
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
9/2004/IV.21./ 

önkormányzati rendelete  
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásáról 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.tv. /a továbbiakban: Hg.tv./ 
23.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 

A rendelet célja a települési szilárd hulladékkal összefüggő- 
közszolgáltatás útján megvalósuló-  kötelező helyi közszolgáltatás 
szabályozása. 

2.§. 
 

/l/   A rendelet területi hatálya Kengyel község közigazgatási területére 
      terjed ki 
 
            a./ A kötelező közszolgáltatás begyűjtéssel Kengyel belterületére 
                 és Bagimajor egyéb belterületekre vonatkozik. 
            b./ Külterületi ingatlanok esetében egyedi elszállítás a tulajdonos  
                 /használó,birtokos/  részéről. 
 
/2/   A rendelet személyi hatálya valamennyi ingatlan tulajdonosára,  
       birtokosára vagy  használójára /továbbiakban: tulajdonos/ kiterjed,  
       függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, 
       illetve nem jogi személyiségű gazdasági társaság. 
 
/3/  A gazdálkodó szervezet a Hgt 20.§./4/.bek meghatározott kivétellel  
      köteles  a közszolgáltatás igénybevételére, ha gazdasági tevékeny- 
      ségével összefüggésben keletkezett és nem elkülönítetten gyűjtött  
      hulladékának hasznosításáról, ártalmatlanításáról a Hgt. 13.§.  
      alapján nem gondoskodik 
      
/4/   A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanon keletkező háztartási 
       és egyéb – kivéve veszélyes és radioaktív-  szilárd halmazállapotú 
       visszamaradt anyaggal kapcsolatos hulladék rendszeres gyűjtésére,  
       elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére irányuló közszolgál- 
       tatást ellátó közszolgáltatásra, a közigazgatási területen lévő minden  
       ingatlan tulajdonosára, használójára. 
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3.§. 
 

Önkormányzati feladatok 
 

      Az Önkormányzat feladata: 
 
             a./ a helyi közszolgáltatás körébe tartozó szilárd települési  
                  hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és 
                  ártalmatlanításának megszervezése. A szilárd  hulladék  
                  gyűjtésébe be nem vont területek tulajdonosai a keletkezett  
                  hulladék kijelölt hulladéklerakóba történő szállításáról maguk 
                  kötelesek gondoskodni.  
 
             b./ A települési hulladékokkal kapcsolatos - rendszeres  
                  gyűjtésre, szállításra – közszolgáltatás teljesítésére  
                  szolgáltató kijelölése 
             c./ Települési szilárd  hulladékkal kapcsolatos helyi  közszol- 
                  gáltatás díjának megállapítása 
 

4.§. 
 

/1/   A települési szilárd hulladékot,  az erre a célra kijelölt ártalmatlanító 
       helyen, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú  
       betartásával szabad elhelyezni. 
 
                   a./  Kijelölt szilárd hulladéklerakó ideiglenesen: 
 
                      Kengyel községi hulladéklerakó telep, 
                      Kezelő:  Kengyel község Önkormányzata             

                 Szolgáltató üzemeltetésben lévő hulladéklerakó telep 
                 A kétpói regionális hulladéklerakó üzembe helyezése 
                 után kizárólag a kétpói regionális hulladéklerakó.  
 
        b./  A Kengyel községi hulladéklerakó telepre, annak  
              lezárásáig idegen szilárd hulladék is lerakható, díjfizetés 
              ellenében /1.sz.melléklet/ 
  

/2/   A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszol- 
       gáltatás / gyűjtés, szállítás/ teljesítésére, az önkormányzattal kötött  
       szerződés alapján a  Hg.tv. tv. 28.§-ában foglalt tartalmi szempon- 
       tokat figyelembe véve a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató  
       KFT / 5200.Törökszentmiklós, Stadion utca 12.szám/ jogosult. 
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5.§. 
 

/1/   A kötelező közszolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és  
       szolgáltató között –a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó  
       szabályai szerint-  szerződéses jogviszony jön létre. 
       A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

(a) a felek megnevezése és azonosító adatai 
(b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja 
(c) a teljesítés helye 
(d) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint 
(e) a megrendelő által meghatározott az ingatlanon előreláthatólag  

keletkező hulladék mennyisége 
(f) gyűjtőedények űrtartalma, darabszáma ,használatának  jogcíme 

és módja 
(g) közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei 
(h) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei 

szerinti  esetleges többletszolgáltatás és annak  díja. 
(i) A közszolgáltatási díj megfizetésének módja. 
(j) A szerződés módosításának, felmondásának feltételei 
(k) Az irányadó jogszabályok  meghatározása 
 

/2/   A szolgáltató a szerződés megkötéséhez szükséges személyes  
       adatokat  csak a szerződéssel összefüggésben használhatja, azt  
       harmadik személynek nem adhatja ki,köteles betartani a személyes 
       adatok védelmére  vonatkozó jogszabályokat. 
 
/3/   Nem köteles a tulajdonos a települési szilárd hulladékkal kapcsola- 
       tos közszolgáltatást igénybe venni azokon az ingatlanokon,  
       amelyeken hulladék nem keletkezik, nem gyülemlik fel /beépítetlen, 
       vagy használaton kívüli ingatlan/. 
 
/4/   Ha az ingatlantulajdonos tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán  
       a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a  
       tény keletkezését követő 30 napon belül írásban  bejelenteni a 
       szolgáltatónak. 
       Köteles továbbá vele megkötött szerződésben szereplő  bármely  
       adat változást  30 napon  belül írásban bejelenteni. 

 
/5/   Szünetel a közszolgáltatás, ha tulajdonos legalább 30 napos  
       időleges távolléte miatt az ingatlanon hulladék nem keletkezik és  
       ezt írásban legalább 15 nappal előtte a szolgáltatónak bejelentette. 
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6.§.  
 

/1/   A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve 
       elszállítására a szolgáltató által rendszeresített gyűjtőtartályt köteles  
       igénybe venni és kizárólag azt használni. 
 
/2/   A szolgáltató a komplex helyi közszolgáltatás adott területére 
       rendszeresített szabvány méretű tartályokból a megfelelő méretű és 
       számú gyűjtőtartályt /bérleti díj fejében/ köteles rendelkezésre  
       bocsátani. 
       A gyűjtőtartályok számának és méretének meghatározásakor a  
       hetente keletkező hulladékmennyiségét kell alapul venni. 
       A tulajdonos vagy megbízottja a gyűjtőtartály átvételét aláírásával  
       köteles igazolni. 
 
/3/   A nem rendszeres egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgál- 
       tatás igénybevételére és teljesítésére a tulajdonos és a szolgáltató  
       közötti szerződés az irányadó. 
       A szolgáltatás igénybevételéért, illetve a lerakóhelyre nem a  
       közszolgáltatás igénybe vételével szállított hulladékért fizetendő  
       díjat a rendelet 1.sz.melléklete tartalmazza.   
 

7.§. 
 

/1/   A szolgáltató feladatai és kötelességei a köztisztasági közszol- 
       gáltatás végrehajtásához: 
 a./  a rendelet hatálya alá tartozó szilárd hulladékot köteles  
                     hetente elszállítani a lerakó telepre. 
 b./  köteles a szabványos gyűjtőtartály kiürítését kíméletesen  
                     az elvárható gondossággal elvégezni. 
 c./   a háztartási hulladék gyűjtését, szállítását köteles úgy  
                     megszervezni, hogy az ünnep és munkaszüneti nap miatt  
                     kimaradt szállítást haladéktalanul pótolja, a pótlás napját  
                     közhírelje. 
 d./  A szolgáltató évi egy alkalommal külön díjfizetés nélkül  
                     lomtalanítást végez a község területén. 
 e./  A hulladék elszállítása során  olyan gondossággal kell  
                     eljárni,hogy a hulladék a szállítójárműbe ürítéskor , illetve  
                     a szállítás folyamán ne szóródjon  és más környezet- 
                     terhelést  se idézzen elő. 
 
/2/   A szolgáltató csak az adott területen rendszeresített szabványos 
tartályban elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.  
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/3/   A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:  
 
 a./  az nem a rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett  
                     gyűjtőtartályba kerül átadásra és a megállapított  
                     súlytömeget jelentősen meghaladja. 
 
 b./  a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel –az  
                     ingatlan tulajdonosának felróható okból-  nem üríthető.  
 
 c./  a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítést, illetve a  
                    szállítást végző személyek életében, testi épségében,  
                    egészségében, továbbá a járműben, vagy berendezésben 
                    kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve ártalmatlanítás  
                    során veszélyezteti a környezetet. 
 
 d./  érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály 
                    mérgező,robbanó, folyékony, vagy olyan anyagot tartalmaz,  
                    amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető,  
                    nem szállítható,illetve nem ártalmatlanítható és nem minősül 
                    jelen rendelet szerint települési szilárd hulladéknak.  
 
/4/   A szolgáltató a tulajdonost írásban haladéktalanul értesíti a hulladék 
       elszállítás megtagadásának tényéről.  
 
/5/   Közszolgáltató évi két alkalommal köteles gondoskodni a tartályok  
       fertőtlenítéséről. 

8.§.  
 

/1/   A tulajdonos kötelezettségei, feladatai a közszolgáltatás igénybe-  
       vételekor: 
 a./  jelen rendeletben meghatározott és részére biztosított  
                    gyűjtőedényt használni 
 b./  a gyűjtőedényt szállítási napokon a szolgáltató által  
                    meghatározott időpontig a gyűjtést végző gépjárművel  
                    megközelíthető helyen kihelyezni úgy, hogy az a  
                    közlekedést ne akadályozza.  
 
/2/   A köztisztasági szolgáltatásba bevont területeken lévő nem lakás- 
       célú helyiségek tulajdonosai a lakóházak gyűjtőedényeit nem  
       használhatják, külön szabványos gyűjtőedényt  kötelesek 
       beszerezni, illetve bérelni és külön közszolgáltatási szerződést kötni  
       a szolgáltatóval. 
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/3/   Tilos a gyűjtőtartályba radioaktív, folyékony, mérgező, tűz-és  
        robbanásveszélyes anyag, salak, állati tetem, trágya, vagy  
        veszélyes hulladék  /olajos rongy, olajos flakon, fáradt   olaj,  
        használt akkumulátor, festékes doboz, festékes rongy, festékek  
        maradékai, lejárt  szavatosságú  gyógyszerek, növényvédőszeres  
        göngyölegek, stb. elhelyezése/. 
 
/4/   A veszélyes hulladékok tulajdonosai, birtokosai kötelesek a  
       keletkezett veszélyes hulladékot elkülönítetten gyűjteni, engedé- 
       lyezett ártalmatlanító helyre szállítani. 
 

9.§.  
 

/1/   A lakossági közszolgáltatás ellátásáért a tulajdonos az e rendelet  
       1.sz.mellékletében meghatározott, a közszolgáltatás ellátásával 
       arányos díjat köteles fizetni. A díjat az Önkormányzat évente  
       felülvizsgálja. 
 
/2/   Gazdálkodó és egyéb szervezetek, szervek külön szerződés alapján 
       a szolgáltatóval kötött megállapodás szerint kötelesek a fizetést  
       teljesíteni. 
 
/3/   A    120 l-es gyűjtőtartályba legfeljebb   30 kg, 
       az 1100 l-es gyűjtőtartályba legfeljebb 270 kg hulladék helyezhető  
       el. 
 
/4/   A tulajdonos a közszolgáltatás díját három havonta számla alapján a  
      szolgáltató által meghatározott módon köteles megfizetni. 
 
 /5/  Aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos  kötelezettségeit  
       nem teljesíti, nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizeté- 
       sét, ha a szolgáltató az ő részére a  közszolgáltatást  felajánlotta,  
       illetve a közszolgáltatás teljesítésére a rendelkezésre állását, vagy  
       teljesítését igazolja. 
 
/6/  A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan  
      tulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.  
 
/7/   A díjhátralék behajtására a Hg.tv.26.§. /2/-/4/ bekezdései az  
       irányadóak. 
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10.§. 
 

/1/   A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségek  
       teljesítéséről a jegyző a hivatal útján gondoskodik. 
 
/2/   A külön jogszabályban foglalt köztisztasági szabálysértésen túl  
       szabálysértést követ el  és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal  
       sújtható aki: 
 a./  a települési szilárd hulladékkal összefüggő közszolgáltatást  
                     nem e rendeletben foglalt módon veszi igénybe 
 b./  a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást  
                     jogosulatlanul végez 
 c./   hulladékot nem a kijelölt hulladéklerakóban helyez el, a  
                     közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelességeit 
                     nem teljesíti. 

11.§. 
 

E rendelet 2004. május1-én lép hatályba, egyidejűleg az 5/2002. /IV.26./ 
és az azt módosító, kiegészítő 13/2002/XII.20./,a 10/2003/IV.18/ és 
20/2003./XII.18./önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 

 
Kengyel,2004.április 20. 
 
 
/:  Czédly Gyula  :/                                                 /:  Szabó István  :/ 
    polgármester                                                             jegyző 
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1.sz.melléklet 
 

 
I.Kötelező  közszolgáltatás igénybevételéért / kommunális szilárd 
hulladék/ 
a közszolgáltatónak fizetendő díj:: 
 120 l-es kuka       135 Ft/ürítés 
 1100 l-es konténer               1350 Ft/ürítés 
 
II. A kengyeli szilárd hulladék-lerakóhelyre nem a kötelező 
közszolgáltatás igénybevételével szállított hulladékért a Kengyeli 
Polgármesteri Hivatalnak fizetendő díjak: 
 
 

II.1.Kommunális hulladék 
    120 l-es kuka       135 Ft 
  1100 l-es hulladéktároló             1 350 Ft 
        1 zsák         70 Ft 
 

II.2.Építési törmelék /szerves anyag mentes/   
   
  1 m3                  1680 Ft 
 

II.3.Föld 
  1 m3                   560 Ft 
 
III. a szilárd kommunális hulladékgyűjtésre átadott 120 l-es kuka 
bérleti díja: 
 III.1 Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
társaságok részére 

120 l-es kuka :     138 Ft/hó 
 
 
 
 
A mellékletben meghatározott díjak az Áfa-t tartalmazzák 


