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Onkorm ilnyzati rendelete
Hat6lyos :2 0 l7 - l2-0 | -t6l
Aparhant KOzs 69 Onkorm6ny zata Kepvis el6 -testi.ilet6nek 6 I 20 | 4 . (XII. 3 0. )
rinkormiinyzati rendelete a kdztisztas6gr6l, valamint a teleptil6si szilird hullad6kkal

kap c so I ato s he ly i kozszolgdltat6sr6l 6s ann ak kdtelez6 i g6nybev6tel6r6 I

Aparhant Ktizs6g OnkormrinyzatinakK6pvisel6-testiilete a hulladdlcr6l sz6l6 2012.

dvi CLWV. torvdny 35.$ a)-g) pontjdban, a 39.$ (2) ds (5) bekezddsdben, valamint

a 88.g (4) bekezddsdben kapottfelhatalmazds alapjdn, az Alaptorvdny j2. cikk (l)
bekezddsdnek, a) pontjdban, valamint a Mogtarorszdg helyi onkormdnyzatairdl

szdl6 2011. dvi CLWIX. tdrvdny 13 f (1) bekezddsdnek 5. ds 19. pontidban

meghatdrozott feladatkordben eljdrva a kbvetkezdket rendeli el:

I. Feiezet

Altalinos rendelkez6sek

1.$

(l) Aparhant k<izs6g kozigazgatiisi teriilet6n a lakossilg eg6szs6g6nek v6delme,

1rulu-irt a k0zs6g ierm6szeti 6s 6pitett k6rnyezet6nek meg6v6sa 6rdek6ben a

teleptilesi szil6rd hullad6kra vonatkoz6 kozszolgitltat6st 6s annak ktitelez6

ig6nybev6tel6t biztositsa, illetve az ezeY,kelkapcsolatos feladatokat 6s hatiiskdr<iket,

jlgokat 6s k6telezeffsdgeket, tilalmakat 6s jogkOvetkezm6nyeket a helyi

saj ritossrigoknak megfelel6e n t endezze.

(2) A rendelet hatiiyaAparhant kozs6g kozigazgat6si tertilet6n beltil a rendszeres

hullad6ksz6llit6sba bevont, helyi kozszolgitltatiissal ell6tott ingatlanok

tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn illlira,egytittesen haszn6lt t6rol6ed6ny eset6n

a hkiissz<ivetkezetekre 6s t6rsaihitzal<ra(tov6bbiakban egyiiff: ,,ingatlantulajdonos")

terjed ki. A rendszeres hullad6ksz6llitrisba bevont teriiletek iegyz5kdt az 7 - szfimi

m e I l6kl et tartalmazza.

(3) A k6zszolgiiltatiis azingatlanfiilajdonos 6ltalakdzszolgitltat6 sz6llitoeszkozeihez

iendszeresitett gytijt6ed6nyben, YdE! a rendeletben megjeltilt egy6b m6don az

ingatlanon cisszeglnijtt tt 6s a kozszolgitltat6 rendelkez6s6re bocs6tott teleptildsi

,ilara huilad6k-tegytijt6s6re 6s rendszeres, illetve alkalmi elszillitilsita; az

ingatlanon <isszeryiijttrtf lomtalanitfs k6r6be vont teleptil6si szil6rd hullad6k - a

k{zszolgirltat6 6ltal meghatiirozott id6pontban 6s helyen tort6n6 - begytijt6s6re 6s a

kozszollitltat6 6ltali elsziilitistra; hulladekkezel6 telepek, hullad6klerak6k 6s a

hullad6k drtalmatlanitirsitt szolgrll6 l6tesitm6nyek l6tesit6s6re, miikddtetds6re 6s

iizemeltetes6re; valamint a fent meghatirozottak szerint gytijt<itt, begyiijtdtt 6s

elszrillitott teleptil 6s i szilard hullad6k 6rtalmatlan itfusSr a terj ed ki'



2.$

(1) A rendszeres hulladekszrillitrisba bevont terUleten az ingatlantulajdonos a jelen
rendeletben meg-hatiirozottak szerint jogosult 6s koteles ig6nybe venni a 

-helyi

k<izszolgiiltatiist.

(2) Gazdhlkod6 szervezet akkor ktiteles a helyi k0zszolgiiltatils ig6nybev6tel6re, ha a
gazdasigi tevdkenys6gdvel tisszefligg6sben keletkezett tellp1l6si szilird
hullad6k6nak kezel6s6r6l (hasmositiis6r6l vagy irtalmatlanitrisrirOf; a Hgt. l3.g-riban
foglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik.

f):A helyi kotelez| kdzszolgriltatiisra vonatkozS szabilyokat Aparhant K6zs6g
onkorm6nyzata 6s a D6l-Kom Ddl-Dunrintuli Kommunrilis Szolgiltat6 Nonprofit
Kft . kdziitt l6trej ritt szerzodls rendelkez6s ei rtigzitik.

@) Az iriisba foglalt kdzszolgdltat6si szerz6d6s szuks6ges tartalmi elemei:

a) a k<izszolg6ltat6, illetue a tagok azonosft6 adatait (n6v, cim, KUJ- 6s KTJ-
azonosft6, statiszikai sziimj el),

b) a kdzszolg6ltatSsi tev6kenys6g megneve z6s6t,

c) a kozszolgilltat6si tertiletet,

d) a ktizszolgriltat6si tev6kenys6g v6gz6s6nek id6tartam6t;

e') az Urit6s gyakorisriga, illetve nem el6re meghatiirozott id6ben t6rt6n6 tirit6s
eset6n az iirft6s m6dja;

f') gazd6lkod6 szenrezet eset6n az iltala meghatdrozott, az ingatlanon
el6reliithat6lag keletkez6 hulladdk mennyisdg6t, 

-amelyre 
a kozszol giitatist

ig6nybe veszi;

g') az ellendrtdk megrlllapftdsdnak, szimlinitsnak, a szdmla kiegyenlit6s6nek
m6dja;

h.) a szerz6d6s id6be li hatiiy a;

i.) a szerz6d6tt tiirol6ed6ny azonositdsiira vonatkoz6 el6frrisok;

3.$

(1) Sztineteltethet6 a lakossilgi egyedi t
igdnybevdtele azokon az ingatlanokon,
id6tartamban senki sem tart6zlodik, 6s emi



(2) A sztineteltet6sre vonatkoz6 ig6nyt az ingatlantulajdonos ir6sban kdteles
bejelenteni az Onkorminyzatnak, a sztinetel6s kivrlnt kezdb id6pontja el6tt, azt
legal6bb nyolc nappal megel6zcien.

(3) Ha a sztinetel6s (l) bekezd6s szerinti felt6teleiben v6ltoz6s k<ivetkezik be, az
ingatlantulajdonos ezt ir6sban, haladdktalanul koteles a kdzszolgitltat6nak
bej elenteni. A bej elentdsben foglaltak val6s6gtart almdt a kdzszolgdltat6 j ogosult
ellen6rizni.

(4) Amennyiben a sztinetel6s idltartama alatt hullad6kkezel6si kdzszolgiltatds alir
tartozo hulladdk keriil kihelyez6sre, fry a kOzszolgiltat6 jogosult megtagadni a
hullad6k elsz6llftris6t.

II. Fejezet

A kiizszolg6ltatrls ellitisrinak rendje

4.$

(1) Aparhant Ktizs6g Onkormdnyzatinak Kdpvisel6-testi,ilete a teleptil6si sziliird
hullad6k tekintet6ben fenn6ll6, a hulladdkkezeldsi kozszolgirltatiis megszervezesere
ds fenntartilsilra ininyul6 kdtelezetts6ge teljesitds6nek 6rdek6ben 6n6ll6
kozszolgdltatrist szert ez.

(2)A Aparhant kdzs6g kozigazgatiisi teriiletdn a hullad6kkezel6si k<izszolgdltat6s
teljesft6sdre kiztuolagosan jogosult hulladdkkezel6 a D6l-Kom D6l-Dunrintuli
Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Kft. (7632 p6cs, Sikl6si ft 52) - jelen
rendeletben : Krizszo lgiitat6 .

(3) Telepul6si szildrd hullad6kot csak az erre a c6lra kijel<ilt 6s legdlisan miikridtetett
hullad6klerak6 telepen, hullad6k udvarban, vagy akdzszolgirltat6 irltal alkalmazott
egyeb, jogszabilyban meg-engedett m6don, a vonatkoz6 tizemeltetdsi szab6lyok 6s
el6 f r6s ok szigoru b etart6sdv al szab ad elhe lyezni.

$) Az tinkorm6nyzat sziiks6g esetdn gondoskodik a kdzszolgfultat6javaslata alapjin
a gytijttipontok, valamint a lerak6hely kijel6l6s6r6l, a l6tesitmdnyek
megval6sitrisrir6l 6s miikddtet6s6r6l a klzszolgiitat6 ftjAn, valamint binositja a
ktizteriilet hasznillatirt az indokolt mennyis6gii rytijt6-ed6ny kihelyez6s 6hez,
t6roliisiihoz 6s megk ozeliteslhez.

s.s

(l) A hullad6ksz6llitrisi kozszolgitltat6s igdnybev6tele heti egy alkalommal kdtelez6.
Az l. szdmliu mell6kletben megieldlt teruleten - eryedi megdllapodds alapjdn - heti
tdbb szrillitds is ig6nybe vehet6.



(2) Aszervezettk<izszolgdltat6st ig6nybevev6k sz6mrlra a szabvSnyos t6rol6ed6nyek
haszrr6lata k6telez6.

(3) A vdlaszthat6 szabviinyos trirol6ed6nyek felsorol6siit a 2. szitm:f mell6klet
tartalmazza. A begytijt6s ryakorisig6nak hgyelembe v6tel6vel a trlroloed6nyt fry
kell kiv6lasztani, hogy arilnyos legyen a keletkez6 hullad6k mennyisdg6vel, de

minimum I I0 liter trirol6kapacit6s rendelkez6sre 6lljon ingatlanonk6nt.

6.S

A kozszolgaltat6 a teleptl€si szllfurd hullad6kot heti ery alkalommal kriteles

elsz6llitani, kiv6ve az egyedi meg6llapod6s alapj6n t<irt6n6 tiibbsz6ri szrlllit6st. A
sz6llit6s m6dj6r61 6s idej6r6l az ingatlantulajdonost a ktizszolg6ltat6 - bel6t6sa

szerint - irSsban vagy k6zz6t6tel ritj6n t6j6koztatia.

7.S

(l) A kornyezet fokozott v6delme, a hullad6k 6sszetev6k rijrafeldolgozhsinak,
visszanyerds6nek el6segit6se 6rdek6ben a kdpvisel6-testtilet biztositja a telepiil6sen

a hulladdkok elkiiliinitett, a hasznosit6si lehet6s6geknek megfelelS ( szelektiv)

begyiij t6 s 6nek rendszer6t hullad6kgyrij t6 sziget elhelyez6s6vel.

Q)E nz ingatlantulajdonos (hasm6l6) a szelektiven gyiijtdtt hL^aftesi hullad6kot

elhelyezheti a hullad6kgyrijt6 szigeten: a kdzterUleten erre a c6ha elhelyezett, a

teleptil6si szillrd hullad6k hasmosffiat6 dsszetev6inek faita szetinti elkiil<initett

gytiit6r6r. szolg6l6 ed6nyekben. A hullad6kgfiijt6 sziget cime Aparhant, Pet6fi

S6ndor utca 52.

(3) Az elktilonitett hullad6kgytijt6s eset6n a rendszeresitett gytijt6ed6nyeket

szfnekkel kell jeldlni:

a) mtianyaghullad6kot: s6rga

b) feh6r tiveghullad6kot: feh6r

c) szines iiveghullad6kot: zold

d) f6mhullad6kot: sziirke

e) papirhullad6kot: k6k

f) biohullad6kot: barna szinnel.

(4) A rytijt6sziget haszn6l at€rt a kozszolgdltat6st ig6nybe vev6 ingatlantulaj donos

rlszdre a k0zszolgdltatds dij5n feltil kUl6n dijazSs nem sz6mithat6 fel.



III. Fejezet

Az ingatlantulaj donosok j o gai 6s kiitelezetts6 gei

8.S

(l) Az ingatlantulajdonos k<iteles Aparhant ktizs6g <inkormiinyzata iital szewezett
kdzszolgirltatiis ig6nybev6tel6re: az ingatlan6n keletkez6 telepiil6si sziliird hullad6k
e rendeletben el6frtak szerinti gytijt6s6re, a szillititsi napokon elsz5llitris c6lj6b6l a
kozszolgitltat6nak tort6n6 5tad,6sitra, valamint a k<izszolgriltat6si dij megfizetds6re.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlarr6n keletkezo vagy birtokriba kerUlt telepiil6si
szilird hullad6kot a kdrnyezet szennyezds6t megel6zo, krirosft6srit kizdr6 m6don
k6teles rytijteni, 6s allhoz a kdzszolgdltat6 szdllit6eszkozlhez rendszeresftett
t6rol6ed6nyt kdteles ig6nybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hullad6k gytijt6se sor6n megfelel6 gondossiiggal kell
eljrlrnia annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k miisok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szsdg6t 6s
j6 k1zdrzet6t ne veszllyeztesse, a termdszetes 6s 6pitett k6rnyezetet ne szenrtyezze,
a n6v6ny- 6s 6llatvil6got ne k:irosftsa, a krizrendet 6s a kiizbiztons6got ne zavarja,6s
az ingatlmnln kel etkez6 hul lad6k mennyis 6g6t alac s ony szinten tarts a.

$) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyben az rngatlanon szokrisosan keletkez6
hullad6kot ttimiirft6s n6lktil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zirhatl leryen,
valamint az ahtlladdkszrillitris sordn a kiizszolgiltatb alkalmazoffainak eg6szs6g6t
ne vesz6lyeztesse, a g6pi iirit6st ne akad6lyozza, aziritil berendez6st ne kiirosftsa.

(5) A t6rol6ed6ny mell6 hullad6kot elhelyezni csak a kozszolgirltat6t6l v6s6rolt,
jelz6ssel ell6tott zs6kban lehet. A jelzett zsik 6ra tartalmazza a telepUl6si hullad6k
elszitllitirsitnak,kezeldsdnek6sfirtalmatlanitiisiinakkdlts6g6t.

(6) Ha a t6rol6ed6ny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely Osszet6m0r6dcitt vary
befagyott, vagy a benne l6v6 hullad6kot rigy 6sszepr6selt6k, hogy emiatt a

t6rol6ed6nyt az eloirtm6don kitiriteni nem lehet, a tulajdonos k6teles a visszamaradt
hullad6kot fellazitani 6s a t6rol6ed6nyt tirithet6v6 teruri.

e.s

(1) A tiirol5ed6nyben tilos olyan anyagot elhelyemi (forr6 hamu, mar6-, mdrgezb
anyag,6llati hulla, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy robban6
anyag, k6 6s 6piileff<irmel6k, nagyobb terjedelmti, srilyt tdrgy, stb.), amely
veszelyezteti a hullad6ksz6llft6ssal foglalkoz5 alkalmazott eg6szs6gdt,
megrongdlhatja a gyiijt6berendez6st, ilrtalmatlanftiisa sor6n veszllyeztetheti a

kirrnyezet6t, a teleptil6si szilird hullad6kkal egytitt ery6b okb6l nem ryiijthet6,
illetve nem min6stil telepiil6si szil6rd hullad6knak.



(2) Ha a k<izszolgdltat6 alkalmazottai megrillapitjrik, hogy a hullad6k nem a

kozszolgdltat6 sz6llft6eszkdzdhez rendszeresfteff 6s a kozszolgitltat6t6l ilfrett
t6rol6ed6nyben vary mris gytijt6eszkdzben keriilt kihelyez6sre; illetve a kihelyezett
trlrol6ed6ny a k6zszolgiiltat6 6ltal alkalmazott g6pi iirft6si m6dszerrel - az
ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l - nem iirithet6; vary a t6rol6ed6nyben az (1)
bekezddsben megielOlt anyagot,tdrgyat helyeztek el; illetve az tultdltdtt, a kiiirit6st
6s a hulladek elsziilitisdt jogosultak megtagadni. A kiUrit6s 6s a hullad6k
elsz6llft6sanak megtagad6s6r6l a k<izszolgilltat6 az ok felttintet6s6vel 6rtesiti az
ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem sziilitott hullad6k elsz6llit6sdr6l az
ingatlantulaj donos kdteles gondoskodni.

(3) A kozszolgflltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t jelen rendelet 3. g

(4) bekezddse alapj6n is.

10.s

A t6rol6ed6nyeket sziiks6g szerint, de legal6bb 6vente kett6 alkalommal ki kell
tisztitani 6s fert6tleniteni. A 770 literes iirtartalomniil kisebb tdrol6eddnyek
rendszeres tisztit6sa 6s fert6tlenit6se az ingatlantulajdonos feladata, az enn6l
nagyobb tirtartalmt t6rol6ed6nyek tisztenaftSs6r6l az ed€ny hasznSl6j6val k<ltritt
kiiltin szerz6d6s alapjitn, t6rit6s ellen6ben a kcizszolgilltato gondoskodik.

11.S

(l) Az ingatlantulajdonos kciteles a t6rol5ed6nyeket a hullad6k elsziilitisac6ljrlb6l a

kozszolgiitat6 iiltal megjeltilt id6pontban, a begytijtdst vdgzo g6pj6rmiivel
megkdzelithet6 6s tirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A t6rol6ed6nyt legfeljebb a
szilllitdsi napot megeloz6 napon 18 6rrit6l lehet kihelyezni a kriztertiletre, kiv6ve a

tart6san enged6lyezett elhely ezflst.

(2) Azokon a tertileteken, ahol a trirol6ed6nyeket a kdzszolgirltat6nak val6 6tadris
v6geff kcizterUletre - a forgalom akad6lyozisa, illetve vriroskdpi okokb6l - nem lehet
kihelyezni, ott a trlrol6ed6nyek kihelyezeserol az ingatlantulajdonos, vagy ktikin
m e 961l ap odris al apj 6n, dij ellen6b en a kozszolgitltat6 gondo skodik.

12.$

(l) Az ingatlantulajdonos a tiirol6ed6nyeket azingatlanteriilet6n beltil, illetve
zirrhat6 helyisdgben vagy zirhat6 trlrol6ban kriteles elhelyezni fgy, hory ahhoz
illet6ktelen szem6lyek 6s rillatok ne f6rjenek hozzir. A trlrol6ed6nyeket csak a 1 1. g
( 1 ) bekezddsben megj el<ilt idotartamban lehet kiizteriileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos k6teles a tdrol6ed6nyek el6k6szit6-, t6rol6 hely6t tisztiln
tartani, t6len a h6t6l megtisztftani. A begytijt6s alkalm6val szennyezettkozterilet
tisfiitdsir 6l a k<i z s zo I g6ltat6 ktite I e s gondo sko dni.



(3) Tilos a t6rol6ed6nyek kdrny6k6t, megkdzelit6si ritvonal6t tilrgyak elhelyez6s6vel
vagy parkol6 g6pjrirmtivekkel oly m6don elzdmi, amely a tarol6ed6nyeknek a

gyakorlatban kialakult m6don t<irt6n6 iirit6sdt akaddly ozza.

IV. Fejezet

A kiizszol giltat6 j ogai 6s kiitelezetts6gei

13.S

(l) A kdzszolgiltat6nak k<itelessdge biztositani, hogy a keresletnek megfelel6
darabszdmri 6s min6s6gi szabv6nyos tiirol6ed6ny 6lljon az rngatlarfiulajdonos
rendelkez6sdre. A t6rol6ed6ny a kdzszolg6ltat6t6l - el6zetes megrendel6s alapjrin -
megviisarolhat6 vagy b6rbe vehet6.

(2) A b6rbe adott t6rol6ed6nyek karbantartisitt, fehijitrisrlt 6s sztiks6g szerinti
kicser6ldsdt ktilOn ir6sbeli szerz6des alapjfun a k6zszolg 6ltat6 vegzlEz a szolg6ltat6s

abban az esetben dijmentes, ha a cser6t vagy a javitdst a szabv6nyosftott t6rol6ed6ny
rendeltetdsszerihaszniiata sor6n bekdvetkezelt elhasznril6dris teszi sztiks6gess6.

(3) A kozszolgirltat6 kriteles a t6rol6ed6nyek kitirit6s6t kfmdletesen, az elviirhat6
gondoss iig gal v e gezni.

(4) A tarol6eddnyben okozott krirokat a kdzszolgiitat6 t6rit6smentesen kdteles
kijavitani, amennyiben a kilrokozils neki felr6hat6 okb6l k6vetkezik be. A
kozszolgiltat6nak az ebb6l ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javit6s
id6tartam6ra helyeffesit6 t6rol6ed6nyt kell biztositania. Amennyiben a k6rokoz5s
nem r6hat6 fel a kdzszolgdltat6nak, a haszndlhatatlawrdv6lt t6rol6ed6nyek javitdsa,
p6tlilsa, illetve cser6j e az ingatlantulaj donost terheli.

(5) Az elhaszn5l6dott trirol6ed6ny p6tkls6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak
kell gondoskodnia.

(6) A nagydarabos hullad6k (lom), tov6bbd a naponta szok6sosan keletkez6

hintartSsi hullad6k mennyis6g6t meghalad6 falomb 6s kerti hullad6k szewezett
gytijt6s6r6l, elszdilitrisrlr6l 6s 6rtalmatlanitisiir6l (lomtalanit6s) a k6zszolgiitat6
6vente legal6bb kettS alkalommal t6rit6smentesen gondoskodik. A hdztartisi
vesz6lyes hullad6k szervezett ryiijtds6r6l, elsz6llft6srir6l 6s Srtalmatlanit6srir6l a

kozszolgilltato teritds ellen6ben, azingatlantulajdonossal kdtdtt ktiltin megrillapodas

alapj6n gondoskodik.

(7) A lomtalanitris id6pontj616l, valamint teriileti felosztrisar6l a k6zszolg6ltat6 kett6
h6ttel kor6bban tSjlkoztatja a teleptil6si dnkorminyzat jegyzbj1t, aki err6l h6rom

napon beltil a helyben szok6sos m6don 6rtesiti azingatlantulajdonosokat.



(8) A kozszolgirltato a rendelet hat6lya al6tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot
a jelen rendeletben irt szabitlyok szerint ktiteles rendszeresen elsz6llitani a kijel<ilt
hullad6klerak6 telepre, illetve annak rirtalmatlanit6sar6l m6s, a szakmai
kdrnyezetv6delmi szabiilyokat megtarl6 m6don gondoskodni.

4.S

A szem6lyes adatok kezel6se

(1) A kdzszolgitltat6 a kozszolgitltatiissal 6sszefi.igg6 szem6lyes adatok kezel6s6re
jelen rendeletben foglalt m6rt6kben 6s terjedelemben a ktizszolg6ltat6sokkal
6sszefiigg6 szemdlyes adatok tekintet6ben j ogosult.

(2) A kozszolgiltat6ssal tisszefiigg6 szemdlyes adatok: a kLzszolgilltatist ig6nybe
vev6:

a) neve

b) lakcime

c) sztilet6si helye 6s ideje

d) anyja neve

(3) A szem6lyes adat csak a c6l megval6sul6s6hoz sziiksdges m6rt6kig 6s ideig
kezelhet6.

(4) A k1zszolgiitat6 a kdzszolg6ltat6ssal <isszefiigg6 szem6lyes adatokat az
ingatlantulajdonos azonosit6sdra,akdztizemi szeru6d€steljesit6s6vel, jogszabrilyban
el6irt ellen6rz6sek v6grehajtrisdval kapcsolatos feladatok ell6t6s6ra, szdmlinilsra,
postriz6sra, kedvezmdnyek 6ru6nyesit6s6re, k6ziizemi dijh6tral6kok behajtisira
hasmrilhada fel.

(5) A kozszolgirltat6 nem jogosult az iitala kezelt klzszolgitltatiissal 6sszefiigg6
szem6lyes adat nyilvrinoss6gra hozatalilra.

V. Fejezet

A kiizszolgriltatrls dij a

ls.s

A hullad6kszrlllitrisba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a kozszolgiitatislrt dijat
k<itelesek fizetni.

16. gttt



A kdzszolgdltatilsi dijat az ingatlantulajdonos a Krizszolg6ltat6nak frzeti.

17. SI5r

Amennyibefl az ingatlan tulajdonosi, haszndlati viszonyaiban villtoziis ktivetkezik
be, rigy az rij tulajdonos, vagy hasmill6 a korribbi tulajdonossal egyetemlegesen
k6teles aviitozhs t6ny6t 15 napon beltil fr6sban bejelenteni a K<izszolgilltat6nak.

VI. Fejezet

Kiizteriileten keletkez6 hullad6k gyiijt6se 6s elszillit6sa

20.s

(l) A kdzterUleteken keletkezo hintart6si 6s egy6b szllird hullad6kot kizir6lag a

kijelrilt hullad6klerak6ban lehet elhelyezni, amelyr6l az <inkormiinyzat a

kdzszolgdltat6s kerete in kf v[l, kti I 6n szer z6 dds alapj itn gondo sko d ik.

(2) Az illegdlis hullad6klerak6k felszilmol6sfir6l az cinkorm6nyzat akdzszolg6ltat6s
keretein kiviil gondoskodik.

YII. X'ejezet

Fogalom meghatirozdsok

21.S

E rendelet alkalmazirs5ban :

1. Ingatlanz akozszolg6ltat6sba bevont tertileten fekv6 egylak6sos lak6- vagy lak6s

celjira haszniilt 6ptilet, a tdbb lak6sos 6piilet lak6sonk6nt, illetve a sztivetkezeti,

t6rsash6zi 6piiletben l6v6 lak6s, valamint a nem lak6s clljfua szolgril6 azon

helyis6gek, amelyekben a foryaszt6i tev6kenys6g sor6n hullad6k k6pz6dik. Jelen

rendelet akalmazds6ban ingatlannak min6stilnek a gazditlkod6 szervezetek nem

lak6s cdljira szolg6l6 azon helyis6gei, amelyekben a fogyaszt6i tev6kenys6g sordn

hullad6k k6pz6dik 6s a hullad6k kezel6s6r6l nem gondoskodnak a rendelet 2. S Q)
bekezd6s6ben meghat irozott m6don.

2. Telepiil6si hullad6k: A htztartisi es a hdztart6si hulladll<hoz hasonl6 szil6rd

hulladdk

a) hdztartdsi hulladik: a hintaniisokban kepzodl vegyes, elkUldnitetten

gyrijtdtt, valamint lomhullad6k, ide6rtve a lakdsokban, lak6ingatlanokban, a

pihenes, tidtil6s celjirahaszn6lt helyisdgekben, valamint a lak6hdzakkozos
hasm6latu helysdgeiben 6s ter0letein k6pz6d6 hullad6kot



b.) kbzterilleti hulladdk:kozforgalmri 6s z<ildteriileten keletkezri hullad6k,

c.)hdztartdsi hulladdkhoz hasonl6 jellegii ds asszetdtelfi hulladdk: hdztartdsi
hulladdkhoz hasonl| hulladdk: az a vegyes, illetve elkiilcinitetten gyiijtdtt
hullad6k, amely a h6aartiisokon kiviil k6pz6dik, 6s jelleg6ben,
6s szet6te l6ben a hiz,tartisi hull ad6khoz hasonl 6

3. Hullad6kgyiijt6 udvar (hullad6kudvar): az elktil6nitetten (szelektiven)
begytijthet6 telepUl6si sziliird, valamint a kiil<in jogszab6lyban meghatirozottak
szerint a vesz6lyes hullad6kok riw6tel6re 6s az elszillitrisig elktilcinitett m6don
tdrt6n6 trirol6srira szolg6l6, feliigyelettel ell6tott, zirtbegyiijt6hely.

4. Hullad6kgyiijt6 sziget (gyriijt6sziget): a hitnartisokban keletkezo,hasznosit6sra
alkalmas, kiiltinb<iz6 fajtdjir, elki.il<initetten gyiijtdtt,hivtartisi hullad6k begytijt6sdre
szolg6l6, lak6Ovezetben, k6zterUleten kialakitott, felUgyelet n6lktili, folyamatosan
rendelkez6sre ill I 6 b e gyiij t6h ely, szabv 6ny o sitott e ddnyzette l.

5. Gytijt6pont: A kdzszolgitltat6s keret6be tartozo azon ingatlantulajdonosok
telepiil6si szililrd hullad6kanak - meghatirozottvagy meghatdrozatlart id6tartamig -
6tv6tel6re kijel0lt hely, ahonnan a kdz<iss6gi vary a szSllitilsi napon kihelyezett
egydni tarol6ed6nyb6l tort6n6 elsziilitishval teljesiti a kdzszolg6ltat6 a

kozszolgilltat6s i k0telezetts 6 g6t.

6. Atrak6Sllomis: a teleptil6si szil6rd hullad6k begytijt6s6nek 6s szdllitdsinak
elktilrinit6sere szolgirlo zirt, k6rtilkeriteff l6tesftm6ny, ahol a teleptil6si sziliird
hulladdkot a speciiilis gytijt6jrirmiibol zdrt rendszeni kont6nerbe tiritik, illetrileg a

zdrtkontenert (fel6pitm6nyt) Uritds n6lkiil a tovdbbsz6llittisig ideiglenesen t6rolj6k.

7. Telepiil6si szil{rdhullad6k lerak6 telep (a tovibbiakban:
hullad6klerak6): miiszaki vedelemmel l6tesftett, folyamatos ellen6rzdst biztosft6
rendszerrel ell6tott, a szilird hullad6k fbld felszin6n vagy ftldben tdrt6n6
irtalmatlanititsdraszolgii6 mtitrirgyak 6s kiszolg6l6 l6tesitm6nyek <isszess6ge.

8. Biol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szeryesanyag-tartalmti
hullad6k, ami anaerob vary aerob m6don (mikroorganizmusok, talaj6l6l6nyek vagy
enzimek segits6g6vel) lebonthato.

9. Vesz6lyes hullad6k: az olyan hullad6k, amely a Hgt. 2. szimi mell6kletben
felsorolt tulajdonsrigok kriztil eggyel vary t6bbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat
vagy cisszetevtiket tartalmaz, eredete, 6sszet6tele, koncentrdci6ja miatt az
e g6szs 6gre, a kdmy ezetre ko ck6 zatot j elent.

10. Begyiijt6s: a hullad6knak a hullad6k birtokosait6l t6rt6n6 rltv6tele a hullad6k
birtokosa vagy a begytijt6 telephely6n, tovilbbii a begytijt5helyen (rytijt6pontokon,



hullad6kgyrijt6 udvaron, tiirol6-, kezel6telepen) 6s a toviibbi kezel6s 6rdek6ben

ttirt6n6 <isszeglrtij t6s, v6l o gat6s a b erytij t6 te lephe lydn.

11. Sz6llitis: a hullad6k telephelyen kiviili mozgatisa, bele6rtve aszilllitmiuryozist
6s a fuvaroz6st is.

VIII. FEJEZET

Hatrilyba l6ptetS 6s itmeneti rendelkez6sek

22.S

(l) E rendelet 2014. december 30. napj6n l6p hat6lyba.

(2)E rendelet kihirdet6s6rdl - kifliggeszt6s ritj6n - a jegyzo gondoskodik.

u

M6dosftott a a 2012017 . (XI.23.) dnkormdnyzati rendelet I . $-a. Hatalyos 2017 .

december 1. napjrit6l.

A

M6dositotta a2012017. (XI.23.) Onkormanyzati rendelet 2. $-a. Hatiilyos 2017.

december 1. napj6t6l.

E]

M6dositotta a2012017. (XI.23.) dnkorm6nyzati rendelet 3. $-a. Hatillyos 2017 .

december 1. napj6t6l.

I4I

M6dosftotta a2012017. (XI.23.) dnkorm6nyzatirendelet 4. $-a. Hatrllyos 2017.

december 1. napj6t6l.

E]

M6dosftotta a2012017. (XI.23.) <inkormanyzati rendelet 5. $-a. Hatiilyos 2017.

december l. napj6t6l.
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1. sz. mell6klet a612014. (X11.30.) 6nkorminyzati rendelethez

bevont terUletek jegyz6ke:

utca

utca

- Bem
- B6ke
- De6k

- Pet6fi

- J6kai utca

Lajos utca
-Ui

utca
utca
utca

A sz6llit6s

- minden h6t

A rendszeres

Aparhant krizs6q utcaieqvz6ke



2. sz. mel16klet a 612014. (X11.30.) 6nkorm6nyzati rendelethez

A szil6rd szabv6nyos t6rol6ed6nye:

- 110-120 valamint

- 80 liter tdrol6ed6ny.


