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5. melléklet a 6/2007. (III. 01.) önkormányzati rendelethez24
Az enyingi hulladékudvarba lakosság által beszállítható hulladékok
EWC kód

Hulladékfajta

Lakosság
egyszeri alkalommal
átvehetĘ hulladék
mennyisége

havonta összesen
átvehetĘ hulladék
mennyisége

fáradt olajok

max: 5 kg.

max: 5 kg.

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

max: 10 kg.

max: 10 kg.

20 01 19

növényvédĘ szerek

max: 5 kg.

max: 15 kg.

20 01 21

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

max: 5 kg.

max: 5 kg.

20 01 27

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták,
ragasztók és gyanták

max: 5 kg.

max: 10 kg.

20 01 33

elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01,
16 06 02 vagy 1606 03 kódszám alatt felsorolt
elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

max: 10 kg.

max: 10 kg.

max: 50 kg.

max: 50 kg.

papír hulladék

korlátlan mennyiség

korlátlan mennyiség

mĦanyag hulladékok

korlátlan mennyiség

korlátlan mennyiség

fém hulladékok

korlátlan mennyiség

korlátlan mennyiség

üveg hulladékok

korlátlan mennyiség

korlátlan mennyiség

20 01 25

étolaj és zsír

korlátlan mennyiség

korlátlan mennyiség

20 01 36

Kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20
01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladéktól

max: 50 kg.

max: 50 kg.

13 02 05
13 02 06
13 02 07
15 01 10
veszélyes
hulladék

15 01 11

20 01 35

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett
elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú
hulladéktól

15 01 01
20 01 01
15 01 02
20 01 39
15 01 04
nem
veszélyes
hulladék

20 01 40
15 01 07
20 01 02

20 02 01

Biológiailag lebomló hulladékok (zöldhulladék, ág,
gally, nyesedék)

max: 1 m3

max: 2 m3

20 03 07

Lom hulladék

max: 1 m3

max: 3m3

A hulladékgyĦjtĘ udvar helye: az enyingi 0115/2 hrsz-ú ingatlan.
A hulladékgyĦjtĘ udvar nyitva tartási ideje: minden szerdán 14-18 óráig, minden szombaton 8-13 óráig.
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Kiegészítette a 3/2011. (I. 31.) önk. rendelet.
Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (IV. 26.) önk. rendelet.
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A HULLADÉK ELKÜLÖNÍTETT, SZELEKTÍV GYĥJTÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
SZABÁLYOK
A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevĘk újrafeldolgozásának, visszanyerésének elĘsegítése,
az energetikai hasznosítás elĘmozdítása érdekében az önkormányzat képviselĘ testülete a helyi
feltételekhez igazodva – fokozatosan – vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetĘségeknek
megfelelĘ (szelektív) begyĦjtésének kombinált rendszerét. A rendeletben foglalt települési szilárd
hulladék szelektív gyĦjtésével, illetve begyĦjtésével összefüggĘ tevékenységek teljesítéséhez szükséges
feltételeket az önkormányzat a közszolgáltatás részeként, a Közszolgáltató által, annak közremĦködésével
biztosítja. Az önkormányzat oly módon vesz részt a szelektív hulladékgyĦjtés bevezetésében, hogy a
Közszolgáltató által szervezett szelektív hulladék begyĦjtését, illetve a Közszolgáltató által üzemeltetett
begyĦjtĘhelyek létesítését, fenntartását, mĦködtetését és kiterjesztését támogatja akként, hogy a
közszolgáltatási díjban biztosítja a Közszolgáltató részére a települési szilárd hulladék szelektív
begyĦjtésével felmerülĘ indokolt költségek és ráfordítások megtérülését. A rendeletben foglalt, a
települési szilárd hulladékkal összefüggĘ hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd
hulladék elkülönített, szelektív gyĦjtésére.
Az ingatlantulajdonos a meghatározottak szerint jogosult, illetve köteles eleget tenni a hulladék szelektív
gyĦjtésére vonatkozó elĘírásoknak. A lakosság a települési szilárd hulladék más összetevĘitĘl
elkülönítetten gyĦjthetĘ papírt, fehér és színes üveget, fémhulladékot, mĦanyag hulladékot, és
biohulladékot (konyhai hulladékot és a kerti zöld hulladékot) a meghatározott begyĦjtĘhelyeken
[hulladékgyĦjtĘ udvar, hulladékgyĦjtĘ szigetek, havonta egyszer (minden hónap utolsó keddjén) házhoz
érkezĘ – hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló gyĦjtĘzsák – begyĦjtĘ járat] térítésmentesen
helyezheti el, vehetik igénybe melyet a Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében mĦködtet.
GyĦjtĘsziget és hulladékudvar használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre
történĘ szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen – a Közszolgáltató
elĘírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a
környezetet ne szennyezze. A szelektíven gyĦjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos
gyĦjtĘedények, zsákok elhelyezésérĘl, az edények ürítésérĘl, karbantartásáról, továbbá a gyĦjtĘedények,
gyĦjtĘszigetek és környékük tisztán tartásáról és fertĘtlenítésérĘl a Közszolgáltató gondoskodik. A
begyĦjtést szolgáló szabványos gyĦjtĘedényt – jelöléssel (piktogrammal, más színnel, felirattal stb.) vagy
speciális kialakítással (más alakú, színĦ edény) – meg kell különböztetni az egyéb gyĦjtĘedénytĘl. A
szelektíven gyĦjtött hulladék elhelyezésére szolgáló zsákok, gyĦjtĘedények, illetve a gyĦjtĘszigetek, a
hulladékudvar, és a havonta egyszer házhoz érkezĘ, a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló
zsákokat begyĦjtĘ járat használatának, igénybevételének rendjérĘl a Közszolgáltató rendszeresen köteles
tájékoztatást adni. A havonta egyszer házhoz érkezĘ, a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló
zsákokat begyĦjtĘ járatot a társasházban, illetve szövetkezeti lakásban lakók, figyelembe véve azok
speciális jogállását, valamint az elszállítás lehetĘségeit (közös gyĦjtĘedények, gyĦjtĘpontok), a
Közszolgáltató által készített tájékoztató szerint jogosultak igénybe venni.
A Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyĦjtĘ udvarban – a létesítésére kiadott engedélyben
foglaltak szerint – a települési szilárd hulladék hasznosítható, valamint – a környezetvédelmi hatóság által
engedélyezett – veszélyes hulladék összetevĘi gyĦjthetĘk be. A hulladékgyĦjtĘ szigeten csak a települési
szilárd hulladék hasznosítható összetevĘinek begyĦjtése történhet. A hulladékgyĦjtĘ udvarban
ártalmatlanítási mĦvelet nem végezhetĘ. A Közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított
települési szilárd hulladék átvételét és elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti
elkülönítése nem felel meg a szelektív gyĦjtés jogszabályban meghatározott követelményeknek. A
gyĦjtĘedényben, illetve a gyĦjtĘszigeten vagy hulladékudvarban elhelyezett szelektív gyĦjtés alá tartozó
hulladék fizikai elĘkezelésrĘl a Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyĦjtött települési
szilárd hulladék hasznosítható összetevĘinek elĘkezelése, hasznosításra elĘkészítése hulladékkezelĘ
telepen végezhetĘ.”

