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Aranyos gadf ny Kdzs6g Onkormi ny zat K6pvisel6testtiletdnek
8/2007. IX.28./rendelete

a k6ztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szilird hullad6k iisszegyiijtds6re, el-
szfllitSsr{ra 6s irtalmatlanitrisr[ra szervezett kiitelezii szolgirltatatfs ig6ny-

bev6tel616l

Aranyosgad6ny Kcizsdg Onkormhnyzatfunak K6pvisel6testiilete a helyi 0nkorm6nyzatokr6l
sz6l6 1990. dvi LXV. torvdny (Otv.) 16.$ (1) bekezd6sdben, valamint ahullad6kgazdalkodas-
16l sz6l6 2000. 6vi XLIII. tcirv6ny (Hgt.) 23.$-6ban kapott felhatalmazhs alapji| kfll<inris fi-
gyelemmel a24212000. (X[. 23.) Korm. rendeletben, valamint a2131200f . fkf. 14.) Korm.
rendeletben foglaltakra az alilbbi rendeletet alkotia:

:u{r r 
I\ L{,'\\'

Altaldnos rendelkez6sek

1.$
(l) Jelen rendelet cdlja, hogy Aranyosgad6ny kdzseg kozigazgatrisi teriiletdn a lakossiig

egdszsdgdnek vddelme, valamint a kdzs6g term6szeti 6s 6pitett k<irnyezet6nek meg6v6si
drdekdben a telepiil6si szildrd hullad6kra vonatkoz6 kdzizolg1ltat6st ds annak krjtelez6
igdnybevdtelt biztositsa, illetve az ezel<kel kapcsolatos feladatokat ds hat6skrjr6ket, jogo-
kat ds kdtelezetts6geket, tilalmakat 6s jogkdvetkezm6nyeket a helyi saj6tosstigoknak meg-
felel<ien rcndezze.

(2) A rendelet hatillya Aranyosgad6ny kozs6gkozigazgat6si teriilet6n beltil a rendszeres hul-
laddksz6llitdsba bevont, helyi kozszolgirltatilssal ei6tott ingatlanok tulajdonosaira, birto-
kosaira vagy hasznil6ira (tov6bbiakban egyiitt: ,,ingatlantulajdonos") terjed ki.

(3) A kozszolg6ltatis az ingatlantulajdonos 6ltal a kozszolghltato sz1llit6eszk<jzeih ez rcnd-
szeresitett gytijt6eddnyben, vagy a rendeletben megjekilt egydb m6do n az ingatlanon 6sz-
szegytijt<itt ds a k6zszolg6ltat6 rendelkezdsdre bocs6tott teleptildsi szil6rd hullad6k be-
g1'tijtds6re ds rendszeres, illetve alkalmi elsz6llit6s6ra; az ingailanon dsszegyrijtritt lomta-
lanit6s kcirdbe vont telepi.il6si szil6rd hulladdk aki)zszolg{ttuto dltal meghatdrozott idri-
pontban 6s helyen tdrt6n6 begyijtds6re 6s a krizszolg6ltat6 iltali elszhllitishra terjed ki.

2.$.

(1) A rendszeres hulladdksz6llit6sba bevont teriileten az ingatlanfulajdonos a jelen rendelet-
ben meghat|rozottak szerint jogosult ds kdteles igdnybe venni a helyi kozszolg1ltat6st.

(2) Gazd6lkod6 szervezet akkor ktiteles t h_elyi k6zszolg6ltat6s igdnybevdtel6re, ha a gazda-
srigi tev6kenys6g6vel osszefiiggdsben keletkezett telelilldsi szil6rd hulladdkrinak kezeldsd-
rcil (hasznosit6s6r6l vagy 6nalmatlanit6s6r6l) a Hgt. 13.g-6ban foglaltaknak megfelelci-
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en nem gondoskodik.

(3) A helyi kotelezo kozszolgdltat6sra vonatkoz6 kdzszolgilltatSsi szerzodds ldtrejon akdz-
szolgilltatils els6 i g6nybev6tel6vel

A kiizszolgiltatfs ell{tfsfnak rendje

3.$.

(1) Aranyosgaddny K6zsdg Onkormfnyzatinak k6pvisel6testi.ilete a telepiil6si szil6rd hulla-
d6k tekintetdben fenn6ll6, a hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6s megszervezdsdre 6s fenntar-

t6srira ir6nyul6 kritelezettsdge teljesit6s6nek 6rdek6ben <in6ll6 kdzszolgflltathst szewez.

(2) Aranyosgad6ny kcizs6g kozigazgat6si teriilet6n a hu1lad6kkezel6si kdzszolg6ltat6s teljesi-
t6s6re jogosult hulladdkkezell a Kaposv6ri V6rosgazdillkodhsi Zrt.
(elen rendeletben: Kdzszolg6ltat6).

(3) Telepiil6si szil6rd hulladdkot csak az effe a cdlra kijeldlt 6s leg6lisan mrikddtetett hulla-

ddklerak6 telepen a K0zszolg6ltat6 6ltal ajogszab6lyban megengedett m6don, a vonatko-

z6 tizemeltet6si szabilyok 6s el6ir6sok szigoru betartSs6val szabad elhelyezni.

4.$.

(1) A Kozszolghltat6 a telepiil6si szilard hullad6kot heti egy alkalommal kdteles elsz6llitani.

A sz6llitfs m6dj6r61 6s idejdnil az ingatlantulajdonosokat a K<izszolgilltat6 bel6t6sa sze-

rint ir6sban vagy kdzz6t6tel ritj6n tiljdkoztatja

(2) Aszewezettkozszolgilltat6st ig6nybevevok szilmira a szabv6nyos t6rol6ed6nyek hasznii-

lata kritelez6.

Az ingatlantulaj donosok jogai 6s kiitelezetts6gei

s.s.

(1) Az ingatlantulajdonos kdteles Aranyosgad6ny Kdzs6g Onkormrinyzata 6ltal szervezett

kOzszolg6ltat6s ig6nybev6t el6re: az ingatlan6n keletkezo telepiildsi szililtd hulladdk

e rendeletben elOirtak szerinti gytijt6s6re, valamint a szilllithsi napokon elsz6llit6s c6lj6b6l

a Kdzszolg6ltat6nak tdrtdn6 fitadhshra.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezri vagy birtok6ba keriilt telepiil6si szil6rd hul-

lad6kot a kornyezet szenrryezes6t megel6z6,khrosiths6tkiz6r6 m6don k6teles gyiijteni, 6s

ahhoz a Kozszolg6ltat6 sz6llit6eszkdzlhez rendszeresitett t6rol6ed6nyt kdteles ig6nybe

venni.
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(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk gyfijt6se sor6n megfelel6 gondoss6ggal kell elj6rnia
annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szsdg6t 6s j6 kozerzetet
ne vesz6lyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett kornyezetet ne szennyezze) a ndv6ny- 6s 6llat-
viligot ne kirositsa, akdzrendet ds akdzbiztons6got ne zavarja,6s az ingatlan6n keletke-
z6 hullad6k mennyisdgdt alacsony szinten tartsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyben az ingatlanon szok6sosan keletkez6 hullad6kot
tdmdrit6s n6lkiil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zhrhat6legyen, valamint az a
hulladdkszSlliths sor6n a Kdzszolg6ltat6 alkalmazottainak eg6szs6gdt ne vesz6lyeztesse, a
g6pi tirit6st ne akadilyozza, aziirit6 berendezdst ne kiirositsa.

(5)A t6rol6ed6ny mell6 hullad6kot elhelyezni csak a Kozszolghltat6t6l v6s6rolt, jelz6ssel el
ldtott zs6kban lehet. A jelzett zs6k 6ra tartalmazza a teleptil6si hullad6k elsz6llit6s6nak,
kezel6s6nek 6s 6rtalmatlanit6sdnak k6ltsdg6t.

(6) Ha a throl6edeny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely tisszet<imortidott vagy befa-
gyott, vagy a benne l6v6 hulladdkot rigy dsszeprdseltdk, hogy emiatt a t6rol6eddnTt az elo-
irt m6don kitiriteni nem lehet, a tulajdonos kdteles a visszamaradt hullad6kot fellazitani ds
a t6rol6ed6nyt haszn6lhat6v6 tenni.

6.$

(l) A t6rol6ed6nyben tilos olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, mlrgezo anyag,6lla-
ti hulla, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyuldkony vagy robban6 ani-ag,kci Js 6piilet-
tormel6k, nagyobb terjedelmti, srilyi tdrgy, stb.), amely vesz6lyezteti aiullad6ksz6llit6s-
sal foglalkozo alkalmazott eg6szsdgdt, megrong6lhatja a gyrijt6berendez6st, 6rtalmatlani-
t6sa sor6n veszdlyeztetheti a kdrnyezetdt, a telepiildsi szildid hullad6kkal egyiitt egydb
okb6l nem gyiijthetti, illetve nem minristil teleptil6si szil6rd hulladdknak.

(2) Ha a ktizszolgilltat6 alkalmazottai meg6llapi$6k, hogy a hullad6k nem a k1zszolg1ltato
sziilitoeszkiizehez rendszeresfteff 6s a kozszolg6ltat6t6l6tvett t6rol6ed6nyben vag-y m6s
gffitrieszkcizben kertilt kihelyezdsre; illetve a kihelyezett trirol6ed6ny akozszoryalta6 eL
tal alkalmazott gepi i.iritdsi m6dszerrel az ingatlanfulajdonosnak 6h6hat6 okb6l nem
iirithet<i; vagy a t6rol6ed6nyben az (1) bekezddsben megjelolt anyagot, t1rgyathelyeztek
el; illetve az tultoltcltt, a kiiirit6st 6s a hullad6k elszilllitasiltiogosut;k megtagadni. e n-
iiritds 6s a hulladdk elsz6llit6s6nak megtagad6s6r6l a k<izszolgale1t6 az ok felttintetds6vel
drtesiti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szilllitotttruttiOet ebz6llit6s6rol azingat-
lantulaj donos kdteles gondoskodni.

(3) A tdrol6eddnyeket sziiksdg szerint ki kell tisztitani ds ferrritleniteni. A t6rol6ed6nyek
rendszeres tisztithsa 6s ferttitlenitdse az ingatlantulajdonos feladata, annak k6lts6gei azin-
gatlantulaj donosokat terheli.

@) Az ingatlantulajdonos koteles a t6rol6eddnyeket a
szolg6ltat6 6ltal megjeldlt id6pontban, a begffit6st
iiritdsre alkalmas helyen elhelyezni.

hulladdk elsz6llitiisa c6lj6b6l a k6z-
v egz6 gdpj 6rmtivel megkdzelfthet6 6s



A Kcizszolg6ltat6 jogai 6s k6telezetts6gei

7.S.

(1) A kozszolg6ltat6 kdteles a t6rol6eddnyek kiiirit6s6t kim6letesen. az elvirhat6 gondoss6g-
galvegezni.

(2) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a kdzszolgilltat6 t6rit6smentesen kdteles kijavitani,
amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kovetkezik be.
A kdzszolg6ltat6nak az ebbol eredo karbantart6si munk6k, valamint a javit6s id6tartam6ra
helyettesit6 t6rol6ed6nyt kell biztositania. Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel akoz-
szolg6ltat6nak, a haszndlhatatlann| v6lt t6rol6eddnyek javitilsa, p6tl6sa, illefve cser6je az

ingatlantulaj donost terheli.

(3) Az elhaszn6l6dott tarol6ed6ny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gon-

doskodnia.

(4) A nagydarabos hullad6k (lom), tov6bb6 a naponta szok6sosan keletkez6 hflztarthsi hulla-
d6k mennyisdgdt meghalad6 falomb ds kerti hulladdk szewezett gytijt6sdr6l, elsz6lliths6-
16l t6rit6smentesen gondoskodik. A hintart6si vesz6lyes hullad1k szewezett gyiijt6s6r6l,
elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6srir6l a kdzszolg6ltat6 tdritds ellendben, az ingatlanrulajdo-
nossal kdtdtt kiildn meg6llapod6s alapj6n gondoskodik.

(5) A lomtalanit6s id6pontjir6l akdzszolg6ltat6 k6t hdttel koribban thjekoztatja a telepiil6si
<inkorm6nyzat jegyz6jdt, aki err6l a helyben szok6sos m6don drtesiti az ingatlantulajdo-
nosokat.

(6) A kdzszolgilltat6 a rendelet hatillya al6 tartozo ingatlanon keletkezett hulladdkot a jelen

rendeletben irt szabillyok szerint kdteles rendszeresen elszilllitani a kijeldlt hullad6klerak6

telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l a kdrnyezetvddelmi szab6lyokat megtart6 m6don

gondoskodni.

A kdzszolgfttatis dija

8.$

A telepiil6si Onkorminy.zat a hullad6kgazdillkodisr6l sz6l6 2000. 6vi XLI[. tdrvdny

59.$. (1) bekezdds6nek j.) pontj6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n megalkotott, a telepiild-

si hullad6kkezel6si krizszolg6ltat6si dij meg6llapit6sSnak rdszletes szakmai szab6lyair6l

sz6l6 24212000.(XII.23.) Korm. rendelet 6.$.(6) bekezd6sdben foglaltaknak megfelel6en a

kozszolgiltat6nil felmeri.il6 koltsdgeket, a k<izszolg6ltat6val kdtdtt kdzszolg6ltat6si szer-

z6d6sben meghathr ozott m6don frnanszit ozza.

A telepi.il{si Onkorm6nyzat 6ltal fenti szab6lyok figyelembev6teldvel meg6llapitott kdz-

szolgilltathsi dijr6l 6vente kiildn rendeletben hat6toz.

(1)

(2)



(l)

(2)

Kiizteriileten keletkez6 hullad6k gyiijt6se 6s elszillit6sa

e.$.

A kcizteriileteken keletkezd hhztarthsi 6s egydb szil6rd hulladdkot kizhr6laga kijeldlt hul-
laddklerak6ban lehet elhelyezni.

Az illeg6lis hullad6klerak6k felsz6mol6s6r6l az rinkorm6nyzata k<izszolg6ltat6s keretein
kivi.il gondoskodik.

Szab6lys6rt6si rendelkez6sek

10.$.

(l) Szab6lys6rtdst krivet el 6s 30.000 Ft-ig terjedtl penzbirsiggal sirjthat6, aki:

a.) hhztatt6si hullad6kol felhalmozvagy kozteriiletre, illetve m6s ingatlan6ra a jelen rendelet-
ben meghatirozott felt6telekt6l elt6r<i m6don kihelvez

b.) a teleptildsi szil6rd hullad6kot nem a jelen rendeletben meghathrozott telephelyen helyezi
el
c.) t6rol6eddnyt rendeltet6sttil elt6rrien haszn6l, nemhhztart6si hullad6kot rak atart6lyba.,rct-
had6, btizds hullad6k elszilllitisdr6l ds 6rtalmatlanitis6r6lnem gondoskodik

A hullad6kkezel6si helyi kiizszolg6ltatfs al6 nem tartoz| telepiil6si szil6rd hullad6kkal

kapcsolatos tev6kenys6g ellitrlsfnak rendj6re vonatkoz6 el6fr6sok

11.$

(l) A hulladdkkezel6si k<izszolg6ltatis azingatlanon folyatott ipari, kereskedelmi, szolg6ltat6
6s egydb gazdasigi tev6kenys6g sor6n keletkezett hullad6kra nem terjed ki. Ezen hulla-
d6kfajt6k esetdb.en az ingatlantulajdonosok a Hgt. 13. $. (1) bekezdds6ben megjeldlt, a
hullad6k termel6jdre 6s binokos6ra vonatkoz6 szibalyot szerint kell elj6rnia.

(2) A hulladdk termeldje birtokosa a tevdkenysdge gyakorl6sa sor6n keletkezett, vagy miis
m6don birtoklSsba keriil6 hullad6kot kdteles gnijteni, tov6bb6 az 6rtalmatlanit6s6r6ivagy
a hasznosit6s6r6l gondoskodni.

(3) Az artalmatlanitiisra vagy hasznositSsra vonatkoz6 krjtelezetts6g a hullad6k termeltlje, bir-
tokosa jogszab|lyokban meghatirozott felt6teleknek megfelelo- 6rtalmatlanft6 vagy hasz-
nosit6 elj6r6s, berendezds, l6tesitm6ny alkalmaz6s6val ruiet -ugu teljesiti, vagy
az ene feljogositott 6s enged6llyel rendelkez6 hulladdkkezel6nek t<irtenO 6tad6ssal, a ke-
zelds kolts6geinek megfizet6s6vel oldja meg.



(4) A hulladdk elsz6llit6s6hoz egyebekben hullad6kszilllitisi tevdkenysdgre a szolg6ltat6n ki-
viili, ktimyezetv6delmi hat6s6gi engeddllyel rendelkezl gazdirlkod6 szervezetet is ig6nybe
lehet venni.

(5) A hulladdk elsz6llitisa sor6n olyan gondossfggal kell elj6rni, hogy a hullad6k a sz6llit6-
j6rmtibe ttirt6n6 beemeldsekor, illet6leg a sz|lliths folyam6n ne sz6r6djon, m6s kdrnyezet-
terheldst ne idlzzen eki. Szrillit6sb6l tdrt6no szenrryez6d6s esetdn a hullad6k eltakarit6s6-
16l, a tertilet szenrtyezild6s-mentesit6s6rol, valamint az eredetei kdrnyezeti 6llapot hely-
re66llithshr6l a hullad6k termekije, birtokosa, illet<ileg az ingatlantulajdonos kdteles gon-
doskodni.

(6) Kdzszolg6ltat6 a hulladdk elszilllitdsiln6l neki felr6hat6 okb6l keletkez6 kdlts6geket kcjte-
les megt6riteni.

Fogalom meghataroz6sok

12.$

E rendelet alkalmaz6s6ban:

1. Telepiilisi szildrd hulladik: a hhztarthsokb6l szirmazS - rendszeresen, vagy alkalmilag
k1pz6d6 - szil6rd, hulladdk, illet6leg ahfntartilsi hulladdkhoz hasonl6 jellegti 6s 0sszet6te-

li azzal egyutt kezelhet6 m6s hulladdk, kiv6ve az egylbjogszab6lyokban meghat6rozott
vesz6lyes hullad6kot 6s a radioaktiv hulladdkot;
Hdztartds: a lak6s, pihen6s, iidiilds cdljait szolg6l6 ingatlan, fiiggetlentil att6l, hogy az

adott ingatlan mag6n (kiikin) tulajdonban vagy koz<is tulajdonban van-e;
Lomtalanitds ald tartoaf telepiilisi szildrd hulludik: az az alkalmilag k6pz6ddtt vagy

felhalmoz6dott teleptldsi szil6rd hulladdk, amely a kdzszolgiitatilstvegzo a 6ltal rendsze-

resitett gyrijt6ed6nyben m6rete, vagy mennyisdge miaff nem helyezhet6 el;

Ingatlantalajdonos: term6szetes vagy jogi szem6ly, jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6

szewezet, illetve a helyi kdzszolg6ltat6ssal ell6tott ingatlanok tulajdonosai, birtokosai,
haszn6l6i,
Hasznosittihely: a telepiil6s szil6rd hullad6knak, vagy valamely osszetev6j6nek a terme-

l6sben vagy a szolgilltatdsban tdrt6n6 felhaszn6l6s6ra szolgii6,kizhrllag effe a c6lra l6te-

sitett 6s az Onkormhnyzat6ltal erre kijeldlt l6tesitmdny;
Hutladikkezelfi: aki a telepiil6si szil6rd hulladdkot gazdashgi tevdkenys6ge kor6ben az

ingatlan tulajdonos6t616weszi, begyrijti, elszilllitja,t6rolja, hasznositja, illetve ilrtalmatla-

nitja;
Hulladikkezelisi tevikenysig: a hulladdk gyrijt6se, begyrijt6se, szilllithsa, eltikezel6se, t6-

rol6sa, hasznosit6sa 6s Artalmatlanit6sa;
Hulladikgazddlkodds: a hullad6kkal6sszefiigg6 tevdkenys6gek rendszere bele6rtve a hul-

lad6k keletkezds6nek megel6zdsdt, mennyis6g6nek 6s veszdlyess6gdnek csdkkent6s6t, ke-

zel6sdt, ezek tewez6s6t, a berendezdsek 6s ldtesitmdnyek iizemeltetds6t, bezfutilsht, ut6-

gondoz6s6t, a mtik<idds felhagy6s6t krivet<i vizsg6latokat, valamint az ezel<hez kapcsol6d6

szaktan6csad6st 6s oktatiist:

2.

3.

4.

5.

7.

8.
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9. Szolgdltatf: a telepiil6skdzigazgat6si teriilet6n a teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsola-
tos helyi kozszolgilltatds ellfithshra az e rendelet szerint kiz6r6lagosan feljogositott hulla-
ddkkezekl;

10. Hulladikkezelisi kdzszolgdltatds: a megieldlt telepiil6si szil6rd hulladdknak a feljogosi-
tott Szolg6ltat6 6ltal az ingatlantulajdonosokt6l t6rt6n6 rendszeres begytijt6se, elsz6llit6sa,
t6rol6sa, SrtalmatlanitSsa 6s hasznosit6sa (a hullad6k kezel6se), illetrileg kezel<i ldtesir
m6ny ilzemeltetdse, mtikridtet6se;

ll. Kduzolgdltottisi dfi: az ingatlantulajdonos 6ltal a kiizszolgilltat6s ig6nybev6tel66rt a Szol-
g6ltat6nak fizetendci, az Onkormfunyzat rendelet6ben meghat6rozott dijfizetdsi id6szakra
vonatkoz6an meg6llapitott dij.

Z;fu6 rendelkez6sek

13.$

A jelen rendelet kihirdetdsre napj6n hat6lyba. Ezzel egyidejtileg hatillydtveszti a
9 /2002 |XIJ.25 . I Kt. rendelet.

Csurgy6k Lajosnd
polg6rmester

Pergernd dr. Szab6 Piroska
kdrjegyzo

Zhraddk

A rendeletet Aranyosgadiny Kdzsdg Onkorm6nyzatKepvisel6testtilet e a 2007 . szeptember
25-6n megtartott i.il6s6n fogadta el.
Kihirdefve: 2007. szeptember 28.

Pergern6 dr. Szab6 Piroska
k6{egyz6


