
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
22/2006. (VI. 28.) SZÁMÚ  

RENDELETE 
 
 

a szelektív hulladékgyűjtő udvar rendjéről, fenntartásáról és üzemeltetéséről 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 23. §-ában foglalt felhatalmazás alapján és az 5/2002.(X.29.) sz. KvVm a 
települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló rendelet figyelembe vételével, valamint 
a helyi sajátosságokra tekintettel, az alábbi rendeletet alkotja. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed Szerencs Város közigazgatási területén lévő szelektív 
hulladékgyűjtő udvarra (továbbiakban Hulladékudvar), és a hulladékudvarba történő 
hulladékok beszállításának szabályozására. 
 

2.§ 
 

(1) A Hulladékudvar helye:  Szerencs, Eperjes út 7. Hrsz.: 2150/11. 
(2) A Hulladékudvar feletti tulajdonjogot Szerencs Város Önkormányzata gyakorolja. 
(3) A Hulladékudvar fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzési jogkört 

Szerencs Város Jegyzője gyakorolja. 
(4) A Hulladékudvar üzemeltetését és a fenntartásával kapcsolatos feladatokat a 

Közszolgáltatási Szerződés és a Hulladékudvar Üzemeltetési Szerződés alapján az SZHK 
Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft. látja el. 

 
 

3.§ 
 

     A hulladékok csak szelektíven válogatva, fajtájuknak megfelelően, elkülönítetten   
     kerülhetnek beszállításra. 
 

4.§ 
 

     A háztartásokban keletkező kommunális hulladék beszállítása a Hulladékudvarba  
     szigorúan tilos! 
 

BESZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

5.§ 
 

(1) A Hulladékudvart Szerencsi Hulladékgazdálkodási Rendszer tagönkormányzatainak a 
közszolgáltatást igénybe vevő lakosai, külön díjazás nélkül vehetik igénybe, jelen 
rendelet 1.sz. mellékletében szereplő hulladékok tekintetében, és azok mennyiségi 
határáig. 
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(2)  A Hulladékudvarba a gazdálkodó szervezetek díj megfizetése mellett szállíthatják be a 
szelektíven gyűjtött hulladékokat. 

(3)  A könnyen szóródó hulladékokat szóródás mentesen kell az udvarba beszállítani, és a 
tároló edénybe történő elhelyezésig a beszállítónak, a lakosnak kell gondoskodnia az udvar 
szennyeződésének elkerüléséről. 

(4)  A szelektíven beszállított hulladék tároló edénybe történő elhelyezésről a beszállító, a 
lakos gondoskodik, az udvar kezelőszemélyzetének segítő közreműködése mellett. 

(5)  A beszállított mennyiségek méréséről, és nyilvántartásáról, az üzemeltető köteles 
gondoskodni, és erről igazoló szelvényt adni a beszállító, a lakos számára. 

 
AZ ÜZEMELTETŐ FELADATAI 

 
6.§ 

 
(1) Az udvar teljes üzemeltetési feladatainak ellátása mellett gondoskodik az udvar megfelelő 

karbantartásáról, és állapotának megőrzéséről. 
(2) Gondoskodik a beszállításra kerülő szelektív hulladékok, külön jogszabály szerinti 

nyilvántartásáról, és a szakhatságok felé történő jelentések megtételéről. 
(3) Gondoskodik az összegyűlt hulladékok szakszerű elszállításáról, és arra jogosult kezelők 

részére történő átadásról. 
 

7.§ 
 

     A Hulladékudvar nyitvatartási idejét, valamint egyéb jogszabályi feltételeit az  
     Üzemeltetési Szerződésben kell rögzíteni. 

 
EGYÉD RENDELKEZÉSEK 

  
8.§ 

 
(1) Aki e rendelet 3.§, 4.§, és 6.§ - ában foglaltakat megszegi, az azokban foglalt  
      kötelezettségeknek nem tesz eleget, szabálysértést követ el., és 30.000,-Ft-ig terjedő 
       pénzbírsággal sújtható. 
 

9.§ 
 
     A rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
                          Dr. Bíró László                                                  Rónavölgyi Endréné    
                        címzetes főjegyző                              polgármester 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék:  
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         1. sz. melléklet  
 

EWC kódja Neve 
Egy lakos, illetve 

egy fogyasztói hely által 
elhelyezhető mennyiségek 

130205* Ásványi alapú, motor-,  
hajtómű-, és kenőolajok 

10 kg/év/fogyasztóhely 

130206* Szintetikus motor, -hajtómű-, 
és kenőolajok 

10 kg/év/fogyasztóhely 

150101 Papír és karton korlátlan 
150102 Műanyagok korlátlan 
150103 Fa csomagolási korlátlan 
150104 Fémcsomagolási korlátlan 
150107 Üveg csomagolási korlátlan 
150109 Textil korlátlan 
150111* Kiürült hajtógázos palackok korlátlan 
160103 Termékként tovább nem  

használható gumiabroncsok 
(max 18" felni méretig) 

5 db/év/lakos, ill. 
10 db/év/fogyasztóhely 

160114* Fagyálló folyadékok 5 db/év/lakos, ill. 
10 db/év/fogyasztóhely 

200101 Papír és karton korlátlan 
200102 Üveg korlátlan 
200111 Textiliák korlátlan 
200113* Oldószerek 7,5 kg/év/lakos, ill. 

15 kg/év/fogyasztóhely 
200114* Savak 2,5 kg/év/lakos, ill. 

5 kg/év/fogyasztóhely 
200115* Lúgok 5 kg/év/lakos, ill. 

10 kg/év/fogyasztóhely 
200119* Növényvédő szerek 5 kg/év/lakos, ill. 

10 kg/év/fogyasztóhely 
200121* Fénycsövek 1,5 kg/év/lakos, ill. 

3 kg/év/fogyasztóhely 
200125 Étolaj és zsír Korlátlan 

200127* Festékek 10 kg/év/lakos, ill. 
20 kg/év/fogyasztóhely 

200131* Citotoxikus és citosztatikus 
gyógyszerek 

0,5 kg/év/lakos, ill. 
1 kg/év/fogyasztóhely 

200132 Gyógyszerek 0,5 kg/év/lakos, ill. 
1 kg/év/fogyasztóhely 

200133* Elemek és akkumulátorok korlátlan 
200135* Veszélyes anyagot  

tartalamzó elektromos és 
elektronikus berendezések 

100 kg/év/fogyasztóhely 

200136 Elektromos és elektronikus 
berendezések 

korlátlan 
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200201 Biológiailag lebomló 
hulladékok közül csak a  
zöldhulladék: 
olyan növényi hulladék, amely
kertekből, parkokból származik,
(fanyesedék, ág, gally, fű, lomb,
fűrészpor, faforgács, stb.), a 
külön jogszabályban  
meghatározott úttisztításból 
származó hulladék  kivételével 

300 kg/év/fogyasztóhely 

200307 Lom hulladék 100 kg/év/fogyasztóhely 
 
 
 

 4


	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
	BESZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
	AZ ÜZEMELTETŐ FELADATAI


	EWC kódja

