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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Kérem a rendelet-tervezet megtárgyalását és  javaslom az elfogadását. 
 
Alsónémedi, 2012. február 15. 
    
 

Vincze József  
         Polgármester 
 
       
Az előterjesztés törvényes: 
 
    Dr. Percze tünde 
          jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T E R V E Z E T 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2012. (II.28.) önkormányzati rendelete  
a többször módosított köztisztaságról és a települési szilárd hulladék 
kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 12/2033(VII.04.) rendelet 

módosításáról 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított 
köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 
12/2033(VII.04.) rendelet  (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 
      1.§. 
 
A R. 3.§ (1) bekezdése az alábbi f, ponttal egészül ki: 
 
3.§.(1) bekezdés 
f, szelektív hulladékgyőjtés: a fenntarthatóság érdekében végzett olyan  felelıs polgári 
hulladékkezelési mód, melynek folyamán a szervezett hulladékgyőjtés által lehetıvé tett 



módon csak azon hulladékfajták kerülnek a vegyes-hulladék győjt ı edénybe, melyeknek 
a zsákos szelektívgyőjtéssel való elszállítása nem biztosított.  
A zsákos szelektív hulladékgyőjtésben  elszállításra kihelyezhetı hulladékfajták: 
1. mőanyag PET palack  
2. italos karton doboz 
3. karton, újság és egyéb papír 
4. fém csomagolási hulladék 
5. egyéb tiszta mőanyag flakon 
6. mőanyag zsugor és sima fóliák, bevásárló szatyrok. 
 
A R. az alábbi 9/A. §-sal egészül ki: 
  
9/A. §. 
(1) Alsónémedi Nagyközség belterületén a szelektív módon összegyőjtött, jelent rendelet 
3.§.(1) bekezdés f, pontjában részletezett hulladék összegyőjtését és elszállítását 
közszolgáltatásként   a Pannónia-Z Kft (Székhely: 1196 Budapest, Jáhn Ferenc utca 187. 
szám) végzi az önkormányzattal megkötött közszolgáltató szerzıdés alapján. 
(2) Az (1)bekey 
 
9.§. 

(1) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba. 
 

 
 

Vincze József    Dr. Percze Tünde 
polgármester                                             jegyző 

 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: …………………………………. 
    Dr. Percze Tünde 
           Jegyző 
 
települési szilárd hulladék győjtése 80 literes győjtıedényekben és konténerekben 
történik, heti egy alkalommal. A zsákos házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés havi 
egy alkalommal, a komposztálható hulladékok elszállítása kéthetente (április 15 és 
november 15-e között) történik a Hulladékkezelı Szolgáltató által térítésmentesen 
biztosított zsákban elhelyezve az ingatlanok elıtti közterületrıl. 
 
az újrahasznosítható hulladékokat (papír hulladék, mőanyag hulladék, üveg hulladék) 
elkülönítetten (szelektíven) történı győjtését követıen a Polgármesteri Hivatal 
épülete mellett, közterületen kialakított győjtıponton vagy a Hulladékkezelı 
Közszolgáltató által biztosított zsákban helyezze el, 
 
 
 

Szelektív begyőjtéssel kapcsolatos részletszabályok 
  



(1)     A rendelet 3. § (3) bekezdésében a szelektív hulladékkezelést végzı közszolgáltató 
részére elrendelt szelektív begyőjtés magába foglalja a település közigazgatási területén 
képzıdı települési szilárd hulladék jogszabályi, illetıleg hatósági elıírások szerinti 
kezelését, hasznosítását, valamint ártalommentes elhelyezését. 

(2)     A szelektív hulladékkezelést végzı közszolgáltató a begyőjtési és hasznosítási 
tevékenységet önállóan, saját üzleti kockázatára végzi olyan módon, hogy a célok elérése 
érdekében önálló vállalkozókat, teljesítési segédeket és együttmőködı partnereket vehet 
igénybe. 

(3)     A szelektív begyőjtés a következı módszerekkel történhet: 
-       közterületi szelektív hulladékgyőjtı 

szigeteken 
-       házhoz menı begyőjtés  
-       hulladék udvarok üzemeltetése  
-       intézményekben történı győjtés 

(4)     A szelektív hulladékkezelést végzı közszolgáltató az igényeknek megfelelıen szelektív 
hulladékgyőjtı szigeteket alakít ki, melyhez biztosítja a szükséges edényzetet. A 
győjtıszigeteket a Gomba Község Önkormányzatának kielölése alapján úgy kell 
kialakítani, hogy azok frekventált helyen legyenek, elérhetı közelségben a lakosság 
számára, az ott élıket ne zavarják, és könnyen megközelíthetıek legyenek töltés és ürítés 
szempontjából is. A győjtıszigetek kialakításához szükséges közterület igénybevételét 
Gomba Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja. 

(5)     A szelektív hulladékkezelést végzı közszolgáltató a szelektív hulladékgyőjtéssel 
kapcsolatos tevékenységét térítésmentesen végzi, a szelektíven győjtött hulladékért a 
szolgáltatást igénybevevık sem kapnak térítést. 

(6)     A győjtıedényeket a beléjük helyezhetı hulladék fajtájára egyértelmően utaló jelöléssel 
kell ellátni. Az edényekbe csak a jelölésnek megfelelı hulladék helyezhetı el. 

(7)     A hulladékgyőjtı szigetekre a szelektíven győjtött hulladékokon kívül egyéb települési 
szilárd hulladékot vinni tilos. 

(8)     A szigetek környezetének tisztántartását és az edények karbantartását a szelektív 
hulladékkezelést végzı közszolgáltató végzi. 

(9)     A szelektív hulladékgyőjtés minél szélesebb körben való elterjesztésének céljából a 
szelektív hulladékkezelést végzı közszolgáltató köteles a szelektív hulladékgyőjtéssel 
kapcsolatban általa készített tájékoztató anyagokat eljuttatni a lakossághoz. 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


