
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

11/2012. (VII.06.) számú rendelete

a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) Kengyel Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) a település közigazgatási
területén a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről, a települési szilárd
hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről
(ártalmatlanításáról) szervezett helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természeti környezet védelme.

A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható,
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Kengyel Község (a
továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási belterületére terjed ki.

(4) A település közigazgatási belterületén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, kezelője
vagy használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos), függetlenül attól, hogy a tulajdonos
természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a
begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e
rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni, kivéve azt a gazdasági szervezetet,
amely a a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 13. §.
(2) bekezdés a) pontja alapján gondoskodik a települési szilárd hulladékának kezeléséről.

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony
hulladékokra és azokkal összefüggő tevékenységre.



(6) A szervezett közszolgáltatással nem érintett területek és ingatlanok tulajdonosai
(használói, kezelői) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot a Kétpói Regionális
Hulladéklerakón helyezhetik el a rendelet melléklete szerinti díj ellenében.

(7) Tilos hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon -
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

2. §

(1) A település közigazgatási belterületén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a 1Remondis
Szolnok Kft. (Székhelye: Szolnok, József Attila utca 85., továbbiakban: Szolgáltató), mely
gondoskodik a begyűjtésről, szállításról, elhelyezésről, esetlegesen a hasznosításról.

(2) A hulladék elhelyezésére kizárólag a Kétpói Regionális Hulladéklerakó szolgál.

3. §

(1) A Hgt. 12. § (1) bekezdése értelmében a jelen rendelet 1. § (1) bekezdésben szereplő
szolgáltatást a rendelet hatálya alá tartozó területen minden önálló ingatlan illetve önállóan
használt ingatlanrész tulajdonosa - vagy ha a tulajdonos, valamint a használó és a kezelő nem
azonos személy -, használója, kezelője (továbbiakban együttesen: ingatlantulajdonos) köteles
igénybe venni, kivéve:

- a beépítetlen telek tulajdonosát,

- a lakatlan lakás tulajdonosát.

Lakatlannak az a lakás tekinthető, mely - a lakcímnyilvántartás adatai szerint - senkinek sem
lakó- vagy tartózkodási helye és a lakást ténylegesen nem használja senki. A lakatlanság
tényét a jegyző igazolja.

II. Fejezet

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

4. §

(1) A Szolgáltató és a szolgáltatást megrendelő ingatlantulajdonos a szolgáltatásra vonatkozó
szerződést a Szolgáltató kezdeményezésére köti meg.

A szerződésben meg kell jelölni:

a.) a szerződő feleket,

b.) a szolgáltatás tartalmát,

1 Módosította a 4/2014.(III.01.) Ör.



c.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját és az ürítési gyakoriságot

d.) a szolgáltatáshoz szükséges gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, használatuk
jogcímét és módját,

e.) a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezményeket,

f.) a szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit, módosítását, felmondásának feltételeit,

g.) a megrendelő felhatalmazását a Szolgáltató részére adatainak kezelésére a szolgáltatás
ellátásának céljából,

h.) a közszolgáltatás, valamint az azt meghaladó többletszolgáltatás díját, alkalmazásának
feltételeit, megfizetésének módját,

i.) az irányadó jogszabályokat.

(2) Amennyiben jogszabály a közszolgáltatási díjat megváltoztatja, azt a Szolgáltató a
szerződés megváltoztatása nélkül is alkalmazhatja.

III. Fejezet

AZ INGATLANTULAJDONOS KÖTELEZETTSÉGEI

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési
szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni.

Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a.) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az
elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b.) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben
feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

c.) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(3) A települési szilárd hulladékot nem szabad felhalmozni, a gyűjtőedényt a hulladék
elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időben, a szerződésben rögzített
gyakorisággal a gyűjtő járművel megközelíthető és az ürítésre alkalmas helyre ki kell
helyezni.



IV. Fejezet

A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE, A
KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELE

6. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt
a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy
a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban
köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(4) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a
keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és
arról az ingatlantulajdonosokat - változás esetén is - értesíteni.

(5) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 4.§-ában
foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Amennyiben a települési szilárd hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági
tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kötött közterület-
használati szerződés szerinti használó köteles hulladékának kezeléséről gondoskodni. A
közterület-használati szerződés megkötését az önkormányzat az általa szervezett
közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

(7) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
Szolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - 15 nappal írásban értesíteni
köteles, kivéve a munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásokat, mely esetben az
értesítést hirdetmény útján is teljesítheti legalább a változás időpontja előtt 3 nappal.

(8) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatás ellátásáról nyilvántartást vezetni. A
nyilvántartásban csak a szolgáltatás ellátásához feltétlenül szükséges adatot vezethet. A
Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonosokra vonatkozó adatokat, információkat jogszabályi
előírásoknak megfelelően kezelni. A nyilvántartásba az ingatlantulajdonoson és az
önkormányzaton kívül csak a jogszabályi felhatalmazással rendelkező állami szerv, vagy a
Szolgáltató szerződéses partnerének képviselője tekinthet be.

(9) A Szolgáltatónak úgy kell megszerveznie a települési szilárd hulladék gyűjtését,
szállítását, a gyűjtőedények kihelyezését, hogy ünnep és munkaszüneti napokon sem gyűlhet
össze annyi hulladék, ami a gyűjtőedények befogadó kapacitását meghaladja.



(10) A Szolgáltató köteles a szabványosított gyűjtőedények kiürítését kíméletesen, az
elvárható gondossággal elvégezni. A Szolgáltató alkalmazottainak vétkes károkozásáért a
Szolgáltató anyagilag felelős.

(11) A Szolgáltató köteles az elhagyott hulladékot is elszállítani. A felmerülő költségeket az
önkormányzat utólag megtéríti.

(12) A Szolgáltató köteles évente beszámolni közszolgáltatási tevékenységéről.

V. Fejezet

A HULLADÉK GYŰJTÉSE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA, A GYŰJTŐEDÉNYEK

7. §

(1) A hulladék gyűjtőedények ürítését hetente legalább egy alkalommal kell elvégezni.

(2) Csak olyan műszaki állapotú gyűjtőedények használhatók, amelyekkel biztosítható a
zavartalan, biztonságos, szóródás- és pormentes hulladékürítés a szállítójárműbe.

8. §

(1) A gyűjtőedény a települési szilárd hulladék szállítási napok kivételével a szolgáltatással
érintett ingatlanon belül, illetve közterület-használati szerződés alapján helyezhető el.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a települési szilárd hulladék elszállítása
céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a
közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) A települési szilárd hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a
közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A
hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és
ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) Tilos az ürítés céljára kihelyezett gyűjtőedény tartalmának válogatása, szétszórása.

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, az
ingatlantulajdonos vagy a Szolgáltató által történő elhelyezése nem idézhet elő baleset- vagy
kárveszélyt.

(6) Az ingatlantulajdonos csak a saját tulajdonában lévő, illetve bérelt gyűjtőedényt
használhatja, települési szilárd hulladék gyűjtése céljából. Az ingatlanán keletkezett települési
szilárd hulladékot más ingatlantulajdonos gyűjtőedényében nem helyezheti el.



9. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett,
kiszóródott hulladék feltakarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy megfagyott, illetve a gyűjtőedényben lévő hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató
felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni, továbbá az így okozott
esetleges kárt megtéríteni.

(4) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, salakot,
égésterméket, állati tetemet, trágyát, jeget, havat és a háztartásban keletkező veszélyes
hulladékot helyezni.

Tilos továbbá olyan anyagot a gyűjtő edénybe helyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést,
ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

VI. Fejezet

LOMTALANÍTÁS

10. §

(1) A nagydarabos szilárd hulladékok (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, stb.)
összegyűjtését szolgáló lomtalanítási akciók megszervezéséről és lebonyolításáról, évente két
alkalommal (tavasszal és ősszel), valamint a karácsonyfák begyűjtéséről a szolgáltató
gondoskodik.

(2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt.

(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4) A Szolgáltató a (2) bekezdésben és e paragrafusban foglalt előírásoktól eltérő módon,
szabálytalanul elhelyezett hulladékot is köteles - külön díjfizetés ellenében - elszállítani. Az
elszállítás előtt köteles azt az önkormányzatnak bejelenteni. Ha a külön díj megfizetésére
kötelezett személye nem állapítható meg, a Szolgáltató a számlát a települési
önkormányzatnak nyújtja be.

(5) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék be.
Ha bármilyen szállítmány fel- és lerakásánál, vagy a szállítás alatt a közterület



beszennyeződik, a szállító köteles azt fel- vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás
során megtisztítani.

VII. Fejezet

SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

11. §

(1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. A szolgáltatásért a szolgáltatást
megrendelő a mellékletben szereplő díjat fizeti..

(2) A kötelező közszolgáltatást igénybe vevők díjfizetési kötelezettségüket negyedévente
kiküldött számla alapján havi bontásban teljesíthetik.

(3) A közszolgáltatás díját a negyedéves számlán szereplő fizetési határidőig kell teljes
egészében megfizetni.

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állást igazolja.

(5) Az alkalmazható legmagasabb közszolgáltatási díjat az Önkormányzat évente
felülvizsgálja.

VIII. Fejezet

A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS ALÁ NEM TARTOZÓ HULLADÉKKAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

12. §

(1) A hulladék termelője, birtokosa e rendeletben leírtaktól eltérően nem települési szilárd
hulladékot közterületen nem gyűjthet, tárolhat.



IX. Fejezet

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

13. §

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés kötésére kötelezettek az
önkormányzat kijelölt hulladék-gyűjtőszigeteken díjmentesen elhelyezhetik a fajtánként
(papír, műanyag, színes üveg, fehérüveg) szétválogatott települési szilárd hulladékot.

X. Fejezet

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

14. §

(1) A rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.

(2) A a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2004. (IV. 21.)
valamint az azt módosító 20/2004.(XII.15.), 2/2007.(I.21.), 19/2007.(XII.21.),
4/2008.(II.25.),13/2008.(XII.20.), 13/2009.(XII.18.), 17/2010.(XII.16.) 19/2011.(IV.21.) és a
5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kengyel, 2012. július 05.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

Kengyel, 2012. július 6.

Dr. Fekete Nóra

jegyző



Melléklet a ___11/2012. (VII.06.) Ör-hez

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjak

1. 120 literes hulladékgyűjtő edényben: 344 Ft/ürítés + ÁFA.

2. A Kétpói regionális Hulladéklerakóba történő ártelmatlanítás díja: 7988 Ft/tonna +ÁFA


