
1 
 

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelete 

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

19/2016. (VIII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, 143.§ (4) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 

88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazásával élve a településen végzett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással kapcsolatosan a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2016.(VIII.11.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban R.) címei 1-18. sorszámozást kapnak. 

 

2. § A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2. Értelmező rendelkezések 

 

2.§ 

 

E rendelet alkalmazásában: 

1. csomagolási hulladék: a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szerint 

meghatározott fogalom. 

2. elkülönítetten gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg – adott esetben típus – 

szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú 

hulladéktól elkülönítetten gyűjtenek. 

3. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő szállítás céljából; a 

gyűjtés magába foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is. 

4. gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, 

valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés. 

5. háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint 

lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt 

helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő 

hulladékot. 

6. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, 

amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz 

hasonló. 

7. hulladék: bármely anyag vagy tárgy, melytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy 

megválni köteles. 

8. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, 

gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett 

hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező 

jelleggel igénybe veendő szolgáltatás. 

9. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék: a Ht. 42. § (1) bekezdés a)-d) 

pontjában meghatározottak szerint összegyűjtött, átvett, illetve elszállított hulladék, ideértve az 

ilyen hulladék kezeléséből származó másodlagos hulladékot is. 

10. hulladékgyűjtő sziget: a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú 

háztartási hulladékok gyűjtésére szolgáló, közterületen, felügyelet nélkül kialakított, a lakosság 

részére folyamatosan rendelkezésre álló, szabványosított edényzettel rendelkező begyűjtőhely.  
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11. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint társasház és a 

lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szerződéses jogviszony 

keretében kötelező jelleggel igénybe veszi. 

12. Koordináló Szerv: az állam, hulladékgazdálkodási közfeladatainak ellátására létrehozott 

szerve, azaz a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

13. közszolgáltató: az a külön jogszabály szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a 

települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el. 

14. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló 

földterület, amelyet az ingatlan- nyilvántartás ekként tart nyilván. 

15. lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan 

háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit 

meghaladja.  

16. másodlagos hulladék: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése 

során képződő, további kezelést igénylő maradék hulladék. 

17. szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása. 

18. települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék. 

19. üdülőterület: a helyi építési szabályzatban üdülőterületen lévő, a Csengedi- holtág melletti 

telkek összessége. 

20. vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző 

fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól 

eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek. 

21. zöldhulladék: kertben vagy kertészeti tevékenység során képződő növényi eredetű települési 

hulladék. ” 

 

3. § A R. 8. § (4) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezés lép: 

 

„8. § (4) A komposztálásra alkalmatlan zöldhulladék felaprítás után a gyűjtőedényben, annak 

befogadó képességéig elhelyezhető.” 

 

4. § A R. 8. § (7) bekezdés g) pontja helyébe, az alábbi rendelkezés lép: 

 

„8. § (7) …(g) olyan hulladék, amelynek gyűjtése, vagy szállítása a gyűjtő- gépjármű műszaki 

berendezéseiben rongálódást okozhat.” 

 

5. § A R. 9. § (4) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezés lép: 

 

„9. § (4) Házhoz menő lomtalanítás esetében a lomtalanításra vonatkozó közszolgáltatást az 

ingatlanhasználó csak a Közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban veheti igénybe, és 

ilyen esetben a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.” 

 

6. § A R. 10. címének elnevezése helyébe, az alábbi szöveg lép 

 

„10. Elkülönített hulladékgyűjtés” 

 

7. § A R. 10. § (1) bekezdésének helyébe, az alábbi rendelkezés lép: 

 

„10. § (1) Az elkülönített hulladékgyűjtés formái: 

a) Házhozmenő gyűjtés: családiházas övezetben az ingatlanokhoz biztosított 

gyűjtőedények ürítésével, valamint emblémás zöldhulladékos zsákok 

elszállításával, gyűjtőjáratos formában. 

b) Gyűjtőszigetes gyűjtés: különösen a lakótelepi övezetekben a gyűjtőszigeteken 

kihelyezett konténerbe a 3 féle frakció (öblösüveg, papír, PET palack) ürítésével.” 
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8. § A R. 13. § (4) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezés lép: 

 

„13. § (4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a 

közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 

állást igazolja.” 

 

9. § (1) A R. 1.§. (1) bekezdéséből valamint a 6. § (4) és (8) bekezdéséből a „szilárd” kifejezések 

törlésre kerülnek. 

 

10. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

 

Wenner-Várkonyi Attila 

polgármester 

Dr. Hoffmann Zsolt 

jegyző 

  


