Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017. (VII. 19.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási
Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével, a
Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya Balatonkenese Város közigazgatási területén lévő ingatlanok
tulajdonosára, kezelőjére, használójára (a továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) és a
közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltatóra, valamint a közszolgáltatási feladat
ellátásában közreműködőre terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya a települési szilárd hulladékra terjed ki.
2. § Nem terjed ki a rendelet hatálya a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra és az
azzal összefüggő tevékenységre.
3. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi települési hulladékok átvételére,
gyűjtésére, elszállítására, kezelésre történő átadására terjed ki:
a) vegyes hulladék,
b) lom hulladék és
c) a rendeletben meghatározott elkülönítetten gyűjtött hulladék.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi települési hulladékok kezelésére terjed ki:
a) vegyes hulladék,
b) elkülönítetten gyűjtött hulladék és
c) lom hulladék.
4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, a Balatonkenese Város
Önkormányzatával szerződéses jogviszonyban álló – érvényes engedélyekkel rendelkező –
mindenkori gazdasági társaság (a továbbiakban: közszolgáltató) látja el.
(2) A közszolgáltató végzi:
a) a települési hulladék gyűjtését, elszállítását, kezelésre átadását, továbbá
b) a hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetését, külön szerződés alapján.
(3) A közszolgáltatást az életvitelszerűen Balatonkenese közigazgatási területén tartózkodó
ingatlantulajdonosok egész évben, az üdülőingatlan tulajdonosok az év hat hónapjában, ami 26
járatnapot jelent – kötelesek igénybe venni.
2. A vegyes hulladék és a lom hulladék gyűjtése, átvétele, elszállítása
5. § (1) Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék rendszeres gyűjtésére a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben
meghatározott űrmértékű gyűjtőedény szolgál. A közszolgáltató rendszerében igénybe vehető
űrmértékű gyűjtőedényekről a közszolgáltató a weblapján és az ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad.
(2) Természetes személy ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt szabványos gyűjtőedényben
köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak elszállításra átadni. A
szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj
fizetése mellett – a közszolgáltató által biztosított, emblémázott 60-110 literes gyűjtőzsák vehető
igénybe.
(3) A rendelet 1. függelékében felsorolt üdülő területeken és utcákban a közszolgáltató által

biztosított, emblémázott 60-110 literes gyűjtőzsák igénybe vétele kötelező.
6. § Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:
a) rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetében 60, 80, 120, 240, 1100 literes gyűjtőedény,
b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltatóval kötött megállapodás
szerinti gyűjtőedény.
7. § (1) A közszolgáltató a rendet 2. függelékét képező „Közszolgáltatási szerződés”-ben foglalt
rendszerességgel köteles a szolgáltatást elvégezni. Az ingatlanra irányadó járatnapokat a
„Közszolgáltatási szerződés” tartalmazza.
(2) A nem szabványos gyűjtőedénybe vagy nem emblémázott gyűjtőzsákba gyűjtött hulladékot a
közszolgáltató nem veszi át.
8. § (1) A hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedényt
köteles igénybe venni, hogy abban vagy azokban a szállítási napok között keletkezett hulladék az
előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen.
(2) Amennyiben az összegyűjtött hulladék mennyisége egymást követően legalább három ürítés
során meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát és az ingatlanhasználó nem rendelkezik a
többlethulladék összegyűjtéséhez emblémázott gyűjtőzsákkal, a közszolgáltató – az
ingatlanhasználó írásbeli értesítése után – jogosult a gyűjtőedény számát megemelni, vagy a
gyűjtőedény eggyel nagyobb méretű gyűjtőedényre történő cseréjét kezdeményezni. Ez esetben a
közszolgáltatási díjat a megemelt darabszámú vagy űrtartalmú gyűjtőedény ürítése után kell
megfizetni.
(3) Az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény űrtartalma, illetve darabszáma akkor
csökkenthető, ha az ingatlanon egymást követően legalább három ürítés során kisebb mennyiségű
hulladék keletkezik, mint amennyi a gyűjtőedényben elhelyezhető. A csökkentett űrtartalmú vagy
darabszámú gyűjtőedénynek alkalmasnak kell lennie a rendszeresen keletkező hulladék gyűjtésére.
9. § Az ingatlanhasználó által megvásárolt gyűjtőedény szükségessé váló javításáról, pótlásáról az
ingatlanhasználó gondoskodik. A közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan
kárért, amelyet szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott.
10. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezett hulladék elszállításra való átadása a megjelölt szállítási
napon az ingatlan közelében közterületen történik. A gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni, hogy az a
közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja.
(2) Hulladékszállítási napokon kívül gyűjtőedény közterületen nem tárolható, kivéve, ha a
gyűjtőedény elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a gyűjtőedényt az
ingatlanhasználó köteles az ürítés napján az ingatlanára visszahelyezni.
11. § Az elszállítás céljára kihelyezett vagy a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének
tisztán tartásáról a közszolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét
felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett
költségére.
12. § (1) Az ingatlanon nem rendszeresen képződő, a gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb
méretű lom hulladék elszállítására a közszolgáltató évente egy alkalommal, a közszolgáltatást
igénybe vevővel előre egyeztetett időpontban házhoz menő lomtalanítást szervez. Lomtalanításkor a
közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a hulladékot.
(2) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladék elszállítására.
(3) Az ingatlanhasználó a lom hulladékot kizárólag a leegyeztetett elszállítási napon, az ingatlana
előtti közterületre helyezi ki.

3. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
13. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési hulladékból
elkülönítetten gyűjti a rendelet 3. függelék IV. pontja szerinti újrahasznosítható hulladékokat és a
közszolgáltató által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőzsákban adja át
a közszolgáltatónak. A nagyobb papír hulladékot a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kilapítva,
kötegelve adja át.
(2) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti szelektív hulladékot havi egy alkalommal gyűjti be és
szállítja el.
(3) Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot az elszállítás napján
az ingatlan előtti közterületre helyezi ki.
14. § Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban az 3. függelék IV. pontjában felsorolt hulladékon kívül
más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.
4. A hulladékgyűjtő szigetek használata
15. § (1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék – az önkormányzatnak a közszolgáltató felé történő
ilyen irányú megrendelése alapján – gyűjtőszigeteken is elhelyezhető.
(2) A gyűjtőszigeteken kihelyezett gyűjtőedénybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő hulladék
helyezhető el. A gyűjtőedény mellé hulladék nem helyezhető.
(3) A gyűjtőszigetek gyűjtőedényeiből a hulladékot csak a közszolgáltató szállíthatja el.
(4) A közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő
gyakorisággal köteles elszállítani.
5. Bio hulladékgyűjtés
16. § (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó ingatlanán keletkezett települési hulladéktól
elkülönítetten gyűjtött bio hulladékot – házhoz menő bio hulladék-gyűjtés keretében adja át a
közszolgáltatónak. A bio hulladékot külön erre a célra rendszeresített, szabványos - 60, 80, 120
vagy 240 literes gyűjtőedényben, biológiailag lebomló zsákokban, vagy 1 méter x 1 méteres
kötegekben kell átadni.
(2) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti bio hulladékot évente tíz alkalommal gyűjti be és
szállítja el. A bio hulladék elszállításának időpontjait a 2. függelék tartalmazza.
(3) Az ingatlanhasználó a bio hulladékot az elszállítás napján az ingatlana előtti közterületre helyezi
ki.
17. § Amennyiben a bio hulladék között az 3. függelék III. pontjában felsorolt bio hulladékon kívül
más jellegű hulladék is található, vagy nem a 16.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül
kihelyezésre a bio hulladék, a közszolgáltató a bio hulladék elszállítását megtagadja.
6. A közszolgáltatás igénybevétele
18. § (1) A közszolgáltató és a természetes személy ingatlanhasználó között a közszolgáltatással
kapcsolatos jogviszony a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó esetében a szolgáltatási szerződés megkötésével jön
létre a jogviszony.
(3) A közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a birtokba lépésének napjától
számított 15 napon belül köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, hogy a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté vált.
19. § A rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó, de a
közszolgáltató által begyűjthető hulladékok begyűjtésére, elszállítására, kezelésre történő átadására
vagy kezelésére az ingatlanhasználó és a közszolgáltató eseti, határozott vagy határozatlan időre
szóló szerződést köthet.

7. A közszolgáltatás és az ürítési díj fizetésének szüneteltetése
20.§ (1) Mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének megtérítése alól az az ingatlanhasználó,
aki
a) az ingatlanát tárgyévben illetve a tárgyévet követő évben megszakítás nélkül legalább 3
hónap időtartamban nem használja és
b) a gyűjtőedény azonosító matricáját a közszolgáltató részére átadja és
c) az ingatlan használaton-kívüliségét a víziközmű-szolgáltató által kiadott, ellenőrzött nullás
vízfogyasztással, egyedi óra hiányában az áram-szolgáltató által kiadott elektromos
energiafogyasztással igazolja, és
d) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátraléka a bejelentés benyújtásának időpontjában
nincs a közszolgáltató felé.
(2) Az ingatlant használaton kívülinek kell tekinteni akkor is, ha az ingatlan karbantartási és
tisztántartási feladatok ellátása miatt, a mérőóra kezdő és záró óraállása között legfeljebb 1 m3
vízfogyasztás, vagy legfeljebb 20 kWh elektromos áram fogyasztás keletkezett. A fogyasztást minden
esetben a víziközmű-szolgáltató és az áram-szolgáltató mint aktuális közműszolgáltatók igazolásával
kell igazolni a közszolgáltató felé.
(3) Az ingatlan használója köteles az ingatlan használaton kívüliségének kezdetét legalább 15 nappal
megelőzően a közszolgáltató felé írásban bejelenteni. Az írásbeli bejelentés csak teljes naptári
hónapra szólhat. A közszolgáltató. a bejelentés befogadásáról köteles írásban igazolást adni az
ingatlan használó részére.
(4) A szüneteltetés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak
meghosszabbítását. A szüneteltetés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre
december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.
(5) A szüneteltetés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.
8. Záró rendelkezések
21. § (1) Ez a rendelet, a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szervezett települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet és az azt
módosító 2/2010. (I. 29.), 24/2010. (XII. 15.), 9/2012. (IX. 28.) 5/2013. (IV. 8.) 1/2014. (II. 1.)
önkormányzati rendeletek.

Tömör István
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet 2017. július 19. napján kihirdetésre került.

Jurics Tamás
jegyző

1. függelék
Az önkormányzati zsákos hulladékszállításba bevont területek
Az átmeneti időszakban - kizárólag az alább meghatározott területeken - az üdülő ingatlanok
esetében üdülőegységenként 60 literes gyűjtőedényzet fizetése esetén 14 db, 110 literes
gyűjtőedényzet fizetése esetén 27 db egyedi jelölésű zsákot biztosít térítésmentesen a
közszolgáltató, mely április 1. – október 31. közötti időszakban használható fel.
A biztosított zsák „SIÓKOM Nonprofit KFT” felirattal van ellátva.
Az önkormányzati zsákos hulladékszállításba bevont területek
Terület megnevezése
Soós- hegy:
447/3 hrsz. úttól és a Szép Juhászné utcától északra
Tikervölgy:
Schédl utca - Margit utca - Erdőalja utca közötti
területen a Tiker utcával határolva

A zsákok átvehetők:
- Városgondnokság (Balatonkenese, Fő utca 43.)

Átvételi helyszín
Bajcsy-Zs. utca
Schédl Alajos utca
Erdőalja utca
Margit utca

2. Függelék
Települési hulladék gyűjtésére, szállítására,
kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2016.06.30-i módosításokkal
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE
2. sz. MÓDOSÍTÁSA
Mely létrejött egyfelől
Balatonkenese Város Önkormányzata
Adószáma: 15733995
címe:8174 Balatonkenese,Béri Balogh Ádám tér 1.
képviselő: Tömör István polgármester
továbbiakban Önkormányzat, másfelől
a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Cg.14-09-313534
KÜJ azonosító: 103137913
KT azonosító: 102417824
statisztikai számjel:24344988-3811-113-14
8600 Siófok, Hock János köz 2. II. em.
képviselő.: Jámbor Tímea cégvezető
mint közszolgáltató /továbbiakban: Közszolgáltató/ között az alábbiak szerint:
I./ A felek a közöttük fennálló közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletét a következők
szerint módosítják:
A hulladékkezelés rendje és az alkalmazható legmagasabb hulladékkezelési
díjak 2017. évben Balatonkenese közszolgáltatási területén
1.
A háztartási és háztartási jellegű szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének-szállításának
rendje:
1.1
A gyűjtés-szállítás éves időtartama
- állandó ingatlanok esetében:
egész évben
- üdülő ingatlanok esetében: április 15-től október 15-ig
1.2
A gyűjtés-szállítás gyakorisága és a járatnapok
1.2.1 heti egy alkalommal: január 1-től december 31-ig
járatnapok:
kedd
Alsórét : 71-es út-Tompa Mihály utca - Parti sétány - Pavilonsor által határolt területen,
Kikötő út teljes szakasz. : vasárnap ( április 15-október 15-ig)
kedd
( október 16.április 14-ig)
Balatonkenese, 2017. március 27.
…………………………………………..
Tömör István
polgármester

…………………………………………
Jámbor Tímea
cégvezető

1.2.2 Téli hónapokban az üdülőterületekről a vasárnapi járatnap helyett a hulladékszállítás
kedden
történik.
1.3
Az éves járatnapok száma összesen
- állandó ingatlanok: 52 járatnap / év
- üdülő ingatlanok: 26 járatnap / év (2017. 04.15 - 10.15-ig)
2.

Bio-hulladék (zöldhulladék) rendszeres gyűjtésének-szállításának rendje:
Évente 10 alkalommal a települési önkormányzat képviselőjével, vagy annak
meghatalmazottjával történő előzetesen egyeztetett időpontban (1.sz melléklet szerint)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.)
Kormányrendelet alapján, a zöldhulladékot a képződés helyén gyűjtőedényben vagy - külön
térítési díjért - a „SIÓKOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló
hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve ha a zöldhulladékot házilag komposztálják.
A szolgáltató kizárólag a fent említett módón kihelyezett zöldhulladékot szállítja el.
Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt, vagy gyűjtőzsákot
kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki.
3. A lomtalanítás gyakorisága és időszaka :
A házhoz menő lomtalanítást igénybe venni - évente egy alkalommal - az alább felsorolt
feltételek esetén lehet:
Házhoz menő lomtalanítási időpontot minden hónap 4. keddjére (március-október
hónapokban) lehet egyeztetni, minden hónap 15-ik napjáig, a szolgáltató következő
telefonszámán: 06-84/530-200/szállítás. A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg.
Feltételek: az ingatlan használó nem rendelkezik hátralékkal,csak és kizárólag lom kerülhet
kihelyezésre, veszélyes hulladék, festék, gumi, pala, építési törmelék stb. nem kerül
elszállításra.
Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a leegyeztetett elszállítási napon, az ingatlana előtti
közterületre helyezheti ki.
4. A háztartási veszélyes hulladék rendszeres gyűjtésének szállításának gyakorisága és
időszaka
5. Szelektív hulladékgyűjtés ( 1.sz.melléklet szerint)
A szelektív házhoz menő hulladékgyűjtés a szolgáltató által ingyen biztosított zsákokban
történik, ezek papír, műanyag, üveg hulladékok.
Szállítás: havonta 1 alkalommal január 1-től december 31-ig
Járatnapok: HÉTFŐ

Balatonkenese, 2017. március 27.
…………………………………………..
Tömör István
polgármester

…………………………………………
Jámbor Tímea
cégvezető

6. A települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatási díjai
6.1
Állandóan lakott ingatlanok
6.1.1 Családi házas ingatlanok legföljebb két önálló lakóegységgel
60 literes gyűjtőedény esetén: 241,33 Ft x 52 járatnap = 12.549,- Ft/év/lakóegység + Áfa
110 literes gyűjtőedény esetén: 442,44 Ft x 52 járatnap = 23.007,- Ft/év/lakóegység + Áfa
240 literes gyűjtőedény esetén: 965,33 Ft x 52 járatnap = 50.197,- Ft/év/lakóegység + Áfa
6.1.2 Társasházi, szövetkezeti lakóingatlanok
alapszolgáltatás, azaz 60 literes gyűjtőedény esetén: 241.33 Ft x 52 járatnap = 12.549.Ft/év/lakóegység + ÁFA .
6.2 Üdülőingatlanok
6.2.1 Legföljebb két különálló lakóegységes üdülőingatlan
60 literes gyűjtőedény esetén: - Ft x - járatnap = 6.275,- Ft/év/lakóegység + Áfa
110 literes gyűjtőedény esetén: - Ft x - járatnap = 11.504,- Ft/év/lakóegység + Áfa
240 literes gyűjtőedény esetén: - Ft x - járatnap = 25.099,- Ft/év/lakóegység + Áfa
6.2.2 Önkormányzati zsákos hulladékszállításba bevont területek
Soós-hegy (446/3 hrsz. úttól és a Szép Juhászné utcától északra)
Tiker-völgy (Schédl – Margit - Erdőalja utca közötti terület a Tiker utcával határolva)
60 literes gyűjtőedény esetén: - Ft x - járatnap = 6.275,- Ft/év/lakóegység + Áfa
110 literes gyűjtőedény esetén: - Ft x - járatnap = 11.504,- Ft/év/lakóegység + Áfa
7.

A többlethulladék elszállítására rendszeresített, a közszolgáltató által jelölt műanyag
zsák ára: 400,- Ft/db + Áfa

8.

A közszolgáltatási díj önkormányzati átvállalásának módja és mértéke, a
kedvezményezett lakossági csoportok meghatározása:
A közszolgáltatás teljes díját a lakosság fizeti meg.”

II./ A közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
A felek jelen közszolgáltatási szerződés módosítást elolvasták, megértették és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Balatonkenese, 2017. március 27.

…………………………………………..
Tömör István
polgármester

…………………………………………
Jámbor Tímea
cégvezető

3. függelék
I. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítása
a) A lakóegységek részére január 1. - december 31. között heti 1 alkalommal (évente 52 alkalommal),
b) Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetén a hulladékgazdálkodási díj az
éves díj 50%-a., 26 járatnap.
c) Balatonkenesén a vasútvonaltól északra eső területeken keddi napokon, Balatonkenesén a vasútvonaltól
nyugatra eső területeken 01.01-04.14 és 10.16-12-31. közötti időszakban keddi,04.15-10.15. közötti
időszakban vasárnapi napokon történik. A közszolgáltató szállítási napokon reggel 7 órától végzi a
gyűjtést.
II. a) A SIÓKOM N Kft. – mint közszolgáltató – felirattal ellátott és az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű
települési szilárd hulladék elszállítására forgalmazott műanyag zsák ára 2017. január 1-jétől 400,- Ft/db +
ÁFA. A műanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja.
b) A műanyagzsák beszerezhető:
1. Városgondnokság (Balatonkenese, Fő utca 43.)
2. „Vegyeske” Papírbolt (Balatonkenese, Széchenyi u. 2. )
III. a) Biológiailag lebomló/zöld hulladéknak minősülnek:
kerti hulladékok: levágott fű, fa, lomb, gyom, avar, kéreg, ágnyesedék (legfeljebb 5-10 cm hosszú és 5 cm
vastag ágdarabok), száraz szalma, gyümölcs és zöldségmaradék, illetve -héj, virágágyi növények, levágott
virágok, kávézacc, teafű, tojáshéj (apró darabokra törve) elhalt szobanövény, egyéb növényi származékok,
használt virágföld.
Mivel ne keverjük:
Építési törmelék, vegyszerrel kezelt, festett faáru, főtt étel, hús, olaj, üveg, fém és műanyag hulladékok,
porzsákok tartalma, macskaalom, egyéb hulladékok (elemek, vegyszerek, lakkok, festékmaradékok, fáradt
olaj, használt étolaj, gyógyszerek stb.)
b) A bio hulladék elhelyezésére szolgáló biológiailag lebomló zsák beszerezhető:
1. Városgondnokság (Balatonkenese, Fő utca 43.)
2. „Vegyeske” Papírbolt (Balatonkenese, Széchenyi u. 2. )
3. Alsóréti Üdülő Egyesület irodája (Balatonkenese, Parti sétány 61.)
IV. Szelektív hulladékgyűjtés
a) Sárga színű zsákba kihelyezhető: kiürített kék, zöld és áttetsző üdítős ásványvizes PET (műanyag)
palackok, legfeljebb 1 liter nagyságú FÉM italos dobozok, tej és italos kartondoboz (TETRA PALACK)
műanyag reklámtáska.
Nem helyezhető a zsákba: étolajos palack, mosószeres és egyéb vegyszeres flakon, egyéb nem PET palack,
konzerves doboz.
b) Kék színű zsákba kihelyezhető: újságpapír, összehajtogatott kartonpapír, tiszta csomagolópapír, irodai
(iskolai) papírhulladék, reklámkiadvány szórólap.
Nem helyezhető ki a zsákba: ételmaradékkal vagy egyéb anyaggal szennyezet papír, használt egészségügy
papír pelenka, üdítős, tejes, joghurtos, stb. Többrétegű papírdobozok, indigó, faxpapír, egyéb nem papíralapú
hulladék.
c) Zöld színű zsákba kihelyezhető: tiszta fehér és színes italos üveghulladék, (ásványvizes-, röviditalos
üvegpalackok, boros-, sörösüvegek, szörpös üvegek) befőttes-bébiételes üveghulladék (tető és kupak nélkül)
Nem helyezhető ki a szákba: ablaküveg, dróthálós üveg, tükör, szélvédő, porcelán, kerámia, villanykörte,
neoncső, vegyszerrel, gyógyszerrel és egyéb veszélyes anyagokkal szennyezett üveg.

