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Bics6rd kiizs6g dnkormin yzata K6pvisel6testiilet6nek
t0 | 2002.(XII.06.) szf mf rendelete a hullad6kkezel6si k0zszolgf ltatisr6l

(egys6ges szerkezetben)

Bicsdrd Ktizs6gi Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete (tov6bbiakban: kdpvisel6testiilet) az
Alaptorvdny 32. cikk (2) bekezddsdben, a Magyarorszhgi onkorm6nyzatokr6l sz6l6 2011. dvi
CLXXXX. torvdny 42.$, 6s a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. Torvdny a7.g (a) bek.-
ben kapott felhatalmaz6s alapjin az alilbbi rendeletet alkotia.

I. fejezet

A rendelet c6lja

1.S
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A rendelet cdlja, hogy a koztisztas6g,
krivetelmdnyeknek megfelel<len a teleptildsi
koz szol g6lt atist szab 6ly ozza

a kdmyezetv6delem 6s a k<izeg6szs6gtigyi
szil6rd hulladdkkal <isszefiiggo k<itelez6 helyi

a) teleptildsi szil6rd hullad6k dsszegyrijt6s6re, elsz6llit6s6ra ds 6rtalmatlanit6s6ra szeryezett
kdtelez6 helyi kozszolg6ltat6s igdnybevdtel6nek 6s biztons6gos ellen6ri zheto
teljesitdsdnek rendj6t, valamint

b) a k<ttelezri kdzszolgdltat6ssal <isszeftigg6 jogokat es kdteless6geket.

Altaldnos rendelkez6sek

2.$

(l) A kdpviseltltestiilet a telepiildsi szil6rd, hulladdk rendszeres risszegyrijt6sdr6l,
elsz6llft6s6r6l ds 6rtalmatlanit6s616l kdtelez6 helyi kozszolg6ltatds irtj6n gondoskodik.
(2) A kcltelezohelyi kdzszolg6ltatiis Bicsdrd kdzsdg egdsziorigutgit6siieriiletdre kiterjed.
(3) A kozs6g kdzigazgat6si teriiletdn l6vo valamennyi ingattan tulajdonosa, tulajdonosi
k<iztlss6ge, haszn6l6ja, birtokosa, kezeloje (tov6bbiakban egyiitt: tulajdonos) az ingatlanon
keletkezti, illetve felgytilemlti telepiildsi szil6rd hulladdk dsJegfijt6ser6l, ilsz6llit6sitr6l ds
ilrtalmatlanit6s6r6l jelen rendeletben szervezett k<itelezo helyi k6zszolg6ltat6s igdnybev6tele
ftjrin kdteles gondoskodni.
(4) A rendelet hat6lya nem terjed ki a:

a) vesz6lyes hullad6kokra 6s
b) foly6kony hulladdkra.

(5) A kdtelezti klzszolgitltatdst a tulajdonosnak nem kell azokon a be6pitetlen ingatlanokon
igdnybe venni, amelyeken telepiil6si szilird hulladdk nem keletkezik 6s nem gytilemlik fel.

3.$

(l) A rendeletben meghat6rozott telepi.ildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi
kozszolgiiltatiis teljesil::d:: 

l[.f:ir:ldlesttilet rlltal kiirt p6ty6zat nyertesekdnt jogot szerzett
szolgiiltat6 a kozszolg6ltat6: DEL-KOM Kft.7632 p6cs, sikl6si rit si.
(2) A ktitelez6 helyi k<izszolg6ltat6s kor6b e tartoz6 tevdkenysd get kiz6r6lag a k6zszolg6ltat6
vdgezheti.



If rtelmez6 rendelkez6sek

4.$

(I) Hdztartdsi hulladdk: az emberek mindennapi 6lete sor6n a lak6sokban, valamint a pihends,

iidtilds c6lj6ra haszndlt helyis6gekben 6s a lakohhzak kozos haszn6latu helyis6geiben ds

teri.iletein, valamint az intdzmdnyekben rendszeresen keletkezo hulladdk (szem6t).
(2) Egydb szildrd hulladdk: az ingatlanon folyatott ipari, kereskedelmi, szolg6ltat6 ds egydb

gazdashgr tevdkenysdg vdgzdse sor6n, valamint az onkormfinyzati 6s m6s kozintezmdnyekben
rendszeresen keletkez6 szil6rd hulladdk, illetoleg a kozteriileteken keletkezo vagy

felhalmoz6d6 szil6rd hulladdk, azijrahaszn6latra keriil6 hulladdk kiv6tel6vel.
(3) Telepiildsi szildrd hulladek: a hhztartisokb6l szirmaz6 szil6rd hulladdk, illetoleg a

hilztarthsi hullad6khoz hasonl6 jellegri 6s osszetdteli, azzal egyi.itt kezelheto mfs egydb

szikird hulladdk, amely szabv6nyos gyrijt6tart6lyban 6tmenetileg t6rolhat6, rendszeres

gyrijtoj6rattal, z6rt rendszerti c6lgdppel sziilithat6 es az |rtalmatlanit6 helyen elhelyezhetti.
(4) Lomtalanitds ald tartoz6 hulladek: ahiztart|sokban alkalmilag keletkezo nagyobb mdretri

darabos hullad6k, amely szabv6nyos gytijt6tart6lyban nem gyrijtheto 6s rendszeres

gyrijtoj6rattal nem sz6llithat6 (nagyobb hintartisi eszkoz, berendez6si tirgy, britor , stb.)

(5) Kdtelezri kr)zszolgaltatas: a telepi.ildsi szil6rd hulladdk rendszeres gyiijt6s6re, elszilllititsira,
6s 6rtalmatlanitis6ra ir6nyul6 kozszolg6ltat6s.
(6) Kdzszolgdltat|: Bics6rd kozs6g kozigazgat6si ter0letdn a rendelet 3.$-a drtelmdben a

kdzszolgiltatis teljesitdsdre kiz6r6lagos jogosults6ggal rendelkez6 t6rsas vagy egydni

v6llalkoz6s.
(7) Hulladdkkezelesi krizszolgaltatdsi dij: a tulajdonos 6ltal a kozszolgdltat6s teljesitdsdre

kiziir6lagos jogot szerzett kdzszolg6ltat6nak fizetend<i, a k6pviselotesttilet 6ltal rendeletben

meg6llapitott dij, amely tartalmazza a teleptldsi szil6rd hulladdk szdllit6s6nak, begytijtds6nek,

6rtalmatlanit6 helyen tortdn6 elhelyez6s6nek 6s 6rtalmatlanitfs6nak dijh6nyad6t is.

(8) Gyart6: a term6k el661lit6ja, illetrileg kiilfdldi gy6rt6 esetdn import6l6ja.
(9) Termefui: akinek a tev6kenysdge sor6n a hullad6k keletkezik vagy tevdkenys6ge

kdvetkeztdben a hulladdk jellege 6s osszetdtele megv6ltozik;
(10) Hutladdkkezeki: aki a hulladekot gazdas6gi tev6kenys6ge ktirdben a hullad6k birtokos6t6l

6freszi, kezeli;
(ll) Ujrahaszndlat: a termdknek az eredeti c6lra tort6no ismdtelt felhaszn6l6sa; a tobbszor

felhaszn6lhat6, irjra toltheto term6k a forg6si ciklusb6l tortdno kil6p6sekor v6lik hulladdkk6;

(12) Hasznositds: a hullad6knak vagy valamely osszetevoj6nek a termel6sben vagy a

szols6ltat6sban tdrt6n6 felhaszn6lisa;

OT Artalmatlanitds: a hulladdk okozta kornyezetterhel6s csokkentdse, kornyezetet

veszelyezteto, szennyezo, k6rosit6 hatds6nak megszi.intet6se, kiz6risa - a kornyezet elemeitol

tort6no elszigeteldssel vagy anyagi minos6gdnek megv6ltoztatis6val tdrtdno elj6r6sok

v alam elyik6nek alkalm azhsiv al1'

e$ Kezeltls: a hullad6k veszllyezteto hat6sainak csokkent6s6re, a k6rnyezetszennyezds

megeldz6s6re 6s kizhrhshra, a termeldsbe vagy a fogyaszt6sba tort6n6 visszavezet6sdre

ir6nyul6 tev6kenys6g, valamint a kezelest megval6sit6 elj6r6s alkalmaz6sa, bele6rtve a

kezelSl6tesitmdnyek ut6gondoz6s6t is ;

(15) Gy,iijt,ls: a hullad6k rendezett dsszeszeddse, v6logatisa a tov6bbi kezeldsre tortdno

elszfllit6s drdek6ben;
(16) Begy,frjtds: a hullad6knak a hullad6k birtokosait6l t6rt6no 6tvdtele a hullad6k birtokosa

rugy u-6.gyrijt6 telephely6n, tov6bb6 a begytijt6helyen (gytijt6pontokon, hullad6kgytijto

udvaron, t6rol6-, kezelotllepen) 6s a tovdbbi kezel6s drdekdben tort6no osszegytijtds,

vdlogat6s a begytijt6 telephely6n;



(17) Szdllitds; a hulladdk telephelyen kiviili mozgathsa, bele6rtve a sz6llitm6nyozdst Es a
fuvaroz6st is;
(I8) Elfkezelds: a hulladdk begyrijt6sdt, t6rol6s6t, hasznosit6s6t, illet6leg 6rtalmatlanitisilt
elosegito, azok biztons6g6t ndvel6, a kornyezetterheldst csdkkent6 tevdkenys6g, amely a
hulladdk frzikai, k6miai, biol6giai tulajdons6gainak megv6ltoztatis|val j6r;
(19) Tdrolds: a hulladdknak termeloje itltal a krirnyezet veszllyeztetesdt kizhr6 m6don
vdgzett, h6rom 6vn6l r<ividebb ideig tart6 elhelyezdse;

II. fejezet

A k6pviseldtestiilet szilird hutlad6kkal kapcsolatos feladatai

s.$

A k6pvisel6testiilet feladatai ki.il6n6sen :

(1) A kotelez6 helyi kdzszolgSltatils k<ir6be tartoz6 telepiil6si szildrd, hulladdk
osszegyiijt6sdnek, ilrtalmatlanit6s6nak, valamint a kritelez6 kdzszolg6ltat6s rendj6nek
rendeletben ttirtdn6 szabillyozhsa, 6s a rendeletben foglaltak betart6s6nak el-lenorz6se.
(2) A ktizszolgaltato kiv6laszt6s6nak cdljdb6l pillyhzat kiir6sa, a p6ly6zat elbirdl6sa 6s a
kdzszolgriltat6 kijel<1l6se, a kdzszolg6ltat6val a kotelez6 kozszolgaitatis rdszletes felt6teleit
tartalmaz6 k6zszolg6ltat6si szerzddds me gkcjtds e.
(3) A teleprildsi szilfurd hullad6kkal kapcsolatos kcitelezo krizszolg6ltat6s dij6nak
(hulladdkkezel6si kozszolgilltat6si dij), esetleges kedvezm6nyeknek illew-e a szolgiltates
ingyeness6g6nek meg6llapit6sa.
(4) A teleptildsi szil6rd hulladdk furtalmatlanitfusa, illetve hasznosit6s6ra szolg6l6 - ajogszab6lyokban meghat6rozott mtiszaki vddelemmel rendelkezri k6zsiolg6ltat6s
teljesit6s6vel dsszefiiggti tinkormhnyzati hat6s6gi jogok gyakorl6sa 6s ezzel kapc--solatos
feltdtelek megteremtdse.
(5) A telepiil6si szilfird hullad6k hasznosit6s6nak,
hulladdk mennyis6g6nek csOkkentdse 6rdek6ben a
t6mogat6sa.

rijra haszn6lat6nak 6s az furtalmatlanitand6
szelektiv hulladdkgytijt6s elte{ esztds6nek

(6) A sziiksdges adatok ds inform6ci6k rendelkez6sre bocs6t6s6val a kozszolgilltato
tev6kenys6g6nek segitdse.
(7) A kdtelezo kdzszolgilltat6ssal 6s a kdzszolg6ltat6val kapcsolatos tapasztalatok 6venkdnti
6rt6kel6se.

III. fejezet

A tulajdonos ktiteless6gei
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(1) A tulajdonos kdteless6ge, hogy az ingatlan6n keletkez6 vagy birtokaba kertilt telepiildsi
szil6rd hulladdk mennyis6gdt a lehetci legalacsonyabb szinten-iartsa, valamint a krirnyezet
szennyez6set megellzti - k6rositilshtkizhr6, m6sok testi 6psdg6t,k6zerzet6t, ak1zbiztons6got
nem ve s zd I y ezteto m 6 do n gyiij ts e, i I I etve t6r olj a annak elszilllitasili g.
(2) A tulajdonos az .ingatlanon teleptil6si szil6rd hulladdkot nim halm ozhat fel, 6s azingatlanon keletkezett hulladdkot kdztertiletre csak azelsz6llitas idej6re helyezheti ki.



(3) A tulajdonos a kritelez6 kdzszolg6ltat6s kor6be tartoz6 telepiil6si szil6rd hulladdkot
elsz6llit6sra kizir6lag a k6zszolg6ltat6nak adhatja 6t, 6s kizhr6lag a kozszolgflltat6 iital
nyujtott krizszolg6ltat6st veheti ig6nybe.
(4) A kdtelez6 kdzszolg6ltat6sba rijonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a kdzszolg6ltat6nak
kdteles bejelenteni, hogy a k<izszolg|ltaths ig6nybev6tel6re kdtelezette v6lt. Tulajdonosvilt6s
esetdn a bejelent6si kotelezettseg az rij tulajdonost terheli.

A telepiil6si szilird hullad6k elhelyez6se
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(1) A k0zszolg6ltat6 Bicsdrd kdzs6g kozigazgat6si teriilet6n dsszegytijtdtt 6s elszillit6s
cdlj6b6l 6wett teleptil6si szllfurd hulladdkot az illtala iizemeltetett hullad6kkezel6 telepen

helyezheti el, 6rtalmatlanithatj a, illetve hasznosithatj a.

(2) A h6ztart6sokb6l sz6rmaz6 elkiildnitetten gyrijt<itt hulladdkot (feh6r 6s szines iiveg, szines,

vegyes 6s kartonpapir, textil, stb.) a tulajdonos a kdzszolg|ltat6 6ltal mtiktidtetett lakossdgi

szelektiv hullad6kgyrij t6 kont6nerekb en kdzvetleniil is elhelye zheti.

IV. fejezet

A kOzszolgiltat6si szerz6d6s

8.S

(1) A kdzszolg6ltat6val a k6pvisel6testtilet k6zszolg6ltatdsi szerzoddst kot a telepiil6si szil6rd

hullad6kokkal kapcsolatos kritelez6 helyi krlzszolg6ltat6s teljesit6sdvel tisszefiiggo r6szletes

felt6telek me ghatilr oz6s a 6rdek6b en.

(2) Erv6nyes kdzszolg6ltat6si szerz6d6s n6lhil a kdzszolgilltat6 a kdtelez6 kdzszolg6ltatfs

kdr6be tartoz6 tev6kenysdget nem v6gezhet.
(3) A krizszolg6ltatilsi szerzddds az al6ir6s napj6n jdn l6tre 6s - a felmond6s e rendeltben

meghat6rozott eseteit kiv6ve - az al6ir6s napj6t6l sz6mitott 10. 6v utols6 napj6n j6r le. Ha a

kdzszolg6ltat6si szerzld€s id6beli hat6lydnak lejhrtit kovet6en az rijabb p6ly6zat

eredm6nytelens6ge miatt - irjabb kdzszolgiltat6 kijeltilds6re 6s rijabb kozszolg6ltat6si

szerz6ddi megktil{sdre nincs lehet6s6g, a k6pvisel6testiilet alejfurt kozszolg6ltat6si szerz6d6s

idcibeli hatilly 6t le gfelj ebb 6 h6nappal me ghos szabb ithatj a.

(4) A kdzszolg6ltatisi szerz6ddsben a kdzszolg6ltat6 kotelezetts6g6nek kell meghatirozni'.

a) a kdzszolg6ltatis folyamatos 6s teljes kdni e116t6sdt,

b) a k6zszotgaltatas meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sdt,

cj a ktizszotgaltatas teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gri 6s min6s6gri j6rmri, glp, eszkoz,

berendez6s biztositisit, valamint a szi.iksdges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gri szakember

alkalmazhsht,
d) a k6zszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesit6sdhez sziiksdges

fejleszt6sek, beruh6z6sok 6s karbantart6sok elv6gzds6t'

ej a kozszolg6ltat6s teljesit6s6vel <isszefiiggri adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6sdt 6s

meghat6rozott nyilv6ntartfsi rendszer mtik0dtet6s6t,

I i fogyas zt6k szhmira kdnnyen hozzilferhet6 iigyf6lszolg6lat es t6j6koztat6si rendszer

mrik6dtet6s6t,
g) a fogyas zt6i panaszok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendjdnek meg6llapit6s6t.



(5) A k<izszolg6ltat6si szerz6d6sben a kdpvisel6testiilet koteless6ge:
a) a kdzszolgilltaths hat6kony 6s folyamatos ell6t6srlhoz a kdzszolgilltat6 szhmira
sziiksdges inform6ci6k szolg6ltat6sdt,
b) a kozszolgilltaths k<ir6be tartoz6 6s a telepiildsen foly6 egy6b hullad6kkezel6si
tevdkenysdgek cisszehangol6s6nak ekisegit6s6t,
c) a telepiil6sen mtikddtetett ktil6nbdz6 kdzszolgilltat6sok dsszehangol6s6nak el6segit6s6t,
d) a teleptildsi ig6nyek kieldgitds6re alkalmas hullad6k gffit6s6re, kezel6s6re,
6rtalmatlan ithshr a szolgiio helyek 6s l6tes itm6nyek kij el6l6s6t,
e) a ktizszol g6ltat6 kizhr 6lagos kdzszolg6ltat6s i j og6nak bizto sitrls6t.

(6) A krizszolg6ltat6si szerz6ddsnek tartalmazni kell kiil6n6sen:
a) a teleptldsi szil6rd hullad6k elsz6llit6s6nak gyakoris6g6t
b) a teleptildsi szilird hullad6k gytijt6s6nek m6dj6t
c) a kdzszolgiltat6s teljesit6sdnek igazolds 6ra 6s ellen6rzds6re alkalmas m6dszereket
d) a megjeldlt 6rtalmatlanit6 helyek megnevez6s6t
e) a kdzszolgilltatds frnansziroz6s6nak felt6teleit 6s m6djait
0 a kdzszolgSltat6si szem6tdij megilllapiths6ra vonatkoz6 eljSrhst 6s m6dszert
g) akozszolg6ltat6nak a tulajdonosok ir6ny6ba fenn6ll6 tijekoztatdsi k6telezetts6g6t 6s a

k6telezetts6g telj esit6s6nek m6dj6t
h) a ktizszolg6ltat6nak az cinkorm6nyzat irdnydba fenn6ll6 6ves k6lts6gelsz6mol6s

benyujt6s6nak m6djdt
i) a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s m6dositSs6nak 6s felmond6s6nak okait, elj6r6si

szabillyait.

A kiizszolgriltatr[si szerzdd6s m6dosit6sa

e.$

(1) A k6pvisel6testtilet 6s a k<izszolg6ltat6 egybehangz6 akarattal akkor m6dosithatja a
kozszolgilltathsi szerzddds jogszab6lyban meg nem hit1rozott tartalmj elemeit, ha az a
p|lyhzati kiir6st6l 6rdemi elt6rdst nem eredm 6ny ez.
(2) Ha a kdzszolgSltat6si szerz6d6s megkdtdsdt kovetden alkotott jogszab6ly a
kdzszolgilltatilsi szeruldds tartalmi elemeit tgy villtoztatja meg, hogy azvatametyit< ,r"i6d6
f6l l6nyeges 6s jogos drdekeit sdrti, a 

"tetzr,do 
felek egybinu{i,o akarattal a szerz6d6st

m6dosithatjSk.

A kiizszolgdltatisi szerz6d6s megsziin6se

10.$

( I ) A kozszolgrlltat5si szerztjdds megszrin6sdnek esetei :

a) a szer zi\ dd s b en m e gh at6ro zott idotartam lej 6rt6v al,
b) a kozszo lg6ltat6 j o gut6d n6 lkiili me gszrin6s6ve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s mdg nem kezdoddtt meg,
d) felmond6ssal.

(2) A kdpvisel6testiile t a kozszolg6rtat6si szerzb d6 st felmondha tja, ha
a) a kdzszolgilltato - kdzszolgilltaths ell6t6sa sor6n - a tev6kenys6g6re vonatkoz6

jogszabillyokat vagy hat6s6gi el6ir6sokat srilyosan megs6rtette , '
b) a kozszolgilltat6 a kdzszolg6ltat6si szerzoddsben meg6llapiiott k6telezettsdg6t neki

felr6hat6an srilyosan megsdrtette.



(3) A kdzszolgdltat6 a krizszolgfltat6si szerzoddst akkor mondhatja fel, ha az onkormfinyzat a

kdzszolg6ltatisi szenrid6sben meghathrozott kdtelezettsdgdt - a kdzszolgSltat6 felsz6lit6sa

ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a kdzszolg6ltat6nak k6rt okoz vagy akad6Iyozza a

k0zszolg6ltatSs telj esit6s6t.
(4) A kdzszolg6ltat6si szerz6d6s felmond6si ideje legal6bb 6 h6nap.

V. fejezet

A kiitelez6 kiizszolgiltatfs ig6nybev6tele

11.$

(1) A tulajdonos kdteles a kozszolg6ltat6 61tal nyirjtott kdzszolg6ltat6st ig6nybe venni.

(2) A hir:tatilsi hullad6kra vonatkoz6 krjtelez6 kdzszolg6ltatSs kdr6be a tulajdonos 6s a

k6zszolg6ltat6 kdzdtt jogviszonyt a kozszolgilltatds ig6nybevdtel6nek t6nye, illetve a

tulajdonos mulasztisa esetdn a kdzszolgdltat6nak a kozszolgilltatis teljesitds6t rfutal6

magatartds ahozzal6tre. A teljesit6s r6utal6 magatartis6nak min6siil a kcizszolgilltat6 r6sz6rol

a hiztartisi hullad6k elsz6llit6s6nak megkis6rl6se.
(3) A hfp1tarthsi hulladdkkal kapcsolatos kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek, illet6leg

teljesitdsdnek l6nyeges felt6teleir6l, valamint a felt6telekben bekovetkezett vfltozisokr6l - a

viltozits bekdvetkez6se el6tt - a krizszolgfltat6 a tulajdonost ir6sban, illetve felhiv6s

kozz1tetele irtj6n koteles 6rtesiteni. Ha a kozszolg6ltat6s feltdteleiben el6re nem l6that6 okb6l

k<ivetkezik be villtozis, a kdzszolg6ltat6 6rtesit6si kdtelezeffs6gdnek m6s alkalmas m6don is

eleget tehet.
(4) A tulajdonos kdteles a kozszolg6ltat6nak bejelenteni, hogy az ingatlanon kdtelez6

kozszolg6ltat6s al6 tartoz6 telepiil6si szildrd hullad6k keletkezik. A bejelentdsnek tartalmaznia

kell a keletkez6 telepiil6si hullad6k fajt6j6t, szok6sos illetve v6rhat6 mennyis6gdt.

(5) Ha a tulajdonor attut bejelentett hulladdk egy6b szilfurd hullad6knak min6siil, a kdtelezo

kozszolg6ltat6s teljesit6sdr6i- a hullad6k mennyisdg6nek megfelel6en - a tulajdonos 6s a

kozszolg6ltat6 ir6sban szerz6d6st kdt. Az egy6b szildrd hullad6kkal kapcsolatos

k<lzszol!fltat6s felt6teleiben bekovetkezett villtozds esetdn a kozszolgilltat6 a tulajdonossal

k6t6tt szerz6d6s m6dosit6s6t kezdem6nyezheti.

A k6zszolgiltat6s k0telez6 ig6nybev6tel6nek sziinetel6se

12.$

(l) Nem terheli a k6telez6 kdzszolgilltat6s ig6nybev6teli ktitelezettslge az i.iresen 6116

inlatlanok tulajdonosait. A megtiresed6st 15 napon beltil be kell jelenteni a szolg6ltat6nak. Ez

esitben a megi.iresed6st kovet6 h6 elso napj6t6l mentesiil az lintett a kdtelezetts6g al6l. Az

ingatlan irjb6li haszn6latba v6tel6t a tulajdonos 15 napon beltil k<iteles bejelenteni a

szotgaltatOnak. A kotelezetts eg az igdnybev6tel megkezd6s6nek napjdt kdveto negyeddv

elsej6t6l 611 fenn.
(2) bics6rd kozsdg klzigazgat6si terulet6n tal5lhat6 koztertileteken a kotelez6 kdzszolgaltat6s

ig6nybev6tele nem sziineteltethet6.



VI. fejezet

A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszfllitfsra val6 6tadfs6ra szolgil6 tartityok 6s
zsfkok rendelkez6sre bocsitisival kapcsolatos jogok 6s kdteless6gek

13.$

(1) A tulajdonos a telepiil6si szilSrd hullad6k gytijtdse 6s elsz6llitdsra val6 6tad6sa celjfura az
dnkorm6nyzat 6ltal biztositott szabv6nyos gyujt6tart6lyt kdteles haszn6lni, amely a
kozszolg6ltatS iital rendszeresitett c6lg6pbe betirfthetri, illetve azzal elszilllithat6.
(2) Az egydb szillrd hulladdkkal kapcsolatos kd,zszol g|ltaths vonatkoz6s 6ban a gynj,6161rt6ly
tipus6nak, tirtartalm6nak, szirminak a kozszolgilltat6 6ltal meghathrozott felt6telek az
ir6nyad6k.
(3) A tulajdonos kdteles a krizszolg6ltat6nak ir6sban 3 nappal kor6bban bejelenteni, ha
ingatlan6n a kdtelez6 k6zszolg6ltat6s al6 tartoz6 teleptildsi szil6rd, hullad6k mennyisdg6t
jelent6sen meghalad6 mennyis6gri hulladdk keletkez6se v6rhat6. A bejelent6s alapj6n a
kozszolgilltat6 a megjel6lt id6pontra vagy id6tartamra a teleptil6si szil6rd hulladdk ln.g-f.t"t,i
gyiijt6s6hez, illetve elsz6llitrisdhoz alkalmas nagyobb iirtartalmri vagy tov6bbi gyrijt6tart6l>rt,
illefve a hullad6k gytijt6s6re alkalmas m6s gyrijt6eszkdzt bocs6t a tulajdonos rendelkezds6re.

A gyiijt6tart6lyok hasznilatdval, kezel6s6vel 6s elhelyez6s6vel kapcsolatos
jogok 6s kOteless6gek

14.S

(l) A telepiil6si szil6rd hullad6k gyrijt6s6re szolg6l6 gyalt(5tarthlyt a tulajdonos az
beltil ktiteles t6rolni. A gyijttitartillyt a kdztertileten isak k6ztertilet-haszn6lati
alapjiln lehet folyamatosan tartani.

ingatlanon
engeddly

(2) A tulajdonos kdteles a gyfitltartillybahulladdk elsz6llit6sa c6lj6b6l a kcizszolg6ltat6 Altal
megjeldlt id6ben a kdzteriileten az elsz6llftdst vegzoj6rmtivel megk<izelithet<i ds a lei.irit6sre
alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyrijt6iartily n.- akaiillyozhatja a g6pj6rmti- 6s
gyalogosforgalmat, 6s elhelyezdse egydbkdnt sem jhrhitbaleset vagykfrokoz6s el6id6z6snek
veszdly6vel.
(3) A tulajdonos koteles a gyrijtritart6lyt sztiks6g szerint tisztitani 6s fertotleniteni.
(a) Ha a gy$ti|tartillyban olyan hullad6kot helyeztek el, amely dsszetdmonidcitt vagy
befagyott, illetve a tartfiyban lev6 hulladdkot rigy risszeprdseltdk, irogy emiatt a tartiiyt az
el6irt technol6gi6val ririteni nem lehet, a tulajdon-os kdteies a tart6l5rt tirithet6vd tenni, ds az
esetlegesen okozott k6rt megtdriteni.
(5) Szigoruan tilos a gytijt6tartillyba foly6kony, mergezb, robban6 vagy egy6b olyan anyagot
elhelyezni, amely veszllyezteti a szilllit6ssal toglalkoz6k vagy m6sok 6let6t, testi dps6g6t,
egdszs6gdt.

VII. fejezet

A telepiil6si szil{rd hullad6k elsz6llft6s6nak megtagad6sa

1s.$

(l) A kozszolgrlltat6 akozszolgaltat6s keretdben megtagadh atja ahullad6k elsz6llit6s6t. ha



a) nem a kdzszolgilltat6 cdlgdpdhez rendszeresitett, illetve a kdzszolgilltat6 6ltal a
tulajdonos rendelkezds6re bocs6tott gyrijt6tart6lyban vagy zs6kban kertil fitadhsra,
b) a gyf,ijt6tartilly az alkalmazott gdpi iirit6si m6dszerrel - a tulajdonosnak felr6hat6 okb6l
nem iirithet6,
c) a sz6llit6sra ftadott hulladdk az iritds, illetve a szilllitds sor6n a szilllithst vegzo
szem6lyek 6let6ben, testi dpsdgdben, egdszsdgdben, tov6bb6 a j6rmtiben vagy
berendez6sdben k6rt okozhat, illetve az firtalmatlanit6s sor6n a ktirnyezetet vesz6lyezteti,
d) lrzlkszewi 6szlel6ssel meg6llapithat6, hogy a gyrijtotart6ly m6rgezo, robban6,

foly6kony, vesz6lyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a teleptildsi szilird hulladdkkal
egyritt nem gyijthet6, illetve nem rirtalmatlanithat6, illetve nem min6stil telepiildsi szil6rd
hullad6knak.

(2) Az (1) bekezddsben emlitett esetekben a krizszolg6ltat6 a tulajdonost haladdktalanul

drtesiti az elszilllitis megtagad6s6nak tdnydrol 6s ok6r6l. A tulajdonos a megtagadfsi okot
maga kdteles megsziintetni vagy megsziintetdsdr6l gondoskodni. Ha a tulajdonos e

kdtelezettsdg6nek a hulladdk elsz6llit6s6nak irjabb id6pontjiig nem tesz eleget, a
kdzszolg6ltat6 a tulajdonos kcilts6gdre 6s felel6ss6gdre a hullad6k elsz6llitis6nak
megtagad6s6ra okot ad6 kdrtilm6nyt megsztinteti vagy m6ssal megsziintetteti.

VIII. fejezet

A lomtalanitissal kapcsolatos jogok 6s kiiteless6gek

16.$

(l) A krizszolgSltat6 6ltaldvente k6t alkalommal szervezett - el6re meghathrozott id6pontban

elv6gzett - lomtalanit6s keretdben a kdzszolgdltat6 a lakoss6gn6l keletkezett, a rendszeres

elsz6llitisra haszn6latos gyijtotarthlyokban el nem helyezhet6 hullad6kot elsz6llida ds

6rtalmatlanitja.
(2) A lomtalanit6s al6 tartoz6 hullad6kot a fulajdonos a kozszolgiltat6 6ltal meghat6rozott

idrlpontban helyezheti ki elsz6llit6s cdlj6b6l ana a helyre, amelyet a ktizszolgtltat6 a

hirdetm6nydben megj elolt.
(3) A lomtalanitfs keret6ben elsz6llitfsr6l kihelyezett hullad6kot irgy kell elhelyezni,hogy az

a j6rmri- vagy gyalogosforgalmat ne zavarja, a zlldteriileteket 6s a ntivdnyzetet ne kfrositsa,

tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy kdrokozils vesz6ly6nek el6iddzds6vel.

IX. fejezet

A k6zteriileten keletkez6 telepiil6si szikird hullad6kkal kapcsolatos kOzszolgriltatis

17.$

(l) Aki k6zteriileten kdztertilet-haszn6lati engeddlyhez kdtott olyan 6rusit6, szolgilltatS,

kereskedelmi vagy egy6b tev6kenys6getvdgezvagy kiv6n vlgezn| amellyel osszefiigg6sben

kotelez6 kozszolgaltat6s al6 tartoz6 telepiil6si szilird hulladdk keletkezik, kdteles ezt a

kcizszolg6ltat6nak bejelenteni, 6s a kdzszolg6ltat6val a ktizteriileten v6gzend6 tevdkenysdg

id6tartalm6ra, valamint a vhrhat6 hulladdk fajthjhra, 6sszet6tel6re 6s mennyisdgdre

fi gyelemm el szerzb dest kdtni.

fii I koztertilet rendeltet6sszeni nyilv6nos haszn6lata sor6n keletkez6 telepiildsi szildrd

hullad6k gyrijt6s6r6l 6s elsz6llit6s6r6l a szolg6ltat6 gondoskodik. A koztertileten keletkezo

telepiil6si rriUtA huilad6k gyfijt6s6re 6s elsz6llithstra a Polg6rmester a mtiszaki eload6



k0zremtik0d6sdvel a kdzszolgiitat|val - figyelemmel a hulladdk virhat6 mennyis6g1re, a
gytijtds m6dj6ra 6s az elszhllit6s gyakorisilgdra- ktikin szerzrid6st kdt.

A telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos el6irfsok megtartisinak
ellen6rz6se

18.$

(1) A teleptl6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kozeg6szs6gugyi rendelkezdsek
megtart6sinak ellenSrz6s6t - a vonatkozo jogszab6lyok szerint - a Baranya Megyei
Korm6nyhivatal N6p e g6szsd gtigy i Szakigazgat6si S zerve i lletdkes szerv ezete v e gzi.

X. fejezet:

Szabrilvs6rt6sek

1e.$

(l) A szab6lys6rt6sekrtil, a szabilysdrt6si elj6r6sr6l, 6s a szab6lys6rt6si nyilv6ntart6si
rendszerr6l sz6l6 2012. 6vi II. tdrv6ny a telepiildsi szilfurd hulladdkkal kapcsolatos
szab6lysdrtdsi iigyekben I. fokon hat6s6gk6nt a Baranya Megyei Korm6nyhivatal Szentlorinci
J6r6si Hivatala j6r el.

XI. fejezet:

Zir6 rendelkez6sek
20.$

(1) E rendelet 2003. janufir 01-jdn l6p hat6lyba.
(2) A rendelet kihirdet6s6riSl a Magyarorszilg helyi dnkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. dvi
cLXXXx. tcirv6ny alapj6n a helyben szok6sos m6don a jegyzl gondoskodik.

V6r J6zsef
polgirmester

Magd6 Szilird
jegyz6

Magd6 Szilird
jegyz6
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