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Imely község képviselő-testülete a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú,
többször módosított törvény 6. § (1) bek., valamint a hulladékokról és egyes törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló 2015. évi 79. számú törvénnyel összhangban adta ki
a fenn említett 4/2006. számú általános érvényű rendeletet.

Imely község
4/2016. sz.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ RENDELETE
a települési hulladék és építési törmelék kezeléséről Imely község területén
Imely község (a továbbiakban csak „község“) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által
kiadott községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú, többször módosított törvény
4. § (3) bekezdésének f) pontjával és a 6. § (1) bekezdésével, valamint a hulladékokról és
egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 2015. évi 79. számú törvény (a
továbbiakban csak „a hulladékokról szóló törvény“) 81. §-nak (8) bekezdésével összhangban
a következő általános érvényű rendeletet (a továbbiakban „ÁÉR“ is) adja ki:
I.

RÉSZ

1. § A rendelet jogköre
1. Ez az ÁÉR meghatározza a község szerveinek, a hulladék termelőjének és
birtokosának jogait és kötelességeit a települési hulladék kezelését, gyűjtését és
szállítását illetően. A kezelésről szóló részletek a következő hulladékok gyűjtésére
vonatkoznak: vegyes települési hulladék, építési törmelék, biológiailag lebomló
települési hulladék, a közkonyha üzemeltetőjétől származó biológiailag lebomló
konyhai és vendéglői hulladék, a települési hulladék osztályozott összetevői, főként a
háztartásokból származó elektromos hulladék, csomagolási hulladék és a vele együtt
összegyűjtött csomagolásszerű termékek hulladékai, használt hordozható elemek és
akkumulátorok, gépkocsielemek és -akkumulátorok, állatgyógyászati és humán
gyógyszerek fel nem használt maradékai, étkezési olajok és zsírok, nagyobb térfogatú
hulladék, károsanyag tartalmú települési hulladék. Az ÁÉR határozza meg az
illegálisan lerakott hulladék bejelentésének módját, a gyűjtőudvar üzemeltetésének
részleteit, az építési törmelék gyűjtésének módját.
2. Ezen ÁÉR célja meghatározni a község részére azon kommunális hulladék
kezelésének megfelelő módját, amely a község területén keletkezett (a község területe
alatt a katasztrális területe értendő).
2. § Alapfogalmak
1. Biológiai hulladék a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, az
élelmiszer-hulladék, a háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi
tevékenységet folytató létesítményekben képződő konyhai hulladék, valamint az
élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő ezekhez hasonló hulladék.
2. Biológiailag lebomló települési hulladék a biológiailag lebomló hulladék összes
fajtája, mely besorolható a 20 Települési (Kommunális) hulladék csoportba.
3. Biológiailag lebomló hulladék az a hulladék, mely aerob vagy anaerob úton
biológiailag lebomlik, elsősorban az élelmiszer-hulladék, a papír- és kartonhulladék, a
parkokból származó és kerti hulladék.

4. Építési törmelék (a továbbiakban „ÉT“ is) a természetes személy által vagy
természetes személy részére végzett szokásos karbantartási munkák során keletkező
hulladék, melyért helyi hulladék- és építésitörmelék-kezelési illetéket kell fizetni.
5. Hulladékbirtokos a hulladéktermelő, vagy bármely személy, akinek vagy amelynek a
hulladék a birtokában van.
6. Települési elektromos hulladék az az elektromos hulladék, amely háztartásból és
kereskedelmi, ipari, intézményi és más forrásból származik, mely jellegénél és
mennyiségénél fogva hasonló a háztartásból származóhoz; az olyan elektromos
berendezésből származó hulladék, melyet valószínűsíthetően háztartások vagy más
felhasználók fognak felhasználni, mindig települési elektromos hulladéknak
tekintendők.
7. A naptári rendszerű gyűjtés a szelektíven gyűjtött településihulladék-összetevők
meghatározott időpontban történő összegyűjtése, melyet a község az általános érvényű
rendelet mellékletében határoz meg. A gyűjtés lényege a megfelelő gépkocsi vagy
gyűjtőedény kihelyezése a megadott időben, legfeljebb egy napra, miközben a község
az ilyen hulladékgyűjtésről előre, a helyi viszonyoknak megfelelő módon értesíti a
lakosságot.
8. Települési hulladék a község területén, természetes személyek tevékenységekor a
háztartásokban keletkező hulladék, valamint a hasonló tulajdonságú és összetételű
hulladék, melynek birtokosa jogi személy vagy természetes személy – vállalkozó,
kivéve a közvetlen vállalkozói tevékenységből származó hulladékot a jogi személy
vagy természetes személy – vállalkozó esetében; települési hulladéknak minősül a
természetes személyek egyéni üdülésére szolgáló ingatlanjaiból származó hulladék,
például a kertekből, nyaralókból, víkendházakból, vagy a háztartást szolgáló
gépkocsik parkoltatására és tárolására szolgáló helyekről, főként garázsokból, fedett
beállókból és parkolóhelyekről származó hulladék. Települési hulladék minden, a
községben a községi tulajdonú vagy kezelésű közutak és közterületek tisztításakor
keletkezett hulladék is, valamint a községi tulajdonú vagy kezelésű zöldterületeken,
parkokban, temetőkben vagy más természetes személyek telkein keletkezett zöld
hulladék. A települési hulladékba nem tartoznak bele az elöregedett gépjárművek és
a hulladék gumiabroncsok sem.
9. A hulladékkezelés a hulladék gyűjtése, szállítása, hasznosítása és ártalmatlanítása,
ideértve az ilyen műveletek felügyeletét és a hulladékártalmatlanító létesítmények
utógondozását, valamint tartalmazza a kereskedői vagy közvetítői tevékenységet is.
10. Veszélyes hulladék a külön jogszabály1 mellékletében meghatározott veszélyességi
jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék.
11. A hulladék olyan ingó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni
szándékozik vagy megválni köteles a törvénnyel vagy külön jogszabállyal
összhangban.
12. A gyártói felelősség szervezete (a továbbiakban „GYFSZ“ is) a Szlovák
Köztársaságban székelő jogi személy, melyet kizárólag a megkülönböztetett termékek
tagállamok valamelyikében székhellyel bíró gyártói alapítottak, birtokolnak vagy
üzemeltetnek. A gyártói felelősség szervezete összhangban a neki kiadott engedéllyel,
a megkülönböztetett kötelességek teljesítéséről megkötött szerződés alapján biztosítja
a megkülönböztetett kötelességek teljesítését a megkülönböztetett termékek képviselt
gyártói esetében.
1

A Bizottság (EU) 1357/2014. sz. rendelete 2014. december 18-áról, mely az Európai Parlament és Tanács
2008/98/ES sz., a hulladékokról és egyes irányelvek törléséről szóló rendelete III. mellékletének helyére lép (EU
HL L 365, 2014. 12. 19.).

13. A használt elem vagy akkumulátor olyan elem vagy akkumulátor, amely hulladék.
14. A hulladék termelője minden eredeti termelő, akinek tevékenysége hulladékot
eredményez, vagy az, aki a hulladékot kezeli, keveri vagy más műveletet végez vele,
melynek eredménye a hulladék jellegének vagy összetételének megváltozása.
15. A hulladékgazdálkodási
program
(a továbbiakban „HP“ is) olyan
programdokumentum, amelyet egy adott területi egységre dolgoznak ki, összhangban
a hulladékgazdálkodási hierarchiával és célokkal, és amely tartalmazza a
hulladékgazdálkodás jelenlegi állapotának elemzését e területi egységben, valamint az
intézkedéseket, melyeket foganatosítani kell az environmentálisan jobb hulladékelőkészítés érdekében az újrafelhasználás, reciklálás, hasznosítás és ártalmatlanítás
folyamatában, s ugyanígy azt is, hogy miként fogja e program elősegíteni
a hulladékról szóló törvény céljainak és rendelkezéseinek teljesítését.
16. A kiterjesztett gyártói felelősség a megkülönböztetett termék gyártója kötelességeinek
összessége, a termékre életciklusa minden szakaszában vonatkozik, célja pedig, hogy a
megkülönböztetett
termékből
(a továbbiakban csak „megkülönböztetett
hulladékáram”) ne keletkezzen hulladék és erősödjön a hulladékáram
újrafelhasználása, újrahasznosítása vagy másfajta hasznosítása. A kiterjesztett gyártói
felelősség tartalmát a megkülönböztetett termék anyagösszetételére vagy szerkezetére
vonatkozó követelmények, az összetételről való tájékoztatás és a megkülönböztetett
hulladékáram kezelésére vonatkozó tájékoztatás, a megkülönböztetett hulladékáram
kezelésének biztosítása és a felsorolt tevékenységek pénzügyi biztosításának
rendelkezései alkotják.
17. A hulladéklerakat olyan, a hulladék ártalmatlanítását szolgáló berendezéssel bíró
terület, ahol a hulladék tartós elhelyezésre kerül a talaj felszínén vagy a talajban.
Hulladéklerakónak minősül a belső lerakat is, melyen a hulladék termelője saját
hulladéka ártalmatlanítását végzi a termelés helyszínén, valamint az a hely is, amit
tartósan, azaz egy évnél hosszabb időn át a hulladék átmeneti tárolására használ.
18. Harmadik személy a Szlovák Köztársaságban székhellyel bíró vállalkozó, aki jogosult
a használt elemek és akkumulátorok gyűjtésére, illetve feldolgozására és reciklálására,
és amely engedélyt kapott harmadik személyi tevékenységre és a megkülönböztetett
kötelességek teljesítéséről megkötött szerződés alapján biztosítja a megkülönböztetett
kötelességek teljesítését az elemek és akkumulátorok gyártója nevében.
19. A települési hulladék osztályozott gyűjtése az a tevékenység, mely során
különválasztva gyűjtik a települési hulladék összetevőit.
20. Megkülönböztetett termék azon termékek csoportjába tartozó termék, melyre a
kiterjesztett gyártói felelősség elve vonatkozik – elektroberendezések, elemek és
akkumulátorok, csomagolóanyagok, gépkocsik, autógumik, nem csomagolóanyagjellegű termékek.
21. A hulladékfelvásárlás hulladékgyűjtés, amennyiben a hulladék átvételét jogi személy
vagy természetes személy – vállalkozó végzi egyezményes áron vagy más ellenérték
nyújtása fejében, a községgel és a megfelelő GYFSZ-el kötött szerződés alapján, mely
összhangban van a hulladékokról szóló törvénnyel.
22. Megkülönböztetett termék gyártója alatt elektroberendezések, elemek és
akkumulátorok, csomagolóanyagok gyártója, gépkocsigyártó, autógumigyártó, nem
csomagolóanyag-jellegű termék gyártója értendő.
23. A hulladékgyűjtés a hulladék összegyűjtése más személyektől, ideértve annak előzetes
osztályozását és a hulladék ideiglenes elhelyezését a hulladékfeldolgozó létesítménybe
történő elszállítás céljából.
24. A gyűjtőedény olyan edény vagy zsák, melyet a jelen általános érvényű rendelet
határoz meg a vegyes és az osztályozott települési hulladék gyűjtése céljából.

25. Gyűjtőudvar a települési hulladék és építési törmelék gyűjtésére szolgáló létesítmény,
melyet község, községek társulása vagy a községgel, illetve községek társulásával
szerződéses viszonyban álló személy alapított vagy üzemeltet e tevékenység
végzésének céljából; a gyűjtőudvar üzemeltetéséhez szükséges az illetékes állami
hulladékgazdálkodási hatóság beleegyezése. A gyűjtőudvaron a természetes
személyek leadhatnak építési törmeléket, nagyobb térfogatú hulladékot és
osztályozottan gyűjtött településihulladék-összetevőket ezen általános érvényű
rendeletben meghatározott mennyiségben.
26. Gyűjtőszervezet alatt a község vagy a társaság, illetve szervezet értendő, amely kezeli
a község területén létrejött hulladékot a községgel kötött – a hulladékokról szóló
törvénnyel összhangban lévő – szerződés alapján.
27. A hulladék hasznosítása olyan művelet, amelynek fő eredménye, hogy a hulladék
hasznos célt szolgál más anyagok helyettesítőjeként a termelésben vagy a tágabb
értelemben vett gazdaságban, vagy ilyen konkrét funkció betöltésére alkalmassá válik
28. Települési hulladék összetevője az az összetevő, amely mechanikusan elkülöníthető és
önálló hulladékfajtaként osztályozható. A települési hulladék összetevője
osztályozottnak minősül, ha másfajta hulladék-összetevőt vagy önálló
hulladékfajtaként osztályozható szennyezést nem tartalmaz.
29. Vegyes települési hulladék a nem osztályozott települési hulladék, vagy az
osztályozottan gyűjtött összetevők után fennmaradó települési hulladék.
30. A hulladékártalmatlanítás olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás, s még
abban az esetben is ártalmatlanítás, ha másodlagos jelleggel anyag- vagy
energiakinyerést eredményez.
II.

RÉSZ

3. § Közös rendelkezések
1. A község területén keletkezett kommunális hulladék és építési törmelék kezeléséért
a község felel, amennyiben a hulladékokról szóló törvény nem rendelkezik
másképpen.
2. A község ezen önkormányzati rendeletével összhangban köteles mindenki a
kommunális hulladékot kezelni vagy vele más műveleteket végezni.
3. Mindenki köteles a hulladékot oly módon kezelni vagy vele más műveletet végezni,
amely nem veszélyezteti az emberek egészségét és nem károsítja a környezetet,
mégpedig úgy, hogy ne következzen be:
a) víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág szennyezésének kockázata,
b) környezetterhelés zajjal vagy bűzzel, és
c) káros hatás a tájra vagy különleges jelentőségű helyekre.
4. Tilos
a) hulladékot elhelyezni vagy elhagyni más, mint a jelen ÁÉR-el összhangban kijelölt
helyen,
b) hulladékot más módon, mint a hulladékokról szóló törvénnyel összhangban,
ártalmatlanítani vagy hasznosítani,
c) az illetékes hulladékgazdálkodási államigazgatási hatóság hozzájárulása nélkül
vagy vele ellentétesen hozzájárulást megkövetelő tevékenységet végezni,
d) a biológiailag lebomló hulladékot égetéssel ártalmatlanítani, kivéve azt az esetet,
amelyhez a hulladékokról szóló törvény szerint hozzájárulást bocsátottak ki,
e) a háztartási hulladékot szabad téren vagy háztartási tüzelőberendezésben elégetni,

f) a község által vegyes települési hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőedényekbe mást,
mint vegyes települési hulladékot elhelyezni, és a települési hulladék összetevőinek
osztályozott gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényekbe mást, mint azon településihulladékösszetevőt elhelyezni, melyre a gyűjtőedényt kijelölték,
g) a települési hulladék osztályozottan összegyűjtött összetevőinek (a csomagolásból
és nem csomagolóanyagokból származó hulladékok, háztartásokból származó
elektromos hulladék, használt hordozható elemek és akkumulátorok) gyűjtése
hulladékgyűjtő létesítmény nélkül olyan személynek, aki nem teljesíti a törvényben
előírt követelményeket és nincs a községgel megkötött szerződése ezen tevékenységre.
5. A települési hulladék termelője köteles:
a) a község általános érvényű helyi rendeletével összhangban kezelni vagy bánni a
hulladékkal,
b) bekapcsolódni a községi települési hulladékgyűjtési rendszerbe,
c) a települési hulladék községi gyűjtési rendszerének megfelelő gyűjtőedényeket
használni,
d) a vegyes települési hulladékot, a települési hulladék osztályozottan gyűjtött
összetevőit és az építési törmeléket a gyűjtésükre a község által kijelölt helyen lerakni
és a települési hulladék községi gyűjtési rendszerének megfelelő gyűjtőedényekben
elhelyezni,
e) amennyiben olyan birtokosról van szó, aki nincs bekapcsolódva a hulladékgyűjtési
rendszerbe, annak a kommunális hulladékért járó illeték befizetésének
kötelezettségétől számított (legkésőbb) egy hónapon belül bele kell kapcsolódnia és
jelentkeznie kell a községi hivatalban.
6. A kommunális hulladék birtokosa köteles helyesen besorolni a hulladékot, illetve
bebiztosítani a hulladék helyes besorolását a Hulladékkatalógus szerint, miközben
a települési hulladékot a „20“-as katalógusszám alá köteles besorolni.
7. A község területén települési hulladékot – az üzemeltetőtől származó biológiailag
lebomló konyhai és vendéglői hulladék kivételével – gyűjthet (mozgó gyűjtéssel is) és
szállíthat maga a község vagy az a személy, aki erre a tevékenységre szerződést kötött
a községgel; ez a rendelkezés nem vonatkozik a visszagyűjtést végző forgalmazókra és
a gyűjtőhelyek fenntartásával végzett használt hordozható elemek és akkumulátorok
gyűjtésére. Ha csomagolóanyag-hulladékok és csomagolásszerű termékek
hulladékainak gyűjtéséről van szó, a gyűjtésüket a község területén csak az végezheti,
akinek a községgel kötött szerződésen kívül van szerződése a gyártói felelősségi
szervezettel is, mellyel a község szerződéses viszonyban áll a közös (csomagolóanyaghulladékok és csomagolásszerű termékek hulladékaira vonatkozó) hulladékkezelési
rendszer üzemeltetését illetően.
4. § A község hulladékgazdálkodásának hierarchiája
A község területén minden települési hulladék
a hulladékgazdálkodás következő hierarchiáját:
a) a hulladékképződés megelőzése,
b) a hulladék újrahasználatra előkészítése,
c) a hulladék újrafeldolgozása,
d) a hulladék egyéb hasznosítása,
e) a hulladék ártalmatlanítása.

termelője

köteles

betartani

III.

RÉSZ

5. § A kommunális hulladék és annak összetevői
Ezen ÁÉR a következő alkategóriákba besorolt kommunális hulladékok fajtái
kezelésének részleteit határozza meg:
a) az osztályozott gyűjtésből származó kommunális hulladékok összetevői:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

20 01 01
papír és karton
20 01 02
üveg
20 01 03
több rétegű, karton alapú kombinált anyagok (kompozitok)
20 01 08
biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék
20 01 10
ruhanemű
20 01 11
textíliák
20 01 13
oldószerek
20 01 14
savak
20 01 15
lúgok
20 01 17
fényképészeti vegyszerek
20 01 19
peszticidek
20 01 21
fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
20 01 23
fluorozott-klórozott
szénhidrogéneket
tartalmazó
kiselejtezett
berendezések
20 01 25
étolaj és zsír
20 01 26
olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től
20 01 27
veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, nyomdafestékek, ragasztók és
gyanták
20 01 28
festékek, nyomdafestékek, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek
a 20 01 27-től
20 01 29
veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek
20 01 30
mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től
20 01 31
citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
20 01 32
gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
20 01 33
a 16 06 01-hez, a 16 06 02-höz vagy a 16 06 03-hoz tartozó elemek és
akkumulátorok, és az ezeket tartalmazó szét nem válogatott elemek és akkumulátorok
20 01 34
elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
20 01 35
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és a 20 01 23 kódszámú hulladékoktól
20 01 36
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól
20 01 37
veszélyes anyagokat tartalmazó fa
20 01 38
fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39
műanyagok
20 01 40
fémek
20 01 40 01 vörösréz, bronz, sárgaréz
20 01 40 02 alumínium
20 01 40 03 ólom
20 01 40 04 cink
20 01 40 05 vas és acél
20 01 40 06 ón

– 20 01 40 07
– 20 01 41
– 20 01 99

vegyes fémek
kéménysöprésből származó hulladékok
közelebbről nem meghatározott hulladékok

b) Kertekből vagy parkokból származó hulladék (a temetőkből származó
hulladékot is beleértve)
– 20 02 01
– 20 02 02
– 20 02 03

biológiailag lebomló hulladékok
talaj és kövek
egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok

d) Egyéb kommunális hulladékok
–
–
–
–
–
–
–
–

20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 08
20 03 99

vegyes települési hulladék
piacokon keletkező hulladék
úttisztításból származó hulladék
emésztőgödrökből származó iszap
szennyvíz tisztításából származó hulladék
lom (terjedelmes) hulladék
építési törmelék
közelebbről nem meghatározott települési hulladékok
6a. § A vegyes kommunális hulladék gyűjtési és szállítási rendszere

1. A vegyes települési hulladék gyűjtésére a 120 l, 1100 l, 7000 l űrtartalmú
gyűjtőedények szolgálnak. A szelektív hulladék gyűjtésére 120 literes zsákok, 1100 les és 7000 l űrtartalmú edények szolgálnak.
2. Az osztályozott gyűjtésre szolgáló zsákok száma a háztartásra eső osztályozott
hulladék mennyiségétől függ. Az 1100 l űrtartalmú edények az élelmiszerlánc
telephelyei előtt és a meghatározott gyűjtőhelyekre vannak elhelyezve. A gyűjtőedényt
minden háztartás a beszerzési áron vásárolhatja meg.
3. A lakosok a gyűjtőedényt megvásárolhatják az Imelyi Községi Hivatalban a hivatalos
órákban.
4. A vegyes kommunális hulladékra szolgáló gyűjtőedényeket a község biztosítja, az
edény élettartamának lejárta előtti megrongálása vagy elvesztése esetében a használója
köteles új edényt vásárolni. Az így vásárolt edénynek összhangban kell lennie ezen
ÁÉR-el, valamint a községnek mint gyűjtőszervezetnek a követelményeivel.
5. A vegyes települési hulladék gyűjtése minden páros héten csütörtökön történik.
A betakarítás harmonogramja a község által kiadott aktuális naptárakban és a község
honlapján (www.obecimel.sk) is közzé van téve.
6. A gyűjtőedényeket nem lehet telezsúfolni és túlterhelni hulladékkal. Azokat az
edényeket, melyek fedővel rendelkeznek, a hulladék berakása után le kell fedni.
6b. § A kommunális hulladék osztályozott gyűjtési és szállítási rendszere
1. A községben a következők osztályozott gyűjtése történik:
a) háztartásokból származó elektromos hulladék,
b) papír, üveg, műanyagok, fémek (a nem csomagolásszerű termékekből származó
hulladék a csomagolási hulladékkal együtt gyűjtendő),

c) használt hordozható elemek és akkumulátorok, gépkocsielemek és -akkumulátorok,
d) állatgyógyászati és humán gyógyszerek természetes személyek által fel nem használt
maradékai, valamint gyógyászati segédeszközök,
e) háztartásokból származó étkezési olajok és zsírok,
f) kertekből, parkokból, temetőkből származó biológiailag lebomló hulladék,
g) biológiailag lebomló konyhai hulladék, kivéve azt, amelynek birtokosa természetes
személy – vállalkozó vagy jogi személy, mely közétkeztetési létesítményt üzemeltet.
2. A települési hulladék osztályozott gyűjtésére gyűjtőedények, zsákok, mozgó gyűjtők
szolgálnak a jelen ÁÉR-ben meghatározott osztályozott gyűjtés leírása értelmében. A
háztartási hulladék összetevőinek osztályozott gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények
biztosításának költségeit, amennyiben azokra a kibővített gyártói felelősség elve
vonatkozik, a megkülönböztetett termék gyártója, az illetékes gyártói felelősségi
szervezet vagy harmadik személy viseli.
3. A települési hulladék osztályozott gyűjtése a betakarítás harmonogramja szerint történik,
mely minden évben aktualizálva van a beszállításról szóló naptárakban, melyeket minden
háztartás megkap.
4. A gyűjtőszervezet – a közkonyha üzemeltetőjétől származó biológiailag lebomló konyhai
és vendéglői hulladék kivételével – köteles:
a) a hulladékgyűjtő edényeket kiüríteni úgy, hogy ne keletkezzen higiéniai, biztonsági,
ökológiai és egyéb probléma, illetve vagyoni kár,
b) a gyűjtőedényeket a kiürítés után visszatenni az eredeti helyükre,
c) a gyűjtőedények kiürítése során szétszórt hulladékot el kell távolítani,
d) a gyűjtőedény –
manipuláció során történő – megrongálása esetében saját
költségekre kell biztosítania 3 naptári napon belül a javítását vagy cseréjét,
e) biztosítani a nagyméretű hulladék, építési törmelék, biológiailag lebomló hulladék
elszállítását ezen önkormányzati rendeletben megállapított mennyiségben és
feltételek mellett,
f) a harmonogrammal összhangban megvalósítani a gyűjtőedények szállítását,
g) a harmonogrammal összhangban megvalósítani az osztályozott összetevőkre
szolgáló zsákok szállítását,
5. A polgár ingyenesen leadhatja az osztályozottan gyűjtött háztartásihulladék-összetevőket
a hulladékgyűjtő-udvaron is.
7. § A vegyes kommunális hulladékra és az osztályozott gyűjtésre szolgáló
edények elhelyezése
1. A hulladék elszállítása céljából az ingatlan tulajdonosa (kezelője, ill. bérlője) köteles
az edények/zsákok részére kijelölni az erre szolgáló helyet és biztosítania kell
a következő feltételeket, hogy:
a) a kijelölt helyhez biztosítva legyen a biztonságos hozzáférés és elegendő terület az
edényekkel való megfelelő manipuláció tekintetében,
b) ne legyen megsértve a környezet kinézete és higiénája,
c) az edények ne legyenek elhelyezve a szélnek kitett oldalon, az ablakok és
játszóterek közelében,
d) az edények tömörített alapon legyenek elhelyezve,
e) az edények ne legyenek állandó jelleggel elhelyezve a járdán, közúton vagy
parkolóhelyen.

2. A természetes és jogi személyeknek vagy természetes személyeknek – vállalkozóknak
szigorúan tilos áthelyezni a gyűjtőedényeket, kiüríteni azokat vagy a hulladék részeit
kiszedni belőlük.
3. A hulladékra szolgáló edények elhelyezésének állandó és ideiglenes helyét a
lakóházaknál az ingatlan tulajdonosa (kezelője, ill. bérlője) határozza meg a községi
hivatallal való megegyezést követően.
4. A járdákon, parkolóhelyeken és közutakon az edényeket csak a kiürítésükre szükséges
időre lehet ott hagyni. A kiürítésük után az edényeket azonnal vissza kell helyezni
a kijelölt helyre. A községi hivatal engedélyezhet kivételt.
5. Azokban az esetekben, ha olyan körülmények állnak elő, hogy a hulladékra szolgáló
edények nem lesznek hozzáférhetőek, az ingatlan tulajdonosa (kezelője, ill. bérlője)
köteles biztosítani az áthelyezésüket és a kiürítés után a kijelölt helyre való
elhelyezésüket.
6. A gyűjtőedények használói kötelesek a környezetüket rendben és tisztaságban tartani.
Azon helyeken, ahol a gyűjtőedények csoportosan vannak elhelyezve tilos az
áthelyezésük.
7. A gyűjtési rend során a települési hulladék ternelője köteles betartani az osztályozott
gyűjtés szabályait és a gyűjtőedény színe alapján sorolni be a hulladékot.
8. § Az osztályozott települési hulladék (háztartásokból származó elektromos
hulladék) gyűjtésének módja és feltételei
1. A községnek megkötött szerződése van az elektromos hulladékot illetően a gyártói
felelősség szervezetével (gyártóval)/harmadik személlyel, aki üzemelteti
a kommunális hulladékokból szelektíven összegyűjtött elektromos hulladék társult
kezelésével kapcsolatos rendszert.
Ezek közé tartoznak: pl. televíziók, rádiók, számítógépes, irodai és
telekommunikációs technika, videók, diszkmenek, digitális órák, gameboyok,
főzőkészülékek, fűtőtestek, kávéfőzők, mosógépek, elektromos motorok, kézi
villamos szerszám, stb.
2. A község lehetővé teszi az elektromos berendezés gyártójának vagy az illetékes
gyártói felelősség szervezetének a költségeire
a) bevezetni és üzemeltetni a területén a háztartásokból származó elektromos
hulladék osztályozott gyűjtési rendszerét,
b) szükséges mértékben használni e célból a kommunális hulladék gyűjtésére
szolgáló már meglévő berendezéseket.
3. A polgárok kötelesek a háztartásokból származó elektromos hulladékot leadni az
efféle hulladék gyűjtéséért felelős szervezet edényeibe, melyek a község területén
vannak elhelyezve.
4. Az elektromos hulladékot tilos elhelyezni más edényekbe vagy melléjük és
a község közterületére.
5. A polgárok az elektromos hulladékot ingyenesen leadhatják a forgalmazónál
közvetlenül az elektomos készülékeket árusító üzletben.
6. Az elektromos hulladékot tilos leadni más szubjektumoknak (pl. utcai gyűjtőknek,
stb.), akiknek nincs a községgel megkötött szerződésük e tevékenység végzéséről.
9. § Az osztályozott települési hulladék (papír, üveg, műanyagok, fémek
(a csomagolási és nem csomagolásszerű termékekből származó hulladék)
gyűjtésének módja és feltételei

1. A termékek gyűjtésére használatosak:
– a 120 l űrtartalmú műanyag zsákok
– az 1100 l űrtartalmú gyűjtőedények, melyek különféle színekkel vannak
megkülönböztetve az egyes termékeket illetően:
a kék a papír összetevőre utal,
a zöld az üveg összetevőre utal,
a sárga a műanyag összetevőre utal,
a piros a fémek összetevőre utal.
2. Az összes termék osztályozott gyűjtése lokálisan (háztól házig) és kézbesítés (a
lakosok elhozzák a terméket a gyűjtőudvarba) formájában valósul meg.
3. A községnek megkötött szerződése van a gyártói felelősség szervezetével
a csomagolási és nem csomagolásszerű termékekből származó hulladékot illetően.
4. Az egyes termékek gyűjtésének módja a következő:
Műanyagok – az osztályozotthulladék-gyűjtés keretén belül Imely községben a helyi
gyűjtések során 120 l űrtartalmú zsákokba, illetve 1100 l űrtartalmú edényekbe kerülnek. A
gyűjtés a betakarítás harmonogramja szerint van biztosítva.
Ide tartoznak a következők: műanyag tokok és műanyag termékek, színtelen és színes fóliák,
táskák, zacskók, kozmetikai és tisztítószereket tároló vödrök és palackok, tejeszacskók,
műanyag ládák; italok, szirupok, növényi olajak tárolására szolgáló flakonok; az édességek
csomagolóanyagjai, joghurtos tégelyek, poharak, különféle műanyag dobozok és játékok,
polisztirolhab, automatákból származó poharak és egyéb műanyag edények, vízvezeték- és
elektromos csövek, kozmetikai termékek csomagolóanyagai, műanyag ablakok és bútorok,
stb.
Nem tartoznak ide a következők: vegyszerekkel és olajokkal szennyezett csomagolóanyagok,
többrétegű csomagolóanyagok, vastagon szennyezett (talajjal, festékekkel) műanyagok,
padlóburkoló anyagok, gumik, molitánok, stb.
Fémek – az osztályozotthulladék-gyűjtés keretén belül Imely községben a helyi gyűjtések
során 120 l űrtartalmú zsákokba, illetve 1100 l űrtartalmú edényekbe kerülnek. A gyűjtés
a betakarítás harmonogramja szerint van biztosítva.
Ide tartoznak a következők: fémből készült tubusok, spray dobozok, alumínium
csomagolóeszközök, konzervek, acélpléhek, stb.
Nem tartoznak ide a következők: az ételmaradékoktól, festékektől, különféle vegyszerektől
vastagon szennyezett fémek.
Üveg – az osztályozotthulladék-gyűjtés keretén belül Imely községben a helyi gyűjtések során
120 l űrtartalmú zsákokba, illetve 1100 l űrtartalmú edényekbe kerülnek. A gyűjtés
a betakarítás harmonogramja szerint van biztosítva.
Ide tartoznak a következők: üvegből készült palackok, edények, tárgyak, csomagolóanyagok,
poharak, kozmetikai flakonok, cserepek, ablaküveg, szemüvegből származó üveg, stb.
Nem tartoznak ide a következők: kupakok, (parafa)dugók, gumik, porcelánok, kerámiák,
tükrök, üvegdrótok, műanyag palackok, palackzáró kupakok, villanykörték, fénycsők, stb.
Papír – az osztályozotthulladék-gyűjtés keretén belül Imely községben a helyi gyűjtések
során 120 l űrtartalmú zsákokba, illetve 1100 l űrtartalmú edényekbe kerülnek. A gyűjtés
a betakarítás harmonogramja szerint van biztosítva.
Ide tartoznak a következők: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, levelek, irodai papír,
papírzsákok, karton, kemény papírból lévő dobozok, borítékok, szórólapok, katalógusok,
telefonkönyvek, plakátok, képeslapok, csomagoló- és krepppapír, papírcsomag, stb.

Nem
tartoznak
ide
a következők:
műanyag
csomagolóanyagok,
többrétegű
csomagolóanyagok,
viaszpapír,
alumíniumfólia
papír,
fagyasztott
élelmiszerek
csomagolóanyagai, cigarettadobozok, piszkos vagy zsíros papír, másolópapír, stb.
Többrétegű karton jellegű vegyes anyagok – az osztályozotthulladék-gyűjtés keretén belül
Imely községben a helyi gyűjtések során 120 l űrtartalmú zsákokba, illetve 1100 l űrtartalmú
edényekbe kerülnek. A gyűjtés a betakarítás harmonogramja szerint van biztosítva.
Ide tartoznak a következők: tejek, tejszínek és egyéb tejtermékek, gyümölcslevek, dzsúszok,
borok, öblítőszerek többrétegű csomagolóanyagai.
Nem tartoznak ide a következők: kávék, dobozos levesek, pudingok, sütőporok, porcukrok,
fűszerek, jégkrémek, kakaóporok, stb. többrétegű csomagolóanyagai; szennyezett kompozit
csomagolóanyagok, kompozitdobozok fedelei.
Az osztályozott összetevők betakarításának harmonogramja a Imely község honlapján
(www.obecimel.sk), a helyi újságban, a helyi hangosbemondó segítségével van közzétéve, és
minden évben el van küldve az egyes üzemegységekbe és háztartásokba.
5. Tilos leadni a papírt, műanyagot, fémet és üveget más szubjektumoknak (pl. utcai
gyűjtőknek, stb.), akiknek nincs a községgel és az illetékes gyártói felelősség
szervezetével megkötött szerződésük e tevékenység végzéséről.
10. § Az osztályozott települési hulladék (használt hordozható elemek és
akkumulátorok) gyűjtésének módja és feltételei
A községnek megkötött szerződése van az elem- és akkumulátor-hulladékot illetően a gyártói
felelősség szervezetével, aki üzemelteti a kommunális hulladékokból szelektíven
összegyűjtött az elem- és akkumulátor-hulladék társult kezelésével kapcsolatos rendszert.
1. A polgárok kötelesek leadni a gyártói felelősség szervezetének a község területén
elhelyezett edényeibe, valamint az elemeket és akkumulátorokat forgalmazó
üzletekbe vagy egyéb gyűjtőhelyekre a hulladékokról szóló törvénnyel
összhangban.
2. A polgárok ingyenesen leadhatják a használt hordozható elemeket és
akkumulátorokat a gyűjtőudvaron.
3. Az elem- és akkumulátor-hulladékot tilos elhelyezni más edényekbe vagy melléjük
és a község közterületére.
4. Az elem- és akkumulátor-hulladékot tilos leadni más szubjektumoknak (pl. utcai
gyűjtőknek, stb.), akiknek nincs a községgel megkötött szerződésük e tevékenység
végzéséről.
11. § Az osztályozott települési hulladék (állatgyógyászati és humán gyógyszerek
természetes személyek által fel nem használt maradékai, valamint gyógyászati
segédeszközök) gyűjtésének módja és feltételei
1. Az állatgyógyászati és humán gyógyszerek természetes személyek által fel nem
használt maradékait birtokosa köteles leadni a gyógyszertárakba, melyek kötelesek
ezeket összegyűjteni.
2. A fel nem használt gyógyszereket tilos kidobni a vegyes települési hulladékba.
3. A fel nem használt gyógyszereket tilos a gyűjtőedényekbe vagy melléjük, valamint
a község közterületeire tenni.

12. § Az osztályozott települési hulladék (háztartásokból származó étolajak és
zsírok) gyűjtésének módja és feltételei
1. A használt étolajak és zsírok gyűjtése a helyi gyűjtések során történik és a lakosok
elhozhatják ezeket a gyűjtőudvarba.
2. E hulladékot tilos összekeverni a települési hulladékkal és elhelyezni
a közterületeken, illetve a települési hulladékra szolgáló hulladékgyűjtő edények
és konténerek mellett.
13. § A biológiailag lebomló települési hulladék kezelése
1. Tilos a kertekből és parkokból származó biohulladékot a települési hulladékra
szolgáló gyűjtőedényekbe helyezni vagy égetni azokon a helyeken kívül, melyek
erre vannak kijelölve.
2. A kertekből és parkokból származó biohulladék értékesítése céljából Imely
községben rendelkezésre áll a Diófasor utca végén lévő községi komposztáló az
Ökoudvar és komposztáló területén.
3. A lakosok kihasználhatják a község szolgáltatásait a kerti biohulladék elszállítása,
aprítása céljából.
4. A község a biológiailag lebomló konyhai hulladék települési hulladékból történő
osztályozott gyűjtését nem köteles bevezetni és biztosításani a községben
a hulladékokról szóló 81. § (21) bek. b) pontja alapján, ha a község igazolja, hogy
a lakosoknak legalább 50%-a komposztálja a saját hulladékát.
14. § A konyha üzemeltetőjétől származó biológiailag lebomló konyhai és
vendéglői hulladék kezelése
1. A konyha üzemeltetőjétől származó biológiailag lebomló konyhai és vendéglői
hulladék kezeléséért a konyha üzemeltetője felel.
2. A biológiailag lebomló konyhai és vendéglői hulladékot tilos a kommunális
hulladék gyűjtésére szolgáló edényekbe helyezni.
3. A konyha üzemeltetőjének tilos a használt étolajakat és zsírokat kibocsátani
a csatornahálózatba.
15. § A nagyméretű hulladék gyűjtésének módja
1. Nagyméretű hulladékok közé tartoznak az olyan települési hulladékok, melyek
nagyságukból adódóan nem férnek bele a vegyes és osztályozott hulladékra
szolgáló edényekbe. Ezek főképpen a bútorok, öreg ablakok, ajtók, pléhcsövek,
stb., melyek a kommunális hulladékba tartoznak.
2. A község szükség szerint biztosítja, legalább 2 alkalommal egy évben a községben
lévő nagyméretű hulladék gyűjtését és szállítását, esetleg a polgárok elhozhatják
azt a gyűjtőudvarba.
16. § Károsanyag-tartalmú hulladék (hulladék motor- és kenőolajok, festékek,
vegyszerek és egyéb veszélyes hulladékok) gyűjtésének módja

1. A károsanyag-tartalmú hulladékok (veszélyes hulladék) egyes összetevőit
a birtokosaik kötelesek a kommunális hulladékból osztályozni és biztosítani ideiglenes
biztonságos összegyűjtésüket.
2. A károsanyag-tartalmú hulladékok csoportjába tartozók a következők: oldószerek,
öreg festékek, ragasztók, gyanták, lakkok, savak, lúgok, fényképészeti vegyszerek,
peszticidek, a növények és fák ápolására szolgáló vegyszerek, műtrágyák, mosószerek
(mosóporok, tisztítószerek), veszélyes anyagokat tartalmazó fa, olajjal és festékkel
szennyezett rongyok, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolók, stb.
3. A károsanyag-tartalmú hulladékot tilos gyűjtőedényekben, illetve -zsákokban vagy
mellettük (az edények, zsákok elhelyezésére szolgáló kijelölt helyeken), valamint
a község közterületén elhelyezni.
4. A község biztosítja a lakosoktól származó károsanyag-tartalmú hulladék
megsemmisítését. A lakokosok elhozhatják ezen hulladékot a gyűjtőudvarba.
17. § Az építési törmelék gyűjtésének módja
1. Az építési törmelék (a továbbiakban „ÉT“ is) gyűjtése mennyiségi gyűjtés formájában
történik. Az építési törmelék mennyiségi gyűjtéséért járó illetéket a község az
általános érvényű rendeletben határozza meg.
2. Az ÉT-t a polgárok Imely községben az Ökoudvar és komposztáló gyűjtőudvarán
adhatják le.
3. A polgárok által alkotott ÉT közé tartoznak a beton, tégla, csempe, kerámia stb.
keverékei.
4. Az ÉT birtokosai kötelesek a hulladék leadása előtt osztályozni azt az egyes
összetevők szerint: üveg, fémek, műanyagok, papír, karton.
5. Az építési törmeléket tilos a vegyes települési hulladékra szolgáló edényekben, illetve
zsákokban vagy mellettük (az edények, zsákok elhelyezésére szolgáló kijelölt
helyeken) elhelyezni.
18. § A textilgyűjtés módja
1. A gyűjtésre alkalmas textil alatt értendő:
a) a tiszta és száraz ruházat (mindenféle öltözet, takarók, pokrócok, ágyneműk)
b) cipők (a cipők csak párban, jó állapotban lévők)
c) öltözet kiegészítők (sapkák, sálak, stb.)
2. A textil, ruházat, cipő gyűjtése az egész év folyamán a megjelölt speciális
konténerekbe történik, melyek a község területén találhatók. A textilt a polgárok
a gyűjtőudvarban is leadhatják.
3. A konténerek a község szerződéses partnerének tulajdonában vannak, aki felel
a karbantartásukért és a kiürítésükért.
19. § A gyűjtőudvar üzemeltetése
1. A gyűjtőudvar a Diófasor utcán található, bekerített helyen, Imely község
üzemelteti az üzemeltetési rend alapján.
2. A gyűjtőudvaron a természetes és jogi személyek leadhatnak osztályozottan
gyűjtött településihulladék-összetevőket ezen általános érvényű rendeletben
meghatározott mennyiségben.

3. A gyűjtőudvar nem jogosult átvenni a hulladék gumiabroncsokat. A polgárok
a gumiabroncsokat kötelesek ingyenesen, közvetlenül a gumiabroncsok
forgalmazóinak leadni, az új gumiabroncs megvételének kötelezettsége nélkül.

IV.

RÉSZ

20. § A törvénysértő hulladékelhelyezés bejelentésének módja
1. Bejelentést a hulladék ingatlanon történt törvénybe ütköző elhelyezéséről bármely
természetes személy vagy jogi személy tehet a Komáromi Járási Hivatalnak, a
Környezetgondoskodás Szakosztályának vagy a községnek, melynek területén az
érintett ingatlan található.
2. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy bérlője haladéktalanul azt követően, hogy
észlelte ingatlanán a hulladék törvénysértő elhelyezését, jelenti e tényt az illetékes
állami hulladékgazdálkodási hatóságnak – a Komáromi Járási Hivatal
Környezetgondoskodás Szakosztályának.
21. § Szabálysértések
1. Szabálysértést az követ el, aki:
a) máshol helyezi el a hulladékot, nem a község által kijelölt helyen [a hulladékokról
szóló törvény 13. § a) pontja],
b) az osztályozott hulladékgyűjtésre kijelölt gyűjtőedénybe más hulladékfajtát helyez el,
mint amilyenre az edény ki van jelölve [a hulladékokról szóló törvény 81. § (6) bek. a)
pontja],
c) a jelen törvénybe ütköző módon hasznosítja vagy ártalmatlanítja a hulladékot [a
hulladékokról szóló törvény 13. § b) pontja],
d) nem teljesíti a a hulladékokról szóló törvény 15. § (2) bekezdése szerinti
kötelességeit,
e) a hulladékokról szóló törvény 33. § b) pontjával ellentétes módon cselekszik,
f) a hulladék gumiabroncsokat a a hulladékokról szóló törvény 72. §-ba ütközően kezeli,
g) az építési és bontási törmeléket a a hulladékokról szóló törvény 77. § (4) bekezdésébe
ütközően kezeli,
h) a hulladékokról szóló törvény 81. § (6) bekezdés b) pontjába ütközően cselekszik,
i) a hulladékokról szóló törvény 81. § (9) bekezdésébe ütközően cselekszik,
j) a hulladékokról szóló törvény 81. § (13) bekezdésébe ütközően cselekszik,
k) visszatartja a község által a hulladékokról szóló törvény 81. § (17) bekezdése
értelmében kért adatokat.
2. A szabálysértésért az (1) bekezdés a) – k) pontja szerinti esetben 1 500 euróig terjedő
bírság szabható ki, a szabálysértésekért kivetett bírságok hozama a községi költségvetés
bevétele.
3. A jelen ÁÉR határozatainak megsértéséért a helyszíni bírságolási eljárás során 33 euróig
terjedő bírságot lehet kiszabni [a szabálysértésekről szóló 1990. évi 372. számú törvény 13. §
(1) bek. és 46. §-a szerint].
4. A község a vállakozási tevékenység folytatására jogosult jogi személynek vagy természetes
személynek 6638 euróig terjedő bírságot szabhat ki, ha megszegi az ezen önkormányzati

rendeletből adódó kötelességeket [a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú
törvény 27. § (1) bek. a) pontja és (2) bek. szerint].
5.A szabálysértések elbírálására jogi előírások vonatkoznak, éspedig a hulladékokról szóló
törvény 115. §-a és a szabálysértésekről szóló 1990. évi 372. számú többször módosított
törvény.
V.

RÉSZ

22. § Ellenőrzés
Ezen általános érvényű rendelet határozatai betartásának ellenőrzését a község a községi
hivatal által meghatalmazott személyek segítségével végzi.
VI.

RÉSZ

23. § Záró rendelkezések
1. Jelen 4/2016. számú általános érvényű rendeletet Imely község képviselő-testülete
2016.06.29-én a 245/2016. számú határozat által hagyta jóvá.
2. Ezen ÁÉR-el érvényét veszti Imely község 2010.04.13-i 4/2010. számú általános
érvényű rendelete a települési hulladék és építési törmelék kezeléséről.
3. A települési hulladékkal és építési törmelékkel kapcsolatos helyi illetékek
meghatározásának részleteit más önkormányzati rendeletek tartalmazzák majd.
4. Ez az általános érvényű rendelet 15 nappal Imely község hivatali hirdetőtábláján való
kifüggesztését követően lép hatályba.

Imely, 2016.06.29.

Ing. František Tyukos
a község polgármestere

