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Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/201 l.(II.23.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

(2/2012. (125.), 39/2012. (XII. 12.) 42/2012. (XII 19.), 8/2013. (IV. 24.)önkormányzati rendelettel
egybeszerkesztve)

Örményes Község Önkormányzata a Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja: *3

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. ~. (1) E rendelet célja: Kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevezetése az emberi
egészség védelme és a környezet megóvása érdekében.

(2) E rendelet nem terjed ki az állati hulladék elhelyezésére és kezelésére, melyre külön
önkormányzati rendelet vonatkozik.

Alapfogalmak

2.~. E rendelet alkalmazásában:
a) Közszolgáltató: Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
b) Gyűjtőedényzet: ..

ba) A Tiszatenyői Közös Onkormányzati Hivatal Orményesi Kirendeltsége
(továbbiakban: Hivatal) által azonosító jellel ellátott 70 és 120 —es tartály,
bb) Hulladékgyűjtő zsák, melyet a Közszolgáltató bocsát a lakóingatlan használók
rendelkezésére térítés ellenében.

II. A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTALMA, A KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL
ELLÁTOTT TERÜLET IIATÁR4I

Az önkormányzat feladatai

3.~. (1) Örményes önkormányzata az ingatlan tulajdonosoknál, használóknál (a továbbiakban:
tulajdonos) keletkező települési szilárd hulladék kezelésére kötelező közszolgáltatás
(továbbiakban: közszolgáltatás) vezet be és tart fenn.

(2) A közszolgáltatás kiterjed ajogszabályokban meghatározottakon túl és azzal összhangban:
a.) A gyűjtőedényzetben elhelyezett hulladék elszállítására.
b.) A hulladék ártalmatlanítását szolgáló hulladékkezelő telep működtetésére,

megszüntetésére, rekultivációjára.
c.) A közszolgáltatási díj mértékének és fizetésének meghatározására.
d.) Evi egyszeri alkalommal térítésmentes lomtalanítási akció végrehajtására.
e.) Igény esetén gyűjtőedényzet biztosítása.



f.) A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken gyűjtőedényzet biztosítása, a
gyűjtőedényzetben elhelyezett hulladék elszállítása.

(3) A közszolgáltató a nem e rendelet 2. ~ b) pont szerinti gyűjtőedényzetben elhelyezett
kommunális szilárd hulladékot nem szállítja cl. ~

4. ~. A települési szilárd hulladék elhelyezésének helye a Kétpói Regionális Hulladéklerakó
Telep.

Az ingatlan tulajdonos kötelezettségei

5. ~. Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

6.*. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan területén keletkező szilárd hulladékot
gyűjteni, és azt a közszolgáltatónak a a szállítójárművével könnyen megközelíthető
közterületen elhelyezett, a 2. ~ b) pont szerinti gyűjtőedényzetben átadni.

(2) Az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni, hogy az (1) bek. szerinti átadáskor a hulladék
a lezárt vagy lecsukott tetejű gyűjtőedényzetben maradjon, abból hulladék ne szóródhasson
ki, és a kihelyezett gyűjtőedényzet a közlekedést ne gátoltja.

(3) Az ingatlan tulajdonosának a gyűjtőedényzetet az ingatlan előtt kell elhelyezni minden hét
hétfői napon reggel 7.00 óráig. Amennyiben a hétfői nap munkaszüneti nap vagy ünnepnap, a
hulladékszállítás napja a munkaszüneti napot vagy ünnepnapot követő első munkanap.

*4

7.~.
Hatályon kívül helyezve.

A közszolgáltató kötelezettségei

8.~. (1) A hulladék begyűjtése során a közszolgáltató az ingatlan tulajdonostól a 2.~ b) pont
szerinti gyűjtőedényzetben elhelyezett hulladékot a 6.~ (3) bekezdése szerinti
rendszerességgel begyűjti és elszállítja a 4. *-ban kijelölt hulladékkezelő telepre.

(2) A hulladék összeszedése a rendelet 6.~.(3) bek. szerinti napon 7.00 órától történik.

(3) A közszolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a közszolgáltatást csak törvényben,
kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, korlátozhatj a.

(4) A közszolgáltató csak az Oly módon elhelyezett hulladékot köteles elszállítani, amelyből a
gépjárműre felrakás során a hulladék nem szóródik ki.

(5) A szelektív hulladékgyűjtő sziget helye: Dózsa György Út 264/l 79.brsz. ingatlan (telefon
központ) előtt

(6) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek formája: A rendelet 8.*.(7) bekezdésében megjelölt
közterületen elhelyezett, felirattal és piktogranimal ellátott gyűjtőedényben az alábbi
hulladékok helyezhetők cl.

a.) Sárga színű gyűjtőedényzetben műanyag hulladék
b.) Fehér színű gyűjtőedényzetben fehér üveghulladék



c.) Zöld színű gyűjtőedényzetben színes üveghulladék
d.) Kék színű gyűjtőedényzetben papírhulladék

A szolgáltatást igénybe vevők kötelezettségei

9. ~. Az önkormányzat által biztosított gyLíjtőedényzet őrzéséről és tisztán tartásáról a bérlő
felel. Amennyiben a bérelt gyűjtőedényzet a bérlő hibájából elveszik, vagy úgy
megrongálódik, hogy használhatatlarmá válik, a bérlő Saját költségén köteles pótolni.

III. SZERZŐDÉSKÖTÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

1 O.*. (1) A közszolgáltatási szerződés e rendelet alapján a szerződés aláírásával jön létre.

(2)*3 Az ingatlan tulajdonosa a hulladék elszállítására köteles szerződést kötni a Fegyverneki

Vízmű és Községgazdálkodási Intézménnyel. A szerződéseket a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény tartja nyilván.

(3) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a.) A szerződő felek nevét, címét.
b.) A közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját és az ürítés idejét napok szerint.
c.) A teljesítés helyét, ami a rendelet 6.*. szerinti.
d.) A közszolgáltatás díját.
e.) A díj fizetés módját.
f.) A közszolgáltatási díj be nem fizetése esetén a behajtásra utaló szabályt.
g.) A szerződés módosítás feltételeit.
A megkötött szerződésekre és ennek számítógépes nyilvántartására az Adatvédelmi
Szabályzat előírásait kell alkalmazni.

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a Hivatalhoz a szerződés módosításának kezdeményezését
a módosítást megelőző 8 napon belül bejelenteni, a módosítás okának megjelölésével.

IV. A KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJE

11. ~. A gyűjtőedényzet őrzéséről, tisztán tartásáról, valamint a gyűjtőedényzet közterületen
történő elhelyezése során a szennyeződés eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

12. ~. A kihelyezett gyűjtőedényzetből a közszolgáltató által történő hulladékürítés kivételével
hulladékot eltávolítani tilos!

13. ~. A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényzet ürítése során esetlegesen keletkező
szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

*4

14. ~.

Hatályon kívül helyezve.



1 5.~. Ha a gyűjtőedényzetben olyan hulladékot helyeztek el, ami p1. tömörítés, befagyás, stb.
következtében az edény nem üríthető, az ingatlan tulajdonos a közszolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé tenni a következő szállításig.

1 6.*. Tilos a gyűjtőedényzetben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot,
állati tetemet vagy egyéb, az emberi életet, testi épséget, egészséget veszélyeztető anyagot
vagy veszélyes hulladékot (p1. festékek maradékai, festékes doboz, gyógyszerek, növényvédő
szeres göngyölegek, használt akkumulátorok, használt száraz elemek, fáradt olaj, olaj os
rongy, stb.) elhelyezni.

V. LOMTALANÍTÁS

17.~.(1) Lomtalanításra minden év május hónapjában kerül sor.

(2) A lomtalanításra szánt hulladékot az ingatlan tulajdonosok a rendelet 6.~.(3) bek. szerinti
időpontra a gyűjtőedényzet mellé helyezik el. Ennek elszállítását a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény*3végzi.

(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, zöld területet, növényzetet ne károsítsa, és ne járjon
baleset-, vagy károkozás veszélyével.

*3

18.*.
Hatályon kívül helyezve.

1 9.*. A háztartásban keletkező veszélyes hulladékok (p1.: festékek maradékai, festékes doboz,
gyógyszerek, növényvédő szeres göngyölegek, használt akkumulátorok, használt száraz
elemek, fáradt olaj, olajos rongy, stb.) gyűjtését és szállítását az ingatlan tulajdonosa köteles
megoldani.

VI. DÍJ FIZETÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK*4
Hatályon kívül helyezve.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

2O.~. A külterületen talált hulladékot a Hivatal szállítja el a rendelet 4.~-ban meghatározott
hulladékkezelő telepre.

21. ~. Közterületen (parkokban, buszmegállókban, temetők előtti közterületen) az e rendelet
2. ~ b) pontjában meghatározott gyűjtőedényzetet kell elhelyezni, melyet a közszolgáltató ürít
és szállít el.

VIII. SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK*2
Hatályon kívül helyezve.



IX. HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉS

22. ~ .( 1) Ez a rendelet 2011. március 1 -től lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
települési hulladékokkal kapcsolat közszolgáltatásokról szóló többször módosított
1/2007.(I.9.)sz. rendelet.

Török Csaba Buzás Istvánné dr.
alpolgármester jegyző

*1 2/2012. (I. 25.)önkormányzati rendelettel módosítva. (A módosítás 2012.01.01-én lép
hatályba.)

*2 39/2012. (XII. 12.)önkormányzati rendelet. (A módosítás 2012.12.12-én lép hatályba.)
*3 42/2012. (XII. 19.)önkormányzati rendelettel módosítva. (2012.12.31-én lép hatályba.)
*4 8/2013. (IV.24.)rendelettel módosítva. (2013.04.24-én lép hatályba.)

Örményes, 2012. december 19.

Fürj Jánosné Buzás Istvánné dr.
alpolgármester jegyző

Kihirdetve: 2013. IV.24-én



A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 7/2011.(II.23.)sz. rendelet

1 .sz.melléklete

Települési hulladék közszol~áltatási díja
*4

Hatályon kívül helyezve.

*4

2.
Hatályon kívül helyezve.
*4

3.
Hatályon kívül helyezve.

a)*4

d)*4

e) A 70 év feletti egyedül élő személyt, amennyiben jövedelme nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, 50 %-os önkormányzati támogatás
illeti meg.
Az önkormányzati támogatás a kérelmezőt a 70. életév betöltését követő hónap 1 -től
illeti meg, kérelemre.
A kérelenmek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, a kérelem tárgya
megjelölésével, melyhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző három havi
jövedelem igazolását.


