-1MAGYARKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2004. (IX. 14.) SZ. RENDELETE
A KÖZTISZTASÁGRÓL, VALAMINT A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16.§. (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény (Hgt.) 23. §.-ában kapott felhatalmazás
alapján különös figyelemmel a 242/2000.(XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a 213/2001.
(XI.14.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

I.

FEJEZET

Általános rendelkezések
1. §
(1) Jelen rendelet célja, hogy Magyarkeszi község közigazgatási területén a lakosság
egészségének védelme, a településen keletkező hulladék általi környezetterhelés
csökkentése, valamint Magyarkeszi 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 megfelelően rendezze.
(2) A rendelet személyi hatálya a Magyarkeszi Község Közigazgatási területén belül
található ingatlanok tulajdonosára, kezelőjére (továbbiakban Tulajdonos), bérlőjére,
használójára, illetőleg haszonélvezőjére egyéb jogcímen használókra (továbbiakban
Használó) terjed ki.1
(3) A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez
rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az
ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd
hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; az ingatlanon
összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék – a közszolgáltató
által meghatározott időpontban és helyen történő – begyűjtésére és a közszolgáltató
általi elszállítására; hulladékkezelő telepek, hulladéklerakók és a hulladék
ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, működésére és üzemeltetésére;
valamint a fent meghatározottak szerint gyűjtött és elszállított települési szilárd
hulladék ártalmatlanítására terjed ki.
(4) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony
hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.
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-22. §
(1) 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 közszolgáltatást igénybevételére, ha a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának
kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak
megfelelően nem gondoskodik.
(3) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön a
közszolgáltatás első igénybevételével.

II.

FEJEZET

Közterületek tisztántartása
3. §
Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról,
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság mentesítéséről, a szilárd
burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az
önkormányzat egyrészt a Magyarkeszi-Felsőnyék Községek Körjegyzősége útján,
másrészt az érintett ingatlantulajdonosok (használók) kötelezésével gondoskodik.2
Az ingatlantulajdonos (használó) feladatai
4. §
(1) Az ingatlantulajdonosnak (használónak) a közterület tisztántartásával, a zöld terület,
park ápolásával kapcsolatos feladatai:
a.) Az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának (járda hiányában
l m széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes
területének, legfeljebb az épület 10 m-es körzetén belüli területének a
gondozása, tisztántartása, szemét és gyommentesítése, burkolt területeken a hó
eltakarítása és síkosság mentesítése; ha az ingatlannak két közúttal is
érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak.
b.) Az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása,
gyommentesítése.
c.) A két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott, vagy
anélküli – közforgalmi területsáv, vagy átjáró esetében a tisztántartási
kötelezettség a tulajdonosok, (használók) között fele-fele arányban oszlik meg.
(2) Az ingatlan tulajdonosa közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd
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-3hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más
gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.
5. §
Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai:
a.) Az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt falragaszok, festések
stb. folyamatos eltávolítása,
b.) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése,
bozóttalanítása, parlagfű mentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok
megfelelő nyesése,
c.) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtt húzódó
járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal.
5/A §3
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Az avar és kerti hulladék (pl.: ág, nyesedék, a továbbiakban együtt: zöld hulladék)
ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. Amennyiben a komposztálás
nem megoldható a zöld hulladék ártalmatlanításáról a kötelező közszolgáltatás keretén
belül, illetve e rendeletben meghatározott módon történő égetéssel kell gondoskodni.
Családi és kertes házaknál zöld hulladékot égetni csak március 1. és április 30.
valamint szeptember 1. és november 30. között keddi, pénteki és szombati napokon
lehet 9 és 20 óra között. A füstképződés csökkentése érdekében a zöld hulladékot
előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban
történhet.
Csak olyan területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi
biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.
A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható. Az égetés
befejeztével a tüzet maradéktalanul el kell oltani, úgy, hogy parázs ne maradjon.
Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű valamint veszélyes
hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket illetve ezek maradékait, stb.).
A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei
6. §
(1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység előtti és melletti
járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes
területet a vállalkozó köteles tisztántartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot
összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A burkolt területen a síkosság
mentesítését és a hó eltakarítását is biztosítania kell.
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-4(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a vállalkozó köteles naponta mind a téli, mind a
nyári időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt
folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani.
7. §
(1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az
árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.
(2) Közterületen rendezett vásár, sport és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény
szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő és számú illemhely
biztosításáról, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen
környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő
visszaadásáról.
Síkosság-mentesítés és hó eltakarítás.
8. §
(1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon)
kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak úgy
alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél több ne
legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell
tárolni
(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve azok közvetlen környékén
tilos.
(3) Hórakást tilos elhelyezni:
a.)
útkereszteződésben,
b.)
útburkolati jelen,
c.)
járdasziget és járda közé,
d.)
tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,
e.)
kapubejárat elé,
f.)
közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré; pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb
közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.).
Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések
9. §
(1) Tilos
a.) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési
tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni,
megrongálni.
b.) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a
közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni.

-5c.) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni,
csonkítani, leszakítani,
d.) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni.
(2) Ebek és haszonállatok (ló, szarvasmarha, sertés, stb.) által a közterületen okozott
szennyezés eltávolításáról a gazda köteles haladéktalanul gondoskodni.

III.

FEJEZET

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
A közszolgáltatás ellátásának rendje
10. §
(1) Magyarkeszi község önkormányzatának képviselő-testülete a települési szilárd
hulladék tekintetében fennálló, a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére és
fenntartására irányuló kötelezettsége teljesítésének érdekében önálló közszolgáltatást
szervez.
(2) Magyarkeszi község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás
teljesítésére jogosult hulladékkezelő a VERTIKÁL Közszolgáltató Zrt. 8154 Polgárdi,
Bocskai u. 39. (továbbiakban Közszolgáltató). A települési szilárd hulladékokkal
kapcsolatos közszolgáltatás a Közszolgáltatóval megkötött közszolgáltatási
szerződésben van részletesen szabályozva.4
(3) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett
hulladéklerakó telepen, hulladék udvarban, vagy a közszolgáltató által alkalmazott
egyéb, jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és
előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.5
(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 mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.
11. §6
(1) A közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező.
(2) Az érintett ingatlan időszakos használata nem jelent mentességet a
közszolgáltatási kötelezettség igénybevétele alól.
(3) A Tulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás ténye hozza
létre.
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(4) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Szolgáltató a közszolgáltatás
teljesítését megkezdi.
11/A §7
(1) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.), valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint
(2) A Tulajdonos a közszolgáltatás díját a Szolgáltató részére – a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében az egyedi szerződés – e nélkül
negyedév - szerinti bontásban utólag köteles megfizetni.
(3) A gazdálkodó szervezetek számára a közszolgáltatás igénybevételéről és a
fizetendő díjakról a közszolgáltatóval egyénileg kötött szerződés az irányadó.
(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 állását igazolja.
(5) A
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
igénybevételéért
az
ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított
késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősülnek. A behajthatatlan díjhátralékot és az
azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamatot, valamint a behajtás
egyéb költségeit az Önkormányzat nem téríti meg a Szolgáltatónak.
12. §
A Közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal köteles elszállítani. A
szállítás módjáról és idejéről az ingatlantulajdonost a Közszolgáltató – belátása szerint –
írásban vagy közzététel útján tájékoztatja.
Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei
13. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Magyarkeszi község önkormányzata által szervezett
közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e
rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, valamint a szállítási napokon elszállítás
céljából a közszolgáltatónak történő átadására.
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-7(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 igénybe venni. A tárolóedény mérete:
- egyedülálló és nyugdíjas esetében: 80 l
- egyéb esetben: a Közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés szerint választott edény.8
(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell
eljárnia annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, teszti épségét, egészségét és
jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetét ne szennyezze, a
növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet 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, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a
hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak 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 hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy
befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a
tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt
hulladékot fellazítani és a tárolóedényt használhatóvá tenni.
14. §
(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 terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), 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.
(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett 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 a túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását
jogosultak megtagadni. A kiürítés a hulladék elszállításának megtagadásáról a
közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem
szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
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Mód.: 3/2013. (III. 27.) Ör.

-815. §
(1) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább havonta ki kell tisztítani és
fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata, annak költségei az ingatlantulajdonosokat terheli.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a
közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani,
télen a hótól megtisztítani. A gyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a
közszolgáltató köteles gondoskodni.
(4) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy
parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban
kialakult módon történő ürítését akadályozza.
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
16. §
(1) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
(2) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítania,
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az
ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő
tárolóedényt kell biztosítani. Amennyiben a károkozás nem róható fel a
közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve
cseréje az ingatlantulajdonost terheli. Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a
mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.
(3) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási
hulladék mennyiségét falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente legalább 2 alkalommal
térítésmentesen gondoskodik. A háztartási veszélyes hulladék szervezett gyűjtéséről,
elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató térítés ellenében, az
ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás alapján gondoskodik.
(4) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a közszolgáltató 3 héttel
korábban tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét, aki erről 15 napon belül a
helyben szokásos módon értesíti az ingatlantulajdonosokat.
(5) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó 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.
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A közszolgáltatás díja
17. §9
Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása
18. §10
(1) A közterületen keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt
és e célra rendszeresített szemétgyűjtő edényben lehet elhelyezni, amelyről az
önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján
gondoskodik.
(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás
keretein kívül gondoskodik

IV.

FEJEZET

Szabálysértési rendelkezések
19. §11

V.

FEJEZET

Fogalom meghatározások
20. §
E rendelet alkalmazásában:
1. 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 képződik. Jelen rendelet alkalmazásában
ingatlannak minősülnek a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon
helyiségei, amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik és a hulladék
kezeléséről nem gondoskodnak az Ör. 3.§ (2) bekezdésében meghatározott módon.
2. Települési szilárd hulladék:
Hat. kívül: 7/2009. (VII. 23.) ÖR
Mód.: 7/2009. (VII. 23.) ÖR
11
Hat. kívül: 5/2012. (V. 30.) ÖR
9

10
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a.) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a
lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben
és a lakóháza közös használatú helyiségeiben és területein, valamint
az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék,
b.) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező
hulladék,
c.) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék:
gazdasági vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban
meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék, amely
a háztartási hulladékkal együtt kezelhető.
3. Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető
települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes
hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló,
felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely.
4. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra
alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére
szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélkül, folyamatosan
rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.

5. Gyűjtőpont: A közszolgáltatás keretébe tartozó azon ingatlantulajdonosok települési
szilárd hulladékának – meghatározott vagy meghatározatlan időtartamig – átvételére
kijelölt hely, ahonnan a közösségi vagy a szállítási napon kihelyezett egyéni
tárolóedényből történő elszállításával teljesíti a közszolgáltató a közszolgáltatási
kötelezettséget.
6. Átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának
elkülönítésére szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot
a speciális gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt konténert
(felépítményt) ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják

7.

Települési szilárdhulladék lerakó telep (a továbbiakban: hulladéklerakó): műszaki
védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd
hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és
kiszolgáló létesítmények összessége.

8. Nagydarabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék
(háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a
közszolgáltatás keretében rendszeresített tárolóedényzetben nem helyezhető el.
9. Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú
hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy
enzimek segítségével) lebontható.
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10. 12Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Ht. 1. sz. mellékletben felsorolt
tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy
összetevőket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a
környezetre kockázatot jelent.
11. 13Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet
veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet
elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a Ht. 2.
számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával.
12. Kezelés: a hullaék 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.
13. Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa
vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő
udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés,
válogatás a begyűjtő telephelyen.
14. Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a
fuvarozást is.
15. Közterület kezelője: Magyarkeszi Községi Önkormányzat
Hatályba lépés
21. §14
(1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Magyarkeszi, 2003. szeptember 13.
Csóti Zsuzsanna
jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Magyarkeszi, 2004. szeptember 14.
Mód.: 3/2013. (III. 27.) ÖR.
Mód.: 3/2013. (III. 27.) ÖR.
14
Mód.: 7/2009. (VII. 23.) ÖR
12
13

Kovács Erzsébet
polgármester
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Csóti Zsuzsanna
jegyző

1. számú melléklet15

15

Hatályon kívül helyezve: 3/2013. (III. 27.)

