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Bics6rd kiizs6g 6nkorm{nyzata K6pvisel6testiilet6nek
f 0/2002.(XII.06.) szimri rendelete a hullad6kkezel6si kiizszolgiltatisr6l

(eg5rs6ges szerkezetben)

Bics6rd Ktizsdgi Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete (tovribbiakban: kipvisel6testiilet) az
Alaptiirv6ny 32. cikk (2) bekezd6s6ben, a Magyarorszigi iinkormrinyzatokr6l sz6l6 201 l. 6vi
CLXXXD(. tbrvdny 42.$, 6s a hulladikr6l sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV. T0rv6ny 47.$ (4) bek.-
ben kapott lelhatalmazds alapjrin az aLibbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

A rendelet c6lja

1.S

A rendelet c6lja, hogy a ktizisztaseg, a kdrnyezew6delem 6s a kiizeg6szsigiigyi
kdvetelm6nyeknek megfelel6en a telepiildsi szildrd hullad6kkal 0sszefligg6 k0telez6 helyi
kdzszolgriltatist szabiiy ozza
a) telepiil6si sziliird hulladdk dsszegyfijtisdre, elsz6lliLisira 6s 6rtalmatlanitds6ra szervezett

kiitelez6 helyi k6zszolgriltat6s ig6nybevdteldnek 6s biztons6gos ellen6rizheto
teljesitdsdnek rendjdt, valamint

b) a kdtelez6 kiizszolgdltatissal dsszefiigg6 jogokat ds k6teless6geket.

Altaleinos rendelkezesek

2.$

(l) A kdpvisel6testiilet a telepiil6si szil6rd hullad6k rendszeres 6sszegyiijt6s6r6l,
elszillitisir6l 6s rirtalmatlanitis6r6l k6telez6 helyi k6zszolgriltat is ritjrin gondoskodik.
(2) A ktitelez6 helyi kdzszolg6ltatis Bicsdrd ktizsdg eg6,szkdzigazgatAsi ter0let6re kiterjed.
(3) A kiizs6g kdzigazgatisi terUlet6n l6vri valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi
kdzdssige, hasznril6ja, birtokosa, kezel6je (tovribbiakban egyutt: tulajdonos) az ingatlanon
keletkez6, illetve felgyUlemlS teleptildsi szikird hullad6k iisszegyiijt6s6r6l, elszrillitrisir6l 6s

rirtalmatlanf&isrir6l jelen rendeletben szervezett ktitelez6 helyi kdzszolgriltakis igdnybev6tele
rid:in kdteles gondoskodni.
(4) A rendelet hauilya nem terjed ki a:

a) veszilyes hullad6kokra 6s

b) foly6kony hullad6kra.
(5) A k6telez6 kdzszolgriltatdst a tulajdonosnak nem kell azokon a be6pitetlen ingatlanokon
ig6nybe venni, amelyeken telepiildsi szilird hullad6k nem keletkezik ds nem gytilemlik fel.

3.$

(l) A rendeletben meghatdrozott telepul6si szildrd hulladdkkal kapcsolatos helyi
ktizszolgriltaLis teljesitds6re a k6pvisel6testiilet 6ltal kiirt piilyiizat nyertesek6nt jogot szerzett
szolg6ltat6 a kdzszolg6ltat6: DEL-KOM Kft.7632 Pdcs, Sikl6si rit 52.
(2) A k6telez6 helyi ktizszolgriltaris kiirdbe tartoz6 tev6kenys6get kiz6r6lag a kdzszolgiiltat6
v6gezheti.

I0rtelmez6 rendelkezesek



4.$

(l) Haztartdsi hulladik: az emberek mindennapi ilete soriin a lakiisokban, valamint a pihends,

udiilds c6ljrira hasm6lt helyisdgekben ds a lak6hrizak koz6s hasmilatri helyisdgeiben ds

teriiletein, valamint az int6zmdnyekben rendszeresen keletkez6 hullad6k (szem6t).
(2) Egib szildrd hulladek: az ingatlanon fol)'tatott ipari, kereskedelmi, szolgriltat6 6s egy6b
gazdasrigi tev6kenys6g vdgzise soriin, valamint az dnkorminyzati ds mris kdzint6zm€nyekben
rendszeresen keletkezS szikird hulladdk, illet6leg a kdzteriileteken keletkez6 vagy
felhalmoz6d6 sziLird hulladdk, az [jra haszniilatra keri.il6 hullad6k kiv6tel6vel.
(3) Telepilldsi szildrd hulladik: a h6ztartrisokb6l szdrmaz6 szikird hulladik, illet6leg a

hriztartrisi hulladdkhoz hasonl6 jellegii 6s Osszetdtelii, azzal egyiitl kezelhet6 mris egy6b
szikird hulladdk, amely szabv6nyos gyiijt6tart6lyban etmenetileg trirolhat6, rendszeres
gl,rijt6jrirattal, zirt rendszeri cilgdppel szrillithat6 6s az iirtalmatlanit6 helyen elhelyezheto.
(4) Lomtalanitas ald tartozi hulladik: a hriztart6sokban alkalmilag keletkez6 nagyobb mdretri

darabos hulladik, amely szabvdnyos gyrijtotartdlyban nem gyiijthet6 6s rendszeres
gyiijt6jaraftal nem szillithat6 (nagyobb hriaart isi eszkdz, berendez6si tirgy, bftor, stb.)
(5) Kiitelezd kbzszolgdltatas: a telepiil6si szil6rd hullad6k rendszeres gyrijt6s6re, elsziillitiis6ra,
is aftalmatlanftesdra irrinyul6 kdzszolgriltatds.
(6) Kdzszolgdltatd. Bics6rd k6zsig kOzigazgatrisi teriilet6n a rendelet 3.$-a drtelmdben a

kdzszolgrilta&is teljesft6s6re kizrir6lagos jogosultsriggal rendelkez6 tiirsas vagy egy6ni
v6llalkozis.
(7) Hullad4kfuzelisi kizszolgdltatasi dij : a tulajdonos riltal a kdzszolgriltat6s teljesit6s6re
kiz6r6lagos jogot szerzett k6zszolgriltat6nak fizetend6, a kdpvisel5testiilet iiltal rendeletben
megrillapftott dij, amely tartalm azza a telepiilisi szikird hullad6k szillitisinak, begyfijt6sdnek,
6rtalmatlanit6 helyen tdrt6n6 elhelyez6s6nek 6s iirtalmatlanfdsenak dijh6nyadrit is.
(8) Gydrt6: a termdk el66llit6ja, illetoleg kulftildi gy6rt6 eset6n import6l6ja.
(9) Ternel6: akinek a tev6kenys6ge soriin a hullad6k keletkezik vagy tev6kenys6ge
kdvetkeztdben a hulladikjellege is 6sszet6tele me gvdltozlk;
(10) Hulladdkkezeld: aki a hulladdkot gazdasigi tevdkenys6ge kiir6ben a hullad6k birtokostit6l
6tveszi, kezeli;
(l l) Ujrahaszndla/. a term6knek az eredeti c6lra t6rt6nti ism6telt felhasznrikisa; a tObbszOr

felhasznrilhat6, [jra tolthet6 term6k a forgrisi ciklusb6l tdrtdn5 kil6p6sekor vrilik hulladdkkri;
(12) Hasznosittis: a hullad6knak vagy valamely Osszetev6jdnek a termeldsben vagy a
szolgAltatrisban tort6n6 felhasznriliisa;
(13) Artalmatlanilris: a hullad6k okozta kdrnyezetterhelds csdkkentdse, kOrnyezetet
vesz5lyeztet , szennyez6, krirosit6 haLis6nak megsz[ntetdse, kizhrxa - a kd,myezet elemeittil
tort6n6 elszigeteldssel vagy anyagi minSsdgdnek megvriltoaads6val ttirtin6 elj6rrisok
valamelyik6nek alkalmaziisiival :

(14) Kezelds: a hullad6k veszdlyeztet<i hatiisainak csdkkentdsdre, a kdrnyezetszennyezds
megel<iz6sire 6,s kizirhsira, a termel6sbe vagy a fogyaszLisba tdrt6n6 visszavezetisdre
ir6nyul6 tevdkenys6g, valamint a kezel6st megval6sit6 eljir6s alkalmaz6sa, beledrtve a

keze1616tesftmdnyek ut6gondoziisiit is;
(15) Gyfrjtis: a hulladdk rendezett dsszeszeddse, v6logatiisa a tovribbi kezel6sre t0rt6n6
elszril I itris irdekiben;
(16) Begfijtds: a hullad6knak a hullad6k birtokosait6l t6rt6n6 ritv6tele a hullad6k birtokosa
vagy a begyiijt6 telephelydn, tovribbri a begyrijt<ihelyen (gyiijt6pontokon, hullad6kgyfjt6
udvaron, uirol6-, kezel6telepen) is a tov6bbi kezelds irdekiben tiirt6n6 dsszegyrijtds,
v6logatAs a begyfljtci telephelydn;
(17) Szdllirds: a hulladdk telephelyen kiWli mozgatris4 bele6rtve a sziillitmiinyoz6st 6s a

fuvaroz6st is;



(18) ElSkezelds: a hullad6k begyiijt6sdt, trirokisrit, hasznositris6t, illet6leg rirtalmatlanitrisrit
el<isegft6, azok biztonsAget ndvel<l, a kdmyezetterhel6st csdkkent6 tev6kenysdg, amely a

hullad6k fizikai, k6miai, biol6giai tulajdonsrigainak megveltozta&is6val jrlr;
(19) Tirolds: a hullad6knak termel6je iiltal a kdmyezet vesz6lyeztetds6t kizrir6 m6don
vigzett, hiirom 6vn6l rdvidebb ideig tart6 elhelyez6se;

ll. Iejezel

A k6pvisel6testtlet szil{rd hullad6kkal kapcsolatos feladatai

s.s

A kdpvisel6testiilet feladatai kiiliindsen:
(l) A kdtelez6 helyi kdzszolgiltatas ktirdbe tartoz6 telepiildsi szikird hullad6k

6sszegyrijt6s6nek, rirtalmatlanikisiinak, valamint a kiitelez6 kdzszolgriltatris rendjdnek

rendeletben tOrtdn6 szab6lyoziis4 ds a rendeletben foglaltak betart isrinak ellen<irz6se'

(2) A kiizszolgriltat6 kivelasz&isenak c6ljrib6l prilyrizat kiirris4 a pilyinat elbirrikisa 6s a
ktizszolgaltat6 kijeloldse, a kiizszolgaltatSval a k6telez6 kiizszolgeltatas r6szletes felt6teleit

tartalmaz6 kdzszolgriltatisi szerz6dds megkiit6se.
(3) A telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kotelez6 kOzszolg6ltatris dijinak
(hullad6kkezel6si kiizszolgriltatrisi dij), esetleges kedvezm6nyeknek illetve a szolgiiltatiis

in gyeness6g6nek megrillapitisa.
(4) A telepill6si szikird hullad6k iirtalmatlanit6sa, illetve hasznosilisiira szolgiil6 - a

jogszabrilyokban meghat6rozott mriszaki v6delemmel rendelkez6 ktizszolgriltat6s

ie[esit6s6vel tisszefilgg6 6nkorminyzati hat6srigi jogok gyakorl6sa 6s ezzel kapcsolatos

feltdtelek megteremt6se.
(5) A telepiil6si szil6rd hullad6k hasznosit6siinak, tjra haszn6latrinak 6s az iirtalmatlanitand6

hullad6k mennyis6g6nek csdkkentise 6rdek6ben a szelektiv hullad6kgyiijt6s elterjesa6s6nek

tiim ogatiisa.
(6) A szuks6ges adatok 6s informrici6k rendelkezdsre bocsiikisiival a k0zszolg6ltat6

tev6kenys69dnek segit6se.
(f A kbteGzS kdzszolgiiltatiissal 6s a kozszolgriltat6val kapcsolatos tapasztalatok 6venk6nti

6rt6kel6se.

III. fejezet

A tulajdonos kiiteless6gei

6.S

(l) A tulajdonos kdteless6ge, hogy az ingatlanrin keletkez6 vagy birtokriba keriilt telepiil6si

szikird hulladdk mennyis6g6t a lehet6 legalacsonyabb szinten tartsa, valamint a kdmyezet

szennyez6sdt megeloz<j - krirositris ii kizhr6, miisok testi 6pseget, k1zenetdt, a kdzbiztonsagot

nem vesz6lyeztet6 m6don gytijtse, illetve trirolja annak elszrillitris6ig'

(2) A tulajdonos az ingatlanon telepill6si szikird hullad6kot nem halmozhat fel, 6s az

ingatlanon keletkezett hulladdkot kdzteriiletre csak az elszrillitris idej6re helyezheti ki.
(3) A tulajdonos a kiitelez6 kozszolg6lta&is ktirdbe tartoz6 telepiildsi szil6rd hulladdkot

etszrillitrisra kizrir6lag a k1zszolgalt^t6nak adhatja 6t, 6s kizir6lag a kdzszolgriltat6 6ltal

nyrijtott k6zszolgeltatest veheti ig6nybe.



(4) A kittelez6 ktizszolgiltarlsba rijonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a kdzszolgiiltat6nak
kiiteles bejelenteni, hogy a kdzszolgeltates ig6nybevdtel6re kdtelezettd velt. Tulajdonosvaltes
esetdn a bejelent6si kdtelezettsdg az rij tulajdonost terheli.

A telepiil6si szikird hullad6k elhelyezese

7.$

(l) A kdzszolgriltat6 Bicsdrd kdzslg kizigazgatasi teriiletdn dsszegytjtdtt 6s elszdllitds
c6lj6b6l 6tvett teleptil6si szikird hullad6kot az Altala iizemeltetett hulladdkkezel6 telepen
helyezheti el, ertalmatlanithatja, illetve hasznosithatja.
(2) A htiztartisokb6l sz6rmaz6 elkiilOnitetten gyiijt<itt hullad6kot (feh6r 6s szines tiveg, szines,
vegyes 6s kartonpapfr, textil, stb.) a tulajdonos a kozszolgdltat6 riltal mriktidtetett lakossigi
szelektiv hullad6kgyffjt6 kontdnerekben kozvetleniil is elhelyezheti.

IV. fejezet

A kiizszolg:iltatisi szerz6des

8.S

(l) A k6zszolgriltat6val a k6pviseltitestiilet kdzszolgriltatrisi szerz6d6st kot a telepiil6si sziftird
hullad6kokkal kapcsolatos kiitelez6 helyi kdzszolgriltatris teljesit6s6vel dsszefilgg6 rdszletes
fehdtelek meghatiiroz6sa 6rdek6ben.
(2) Ervdnyes kozszolg6ltauisi szerz<idds ndlkiil a k6zszolg6ltat6 a kotelez6 kdzszolgriltatris
kordbe tartoz6 tevdkenys6get nem vdgezhet.
(3) A ktizszolgriltarisi szerz6d6s az alfliris napjin jrin ldtre 6s - a felmondds e rendelrben
meghat6rozott eseteit kivdve - az aliiris napj6t6l szrimitott 10. dv utols6 napjrin jrir le. Ha a
kiizszolgiiltatrisi szerz6dds id6beli hatrilyrinak lejrirtrit k6vet6en - az ijabb pillyiaat
eredm6nyelens6ge miatt - rijabb k6zszolg6ltat6 kijel6l6s6re ds rijabb k6zszolg6ltatesi
szerz6dis megk6t6sdre nincs Iehettisig, a k6pvisel6testi.ilet a lej.irt ktizszolgelhtiisi szirz6d6s
id6beli hatrilyrit legfeljebb 6 h6nappal meghosszabbithatja.
(4) A kdzszolgettatiisi szerz6d6sben a kozszolg6ltat6 kiitelezens6g6nek kell meghatiirozni:

a) a kozszolgriltates folyamatos 6s teljes k6rfi elkit6s6t,
b) a kdzszolgriltatiis meghatiirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teliesit6sdt,
c) a kdzszolgriltatris teljesitdsdhez sziiksiges mennyisdgii is min6sigii jrirm tr, g6p, eszk6z,
berendezds biztosf&iset, valamint a sziiksdges ldtszrimri is kdpzettsdgii szakember
alkalmaz6s6t,
d) a krizszolgriltatiis folyamatos, biztonsiigos is b6vfthet<i teljesit6s6hez sziiksiges
fejlesztdsek, beruhi2risok is karbantartiisok elvigzdsdt,
e) a kdzszolgriltat6s teljesitdsdvel 0sszeftigg6 adatszolgrihat6s rendszeres teljesitds6t 6s
meghatiirozott nyilvrintartrisi rendszer mtkOdtet6s6t,
f) a fogyaszt6k szimdra kd,nnyen hozzdf€rhetd iigyf6lszolgrilat ds trij6koztatrisi rendszer
miikOdtetds6t,
g) a fogyaszt6i panaszok 6s 6szrevdtelek elintdz6si rendjdnek meg6llapiLisrit.

(5) A ktizszolgriltatdsi szerz6ddsben a k6pvisel6testiilet k6teless6ge:
a) a kdzszolgriltatris hat6kony 6s folyamatos ell6tesrihoz a kiizszolgiiltat6 sziimiira
szi.iksdges informrici6k szolgf ltateset,



b) a kOzszolgriltafiis k6r6be tartoz6 ds a telepiil6sen foly6 egy6b hulladdkkezeldsi
tev6kenysdgek 6sszehangoliis6nak el6segit6s6t,
c) a telepiil6sen mr.ikddtetett kUl0nbiiz6 kiizszolgriltatrisok dsszehangolisiinak el6segitdsdt,
d) a teleptllisi igdnyek kieldgftds6re alkalmas hullad6k gyfijt6s6re, kezel6s6re,
6rtalmatlanit6srira szolgril6 helyek ds l6tesitmdnyek kijeliil6sdt,
e) a kdzszolg6ltat6 kiz6r6lagos kdzszolgriltatiisi jogrinak biaositrisrit.

(6) A kdzszolgriltatiisi szerz6ddsnek tartalmazni kell kiildniisen:
a) a telepiil6si szikird hullad6k elszellft6s6nak gyakorisrigrit
b) a telepiil6si szil6rd hullad€k gyiijt6sdnek m6dj6t
c) a kdzszolg6ltaLis teljesitds6nek igazol:is6ra 6s ellen6rz6s6re alkalmas m6dszereket
d) a megieldlt rirtalmatlanit6 helyek megnevez6sdt
e) a kdzszolgriltat6s finanszirozdsrinak feltdteleit 6s m6djait
f) a kdzszolgriltaLisi szem6tdij megeillapitisrira vonatkoz6 eljrinist 6s m6dszert
g) a kdzszolgeltat6nak a tulajdonosok irrinyriba fennrill6 Lij6koztatiisi kdtelezettsdgdt 6s a

kartelezettsdg teljesitis6nek m6djrit
h) a kiizszolg6ltat6nak az 0nkorm6nyzat ir:iny6ba fenn6ll6 6ves kOltsdgelszimol6s

benfjtris6nak m6djrit
i) a kdzszolgrilta&isi szerz6d6s m6dositisiinak 6s felmondiisiinak okait, eljdrrlsi

szabilyait.

A kiizszolgtiltat6si szerz6des m6dositdsa

e.s

(l) A k6pviseldtestiilet 6s a kdzszolgeltat6 egybehangz6 akarattal akkor m6dosithatja a

kdzszotg6ltatisi szerz6dds jogszabrilyban meg nem hatiirozott tartalmi elemeit, ha az a

piiyazati kiirrist6l 6rdemi elt6r6st nem eredm6nyez.
(2) Ha a kdzszolgriltalisi szerzSd6s megk6t6s6t kt vet6en alkotott jogszabrily a

kiizszolgriltaxisi szerz6d6s tartalmi elemeit rigy vriltoztatja meg, hogy az valamelyik szerz&do

fel ldnyeges 6s jogos 6rdekeit serti, a szetzodo felek egybehangzi akatatlzl a szerz6ddst

m6dosithatjAk.

A kiizszolg{ltatrisi szerz6des megsziinese

l0.s

( I ) A k6zszolgriltatiisi szerz6d6s megsziin6s6nek esetei :

a) a szerz6d6sben meghat6rozott id6tartam lejirtAval,
b) a kiizszolg6ltat6 jogut6d n6lkiili megszfin€s6vel,
c) elilkissal, ha a teljesit6s m6g nem kezdSddtt meg,

d) felmondissal.
(2) A k6pvisel6testiilet a kdzszolgiiltatAsi szerz6ddst felmondhatja, ha

a) a kttzszolgeltat6 - ktizszolgriltatis etletesa sor6n - a tevdkenys6gdre vonatkoz6
jogszabrilyokat vagy hat6s6gi el6irrisokat sflyosan megs6rtette,

b) a kOzszolgriltat6 a kdzszolgriltatrisi szerz6d6sben megrillapitott k6telezetts6g6t neki

felr6hat6an srilyosan megs6rtette.

(3) A k0zszolg6ltat6 a kdzszolg6ltalisi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha az dnkorm6nyzat a



kdzszolgriltaLisi szerzSddsben meghaterozott kdtelezettsdgit - a kiizszolgeltat6 felsz6litrisa
ellen6re - srifyosan megsdrti, 6s ezzel a kdzszolg6ltat6nak kdrt okoz vagy akadilyozza a
kdzszol giltat is telj esit6sdt.

(4) A k6zszolg6ltatiisi szerzridis felmonddsi ideje legal6bb 6 h6nap.

V. fejezet

A kiitelez6 kiizszolgriltat{s ig6nybev6tele

l1.s

(l) A tulajdonos k6teles a kdzszolg6ltat6 6ltal nyrijtott kdzszolgriltatrist ig6nybe venni.
(2) A haztartAsi hulladdka vonatkoz6 kiitelez6 kozszolgalhtas k6r6be a tulajdonos 6s a
kdzszolgriltat6 kdztitt jogviszonyt a kiizszolgrlltatris ig6nybevdteldnek t6nye, illetve a
tulajdonos mulaszt6sa eset6n a kdzszolgiltat6nak a krizszolgriltatris teljesitdsdt r6utal6
magatartesa hozza ldtre. A teljesitis r6utal6 magatartiisiinak min6siil a kdzszolg6ltat6 rdszdrtll
a hiztartisi hullad6k elszrillit6siinak megkf sdrl6se.
(3) A hizrartitsi hullad6kkal kapcsolatos kdzszolgriltatds igdnybev6telinek, illet6leg
teljesit6sdnek ldnyeges feltiteleir6l, valamint a felt6telekben bekilvetkezett viiltoziisokr6l - a
viiltozis bekovetkez6se el6tt - a k0zszolg6ltat6 a tulajdonost iriisban, illetve felhivis
kozz'tatele ritjan koteles ertesiteni. Ha a kdzszolgiiltatiis feltdteleiben el6re nem l6that6 okb6l
kdvetkezik be v6ltoziis, a ktizszolgriltat6 6rtesit6si k0telezetts6g6nek miis alkalmas m6don is
eleget tehet.
(4) A tulajdonos kiiteles a kdzszolgriltat6nak bejelenteni, hogy az ingatlanon kirtelez6
kiizszolgriltatis al6 tartoz6 telepiildsi sziLird hulladdk keletkezik. A bejelentisnek t artalmaznia
kell a keletkez6 telepiil6si hullad6k fajrAiil, szokiisos illetve viirhat6 mennyis6gdt.
(5) Ha a tulajdonos riltal bejelentett hullad6k egy6b szilird hulladiknak min6siil, a kdtelezd
ktizszolgriltatds teljesitds6r5l- a hullad6k mennyis6gdnek megfelel6en - a tulajdonos 6s a
kdzszolgiltat6 ir6sban szerz6d6st k6t. Az egy6b szikird hulladdkkal kapcsolatos
ktizszolgrilta&is felt6teleiben bektivetkezett viltoziis esetdn a kdzszolgriltat6 a tulajdonossat
kiitdtt szerz6d6s m6dositrisrit kezdem ,nyezheti.

A kdzszolg{ltat:is kiitelez6 ig6nybev6tel6nek sziinetel6se

l2.s

(l) Nem terheli a kdtelez6 kozszolgrilta&is iginybev6teli k6telezettsdge az iiresen iill6
ingatlanok tulajdonosait. A megiireseddst l5 napon beliil be kelljelenteni i szolgiltat6nak. Ez
esetben a megiireseddst ktivet6 h6 els6 napjrit6l mentesill az ,rintetl a kotelezetts6g al6l. Az
ingatlan rijb6li haszndlatba vitel6t a tulajdonos l5 napon beliil kdteles bejelenteni a
szolgriltat6nak. A kotelezettsdg az iginybevitel megkezd6sinek napjit ktivet6 negyeddv
elsej6t6l rill fenn.
(2) Bics6rd k0zs6g kdzigazgatiisi terulet6n tal6lhat6 kozteruleteken a kotelez6 k<izszolgriltatris
ig6nybev6tele nem sziineteltethet6.

VI. fejezet

A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszrillit:isra va16 ritadrisrira szolgriki tartrilyok es
zs{kok rendelkez6sre bocs{tds{val kapcsolatos jogok 6s kiiteless6gek
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(l) A tulajdonos a telepiil6si szikird hulladdk gyujtdse 6s elsz6llit6sra val6 6tadrisa c5ljira az
dnkormdnyzat Altal biztositott szabv6nyos gyfljt6tart6lyt kdteles haszniilni, amely a
kiizszolgriltat6 iiltal rendszeresitett c6lg6pbe beUrfthet6, illetve azzal elszillithat6.
(2) Az egy6b szikird hulladdkkal kapcsolatos kdzszolgriltatis vonatkoziis6ban a gytjt6tartdly
tipusiinak, rirtartalmanak, sziimiinak a kdzszolgiltat6 6ltal meghatiirozott felt6telek az
irrinyad6k.
(3) A tulajdonos kdteles a ktizszolgriltat6nak iriisban 3 nappal korribban bejelenteni, ha

ingatlaniin a ktitelez6 kOzszolgriltatiis ala tartoz6 telepiil6si szil6rd hullad6k mennyisdgdt
jelent6sen meghalad6 mennyisdgii hullad6k keletkez6se v6rhat6. A bejelent6s alapj6n a
kdzszolgriltat6 a megiel0lt id6pontra vagy id6tartamra a telepiil6si sziliird hullad6k megfelelo
gyujt6s6hez, illetve elsz6llit6siihoz alkalmas nagyobb iirtartalmt vagy tovabbi gyujt6tartalyt,

illetve a hullad6k gyiijtds6re alkalmas m:is gyiijt6eszkOzt bocs6t a tulajdonos rendelkez6s6re.

A gyiijt6tartrityok haszn6lat{val, kezel6s6vel 6s elhelyez6s6vel kapcsolatos
jogok 6s kiiteless6gek

r4.s

(l) A telepiil6si szikird hullad6k gyiijt6s6re szolgril6 gyffjt6tarlilyt a tulajdonos az ingatlanon

beltil kdtiles trirolni. A glujtotartalyt a koztertileten csak kozteriilelhaszndlati enged6ly

alapjrin lehet folyamatosan tartani.
(2)'i tulajdonos koteles a gyiijt6tartalyba hullad6k elszilli&isa c6ljrib6l a ktizszolgriltat6 6ltal

megieliilt 
-id<iben 

a kozteriileten az elszrlllit6st v6gz6 jrirmiivel megktizelithet<i 6s a le0rit6sre

alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyffjt6tartrily nem akadrilyozhatja a gdpjiirmii- 6s

gyalogosforgalmat, is elhelyezdse egydbk6nt sem jrirhat baleset vagy kirokozis el6id6z6snek

veszdly6vel.
(3) A tulajdonos k6teles a gyiijt6tartrilyt sziiks6g szerint tisztitani 6s fertotleniteni.

(a) Ha a gy{jt<itaruilyban olyan hulladikot helyeztek el, amely iisszet6m6r6d6tt vagy

ueragyott, iltetve a tarrilyban lev6 hulladdkot rigy 6sszepr6selt6k, hogy emiatt a taltalyt az

el6(i technol6girival iiriteni nem lehet, a tulajdonos kdteles a tartal)'t tirithet6vd tenni, ds az

esetlegesen okozott kiirt megt6riteni.
(5) Szigorrian tilos a gyiijt6tartetyba foly6kony, m&gez6' robban6 vagy egy6b olyan anyagot

etiretyezni, amely veizliyezteti a sz6llftrissal foglalkoz6k vagy m6sok 6letdt, testi 6psdgdt,

eg6szs6g€t.

VII. fejezet

A telepiil6si szilird hullad6k elszfllitisdnak megtagadisa

1s.$

(l) A kdzszolgriltat6 a kdzszolgriltat6s keretiben megtagadhatja a hulladdk elszrillitrisrit, ha

a) nem a- kOzszolgrittat6 cdlg6p6hez rendszeresitett, illetve a kdzszolgriltat6 riltal a

tulajdonos rendelkez6s6re bocsiitott gy0jt6tartelyban vagy zsrikban keriil 6tadiisra,

b; a gyqtotartely az alkalmazott g6pi tirit6si m6dszerrel - a tulajdonosnak felr6hat6 okb6l

nem iirfthet6,



c) a szellirisra dtadott hullad6k az iiritis, illetve a szrilliLis sonin a szellitast vdgz6
szemilyek iletdben, testi dpsdg6ben, egiszs6g6ben, tovribbri a jrirmiiben vagy
berendezds6ben krirt okozhat, illewe az 6rtalmatlanitiis soriin a k6myezetet veszelyezteti,
d) 6rz6kszervi 6szlelissel megrillapfthat6, hogy a gyiijtdtartAly m€rgez6, robban6,
folyikony, veszdlyes vagy olyan anyagot tarlalmaz, amely a telepiil6si sziliird hullad6kkal
egytitt nem gyujthet6, illewe nem rirtalmatlanfthat6, illetve nem min6siil teleptil6si szikird
hullad6knak.

(2) Az (l) bekezddsben emlitett esetekben a kdzszolg6ltat6 a tulajdonost haladdktalanul
drtesiti az elszrillflis megtagadrisrinak t6nyir6l 6s okrir6l. A tulajdonos a megtagadrisi okot
maga ktiteles megszuntetni vagy megsziintet6s6r6l gondoskodni. Ha a tulajdonos e
kdtelezettsdginek a hullad6k elszellftesenak rijabb id6pontjriig nem tesz eleget, a
kozszolgriltat6 a tulajdonos ktilts6gire 6s felel6ssdg6re a hulladdk elszrillitasrinak
megtagadrisrira okot ad6 kdrtilmdnyt megsztinteti vagy m6ssal megsziintetteti.

VIII. fejezet

A lomtalanitissal kapcsolatos jogok es kdteless6gek

r6.s

(l) A k<izszolgriltat6 iiltal 6vente k6t alkalommal szervezett - el6re meghaterozott id6pontban
elv€gzell - lomtalani&is keret6ben a kdzszolgeltat6 a lakoss6gnril kel-letkezett, u ."nd.r".",
elszillfrisra 

_haszndlatos gyrijt6tarrilyokban el nem helyezhit6 hulladdkot elszrillitja is
6rtalmatlanitja.
(2) A fomtalaniti$ al6 :,,lrtoz' hulladdkot a tulajdonos a kozszolgattat6 6ltal meghatarozott
id6pontban helyezheti ki elszellftris c6ljrib6l arra a helyre, amelyet a kozszJgriltat6 a
hirdetminydben megj el6h.
(3) A lomtalanfris keretiben elszrillikisr6l kihelyezett hulladdkot rigy kell elhelyezni, hogy az
a jarmq- vagy gyalogosforgalmat ne zavarja" a zordteriileteket is a nov6nyzetet n" iar#s4
tovribbri ne jrirjon baleset vagy kiirokozfs vesz6lydnek eltiid6z6s6vel.

IX. fejezet

A kiizteriileten keletkez6 telepiilesi szildrd hullad6kkal kapcsolatos ktizszolgiltatds

l7.s

(l) Aki kiizteriileten kdzteriilet-hasznrilati enged6lyhez ktitdtt olyan 6rusit6, szolg6ltat6,
kereskedelmi vagy egy6b tevdkenysdget v6gez vagy kiven v6gezni, amellyel asszenigiesben
kotelez6 kozszolgriltat6s aki tartoz6 telepiil6si Jitara huldddk keletkezik, kotelei"ezt a
ko,zszolgriltat6nak bejelenteni, 6s a krizszolgiiltat6val a kozteriileten v6gzend6 tevekenyleg
id6tartalmera, valamint a viirhat6 hu adet fajtajfura, dsszet6telire- es mennyise!6r!
fi gyelemmel szerz6d6st k6tni.
(2) A kirztertilet rendeltet6sszeni nyilviinos hasznilata soriin keletkez6 telepiildsi szilard
hulladdk gyfijtds6r6l is elszillirisrir6l a szolgriltat6 gondoskodik. A k6zterrileien keletkez<j
telepiil6_si szikird hullad6k gyiijt6s6re 6s elsz6llitesrira a polgiirmester a mfiszaki el6ad6
kd-zremiikdddsdvel a kdzszorgriltat6val - figyelemmel a hulaldk vrirhat6 mennyisigire, a
gyiijt6s m6djrira 6s az elsz6llftris gyakoris6gdia - kiildn szerz6d6st k0t.

A telepiil6si szil{rd hullad6kkal kapcsolatos el6ir6sok megtart{srinak ellen6rzese



18.S

(l) A telepiil6si szikird hulladdkkal kapcsolatos kdzeg6szs6giigyi rendelkez6sek
megtaftasAnak ellen6rz6s6t - a vonatkoz6 jogszabrilyok szerint - a Baranya Megyei
Kormdnyhivatal N6peg6szs6giigyi Szakigazgaiisi Szerve illetdkes szervezete v€gzi.

X. fejezet:

Szab{lys6rt6sek

1e.s

(1) A szabrilys6rt6sekr6l, a szab6lys6rt6si eljiiriisr6l,6s a szabiilysdrt6si nyilvrintart6si
rendszen6l sz6l6 2012. 6vi II. tiirviny a telepUl6si szikird hullad6kkal kapcsolatos
szabrilysdrt6si iigyekben I. fokon hat6srigk6nt a Baranya Megyei Kormrinyhivatal Szentltirinci
J6r6si Hivatala j6r el.

XI. fejezet:

Zdr6 rendelkez6sek
20.$

(l) E rendelet 2003.janurir 01-jdn ldp hatilyba.
(2) A rendelet kihirdetisdr6l a Magyarorszdg helyi dnkormrinyzatair6l szbl,6 2011. 6vi
CLXXXX. t0rv6ny alapj6n a helyben szokiisos m6don a jegyz6 gondoskodik.

V6r J6zsef
polgirmester

Magd6 SziLird
iegyz6

Zirad6k:
A rendeletet a kCpvisel6testillet a 2002. december 05-i Uldsdn fogadta el. Kihirdetve: 2002. december
6. A rendeletet a kdpvisel6testiilet a 8/2006.(V.26.) szimi, T/2007.(Y.18.) szimf, 712008.(v.14.)
szimi, 7 12009 .(Y .29.) szAmi, 4/2010.(V.28.) szim[, 10/2011.(Yl.l7.) szarnt, 8i2012.(VII.05.) sz6mf,
lll20l2.(X1.23;) szdmf 412013.(Y.17.) szimf valamint a 7/2013.(XI.15.) szamri rendeletdvel
mddositotta. Kihirdetve: 2006. 05.26, 2007. 05.18. 2008.05.14., 2009.05.29.,2010.05.28., 2011.
06. I 7 ., 20 12.07 .07.0 5., ?0 I 2. I 1.23.,20 I 3.05.1 7 . €s 20 I 3. I I . I 5-€n.

Magd6 Szildrd
jegyz6


