Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2017. (I.27.) számú önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodás szabályairól1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.
(továbbiakban: Hgt.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen törvény 33. §-ában foglalt
feladatkörében, a települési hulladékgazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el:
1. §
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a Hgt. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében – több helyi önkormányzattal közösen társulást hozott létre, Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: DAREH Önkormányzati Társulás) elnevezéssel.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hozott a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási
kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörnek – ide nem értve a rendeletalkotási kötelezettséget
– a DAREH Önkormányzati Társulás részére történő átadásáról. A DAREH Önkormányzati
Társulás a közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat az egyszemélyes tulajdonában álló nonprofit
gazdasági társasággal, a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal (a továbbiakban: Közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés útján – esetlegesen együttműködő partner vagy alvállalkozók
bevonásával - látja el.
2. §
A közszolgáltatás a Hgt-ben foglaltakon túl kiterjed a szelektíven gyűjthető üveg hulladékok
begyűjtésére szolgáló hulladékszigetek kialakítására és az ott gyűjtött hulladékok elszállítására is.
A településen keletkező és nem közművel összegyűjtendő szennyvíz begyűjtésének rendjéről
külön jogszabály rendelkezik.
3. §
(1)

A hulladék szállításának minimális gyakorisága:
a) vegyes hulladék esetében heti egyszeri alkalom;
b) zöldhulladék esetében évi tizennégy alkalom, amely során a szolgáltatást januárban két
alkalommal, április 1. napjától november 30. napjáig összesen nyolc alkalommal
biztosítani kell;
c) elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (papírhulladék, valamint műanyag és fém
csomagolási hulladék) esetében havi egyszeri alkalom;
d) az üveghulladék gyűjtő szigetekről az elkülönítetten gyűjtött hulladék kéthetenként egy
alkalom.

(2)
Közszolgáltató évente egyszer, előzetes időpont egyeztetés alapján köteles az
ingatlanhasználók részére biztosítani a lomhulladék közvetlen átvételét.
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4. §
(1) Közszolgáltató legalább évente egyszeri alkalommal köteles lomtalanítási akciót szervezni, és
a lomhulladék elszállítását biztosítani.
(2) Közszolgáltató a lomtalanítási akció pontos idejéről a lakosságot szórólap kiküldésével és
hirdetmény útján tájékoztatja.
(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(5) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem
helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.
(6) Lomtalanítás keretében a Közszolgáltató nem szállítja el az alábbi hulladékfajtákat:
a) vegyes hulladék;
b) zöldhulladék
c) elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint műanyag, fém és üveg csomagolási
hulladék;
d) építési és bontási hulladék;
e) gumiabroncs hulladék;
f) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
g) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
h) veszélyes hulladék;
i) elektronikai hulladék
5. §
(1)
Az egyes ingatlanokon keletkező – nem hasznosítható - hulladék gyűjtésére,
Szolgáltatónak történő átadására, a közszolgáltatás igénybe vételére az ingatlan tulajdonosa,
birtokosa, jogszerű használója (továbbiakban: Ingatlantulajdonos) köteles.
E kötelezettsége kiterjed különösen:
- a hulladék ingatlanon belüli gyűjtésére;
- az összegyűjtött hulladék Szolgáltatónak történő átadására rendszeresített gyűjtőedényben és
műanyagzsákban olyan gyakorisággal, mely a hulladék felhalmozódását megakadályozza
- a kisállati eredetű hulladék – különösen alom, egyéb maradvány - ingatlanon belüli gyűjtésére és
a Szolgáltatónak történő átadására.
(2) Az Ingatlantulajdonos a környezet megóvása érdekében köteles
- a keletkező hulladék mennyiségének alacsonyan tartására;
- lebomló, környezetbarát csomagolások használatára;
- lehetőségeinek megfelelően komposztáló kialakítására, abban a lebomló zöldhulladék tárolására,
kezelésére;
- olyan technológia alkalmazására, amely a hulladék gyűjtése, kezelése során a mások egészségét,
jó közérzetét, a település természetes és épített környezetét nem veszélyezteti, a növény- és
állatvilágot nem károsítja;

- a „veszélyes hulladék” felirattal vagy jelzéssel ellátott hulladék elkülönítésére annak a külön
időpontokban szervezett begyűjtés során a Szolgáltatónak történő átadására.
(3) A közterületen végzett gazdasági tevékenység során keletkezett hulladék elszállításáról a
tevékenységet végző köteles gondoskodni.
(4) A településen működő gazdálkodó szervezet tevékenysége során keletkezett hulladék
elszállítására a szervezet a Szolgáltatóval külön megállapodást köt.
A közszolgáltatás keretein belül el nem szállítható hulladék begyűjtésére, elszállítására a
gazdálkodó szervezet a külön jogszabályban meghatározott, engedéllyel rendelkező szolgáltatót
bíz meg.
6. §
(1) A hulladék elszállításának rendjét a Szolgáltató hirdetmény útján közli az ingatlanok
tulajdonosaival, akik a megadott napon és napszakban a Szolgáltató által rendszeresített
gyűjtőedényben helyezik el a hulladékot az ingatlan előtti közterületen oly módon, hogy az a
gyalogosközlekedést, és a járműforgalmat ne akadályozza.
(2) A hulladék elszállítását követően az ingatlan tulajdonosa a kiürített gyűjtőedényt
haladéktalanul köteles a közterületről eltávolítani vagy eltávolíttatni.
(3) A gyűjtőedényben a hulladékot oly módon kell elhelyezni, hogy a gépi ürítés lehetővé váljon, a
szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényből kiszóródott hulladék eltávolítására a Szolgáltató
köteles.
(4) Az Ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedény épségéről, zárt helyen való tárolásáról és
tisztántartásáról gondoskodni, felel az edényben bekövetkezett minden olyan kárért, melyről nem
tudja bizonyítani, hogy az az elvárható gondosság tanúsítása ellenére következett be.
(5) A gyűjtőedényben nem helyezhető el olyan hulladék, amely veszélyeztetheti a begyűjtést végző
személyek testi épségét, egészségét, valamint a hulladék kezeléséhez használt eszközök állagát.
Ilyen körülmény észlelése esetén a begyűjtést végző a szolgáltatást megtagadhatja.
7. §
(1) A Szolgáltató a hulladék begyűjtése során köteles olyan technológiát alkalmazni, amely
biztosítja a környezet elérhető legmagasabb szintű megóvását, a hulladék szóródásmentes
szállítását, a szállítással kapcsolatba hozható zavaró hatások alacsony szintjét.
(2) A Szolgáltató folyamatosan ellenőrzi a gyűjtőedények állapotát és szükség esetén köteles azok
cseréjéről gondoskodni.
(3) A környezet megóvása és a keletkező hulladék szintjének alacsonyan tartása érdekében a
Szolgáltató időszakonként tájékoztatja az ingatlanok tulajdonosait az elérhető megoldásokról,
technológiákról. Népszerűsítő tevékenységet végez az üveghulladékok szelektív gyűjtésére és
átadására vonatkozóan.
8. §
(1) A közszolgáltatási szerződést az Ingatlantulajdonos köti meg a Szolgáltatóval.
A szerződés tartalmazza:
- az ingatlan tulajdonosainak, birtokosainak személyes adatait;

- a szolgáltatás igénybevételének kezdőnapját, helyét;
- a gyűjtőedény számát és méretét, az ürítési gyakoriságot;
- a gazdálkodó szervezet által előre meghatározott számított hulladékmennyiséget, amelyre a
közszolgáltatást igénybe kívánja venni;
- a közszolgáltatási díj megfizetésének módját.
A szerződés tervezetét a Szolgáltató a települési lakcímnyilvántartó adatai alapján készíti el és
küldi meg az ingatlanban tartózkodók számára. A szükséges adatokat a jegyző a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátja.
A szerződés létrejön, amennyiben a szolgáltatást a Szolgáltató felajánlja, az ingatlantulajdonos
rendelkezésére áll.
(2) A Szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben jogosult az ingatlantulajdonos természetes
személyazonosító és lakcímadatait kezelni.
(3) Az Ingatlantulajdonos a kötelezően igénybe veendő hulladékkezelési közszolgáltatásért - a
külön jogszabályban meghatározott módon, legalább egy éves időtartamra megállapított közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A díj megfizetésére az ingatlan mindenkori tulajdonosa,
birtokosa köteles.
(4) Az Ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változást a korábbi Ingatlantulajdonos
köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén tovább terheli a szolgáltatási díj
megfizetésének kötelezettsége.
(5) A közszolgáltatási díj megfizetésének elmulasztása esetén a hátralék egyetemlegesen terhel
minden személyt, aki az adott ingatlan tekintetében lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
(6) A díj megfizetése a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján történik.
9. §
50.000.- Ft-ig terjedhető közigazgatási bírsággal sújtható, aki a közösségi együttélés szabályaival
ellentétesen cselekszik és e rendelet 4. § (4), 5. § (1) bekezdéseiben, valamint 6. §-ában foglalt
rendelkezéseket megszegi.
10. §
Jelen rendelet 2017. március 1. napjával lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatásról szóló 28/2012. (XII.18.)
számú rendelet.
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