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Komunális hulladék és az apró építési hulladék kezelése
Kerekgede község területén

kivonat

Csak tájékoztatés céljából, vita esetén a teljes értékű, szlovák nyelvű változat az
mérvadó!

Alap jogok és kötelességek
Hulladék kezelés - kötelezettségek
1. Mindenki az ebben a rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni a hulladék kezelés kapcsán;
2. Mindenki köteles a hulladékot úgy kezelni, hogy ne veszélyeztesse az emberek egészségét és a
természeti környezetet és ezt úgy, hogy ne álljon fenn közben:
a) a víz, talaj, levegő szennyezés veszélye és ne veszélyeztesse az állatokat és a növényeket
b) környezet terhelése zajjal, bűzzel,

Hulladék származtató jogai
1. A hulladék származtatójának joga van :
a)
b)
c)
e)

a válogatott hulladék gyűjtésére és rendszeres elszállítására
a túl méretes hulladék, apró építési törmelék, veszélyes hulladék elszállítására
a kommunális hulladék gyűjtésére és rendszeres elszállítására
a tájékoztatásra a hulladék kezelés rendszeréről, elszállításáról, válogatás hatékonyságáról

Hulladék származtató kötelességei
Hulladék származtató köteles:
a) a rendeletben leírtak szerint kezelni a hulladékot
b) bekapcsolódni a gyűjtés rendszerébe,
c) használni a gyűjtő edényeket,
d) elhelyezni a kommunális vagy válogatott hulladékot az adott rendszernek megfelelően.

A község köteles
a. A község felel a területén keletkezett hulladékért. A konyhát üzemeltető vállalkozás maga felel
a biológiailag lebomló hulladékért.
b) a község köteles a kommunális hulladék elszállítását biztosítani szerződés alapján.
c) a veszélyes hulladékot legalább évente kétszer begyűjteni és elszállítatni.
d) a válogatott hulladék gyűjtését bebiztosítani a papír, műanyag, üveg és fém hulladékra
e) megengedni a gyártóknak vagy harmadik személynek az elektromos hulladék, elemek és
akumulátorok visszagyűjtését

f) megengedni a kiterjesztett gyártói felelősség szervezetének, szerződés alapján a csomagoló
anyagok visszagyűjtését.
g) a weboldalon megjelentetni a hulladék kezelés leírását.

Tilalmak
Tilos:
a) a kommunális hulladéknak fen tartott szemét tárolókba egyéb (válogatott, biológiailag
lebomló)
hulladékot elhelyezni
b) a válogatott hulladékot olyan személynek átadni, aki a törvény szerint ne illetékes
c) kiszedni a tárolókból arra illetéktelen személynek a kommunális vagy válogatott hulladékot
d) rendetlenséget hagyni a szemét tárolók környékén,
e) a szemetesekbe forró vagy izzó anyagot helyezni,
f) minden fizikai és jogi személynek akik a községben nem fizetik a szemét illetéket, a tárolókba
hulladékot elhelyezni.

Kommunális hulladék és az apró építési hulladék kezelése
Gyűjtő edények
1. Kommunális hulladék gyűjtő edényei:
a) 110 literes fém kuka
b) 120 literes műanyag kuka
c) 120 literes műanyag zsák, a társaság logójával
2. A válogatott hulladék gyűjtő edényei:
a) sárga műanyag zsák, a válogatott műanyag részére,
b) kék műanyag zsák, a válogatott papír részére,
c) zöld műanyag zsák, a válogatott üveg részére,
d) piros műanyag zsák, a válogatott fém részére,
e) narancs műanyag zsák, a válogatott többrétegű kombinált csomagolóanyagok részére,

Kommunális hulladék, apró építési hulladék, túlméretes hulladék és
a veszélyes hulladék kezelése
1. A hulladék származtatója először köteles a rendeletben felsoroltakat kiválogatni a vegyes
hulladékból, a maradékot pedig leadni a gyűjtés keretében .
2. A kommunális hulladék gyűjtő edény költségét a hulladék származtatója viseli.
3. A kommunális és a válogatott hulladék elszállítása előre meghatározott időpontban történik.
4. Ha a hulladék származtatójánál nagyobb mennyiségű hulladék keletkezik, köteles ezt a
szemetes
kuka mellé elhelyezni a szállító cég logójával ellátott zsákban.
5. A vegyes háztartási hulladékot szerződés alapján arra jogosult szervezet ártalmatlanítja .
6. A kommunális és a gyártók kiterjesztett felelőségéből nem fizetett válogatott hulladék

ártalmatlanítását a község saját költségvetéséből fizeti.
7. A nagyméretű hulladék elhelyezését a község kihelyezet nagy űrtartalmú konténerrel biztosítja.

A válogatott hulladék és csomagolóanyag kezelése
1. A község a válogatott csomagoló anyag hulladék kezelésére szerződést kötött a gyártók
kiterjesztett felelősége szervezetével, aki a gyűjtést anyagilag finanszírozza.
2. A községben a következő hulladékokat kell válogatni:
a) papír és kartonpapír, amit a kék 120 literes műanyag zsákba kell gyűjteni
b) üveg, amit a zöld 120 literes műanyag zsákba kell gyűjteni
c) műanyagok, amit a sárga 120 literes műanyag zsákba kell gyűjteni
d) fémek, amit a piros120 literes műanyag zsákba kell gyűjteni
e) többrétegű kombinált csomagoló anyagok (tetrapak), amit a narancs színű 120 literes
műanyag zsákba kell gyűjteni
3. A községben zsákos rendszerrel gyűjtődik a válogatott hulladék, a zsákot a kiterjesztett
felelősség szervezete biztosítja. A hulladék származtatója a zsákban elhelyezett válogatott
hulladékot a meghatározott napon kiteszi a kommunális hulladék elszállításakor megszokott
helyre.

Elektromos hulladék, elemek, akumulátorok kezelése
1. Elektromos hulladék – fizikai személyek háztartásából származó hulladék.
2. A község az elektromos hulladékot, elemeket és akumulátorokat évente kétszer elszállítatja
előre meghatározott napon, arra jogosult szervezettel, akivel szerződést kötött.
3. Az elektromos hulladék leadható új vásárlásakor is a kereskedőknél.

Hulladék gumiabroncs kezelése
A gumiabroncs végső felhasználója, ahogy az hulladékká változik, le kell adja a viszonteladónál,
vagy hulladékudvarban. Az abroncsok visszavétele ingyenes és nem lehet feltétele új abroncs,
vagy más egyéb megvásárlásának.

Biológiailag lebomló komunális hulladé kezelése
1. A község a biológiailag lebomló kommunális hulladék származtatójának lehetővé teszi annak

saját maga által történő komposztálását.
2. A községre nem vonatkozik a biológiailag lebomló kommunális hulladék kötelező gyűjtésének
bevezetése, mert a lakosok 100 % -a saját maga komposztálja azt.
4. A törvény adta feltételek bizonyítására minden háztartás becsületbeli nyilatkozatot tesz. Hogy
saját maga komposztál és teljesíti a feltételeket.
5. K község rendelkezik komposztálóval, a saját zöld területeiről származó
zöld hulladék
elhelyezésére
6. Ebben a létesítményben kerül elhelyezésre parkokból, nyilvános helyekről és a temetőből a

biológiailag lebomló hulladék.
7. A komposztálók költségét a hulladék származtatója állja.

A hulladék, fizikai személyek által fel nem használt ember és
állat gyógyszerek, segédeszközök kezelése
Fizikai személyek által fel nem használt ember és állat gyógyszerek, segédeszközöket a
gyógyszertárakban kell leadni, aki köteles azt begyűjteni és tárolni.

Ezen határozatot Kerekgede falu önkormányzati testülete hozta 2020.12.11 –én a
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