
Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének   

7/2007. (IV. 25.) rendelete  

 

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı 

igénybe vételérıl és a szelektív hulladékgyőjtés bevezetésérıl 

 

Csemı Község Képviselı-testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı  igénybe vételérıl 

szóló 1995. évi XLII. törvény (továbbiakban: Tv.) 2. §., 4. §. (4) bekezdése és a 2000. évi XLIII. 

törvény 21. §. (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

8. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a települési szilárd és folyékony hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatások kötelezı igénybe vételérıl és a szelektív hulladékgyőjtés 

bevezetésérıl a következı rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

1. §. 

 

(1) Csemı Község Képviselı-testülete 11/2002. (XII. 13.) Ök. sz. határozatával csatlakozott 

a Cegléden létesítendı regionális hulladéklerakó építésének programjához. E program 

megvalósulásáig a település szilárd és folyékony hulladékának rendszeres 

összegyőjtésérıl és elszállításáról az Önkormányzat kötelezı helyi közszolgáltatás 

útján, a szelektív hulladékgyőjtés esetében hulladékgyőjtı szigetek kialakításával a 

lakosság önkéntes részvételével gondoskodik. 

(2) E rendelet alkalmazásában használt alapfogalmak: 

a.) települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenység: a települési szilárd 

hulladék kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása, 

b.) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd 

hulladék, 

c.) háztartási hulladék: a lakásban és az üdülés, pihenés céljára használt egyéb 

helyiségben keletkezett szilárd hulladék (pl. salak, rongy, söpredék, hamu, 

korom, edény, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, falomb, nyesedék, valamint a 
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lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, 

ha a naponta keletkezı mennyisége nem haladja meg a 25 litert, 

d.) veszélyes hulladék: az a hulladék, amely vagy amelynek bármely összetevıje, 

illetve átalakulási terméke a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendeletben 

meghatározott veszélyességi jellemzık valamelyikével rendelkezik, és a 

veszélyes összetevı olyan koncentrációban van jelen, hogy ezáltal az 

élıvilágra, az emberi életre és egészségre, a környezet bármely elemére 

veszélyt jelent, illetve nem megfelelı tárolása és kezelése esetében károsító 

hatást fejt ki, 

e.) szelektív hulladékgyőjtés: anyagfajtánként külön győjtjük azokat a hulladékokat, 

amelyek újrahasznosíthatók (papír, mőanyag, üveg, fém), 

f.) szelektív hulladékgyőjtı sziget: forgalmas közterületen elhelyezett 3 db szelektív 

konténer, melyek a papír, az üveg és a mőanyag elkülönített győjtésére 

szolgálnak. 

(3) Csemı község belterületén levı valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója, bérlıje 

(továbbiakban: tulajdonos) – függetlenül attól, hogy természetes személy, jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság – az ingatlanán keletkezett 

települési szilárd és folyékony hulladék elhelyezésérıl e tevékenységgel kapcsolatos 

helyi közszolgáltatás útján köteles gondoskodni. Szelektív hulladékgyőjtés esetén a 

hulladékgyőjtı szigeteken elhelyezett konténerek használata önkéntes. 

 

2. §. 

 

E rendelet hatálya a szilárd hulladék elhelyezése tekintetében a település belterületére, míg a 

folyékony hulladék elhelyezése tekintetében a község egész területére terjed ki. 

A szelektív hulladékgyőjtés tekintetében mind a bel-, mind a külterületen lakók egyaránt igénybe 

vehetik a hulladékgyőjtı szigetek használatát. 

 

3. §. 

 



 3 

Az Önkormányzat a  települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatáson belül 

bevezeti a hulladékok szelektív módon történı kezelését. 

 

4. §. 

 

(1) A szervezett köztisztasági (települési szilárd és folyékony hulladék) közszolgáltatás 

igénybe vételével az Önkormányzat és a közszolgáltató között (a Ptk. közüzemi 

szerzıdésekre vonatkozó szabályai szerint) szerzıdéses jogviszony jön létre. 

(2) Csemı község belterületén a települési szilárd hulladék, a község egész területén a 

folyékony hulladék szállítására és elhelyezésére a Csemıvíz Kft. (2713 Csemı, Petıfi 

S. u. 1.) jogosult, míg a szelektív hulladék begyőjtésére, kezelésére, elszállítására az 

ÖKOVÍZ (2700 Cegléd, Pesti út 65.) jogosult. 

(3) A község közigazgatási területén képzıdı – lakossági és közületi – szilárd hulladék 

szelektív begyőjtése és a jogszabályi, illetıleg a hatósági elıírások szerinti kezelése, 

hasznosítása (újrafeldolgozásra való átadása), valamint ártalommentes elhelyezése az 

Önkormányzattal szerzıdést kötött közszolgáltató feladata. 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás igénybe vétele 

5. §. 

 

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı szolgáltatás 2004. január 01-jével 

kezdıdik. 

(2) A lakossági települési szilárd hulladékot az e célra rendszeresített edényben (110 l-es 

kuka), ennek hiányában szabvány, azonos mérető nejlon zsákban kell összegyőjteni. 

(3) Az üzletek, vendéglátóegységek mőködése során keletkezett hulladékot az e célra 

rendszeresített edényben (110 l-es kuka) kell összegyőjteni. 

(4) A lakossági szelektív begyőjtés közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyőjtı 

szigeteken történik. 

 

6. §. 
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(1) A szolgáltató a győjtıedényben elhelyezett hulladékot az ingatlan bejáratának közelébıl 

szállítja el heti rendszerességgel a szerzıdésben megjelölt idıpontban. 

(2) A győjtıedényeket a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell elhelyezni, illetve 

tárolni, mely a szerzıdésben rögzített szállítás idıpontját megelızıen maximum 10 

órával helyezhetı ki a közterületre. 

(3) A szelektív hulladékgyőjtı szigeteken elhelyezett edényzet ürítésérıl a közszolgáltató  

gondoskodik. 

 

7. §. 

 

(1) A háztartási hulladék rendszeres elszállításával kapcsolatos kötelezı közszolgáltatásért 

a tulajdonos díjat köteles fizetni, melynek összegét az Önkormányzat árhatósági 

hatáskörében (e rendelet mellékletében) minden év december 31-ig szabályozza. 

(2) Az árszabályozás kitér arra, hogy a heti 1 db győjtıedényen kívül elszállítandó 

hulladékot (továbbiakban: többlethulladék) a szolgáltatónál árusított szabvány zsákban, 

milyen térítési díj ellenében szállítja el. A többlethulladék győjtıedényére az elszállítás 

költségének befizetését igazoló címkét (árusítja a Csemıvíz Kft.) kell felragasztani. 

(3) A szolgáltatás díját a szolgáltató a víz- és csatornadíjjal egyidıben, utólag, havi 

részletekben szedi be. 

(4) A szelektív hulladékgyőjtı szigeteken levı edényekbe kihelyezett hulladékért a lakosság 

külön díjat nem fizet. A mőködtetés költségeit az Önkormányzat viseli a 

közszolgáltatóval kötött szerzıdésben foglaltak szerint. 

 

Települési folyékony hulladék közszolgáltatás végzése és igénybe vétele 

8. §. 

 

(1) A települési folyékony hulladék szállításáért fizetendı térítési díjat e rendelet 

mellékletében határozza meg a képviselı-testület minden év december 31-ig. 

 

A helyi közszolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos szabálysértés 

9. §. 
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(1) Aki az e rendelet 5. §. (2) bekezdésében, illetve a 6. §. (2) bekezdésében foglaltakat 

megszegi, szabálysértést követ el, mely 30.000.- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható. 

 

Zárórendelkezések 

10. §.   

E rendelet rendelkezéseit 2007. május 01-tıl kell alkalmazni. 

 

A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti az Önkormányzat települési szilárd és 

folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybe vételérıl szóló 14/2003. (X. 

22.) rendelete. 

Csemı, 2007. április 18. 

                   Bartha Alajosné                    Dr. Lakos Roland 

                      polgármester                              jegyzı 

Kihirdetve:  

 Csemı, 2007. április 25.  

                                                                              Dr. Lakos Roland   

                                                                                       jegyzı 


