
Gerendás község Képvisel őtestületének 11/2016. (VI. 27.) önkormányzati 
rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodáss al kapcsolatos feladat  

ellátásáról. 

 

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott 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) bekezdés c)-d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja: 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatás területi határai. 

1.§ (1) Gerendás község Önkormányzata az ingatlanhasználóknál keletkező 
települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött települési hulladék gyűjtésére, 
elszállítására, kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

(2) A közszolgáltatás területi hatálya Gerendás község belterületére terjed ki. 

(3) A közszolgáltatás személyi hatálya a Ht.2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerinti 
ingatlanhasználókra terjed ki. 

(4) A közszolgáltatás tárgyi hatálya  az ingatlanon keletkező, összegyűjtött és a 
közszolgáltató részére átadott települési hulladékra, szelektív hulladékra, 
lomtalanítás során átadott lomhulladékra terjed ki. 

 

2. § Az 1. § (1) bekezdés szerinti közszolgáltató: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.  

(2) Az önkormányzat együttműködik a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott 
feladatokra Koordináló szervként kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a 
továbbiakban: Koordináló szerv). Az Önkormányzat jelen rendeleti szabályozással is 
elősegíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak 
végrehajtását. 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

3. § (1) A közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználóval 
szerződést köt. 



 

4.§ (1) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos részére a hulladék gyűjtésére szolgáló 
gyűjtőedényt, térítésköteles jelölt zsákot biztosít. 

(2) A közszolgáltató a kijelölt gyűjtőhelyekre konténert biztosít. 

(3) A közszolgáltató a Dózsa és Bajcsy Zs. utcai gyűjtőhelyen díjmentesen szelektív 
hulladékgyűjtő edényt biztosít. 

 

5.§ (1) A hulladékszállítás hetente egy alkalommal történik.  A települési hulladékot a 
szállítási napokon a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsájtani. 

(2) Amennyiben a hulladékszállítás napja munkaszüneti napra esik, a szállítás 
napjának változásáról az ingatlanhasználókat a helyben szokásos módon, a 
szállítást megelőző 7.napig értesíteni kell. 

(3) A hulladék a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben, jelölt zsákban úgy 
helyezhető el, hogy az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak 
egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse. A kukába, zsákba, tilos folyékony, 
mérgező, veszélyes hulladékot elhelyezni. 

(4) A kukát, vagy zsákot a szállítást megelőző nap 18.00 órától a szállítás napján 
7.00 óráig kell a közterületre kihelyezni. A kihelyezett kuka, zsák, nem 
akadályozhatja a gyalogos és járműforgalmat, elhelyezése nem járhat baleset, vagy 
károkozás veszélyének előidézésével. 

(5) A nagydarabos hulladék gyűjtéséről és elszállításáról – lomtalanítás – évente a 
közszolgáltató az általa meghirdetett időben és módon térítésmentesen gondoskodik. 

(6) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: 

veszélyes hulladék, 

kerti biohulladék, 

építési, bontási hulladék. 

 

Elkülönítetten gyűjtött hulladék 

 

6. §(1) A települési hulladék részét képező papír, műanyag, üveg és fém (a 
továbbiakban: elkülönítetten gyűjtött hulladék) hulladékokat a házhoz menő 
elkülönített gyűjtés keretében az ingatlanhasználó az erre rendszeresített 



hulladékgyűjtő edényben vagy zsákban (a továbbiakban: hulladékgyűjtő edény) 
külön gyűjti. 

 

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények ürítésének 
gyakorisága kéthetente egy alkalommal, a helyben szokásos ürítési napon. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a biológiailag lebomló hulladékot, a települési hulladékot, az 
építési-bontási hulladékot, veszélyes hulladékot gyűjtőhelyre, vagy 
hulladékgazdálkodási létesítménybe szállíthatja és a jogosultnak átadhatja vagy a 
megfelelő jelzésű gyűjtőedényben helyezheti el.  

 

(4) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és  

a gazdálkodó szervezet kivételével az ingatlanhasználó a megfelelő jelzésű 
hulladékgyűjtő edényben elkülönítetten gyűjtött e hulladékokat a közszolgáltatás 
keretében a Közszolgáltató részére átadja; 

a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött e hulladékainak 
kezeléséről a Ht-ben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékait a 
Közszolgáltató részére is átadhatja. 

 

(5) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edénybe az 
alábbi újrahasznosítható hulladékok helyezhetők el: 

a) papír, 

b) műanyag, 

c) fém, 

d) üveg, 

e) egyéb, nem veszélyes csomagolási hulladék. 

 

(6) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített 
hulladékgyűjtő edény tartalmát. 

(7) Amennyiben a hulladékgyűjtő edényben nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött 
hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak 



megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés 
szabályainak jövőbeni betartására. A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő edénybe így 
elhelyezett hulladékot települési vegyes hulladékként szállítja el hulladékkezelés 
céljából. Az ingatlanhasználó a válogatás fajlagos költségét a következő havi 
közszolgáltatási díjjal együtt, többletköltségként megfizeti. A többletköltséget a 
számlán külön kell feltüntetni. 

(8) Ha a Közszolgáltató (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását 
követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés 
szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére 
szolgáló hulladékgyűjtő edényben nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a 
Közszolgáltató észleli, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak 
megsértését dokumentálja, és a dokumentumokat megküldi a települési jegyző 
részére, egyidejűleg kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását. 

Az (1)-(8) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy 
ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő pontra, 
hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is szállíthatja, és ott a jogosultnak 
átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti, 
ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a Közszolgáltató részére 
megfizette. 

 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

7.§ (1) A közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmának 
megfelelően a közszolgáltatásról gondoskodni. 

(2) A közszolgáltató jogosult alvállalkozó, egyéb közreműködő igénybevételére. A 
közszolgáltató a közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített 
volna. 

(3)  Az alvállalkozó, egyéb közreműködő bevonásához a Képviselőtestület 
jóváhagyása szükséges. A közszolgáltatás egésze alvállalkozásba, egyéb 
közreműködők általi teljesítésre nem adható. 

(4) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék szállítását, ha 

a) az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel, 

b) a kukában, zsákban az 5. § (3) bekezdés szerinti hulladékot helyeztek el, 

c) a hulladékot nem a közszolgáltató által biztosított zárt kukában, jelölt zsákban, 
helyezték el. 



(5) A szolgáltatás megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével, 
visszaellenőrizhető módon értesíti a tulajdonost. 

(6) A közszolgáltató köteles ügyfélszolgálatot működtetni a szolgáltató székhelyén. 
Köteles 24 órában elérhető internetes honlapot üzemeltetni az alábbi tartalommal: 

a) közszolgáltató bemutatása, elérhetőségei, 

b) közszolgáltató közérdekű adatai, 

c) közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatási díjai, 

d) közszolgáltatási szerződések, 

e) ügyfélszolgálattal kapcsolatos információk. 

(7) A közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentésének intézését, panaszainak 
kivizsgálását, orvoslását és a közszolgáltatással kapcsolatos általános 
tájékoztatásnyújtást haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül teljesíti. 

 

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

8. § (1) A közszolgáltatást az 1.§ (3) bekezdés szerinti ingatlanhasználó a Ht. és e 
rendeletben foglaltak  szerint  jogosult és köteles igénybe venni. 

(2) Ha ingatlanhasználó személye bármely okból nem állapítható meg, a tulajdonost 
kell ingatlanhasználónak tekinteni. 

(3) Az ingatlanhasználó tulajdonos vagy egyéb ok folytán történő változását köteles a 
közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni. 

(4) Az ingatlanhasználó kérheti a közszolgáltatótól a szolgáltatás szüneteltetését, ha 
megállapítható, hogy az ingatlan használatának megszűnése miatt hulladék az 
ingatlanon nem keletkezik. Az ingatlan használatának átmeneti megszűnését 
hatósági nyilvántartás adataival, vagy erre alkalmas más módon igazolni kell. 

(5) A szüneteltetésre okot adó tény megszűnését a közszolgáltatónak 15 napon belül 
be kell jelenteni. 

(6) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért díjat fizet.  

 

(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az az 
ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségét nem 
teljesíti annak ellenére, hogy a közszolgáltató a teljesítésre rendelkezésre áll. 

 



9. §(1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított 
közszolgáltatási díjat utólagosan, a Koordináló szerv által negyedévente utólag 
kiállított és megküldött számla alapján köteles megfizetni a Koordináló szerv részére. 

 

(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban 
az ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a 
számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. 
A kifogásra, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Koordináló szerv 
válaszát megküldi. 

 

(3) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 
31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.  

Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 
tartalmazza. 

 

 

Záró rendelkezések 

11.§ (1) E rendelet 2016. július 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti 
Gerendás község Képviselőtestületének hulladékgazdálkodásáról szóló 7/2014. 
(V.12.) önkormányzati rendelete. 

Gerendás, 2016. június 23. 

 

Lengyel Zsolt András      Surinné Szász Margit  

      polgármester                   jegyző 

 

Záradék: 

Kihirdetve: 

 

Surinné Szász Margit jegyző 

 

 



1.melléklet 

 

A hulladék gy űjtésére és szállítására vonatkozó megfelelési követ elmények az OHKT 
szerint 

1.Zöldhulladék (biológiailag lebomló) gy űjtése 

a) A szolgáltatást egész évben (január 1-től december 31-ig) évente 14 alkalommal 
biztosítja a közszolgáltató ingatlantól történő gyűjtéssel, amely során január, február, 
március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, 
december hónapokban legalább egy alkalmat biztosít, s továbbá ezen felül januárban 
további kettő alkalmat biztosít (tekintettel a fenyőfagyűjtési kötelezettségre). 2016. 
évben ez időarányosan jelenti a havi egyszeri gyűjtési alkalmat. 

b) A zöldhulladék gyűjtését egész évben a közszolgáltató (január 1-től december 31-ig) 
nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a közszolgáltató által üzemeltetett 
hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar 
nyitvatartási idején belül. E lehetőség a felsorolt hónapokban és legfeljebb 20 km-es 
távolságban rendelkezésre áll. 
 
 

2.Közszolgáltatás körébe tartozó elkülönített csoma golási hulladék gy űjtése 

a)  A közszolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) kettő hetente biztosítja a 
csomagolási hulladék gyűjtését házhoz menő rendszeres járattal. 

 
b)  A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtését a közszolgáltató egész évben 

(január 1-től december 31-ig) nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a 
közszolgáltató által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigeten történő gyűjtéssel, 
hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar 
nyitvatartási idején belül. 
 

 
3.Lomhulladék gy űjtése 

a) A lomhulladék gyűjtését a közszolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) 
évente kettő alkalommal valamennyi ingatlanhasználó részére házhoz menő 
rendszerű lomtalanítás keretében biztosítja. A házhoz menő rendszerű lomtalanítás 
keretében az ingatlanhasználó előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján 
közvetlenül a közszolgáltatónak adja át a lom jellegű hulladékot.   
 

b) A lomhulladék gyűjtését a közszolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) 
nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a közszolgáltató által üzemeltetett 
hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar 
nyitvatartási idején belül. 

 

   
 
 
 



Hulladékok el őkezelésének elvégzése 
 
Az MBH technológiái a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék hasznosítható alkotó 
elemeinek kinyerését, illetve további alternatív hasznosítást (pl. égetést) megelőző 
kezelésére szolgálnak.  

A technológia bevezetésének legfontosabb célja a települési szilárd hulladék biológiai 
stabilizálása, véglegesen lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. A lerakott 
hulladék mennyiségének csökkentésével növelhető a lerakó élettartalma, ami hosszú távon 
csökkentené az üzemeltetés költségeit, hiszen később válnak szükségessé az új 
beruházások (új lerakó építése).  

A mechanikai-biológiai stabilizálásra szolgáló rendszer révén a szerves hulladék, lerakótól 
történő eltérítése keretében a papír és biohulladék elkülönített begyűjtését, a szelektíven 
begyűjtött hulladék válogatását, az elkülönítetten begyűjtött biohulladék anyagában történő 
hasznosítását (különös tekintettel a komposztálásra és a házi komposztálásra), valamint a 
mechanikai, illetve mechanikai-biológiai előkezelést, továbbá az előkezelést követő 
energetikai célú hasznosítását teszi lehetővé.  

Technológia rövid leírása: 

A kezelőtelepre beérkező hulladékot aprítással, és/vagy rostálással előkészítik, vastartalmát 
mágneses, nem vas fém tartalmát leválasztják, majd ellenőrzött körülmények között, zárt 
rendszerben biológiailag stabilizálják (komposztálják). A komposztálás során jelentősen 
csökken a hulladék nedvességtartalma és leválaszthatóvá válnak a komposztálódott szerves 
összetevők is. A mechanikailag-biológiailag kezelt hulladék nagy fűtőértékű 
komponensekben gazdag része hulladékégető műben, egyéb módon felhasználható, a 
másik része komposztálódik.  

A beruházás útján: 
- jól égethető frakció jött létre, 
- házhozmenő szelektív gyűjtés fokozhatóvá vált, 
- komposztálás, zöldhulladékgyűjtés (2000 főnél kisebb településeken házi 

komposztálás, nagyobb településeken hulladékudvarokba szállítással) szintén 
fokozhatóvá vált. 

 
A mechanikai-biológiai hulladékkezelés technológiai fázisai a következők: 
1. A beszállított hulladék fogadása 
2. A beszállított hulladék ürítése a mechanikai kezelő csarnokban 
3. A hulladék aprítása 
4. Mágneses leválasztás 
5. Mechanikai kezelés (rostálás) 
6. Mágneses leválasztás 
7. Lég szeparátor 
8. Mechanikai utókezelés (utóaprítás) 
9. Tömörítés 
10. Biológiai kezelés, a hulladék stabilizálása 

 

 


