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Turony Község Onkonnányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi . <J 
LXV. Törvény (Ötv.) 16.§ (l) bekezdésben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. Törvény (Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján különös figyelemmel a 242/2000. 
(XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 213/2001. (XT. 14.)Konn. rendeletben foglaltakra az alábbi 
rendeletet alkotja: 

!FEJEZET 

Általános rendelkezések 

l § „ 
I. Jelen rendelet célja, hogy Túrony község közigazgatási területén a lakosság egészségének 

védelme, valamint Túrony község természeti és épített környezetének megóvása érdekében 
a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást és annak kötelező igénybevételét 
biztosítsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, jogokat és 
kötelezettségeket, tilalmakat és jogkövetkezményeket a helyi sajátosságoknak megfelelöen 
rendezze. 

2. A rendelet hatálya Mánfa Község Közigazgatási területén belül a rendszeres 
hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, 
birtokosaira vat,>y használóira (továbbiakban együtt: „ingatlantulajdonos") terjed ki. A 
rendszeres hulladékszállításba bevont területek jegyzékét az 1. számú melléklet 
taital m azza. 

3. A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez 
rendszeresíte1t gyi'.ijtöedényben, vagy a rendelethen megjelölt egyéb módon az ingatlanon 
összegyllitött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 
begyűjtésére, illetve annak rendszeres vagy alkalmi elszállítására terjed ki. Kite1jed 
továbbá az ingatlanon összegyüjtött lomtalanítás körében vont települési szilárd hulladék -
a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő - begyüjtésére és a 
közszolgáltató általi elszállítására; hulladékkezelő telepek, hulladéklerakók és a hulladék 
á1ialmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére: 
valamint a fent meghatározottak szerint t,>yűjtött, begyüjtött és elszállított települési szilárd 
hulladék ártalmatlanítására terjed ki .. 

2.§ 

l .  A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben 
meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást. 

2. Gazdálkodó szervezet akkor köteles a helyi közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésbe keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről 
(hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelöen nem 
gondoskodik. 



3. A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön a 
közszolgáltatás első igénybevételével. 

fi. FF„JEZET 

A kiizszolgáltatás ellátásának rcnd.ie 

3.§ 

l. Mánfa község önkormányzatának képviselö testülete a települési szilárd hulladék 
tekintetében fennálló, a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására 
irányuló kötelezettsége teljesítésének érdekében önálló közszolgáltatást szervez. 

2. Mánfa község közigazgatási területén a 
kizárólagosan jogosult hulladékkezelö 
Közszolgáltató). 

hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 
a DÉL-KOM Kft. Uelen rendeletben: 

3. Települési szilárd hulladékot csak az erre kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó 
telepen - jelenleg a Kökény hulladéklerakóban, hulladék udvarban, vagy a közszolgáltató 
által alkalmazott egyéb, jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó üzemeltetési 
szabályok és elöírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 

4. Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a 
gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és 
működtetéséről a közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület használatát az 
indokolt mennyiségü gyüjtőedény kihelyezéséhez, tarolásához és megközelítéséhez. 

4.§ 

1. A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező. 

2 .  A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára 110 literes a szabványos 
tárolóedények használata kötelezö 

5.§ 

A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti l alkalommal köteles elszállítani. A 
szállítás móc(járól és idejéről az ingatlantulajdonost a közszolgáltató - belátása szerint - írásban 
vagy közzététel útján tájékoztatja. 

III. FE.JEZET 

Az ingatlantulajdonosok ,jogai és kiitelezettségei 

6.§ 

1. Az ingatlantulajdonos köteles a Mánfa község önkormányzata által szervezett 
közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkezö települési szilárd hulladék e 
rendeletben elöírtak szerinti gyüjtésére, valamint a szállítási napokon elszállítás céljából a 
közszolgáltatónak történő átadására. 

2. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezö vagy birtokába került települési szilárd 
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyCúteni, és ahhoz 
a közszolgáltató száljítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles igénybe venni . 

.., 



3. Az ingatlantuh�jdonosnak a hulladék gyüjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni 
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét és jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény és állatvilágot 
ne károsítsa, a közrend és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék 
mennyiségét alacsony szinten tartsa. 

4. Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot 
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hof,ry annak fedele zárható legyen, valamint az a 
hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottjainak egészségét ne veszélyeztesse, a 
gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. 

5. A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott 
zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, 
kezelésének és ártalmatlanításának költségét 

6. Ha a tárolóedény olyan nedves Jrnlladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, 
vagy a benne lévö hulladékot úgy összepréselték, hogy e miatt a tárolóedényt az elöírt 
módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a 
táro.Jóedényt használhatóvá tenni. 

7.§ 

1. A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag állati 
hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és 
épülettörmelék, nagyobb te1jedelmü vagy súlyú tárgy. stb.), amely veszélyezteti a 
hulladékszállítással fogalakozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyüjtöberendezést, 
ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetét, a települési szilárd hulladékkal ef,>yütt 
egyéb okból nem gyüjthetö, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak. 

2. Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett tárolóedényben vagy más 
gyűjtöeszközben került kihelyezésre: illetve a kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató által 
alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlantulajdonosnak felróható okból nem 
ürítheti\: vagy a tárolóedényben (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el : 
illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A kiürítés és 
hulladék elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az 
ingatlantulajdonost. Az . e-miatt el nem szállított hulladék elszállításáról az 
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

8.§ 

A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente 10 alkalommal ki kell tisztítani és 
fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertötlenítése az ingatlantulajdonos 
feladata, annak költségei az ingatlantulajdonosokat terheli. 

9.§ 

1. Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyüjtést végzö gépjármüvel megközelíthető 
és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot megelöző 
20 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 



2. Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás végett 
közterületre -- a forgalom akadályozása, illetve városképi okból nem lehet kihelyezni ott a 
tárolóedények kihelyezéséről az ingatlantulajdonos, vagy külön megállapodás alapján, díj 
ellenében a közszolgáltató gondoskodik. 

10.§ 

1. Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható 
helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen 
személyek, és állatok ne férjenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 9. §(1) bekezdésében 
megjelölt idiítartamhan lehet közterlileten elhelyezni. 

2. Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények elökészítií,- tároló-helyet tisztán tartani, télen 
a hótól megtisztítani. A begyüjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a 
közszolgáltató köteles gondoskodni. 

3. Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban 
kialakult módon történií ürítését akadályozza. 

IV. FEJEZET 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

11.§ 

l. A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. 

2. A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebbiíl 
eredií karbantartási munkák, valamint a javítás idötartalmára helyetesítö tárolóedényt kell 
biztosítani. Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a 
használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost 
terheli. 

3. Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 
gondoskodni. 

4. A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkezií háztartási hulladék 
mennyiségét meghaladó falomb és kert hulladék szervezett gyüjtésériíl, elszállításáról és 
ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente legalább 2 alkalommal 
térítésmentesen gondoskodik. A háztartási veszélyes hulladék szervezett gyüjtéséröl, 
elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató térítés ellenében, az ingatlan 
tulajdonossal kötött külön megállapodás alapján gondoskodik. 

5. A lomtalanítás idöpon�járól, valamint területi felosztásról a közszolgáltató 1 héttel korábban 
tájékoztatja a települési önkormányzat jegyziíjét, aki erröl 2 napon belül a helyben szokásos 
módon értesíti az ingatlantulajdonosokat. 

6. A közszolgáltató a rendelet hatálya alá taitozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen 
rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó 
telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat 
megtartó módon gondoskodni. 



V. FEJEZET 

„A közszolgáltatás díja 

12.§ 

1. A hulladékgazdálkodásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján a települési 
önkormányzat a szolgáltatóval való egyeztetés és megállapodás alapján évente állapítja meg 
a közszolgáltatás díját. 

A közszolgáltatás díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

2. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatóval kötött si(iorzőqf,s alapján �pzvetle11iil a 
szolgáltatónak a jelen rendelet !. számú mellékletében meghatarozott · díjat köteles 
megfizetni. 

3. Abban az esetben ha az önkormányzat a szolgáltatóval egyezt\;ltett qíjnál kjse)�P 111értéJ�� 
közszolgáltatási díjat állapít meg, a díjki\liinb(izetet az önlnir111qpy;wt l1(itele� � Sf,Algá1tMf> 
részére megtéríteni." 

·· 

VI. PEJEZKf 
Küzterületen keletkező hulltjdfk gyííHP�� �� r!szMlítása 

13.§ 

1. A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hu]ladékot kizárólag a kjjelöjt 
hulladéklerakóban lehet elhelyezni, amelyről az önkormánn;11t a közszolgáltatás lí\lf\;lt\;lin 
kivűl, külön szerződés alapján gondoskodik. 

2. Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolf!4Jt�tr� 
kereteinkívűl gondoskodik. 

vn. FEJEZET 

Szabálysértési rendelkezések 

14.§ 

1. Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 
a. háztartási hulladékot felhalmoz vagy közterületre, illetve más ingatlanra a jelen 

rendeletben meghatározott feltételektől eltérő módon kihelyez. 
b. a települési szilárd hulladékot nem a jelen rendeletben meghatározott telephelyen 

helyezi el. 
e. a tárolóedény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja. 
d. tárolóedényt rendeltetésétől eltéröen használ, nem háztartási hulladékot rak a 

tartályba, rothadó, bíízös hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról nem 
gondoskodik. 

e. tárolóedény mellé - a szolgáltatótól vásárólt, jelzett zsák kív&fol&vel - hulladékot 
hellyez ki. 



VIII. FE.IEZKI' 

J?orgalom meghatározások 

15.§ 
E rendelet alkalmazásában: 

J. Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakó- vagy lakás céljára 
használt épület, a több lakásos épület lakásonként, illetve a szövetkezeti, társasházi 
épületben lévő lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló azon helyiségek amelyekben a 
fogyasztói tevékenység során hulladék képzödik. Jelen rendelet alkalmazásában ingatlannak 
minlísülnek a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon helyiségei, 
amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik és a hulladék kezeléséröl 
nem gondoskodnak az Ör. 3.§ (2) bekezdésben meghatározott módon. 

2. Települési szilárd hulladé k: 
a. háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 

pihenés, üdülés céljára használt helyiségeiben és a lakóházak közös használatú 
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkezö, veszélyesnek 
nem minösíílö hulladék. 

b. Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezlí hulladék, 
e. háztartási hulladékhoz hasonló jellegü és összetételü hulladék: gazdasági 

vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek 
nem minösüllí szilárd hulladék, amely a háztartási hulladékkal együtt kezelhetö. 

3. Nagydarahos hulladék (lom): a településen háztattásokban keletkezett azon hulladék ( 
háztartási, berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás 
keretében rendszeresített tárolóedényzetben nem helyezhető el. 

4. Uiológiailag lebontható hulladék ( bióhulladék): minden szervesanyag-tartalmú 
hulladék, ami anaerob módon (mikroorganizmusok, talajéllílények vagy enzimek 
segítségével) lebontható. 

5. Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely 1-lgt. 2. számú mellékletben felsorol 
tulajdonsgok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy 
összetevöket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre a 
környezetre kockázatot jelent. 

6. Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet 
veszélyeztetö, szennyezö, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet 
elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minöségének megváltozásával - , a Hgt. 3. 
számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával. 

7. Kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés 
megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére 
irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a 
kezelölétesítmények utógondozását is. 

8. negyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történlí ·átvétele a hulladék birtokosa 
vagy a begyűjtö telephelyén, továbbá a begyüjtöhelyen ( gyüjtőpontokon, hulladékgyüjtő 
udvaron, tároló-,kezelötelepen) és a további kezelés érdekében történ/í összegyüjtés, 
válogatás a begyüjtö telephelyen. 

9. Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a 
fuvarozást is. 



10. Kiiztcrülct kezelője: Önkormányzat 

11. Rendelkezésre állás: a szolgáltató 

IX.PEJEZET 

Záró rendelkezés 

16 .§ 

1. E rendelet 2003. December l-én napján lép hatályba. 
2. A rendelet kihirdetéséröl a jegyző gondoskodik. 

Túrony, 2003. november 26. 

Szarkándi Lajos 
polgármester 

·-u�r--a
. 
i __ 

. 
�·· - =. ;..c.--�-

Dr. Páll Jó · f:__ --· 
jegyző

- ---- . 

Kihirdetve: helyben ,szokásos módon az önkormányzat hivatalos hírdetőtábláján 
2003. november 28. napján 

7 



1. Közterület kezelő.ie: Önkormányzat 

2. Rendelkezésre állás: a szolgáltató 

IX.FKJEZET 

Záró rendelkezés 

16.§ 

1. E rendelet 2003. december l-én napján lép hatályba. 
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Túrony, 2003. november 26. 

Szarkándi Lajos sk. 
polgármester 

Dr. Páli József sk. 
mb körjegyző 

Kihirdetve: helyben szokásos módon az önkormányzat hivatalos hirdetőtábl�ján 
2003. november 28. napján 

Kiadmány hiteléül: 
Túrony 2004. Február 5. 

Dr. Páli József sic 
mb körjegyző 


