Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének
1/2009.(I. 30.) rendelete
a szervezett települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban: Képvisel -testület)
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
A rendelet célja, hatálya
1.§
(1)

E rendelet célja, hogy a környezet védelme érdekében meghatározza Balatonkenese közigazgatási
területén azokat a feladatokat, melyek a hulladékgazdálkodási törvény és végrehajtása tárgyában
kiadott rendeletekb l adódóan a helyi önkormányzatra hárulnak.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Balatonkenese közigazgatási területén lév valamennyi ingatlan,
önálló lakó és üdül egység tulajdonosára, használójára (továbbiakban ingatlantulajdonos),
függetlenül attól, hogy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez társaság,
továbbá valamennyi gazdálkodó szervezetre – akár termék el állítója vagy forgalmazójamelynek tevékenysége során települési hulladék képz dik.
A közterületek használatát, tisztántartását, valamint az állattartás szabályait külön rendelet
tartalmazza.
(3)

A település közigazgatási területén lév valamennyi ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkez ,
birtokába került települési szilárd hulladék gy jtésér l és annak a begy jtésére feljogosított és
engedéllyel rendelkez hulladékkezel nek (továbbiakban: közszolgáltató) történ átadásáról az e
rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(4)

Tilos a hulladékot elhagyni, a gy jtés, a begy jtés, lerakás szabályaitól eltér
felhalmozni, ellen rizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(5)

A rendelet a települési- és egyéb szilárd hulladék rendszeres gy jtésére, begy jtésére és
elszállítására vonatkozik.

(6)

Nem alkalmazható a rendelet az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékra,
valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefügg tevékenységre.

módon-

Hulladékkezelési közszolgáltatás
2.§
(1)

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart
fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gy jtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és
kezelésére.
Ezen tevékenységek ellátásáról kötelez helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelez helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illet leg kötelezett közszolgáltató a többségi önkormányzati
tulajdonban lév ZÖLDFOK Településgazdálkodási és Kommunális Zrt. (8600, Siófok BajcsyZs. u. 220.) - továbbiakban: közszolgáltató -, a 2003. május 22-én aláírt és többször módosított
közszolgáltatási szerz dés alapján.

Értelmez rendelkezések
3.§
(1) Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkez – rendszeresen vagy alkalmilag képz d –
háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag, a veszélyes hulladék és a
radioaktív hulladék kivételével.
(2) Háztartási hulladék: a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb
helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken a
rendeltetésszer használat során keletkezett szilárd hulladék, így a salak (beleértve a központi
f tésb l keletkezett salakot is), a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg,
papír, konyhai hulladék (ideértve a m anyag és konzervdobozt, üveget, kisebb méret
bútordarabot), továbbá az 5 kg súlyhatárig terjed falvakolat.
(3) Nem háztartási hulladék: a (2) bekezdésben meghatározott helyiségekben (területeken) keletkezett
szemét közül nem min sül háztartási szemétnek: emberi ürülék, az állati hulla és trágya, jég, hó,
sár, az épület egyes részeinek megrongálódásából, bontásából vagy javításából származó
nagyobb mennyiség anyag, továbbá a kerti és a gazdasági m velés során keletkezett hulladék,
falevél, nyesedék, levágott f , a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlása során
keletkezett hulladék, ha a mennyisége meghaladja a napi 0,015 m3-t.
(4) Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkez , háztartási hulladékhoz
hasonló jelleg és összetétel , veszélyesnek nem min sül hulladék
(5) Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képz dött vagy
felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végz szolgáltató által
rendszeresített gy jt edényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhet el, amelynek
elszállításáról és ártalmatlanításáról az önkormányzat a közzétételr l szóló hirdetményben foglalt
id pontban, de évente legalább egy alkalommal térítésmentesen gondoskodik.
(6) Hulladékkezel : az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a
hulladék birtokosától átveszi, kezeli.
(7) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gy jtése, begy jtése, szállítása, el kezelése, tárolása,
hasznosítása és ártalmatlanítása.
(8) Közszolgáltató: a település közigazgatási területén a szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezel .
(9) Közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló szervezett, a helyi rendeletben
meghatározott módon kötelez en igénybevev szolgáltatás.
(10) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
szolgáltatónak fizetend , az e rendeletben meghatározott díjfizetési id szakra vonatkozóan
megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen
történ elhelyezésének díjhányadát is.
(11) Hulladékudvar: Balatonkenese Dózsa György utca végén a a Falugondnokság üzemeltetésében
lév hulladéktömörít , a települési szilárd hulladék átvételére és az elszállításig elkülönített és
tömörített módon történ tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begy jt hely.
(12) Hulladékgy jt sziget: a háztartásokban keletkez , hasznosításra alkalmas, különböz fajtájú,
elkülönítetten gy jtött, települési szilárd hulladék gy jtésére szolgáló, lakóövezetben,

közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begy jt hely,
szabványos edényzettel.
(13) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkez szervezet, akinek, illet leg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy használatában
lév ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.
(14) Állandó lakos: az ingatlan címe egyben az ingatlantulajdonos állandó lakcíme is.
(15) Üdül tulajdonos: az ingatlan címe és az ingatlantulajdonos állandó lakcíme különböz .
(16) Beépítetlen ingatlan: a Földhivatali nyilvántartás alapján.
II. FEJEZET
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei,
a közszolgáltatás résztvev inek jogai és kötelezettségei
4.§
(1) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének
ténye hozza létre.
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást 2003. január 1-jét l 2012. december 31-ig köteles elvégezni.
(3) A nagyközség területén a belterületi ingatlantulajdonosok részére – a közszolgáltató járm véhez
rendszeresített, a rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett rtartalmú – gy jt tartály (kuka),
illetve a 2. számú mellékletben felsorolt területeken, utcákban m anyag zsák – a 2. számú
melléklet szerinti éves maximális darabszám mértékéig – igénybevétele kötelez .
(4) A közszolgáltatást az állandó lakás céljára szolgáló ingatlanok tulajdonosai egész évben, az
üdül ingatlan tulajdonosok az év 7 hónapjában – április 1-jét l október 31-ig – kötelesek igénybe
venni.
(5) Az üdül ingatlanoknál az év többi id szakában nincs szervezett szemétszállítás, és a (2) bekezdés
szerinti zsákok sem alkalmazhatók, de az ingatlantulajdonos továbbra is köteles gondoskodni a
szemét összegy jtésér l és elszállításáról.
(6) A közszolgáltatást a kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek a nyitva tartásuk, illetve
m ködésük idejére, de legalább 5 hónapra (május 1. - szeptember 30.) kötelesek igénybe venni.
(7) A közszolgáltatás az érintett üdül kre, vállalatokra és egyéb szervekre, kereskedelmi- és
vendéglátó-ipari egységekre (állami, szövetkezeti és magán), szolgáltatást végz kre is kiterjed. E
szervek, egységek vezet i a szolgáltatóval külön szerz dést kötelesek kötni.
(8) A hulladékbegy jtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és id pontját) a rendelet
1. számú melléklete tartalmazza.

5.§
(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett települési szilárd hulladéknak az ingatlanra
történ összegy jtésére és tárolására a keletkezett hulladék mennyiségének megfelel számú
gy jt tarályt – 60, 110 vagy 240 literes – köteles beszerezni, és köteles annak elhelyezésér l,
folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti fert tlenítésér l, elhasználódás esetén pótlásáról
gondoskodni.
(2) A gy jt edény rtartamát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltató által rendszeresített
m anyagzsák felhasználásával jogosult.
(3) Éles vagy csorbult szél és más módon megrongálódott, illetve fedetlen gy jt tartály, sérült
m anyagzsák használata tilos.
(4) A közszolgáltató a gy jt edény kiürítését a t le elvárható gondossággal köteles végezni. Az
okozott kárt annak javításával, vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a
meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gy jt edény javítása, pótlása
az ingatlantulajdonos kötelezettsége. A közszolgáltató munkavállalói munkavállalói a
gy jt edényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott
települési szilárd hulladékot összetakarítani.
(5) A gy jt edényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, forró
hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a közszolgáltató
munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító
járm vét. E rendelkezés megsért i az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.
6.§
(1) Az egy gy jt tartály feletti mennyiség elszállítására és az üdül tulajdonosok a hét hónapon túli
szállításra a közszolgáltatóval külön szerz dést köthetnek.
(2) Az alkalomszer többletszállításra a közszolgáltatónál a szállításkor kiállított számla megfizetése
ellenében van lehet ség.
7.§
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkez vagy birtokába került települési szilárd
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gy jteni, továbbá hasznosításáról
vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos
köteles:
a) az ingatlanán keletkez hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,
b) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az
elszállításra való átvételig gy jteni, illetve tárolni, ennek során megfelel gondossággal eljárni
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot
ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
c) az ingatlanán keletkez települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begy jtésre e rendeletben feljogosított
közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.
(2) A közigazgatási területen lév ingatlanok, építmények tulajdonosai nem vonhatják ki magukat a
közszolgáltatási díj megfizetése alól az összegy jtött hulladék mennyiségére, a hulladék más
irányú hasznosítására, illet leg arra való vonatkozással, hogy a közszolgáltatást nem veszik
igénybe.

(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti feltéve, hogy számára a közszolgáltató a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
8.§
Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos nevének és
elérhet ségi címének a közszolgáltatóhoz történ bejelentése napjáig a háztartási hulladék elszállítása
után esedékes közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos köteles megfizetni. Öröklés esetén a díj
megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.
9.§
A beépítetlen belterületi ingatlan tulajdonosa akkor köteles a szemétszállítás igénybevételére, ha
tevékenysége folytán az ingatlanán olyan hulladék keletkezik, amely megfelel a 3.§ (1) és (2)
bekezdésében meghatározott települési szilárd – háztartási – hulladék fogalmának.
10.§
(1) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata el tti
közterület és az úttest között legalább 1 m széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani,
síkosság- mentesíteni annak érdekében, hogy a gy jt edény ürítése, illetve a m anyag zsák
elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.
(2) A gy jtés idejére a közterületre történ kihelyezés, a gy jtést követ en a gy jt edény saját
ingatlanra történ visszahelyezése az ingatlantulajdonos, illetve a közszolgáltató kötelezettsége.
Az ingatlantulajdonos köteles a gy jt edényeket a hulladék elszállítása céljából a közzolgáltató
által megjelölt id pontban a gy jtés idejére a közterületre kihelyezni illetve visszahelyezni a
gy jtést követ en a saját ingatlanára.
(3) Több ingatlan, lakóépület vagy más lakás gy jt edénye a polgármester engedélye alapján
közterületen is elhelyezhet , amennyiben erre a célra megfelel en kialakított gyalogos- és közúti
forgalmat, illet leg más funkciót nem zavaró tároló-hely rendelkezésre áll.
(4) Közterületen, bármilyen méret gy jt edény elhelyezése - a szállítás napját kivéve -, vagy tárolása
kizárólag a polgármester engedélye alapján történhet. Az ingatlantulajdonos a gy jt edényeket az
ingatlan területén belül köteles elhelyezni.
Gyüjt edényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében
szabályozott közterület-használati engedély alapján lehet.
(5) Közterületen mindennem háztartási és egyéb hulladék elhelyezése a lomtalanítási akció
id tartama kivételével tilos.
11.§
(1) A közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot e
rendeletben el írt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék lerakóhelyre, illetve
annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelel módon gondoskodni.
(2) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag a közszolgáltató
tulajdonában lév , m ködési engedéllyel rendelkez hulladékkezel - ártalmatlanító telepen lehet
elvégezni. 2009. július 1.-ig a Balatonszabadi telep m ködik, ezt követ en a Somi hulladékkezel ártalmatlanító telep.

12.§
A közszolgáltató járm vének személyzete az intézményes hulladékszállításnál a háztartási szemetet az
ingatlan bejárata el tti közúton veszi át. Ott, ahol az útviszonyok, vagy egyéb akadályok ezt nem
teszik lehet vé, a szemét átvétele a legközelebbi arra alkalmas helyen történik.
III. FEJEZET
Közszolgáltatás díja, díjfizetés
13.§
(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vev
ingatlantulajdonos a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott összeg rendszeres
közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltatónak megfizetni. A közszolgáltatási díj változásáról
közszolgáltató
írásban
köteles
értesíteni
a
közszolgáltatást
igénybe
vev ket.
A hulladékkezelési közszolgáltatás díját az önkormányzat fels bb szint jogszabályok alapján
határozza meg, mely ürítési díjból áll.
Az ürítési díj a gy jt edények térfogata és a jelen rendeletben meghatározott ürítési gyakoriság
alapján számított díjrész, amely a hulladékkezelés és ártalmatlanítás valamennyi indokolt
költségeinek és ráfordításainak megtérülését biztosítja.
(2) Az ürítési díj összegének megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult 1 db 110 l
térfogatú gy jt edényzet rendszeres használatát vélelmezi, ameddig az ingatlantulajdonos az ett l
eltér térfogatú gy jt edényzet elszállítására vonatkozó igényét nem jelenti be. Az edényzet
módosítását minden hónap 20-ik napjáig a ZÖLDFOK Zrt. Ügyfélszolgálatán írásban kell jelezni.
14.§
(1) A közszolgáltatási díjat a szolgáltató negyedévente, utólag számlázza ki és szedi be.
(2) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díját a tulajdonos a szolgáltató által
meghatározott id ben és az értesítésben foglaltak szerint köteles befizetni. A késedelmes befizetés
esetén a szolgáltató késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat a mindenkori jogszabályban
meghatározott mérték.
15.§
(1) A közszolgáltatás díját tartalmazó értesítés, számla adataival, illetve összefüggésével kapcsolatban
a tulajdonos a közszolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével
kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya nincs.
(2) A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató - egyet nem értés esetén is - 15 napon belül
írásban válaszolni köteles. Ha a tulajdonos túlszámlázást megállapító kifogásnak a szolgáltató
helyt ad, a tulajdonos részére a többletösszeget és id arányos kamatait visszafizeti, vagy a
tulajdonos kérésére az esedékes díjfizetési kötelezettségbe betudja.
16.§
(1) A szemétszállítási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhel
adók módjára behajtható köztartozás.

díjhátralék

(2) A díjhátralék keletkezését követ 30 napon belül a szolgáltató a tulajdonost írásban szólítja fel az
elmaradt díj - kamattal növelt összegének - fizetési kötelezettség teljesítésére.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követ 90 napot követ en a
közszolgáltató- a felszólító levél másolatával és az átvételt igazoló térítvény megküldésével- a
díjhátralékot az Önkormányzattól igényelheti.
17.§
(1) A tulajdonos megtagadhatja a díj kifizetését abban az esetben, ha a szolgáltató a közszolgáltatási
kötelezettségének nem tesz eleget.
(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a szolgáltatót a közszolgáltatás
nyújtását az id járás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozza és a szolgáltató az akadály
elhárulását követ en a lehet legrövidebb id n belül pótolta mulasztását.
18.§
(1) Nem kell az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási díjat megfizetni:
- mindaddig, amíg ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény
nincs elhelyezve;
- ha a közszolgáltató nem tesz eleget a közszolgáltatási kötelezettségének.
(2) Nem kell a gazdálkodó szervezetnek közszolgáltatási díjat fizetni ha a 20.§ (1) bekezdés alapján
mentesül a közszolgáltatás igénybevételét l.
A közszolgáltatás szüneteltetése
19.§
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethet , illet leg korlátozható.
A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok
20.§
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezelésér l
a) 12.§-ban foglaltaknak megfelel en nem gondoskodik, vagy
b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési hulladéka keletkezik, a
közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés - a környezetvédelmi
felügyel ség által igazoltan - környezeti szempontból a 12. §-ban meghatározottaknál
lényegesen kedvez bb megoldással történik. /Hgt. 21. § (2) bekezdés/
(2) Az olyan gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a keletkezett települési hulladékuk heti mennyisége
nem haladja meg a 110 litert, egyazon gy jt edényben is gy jthetik a hulladékukat.
(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyel ség által engedélyezett - települési
szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel
rendelkezik, a közszolgáltatás kötelez igénybevétele alól mentesül, ha a tevékenysége során
képz dött települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben
gondoskodik.

(4) Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelez közszolgáltatást nem veszi igénybe, a külön
jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkez
hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésr l, a kezelt
és a kezelés eredményéb l származó hulladékról nyilvántartást, a kezel létesítmény m ködésér l
üzemnaplót vezetni és ezekr l a hatóságnak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezet a
közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának mennyiségér l, összetételér l, keletkezésének
forrásáról és kezelésének módjáról köteles a jegyz t tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e
tájékoztatási kötelezettséget elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni.
IV. FEJEZET
A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelkezések
21.§
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató, egyéb
gazdasági, valamint a közintézmények m ködése során technológiai tevékenységb l keletkezett
hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosoknak a Hgt. 13.§ (1)
bekezdésében megjelölt, a hulladék termel jére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell
eljárni.
(2) A hulladék termel je, birtokosa a tevékenységének gyakorlása során keletkezett vagy más módon
birtokába került hulladékot köteles gy jteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról
köteles gondoskodni.
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termel je, birtokosa
a) a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás,
berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkez hulladékkezel nek történ átadással, a kezelés
költségeinek megfizetésével teljesíti.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot m ködési engedéllyel rendelkez hulladék lerakóhelyre,
továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkez ártalmatlanító helyre vagy
hasznosító helyre a hulladék termel je, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.
(5) Az ingatlantulajdonos jogosult az (1) bekezdés szerinti hulladékának begy jtése, elszállítása,
ártalmatlanítása vagy hasznosítása céljából a szolgáltató közszolgáltatását igénybe venni, de a
szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkez gazdálkodó szervezetet is
igénybe vehet.
(6) Az egyéb szemét elszállításáról a hulladék és szemét keletkezését okozó szervezet, személy
köteles gondoskodni.
22.§
(1) Az egyéb, nem háztartási – veszélyes hulladék és építési törmelék kivételével –
elhelyezésére az önkormányzat által kijelölt hulladékudvarban is lehet ség van.

hulladék

(2) A Balatonkenese Dózsa György utca végén lev önkormányzati tulajdonú hulladékudvarban a
hulladék elhelyezésének díja: bruttó 2. 500.-Ft/m3.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli leszállításához a
hulladékszállítási tevékenységre feljogosított gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot a m ködési engedéllyel rendelkez hulladék
lerakóhelyre, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkez ártalmatlanító
helyre vagy hasznosító helyre és a hulladékudvarba külön engedély nélkül is elszállíthatja.
23.§
(1) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárm be
történ ürítéskor, illet leg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést se idézzen
el . Szállításból ered szennyez dés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyez dés
mentesítésér l és az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termel je, birtokosa,
illet leg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(2) Gazdálkodó szervezet igénybevételével történ szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját
szállítás esetén pedig a hulladék termel je, birtokosa, illet leg az ingatlantulajdonos az átvett,
illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályban meghatározott módon
és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és err l a hatóságoknak bejelentést tenni.
(3) A (2) bekezdésben el írt kötelezettség - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - mind a
m ködési engedéllyel rendelkez hulladék lerakóhely üzemeltet jét, mind az egyéb ártalmatlanító
hely tulajdonosát (üzemeltet jét, használóját) terheli.
(4) Ha a hulladék termel je, birtokosa a hulladékot saját maga a hulladéklerakó helyre szállítja, a
hulladék átadásával egyidej leg, számla ellenében ártalmatlanítási díjat köteles fizetni a
lerakóhely üzemeltet je részére.
24.§
(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a szolgáltatót
bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történ megállapodásuk alapján a
szolgáltató a megjelölt id pontra vagy id tartamra a megjelölt mennyiség és összetétel
hulladéknak megfelel gy jt edényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék
elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történ elhelyezésr l.
(2) Az ingatlan tulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat köteles
megfizetni.
Lomtalanítás
25.§
(1) A nagyközség területén a szervezett lomtalanítási akció során kihelyezett hulladék elszállításáról
az Önkormányzat a közzétételr l szóló hirdetményben foglalt id pontban, de évente legalább egy
alkalommal térítésmentesen gondoskodik.
(2) A lomtalanítás során kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék elszállítására
kerül sor.
(3) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a közszolgáltató végzi.
(4) A hulladékot az ingatlantulajdonos az el zetesen megjelölt id pontban – mely legfeljebb két nap –
helyezheti ki.

(5) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a járm - és a
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begy jt szállítóeszköz által jól megközelíthet legyen, a
zöldterületet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének el idézésével.
V. FEJEZET
Egyéb rendelkezések
Nyilvántartás, adatkezelés
26.§
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatási díj beszedése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
tartalmazza:
- az ingatlantulajdonos nevét
- az ingatlan (lakás, üdül ) helyét
- az ingatlantulajdonos elérhet ségi címét
(2) A nyilvántartás eszköze: számítógépes adattárolás, oly módon, hogy az adatok védelme a véletlen
vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, nyilvánosságra
kerüléssel szemben védett legyen.
(3) A közszolgáltató az (1) bekezdésben nyilvántartott adatokat kezelheti.
(4) Az Önkormányzat a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásának biztosítása érdekében
kötelezettséget vállal arra, hogy a települési szilárd hulladék tekintetében a közszolgáltatás
igénybe vételére kötelezett lakó- és üdül ingatlan-tulajdonosok, gazdálkodó szervezetek adatait
(név, ingatlan helye, elérhet ségi cím) a közszolgáltatási szerz désben rögzített id pontig, az
újonnan épült és használatbavételi engedéllyel rendelkez ingatlanok tulajdonosainak ill. új
m ködési engedély kiadása esetén a gazdálkodó szervezetek adatait a közszolgáltatóval
haladéktalanul írásban közli.
(5) Az akire nézve adatot kezelnek, kérheti a személyére vonatkozó adatok tekintetében a betekintési,
helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítését.
(6) Az adatkezelésre jogosult a kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra
felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatokat szolgáltathat.
(7) A személyes adatok felhasználására a helyi önkormányzat a közszolgáltató jogosult, figyelemmel
a személyes adatok védelmér l és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
rendelkezéseire.
Szabálysértés
27.§
(1) Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet
a./ 4.§ (4) és és (7) bekezdésében
b./ 4.§ (5) bekezdésében,
c./ a 8.§-ban,
d./ 10.§ (5) bekezdésében,
e./ 13.§ (1) bekezdésében,
f./ 20.§ (1) bekezdésében,
g./ a 21.§-ban,
h./ a 23.§ (1) bekezdésében
megállapított rendelkezéseket megszegi.

(2) Az (1) bekezdés b./, c./, d./, h./ pontjaiban meghatározott szabálysértés elkövet ivel szemben a
közterület felügyel 10.000,-Ft-ig terjed helyszíni bírságot szabhat ki.
VI. FEJEZET
Záró rendelkezések
Hatálybalépés
28.§
Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidej leg Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának a szervezett
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 30/2004.(VII.14.) és az azt
módosító 38/2004.(XII.22.), 44/2005.(XII.27.), 6/2006.(III.31.), 1/2007.(I.30.), 12/2007.(V.31.),
2/2008.(I.31.), 8/2008.(III.6.) és 19/2008.(VIII.29.) rendelete hatályát veszti.
Balatonkenese, 2009. január 29.

Sörédi Györgyné sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyz

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján 2009. január 30. napján kifüggesztésre került.
Balatonkenese, 2009. január 30.

Wolf Viktória
jegyz

1. számú melléklet

1. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék
elszállítása
•
•

lakóegység részére január 1. - december 31. között heti 1 alkalommal (évente 52 alkalom),
üdül egységek részére április 1. - október 31. között heti 1 alkalommal (évente 31
alkalommal),

Balatonkenesén a vasútvonaltól északra es területeken keddi napokon, Balatonkenesén a
vasútvonaltól nyugatra es területeken és Balatonakarattyán vasárnapi napokon történik.
A közszolgáltató szállítási napokon reggel 7 órától végzi a gy jtést.
2. A települési szilárd hulladék kezelésének egyszeri ürítési díja 2009. január 1. napjától
Ürítési díjak
60 literes gy jt edényzet esetében

202,56 + ÁFA x ürítések száma

110 literes gy jt edényzet esetében

371,37 + ÁFA x ürítések száma

240 literes gy jt edényzet esetében

810,25 + ÁFA x ürítések száma

Az ürítések számát egy id szak vonatkozásában az 1. pont alapján az adott id szakra meghatározott
heti ürítési gyakoriság és az id szak teljes hetei számának szorzata adja.
Az ürítési díj magában foglalja az ártalmatlanítás költségeit is.
3. A Falugondnokságnál (Balatonkenese, F utca 43.) és az üzletekben
- „Vegyeske” Papírbolt (Balatonkenese, Széchenyi u. 2. ),
- VILLKER (Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15.)
- Háztartási Kuckó (Balatonkenese, Széchenyi u. 1.)
- FOCUS COOP ABC (Balatonakarattya, Árpád u. 22.)
- HANÁK ABC (Balatonakarattya, Hársfa u. sarok),
- LILA ABC (Balatonakarattya, Rákóczi u. 95.)
beszerezhet , a Zöldfok Zrt. – mint közszolgáltató – nevével ellátott m anyag zsák ára 2009.
január 1-jét l 310,- Ft/db + ÁFA.
A m anyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja

2. számú melléklet
Az átmeneti id szakban kizárólag az alább meghatározott területeken az üdül ingatlanok esetében
üdül egységenként
- 60 literes gy jt edényzet fizetése esetén 14 db
- 110 literes gy jt edényzet fizetése esetén 27 db
egyedi jelölés zsákot biztosít térítésmentesen a közszolgáltató, mely április 1. – október 31. közötti
id szakban használható fel.
A zsák szürke szín , kör alakban zöld szín „ZÖLDFOK Zrt. SIÓFOKI KOMMUNÁLIS DIVÍZIÓ”
felirattal, melyen belül „Balatonkenese szemetes zsák 2009.” szöveg található.
Az önkormányzati zsákos hulladékszállításba bevont területek
Terület megnevezése

Átvételi helyszín

Soós- hegy:
447/3 hrsz. úttól és a Szép Juhászné utcától északra
Tikervölgy:
Schédl utca - Margit utca - Erd alja utca közötti
terület a Tiker utcával határolva

Bajcsy-Zs. utca

Akarattya puszta
A zsákok átvehet k:
- Falugondnokság (Balatonkenese, F utca 43.)
- Balatonakarattya Könyvtár (Balatonakarattya, Iskola u. 7.)

Schédl Alajos utca
Erd alja utca
Margit utca
„Köves” utca
„Telkes” utca

