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aa  66//22001188..((IIVV..2266..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetttteell  eeggyyssééggeess  sszzeerrkkeezzeettbbee  ffooggllaallvvaa  
  

KKeennddeerreess  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa 

Képviselő-testületének 
 

6/2017.(III. 23.) önkormányzati rendelete 
  

aa  tteelleeppüüllééssii  sszziilláárrdd  hhuullllaaddéékkggaazzddáállkkooddáássrróóll  

 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.  A rendelet célja 
 

1. § A rendelet célja a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás helyi szabályozása. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezések a hulladékgazdálkodási közfeladatok kiszámítható, biztonságos 
ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák. 

 
2.  A rendelet hatálya 

 
2. § (1) A rendelet területi hatálya Kenderes közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya Kenderes közigazgatási területén belül minden 
ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelőre és használóra (a továbbiakban: 
ingatlantulajdonos), valamint minden Kenderes közigazgatási területén települési 
hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végzőre kiterjed, függetlenül attól, 
hogy az természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság. 

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal, így a háztartási és egyéb 
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra, de nem terjed ki a veszélyes 
hulladékra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő 
tevékenységekre. 

 
3. Értelmező rendelkezések 

 
3. § Az e rendeletben használt fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(a továbbiakban: Ht.) és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, 
értelmezni. 

 
4.  A hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma 

 
4.§ (1)Kenderes Város Önkormányzata közigazgatási területén a települési hulladék 

rendszeres  gyűjtéséről, elszállításáról, egyes hulladékfajták szelektíven történő 
begyűjtéséről,  közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő 
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ártalommentes  elhelyezésről hulladékgazdálkodási közfeladat útján 
gondoskodik. A helyi  hulladékgazdálkodást az önkormányzat közszolgáltató 
útján látja el. 

 
(2) 1Kenderes közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közfeladaton belül a 

közszolgáltatást – az NHSZ TISZA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5350 
Tiszafüred, Húszöles út 149.) – (a továbbiakban: közszolgáltató végzi az arra 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján. 
 

(3) 2 
(4) 3 
(5) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közfeladatot a város teljes belterületi részén, 

a külterületi lakott helyeken köteles elvégezni a környezetvédelmi és közegészségügyi 
szabályoknak megfelelően. 

 
5.  A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje,  

a közszolgáltató és a tulajdonos jogai és kötelezettségei 
 
5. § (1) Az önkormányzat szervezésében az e rendelet szerint megvalósuló szilárd hulladék 

gyűjtésére, elszállítására, valamint elhelyezésre irányuló hulladékgazdálkodási 
közfeladattal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos részéről 
– amennyiben az ingatlan a szervezett szállításba bevont területen helyezkedik el - 
kötelező, és e területen belül a közszolgáltató köteles szolgáltatni. 

(2) A közszolgáltatás létrejön a szolgáltatás felajánlásával. A kötelező közszolgáltatás 
megvalósul azáltal, hogy a közszolgáltató felkínálja a szolgáltatást, a megjelölt ürítési 
napokon megkísérli a hulladék begyűjtését és elszállítását. 

(3) A szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló edény ürítését – a közegészségügyi előírások 
figyelembe vételével – heti egy alkalommal a közszolgáltató által megjelölt 
időpontban kell elvégezni. 

(4) A közszolgáltatóval a közfeladat ellátására nézve az önkormányzat nevében a 
polgármester köt közszolgáltatási szerződést. 

  
6. § (1) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről egyéb 
módon nem gondoskodik, vagy a közszolgáltatás keretében nyújtott 
hulladékgazdálkodás – a környezetvédelmi szempontból lényegesesen kedvezőbb, 
mint amit a gazdálkodó szervezet alkalmaz. 

(2) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és 
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, 
telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a 
gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során 
keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra 
közszolgáltatást igénybe venni. 

 
 

6.  A hulladékgazdálkodási közfeladathoz kapcsolódó közszolgáltatás 

                                                 
1 Módosította a 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. 04. 27-től. 
2 Hatályon kívül helyezte a 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2018. 04. 27-től. 
3 Hatályon kívül helyezte a 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2018. 04. 27-től. 
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igénybevételét megalapozó jogviszony létrejötte 
 

7. § (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közfeladathoz kapcsolódó 
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának 
azt a napot kell tekinteni, amelyen az ingatlantulajdon a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. 

(2) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem 
rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont: 

a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történt 
bejegyzésének napja; 

b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja; 
c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja; 
d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja. 

 
 

7.  A települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység 
 

8. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás elvégzését nem akadályozhatja, illetőleg az 
ingatlanon keletkezett szilárd hulladék elszállítását köteles lehetővé tenni, és igénybe 
venni. 

(2) A gyűjtő edényeket – a szállítási napot kivéve – az érintett ingatlanokon belül kell 
tartani, rendszeres tisztántartásáról (fertőtlenítéséről), megőrzéséről a használó köteles 
gondoskodni. 

 
9. § (1) A közszolgáltató a hulladék gyűjtését modern, nagy teljesítményű, környezetbarát zárt 

rendszerű célgép (hulladékgyűjtő jármű) üzembe állításával végzi. 
(2) A hulladék begyűjtése, elszállítása hetente egyszer a hét azonos napján történik. 

Amennyiben a gyűjtés napja ünnepnap, a közszolgáltató a megelőző vagy a 
rákövetkező munkanapon köteles az elszállítást végezni. 

(3) A hulladék begyűjtését a közszolgáltató a hét szerdai napján 6 óra és 16 óra között 
végzi. 

(4) A közszolgáltató évente egy alkalommal lomtalanítási és lombtalanítási akciót 
szervez. A lomtalanítás és lombtalanítás megszervezésére előzetes időpont egyeztetés 
alapján kerül sor. 

(5) Amennyiben a hulladék összegyűjtésére az esedékes napon műszaki hiba miatt nem 
kerül sor, úgy a közszolgáltató köteles azt az akadály elhárítását követően 
haladéktalanul, lehetőség szerint a következő napon a tulajdonosok tájékoztatása 
mellett elvégezni. A tájékoztatás a közszolgáltató feladata. 

 
10.§(1)A települési hulladék gyűjtésére és tárolására Kenderes Város Önkormányzata 

térítésmentesen biztosít az ingatlantulajdonos részére 1 db 120 literes – zöld színű 
műanyag, négyszögletes, kereke, fedeles – azonosító számmal ellátott hulladékgyűjtő 
edényt. 

 
(2) A gyűjtőedényeket úgy kell biztosítani, hogy minden házas ingatlannál, vagy 

lakóteleknél a települési hulladék önálló gyűjtése, és minden önálló üzemi és egyéb 
célú létesítménynél, intézménynél legalább egy önálló gyűjtőedény legyen. 

(3) Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával 
köteles igazolni. 

(4) Amennyiben a gyűjtőedény a rendeltetésszerű használat során megsérül, vagy 
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megrongálódik, annak javításáról, cseréjéről az ingatlantulajdonos bejelentése alapján 
az ingatlantulajdonos költségére az önkormányzat köteles gondoskodni. 

(5) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy 
megsemmisülése miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni. 

(6)A közszolgáltató megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha 
a) nem a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra, kivéve 

a közszolgáltató által biztosított zsákot; 
b) a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel a tulajdonosnak felróható 

okból nem üríthető; 
c) a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetőleg szállítás 

során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, 
továbbá a járműben vagy berendezésben kárt okozhat, illetőleg az 
ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti, vagy 

d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, 
folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési 
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem ártalmatlanítható, illetőleg nem 
minősül települési hulladéknak. 

 
11. § (1)Az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig 

szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék 
keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó 
által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő, 
nagyobb űrtartalmú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a 
többletszolgáltatást – külön díj ellenében – teljesíteni. 

(2) A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a 
közszolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni köteles. 

 
12. § (1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak, gazdálkodó 

szervezetnek az elszállítás napján reggel 6 óráig kell az ingatlan előtti útszakasz 
melletti közterületre kihelyezi oly módon, hogy az edények a közlekedés biztonságát 
ne veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontokban a hulladék közterületen történő 
tárolása, elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás és lombtalanítás időpontját. 

(3) A megrongálódott gyűjtőedényt – ha az nem a használó hibájából történt – az 
önkormányzat a bejelentést követően kicseréli. 

 
13.§(1) A hulladék szállítása az e célra szolgáló pormentes, tömörítő rendszerű járművel 

végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállító 
járműbe történő ürítéskor, a szállítás folyamán ne szóródjon és más 
környezetszennyeződést ne okozzon. 

 
(2) Az ürítésből vagy a szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék 

eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti 
állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 

(3) A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre 
kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényébe – annak engedélye nélkül – hulladékot 
elhelyezni tilos. 

 
14. § A hulladéktárolók ürítése: 

a) A közszolgáltatónak a kiürítéshez a közterületre kitett tárolókat az elszállítási napon 
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az előírt kihelyezési területről (járda, útszélről) kell elvinni, kiüríteni és ürítés után 
becsukva a kihelyezési területre visszatenni úgy, hogy az ne akadályozza a jármű és 
gyalogosforgalmat. Az előírt kiállítási területre történő kivitel és onnan az ingatlanra 
történő visszahelyezés a szolgáltatást igénybe vevő kötelessége. 
b) A hulladéktárolókat teljesen ki kell üríteni. 
4c) ) A hulladéktárolókban: 
ca) A háztartásokban a mindennapi életvitel során keletkező, az adott helyen már nem 
használható anyagokat szabad elhelyezni. 
cb) Nem helyezhető el állati tetem, bűzt és undort keltő anyag. 
cc) Nem helyezhető el veszélyes hulladék. 
d) A közszolgáltató jogában áll azokat a tárolókat kiürítetlenül hagyni amelyek: 
da) ürítését szabálytalanul parkoló járművek akadályozzák, 
db) nem megengedett hulladékkal vannak megtöltve, 
dc) tetejét túltöltés miatt nem lehet rendeltetésszerűen lecsukni, vagy amelyek tartalma 
be lett tömörítve vagy befagyott, 
dd) kiürítése munkavédelmi okokból nem elvárható. 
Az ürítő személyzetnek a kifogásolás okát a hulladékszállítást igénybe vevővel 
közölni kell. 

 
8. Elkülönítetten gyűjtött hulladék 

 
15. § (1) Az ingatlan tulajdonosa a települési hulladék részét képező papír, fém, valamint 

műanyag hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve, a közszolgáltató által 
ingyenesen rendelkezésre bocsátott sárga fedelű gyűjtőedénybe gyűjti. 

(2) Az ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató részére 
ingyenesen átadja, melyet a közszolgáltatás keretében a közszolgáltató havonta a 
hónap utolsó hétfői napján 6 és 18 óra között gyűjti össze és szállítja el. 

(3) A közszolgáltató az elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített 
gyűjtőedény tartalmát. 

(4) Amennyiben a sárga fedelű hulladék gyűjtőedénybe nem a megfelelő elkülönítetten 
gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy a közszolgáltató a hulladékgyűjtés 
szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja a 
hulladékgazdálkodás szabályainak jövőbeni betartására. A közszolgáltató a sárga 
fedelű kukába így elhelyezett hulladékot csak települési vegyes hulladékként szállítja 
el hulladékkezelés céljából. 

(5) Ha a közszolgáltató a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően 
az ingatlantulajdonos egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait  
sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló zsákban 
nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a közszolgáltató észleli, úgy a 
közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a 
dokumentumokat megküldi a település jegyzője részére, egyidejűleg kezdeményezi 
hulladékgazdálkodási bírság kiszabását. 

 
9. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 
16. §  A közszolgáltató és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) a közszolgáltatással összefüggően 
tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

                                                 
4 Módosította a 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. 04. 27-től. 
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hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles kezelni. A nyilvántartásból 
bárminemű adatszolgáltatás kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben, 
valamint az ott meghatározott szervek személyek részére történhet. A közszolgáltató 
és az NHKV Zrt. a személyes adatok kezeléséért a nyilvántartás jogszerűségéért, az 
adatkezelés megsértéséből eredő valamennyi kárért felel. 

 
10. A közszolgáltatás díja 

 
17. § (1) A NHKV Zrt. negyedéves időszakonként bocsátja ki a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjat tartalmazó számlát. 
(2)  A díj meghatározását külön jogszabály tartalmazza. 
(3) Tulajdonos változás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a 

közszolgáltatónál írásban bejelenteni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség 
a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli. 

(4) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg 
azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik. A lakatlanság és a használat 
szüneteltetésének tényét a tulajdonos köteles a közszolgáltatónál – a változást követő 
15 napon belül bejelenteni. 

 
18. §(1) 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. 

 (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost 
terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 

 
 

11. Záró rendelkezések 
 

19. § (1) Ez a rendelet 2017. március 24. lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 21/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet, valamint a 
módosításáról szóló 20/2012.(IX.13.) és 31/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
K e n d e r e s , 2017. március 22. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
    polgármester            jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján  2017.   III.  hó   23. napján. 
 
 
         Dr. Gaszparjan Karen 
             jegyző 


