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Bqsal Kitrsig Olkorm4ryvzatdnak 8/2Q02,/XII.0N./ sz. fq&deletg a teleniildsi
drtl hul,
Cs dre, elsztillit tisdro is tiriulmotlonitd,

Basal KdzsegOnkonndnyzatdnak Kepvisel6testtilete az1995.evi Xi-ll tdrveny4 {i.(4)
bekezdeseben, valamint a 2000 evi Xl.lll torveny 23.{i-ban kapott t'elhatahnazrisa alapjiin
1990 evi I.,XV tdrveny 8 {i.( l) es (2) bekezdeseben rneghatiirozott <inkonndnyzari

-

az

fbladatktirre tekintettel - a telepulesi szildrd hulladek gytijtesere, elszillitrisrira es
drtalrnatlanitrisdra szervezett kotelez6 helyi kcizszolgdltatas megval6suldsa erdekeben az
alabbi rendeletet alkotia:

A rendelet cdlja
I $ A rendelet celja, hogy a teleptilestisztasdg, a kdztisztasdg, a kcirnyezetvedelem es a
kdzegeszsegtigy kdvetelmenyeinek rnegfelel6en szabalyozzaatelepolesi szilard hulladek
dsszegytijtesere, elszdllitasara es drtalmatlanitdsiira szervezett kotelezo helyi krizszolgiiltatas
igenybevetelenek es biztonsdgos, ellen6rizheto teljesitesenek rendjet, valarnint a kcitelez6
kozszolgaltatdssal dsszef riggo jogokat es kritelessegeket.
ti t t a t ri no s r encle I k e zdse k
2.$. (l ) Basal K6zseg Onkonndnyzatdnak Kepviselotestulete (atovabbiakban:
kepviselotestulet ) a teleptilesi szilard hulladek rendszeres risszegyiijteser6l, elszallitasarol es
drtahnatl anitisdr6 | kdtelez6 helyi krizszol galtatas iltj an gondoskodik.
(2) A kcitef ez6 helyi ktizszolgaltatds Basal Krizseg egesz kdzigazgatiisi tertiletere kiterjed.
(3) Basal Ktizseg kdzigazgatdsi tertileten lev6 valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi
kdztissege, hasznal6ja, kezeloje ( a tovabbiakban egytitt: tulajdonos) az ingatlanon lieletkez6,
illetve fblgytilern16 teleptilesi szilard hulladek 0sszegytijteser6t, etszallitasar6l es
drtahnatlaniteserol az e rendelet szerint szervezett kcltelez6 kozszolgilltatris igenybevetele
irtj an k<iteles gondoskodni.
(4) A rendelet eloirasai nem vonatkoznak a veszelyes hulladekokra es a tblyekony hulladekra.
(5) A kotelez6 kdzszolgdltatrtst a tulajdonosnak nem kell azokon a beepitetlen ingatlanokon
igenybe venni, arnelyeken telepiilesi szilard hulladek nern keletkezik es nern gytilernlik fbl,
3.$. ( l) Az e rendeletben rneghatdrozott teleptildsi szilard hulladekkal kapcsolatos kritelezo
helyi kdzszolgaltatas teljesitesere jogot szerzett szolgdltat6 a Duna-Dr6va M.enti
I{ u l adek gazddl kodas i K ft. ( tovabb i akban : kozszo l gal tato ).
(2) A kdtelezo helyi kcizszolgdltatds kdrebe tartoz6 tevekenyseget kizdr6lag a kozszolgaltat6
vegezhet.
I

Ertehnez6 rendelkezesek

4. $

(l)

T'elepiili,si :;:ildrel hulludcik: ai: ingatlanon keletkez6 es szabvdnyos edenyzetben
iitrnenetileg tdrolhato, rendszeres gyrijt6jarattal, zdrt rendszerii celgeppel szallithat6 €,s az
iirtalmatlanitd helyen elhelyezhet6 hdztartrisi hulladek es az egyeb szikird hulladek. I]aztartasi
hulladeknak rninostil a lakdsban, valamint a lakas, 0diiles, pihenes celjiira haszndlt egyeb
helyisegben es a lak6k kcizds haszniilatdra szolgrilo helyisegben es teriileten rendszeresen
keletkezo hulladek (szernet) a kisebb rnennyisegri falvakolat, kerti es gazdasdgi hulladek,
tovabba az ingatlanon folytatott vallalkozrisi tevekenysegb6t keletkez6 hulladek, a
hdztartdsokbol szdnnaz6 elki.ildnitett gytijtritt hulladek kiveteldvel. Irgyeb szildrd hulladeknak
rninos0l az ingatlanon fblytatott ipari, kereskedehni, szolgiiltat6 es egyeb gazdasigi
tevekenyseg sordn, valatnint az dnkonndnyzati es rnas kdzintezrnenyekben rendsr"r"r",1

keletkez6 szildrd hulladek, illet6leg a kdzter0leteken keletkez6 vagy felhahnoz6d6 szildrd
hulladek, az tjra hasznd.latra kertil6 hulladek kivetelevel.
(2) Lontulanitris alci lartozti hulladik: a hiztartdsokban alkahnilag keletkez6 nagyobb
meretii darabos hulladik, arnely szabvdnyos gyfijt6tartdlyban nern gyfijthet6 es rendszeres
gytijt6jdrattal nem szallithat6 (nagyobb hdztartdsi eszkciz, berendezdsi t6rgy, butor stb.).
(3) K\telez(i k6;s:olgriltutds: telepiildsi szil6rd hulladek rendszeres gyiijtesere,
el szal I it6s6ra es drtahnatlanitdsdra irdnyul 6 kdzszo I gdltatds.
(4) K0z.szolgdltutri'. Basal Kdzseg kdzigazgatdsi ter0leten a rendelet 3. $-a ertehneben a
kdzszolg6ltat6s teljesitesere kiz616lagos jogosults6ggal rendelkezo td,rsas vagy egyeni
vrillalkozis.
(5) Kdzszolgriltatdsi szeniltdfj: a tulajdonos 6ltal a kdzszolgaltatds teljesitesere kizarolagos
jogot szerzett kdzszolg6ltat6nak fizetend6, a kepvisel6testtilet 6ltal rendeletben meg6llapitott
dij, arnely tartahnazza teleptilisi szildrd hulladek 6rtahnatlanit6 helyen t<irtdn6
elhelyezesdnek, drtalmatl anitdsdnak dij hdnyaddt is.

a

a

A kdpviselfi-testiilet szildrd hulladikkal kapcsolotos felodatai
5. $ A kepvisel6testtilet feladata kul6n<isen:
a,) a k0telez6 helyi kozszolgdltatds korebe tartoz6 teleptilesi szil6rd hulladek rendszeres
dsszegyfijtesenek es drtahnatlanitdsdnak megnevezise, valarnint a k<itelez6 k<izszolg6ltat6s
rendjenek rendeletben t<irten6 meghat6rozdsa es
rendeletben foglaltak betartdsdnak
ellen6rzese,

a

b) a kdzszolgdltat6 kiv6lasztdsdnak celj6bol piiyilzat kiinlsa: a piiyinat elbirdldsa es a
kozszolgitltat6 kijelcilese, a kdzszolgdltat6val a kdtelezo kcizszolgdltatds reszletes felteteleit
tartahnaz6 k<izszol g6ltatdsi szerzodds rnegkdtese,

c) a

telepiilesi szildrd hulladekkal kapcsolatos kotelezo kozszolgdltatds dijdnak

(kOzszol g6ltatdsi szemetdij ) rne gal lapitiisa,

d) a teleptilesi szildrd hulladek 6rtahnatlanitrisa, illetve hasznositiis6ra szolgdl6 jogszabdlyokban rneghatd,rozott rnfiszaki vddelemrnel rendelkez6 - ertaltnatlanit6hely^
rnegjekil6se,

e) a kdtelezil kdzszolgdltat6s teljesitesevel risszef0gg6 cinkonndnyzati hat6sdgi jogok
gyakorl6sa, il letve az ezzel kapcso latos feltetelek rnegteremtdse,
./) a teleptilesi szildrd hulladdk hasznosit6sdnak, ijrahaszniilathnak es az iirtahnatlanitand6
hulladek rnennyisegenek csrikkentese erdekeben a szelektiv hulladekgytijtes elterjesztesenek
tdrnogat6sa,
g,) a sztikseges adatok es infonndci6k rendelkezesre bocsdtds6val 6s ktizszolg6ltat6
tevekenysdgdnek segitise,
ft/ a kOtelez6 kdzszolgdltatdssal ds a kdzszolgdltat6val kapcsolatos tapasztalatok evenkenti
ertdkelese.

A tulaj donos khrclessdgei
6. $

(l) A tulajdonos alapvet6 kotelessege, hogy a hulladik keletkezeset a leheto

legalacsonyabb szinten tartsa.

(2) A tulajdonos az ingatlanon telep0lesi szil6,rd hulladekot nem halmozhat fel, es az
ingatlanon keletkezett hul ladekot krizterUletre nern helyezheti ki.
(3) A teleptilesi szildrd hulladekot a tulajdonos az elszirllitdsra val6 rltvetelig gyiijteni,
illetve tdrolni kdteles,

(4) A tulajdonos a kdtelezo kdzszolgriltatds kordbe tartozd teleptilesi szikird hulladekot
elszillitdsra kizardlag a kozszolgiiltat6nak adhatia dt, es kizArolag a kdzszolgriltat6 riltal
nyfjtott szolgiiltatrlst veheti i gdnybe.
(5) A tulajdonosnak a telep0lesi szildrd hulladekot a kozszolgdltat6nak elsziillitrls cdljabdl
tortenti dtadrlsriig irgy kell gyrijtenie, tdrolnia, illetve kezelnie, hogy az mdsok testi dpseget, j6
kdz€net€t ne veszelyeztesse, a teleptiles kcirnyezetet ne szennyezze, a teleptiles nrivdny- es
latvikigrit ne kdrositsa, a kcizrendet es a kcizbiztons6got ne zava\a.
(6) A kdtelez6 kozszolgiiltatdsba irjonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a kcizszolgriltat6nak
koteles bejelenteni, hogy a ktizszolgdltatris igdnybevetelere kotelezette vrilt. 'I'ulajdonosvdltris
esetdn a bejelentesi kdtelezettseg az rij tulajdonost terheli.
(7) A tulajdonos a kdzszolgriltatilsdrt kcizszolgiiltatdsi szernetdijat koteles fizetni.
df

A telepiilisi szildrd hulladdk elhelyezdse
7. $ ( l) A k<izszolgdltat6 a Basal Kcizsdg klzigazgatrisi tertiletdn gyiiitott ds elszdllitiis
celjrittol iitvett teleptilesi szil6rd hulladekot kizirolag a Szigetvdii irulladdklerak6ban
helyezheti el, drtahnatlanithatja, i lletve hasznosithatja.
(2) hiiztartiisokb6l szinrnazo elkulcinitetten gytijtdtt hulladekot (szines, vegyes es
kartonpapir, fbher es szines 0veg, textil stb.) a tulajdonos a k<izszolgaltato rlltal mtikddtetett
lakossiigi hul laddk gytij t6 udvarban krizvetl en{ir i s er helyezheti.

A

A kiiuzo lgtiltatdsi

szerzfidds

tf. $ (l) A kdzszolgdltat6val a kdpvisel6testtilet kdzszolgaltatdsi szerz6dest k6t a teleptildsi
szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kcitelezti kdzszolgiiltat6s teljesitdsevel 6sszef0gg<i rdszletes

feltetelek rneghatiiroz6sa drdekeben.
(2) Iirvenyes k<izszolgriltatiisi szerzodes nelktil a kcizszolgriltat6 a kcitelez6 kcizszolgriltatds
ktirebe tartozo tevekenyseget nem vegezhet.
(3) A kdzszolgiiltatiisi szerz6des azal6ir6,s napjiin jdn letre, ds - a fblmond6s e rendeletben
meghat6rozott eseteit kiveve
2009 decernber
napjiin jrlr le. lla a kcizszolg6ltatrisi
szerz<idds iddbeli hatrilyrinak lejrirtat kdvetoen - az rijabb piiyitzat eredm6nytelensdge
rniatt 0j{b ktizszolgriltat6 krjeldldsdre es ujabb kdzszolgdltatdsi szerztides kritdseie nincs i-ehet6sdg,
a kepvisel6-testulet a lejrirl k<izszolgriltatdsi szerzddes id<ibeli hatrilyrit legfeljebb 6 h6nappii
rneghosszabbithaUa.
(4) A kilzszo I giil tatrisi szerzridesnek tartal mazn ia kel I kti l6n6sen

*

3l

:

u.) a teleptilesi szil6rd hulladek elszrillitrisiinak gyakorisdgrit arra tekintenel, hogy
a
hiiztartiisi hulladek elsziillitdsrinak gyakorisriga heti I aikalornnilf kevesebb nem lehet,
b/ a teleptilesi sziliird hulladek gytijtesenek rn6djiit, ezen beltil a hasznosithato hulladekok
kciret ds gyrijtesenek rn6djiit,
c) akdzszolgrlltatris teljesit6sdnek igazoltisiira ds ellen6rzesere szolgiil6 m6dszereket,
cl) a negSeki I t drtahnatlanit6 he yek me gnevezesdt,
c ) a klzszol gril tatds fi nan szirozrisiinak fb tete tei
t ds m6dj ait,
./) a kdzszolgtiltatris.i szrrnetdij rnegltlapirdsiira vonatkoiO
ds m6dszert,
g,) a k<izszolgiiltat6nak a tulajdonosok irdnydba {tnnril16"l3a.art
tijekoztatitsi kcitelezettseget es e
I

I

kdtelezettseg telj esitesdnek rn6djdt,
h) a kdzszolgiiltatiisi szerzodes rn6dositiisiinak, illetve Ii:lmonddsiinak okait ds eljiinisi
szabiilyait.
(5) Rendkfviili felmond6ssal mondhatja fbl a kcizszolgaltatasi
szerztiddst:
u) akdzszolgriltatd, ha a kepviselotesttilet a kdzszolgri{tatdsi szerztiddst
srilyosan rnegszegi

6/ a kepvisel6testtilet, ha a kozszolgdltat6 a kozszolgriltatrisi szerz6dest sfilyosan rnegszegi
vagy aze rendeletben, illetve a kcizszolgdltatris teljesitesevel osszeftigg6 rniis jogszabdlyokban
rneghatiirozott k0telezettseget sirlyosan sert6 rnagatartast tantsit, illetve sirlyosan sert6
tevekenyseget vegez.

A

kozszolgdltatrisi szerz6dessel sirlyosan <issze nem egyeztetheto rnagatartiis rniatt a
kepvisel6test0let ds a kozszolgriltat6 akkor elhet rendkiviili fehnondiissal, ha a rndsik felet
el6zetesen felsz6litotta a szerzodesszeni rnagatartiisra, 6s a rn6sik fHl a szerz6desszegest
rnegadott hatarid6n beltil vagy isrnetelt felsz6lit6^s ellenere nem sztintette meg.
Rendkivtili fehnondds esetdn a pillyinat alapjrln kijekilt tij kcizszolgrlltat6 rnegbizisaig a
kozszolg6ltat6 k<iteles a kcizszolgdltatast teljesiteni, kivdve, ha endl a kepvisel6test0let
lernondott.

A katelezd kdazolgtiltatds

ig dny

b

ev

itele

(l) A tulajdonos koteles a krizszolgriltat6 dltal nyrijtott kdzszolgdltatrlst igenybe venni.
(2) A hdztartrisi hulladekra vonatkoz6 ktitelez6 kdzszolgdltat6s k<ireben a tulaldonos es a
kdzszolgdltat6 k<izdtt jogviszonyt a kdzszolgriltatas igenybevetelenek tdnye, illetve a
tulajdonos mulasztdsa eseten a kdzszolgdltat6nak a kdzszolgdltatds teljesitesdt rdutal6
rnagatartrisahozza letre. A teljesites rdutal6 magatart6sdnak rnin6stil a kdzszolgdltato reszerol
9. $

a hdztartdsi hul ladek el szdl I itds6nak rne gkiserlese.

(3)

A

hilztartdsi hulladekkal kapcsolatos kdzszolgaltatas igenybevetelenek, illetoleg
teljesitesenek lenyeges felteteleir6l, valarnint a feltdtelekben bekrivetkezett viiltozdsokr6l - a
vrlltozis bek<ivetkezese el6tt - a k<izszolgriltat6 a tulajdonost iriisban, illetve felhivAs
krizzet6tele ttjdn k<iteles drtesiteni. Ha a ktizszolgriltatas l'blteteleiben el6re nem lathat6 okb6l
krivetkezik be vdltozas, a k<izszolgriltat6 ertesitesi kdtelezettsegenek rnds alkalmas rn6don is
eleget tehet.

A

ka

zs zo tg

titt at ds i s zemit

dti

10. g (1) A kdzszolgaltatdsi szernetdijat a kepvisel6test0let rendeletben dllapitla meg.

(2) A szerz6d6s elvalaszthatatlan reszet kepez6 l. sz. rnellekletben tal6lhat6 diithblinat
szerint - a szolgiiltatast ig6nybe vev6k itltal az k<izszolgriltat6nak fizetend6 - dijak 2002-es
drbazison sz6rnitotak, es korrekci6jukra dvente janudr l leig visszamenoleg, KSH inf}icids
adatok kdzzetetele utdn, a rnellekelt tdblilzat szerint kertil sor. Kivetelt kepez az az eset, ha
esetleges - kes6bb hatdlyba lep6 jogszabdlyok a kdzszolgriltat6t, bdnnely egyeb szelvezet
reszdre dij vagy j6rulek (kdrnyezetterhelesi dij, kornyezethaszndlati jarulek, rendkivtili add
stb.) frzetesere k<itelezik, illetve lerakds el6tti hulladekkezelesre (pl. egetes, biol6giai
el6kezeles stb. ) kdtelezik.
11. $ (l) A tulajdonos a k6telez6 krizszolgriltatds teljesiteseert a k<izszolgdltat6nak - vagy az
kozszolgriltatrisi szernetdijat koteles fizetni. A
dltala rnegbizott dijbeszedonek
az 6vente egy alkalornmal szervezett k<izszolg6ltat6si szernetdij rnagdban fbglalja
lorntalanitds k<irebe tartoz6 hulladdk elszdllitdsdnak es drtahnatlanitrisdnak dij6t is. A
kozszolgriltatasi szernetdij alapjrit kepez6 egyszeri tiritesi dijakat - edenyzettipusonkent -,
illetve a zstlkokban. dtadott hulladek egyszeri elszillitasdnak dijdt a szerzbdes szamir
rnel I ekl ete tartaltnazza.
(2) teleptilesi sziliird hulladek rneghatdrozott gyiijtesi gyakorisrig[ elsz6llitdsrihoz
rrtikr"g.r gyiijt6tartalyok tirtartahndnak, illetve mennyisegdnek, valamint a tulajdonos
,.sr"re rendelkezesre bocsdtott zsdkok sziirndnak rnegdllapitasin6l az ingatlanon keletkezett
hulladekot kell figyelernbe venni azzal, hogy a kozszolgriltat6 riltal rendszeresitett celgeppel

a

-

l.

A

0rithet6, illetve szallithat6 legkisebb szabviinyos gyiijt6tartalybdl rninden tulajdonos az adotr
ingatlanon legaldbb egyet koteles igenybe venni, illetve hasznrilni.
(3) A kozszolgaltatdsi szemetdijat a kdzszolgriltat6 6ltal az ingatlanra kihelyezett, illetve a
tulajdonos iital az ingatlanon haszndlt gyiijt6tartdlyok szd,rnanak, az adott tipusu tartrilyok
egyszeri tiritesi dijdnak es a havi 0ritesek sziirndnak szorzatakent kellrneghatdrozni.
(4) A k<izszolgriltatrls dij6t a tulajdonos havonta ut6lag a kozszolgdltat6 vagy rnegbizottja
6ltal dsszedllitott szdrnla alapjdn kdteles rnegfizetni. A dijfizetds a szfinla kdzhezvetelet
kdvet6 15 napon beliil esed6kes, A:a a tulajdonost, aki a kdzszolgaltatdsi szemdtdijat
hatarid6re nem fizette lneg, a kozszolg6ltat6 vagy rnegbizottja szolitja fel tartozasa
kiegyenlitesere. A fizetesi hatdrid6 elmulasztiisa esetdn a kdzszolgdltat6 vagy rnegbizotda
megfizetni elmulasztott <isszeg utdn a Ptk. szerinti kesedehni karnatot szdrnit fel.
(5) Az k<izszolgdltatd a szrirnliizott kcizszolgaltatasi dijak osszesitett havi osszegeben a
20%o-ot rneghalad6 rnertekii 30 napon ttli tulajdonosi tartozds eseten a kintlev6s|,gerol az
onkonndnyzatot a rnegfelel6 bizonyitekok csatoliisdval ertesiti. Onkonn6nyzata bizonyitottan
fennall6 tartoziist etvallalja, es a tulajdonos dltal rnegfizetni elmulasztott dij <isszeget a
bejelentest krivet6 l5 napon behil a kozszolg6ltat6nak dtutalja.

A hulladdk gyiijtdsdre is elszrillftdsro szolgrild edinyek is utikok kezel4sivel
kapcsolatos jogok is kdtelessdgek
12. $

(l) A tulajdonos a telep0lesi

szilard hulladek gyfijtese es elszrillitdsra val6 atadrisa
c6lj6ra olyan szabviinyos gyiijt6edenyt k<iteles hasznillni, arnely a kozszolgrlltat6 dltal
rendszeresitett c6l gepbe betirithet6,

(2) Az

i

I

letve azzal elszitl I ithat6.

egyeb szildrd hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatds vonatkozdsdban a

gyiijt6tartaly tipusri,nak, 0rtartahndnak, illetve sz6rn6nak rneghatdroz6sakor a k<izszolgaltat6 es
a tulajdonos krizcitti rnegdllapodas az irdnyad6.
(3) A tulajdonos kciteles a kdzszolgdltat6nak irtlsban 3 nappal kor6bban bejelenteni, ha
ingatlandn a k<itelez6 kozszolgaltatds ald tartoz6 teleptilesi szilard hulladek mennyiseget
jelent6sen rneghaladd rnennyisegii hulladek keletkezese vdrhat6. A bejelentes alapjan a
ktizszolgaltat6 a rnegjelolt id6pontra vagy id6tartarnra a teleptilesi szilard hulladdk rnegfelel6
gytijtesehez, illetve elszdllitdsdhoz alkahnas nagyobb iirtartahnir vagy tovdbbi gyiijtdtartdlyt,
illetve a hulladek gyiijtesere alkahnas rnas gytijt6eszkozt bocsdt a tulajdonos rendelkezesere.
13. $ (1) A teleptilesi szildrd hulladek gyiijtesere szolgdl6 gyiijt6tartdlyt a tulajdonos az
ingatlanon beliil kdteles tiirolni. A gytijt6tartdlyt a k<iztertileten csak ktlztertilet-haszndlati
engedely alapjdn lehet folyamatosan tartani.
(2) A tulajdonos kdteles a gytijt6tartalyt a hulladek elszallitasa celjab6l a krizszolgriltat6
altal rnegjeldlt id6ben a k<izteriileten, az elszdllitrist vegz6 janniivel rnegkdzelithet6 es a
letiritesre alkahnas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyfijt6tartrily nern akadalyozhatja a
gep.iannii- es gyalogosforgahnat, es elhelyezese egyebkdnt sern jdrhat baleset vagy kiirokozds
eloidezesenek veszelyevel.
(3) A tulajdonos koteles a gyfijt6tart6lyt sztiksdg szerint tisztitani es fert6tleniteni,
(4) A krlzszolgriltat6 altal a tulajdonos rendelkezesere bocsdtott 6s rendeltetdsszertien
haszndlt gyiijt6tartdly sz0kseg szerinti javitdser6l, cserejerdl es esetleges p6tlaserol a
kdzszolgdltat6 gondoskodik, A gyiijt6tartdly rendeltetest6l elter6 haszndlata, eltiindse vagv
megsemmistilese rniatt keletkezett karokat - a k<lzszolgdltat6 erre irdnyul6 felsz6lit6sat6l
szarnitott 30 napon beliil - az a szernely teriti meg a kdzszolgdltatonak, aki a gyiijt6tartdlyt
Atvette.

(5) Ha a gyfijt6tartalyban olyan hulladekot helyeztek el, amely dsszet6m6rod6tt vagy
belagyott, illetve a tartdlyban lev6 hulladekot 0gy dsszepreseltek, hogy erniatt a tartiiyt az

el6irt technol6gidval 0riteni nem lehet, a tulajdonos koteles a tartdlyt tirithet6ve tenni, es az
esetlegesen okozott kdrt rnegteriteni.
(6) Szigortan tilos a gyiijt6tartdlyba folyekony, mergezo, robban6 vagy egyeb olyan
anyagot elhelyezni, arnely veszelyezteti a szallitassal foglalkozdk vagy miisok eletet, testi
epseget, egeszseget.
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$ (l) A

kozszolgdltat6

a

kozszolgaltatas kereteben rnegtagadhatja

a

hulladek

elszallitdset ha

kdzszolg6ltat6 celgepehez rendszeresitett, illetve a kdzszolgaltat6 altal a
tulajdonos rendelkezesdre bocsdtott gyiijt6tartalyban vagy zsrikban keriil iitadiisra,
b) a gyiijtltartrily az alkahnazott gepi iiritdsi m6dszerrel - a tulajdonosnak felr6hat6 okb6l
nem tirithet6,
c) a szitllitdsra dtadoll hulladek az 0rites, illetve a szallitds sordn a szallitdst vegzb
szerndlyek dletdben, testi epsegeben, egeszsegeben, tovabba a jrinniiben vagy berendezeseben
krirt okozhat, illetve az iirtahnatlanitris sordn a krirnyezetet veszelyezteti,
d) erzekszervi eszlelessel rnegrillapithat6, hogy a gyiijt6tartaly mergez6, robbano,
folyekony, veszelyes vagy olyan anyagot tartalmaz, arnely a telep0l6si szilard hulladekkal
egytitt nem gyrijthet6, illetve nem drtalmatlanithato, illetve nem min6stil teleptilesi szilard

u) nem a

hulladeknak.

(2) Az

emlitett esetekben a k<izszolgdltat6 a tulajdonost haladektalanul
ertesiti az elszdllitds megtagadasdnak tenyer6l es ok6r6l. A tulajdonos a megtagadasi okot
( I ) bekezdesben

maga kdteles megsziintetni vagy megsziinteteser6l gondoskodni.

Ha a tulajdonos e kotelezettsdgenek a hulladek elszrillitasanak tjabb id6pontjaig nem tesz
eleget, a k<izszolgriltat6 a tulajdonos kdltsegere es felel6ssegere a hulladek elszallitasanak
megtagaddsdra okot ad6 kdr0lmenyt megsz0nteti vagy rndssal megsz0ntetteti. Az ezzel
kapcsolatban fehner0lt kriltsegeket a kozszolgiiltat6 - azokat kukin tetelkent feltrintetve - a
soron kdvetkez6 szarnldban ervenyesiti.
15. $ (l) A kdzszolgaltat6 6ltal evente egy alkalornmal szervezett - el6re rneghatd,rozott
id6pontban elvegzett lorntalanitis keretdben a kozszolgaltat6 a lakossrignal keletkezett, a
rendszeres elsziillitasra haszndlatos gyiijt6tartrilyokban el nem helyezhet6 hulladekot
elszal litja es iirtahnatlanitj a.
(2) A lorntalanitds aki tartoz6 hulladekot a tulajdonos a kcizszolg6ltatd dltal rneghatdrozott
id6pontban helyezheti ki elszallitds celjab6l ana a helyre, arnelyet a kcizszolgaltatd
hirdetrnenyeben rnegj elolt.
(3) A lorntalanitiis kereteben elszri,llitasra kihelyezett hulladdkot [gy kell elhelyezni, hogy
az a jinni- es gyalogosfbrgahnat ne zavarja, a zdldter[leteket es a nrivenyzetet ne kdrositsa,
tovabbri ne jrirjon baleset vagy krirokozds veszdlyenek el6idezesevel.

A kdzterii leten

kelet kezd telep ii lis i szildrd

hu

llodi k kal kap cs o latos

kduzolgriltatds

16.

$ ( I ) Aki kOzteriileten

kdzteriilet-haszndlati engedelyhez krit<itt olyan 6rusit6,
szolgiiftat6, kereskedehni vagy egyeb tevekenyseget vegez vagy kivdn v6gezni, arnellyel
osszeftrggesben k<itelezb kdzszolgriltatas al6 tartozo telepiilesi szilard hulladek keletkezik,
kcjteles ezt a krizszolgaltat6nak bejelenteni, es a kdzszolgaltat6val a kdzter0leten vdgzendo
tevekenys6g id6tartarnara, valarnint a varhato hulladek fajtdjdra, osszetetelere es
rnennyisegere fi gyelemmel szerz6dest kdtni.
(2) A kdztertilet rendeltetesszerfi nyilvdnos haszndlata sordn keletkez6 teleptilesi szilard
hulladek gyiijteser6l es elszrillitasdr6l a kepvisel6{esttilet gondoskodik. A kdzter0leten
keletkez6 telep0lesi szikird hulladek g1,[ijtesere es elszdllitasdra a kepviselo-testtilet a

kozszolgaltat6val - figyelernrnel a hulladek vrirhat6 rnennyisegdre, a gyiijtes rn6djrlra es az
elszallitas gyakorisrigdra - kulon szerzodest kOt.

A tetepiitisi s zildrd
17. $

hu

lladik kal kop csolatos et6{rdsok megtartdsdn ak
ellen6rzise

(l) A telepiilesi szilard hulladekkal kapcsolatos kdzegeszsegtigyi rendelkez6sek

rnegtartdsdnak ellenorzeset

- a vonatkoz6 jogszabrilyok szerint - az Allarni

Nepegeszsegugyi

Tisztiorvosi Szolgdlat Baranya Megyei Intdzete vegzi.
(2) A teleptilesi szilard hulladekkal kapcsolatos szabdlysertesi iigyekben hat6s6gkent Basal
Kcizseg jegyz6je jdr el.
ds

Szobtilysdrtdsek
18. $ Szabiilysertest kcivet el es 20 000 Ft-ig ter.ied6 pdnzbirsdggal, illetve l0 000 Ft-ig
terjed6 helyszini birsdggal stjthat6, aki
al a telepiilesi sziklrd hulladekkal kapcsolatos ktitelez6 kozszolgaltatdst nem a rendeletben
meghatiirozott rn6don veszi igenybe [6. (i (4) bekezdds, g. ti (2) bekezdes],
b) a kdtelez6 kozszolgdltatas teljesitese erdekeben a rendeletben el6irt belelentesi
kdtelezetlsegenek nem tesz eleget 16 $ (6) bekezdesl,
c) a kbzszolgdltatds kOrebe tartozo tevekenysdget jogosulatlanul vegez L3 {i ( I ) ds (2)
bekezdesl,
c/ telep0lesi szildrd hulladekot ingatlanrin felhalmoz, illetve a kdztertiletre vagy rnds
ingatlandra a rendeletben meg6llapitott feltetelekt6l elter6en kihelyez [6. $ (2), (3) 6s (5)
bekezdesl,
e) a gyiijtiitartiityban folyekony, mergez6, robban6 vagy egydb olyan veszelyes anyagot
helyez el, amely veszelyezteti a szallitiissal fbglalkoz6k vagy rndsok eletet, testi 6pseget,
egeszseget,

.fl a kozszolgaltatris krtrebe tartoz6 hulladdk elszallitasdnak a kdzszolgdltat6 altali jogszerii
rnegtagadrisat k<ivet6en a rnegtagadds alapjaul szolgill6 okokat a hulladek elszdllitdsdnak
fjabb idopondaig nem sztinteti rneg [14. {i(2) bekezdes].
g) Iomtalanitds ala tartoz6 hulladekot a kozszolgaltat6 riltal megieldlt id6pontt6l elter6
id6ben kihelyez, illetve olyan hulladekot helyez ki, amelyre a lorntalanitds nem vonatkozik
ll 5. $ (l) es (2) bekezdesel,
/y' teleptilesi sziliird hulladekot Basal Kdzsegklzigazgatrisi tertiletere beszrillit.
Vegyes Cs hatdlyba ldptetd rendelkezdsek
19. $
{i

(l) A rendelet 2003. janudr l-jdn lep hatrityba.

(2) ) A rendelet kihirdetdserol a helyi onkonn6nyzatokr6l sz6l6 1990. evi LXV. torvenv 16.
(3) bekezdese ertelmeben a helyben szokdsos rn6don a
legyzo gondoskodik.

Detrik Laszl6 polgdnnester sk.

dr. Sponga Margit kdrjegyz6 sk.

I'itradek'. Jelen rendelet kihirdetese 2002 decernber 6-iin mestdftent.

dr. Sponga Margit
kdrjegyzo

