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7 l2la2. (Xll.l 8.) szrt m f rendelete
a koztisztasiigrdl, valamint a teleptilisi szildrd hulladdkkal kapcsolatos helyi

kozszol96ltatdsLol ds annak kotelezo igdnybevitelirol.

Kemse Kozsig inkormdnyzat Kdpviselo-testtilete a helyi onkolmdnyzatokrol szolo 1990. dvi I-XV,
torvdny (itv.; l6$,(l ). bekezddsdberr. valarnirrr a hullaiekgazdiilkodiisrol szolo 2000. dvi XUII.
torveny (l{gt,) 23d-riban kapott f'elhatalmazds alap.idn, ktilonos figyelenrnrel a24212000,(XII.23.),
valantint a21312001,(XI,l4.) Korm. rendeletben foglaltakra, az aldbbi rendeletet alkotiar

I. Fcjezet

Atta 16 n os rentlclkezisek

. l.{i.

(l ) A.ielen lendelet cilia, hogy Kentse Kdzsdg kdzigazgatitsi teniletin a lakossdg egdszsigdnek
videlme, valamint Kentse kozsdg terrniszeti ds dpitett kolnyezetdnek megovdsa ZraekeUen a telepiilisi
szil6Ld hulladdkra vonatkozo kozszolgdltatiist ds annak kdtelezo igdnybevdteldt biztositsa, illetve az
ezekkel lca;lcsolatos feladatokat ds helyi hatdskordket,.jogokat ds kcjtllezettsdgeket. tilalnrakat ds

.iogkovetkezminyeket a helyi sajdtossdgoknak megfeleloerr rendezze.
(2) A tendelet hatrilya Kentse kozsdg kozigazgatitsi teliiletdn belUI a rendszeres hulladdkszrlllitdsba
bevont, helyi kdzszolgdltatrissal ellatott ingatlanok tLrla.jdonosaira, birtokosaira vagy hasznill6ira
(tovribbiakban egyiitt: ingatlan tulaidonos) te{ed ki. A lendszeres hulladikszelliteita bevont ter.riletek
jegyzel<it az l. szdmir melliklet tartalntazza.
(3) A kdzszolgdltatds az ingatlanon dsszegyii jtott telepiildsi szildrd hulladik r.endszeres elsziilitAsira, az
ingatlanon osszegyi.iitott lonrtalanitds kordbe vont telep{.ildsi szildrd hulladdk * a kozszolgaltato dltal
rneghatrirozott idopontban is helyen tortino - begyiiitesire is az elszdllitdsdLa, hulladikliezelo telepek.
hulladdklerakok is a hulladik iirtahnatlanitdsdt siol9616 letesitmdnyek ldtesitisire. mtikodtetdsiLe ds
tizerneltetisere, valarnint a teleptildsi szildrd hulladdk drtalmatlanitdsriLa ter.ied ki"

2.{i.

(l ) A rendszeres hulladikszrillitdsba bevont teriileten az ingatlan tulaidonos az a.ielen.endeletben
nteghatdrozottak szerint.iogosult is koteles igdnybe venni a helyi kdiszol96ltatrist,
(2) Gazdalkodo szervezet akkol koteles a helyi kozszolgriltatrisiginybevdeldre, 5a a gazdas;gi
tevikenysdgivel osszeftiggdsben keletkezett telepiildsi Litara hu]ladikdnak a kezeldsZLol,
(hasznositiisdrol. vagy iirtahnatlanit6sdrol) a l-lgt. 13.{.- ban foglaltaknak nregl.eleloe' nem gondoskodik.
(3) A helyi kotelezo kozszolgiiltatiisra vonatkozo kozizolgriltatrisi szerzodds tet,..j.in a kozszolgdltatds
elso igdnybeviteldvel
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II. Fcjczet

A kiizszrlgdltatis clkitrisinak rcndje

3.$.

(l ) Kenrse kozsdg kdzigazgatitsi teLiiletdn a hulladikkezelisi kozszolgrlltatds teljesitisire kiziir6lagosan
iogosult hulladikkezelo a DDMIIG Duna-lrdva menti hulladikgazddlkod6si KIi.
C d gi e gy zdks zdn 02 -09 -0661 51

Szdkhely: 7900 Szigetvdr, Szabadsdg u. 14.

( tovdbbiakban: Kozszol gdltato)
(2) Teleptilisi szildrdhulladdkot csak az eue a cilra kiielolt es legdlisan nrukodtetett, a Kdzszolgdltat6val
kotott szelzoddsben nregielolt helyen is modon a vonatl<ozo iizemeltetisi szab6lyok is eloirdsok szigorir
betartdsrival szabad elhelyezni.
(3) Az dnkorm6nyzat sziiksdg esetin gondoskodik a kdzszolgdltato javaslata alapjiin a gyfiitopontok.

valamint a lerakohely kiielolisirol, a litesitmdnyek nregvalosftdsdrol ds nriikddtetdsirol a kOzszolgdltato

utidn, valamint biztositia a koztedilet haszndlatilt az indokolt nrennyisigii gyiijtoediny kihelyezisdhez.
trirokisdhoz is nregkozel itdsihez.

4.{i.

(l) A hulladdkszrillitdsi kozszolgdltatds igenybevdtele kdtheti egy alkalonrmal kotelezo.
(2) A szervezeltklzszolgriltat6st igdnybevevok szdmiira a szatrvdnyos tdroloeddnyek haszndlata

kotelezo.

(3) A triroloeddnyt (rgy kell kivdlasztani. hogy- begyirjtis gyakoLisdgdnak ligyelembevdteldvel - aldnyos

legyen a keletkezo hulladdkmennyisigevel. de minimum ?0 liteL trlrol6kapacitds 6lljon rendelkezesre

ingatlanonkint.

s.$.

A kdHzolgdltat6 a teleptilisi szildrd hulladikot kdt heti egy alkalonrmal koteles elszdllitani. A szdllitds

nrodjdr6l is idejirol az ingatlantulajdonost a kozszolgdltato - bel6tdsa szerint iriisban vagy kozzdtetel

irtidn tdidkoztatia.

IIl. Fejezet

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezettsdgei

6.$.

(l) Azingatlantulajdonos koteles a Kemse kozseg onkormdnyzata dltalszervezett kozszolgdltatds

igenybevitelere az ingatlan6n keletkezo teleptrlisi szildrdhulladik e rendeletben eloirtak szelinti

gyiiitdsdre, valarlint a szdllitdsi napokon elszdllitds cdli6bol a kozszolgdltatdnak tortdno 6taddsLa.

(2\ Azingatlantulajdonos az ingatlandn keletkezti vagy birtokdba keriilt teleptrlisi szil6Ldhulladikot a

kolnyezet szennyezisdt megeltlzo, kdlositdsdt l<iz6ro m6don koteles gyiriteni is ahlioz a kdzszolgdltato

s zdl I i toes zd<o z€hez rcndsznres itett t'irol oedin yt ltotel es i gin ybe v en n i .

(3) Az ingatlantulaidouosuak a hulladdk gyiiitdse sor6n nregl'elclii gondossdggal kell elidrnia. annal<
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drdekdben, hogy a hulladdk mdsok iletdt, testi ipsdgit, egeszsiget is i6 kozirzetdt ne veszilyeztesse, a

ternldszetes ds dpitett kol'nyezetet ne szeunyezze, a noveny-ds dllatviklgot ne kiirositsa, a kozrendet ds a
kozbiztonsdgot ne zava{a ,6s az ingatlandn keletkezo hulladik mennyisdgdt alacsony szinten tartsa.
() Az ingatlantula.idonos a tdloloedinyben az ingatlanon szolcdsosan keletkezo hulladdkot tomoritds
ndlktil rigy helyezheti el, hogy annak fedele ziuharo legyen, valamint az a hulladik szdllitds sordn a
kozszolgdltato alkalmazottainak egdszsdgdt ne veszdlyeztesse, a gdpi tiritdst ne akadiilyozza, azirit6
berendezist ne kdrositsa.
(5) A triroloediny melli hulladdkot elhelyezni csak a kozszolgdltatot6l vdsdrolt,.ielzdssel elldtott zsdkban
lehet. A .ielzett zsii< 6ra lartalnazza a telepiildsi szil6rd liulladdk elszdllitdsdnak, lcezelisdnek ds
drtalmatlanitdsdnak koltsigdt.
(6) I-la a tiiroloediny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely dsszetomorodott, vagy befagyott, vagy a
benne ldvo hulladikot rigy dsszepriseltik, hogy emiatt a t6r'oloeddnyt az eloirt nrodoir kitiriteni nem
lehet, a tula.idonos koteles a visszantaradt hulladdkot I'ellazitani is a tdyoloedinyt haszndl5atovd tenni,

7.$.

(l) A tdroloedinyben tilos olyan anyagot elhelyezni ( forrd harnu, rnaro-mirgezo anyag,dllatihulla,
Iblyikony vagy befagyott zsiraddk, gyrildkony vagy lobbano anyag, ko is dptilet tdrmeldk, nagyoblr
teliedelmti, srilyti tdLgy, stb.), anrely veszilyezteti a hulladik szrillitdssal foglalkozo all<alnrazott
egdszsdgit, meglongiilhatia a gyiiitoberendezest, 6ftalnratlanitdsa soliin veszdlyeztetheti a koLny ezetet, a
teleplilesi szil6rdltulladikkal egyr.'rtt - egyib - okbol nem gyiijtheto, illetve nern minostil teleptildsi
szildLd hulladiknak.
(2) I-la a kozszolgiiltato alkalnrazottai megiillapitjrik, hogy a hulladdk nem a kozszolgdltato
szdllitdeszkozeltezrendszeresitett is a l<ozszolgdltatdtdl iitvett tdl.oloeddnyben, vagy mds
gytijtoeszkozben keLiilt kihelyezisre, illetve a kihelyezett tdroloeddny a kozszolgdliato dltal alkalnrazott
gdpi tiritdsi m6dszen'el - nern iiritheto, vagy a trirol6edinyben az (l ) bekezddsben nregielolt anyagot,
t6rgyat helyeztek el, illetve az tfiltoltott, a kitiritist ds a hulladik elszdllitdsdtiogosultak nregtagadni. A
kitiLitds es a hulladdk elszdllftdsdnak megtagaddsdr6l a kozszolgdltalo azok ielttintetesevel irtesiti az
ingatlantula.idonost. Az enriatt el nenr szrillitott hulladdk elszdllitrisdLol az ingatlantula.idonos k6teles
gondosl<odni.

tf. $.

A tiiroloedinyeket szLiksdg szerint, de legal6bb evente ket alkalonrmal ki kell tisztitani is furtotleniteni.
A tiiroloeddrtyek rendszeres tisztftdsa ds J'ertotlenitese azingatlantula.idonos f'eladata. annalc koltsege az
ingatlantula.i donost terhel il<..

e.$.

(l )A kdzszolg6ltato a hdztaLt6si hulladekot az ingatlan elotti .i6rd6n, vagy a l<apu l<ozeldben veszi 6t.
(2) Azokon a terlileteken, altol a tdroloedinyeket a kdzszolgdltatdnak vil6 ritadds vdgett k6zterliletr.e
nem lehet kihelyezni, ott a tdlol6eddnyek kihelyezdsdrol az ingatlantula.idonos vagy kiilon megdllapodiis
alap.idn, dii elleneben a.kozszolgdltato gondoskodik.
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I r.$.

(l)A ttiLoloeddnyeket bekeritett ingatlanokndla keritisen beliil kelltiirolni, azokatcsak a

hul laddkszdl I it6s napi dn lehet kdzteriiletre kitenni.
(2) Az ingatlantula.idonos kriteles a tdrol6eddnyek eltikdszito-tdrol6 helydt tisztdn tartarri. telen a h6t6l
nregtisztitani. A begyt'ritds alkalmdval szennyezet kozteLiilet tisztitdsdr6l a kozszolgdltato koteles
gondoskodni.

(3) Tilos a tdroloeddnyek kornydkdt, megkdzelitisi irtvonal6t tdrgyak elhelyezisivel vagy parkolo
gdp.idrnrirvekkel oly m6don elzdrni, amely a tdroloeddnyeknek a gyakollatban kialakult m6don torteno
tiri tes dt akad|ly ozza.

IV. Fejezet

A kiizszolgdltat6 jogai ds kiitelezettsdgei

. I l.$.

(l)A kdzszolgdltat6nak kotelessdge biztositani, hogy a keresletnek megfelelo darabszdmir ds minosigti
szabvdnyos tdLoloediny dllion az ingatlantula.idonos rendelkezdsere. A tdrol6ediny a kozszolgdltatotol

- el6zetes meglendelds alap.idn - megvdsdlolhat6. vagy bdlbe veheto.
(2) A birbe adott tdrolo tdroloeddnyek karbantartrisdt, fehijit6sdt ds sztiksdg szerinti kicseriliset - ki.il6n
irdsbeli szerzodis alap.idn - a kozszolgdltat6 vigzi. Ez a szolgitltatds abban az esetben diimentes. ha a

cserit vagy a.iavitrist a szabviinyositott tdrol6eddny rendeltetes szerti haszndlata sor'6n bekovetkezett
elhasznril6dris teszi sziiksigessd.
(3) A kozszolgdltato kdteles a tdloloeddnyek kitu'itesdt kimeletesen az elvdrhat6 gondossdggal vegezni,
(4) A tdrol6edinyekben ol<ozott karokat a kOzszolgiiltat6 tdritismentesen koteles kiiavitani, arnennyiben

a kdrokoziis neki felLohato okbol kovetkezik be. A kozszolgdltat6nak az ebbol eredo harbarrtaLtdsi

ntunkiil<, valamint a.iavitris idotartamiira helyettesito tdrl6edinyt lcell biztositania. Amennyiben a

kiirokozds nenr r6hat6 I'el a kdzszolgdltat6nak. a haszndlhatatlannd vdlt tdrol6eddnyek.iavitdsa. llotldsa,
i I I etve cserd.j e a z i n gatlantular' donost terhel i.
(5) Az elhaszndlodott tdroloediny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantula.idonosnak kell gondoskodnia.

12.$.

(1) A nagydaratros hulladik (loni), tovdbbii a naponta szol<dsosan keletkezo hdztartdsi hulladdk
ntennyisegdt meghalad6 lalomb ds kerti hulladeh szervezett gy(ritisdrol. elszdllitdsdrol es

iirtalmatlanitdsdrol (lomtalanitiis) a kozszolgriltat6 dvente legaldbb egy alkalommal tiritdsmentesen
gondoskodik. A hdztartdsi veszdlyes hulladdk szervezett gyiijteserol, elszdllitdsdLol ds drtalmatlanitds6rol

a kozszolgiiltato tdritds ellendben az ingatlan tula.idonossal kdtott ktilon megrillapodds alap.i6n

gondoskodik.

(2) A lonrtalanitds idopontjdr6l a kozszolgiiltat6 hdrom hdttel kordbban td.iikoztatia az 6nl<orm6nyzat

.iegyzo.idt, aki errol a helyben szokiisos niodon drtesiti a lakossdgot,
(3) A kdzszolgdltat6 a rendelet hatdlya ald tartoz6 ingatlanon keletkezett hulladikot jelen rendeletben irt
szabiilyok szeriut koteles rerrdszeresen elszdllitani akiielolt hulladiklerak6 teleple, illetve annak

" drtalmatlanitdsdrol urds. a szakmaikolnyezetvddelnri szatidlyoliat megtarto m6don gondoslcodni.



V. Fejezet

13.$.

A kdzszolgdltatr{s dija

(l) A l-lgt. 23.$.17 pontidban kapott felhatalmaziis alapi6n a telepiilisi onkolmdnyzat mentesiti a
hulladdkszrillitdsba bekapcsolt ingatlantulajdonosokat a kozszolgdltatdsi dijlizetisi k6telezettsig alol, ds
eziital bi ztos itl a szdm ul<ra a k6zszol 96l tatiis i ngyenessdgit.
(2) A telepiildsi dnlcornr |nyzaI a l-lgt. 59.$./l/.bekezdes i. / pontjdban lcapott I'elhatalnraziis alapj6n
ntegalkotott, a teleptildsi hulladikkezelis k6zszol96ltatdsi dil riszletes szaknrai szabdlyairol szolo
24212000lxlll2.lKont. rendelet 6.$,/6/ belcezdisdben lbglaltaknak megfeleloen a kozszol96ltaton6l
felnreliilo koltsigeket, - szerzoddstikben nreghatdrozott nrodon ds gyakoiisdggal - nregtir.iti.

VI. Fejezet

Kiizteriilcteken kcletkezri hulladdk g);ii;tese ds elsz6ltit6sa

l4'{i'

(l ) A koztertiletel<en keletkezo hdztartiisi ds egydb szildrd hulladikot kizirolaga kilelolr
hulladiklerak6ban lehet elhelyeztti, anelylol az Onkolnrd nyzat a kdzszolgdltai6s keretein beliil, kiil6n
szerzodds alapjrin gondoskodik.
(2) Az illegrilis hulladiklerakok lelszdmoldsiirol az onl<onr6r'ryzat ak<izszolg6ltatiis keretein kiviil
gondoskodik.

VII. Fejczet

Sza bi lysirtdsi rend elkezdsek

ls.{i.

(l) Szabdlysiltdst kovet el ds 30,000,-Ft-ig ter.jed6 pinzbirsdggal s(rithato. aki:
a') hiiztartiisi hulladdkot lblhalnroz, vagy koztertiletle, illetve rniis ingatlaniir.a a.jelen r.endeletben
meghatdrozott l'elrdrelektol eltdro nrodon kihelyez (6.g. /1/. bek.)
b.) a telepiildsi szildrd hulladdkot rlerTr a ielen rendeletben meghatiirozott telephelyen helyezi el (3.$./3/.
bek.)

c') a tiiroldeddny tisztdntartilsi ds l'ertotlenitdsi l(otelezettsigit elmulasztia (S.$.)
d') a tiiloloedinyt rendeltetdsdt6l eltdroen haszriil. nem hditartdsi hulladdkot iak
btizds hulladdk elsz6llitdsdr.6l nenr gondoskodil( (i.$./l/ bek,)
e') a tdroloediny melld - a szolgi{ltatotol vdsdLolt, ielzett zsdk kiviteldvel - trulladikot helyez ki (6.g,/5/
bek. )
(2) A szabrilysdrtdsi hat6sdg 10.000. Ft-ig terjedii helyszinbirsdggal srJritha I.ia az (L) bel<ezdis a,d,e

pon1.idbarrnregieloltszabrilysdrtdst)kelkijvetiiit,

a tafldlyba, rothad6.



VIll. Fejezet

Fogalom rncghatd rozdsok

16.{i.

E rendelet alkalmazdsdban:

l/ Ingatlan a kozszolgdltatiisba bevont terfrleten f'ekvo egylal<dsos lako- vagy lakds ciljdLa haszndlt

dpiilet lakdsonkint, valamiut a nem lak6s cdljdra szol9616 azon helyisdgel<, amelyekben a fogyasztoi
tevikenysdg soLdn hulladdk kdpzodik. Jelen rendelet alkalnrazdsdban ingatlannak nrinosiilnek a

gazddlkodo szervezetek nem lakds ciljdra szolgdl6 azon helyisigei. amelyelcben a fogyasztoi
tevdkenysdg soLiin hulladdk kipzodik ds a lrulladil< kezeldsdrol nem goudoskodnak az)r,2.g.121,
bekezdisdben meghatdrozott l'nodon.

2./ Telcpiil6si szildrd hullad6k:
a.) hdztartrisi hulladdk: az emtrerek mindennapi dlete sordn a lakiisokban, valamirtt a piliends, iidiilds

cildra haszndlt helyisdgekben is lak6hrizak kozos haszndlatir helyisdgeiben ds teitiletein. valamint az

intizrninyekben keletkezo, veszilyesnel< nenr nrinostilo lrulladdk.
b.) kozteriileti hulladdk: koz{brgalmir ds z6ldteriileteken keletkezo hulladik
c.) hdztartdsi hulladikhoz hasonlo ielleg(r ds dsszetdtelir hulladdk:
gazdasdgi vdllalkozdsokndl lceletkezo - kiilon iogszabdlyban meghat6rozott * veszilyesnek nern

nrin6siilo szil6rd hulladdk. amely a hiiztartdsi hulladdkkal egyiitt kezelheto.

3./ Hulladdkgyfijtd udvar ( hulladdkudvar):
az elktilonitetten ( szelektiven ) begyriitheto telepi.ilisi szildrd. valamint ktilon.iogszabdlyban
nreghatdrozottak szer4int a veszilyes hulladekok iitvdtelire es az elszdllitdsig elkiilonitett niodon torteno

tdrol 6sra szol gdlo. I''elii gyel ettel el l dtott, zdrl begyuj tohely.

4/ Gyiijtdpont:
A kozszolgriltatds keretdbe tailozo azon ingatlantulajdonosok telepiilisi szildrd hulladikdnak -

nreghatdrozott vagy meghatdrozatlan id6tartamig - dtvdteldre kijel6lt hely, ahonnan a kozossigi vagy a

szdllitdsi napokon kihelyezett egyini tdrolo eddnybol tdrtdno elszdllitdsdval teliesiti a kdzszolgdltato a

kotelezettsdgdt.

5./ 1'clcpiil6siszik{rdhullad6k lerak6 telep ( hulladik lerako ) :

mtiszaki vddelenrmel litesitett. Iblyamatos ellenorzdst biztosito rendszerrel ell6tott, a szildrd hulladdk

f'old lblszindn vagy ltrldben tortdnti dLtalnratlanitdsdra szolgdlo miitdLgyak ds l<iszolgdl6 ldtesitrrrdnyek

osszessdge.

6./ Nagydarabos hullad6k ( lonr ) : a telepiildseu a hdztartdsokban keletkezett azon hulladik(
hdztaLtdsi bererrdezis, I'elszerelisi t6rgyak, eszkozok ds anyagok ( alrelx a kozszolg6ltatds kretdberr'

rendszeresitett throloedinyzetben nem helyezheto el.

?./ Biologiailag lebonthato hulladdk (biohulladik): minden szeNes at'lyag tartalm(t hulladek. anii
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mikloorganizmusolc, talaielolinyek vagy enzimel< segitsegdvel lebonthato.

8./ Vesz6ll'es hulladdk: az olyan hr"rlladdk, amely a I-lgt.2Sz. nrelldkletdben felsorolt tulaidons6gok
koztil eggyel vagy tobbel lendelkezih, illetve ilyen anyagokatvagy osszetevoket tartalnaz, eredete,

osszetitele, koncentrdcioia nriatt az egiszsdgre, a kornyezetre kockdzatot ielent,

9./ Artalmatlanit6s: a hulladik okozta kdrnyezetterhelds csokkentise, kbnryezetet veszdlyezteto,
szennyezo, kdrosito hatdsdnal< megsziintetise, kizdldsa - l<ornyezet elemeitol tdrtdno nregsziiutetise,
kizAr|sa -a kolnyezet elenieitol tdrtino elsz-igeteldssel vagy anyagi minosigdnek megviiltoztatdsdval -, a

I-lgt.3 . sz. mellikletitren f'elsorolt elidrdsok valamelyikdnek alkalmaz6sdval.

10./ Kczcfis: a hulladek veszdlyezteto hatdsainak csokkentisdre, a konryezelszennyezes megelozesdre

ds kiziirds6ra, a termelisbe vagy a fogyasztdsba tdrteno visszavezetdsire iriinyulo tevdkenysdg, valamiut
a kezelolitesitminyek utogondozdsdt is,

ll/ Begyiijtds: a hulladeknak a hulladil< birtokosaitoltorteno dtvdtele a hulladdk birtokosa vagy a

begyftito telephelydn , vagy a begyiijtohelyen, is a toviibbi kezelds irdekdben tortinii osszegyiiitds,
vdlogatds a begyilito telephelydn.

l2.l Sziilitils: a hurlladik telephelyen kiviili nrozgatdsa, beleirtve a sz6llitmdnyozdst ds a fuvaroziist is.

IX. Fejczct

Z{rri rcndelkczdsck

E rendelet 2003..ianurir' 01 . nap.irin lip hatrilyba.

'l'6nros Miho l-dszlo
polg6rmester

Dr. Falkas Gdbor
kdr.iegyzo

K.m.1.

Lfuadel<: A rendeletet megalkotta Kemse kozseg inkornrdnyzat Kdpviselo-testtilete 2002. decemtrer.
18.-i irlisdn.

Kihirdetve: 2002. december 23.

l)r. Farkas Gdbor
kor'legyzo


