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RENDELETE
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HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL,
ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL*

___________________________
A rendeletet a képviselőtestület a 2009. május 21-i ülésén fogadta el.

Kéty
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény /Ötv./ 16.§. /1/
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény /Hgt./ 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján
- különös
figyelemmel a 213/2001./XI.14./ Korm. sz. rendeletben foglaltakra – az
alábbi rendeletet alkotja:

I.

Fejezet

Általános rendelkezések
1.§.
Jelen rendelet célja, hogy Kéty község közigazgatási területén a
lakosság egészségének védelme, valamint a község természeti és
épített környezetének megóvása érdekében a köztisztaságot fenntartsa,
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 megfelelően rendezze.
2.§.
A rendelet hatálya Kéty község közigazgatási területére, a természetes
ás jogi személyeknek a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal,
a köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, a települési
szilárd hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed ki.
3.§.
A rendelet hatálya nem terjed ki a folyékony hulladékra, az inert
hulladékra, a radioaktív hulladékokra, a gazdálkodó szervezeteknél
keletkezett veszélyes hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.
II.

Fejezet

Fogalom-meghatározások
4.§.
E rendelet alkalmazásában:
1. Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek
rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését,
mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek
tervezetését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és
létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés
felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó
szaktanácsadást, oktatást.
2. Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos
lakó- vagy lakás céljára használt épület. Jelen rendelet
alkalmazásában ingatlannak minősülnek
a több lakásos
társasházban lévő lakások és a gazdálkodó szervezetek nem lakás
céljára szolgáló azon helyiségeik, amelyekben a fogyasztói
tevékenység során hulladék képződik és a hulladék kezeléséről nem
gondoskodnak a rendelet 19.§. /1/ bek. meghatározott módon.
3. Ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
használója.
4. Gazdálkodó szervezet: Az állami vállalat, az egyéb állami
gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági társaság, az
egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata,
a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokosság
társulat, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, az egyház, az
önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület,
valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő
polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
5. Települési szilárd hulladék:
a. háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a
lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt
helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és
területein, valamint az intézményekben keletkező,
b. közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
c. háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék:
gazdasági vállalkozásoknál keletkező nem technológiai
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tevékenységből keletkező – veszélyes hulladéknak nem minősülő
– hulladék.
Hulladékudvar:
az
ingatlantulajdonosok
települési
szilárd
hulladékának, építési törmelékének, fanyesedékeinek és kerti
hulladékainak, továbbá a háztartásokban keletkező veszélyes
hulladékok átvételére kijelölt
hely, melynek fenntartásáról az
Önkormányzat gondoskodik.
Nagydarabos hulladék /lom/: a településen a háztartásokból a
közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött,
a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet méreteit
meghaladó hulladék.
Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Hgt. 2. sz.
mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel
rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó,
eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a
környezetre kockázatot jelentő hulladék.
Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése,
környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának
megszüntetése, kizárása – a környezet elemeitől történő
elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával – a
Hgt. 3. sz. mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének
alkalmazásával.
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
kezelőlétesítmények utógondozását is.
Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a
hulladék birtokosa
számára kijelölt helyen vagy közterületen,
továbbá a hulladékgyűjtő udvaron.
Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a
szállítmányozást és a fuvarozást is.
Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai,
kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem
oldódik, nem ég illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál,
nem bomlik le biológiai úton vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele
kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból
környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne
be, továbbá csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma illetve a
csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti
a felszíni vagy felszín alatti vizeket.
Síkosság-mentesítés: a hó, az ónos eső, a jég eltávolítására,
síkosságának csökkentésére, érdesítésére irányuló tevékenység.

III.

Fejezet

Ingatlanok és közterületek tisztántartása
5.§.
/1/ Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa,
birtokosa, használója /a továbbiakban: ingatlantulajdonos / köteles
gondoskodni.
Ezen belül az ingatlantulajdonos:
a. a lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló épületek /épületrészek/
tisztántartásáról,
rendszeres
takarításáról,
rovarés
rágcsálómentesítéséről.
b. a lakásnak és a lakás céljára szolgáló helyiségeknek, továbbá a nem
lakás céljára szolgáló helyiségeknek, az ezekhez tartozó területeknek
rovar- és rágcsáló-mentesítéséről,
c. valamint az ingatlanon belül vagy a közterületen
elhelyezett
hulladéktároló edénye környezetének tisztántartásáról, rendszeres
takarításáról
köteles gondoskodni úgy, hogy ez irányú tevékenységével nem
veszélyeztetheti mások egészségét, továbbá nem akadályozhatja a
közúti közlekedés forgalmát.
6.§.
/1/ A közterület – beleértve a járdaszakasz melletti nyílt árkot és azok
műtárgyait is - rendszeres szervezett tisztántartásáról, a közterületen
keletkezett szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról és a
zöldterületek gondozásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről, a
keletkezett hulladék összegyűjtéséről és a kijelölt helyre történő
szállításáról, az utcai hulladékgyűjtők kihelyezésétől, azok folyamatos
kiürítéséről, tisztántartásáról, javításáról és pótlásáról a polgármester az
Önkormányzat dolgozói utján gondoskodik, kivéve a 6.§. /2/ bek. a 7.§.
/1/ bek. a 9.§. valamint a 10.§. /1/ és /3/ bek. foglaltakat.
/2/ Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:
a. az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglévő
járdaszakasz / járda hiányában 2 m széles területsáv/ illetőleg ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, beleértve a

közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz-elvezető árok /árkok/ és a
kapubejáróknál épített áteresz /átereszek/, valamint a gépkocsi
behajtók tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, hó és
síkosság-mentesítéséről,
b. a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
kaszálásáról és
c. az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok
megfelelő /a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító
/ nyeséséről.
/3/ Abban a kérdésben, hogy a /2/ bek. a-c. pontjaiban irt terület
tisztántartása vita esetén melyik kötelezett feladata, a körjegyző dönt.
/4/1Amennyiben a közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét a
kötelezett nem teljesíti, a polgármester jogosult a munkát a kötelezett
költségére elvégezni illetve elvégeztetni.
(5)
A
kötelezett
a
közterület
tisztántartására
vonatkozó
kötelezettségének teljesítése során gyomirtó vegyszert vagy e
vegyszerrel azonos hatású kemikáliát nem alkalmazhat.
7.§.
/1/ Az ingatlan melletti járda, lépcső, térburkolat hó eltakarításáról és
síkosság-mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
Ennek során az ónos esőtől, jégtől vagy a hótól síkossá vált burkolatot a
jég, hó feltörésével és eltávolításával vagy környezetkímélő szóróanyag
kiszórásával /pl. homok, hamu/ folyamatosan síkosság-mentessé kell
tennie.
/2/ Az /1/ bekezdésben és a 8.§.-ban meghatározottakon túl a
közterületek burkolt felületeinek hó- és síkosság-mentesítéséről a
polgármester az Önkormányzat dolgozói utján gondoskodik.
/3/ Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül
/homok/ klorid tartalmú /konyhasó/ fagyáspont csökkentő szer
használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri
kijuttatásának maximális értéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Ezen
anyagok tárolása tárolóedényben környezetszennyezést kímélő módon
történhet. Klorid tartalmú vegyszerek használata zöld felületeken és
azok környékén tilos.
__________________________
1 Módosította a 6/2012.(X.10.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. október 10-től.

8. §.
/1/ A hóltakarítást úgy kell végezni, hogy a folyamatos gépjármű és
gyalogosforgalom részére megfelelő hely álljon rendelkezésre.
/2/ A síkosság-mentesítésre kötelezettek a járdáról eltakarított havat a
járda vagy az úttest szélén, a folyókák szabadon hagyásával kötelesek
összegyűjteni.
/3/
Hórakást
buszmegállóban,
kapu
és
kocsibejáróban,
gyalogátkelőhelyen, az úttesten a forgalmat akadályozó módon valamint
útkereszteződésben elhelyezni tilos.

A kereskedelmi, a vendéglátó-ipari, a szolgáltató egységek és
elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettsége
9.§.
/1/ A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató
egységek, valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakasz,
továbbá az egység közvetlen környékét / 2 méter széles sávot
figyelembe véve / a gazdálkodó szervezet köteles megtisztítani és
folyamatosan tisztán tartani.
/2/ A gazdálkodó szervezet köteles az árusításból keletkező hulladék
zárható edényzetben történő gyűjtéséről, valamint annak a kijelölt
hulladéklerakó udvarba történő szállításáról gondoskodni.
Járművek üzembentartóinak kötelezettségei
10.§.
/1/ A tömegközlekedési eszközök megállóhelyeinek tisztántartásáról és
gondozásáról a polgármester az Önkormányzat dolgozói utján
gondoskodik.

/2/ Közterületi zöld felületen gépjármű nem mosható.

Építési és bontási területek tisztántartása
11.§.
/1/ Építés, bontás vagy felújítás alatt üresen álló ingatlan tisztántartása
az engedélyes feladata.
/2/ 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 tárolni a Polgármester engedélyével lehet.
/3/ Az építési területekről a sárfelhordás letakarításáról és az
építkezéssel kapcsolatos közúti jelzésekről az építtetőnek, vagy
megbízottjának folyamatosan gondoskodnia kell.
/4/ Közműhibák javítását követően az utak szennyeződését a hiba
elhárítója köteles haladéktalanul eltakarítani.

Anyagok, áruk szállítása
12.§.
/1/ Bármely anyag szállítását úgy kell végezni, hogy a közterület ne
szennyeződjön.
/2/ Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt, tartállyal felszerelt
járművön szabad szállítani.
/3/ A közszolgáltatás alá nem tartozó inert hulladék, továbbá a települési
szilárd hulladék konténerrel történő szállítása esetében a hulladék
termelője, birtokosa és kezelője a közterület tisztántartása érdekében

úgy kell eljárjon, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítéskor
illetve a szállítás folyamán nem szóródjon és más környezetterhelést ne
idézzen elő.
/4/ Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a
közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt haladéktalanul
megtisztítani.
Zöldhulladékok ártalmatlanítása
13.§.
A zöldhulladékot elsősorban hasznosítani,
belterületen a zöldhulladék égetése tilos.

komposztál

kell.

A

Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések
14.§.
/1/ Az állati tetemek elszállításáról, kóbor macskák, ebek befogásáról a
Polgármester gondoskodik.
/2/ Tilos a kihelyezett gyűjtőedényekből
átválogatása, a közterület szennyezése.

a

hulladék

kiszórása,

/3/ A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése,
illetőleg megrongálása tilos.
/4/ Közterületen lévő növények /fák,
csonkítása, leszakítása tilos.

díszcserjék stb./ rongálása,

/5/ A közterületen lévő fák gallyazásáról, szükség szerinti csonkításáról
a polgármester az Önkormányzat dolgozói utján gondoskodik.

15.§

IV.

Fejezet

A települési szilárd hulladék elszállítására és ártalmatlanítására
vonatkozó közszolgáltatás ellátásának rendje

/1/ Az Önkormányzat a települési szilárd hulladék tekintetében fennálló,
a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására
irányuló kötelezettsége teljesítésének érdekében közszolgáltatást
szervez.
/2/ Kéty
község közigazgatási területén a hulladékkezelési
közszolgáltatás teljesítésére kizárólag
az Alisca Terra Kft (7101
Szekszárd, Epreskert utca 9.) jogosult / továbbiakban Közszolgáltató/ A
helyi Hulladékudvar fenntartásáról és kezeléséről az Önkormányzat
gondoskodik.
/3/ Települési szilárd hulladékot kizárólag:
a. e rendeletben meghatározott időben és módon lehet elszállítás
céljából a közterületre kihelyezni, vagy
b. az erre a célra kijelölt hulladéklerakó udvarban
- az udvar
üzemeltetésére vonatkozó szabályok és előírások betartásával szabad
elhelyezni.
16.§.
/1/ A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétel heti egy alkalommal
kötelező.
/2/ A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos
tárolóedények vagy a Közszolgáltató emblémájával jelzett műanyag
zsák /70 literes/ használata kötelező.

/3/ Szabványos tárolóedénynek minősül a DIN jelzésű 70, 110-120, 240
literes tárolóedények. A választható tárolóedények felsorolását és a
fizetendő közszolgáltatási díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A 70 literes tárolóedény igénybe vételére jogosult:
- az egyedülálló. E rendelet alkalmazásában egyedülállónak minősül az
a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön
él, kivéve, ha élettársa van.
- a legfeljebb kétszemélyes háztartás.
Azon családoknál, ahol a család létszáma a 2 főt meghaladja, 110-120
literes vagy 240 literes edény között választhat.
A hulladéktároló edényen felül keletkezett szemetet az Alisca Terra Kft
nevével fémjelzett zsákban el lehet helyezni és azt a tárolóedény mellé
kell helyezni. A szolgáltató csak a nevével fémjelzett zsákot szállítja el.
Üresen álló lakások esetében a tulajdonos a szemétszállítási szerződést
szüneteltetheti és a keletkezett hulladékát az Alisca Terra Kft által
forgalmazott zsákban helyezheti ki (az üres lakás tényét illetve azt, hogy
a lakás lakatlan, kérelemre a jegyző igazolja).
/4/
A
tárolóedényben
ingatlanonként
–
magánszemély
ingatlantulajdonos esetében - alkalmanként a szerződésében szereplő
hulladékmennyiséget szabad szállításra kirakni. Nem magánszemély a
Közszolgáltatóval kötött szerződésben foglalt hulladékmennyiséget
helyezheti ki.
17.§.
/1/ A közszolgáltatás
az ingatlantulajdonos által
szabványos
gyűjtőedényben vagy e rendeletben megjelölt egyéb módon az
ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott
szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására, az ingatlanon
összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési hulladék
- a
Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő –
begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására, a hulladéklerakó
udvar igénybevételére és üzemeltetésére terjed ki.
/2/
A
rendszeres
hulladékszállításba
bevont
területen
az
ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult
és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.
18.§.
Mentesült a kötelező igénybevételi kötelezettségtől az a gazdálkodó
szervezet, amely a települési hulladék kezeléséről a hulladék termelőjére

vonatkozó jogszabályi előírások szerint gondoskodik vagy a
környezetvédelmi hatóság által igazoltan annál lényegesen kedvezőbb
hulladékkezelési megoldást alkalmaz.
19.§.
/1/ A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási
jogviszony létrejön:
a. a közszolgáltatás első igénybevételével,
b. ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó
rendelkezésre állási készségét igazolja,
c. a közszolgáltatási szerződés írásba foglalásával.
20.§.
/1/ Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási
jogviszony azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább hatvan
naptári nap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon
hulladék sem keletkezik, vagy a gazdálkodó szervezet a tevékenységét
ténylegesen nem folytatja.
/2/ A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban
köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szüneteltetés kívánt kezdő
időpontja előtt legalább 8 nappal.
/3/ A jogviszony szüneteltetésének legrövidebb időtartama 60 nap,
leghosszabb időtartama egy év. A szüneteltetés csak a tárgyhó első
napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe.

V.

Fejezet

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
21.§.
/1/ Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett
közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező szilárd hulladék
e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a szállítási napokon elszállítás
céljából a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a
közszolgáltatási díj fizetésére.

/2/ Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került
települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző,
károsítását kizáró módon köteles gyűjteni és ahhoz a Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles biztosítani.
/3/ Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett veszélyes hulladékot
nem tartalmazó települési szilárd hulladékot
a hulladékudvarba
elszállíthatja, lerakási díj megfizetése után azt lerakhatja.
/4/ Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett veszélyes hulladékot
nem tartalmazó építési törmeléket nyitvatartási idő alatt bármikor a
hulladékudvarba szállíthatja, és a lerakási díj megfizetése után azt
lerakhatja.
/5/ Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett veszélyes hulladékot
nem tartalmazó fanyesedéket, kerti hulladékot nyitvatartási idő alatt a
hulladékudvarba szállíthatja, és a lerakási díj megfizetése után azt
lerakhatja.
/6/ Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő
gondossággal kell eljárnia 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 közrendet és a közbiztonságot ne zavarja és az ingatlanán
keletkező hulladék mennyi8ségét alacsony szinten tartsa.
/7/ Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan
keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak
fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás
során a
Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi
ürítést ne akadályozza, az ürítő és tömörítő berendezést ne károsítsa.
/8/ A tárolóedény mellé települési szilárd hulladékot elhelyezni csak a
szállítási időben és kizárólag a Közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel
ellátott zsákban lehet. A elhelyezett zsák ára tartalmazza a települési
hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét.
/9/ Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely
összetömörödött vagy befagyott vagy a benne lévő hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előirt módon kiüríteni nem
lehet, a tulajdonos köteles a visszamarad hulladékot fellazítani és a
tárolóedényt üríthetővé tenni.

22.§.
/1/ A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti
a
hulladékszállítással
foglalkozó
alkalmazott
egészségét,
megrongálhatja
a
gyűjtőberendezést,
ártalmatlanítása
során
veszélyeztetheti a környezetét, a települési szilárd hulladékkal együtt
egyéb okból nem gyűjthető illetve nem minősül települési szilárd
hulladéknak /forró hamu, maró- mérgező anyag, állati hulla, folyékony
vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és
épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, folyadék, veszélyes
hulladék stb./ E rendelkezés megsértői az okozott kárt kötelesek
megtéríteni.
/2/ Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem
a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényben vagy
más gyűjtőeszközben került kihelyezésre illetve a kihelyezett tárolóedény
a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az
ingatlantulajdonosnak felróható okból – nem üríthető, vagy a
tárolóedényben az /1/ bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek
el illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak
megtagadni. A kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról és
annak okáról a Közszolgáltató értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el
nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles
gondoskodni.
/3/ A tárolóedények mechanikai védelme érdekében a gyűjtőedényben
elhelyezhető háztartási hulladék maximális súlya:
70 literes tárolóedény esetén 21 kg
110-120 literes tárolóedény esetén 33 kg
240 literes tárolóedény esetén 66 kg

/4/ Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a
Közszolgáltató gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési
szilárd hulladék átvétele a Polgármester által kijelölt, arra alkalmas helyen
történik.
23.§.
/1/ A tárolóedényeket szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ki
kell tisztítani és fertőtleníteni.
/2/ A Közszolgáltató megtagadhatja a szállítást abban az esetben is, ha a
tárolóedény
nem megfelelő tisztaságú. A kiürítés és a hulladék
elszállításának megtagadásáról és annak okáról a Közszolgáltató értesíti az
ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
24.§.
/1/ Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása
céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata
előtti járdán vagy a kapu közelében elhelyezni.
/2/ A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet
kihelyezni a közterületre.
25.§.
/1/ Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket az ingatlan területén belül zárható
helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni ugy, hogy ahhoz
illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.
/2/ Az ingatlantulajdonosnak télen - szükség esetén - a tárolóhely és az
úttest között legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg
kell tisztítania, síkosság-mentesítésre alkalmas anyaggal felszórni, hogy a
tárolóedények mozgatása akadályba ne ütközzék.

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

Fejezet

A gazdálkodó szervezet jogai és kötelességei
26.§.
/1/ A Gazdálkodó szervezet jogaira és kötelezettségeire az V. fejezet
rendelkezéseit alkalmazni kell.
/2/ A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó
közszolgáltatási szerződés gazdálkodó szervezetek esetében az egyedi
szerződés aláírásával jön létre.
/3/ A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely
elemeiben bekövetkezett változást a Közszolgáltatónak bejelenteni. A
Szerződésmódosítás a Közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton
kezdeményezhető.
/4/ A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását akkor, ha a
gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási szerződést.

VII.

Fejezet

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei
27.§.
/1/ A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az
elvárható gondossággal úgy végezni, hogy a hulladék se a szállító járműbe
történő ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, ne
porozhasson és környezetszennyezést ne idézzen elő.
/2/ A Közszolgáltató a tárolóedényben okozott károkat térítésmentesen
köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik
be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a
javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a

károkozás a Közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlanná vált
tárolóedények javítása, pótlása és cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
/3/ Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a tárolóedény mindenkori
tulajdonosának kell gondoskodnia.
/4/ A nagydarabos hulladék /lom/ továbbá a naponta szokásosan keletkező
háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék
szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató
– az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján - évente legalább egy
alkalommal térítésmentesen gondoskodik. A lomtalanítási napokat a helyben
szokásos módon kell közhírré tenni.
/5/ Az ingatlantulajdonosnál, a háztartásban keletkezett veszélyes hulladék
szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról az Önkormányzat
évente két alkalommal gondoskodik oly módon, hogy a helyben szokásos
módon közhírré tett gyűjtési napokon a veszélyes hulladékokat a
Hulladékudvarba kell szállítani.
A hulladékudvarba leadott veszélyes
hulladékért 10 kg-ig nem kell lerakási díjat fizetni. A 10 kg-ot meghaladó
mennyiség után fizetendő lerakási díj mértékét a költségvetési rendelet
határozza meg.
/6/ A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett
hulladékot a jelen rendeletben irt szabályok szerint köteles elszállítani a
kijelölt hulladéklerakó telepre illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

VIII. Fejezet
A közszolgáltatás díja
28.§.
/1/ A települési szilárd hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatásért a
szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos szolgáltatási díjat köteles
fizetni. A díjat az ingatlantulajdonos – a közszolgáltatóval megkötött
közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon – számla ellenében a
Közszolgáltatónak köteles megfizetni.
/2/ A nem magánszemély ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a
közszolgáltatóval jogviszonyt létrehozó megállapodásban foglalt díjat
kötelesek fizetni vagy ellenszolgáltatást teljesíteni.

/3/ A hulladékszállítás és ártalmatlanítás díját a hulladék mennyisége alapján
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló jogszabályok alapján kell meghatározni egyévi
díjfizetési időszakra.
(4) A hulladékszállítás és ártalmatlanítás díjába be kell számítani mindazon
költségeket, melyeket a Dél-Balatoni és Sió-völgyi nagytérség Települési
Szilárd Hulladék Kezelési Program megvalósítására létrehozott Konzorcium
mutatott ki Kéty Község Önkormányzata terhére.
/5/ Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a kötelezett,
aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve,
hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja illetve a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
29.§.
/1/ A közszolgáltatás igénybevételéért a nem magánszemélyt terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
/2/ A Közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, a Ptk.
szerinti késedelmi kamatot valamint a felszólítás költségét.

IX.

Fejezet

Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása
30.§.
A közterületeken keletkező egyéb szilárd hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról, továbbá az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az
Önkormányzat gondoskodik.

X.

Fejezet

Szabálysértési rendelkezések
31.§.2

XI.

Fejezet

Záró rendelkezések
32.§.
/1/ E rendelet a kihirdetése napján, 2009. május 25-én lép hatályba, de
rendelkezéseit 2009. július 1-jével kell alkalmazni.
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
a köztisztasággal és a
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett
köztisztasági
közszolgáltatás
kötelező
igénybevételéről
szóló
11/2004.(VIII.30.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.

Gödrei Zoltán
polgármester

Dr. Fábián Lászlóné
körjegyző

Záradék: Az R. kihirdetve: 2009. május 25-én.
Kéty, 2009. május 25.
dr. Fábián Lászlóné dr.
körjegyző
Módosította a 10/2009.(IX.01.) önkormányzati rendelet
8/2010.(XII.20.) önkormányzati rendelet
11/2011.(XI.19.) önkormányzati rendelet
6/2012.(X.10.) önkormányzati rendelet
10/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet
2 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 6/2012.(X.10.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. október 10-től.

A 7/2009.(V.25.) rendelet 1. sz. melléklete3
A 10/2009.(IX.01.) rendelet 1. sz. melléklete 4
A 8/2010.(XII.20.) rendelet 1. sz. melléklete5
A 11/2011.(XI.19.) rendelet 1. sz. melléklete6

__________________________________________
3Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 10/2009.(IX.01.) rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2009. szeptember 1-től.
4Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 8/2010.(XII.20.) rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2011. január 1-től.
5Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 11/2011.(XII.19.) rendelet 1.§-a. Hatálytalan 2011. december 31-től.
6Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(XII.21.) rendelet 1.§-a. Hatálytalan 2012. december 3-től.

1. sz. melléklet a 10/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelethez
Választható szabványos tárolóedények fizetendő
közszolgáltatási díjai

Fizetendő hulladékkezelési közszolgáltatási díj magánszemélyek esetében
2012.december 31-től:
Edényméret
70 literes edény ürítési díja:
110 literes edény ürítési díja:
240 literes edény ürítési díja:
770 literes edény ürítési díja:
1100 literes edény ürítési díja:

Egyszeri ürítési díj
253,- Ft + ÁFA/ürítés
398,- Ft + ÁFA/ürítés
868,- Ft + ÁFA/ürítés
2786,- Ft + ÁFA/ürítés
3980,- Ft + ÁFA/ürítés

Alisca Terra Kft emblémával jelzett műanyag zsák díja: 360,- Ft+ÁFA .

1. sz. függelék (16.§(3) bekezdéshez)

Kérelem
Alulírott ……………………………………………….(név)
……………………………………………………..szám alatti lakos kérem, hogy
a Kéty, ………………………………..szám alatti ingatlanra a kommunális
hulladék szállítás szüneteltetéséhez szükséges igazolást kiadni szíveskedjen.
Kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlan üresen áll, azt életvitelszerűen
nem lakják.
Kéty, ………………………………….
………………………………………….
Ingatlan tulajdonos aláírása

Nyilatkozat
Alulírott személyek igazoljuk és büntetőjogi felelősségünk tudatában
kijelentjük, hogy a fenti kérelemben szereplő ingatlan tudomásunk szerint
…………………………………….napjától üresen áll, azt életvitelszerűen nem
lakják.
Kéty, …………………………………
1) ………………………………………
név

2)……………………………………..
név

…………………………………………
lakcím

……………………………………..
lakcím

…………………………………………
személyazonosító igazolvány szám

……………………………………...
személyazonosító igazolvány szám

…………………………………………
aláírás

……………………………………..
aláírás

