs bérbe illetve használatba adva. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a használaton kívüliségének tényét a jegyző által 

kiadott igazolás bizonyítja. Az (1) bekezdésben foglaltak az ingatlantulajdonosnak kell 

közvetlenül a Szolgáltatónál érvényesíteni.     

 

(4)
25

  Az ingatlan tulajdonosa az ingatlan használaton kívüliségének bizonyítása céljából 

köteles valamennyi –a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap időszakra vonatkozó- 

közüzemi számlájának másolatát, vagy a közszolgáltató által kiállított igazolást a 

polgármesteri hivatalban – kérelemmel együtt – benyújtani. Ha ezen kötelezettségének 

nem tesz eleget vagy a számlák alapján az ingatlan használaton kívülisége nem igazolható, 

az igazolás kiadását meg kell tagadni. 

 

                                                 
21

 Módosította: a 28/2012.(XII.17.) hatályos 2013. január 1-től 
22

 Módosította a 25/2011. (IX.18.) hatályos 2011. szept. 20-tól; Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II.18.) sz. 

önk. rendelet, Hatálytalan: 2015. március 01-től 
23 Beiktatta a 19/2007. (XII.17.) hatályos 2008. 01.01-től  ; Hatályon kívül helyezte: 3/2013 (I.21.)     hatálytalan: 2013. 

január 21. 
24

 Beiktatta a 8/2013. (III.18.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. március 18-tól 
25

 Módosította a 11/2013.(III.29.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2013. március 29-től 



13 

 (5)
 26

 A használaton kívüliség, az igazolási kérelem Polgármesteri Hivatalhoz történő 

beérkezésének napját követő negyedév 1. napjától érvényesíthető.  Az érvényesítési 

időszak legfeljebb az adott év december 31-e.  

       A használaton kívüliség visszamenőlegesen és utólag sem érvényesíthető.   

 

(6)  Az ingatlantulajdonos köteles a polgármesteri Hivatalban bejelenteni, ha az ingatlant 

ismét használatba veszi, a használatba vételt követő 8 napon belül. 

 

26/C.§.
 27

 

(1) A 60 literes gyűjtőedényt a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe. 

 
(2) A 80 literes gyűjtőedényt természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe. 

 
(3) Az (1) bekezdésben megfogalmazott életvitelszerű lakóingatlan-használatnak 

minősül: a  természetes személy,aki a kedvezménnyel érintett lakóingatlanát 
használja otthonául, ebből az ingatlanból szervezi az életét, rendszeresen innen 
indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza, ezen lakóingatlan 
vonatkozásában éven át közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, ezen 
lakóingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti címe szerepel elsődleges elérési 
címeként a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál és ezt a önkormányzat felé felé 
hitelt érdemlően igazolja. 

 
(4) Az (1) bekezdésben leírt tényről, a (3) bekezdésben foglalt igazolás alapján a 

Jegyző igazolást állít ki kérelmező részére.” 
 

(5) Az (1)-(2) bekezdésben leírt méretű gyűjtőedény igénybevétele esetén az edényt 
az ingatlanhasználónak saját költségén kell biztosítani.  Az ingatlanhasználónak a 
változást 8 napon belül a Szolgáltató felé írásban be kell jelentenie, melyhez 
csatolnia kell a kedvezményre jogosító edényzet megvásárlásáról szóló 
kedvezményezett nevére szóló számlát és a jegyző által kiadott igazolást.  

 

 

X. 
 

28
27. §- 34. § 

 

XI. 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

35.§. 

 

         (1) E rendelet 2007. szeptember 01. napján lép hatályba. 

 

(2) E a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik Bugyi Nagyközség 

Önkormányzatának a köztisztaságról szóló 11/1992.(IV.23.) sz. rendelete és ennek 

módosításáról szóló 2/1996 (I.11.), 25/1999. (IV.24.) 1/2001. (I.15.), 6/2001. (IX.17.)   

13/2002. (V.14.), 11/2004. (V.24.) a 26/2004.(XII.13.)  7/2005. (III.16.), 29/2005. 

(XII.12.) 19/2006. (IX.01.) 25/2006. (XII.18.) 7/2007. (VI.18.) számú rendeletei. 

 

                                                 
26

 Módosította a 11/2013.(III.29.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2013. március 29-től 
27

 Beiktatta a 3/2014. (I.20.), 1/2016. (I.25.) sz. önk. rendelet, hatályos 2016. április 01-tól 
28

 Hatályon kívül helyezte a 27. § - 34. §-t a 13/2012. (V.20.) sz. rendelet, hatálytalan 2012. 06.01-től 
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 29
35/A. §. 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek megfelelően szabályozást tartalmaz. 

 

Bugyi, 2007. július 31. 

 

   Somogyi Béla .                                               Szatmári Attila  

     polgármester                    jegyző 

 

 

A rendelet 2007. augusztus 15. napján lett kihirdetve. 

       Szatmári Attila  

            jegyző  

                                                 
29

 Beiktatta a 18/2009. (X.19.) hatályos 2009. október 19-től 
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 10/2007. (VIII.13.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 

 
1./ Szemétszállításba bevont terület a község belterülete. 

 

Utcák felsorolása: 

Ady Endre u      Almáskert u. 

Rózsa u.      Alsóráda 

Zrínyi M.u.      Boglárka u. 

Csokonai u.      Borzaspuszta 

Sport u.       Bucka u.  

Szabadság u.      Bucka  

Szabó D.u.      Csenkesz u. 

Erzsébet Kir.u.      Dózsa Gy. u. 

Erdőszél u.      Kamilla  u. 

Mátyás Kir. u.      Marek J. u. 

István Kir.u.      Mézpázsit u.  

Szőlő u.      Nőszirom u.  

Templom u.      Radnóti M. u. 

Táncsics M.u.       Tarhegyi u.     

Terv u.       Telekpuszta 

Tompa u. 

Új u. 

Veres P.u. 

Vörösmarty u. 

Nefelejcs u. 

 Búzavirág u. 

 Rákóczi u                     

Akácfa u. 

Akácköz 

Alkotmány u. 

Arany János u. 

Dr. Abay Frigyes u. 

Dr. Abay Frigyes köz 

Ürbői u. 

Bajcsy- Zsilinszky. u. 

Béke u. 

Deák F. u. 

Hatház u. 

Beleznay tér 

Jókai u. 

József A.u. 

Kölcsey F. u. 

Kossuth L.u. 

Rádai u. 

Széchenyi tér 

Teleki u. 

Sári u. 

Május 1.u. 

Mező u. 

Cédrus u. 

Fűzfa u. 

Munkácsy M.u. 

Nyárfa u. 

Nefelejcs u. 

Petőfi S. u. 

Puskás T.u. 

 

 

2./ 1999. július 01. napjától a háztartási szemétszállítás kiterjed a felsőványi belterületre is. 
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 3./ 2005. január 01. napjától a kötelező hulladékkezelési  közszolgáltatás kiterjed: 

 

- 30
Bugyi Alsóvány főút melletti ingatlanokra  

 

4./ 
31

 2013. január 1. napjától a szemétszállításba bevont terület Ürbő külterülete 

 

 

10/2007. (VIII.13.)  sz. önkormányzati rendelet  

 

2
32

. sz. melléklete
33

 

 

 

 

3
34

. sz. melléklet 

 

Szelektív begyűjtéssel kapcsolatos részletszabályok 

 

Az ingatlan elé kikerülő sárga zsák tartalmát tekintve –az ásványvizes műanyagpalackokon 
kívül -  a következőket tartalmazhatja:  
  

•          üdítős PET palackok, 
•          HDPE jelzésű háztartási flakonok (pl: samponos, habfürdős, mosószeres flakonok, 

ketchup-os flakonok (öblítetten)) 
•          tiszta fóliák (szatyrok, zacskók, zsugor fóliák). 

  

A flakonokat célszerű összelapítva ("laposra taposva") bedobni, mert így kevesebb 
helyet foglalnak. 
  

Ne tegyünk a zsákba: élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyagot, illetve 
hungarocellt, CD-lemezt, gumihulladékot, gyerekjátékot, mikrohullámú tálcát, 
magnó- és videokazettát, zsíros, motor- vagy étolajjal, vegyszerrel illetve mérgező 
anyaggal szennyezett flakont,  egyéb műanyagnak ítélt anyagot. 
  

A szennyeződésmentes papírt a kék színű zsákba kérjük, hogy gyűjtsék. Nem dobható 
a papír hulladék közé az indigós és hőérzékeny papír, a matrica, műanyag borító, 
ragasztószalag, a használt szalvéta és zsebkendő, valamint a belül fóliázott papír. 
  
 

Bugyi Nagyközség területén a PET és PAPÍR tartalmú zsákok elszállítása minden 
hónap első keddjén történik. 

 

                                                 
30

 Módosította a 6/2012. (II. 13.), hatályos 2012. II.13-tól 
31

 Beiktatta: a 28/2012. (XII.17.) sz. rendelet, hatályos 2013. jan.1-től 
32

 módosította a 21/2008. (XII.15.); 11/2009. (VI.22.); 18/2009. (X.19.); 24/2009. (XII.14.); 16/2010. (XII.17.); 

28/2011. (XI.28.), 31/2011.(XII..09), 28/2012 (XII.17.) : hatályos 2013. január 1-től.  
33

 Hatályon kívül helyezte a 6/2013. (II.22.) hatálytalan 2013. február 23-tól 
34

 Beiktatta a 17/2012. (VIII.06.) sz. rendelet, hatályos 2012. 08.06-tól; Módosította a 8/2013. (III.20). sz. önk. 

rendelet, hatályos 2013. március 20-tól 



17 

  
 


