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rendelete
akdztisztasigr6l, valamint a telepiil6si szilird hultad6kkal kapcsolatos helyi
kiizszolgiltatdsr6l 6s annak kdtelez6 igdnybev6tet6r6l

Bakonya Kdzsdg Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6-test0lete a helyi dnkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990.
dvi LXV. Tdrv6ny (Otv.; 16.$ (l) bekezddsdben, valamint a hullad6kgazditkodilsr6l sz6l6 2000.
dvi XLIIL Tdrv6ny (Hgt.) 23.$-6ban kapott felhatalmaz6s alapjin kiildncis figyelemmel a
24212000. (XIL 23.) Korm. Rendeletben, valamint a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletben
foglaltakra az alilbbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Altalf nos rendelkez6sek

l.$

l.t

Jelen rendelet c6lja, hogy Bakonya kozsdg kdzigazgatilsi teniletdn a lakossilg eg6szsdgdnek

vddelme, valamint a kdzs6g termdszeti es dpftett kdrnyezet6nek meg6vasa erAeteben a
telep0ldsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kdzszolg6ltat6st ds annak ktitilez6 igdnybevdteldt
biztositsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat 6s hat6sk6rciket, jogokat ds
kcitelezetts6geket, tilalmakat 6s jogkdvetkezmdnyeket a helyi saj6tossdgoknak megfelel6en
rendezze.

2.t

A

rendelet hatillya Bakonya kOzsdg kdzigazgatisi tenilet6n beliil a rendszeres
hulladdksz6llitdsba bevont, helyi kdzszolg6ltat6ssal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosaira vagy haszn6l6ira (tov6bbiakban egyiitt: ,,ingatlantulajdoios") te{ed ki /
a kcizsdg
utc6i l.

J.t

A

az ingatlantulajdonos irltal a k<izszol ghltat6 sz5llit6eszk ozeihez
rendszeresitett gytijt6eddnyben, vagy a rendeletben megjeldlt
m6don az ingatlanon
6sszegyiijt<itt ds a kdzszol96ltat6 rendelkezdsdre uociatott "gveb
tiieptil6si szil6rd hulladdk
begyiijtdsere ds rendszeres, illetve alkalmi elsz6llit6s6ra; az ingatlanon
dsszegyrijt6tt
lomtalanitas kcirdbe vont teleptildsi szilard hulladdk - a k'zszolgilltato
rlltal megh athrozott
id6pontban ds helyen tortdno - begyrijtds6re ds a k<izszolgiltuto 6ltali
elsz6llit6s6ra;
kdzszolg6ltat6s

hulladdkkezelo telepek, hullad6klerak6k

ds a hulladdk 6rtalmatlanit6s6t szolg6l6
ldtesitmdnyek ldtesitdsdre, miikddtetdsdre ds tizemeltetdsdre; valamint
a fent meghat6rozottak
szerint gyrijtdtt, begytijttitt ds elsz6llitott teleptildsi szil6rd hulladdk
6rtalmatlanJt6s6ra terjed
ki.

2.$

1.1

rendszeres hulladdksz|llitisba bevont teriileten az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben
meghat6rozoffak szerint jogosult 6s k6teles ig6nybe venni a helyi kdzszolg6ltat6st.

A

2.t Gazd6lkod6 szervezet akkor kdteles a helyi kdzszolg6ltat5s igdnybev6teldre, ha a gazdas|gi
tevdkenysdgdvel dsszefiiggdsben keletkezett telepiildsi szil6rd hullad6k6nak kezeldsdr6l
(hasznosit6s6r6l vagy 6rtalmatlanit6sSr6l) a Hgt. 13.$-6ban foglaltaknak megfelel6en nem
gondoskodik.

A helyi kdtelezo kozszolg6ltat6sra

J.t

vonatkoz6 kdzszolgfltat6si szerz<idds ldtrejdn

a

kdzszolg6ltat6s els6 ig6nybev6teldvel.

II. Fejezet
A kiizszolg6ltat{s ellitfs{nak rendje

3.$

l.l

Bakonya k6zs6g dnkorm6nyzatdnak k6pvisel6 testiilete a teleptil6si szil6rd hullad6k
tekintet6ben fenn6ll6, a hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltat6s megszervez6s6re 6s fenntart6s6ra

iranyul6 kdtelezettsdge teljesit6sdnek 6rdek6ben 6n6ll6 k<izszolgiltatilst szewez.
21 Bakonya kdzsdg kozigazgat6si terulet6n a hullad6kkezel6si ktizszolgfltat6s teljesit6s6re
kiz6r6lagosan jogosult hullad6kkezelo a Ddl-KOM Szolg6ltat6 Kft. (elen rendeletben:
Kdzszolgiltat6).

3.1 Telepiil6si szil6rd hulladdkot csak az erre a cdlra kijeldlt 6s leg6lisan mtikddtetett
hulladdklerak6 telepen, hulladdk udvarban, vagy a kdzszolg6ltat6 Sltal alkalmazott egy6b,
jogszab6lyban -egingedett m6don, a vonatkoz6 izemeltet6si szabdlyok 6s el6irisok szigoru
betart6sival szabad elhelyezni.

4.1

6nkorminyzat sziiksdg eset6n gondoskodik a kdzszolgilltat6 javaslata alapj6n a
gyujt6pontok, valamint a lerak6hely kijel6l6s6r6l, a ldtesitm6nyek megval6sit6sir6l 6s

Lz

miik6dtet6s er6l ak6zszolg6ltat6 ritj6n, valamint biztositja a k6zteriilethasznillatfut az indokolt
mennyis6gii gyrijt6ed6ny kihelyez6s6hez, t6rolSs6hoz ds megkdzelitdsdhez'

4.$

A hulladdksz6llit6si k<izszolg6ltat6s igdnybevdtele heti egy alkalommal kdtelezo.

3

szervezett kdzszolgilltat6st ig6nybevev6k szhmdra

a

szabvilnyos t6rol6eddnyek hasznillata

k<itelezo.

s.$

A

k0zszolg6ltat6 a teleprildsi szililrd hullad6kot heti egy alkalommal kdteles elsz6llitani. A
sz6llit6s m6djdr6l 6s idejdr6l az ingatlantulajdonost a kdzszolghltat6 - bel6t6sa szerint - ir6sban
v agy kdzzdt6tel f tj 6n thjekoztatja.

III.

Fejezet

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

1.t

Az

ingatlantulajdonos kdteles a Bakonya k<izsdg dnkorm6nyzata Sltal szewezett
kdzszolgiltatils igdnybev6teldre: az ingatlan6n keletkez6 teleptildsi szil6rd hulladdk e
rendeletben el6irtak szerinti gyiijt6sdre, valamint a szfllitfisi napokon elsz6llit6s c6lj6b6l a
kdzszolg6ltat6nak t6rtdn6 6tad6s6ra.

Az

2.t

ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba keriilt telepiildsi szil6rd
hullad6kot a kdrnyezet szerrnyezls6t megel6z6, k6rosit6shtkizhr6 m6don kdteles gyfijteni, ds
ahhoz akdzszolg|ltato sz6llit6eszkdz6hezrendszeresitett t6rol6ed6nyt kdteles ig6nybe venni.

3.t

Az ingatlantulajdonosnak a hullad6k gyijtdse sor6n megfelelo gondoss6ggal kell elj6rnia
annak 6rdekdben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6psdgdt, egdszsdgdt 6s j6 kdzdrzetlt ne
veszllyeztesse, a termdszetes 6s dpitett kdrnyezetet ne szennyezze, a ndvdny- 6s 6llatvil6got
ne k6rositsa, a kdzrendet 6s a kdzbiztons6got ne zavarja, 6s az ingatlan6n keletkez6 hullad6k
mennyisdg6t alacsony szinten tartsa.

4.t

Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyben az ingatlanon szok6sosan keletkez6 hulladdkot
tdmdritds n6lkiil fgy helyezheti el, hogy annak fedele zhrhat6 legyen, valamint az a
hulladdksz6llit6s sor6n akilzszolgfiltat6 alkalmazottainak eg6szs6g6t ne vesz6lyeztesse, a gdpi
iiritdst ne akad6lyozza, az iirit6 berendezdst ne k6rositsa.

)./ A t6rol6eddny melld hulladdkot elhelyezni csak a k6zszolg6ltat6t6l vils6rolt, jelzdssel ellStott
zs6kban lehet. A jelzettzs6khratartalmazzaatelepildsi hulladdkelsz6llit6s6nak, kezeldsdnek
6s rlrtalmatlanitfs6nak kdlts6g6t.

6./ Ha a t6rol6ed6ny olyan nedves hulladdkot tafialmaz, amely dsszet<imriniddtt vagy befagyott,
vagy a benne l6v5 hullad6kot rigy dsszeprdselt6k, hogy emiatt a t6rol6ed6nyt az el6irt m6don

4

kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos kdteles a visszamaradt hulladdkot fellazitani ds

a

t6rol6eddnyt haszn6lhat6vd tenni.

7.$

l.l A

tilrol6eddnyben tilos olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-, mdrgezl anyag, illlatr

hulla, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyul6kony vagy robban6 anyag, k6 6s
dpiilettdrmeldk, nagyobb terjedelmti, sirlyu t6rgy, stb.), amely veszllyezteti a
hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdgdt, megrong6lhatja a gyiijt6berendezdst,
6rtalmatlanit6sa sor6n vesz€lyeztetheti a kdrnyezetdt, a teleptildsi szil6rd hullad6kkal egyiitt
egy6b okb6l nem gyiijtheto, illetve nem min6siil teleptildsi szil6rd hulladdknak.

2./ Ha a kdzszolgilltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a hullad6k nem a kdzszolg6ltat6
sz6llit6eszkdz9hez rendszeresitett ds a kdzszolg6ltat6t6l 6tvett t6rol6ed6nyben vagy m6s
gyujt6eszkdzben keriilt kihelyezdsre; illetve a kihelyezett t6rol6eddny a kozszolg6ltat6 6ltal
alkalmazott gdpi tirit6si m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l - nem iirithet6;
vagy a t6rol6ed6nyben az (1) bekezd6sben megjeldlt anyagot, tirgyat helyeztek el; illetve az
triltdltott, a kiiiritdst 6s a hulladdk elsz6llitSs6t jogosultak megtagadni. A kitirit6s ds a hullad6k
elszfllitds6nak megtagad6s6r6l a krizszol g6ltat6 az ok felttintetds6vel drtesiti az
ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szSllitott hulladdk elszilllithsir6l az ingatlantulajdonos
k<iteles gondoskodni.

8.$

A

t6rol6eddnyeket szriks6g szerint, de legal6bb dvente egy alkalommal ki kell tisztitani ds
fert6tleniteni. A trirol6eddnyek rendszeres tisztit6sa 6s fertcitlenitdse az ingatlantulajdonos
feladata, annak k0lts6gei az ingatlantulajdonosokat terheli.
e.$

(l) Az

ingatlantulajdonos koteles

a

t6rol6ed6nyeket

a

hulladdk elsz6llit6sa c6lj6b6l

a

k<izszolg6ltat6 6ltal megjeldlt id6pontban, a begytijt6stvdgzo g6pj6rmtivel megkdzelitheto 6s
tirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A t6rol6eddnyt legfeljebb a sz6llit6si napot megeloz6
napon lehet kihelyezni a kriztertiletre, kiv6ve a tart6san engeddlyezett elhelyezdst.

(2)

Azokon a tertileteken, ahol a t6rol6eddnyeket a kdzszolgilltat6nak val6 iltadis v6gett
kdzteniletre - a forgalom akad6lyoz6sa, illetve falukdpi okokb6l - nem lehet kihelyezni, ott a
t6rol6ed6nyek kihelyezdslrol az ingatlantulajdonos, vagy kiildn meg6llapod6s alapj6n, dij
ellen6ben a kdzszolgilltat6 gondoskodik.

l0.s
(1) Az

ingatlantulajdonos a t6rol6eddnyeket az ingatlan terilletdn beliil, illetve z6rhat6
helyisdgben vagy zdrhat6 t6rol6ban kdteles elhelyezni rigy, hogy ahhoz illet6ktelen szem6lyek
6s 6llatok ne ferjenek hozz6. A t6rol6eddnyeket csak a 9.$ (1) bekezd6sben megeiolt
id6tartamban lehet kdztertileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6eddnyek el6kdszitiS-, t6rol6 hely6t tiszthntartani, t6len
a

h6t6l megtisztitani. A begytijtds alkalm6val szennyezett kdzteriilet tisztit6s6r6l a
kdzszolgfiltat6 k<jteles gondoskodni.

(3) Tilos a t6rol6eddnyek kdrny6kdt, megkozelit6si ftvonal6t t6rgyak elhelyez6s6vel vagy parkol6
gdpj6rmiivekkel oly m6don elz6mi, amely a t6rol6eddnyeknek a gyakorlatban kialakult
m6don tcirtdn6 tirit6s6t akad|lv ozza.

IV. Fejezet
A kiizszolgfltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

11.$

(1) A kozszolgilltato ktiteles a t6rol6eddnyek kiiiritdsdt kim6letesen, az elv6rhat6 gondossdggal
vdgezni.

(2)

A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a kdzszolgilltat6 tdritdsmentesen k6teles kijavitani,
amennyiben a khrokozits neki felr6hat6 okb6l k<ivetkezik be. A klzszolg1ltat6nak
az ebbol
ered6 karbantartdsi munkSk, valamint a javft6s id6tarlamira helyeuesitZ
t6rol6eddnyt

kell
biztositania. Amennyiben a k6rokoz5s nem r6hat6 fel a k1zszolgiltat6nak,
a
haszn6lhatatlannri v6lt t6rol6ed6nyek javit6sa, p6tl6sa, illetve cser6je
az ingatlantulajdonost

terheli.

(3) Az

elhasznrll6dott t6rol6ed6ny p6tl6s6r6l

gondoskodnia.

a

mindenkori ingatlantulajdonosnak kell

(4) A nagydarabos hulladdk (lom), tov6bb6 a naponta szok6sosan
keletkez6 hLztarthsihullad6k
mennyisdgdt meghalad6 falomb ds kerti hulladdk szewezett gyrijtdsdr6l
elszillit6s6r6l ds
6rtalmatlanit6s6r6l (lomtalanit6s) a k<izszol gSltat6 dvente -iegal6bb,
egy alkalommal
tdritdsmentesen gondoskodik. A hdztartisi veszdlyes hulladdk
szerve)eft gyrijtds6rol,

elsz6llit6s6r6l

6s

firtalmatlanitisilr6l

a

kozszolg6ltat6

t6rit6s ellen6ben,

ingatlantulajdonossal k6t6tt kiildn meg6llapod6s alapj6n gondoskodik.

az

A lomtalanit6s

(5)

id6pontj6r6l, valamint teriileti feloszt6s6r6l a kcizszolgilltat6 k6t hdttel
kor6bban thjfkoztatja a telepiildsi dnkorm6nyzat jegyzojet, aki err6l 3 napon beltil a helyben
szok6sos m6don drtesiti az ingatlantulajdonosokat.

(6)

A kcizszolg6ltat6 a rendelet hat6lya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot a jelen
rendeletben irt szabillyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijekilt hulladdklerak6
telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l mds, a szakmai krirnyezetvddelmi szab6lyokat
megtart6 m6don gondoskodni.
V. FEJEZET

A kiizszolgfltatis dija
12.$
hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. trirv6ny 23.$ f) pond6ban kapott
felhatalmaz6s alapj6n a teleptl6si <inkorm6nyzat mentesiti a hulladdksz6llit6sba bekapcsolt
ingatlantulajdonosokat a kdzszolg|ltatSsi dijfizetdsi kdtelezettsdg al6l, 6s ezilltal biztositja

I.l A

sz6mukra a kozszolghltatSs ingyeness6gdt.

2./ A teleptil6si Onkormhnyzat a hulladdkgazd6lkodSsr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. tdrvdny 59.$ (1)
bekezddsdnek j) pontj6ban kapott felhatalmaz6s alapjhn megalkotott, a teleptildsi
hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltat6si dij meg6llapitds6nak rdszletes szakmai szabfilyair6l sz6l6
24212000. (XIL 23.) Korm. rendelet 6.$ (6) bekezddsdben foglaltaknak megfelel6en a
krizszolg6ltat6n6l felmertilo kcilts6geket, a kdzszolgilltat6val kdtdtt kdzszolg6ltat6si
szerz6d6sben meghat6rozott m6don 6s gyakorisSggal szhmhra - m6s forr6sb6l - megtdriti.

VI. FEJEZET
K0ztertileten keletkez6 hullad6k gyiijt6se

6s elsz6llitrflsa

13.$

(1)

keletkezo hintart6si 6s egy6b szillrd hulladdkot Y'rzhr6lag a kijelOlt
hullad6klerak6ban lehet elhelyezni, amelyrol az ijnkormfunyzat a kdzszolgilltatils keretein
kivtil, ktildn szerztidds alapjhn gondoskodik.

A kdzteriileteken

(2) Azilleg6lis hulladdklerak6k felsz6mol5s6r6l az dnkorm6nyzat ak6zszolg6ltat6s keretein kivtil
gondoskodik.

VII. Fejezet
Szab6lys6rt6si rendelkez6sek

ls.$
Szab6lysdrt6st kcivet el 6s 30. 000 Ft-ig terjedo penzbirsilggal sirjthat6, aki:

I'l

hflztattilsi hulladdkot felhalmoz vagy kdzteriiletre, illetve m6s ingatlan6ra ajelen rendeletben
megltathrozott feltdtelekt6l eltdrS m6don kihelyez / 6.g ll-3lpontja, 9.g lponi., t0.g.
2./ atelepil6si szil6rd hulladdkot nem a kijeldlt hulladdklerak6ban
helyezi el / 3.9 3. pont /.
3./ athrol6eddny tisztbntartilsi 6s fert6tlenitdsi kdtelezetts6gdt elmulaszrria I 8.5 / .
4./ tdrol6eddnyt rendeltet6st<il elt6r6en haszn6l, nemhhztart6si hulladdkot rak iturt1lybu,rothad6,
biizds hulladdk elsz6lliths6r6l 6s 6rtalmatlanithsilr6l nem gondoskodik / 7.$ l. ponv .
5./ t6rol6eddny mell6 - a szolg6ltat6t6l vds6rolt, jelzett zs6k kivdteldvel - hulladdkot helvezki I
6.$ 5. pont / .

VIII. FEJEZET
Fogalom meghatf rozdsok

16.$

E rendelet alkalmaz6s6ban:

Ingatlan: a kdzszolgilltatisba bevont tertileten fekv6 egylak6sos lak6- vagy lak6s
c6lj6ra
haszn6lt dpiilet,
tdbb lakfsos 6prilet lak6sonkdntl-illetve a sz6vetki2ei, t6rsash6zi
-adptiletben l6v6 lak6s, valamint a nem-lak6s cdljtira szolg6l6 azon helyisdgek,
amelyekben a

fogyaszt6i tevdkenysdg soriin hulladdk k6pz<1dik. lelen rendelet alkalmazksftban
ingatlannak min6siilnek a gazd6lkod6 szervezetek nem lak6s c6lj6ra
szolg6l6 azon

helyisdgei, amelyekben a fogyaszt6i tevdkenysdg sor6n hullad6k tepzOOit
ds a hulladdk
kezel6s6r<il nem gondoskodnak az 6r. 3. /2lbekizdds6ben
meghatfrozott m6don.
S

Telepiil6si szilfrd hutlad6k:
a') hdztartdsi hulladek: az emberek mindennapi 6lete sor6n a lak6sokban, valamint
a
pihends, tidtilds clljfra hasznillt helyis6gekben 6s a lak6hirzak
k6z6s haszn6latu
helyisdgeiben 6s teriiletein, valamint az inidzmdnyekben keletk ezo,
vesz1lyesnek nem
min6siil6 hulladdk,
b.) kdzterilleti hulladdk: kdzforgalmri ds zcildtenileten keletkez6
hullad6k.

8

c.)

hdztartdsi hulladdkhoz hasonlf jellegi ds dsszetetelii hulladek: gazdasdgi
v6llalkozdsokn6l keletkez6 - hil6n jogszab6lyban meghat6rozott - vesz6lyesnek nem
min6s0l6 szil6rd hullad6k, amely ahilztarlilsi hulladdkkal egyitt kezelhet6.

Hullad6kgy{ijt6 udvar (hullad6kudvar): az elktildnitetten (szelektiven) begytijthet6
telepiil6si szil6rd, valamint a ki.ilon jogszab6lyban meghatfurozottak szerint a veszdlyes
hullad6kok 6tvdtel6re 6s az elszhllit6sig elkiildnitett m6don trirt6nri t6rol6sdra szolg6l6,
feliigyelettel ell6tott, zirt begy(4t6hely.
Hullad6kgyiijt6 sziget (gyriijt6sziget): a h5ztart6sokban keletkez6, hasznosit6sra alkalmas,
kiil<inbdz6 fajthjt, elkiildnitetten gyujtdtt, hintartilsi hullad6k begyrijtdsdre szolg6l6,
lak6dvezetben, kozteriileten kialakitott, feltigyelet ndlkiili, folyamatosan rendelkezdsre 6116
begyrijt6hely, szabv6nyositott eddnyzettel.

A

k6zszolg6ltat6s keretdbe tartoz6 azon ingatlantulajdonosok teleprildsi szil6rd
hulladdk6nak - meghatilrozott vagy meghathrozatlan id6tartamig - 6tvdteldre kijelolt hely,
ahonnan a kdz0ss6gi vagy a sz6llit6si napon kihelyezett egy6ni t6rol6ed6nyb6l tdrtdn6
elsz6llit6s6val teljesiti akdzszolghltat6 a kdzszolgilltat6si kdtelezettsdg5t.

Gytijt6pontz

Atrak66llom{s: a telep0l6si szil6rd hulladdk begyrijtdsdnek ds sz6llit6s6nak elkiiltinitdsdre
szolg5l6 z6rt, kdrtilkeritett ldtesitmdny, ahol a teleptildsi szil6rd hullad6kot a speci6lis
gyrijt6j6rmibol zhrt rendszeni kont6nerbe tiritik, illetoleg a zirt kontdnert (feldpitmdnyt)
iiritds ndlkiil a tov6bb sz6llitasi g idei glenesen t6rolj 6k.

Telepiil6si szildrdhullad6k lerak6 telep (a tovibbiakban: hullad6klerak6): mtiszaki
vddelemmel l6tesitett, folyamatos ellen6rzdst biztosit6 rendszerrel ell6tott, a szil6rd
hullad6k ftild felszin6n vagy ftildben t<irt6n6 6rtalmatlanitisitra szolg6l6 miit6rgyak 6s
kiszolg6l6 l6tesitm6nyek <isszessdge.

Nagydarabos hullad6k (lom): a telepiil6sen a hilztart6sokban keletkezett azon hulladdk
(hlnartSsi berendezdsi, felszerel6si t6rgyak, eszkdzdk 6s anyagok), amely a kdzszolg6ltat6s
keretdben rendszeresitett t6rol6eddnyzetben nem helyezhet6 el.

Biot6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalmri hulladdk, ami
anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talaj6l6l6nyek vagy enzimek
segitsdgdvel) lebonthat6.

Veszdlyes hullad6k: az olyan hulladdk, amely a Hgt. 2. sz6mri melldkletben felsorolt
tulajdons6gok kdziil eggyel vagy tdbbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy
<isszetev6ket tartalmaz, eredete, dsszetdtele, koncentrSci6ja miatt az egdszs6gre, a
kdrnyezetre kockazatot j elent.
a hullad6k okozta kdrnyezetterhel6s cs<ikkent6se, k6rnyezetet veszllyezteto,
szennyez6, kdrosit6 hat6s6nak megszi.intetdse, kizhrilsa a kdrnyezet elemeit6l tdrtdnd

Artalmatlanitfs:

-

elszigeteldssel vagy anyagi min6sdgdnek megv6ltonat6s6val
mell6klet6b en felsorolt elj 6r6sok valamelyik6nek alkalm az6s6v al.

-; a H$. 3. sz6mri
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a hulladdk veszllyezteto hat6sainak csdkkentds6re, a krirnyezetszennyezds
megel6zdsdre 6s kizhrisitra, a termel6sbe vagy a fogyaszthsba t0rt6n6 visszavezetdsdre
ir6nyul6 tev6kenysdg, valamint a kezeldst megval6sit6 elj6rSs alkalmazhs4 beledrtve a
kezel6l6tesitmdnyek ut6gondoz6s6t is.

Kezel6s:

Begyiijt6s: a hullad6knak a hulladdk birtokosait6l tortdn6 6tvdtele a hullad6k birtokosa vagy a
begytijt6 telephely6n, tov6bb6 a begytijt6helyen (gyrijt5pontokon, hullad6kgyrijt6 udvaron,
t6rol6-, kezel6telepen) 6s a tov6bbi kezelds 6rdekdben tdrtdn6 osszegyrijids, viilogat6s a
begytij t6 telephelydn.

Szdllitrfs:

a

hulladdk telephelyen

kiviili

mozgatdsa, bele6rtve

fuvaroz6st is.

a

szirllitm1nyoz6st 6s a

Kiizteriilet kezel6j e: Bakonya Ktizs6g Onkormdnyzat.

IX. FEJEZET
Hatflyba l6ptet6

6s

6tmeneti rendelkez6sek

16.$
E rendelet 2003. janu6r

l.

napj6n l6p hat6lyba.

Varga Istv6n
Polgdrmester

dr. SzhszLilszl6

kdrjegyz6

Megalkotta a Kdpvisel6testtilet 2002. december 3. napi iil6s6n

Kihirdetve:
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