
Szentpéterszeg Község Önkormányzata 
5/2015. (V.14.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló 16/2013. (XII. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentpéterszeg Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a) és b) 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el::

l-§

(1) A rendelet 8. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem 
alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó a 
többlet-hulladék elszállításához szükséges nagyobb űrtartalmú vagy további 
gyűjtőedényt a közszolgáltatónál nem rendeli meg, úgy a közszolgáltató az általa 
külön díjazás ellenében az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban 
elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A gyűjtőedény mellé csak a 
közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot 
kihelyezni. A zsák térítési díja magában foglalja az elszállítás költségeit is. „

(2) A rendelet 8. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(9) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék 
(zöldhulladék) elhelyezésére a Képviselő-testület az alábbi helyet jelöli ki: Bihari 
Hulladékgazdálkodási Kft. hulladékgazdálkodási létesítménye (47. számú főút 
Berettyóújfalu-Furta közötti szakasza, 43-44. km).
Amennyiben a zöldhulladékot nem komposztálják, és a zöldhulladék elkülönített 
gyűjtését a közszolgáltató nem biztosítja, akkor azt a vegyes hulladék céljára szolgáló 
gyűjtőedényben kell gyűjteni.”

2.§

A rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„ (3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott 
állapotban kell lennie, a kihelyezett hulladékgyűjtő zsákot megfelelő módon kell 
lezárni, a közterület szennyezésének elkerülése érdekében. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. Az alkalmanként keletkezett többlet 
hulladék gyűjtésére szolgáló zsákban úgy kell elhelyezni a hulladékot, hogy a zsák ne 
sérüljön, a hulladék ne szóródjon. A kihelyezett gyűjtőedény és hulladékgyűjtő zsák 
nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem 
járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.”

3 * §

A rendelet 10. §-a az alábbi (4) -  (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék, 
veszélyes anyag stb.), amely veszélyezteti a közterület jellegét, annak 
rendeltetésszerű használatát, veszélyezteti a környezetet és szennyezést okoz.

(5) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek területén és azok környezetében tilos 
bármilyen más hulladék elhelyezése, különös tekintettel az állati tetemekre, építési 
bontási törmelékekre, sittre, lomhulladékra, zöldhulladékra, folyékony, mérgező, 
tűz -  és robbanásveszélyes anyagokra, valamint egyéb olyan anyagokra, melyek 
veszélyeztetik, szennyezik és károsítják a környezetet.”

4 .§

A rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A közszolgáltatás körében a települési hulladék elszállítását szolgáló alábbi

a ) gyűjtőedények:
aa) 120 literes gyűjtőedény
ab) 240 literes gyűjtőedény
ac) 1100 literes gyűjtőedény

b ) köztisztasági zsákok
ba)egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott többlethulladék 
elhelyezésére szolgáló zsák
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bbjegyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott szelektív hulladékgyűjtő 
zsák

használhatóak.

5-§

(1) A rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Tilos a gyűjtőedénybe, folyékony anyagot, állati tetemet, építésből és bontásból 
származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos lomhulladékot, folyékony, 
mérgező, tűz -  és robbanás veszélyes anyagot, egyéb veszélyes hulladékot, valamint 
egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző 
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy a begyűjtés során a 
gyűjtőjármű berendezéseinek rongálódását okozhatják.”

(2) A rendelet 11, §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki;

„ (^  Tilos a hulladékgyűjtő zsákba folyékony anyagot, állati tetemet, építésből és 
bontásból származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos lomhulladékot, 
üveghulladékot, folyékony, mérgező, tűz -  és robbanás veszélyes anyagot, egyéb 
veszélyes hulladékot, valamint egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a 
begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy 
a begyűjtés során a gyűjtőjármű berendezéseinek rongálódását okozhatják.”

6-§

A rendelet az alábbi 13/A. §-al egészül ki:

„13/A. § (1) A közszolgáltató a települési hulladék részét képező elkülönítetten 
gyűjtött műanyag-, fém-, és papírhulladékot havi egy alkalommal házhoz menően 
elszállítja.

(2) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer az alábbiak szerint vehető 
igénybe:

a) Az ingatlanhasználók az egyedi jelzéssel ellátott zsákokban a feliratnak 
megfelelően kötelesek a műanyag-, fém-, és papírhulladékot gyűjteni.

b) A gyűjtőzsákokat az elkülönített gyűjtésre a közszolgáltató által kijelölt 
napon helyezhetik ki, A közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsákokat az 
ingatlanhasználó részére az elszállításkor pótolja.
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(3) Az üveghulladékot a közszolgáltató a közterületen üzemeltetett hulladékgyűjtő 
szigeteken veszi át. A hulladékgyűjtő szigeten csak üveghulladékot lehet elhelyezni, az 
arra rendszeresített edényzetben (konténer).
Az üveghulladék-gyűjtő konténerbe elhelyezhetők a háztartásban már feleslegessé vált 
és nem használt különböző öblösüvegek (befőttesiivegek, italosüvegek) tiszta, 
kiöblített állapotban. A konténerbe egyéb üveg nem helyezhető el például: síküveg, 
drótszövetes üveg, autó szélvédő, villanykörte, nagyító, kerámia, porcelán, 
katedrálüveg, neoncső, szemüveg.

A rendelet 2015. 05. 14. napján a hivatal hirdetőtáblájára kihelyezéssel kihirdetésre került.

7 .§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szentpéterszeg, 2015. május 14.

polgármester / jegyző

jegyző


