HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK
GAZDÁLKODÁSRÓL

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a települési szilárdhulladék gazdálkodásról

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontja, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§
(1)2 Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat útján gondoskodik.
(2) Hort község területén a települési szilárd hulladék gyűjtése szelektív módon történik.
(3)2 Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevétele kötelező.
Fogalmak
2.§
Alapfogalmak:
a) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd
hulladék
b) háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára
használt egyéb helyiségekben, valamint a lakás közös használatára szolgáló
helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl.: a salak (beleértve
a központi fűtésből keletkezett salakot is), a rongy, söpredék, hamu, korom, edény,
eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt,
üveget), a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban
folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a hetente
keletkezô mennyisége nem haladja meg a rendelet alkalmazása szempontjából
szokásosnak minôsülô mennyiséget, mely 110 litert.

c) nem háztartási szemét: az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a hó, a sár,
az épület vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából vagy javításából
származó nagyobb mennyiségű anyag, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes,
mérgező illetve fertőzőanyag, valamint a nem lakás céljára szolgáló épületekben
(irodákban, intézményekben, üzemekben, üzletekben stb.) és a hozzájuk tartozó
területen, továbbá a vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló
épületekben keletkezett hulladék, tekintet nélkül arra, hogy az a mûködési
tevékenység gyakorlása során keletkezett-e, vagy sem;
d) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más
helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékű berendezési tárgy,
lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb., valamint az azokhoz
tartozó területeken, illetőleg közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét) az
ipari tevékenység során keletkező, a b) pontot meghaladó mennyiségű hulladék,
építési törmelék;
e) szelektív hulladék: műanyag (PET palack, tejfölös, joghurtos doboz, zacskó, reklám
táska, PP és HDPE flakonok), papír (újságpapír, szórólap, itodai papírhulladék,
csomagolópapír), fém (alumínium doboz, alufólia, konzerves doboz), társított
csomagolási hulladék (Tetrapak gyümölcsleves, tejes doboz);
f) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a köztér
tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése;
g) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyûjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt
lerakóhelyre való elszállítása.
A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás
3.§
(1) A község területén települési szilárd és folyékony hulladékot valamint, veszélyes
hulladékot elhelyezni, továbbá bármilyen anyagot gyűjteni tilos!
(2) Hort Község Önkormányzata tagja a A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásnak (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.)
4.§
A települési hulladék elszállításáról a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. (3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) gondoskodik.

(1)

2

(2)

1

A hulladékszállításhoz ingatlanonként az alábbi minimum alkalmazott gyűjtőedényzet
szükséges:
1 és 2 fős háztartás esetén 60 literes
3 fős és a fölötti háztartás: 120 literes

(3) Szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet:
1 fős háztartás esetén 60 literes
2 fős a fölötti háztartás esetén 120 literes

(4) Lomtalanításra évente egy alkalommal kerül sor a polgármesteri hivatal és a
szolgáltatást végző szerv között egyeztetett időpontban, amelyről a lakosságot
előzetesen tájékoztatni kell.
(5) A szemétszállítást, mint kötelező szolgáltatást minden ingatlan tulajdonosa, használója
köteles igénybe venni. Köteles továbbá a szolgáltatóval a kommunális hulladék
elszállítására és a díj fizetésére vonatkozóan szerződést megkötni.
(6)

A Koordináló szerv a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi
ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen köteles a szolgáltatást teljesíteni.
2

5.§
(1) Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a hulladékot köteles szabványméretű
kukában vagy a szolgáltató által rendszeresített megfelelő teherbírású műanyag zsákban
az ingatlan előtt elhelyezni, oly módon, hogy az elszállítható legyen, és a gyalogos
illetve gépjármű forgalmat ne zavarja.
(2) A keletkezô szemét mennyiségének megfelelô számú fedhetô szemétgyûjtô edény és
mûanyag zsák beszerzése, pótlása, javítása, tisztántartása, fertôtlenítése a tulajdonos,
illetve használó kötelessége.
(3) A szelektív hulladékgyűjtő edények a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonát képezik. Az ingatlan
használója, tulajdonosa köteles gondoskodni az edények karbantartásáról, tisztításáról,
az esetleges sérülésekért felelősséggel tartozik.
(4) 2Szemetet felhalmozni sem a közterületen, sem az ingatlanon nem szabad, azt a
megadott szemétszállítási napon elszállítás céljából a Koordináló szerv rendelkezésére
kell bocsátani.
(5) A szemétgyûjtô edénybe nem szabad mérgezô, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan
anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végzô dolgozók testi épségét
és egészségét vagy a szállítójármûben rongálódást okozhat.
(6) A szelektív hulladékgyűjtő edénybe helyezhető:
műanyag: PET palack, megtisztított doboz, zacskó, flakon
papír: újság, csomagolópapír, szórólap stb.
fém: italos doboz, alufólia, megtisztított konzerves doboz
csomagolási hulladék: gyümölcsleves, tejes doboz stb.
(7) 2Ha a Koordináló szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyûjtôedénybe vagy mûanyag
zsákba olyan tárgyakat helyeztek el, amely nem minôsül szállítható szemétnek, annak
szállítását megtagadhatja.
(8) 2A Koordináló szerv megtagadja a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha azt nem
a szabványméretű kukában, vagy az általa rendszeresített műanyag zsákban helyezték
ki.

(9) 2A szolgáltatást végzô dolgozóknak a gyûjtôedények megrongálása nélkül kell a
szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni. Ellenkező esetben kártérítési
felelősséggel tartozik a Koordináló szervezet.
6.§
(1) A szemétszállítási szolgáltatásért az igénybevevôk szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.
(2) A szolgáltatási díj beszedését, valamint a szemétszállítással kapcsolatos ügyintézést a
szolgáltató végzi.
(3) A szolgáltatási díj meg nem fizetése esetén a szolgáltató intézkedik annak adók módjára
történő behajtása iránt.
Záró rendelkezések
7.§
(1) Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit hatálybalépése napjától kell
alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Hort Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2001. (II.14.) önkormányzati rendelet 1-2.§-a, 7-10.§-a, valamint a 17/2012.
(XII.20.) önkormányzati rendelet.

Hort, 2015. április 29.

Kerek Oszkár sk.
polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin sk.
jegyző

Záradék:
Ezen rendelet kihirdetve: 2015. április 29.
1. Módosította a 7/2016. (IV.27,) Ör., hatályos 2016.május 1-től.
2. Módosította a 9/2016. (IX.21.) Ör., hatályos 2016. szeptember 22-től.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

