
 

 

1

1

KKAALLAAZZNNÓÓ  KKÖÖZZSSÉÉGGII  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐ--TTEESSTTÜÜLLEETTÉÉNNEEKK  
77//22000044..  ((XXIIII..  3300..))  RREENNDDEELLEETTEE  

AA  KKÖÖZZTTEERRÜÜLLEETTEEKK  TTIISSZZTTÁÁNNTTAARRTTÁÁSSÁÁRRÓÓLL  ÉÉSS  AA  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  
HHUULLLLAADDÉÉKKGGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSSRRÓÓLL  

  
––  EEGGYYSSÉÉGGEESS  SSZZEERRKKEEZZEETTBBEENN  AA  88//22000099..  ((VVIIIIII..  11..)),,  AA  1100//22000099..  ((XXIIII..  33..)),,  33//22001111..  

((IIIIII..  11..))  66//22001122..  ((VV..  3311..))  ÉÉSS  AA  77//22001122..  ((VVIIIIII..  11))  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  
RREENNDDEELLTTEEKKKKEELL  ––  

 
Kalaznó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgtv.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján – 
figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) 
bekezdésére – a következő rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
(1) A rendelet területi hatálya Kalaznó község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya: 
a) a község közigazgatási területén lakással rendelkező magánszemélyekre, valamint 
b) mindazokra az ingatlantulajdonosnak minősülő gazdálkodó szervezetekre, jogi 
személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a Hgtv. 21. 
§-ának (2) bekezdése alapján maguk nem gondoskodnak települési hulladéknak nem 
minősülő hulladékuk jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről. 
(3) Nem terjed ki a rendelet tárgyi hatálya a veszélyes hulladékokra. 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatás 
2. § 

 
(1) Kalaznó Község Önkormányzata a rendelet alapján hulladékkezelési közszolgáltatást (a 
továbbiakban: közszolgáltatás) szervez. 
(2) A közszolgáltatás kiterjed a háztartási és közületi szilárd hulladék (a továbbiakban: 
Hulladék) rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. 
(3) A község közigazgatási területén a helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, az Alisca 
Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert. u. 9. postacím: 7101 
Szekszárd Pf.: 114.) közszolgáltató, a megkötött közszolgáltatási szerződés értelmében. 
 

Alapfogalmak 
3. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 
a) begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa 
vagy a begyűjtő telephelyén, annak elszállítása és a további kezelés érdekében történő 
összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén; 
b) gyűjtőeszköz: a települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló tároló edény (kuka), vagy 
műanyag zsák, illetve konténer; 
c) használó: az ingatlan tulajdonosa, továbbá az ingatlan tulajdonosával történő megállapodás 
alapján az ingatlan kezelője, bérlője, használója, haszonélvezője; 
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d) háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára 
használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és 
területeken keletkezett szilárd hulladék, a rongy, a söpredék, hamu, korom, ablaküveg, papír, 
konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget, valamint a lakásban folytatott 
kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyisége 
nem haladja meg a meghatározott szokásosnak minősülő mennyiséget); 
e) ipari szennyvíz: minden olyan szennyvíz, amelyet valamely ipari vagy kereskedelmi 
tevékenység folytatására szolgáló helyiségből bocsátanak ki, és ami nem háztartási szennyvíz, 
csapadékvíz és nem veszélyes hulladék; 
f) közműpótló: közcsatorna hiányában létesített, az ártalommentes szennyvízelhelyezésre 
szolgáló létesítmény, mely kizárólag zárt tároló lehet; 
g) közület: a gazdasági társaságok jogi személyiségükre való tekintet nélkül, a szövetkezet, a 
közös vállalat, valamint az egyéni vállalkozó; 
h) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet 
(közút, járda, tér, közpark, sétány), továbbá az építmények közhasználatra átadott része 
(épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró); 
i) közületi szilárd hulladék: az üzemekben, irodákban, üzletekben, műhelyekben, 
intézményekben, és a mindezekhez tartozó területeken keletkező szilárd hulladék, tekintet 
nélkül arra, hogy a kereskedelmi, ipari, vagy más tevékenység gyakorlásaképpen keletkezett-
e; 
j) települési folyékony hulladék: a község területén, a közcsatornába be nem kötött, emberi 
tartózkodásra alkalmas épületek és telkek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb, helyi 
közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a nem közüzemi vízelvezető rendszerek tisztításából, 
továbbá a gazdasági, de nem termelő tevékenységből származó szennyvíz és szennyvíziszap, 
mely tartalmazhat kórokozó vagy fakultatív baktériumokat, de nem minősül veszélyes 
hulladéknak; 
k) veszélyes hulladék: a Hgtv. 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel 
vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, 
összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. 
 

II. fejezet 
A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 

4. § 
 
(1) Az Önkormányzat köztisztasági feladatai: 
a) az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak, továbbá a közcélú zöld területek, parkok, 
terek, sétányok, az ezek mellett húzódó járda, árok, lefolyó és a hozzátartozó út, utca 
tisztántartása, 
b) az Önkormányzat tulajdonában és használatában levő közintézmények körül lévő 
közterületek tisztántartása, 
c) az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítése, hótól történő letisztítása, 
d) hulladékgyűjtők kihelyezése a község frekventált helyeire, az önkormányzatok 
intézményei elé, azok rendszeres ürítése, környezetük tisztántartása, 
e) a háztartási hulladék begyűjtése és kezelése, 
f) a belterületi fővízgyűjtő és elvezető árkok, csatornák, valamint átereszek rendszeres 
tisztántartása,  
g) a község polgárai által végzett ároktisztítás során keletkezett iszap elszállítása, a 
közterületen levő állati hullák elszállítása. 
(2) Az Önkormányzat (1) bekezdésben foglalt saját köztisztasági feladatait vállalkozóval 
kötött érvényes szerződés alapján, másrészt a használó kötelezésével gondoskodik, kivéve az 
(1) bekezdés b.) pontját, mely az önkormányzat intézményeinek a feladata. 
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5. § 

 
(1) A használó köteles gondoskodni; 
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); 
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.  
(2) Téli időszakban a használónak gondoskodnia kell a járdaszakasz hótól történő 
letisztításáról, illetve jegesedés esetén csúszás mentesítéséről. E kötelezettségeiknek minden 
reggel, első ízben legkésőbb 7 óráig kell eleget tenniük, majd a nap folyamán az időjárástól 
függően szükség szerint többször is meg kell ismételniük. 
(3) A (2) bekezdésben megjelölt csúszásmentesítéshez kizárólag homok, kőpor, fűrészpor, 
hamu, finom salak vagy apró faforgács használható. Erre a célra visszamaradó darabos, durva 
vagy bomló anyag nem alkalmazható. 
 

6. § 
 
(1) A közterület bárminemű beszennyezése tilos! Hulladékot csak az e célra rendszeresített 
gyűjtőedényekbe szabad bedobni. 
(2) Állati hullát vagy egyéb olyan szerves vagy szervetlen anyagot, amely a környék levegőjét 
szennyezheti, a lakosság vagy állatainak egészségét veszélyeztetheti, sem magán-, sem 
közterületen elhelyezni, illetve ott hagyni tilos! 
(3) A közterületen elhullott állatot a képviselőtestület hivatalában az köteles bejelenteni, 
akinek a tulajdonában vagy használatában levő ingatlana előtt, az ingatlan határvonulata és a 
mellette húzódó út, utca középvonala közötti területen található a hulla. A bejelentő a hullát 
maga is eltávolíthatja. 
(4) Szennyvizet, trágyalevet, egyéb szennyező vagy vegyi folyadékot, háztartási (konyhai) 
hulladékot a közterületre, árokba, csapadékcsatornába elvezetni, kiönteni, tilos! 
(5) A közterületen állatot legeltetni tilos! 
 

7. § 
 
(1) Az önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a település forgalmasabb pontjain, 
üzletek, intézmények, szórakozóhelyek környékén a hulladékgyűjtő edények (a továbbiakban: 
gyűjtőedények) legyenek elhelyezve. 
(2) A gyűjtőedények szükség szerinti ürítéséről, karbantartásáról, környékük tisztántartásáról 
a szolgáltató gondoskodik. 
(3) A gyűjtőedények kiborítása, megrongálása, szándékos beszennyezése tilos! 
 

Az önkormányzati utak tisztántartása 
8. § 

 
A közforgalmú közlekedés céljára szolgáló autóbuszok megállóinak, járdaszigeteinek, 
váróhelyiségeinek, tisztántartásáról, az ott keletkezett hulladék eltávolításáról az 
önkormányzat gondoskodik. 
 

9. § 
 
(1) Ha a községi vagy az állami közutak jármű üzemelése következtében szennyeződnek (pl. 
olajfolyás) a jármű vezetője köteles a szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 
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(2) A közterületen bármilyen anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a 
szállítmányból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzék. Ha szállítás közben a 
rakományból a közterület beszennyeződik, a szennyeződés előidézője, illetőleg a jármű 
üzembentartója azt köteles azonnal eltávolítani, illetve a további szennyeződést 
megakadályozni. 
(3) Bármilyen szállítmány fel- vagy lerakodása esetén keletkező szennyeződést – közvetlenül 
a fel- vagy lerakodás elvégzése után – annak előidézője köteles eltakarítani. 
 

III. fejezet 
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE 

10. § 
 
(1) A begyűjtött hulladékot a közszolgáltató szállítja el a vonatkozó szerződés szerinti helyre. 
A község területén hulladékot – a gyűjtő edények kivételével – elhelyezni tilos. 
 

11. § 
 
(1) A község lakossága az intézményes szemétszállításon túlmenően háztartási hulladékot a 
felállított konténerekben is elhelyezhet. 
(2) A konténerbe kizárólag csak a háztartásban naponta keletkező háztartási hulladékot szabad 
elhelyezni, veszélyes vagy mérgező anyagot - hulladékot, állati hullát, trágyát, ágat, gallyat, 
nyesedéket, kerti növényi hulladékot, továbbá építési és bontási törmeléket elhelyezni tilos. 
(3) A községben keletkező építési és bontási törmeléket a közszolgáltató által kijelölt helyre 
kell elszállítani. 
 

12. § 
 
Az egészségre ártalmas vagy mérgező, illetve környezetre veszélyes anyagokat tartalmazó 
hulladékot, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Tamási Városi Intézetének 
rendelkezései szerint kell ártalmatlanná tenni, vagy megsemmisíteni. 
 

A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 
13. § 

 
(1) A képviselőtestület a község közigazgatási területén szervezett módon biztosítja a 
hulladék intézményes begyűjtését és elszállítását. 
(2) A képviselő-testület, az általa szervezett és e rendeletben meghatározott közszolgáltatás 
igénybevételét - az intézményes szemétszállításba bevont területen lévő beépített ingatlan 
használója, ezen belül minden önálló háztartás - kötelezővé teszi. A községben tartózkodási 
hellyel rendelkező vagy csak ideiglenesen (üdülőnek, hétvégi háznak stb.) használt ingatlanok 
tulajdonosai májustól – októberig kötelesek a közszolgáltatásért díjat fizetni.1 
(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett használó a közszolgáltatásból nem vonhatja 
ki magát arra hivatkozva, hogy azt a hulladék hiányában nem, vagy csak részben veszi 
igénybe. 
 

14. § 
 
(1) A közszolgáltató a szemetet a szolgáltatási szerződésben rögzített gyakorisággal szállítja 
el, az ingatlanok elé kihelyezett gyűjtőeszközökből, illetve a telepített konténerekből. 

 
1 Módosította: 10/2009. (XII. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. december 3. napjától. 
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(2) Az önkormányzat évente két alkalommal (március-október hónapban) "Lomtalanítási 
Napot" szervez előre meghirdetett időpontban, amikor is díjmentesen elszállíttatja a lakosság 
által kihelyezett hasznos hulladékot (fém, papír), továbbá a házikerti hulladékot, összevágott 
falombot és egyéb nyesedéket. 
 

A használó kötelességei 
15. § 

 
(1) A gyűjtőeszközt a használónak legkorábban a szállítás napját megelőző este, legkésőbb a 
szállítás napján reggel 07 óráig lehet az úttest széle mellé, a zöldterületre, gépkocsibejáróra, 
vagy ha mindezek nincsenek a járdára elhelyezni úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a 
jármű forgalmát ne akadályozhassa. 
(2) A gyűjtőeszköz kihelyezésével szennyeződött közterület letakarításáról a használó 
gondoskodik. 
 

16. § 
 
(1) A gyűjtőeszköz beszerzésének költsége a használót terhelik, kivéve, ha az önkormányzat 
pályázat útján a beszerzést biztosítani tudja az érintettek részére. 
(2) Az összetétele miatt szemétnek nem minősülő hulladékot a gyűjtőeszközökbe rakni tilos. 
 

17. § 
 
(1) A szemét gyűjtésére szolgáló gyűjtőeszközöket a közterületen elhelyezni, illetve a 
hulladékot és egyéb szilárd hulladékot a konténerekbe kivinni, és azokba berakni csak úgy 
szabad, hogy azok környezetét szennyezés ne érje.  
(2) A gyűjtőeszközöket a használó köteles kívül és belül egyaránt rendszeresen tisztítani, 
évente legalább egyszer fertőtleníteni. Olyan gyűjtőedényt, amely kilyukadt, és abból 
környezetét emiatt szennyezés érheti, nem szabad használni. 
 

A közszolgáltatási díj 
18. § 

 
(1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás igénybevételéért a használónak a 
2004. évben közszolgáltatási díjat nem kell fizetnie. 
 
(2) A szilárd kommunális hulladék begyűjtéséért, elszállításáért és ártalmatlanításáért 
fizetendő díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.2 
 
(3) A közszolgáltatatási szerződés szüneteltethető, ha a község területén található 
lakóház 90 napot meghaladó időtartalomban üresen áll. A szünetelés iránti kérelmét a 
jogosult köteles előterjeszteni a közszolgáltatónál.3 
 
(4) A szünetelés időtartama 6 hónap, amely kérelemre hosszabbítható meg.4 
 
(5) Az ingatlan ismételt használata esetén a tulajdonos, vagy a jogosult haladéktalanul 
köteles kérni a szünetelés megszüntetését.5 

 
2 Módosította: 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. március 1. napjától. 
3 Beiktatta: 7/2012. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. augusztus 1. napjától. 
4 Beiktatta: 7/2012. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. augusztus 1. napjától. 
5 Beiktatta: 7/2012. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. augusztus 1. napjától. 
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IV. FEJEZET 

Települési folyékony hulladék elhelyezésével kapcsolatos lakossági kötelezettségek 
19. § 

 
(1) Közcsatorna hiányában, a háztartásban keletkező folyékony hulladék a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a (1) 
bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak szerint elszikkasztható. Szikkasztani 
csak szakszerűen megtervezett és elkészített közműpótlóval lehet, amennyiben azt a 
beépítettség lehetővé teszi, és megfelel az építésügyi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi 
és a vízügyi szempontoknak. 
(2) Amennyiben a háztartásban keletkező települési folyékony hulladék az (1) és (2) 
bekezdésben foglaltak szerinti elvezetése nem lehetséges, abban az esetben hatóságilag 
engedélyezett közműpótló berendezést kell alkalmazni a települési folyékony hulladék 
ártalmatlanítására. 
(3) Az új, települési folyékony hulladékot kibocsátó, de közcsatornával el nem látott 
ingatlanok ivóvíz bekötését, használatbavételét csak a szakhatóságok által engedélyezett 
közműpótló berendezések megléte esetén lehet engedélyezni. 
 

20. § 
 
(1) Az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkezett települési folyékony hulladékot a 19. §-
ban foglaltak figyelembevételével köteles elhelyezni. 
(2) Megfelelő a települési folyékony hulladék elhelyezése, ha 
a) a közműpótló berendezés a tervezett vagy kibocsátott szennyvízmennyiség legalább kétheti 
tárolására alkalmas, zárt rendszerű, vízzáró, ürítésre megfelelő helyen elhelyezett; 
b) az ingatlanon kommunális célra elfogyasztott vízmennyiség 80 %-ának megfelelő 
települési folyékony hulladék elszállítása igazoltan megtörtént. 
(3) Az ingatlan tulajdonosa, ha az ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik és 
gyűlik össze, köteles az arra jogosult vállalkozó szolgáltatóval elszállítatni. 
(4) A települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló 
szerződéses jogviszony a tulajdonos és a vállalkozó között, a szolgáltatás igénybevételével 
jön létre. 
 

A szolgáltató jogai és kötelességei 
21. § 

 
(1) A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 3 munkanapon belül 
a szolgáltatást elvégezni. 
(2) A Szolgáltatónak a tevékenysége ellátása során rendelkeznie kell a közszolgáltatás 
ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel és a fogadó szennyvízteleppel kötött 
szerződéssel. 
 

22. § 
 
(1) A Szolgáltató a 20. §-ának (4) bekezdésben rögzített szolgáltatást csak a külön 
jogszabályok által meghatározott műszaki és közegészségügyi követelményeknek 
megfelelően végezheti. 
(2) A települési folyékony hulladék összegyűjtése és elszállítása kizárólag az erre a célra 
engedélyezett, zárt rendszerű, a csepegést és szaghatást lehető legjobban kizáró eszközzel 
történhet. 
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(3) A gyűjtésre és szállításra használt járműveken, eszközökön a szolgáltató nevét és címét az 
alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni. 
(4) Szippantott házi szennyvizet a község közigazgatási területén földre kiengedni tilos, 
elhelyezése csak a fogadásra alkalmas szennyvíztisztító-telepen lehetséges. 
 

V. fejezet 
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

23. §6 
 
 

23. § 
 
(1) A rendelet kihirdetése napján, 2004. december 30. napján lép hatályba. 
 
Kalaznó, 2004. december 9. 
 
 László János sk. Fazekas Márton sk. 
 polgármester körjegyző 
 
 
Az utolsó egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetése megtörtént: 
 
 
Kalaznó, 2012. augusztus 1. 
 
 Gili – Kovács Nóra 
 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Hatályon kívül helyezte: 6/2012. (VI. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. június. 1. napjától. 
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1. melléklet 
 
 
 

KKAALLAAZZNNÓÓ  KKÖÖZZSSÉÉGG  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA  KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐ--TTEESSTTÜÜLLEETTÉÉNNEEKK  
33//22001111..  ((IIIIII..  11..))  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  RREENNDDEELLEETTEE  

AA  KKÖÖZZTTEERRÜÜLLEETTEEKK  TTIISSZZTTÁÁNNTTAARRTTÁÁSSÁÁRRÓÓLL  ÉÉSS  AA  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  
HHUULLLLAADDÉÉKKGGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSSRRÓÓLL  SSZZÓÓLLÓÓ  

77//22000044..  ((XXIIII..  3300..))  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  RREENNDDEELLEETT  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSÁÁRRÓÓLL  
 
 
 
 
Az Alisca Terrra Regionális Hulladékszállítási Kft. az alábbi egységes hulladékszállítási 
díjakat alkalmazza Kalaznó község közigazgatási területén: 
 
 

1. Hulladékszállítással érintett ingatlanok száma: 93 lakóház 
 

2. A gyűjtés gyakorisága: kéthetente. 
 

3. 2011. január 1. napjától az ürítés díja 358,- Ft + ÁFA / 110 l-es vagy 120 l-es 
edényzet. 

 
4. Emblémás zsák díja 320,- Ft + ÁFA 

 
5. Zöldhulladék szállítás évente egyeztetés alapján. 

 
 
 
 
 


