DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…/2021. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek
eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján,
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés
h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 28. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. §
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) Közterületen levő, elhagyott hulladékkal kapcsolatos bejelentést bárki tehet
személyesen, írásban, elektronikus úton az elhagyotthulladek@ph.debrecen.hu e-mail címen,
valamint a hulladékradar hulladékbejelentő alkalmazás segítségével. A bejelentésben meg kell
jelölni legalább a hulladék helyét, fajtáját és összetételét.
(2) A közterületek tisztaságát a Debreceni Közterület Felügyelet folyamatosan ellenőrzi. Ha a
közterület-felügyelő a közterületen ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett, elhagyott
hulladékot talál,
a) a helyszínen azonnal intézkedik a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa
megállapítása érdekében, és
b) írásban (feljegyzésben vagy e-mailben) haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül
értesíti a Jegyzőt a hulladék helyéről, összetételéről és becsült mennyiségéről, melyet
fotóval is dokumentál.
(3) Amennyiben az elhagyott hulladékra vonatkozó bejelentésből nem derül ki kétséget
kizáróan a hulladék fajtája, összetétele, úgy azt a Jegyző a helyszínen ellenőrzi.
(4) A bejelentés vagy a helyszíni ellenőrzés alapján a Jegyző intézkedik a hulladék elszállítása
iránt.”

2. §
Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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