
Boda Község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2002.(Xll.13.) Kt. számú 
rendelete a Hulladékkezelési Közszolgáltatásról 

Boda Község Önkormányzata Képviselo-testülete (továbbiakban: képviselotestület) a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 8.§.(1), (2) bekezdése, illetve a 16.§.(1) 
bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XL!II.tv.23.§.-ában és a 25.§. (1 )-(3) 
bekezdésekben kapott felhatalmazás, valamint a végrehajtására kiadott 
213/2001.Kormányrendeletek eloírásainak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja. 

l. fejezet 

A rendelet célja 

1.§. 

A rendelet célja, hogy a köztisztaság és a közegészségügyi követelményeknek megfeleloen a 
települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggo kötelezo helyi közszolgáltatást 
szabályozza. 

a. A települési szilárd és folyékony hulladék összegyujtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására szervezett kötelezo helyi közszolgáltatás igénybevételének és 
biztonságos ellenorizheto teljesítésének rendjét, valamint 

b. A kötelezo közszolgáltatással összefüggo jogokat és kötelességeket. 

2.§. 

Általános rendelkezések 

(!) A képviselotestület a települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres 
összegyujtésérol, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelezo helyi közszolgáltatás 
útján gondoskodik. 

(2) A kötelezo helyi közszolgáltatás Boda község egész közigazgatási területére kite1:jed. 
(3) A község közigazgatási területén lévo valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi 

közössége, társasház tulajdonosi közössége, használója, birtokosa, kezeloje 
(továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkezo, illetve felgyülemlo 
települési szilárd és folyékony hulladék összegyujtésérol, elszállításáról és 
á1talmatlanításáról jelen rendeletben szervezett kötelezo helyi közszolgáltatás 
igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

( 4) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra. 
(5) A kötelezo közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen 

ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd vagy folyékony hulladék 
nem keletkezik és nem gyülemlik fel. 

(6) A rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatás teljesítésére jogot szerzett szolgáltató a közszolgáltató. 

(7) A rendeletben meghatározott folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
teljesítésére jogot szerzett szolgáltató a közszolgáltató. 

(8) A kötelezo helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a 
közszolgáltató végezheti. 

3.§. 



Értelmező rendelkezések 

(!) Háztartási hulladék: Az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 
pihenés, üdülés céljára használt helységekben és a lakóházak közös használatú 
helységeiben és területein, valamint az intézményekben rendszeresen keletkezo 
hulladék (szemét). 

(2) Egyéb szilárd hulladék: Az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és 
egyéb gazdasági tevékenység végzése során, valamint az önkormányzat és más 
közintézményekben rendszeresen keletkezo szilárd hulladék, illetoleg a közterületeken 
keletkezo vagy felhalmozódó szilárd hulladék, az újra használatra kerülo hulladék 
kivételével. 

(3) Települési szilárd hulladék: A háztartásokból származó szilárd hulladék, illetoleg a 
háztartási hulladékhoz hasonló jellegu és összetételu, azzal együtt kezelheto más 
egyéb szilárd hulladék, amely szabványos gyujtotartályban átmenetileg tárolható, 
rendszeres gyujtojárattal, zártrendszeru célgéppel szállítható és az ártalmatlanító 
helyen elhelyezheto. 

(4) Folyékony hulladék: Az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem 
bocsátanak ki szennyvízelvezeto hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül. 

(5) Lomtalanítás alá tartozó hulladék: A háztartásokban alkalmilag keletkezo nagyobb 
méretu darabos hulladék, amely szabványos gyujtotartályba nem gyujtheto és 
rendszeresen gynjtojárattal nem szállítható (nagyobb háztartási eszköz, berendezési 
tárgy, bútor stb.). 

(6) Kötelezo közszolgáltatás: A települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres 
gyujtésére, elszállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás. 

(7) Közszolgáltató: Boda község közigazgatási területén a rendelet 3.§-a é1ielmében a 
közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos jogosultsággal rendelkezo társas vagy egyéni 
vállalkozás. 

(8) Hulladékkezelési közszolgáltatási díj: A tulajdonos által a közszolgáltatás teljesítésére 
kizárólagos jogot szerzett közszolgáltatónak fizetendo, a képviselotestület által 
rendeletben megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd és folyékony 
hulladék szállításának, begyujtésének ártalmatlanító helyen történo elhelyezésének és 
átialmatlanításának díjhányadát is. 

(9) Gyártó: A termék eloállítója, illetoleg külföldi gyátió esetén importálója. 
(10) Tennelo: Akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik, vagy tevékenysége 

következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik. 
(11) Hulladékkezelo: Aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék 

birtokosától átveszi, kezeli. 
(12) Újra használat: A tennéknek az eredeti célra történo ismételt felhasználása, a többször 

felhasználható újratöltheto termék a forgási ciklusból tötiéno kilépésekor válik 
hulladékká. 

(13) Hasznosítás: A hulladéknak vagy valamely összetevojének a tennelésben vagy a 
szolgáltatásban történo felhasználása. 

(14) Ártalmatlanítás: A hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetre 
veszélyezteto, szennyezo, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, a környezet 
elemeitol történo elszigeteléssel vagy anyagi minoségének megváltoztatásával történo 
eljárások valamelyikének alkalmazásával. 

(15) Kezelés: A hulladék veszélyezteto hatásainak csökkentésére a környezetszennyezés 
megelozésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba töiiéno visszavezetésére 



irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a 
kezelo létesítmények utógondozását is. 

(16) Gyujtés: A hulladék rendezett összeszedése, válogatása, a további kezelésre történo 
elszállítás érdekében 

(17) Begyujtés: A hulladéknak a hulladék birtokosaitól történo átvétele, a hulladék 
biliokosa, vagy a begyujto telephelyén, továbbá a begyujtohelyen (gyujtopontokon, 
hulladékgyujto udvaron, tároló,- kezelo telepen) és a további kezelés érdekében történo 
összegyujtés, válogatás a begyujto telephelyen. 

(18) Szállítás: A hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleétive a szállítmányozást és 
fuvarozást is. 

(19) Elokezelés: A hulladék begyujtését, tárolását, hasznosítását, illetoleg ártalmatlanítását 
elosegíto, azok biztonságát növelo, a környezetterhelést csökkento tevékenység, amely a 
hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár. 

(20) Tárolás: A hulladéknak termeloje által a környezet veszélyeztetését kizáró módon 
végzett 3 évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése. 

II. fejezet 

A képviselőtestülct feladatai 

4.§. 

A képviselotestület feladatai különösen: 
(1) A kötelezo helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd és folyékony 

hulladék összegyujtésének, ártalmatlanításának, valamint a kötelezo közszolgáltatás 
rendjének rendeletben történo szabályozása és a rendeletbe foglaltak betatiásának 
ellenorzése. 

(2) A közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a 
közszolgáltató kijelölése, a közszolgáltatóval a kötelezo közszolgáltatás részletes 
feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerzodés megkötése. 

(3) A kötelezo közszolgáltatás díjának, esetleges kedvezményeknek, illetve a szolgáltatás 
igényességének megállapítása. 

(4) A települési szilárd hulladék átialmatlanítását, illetve hasznosítását szolgáló - a 
jogszabályokban meghatározott muszaki védelemmel rendelkezo, közszolgáltatás 
teljesítésével összefüggo hatósági jogok gyakorlása és ezzel kapcsolatos feltételek 
megteremtése. 

(5) A települési szilárd hulladék hasznosításának, újra hasznosításának és az 
ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a szelektív 
hulladékgyujtés elterjesztésének támogatása. 

(6) A szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a közszolgáltató 
tevékenységének segítése. 

(7) A kötelezo közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok 
évenkénti értékelése. 



Ill. fc,jezet 

A tulajdonos kötelezettségei 

5.§. 

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkezo, az ideiglenes tárolásra 
szolgáló (közmupótló) létesítmények, berendezések ürítésébol származó, illetve 
közüzemi csatornahálózatba, vagy más módon befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba 
nem vezetett folyékony hulladékot valamint a települési szilárd hulladékot gyujteni, 
továbbá annak begyujtésére feljogosított hulladékkezelonek átadni. 

(2) A tulajdonos az ingatlanon hulladékot nem halmozhat fel és az ingatlanon keletkezett 
hulladékot közterületre csak az elszállítás idejére helyezheti ki. 

(3) A tulajdonos a kötelezo közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot 
elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a közszolgáltató által 
nyújtott közszolgáltatást veheti igénybe. 

( 4) A kötelezo közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak 
köteles bejelenteni, hogy közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. 
Tulajdonosváltás esetén a bejelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli. 

IV. fejezet 

A közszolgáltatási szerződés 

6.§. 

(1) Az önkormányzat kötelezoen ellátandó közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosoknál 
keletkezo települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást 
(továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tmi fenn. 

(2) A közszolgáltatás kiterjed: 
a. A közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelo (továbbiakban: 

közszolgáltató) szállítóeszközéhez rendszeresített gyujtoedényben a 
közterületen vagy az ingatlanon összegyujtött és a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezése céljából 
történo rendszeres elszállításra. 

b. A települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény 
kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történo 
elszállítására. 

(3) A közszolgáltatóval a képviselotestület közszolgáltatási szerzodést köt, a települési 
hulladékkal kapcsolatos kötelezo helyi közszolgáltatás teljesítésével összefüggo 
részletes feltételek meghatározása érdekében. 

(4) Érvényes közszolgáltatási szerzodés nélkül a közszolgáltató a kötelezo közszolgáltatás 
körébe tatiozó tevékenységet nem végezhet. 

(5) A közszolgáltatási szerzodés az aláírás napján jön létre és - a felmondás e rendeletbe 
meghatározott eseteit kivéve - az aláírás napjától számított 10. év utolsó napján jár le. 

(6) Ha a közszolgáltatási szerzodés idobeni hatályát követoen - az újabb pályázat 
eredménytelensége miatt - újabb közszolgáltató kijelölésére és újabb közszolgáltatási 
szerzodés megkötésére nincs lehetoség, a képviselotestület a lejárt közszolgáltatási 
szerzodés idobeni hatályát legfeljebb 6 hónappal meghosszabbíthatja. 



(7) A közszolgáltatási szerzodésben a közszolgáltató kötelezettségének kell meghatározni: 
a. a közszolgáltatás folyamatos és teljes köru ellátását, 
b. a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti 

teljesítését, 
e. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségu és minoségu jármu, gép, 

eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségu 
szakember alkalmazását, 

d. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bovítheto teljesítéséhez szükséges 
fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését, 

e. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggo adatszolgáltatás rendszeres 
teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer muködését, 

f. a fogyasztók számára könnyen hozzáférheto ügyfélszolgálat és tájékoztatási 
rendszer muködését, 

g. a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását. 

(8) A közszolgáltatási szerzodésben a képviselotestület kötelessége: 
a. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltatók 

számára szükséges infonnációk szolgáltatása, 
b. a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 

tevékenységek összehangolásának elosegítése, 
e. a településen muködtetett különbözo közszolgáltatások elosegítése, 
d. a települési igények kielégítésére alkalmas hulladékgyujtésére, kezelésére, 

ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölése, 
e. a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása. 

(9) A közszolgáltatási szerzodésnek tartalmaznia kell különösen: 
a. a hulladék elszállításának gyakoriságát, gyujtésének módját, 
b. a közszolgáltatás teljesítésének igazolására és ellenorzésére alkalmas 

módszereket, 
e. a megjelölt ártalmatlanító helyek megnevezését, 
d. a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeit és módjait, 
e. a közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó eljárást és módszert, 
f. a közszolgáltatónak a tulajdonosok irányába fennálló tájékoztatási 

kötelezettségét és a kötelezettség teljesítésének módját, 
g. a közszolgáltatónak az önkonnányzat irányába fennálló éves költségelszámolás 

benyújtásának módját, 
h. a közszolgáltatási szerzodés módosításának és felmondásának okait, eljárási 

szabályait. 

A közszolgáltatási szerződés módosítása 

7.§. 

(!) A képviselotestület és a közszolgáltató egybehangzó akarattal akkor módosíthatja a 
közszolgáltatási szerzodés jogszabályban meg nem határozott tartalmi elemeit, ha az a 
pályázati kiírástól érdemi eltérést nem eredményez. 

(2) Ha a közszolgáltatási szerzodés megkötését követoen alkotott jogszabály a 
közszolgáltatási szerzodés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamennyi 
szerzodo fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerzodo felek egybehangzó akarattal a 
szerzodést módosíthatják. 



A közszolgáltatási szerződés megszűnése 

8.§. 

(1) A közszolgáltatási szerzodés megszunésének esetei: 
a. a szerzodésben meghatározott idotaiiam lejá1iával, 
b. a közszolgáltató jogutód nélküli megszunésével, 
e. elállásával, ha a teljesítés még nem kezdodött meg, 
d. felmondással. 

(2) A képviselotestület a közszolgáltatási szerzodést felmondhatja, ha 
a. a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat, vagy hatósági eloírásokat súlyosan megsé1iette, 
b. a közszolgáltató a közszolgáltatási szerzodésben megállapított kötelezettségét 

neki felróhatóan súlyosan megsértette. 
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerzodést akkor mondhatja fel, ha az 

önkormányzat a közszolgáltatási szerzodésben meghatározott kötelezettségét - a 
közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti és ezzel a közszolgáltatónak 
káli okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. 

( 4) A közszolgáltatási szerzodés felmondási ideje legalább hat hónap. 

V. fejezet 

A kötelező közszolgáltatás igénybevétele 

9.§. 

(1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. 
(2) A közszolgáltatás igénybevételének, illetoleg teljesítésének lényeges feltételeirol, 

valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról - a változás bekövetkezése elott 
- a közszolgáltató a tulajdonost írásban, illetve felhívás közzététele útján köteles 
é1iesíteni. Ha a közszolgáltatás feltételeiben elore nem látható okból következik be 
változás, a közszolgáltató étiesítési kötelezettségeinek más alkalmas módon is eleget 
tehet. 

(3) A tulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, hogy az ingatlanon a kötelezo 
szolgáltatás alá tartozó hulladék keletkezik. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 
keletkezo települési hulladék fajtáját, szokásos illetve várható mennyiségét. 

(4) Ha a tulajdonos által bejelentett hulladék egyéb szilárd hulladéknak minosül a 
kötelezo közszolgáltatás teljesítésérol - a hulladék mennyiségének megfeleloen - a 
tulajdonos és a közszolgáltató írásban szerzodést köt. Az egyéb szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változás esetén a 
közszolgáltató a tulajdonossal kötött szerzodés módosítását kezdeményezheti. 

A közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetése 

10.§. 

(1) Nem terheli a kötelezo közszolgáltatás igénybevételi kötelezettsége az üresen álló 
ingatlanok tulajdonosait. A megüresedés! 15 napon belül be kell jelenteni a 



szolgáltatónak. Ez esetben a megüresedését követo hó elso napjától mentesül az 
érintett a kötelezettség alól. Az ingatlan újbóli használatba vételét a tnlajdonos 15 
napon belül köteles bejelenteni a szolgáltatónak. A kötelezettség az igénybevétel 
megkezdésének napját követo hónap elsejétol áll fenn. 

(2) Boda község közigazgatási területén található közterületeken a kötelezo 
közszolgáltatás igénybevétele nem szüneteltetheto. 

VI. fejezet 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

11.§. 

(!) A települési hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díjat- a közszolgáltató 
javaslata alapján - a képviselotestület állapítja meg, melyet ki kell hirdetni. 

(2) A települési szilárd hulladék a képzodés helyérol hetente egyszer kerül elszállításra, a 
folyékony hulladék pedig akkor, amikor a tároló (szennyvízakna) 80%-os métiékig 
megtelt. 

(3) A települési hulladékkezelésért a képviselotestület által a közszolgáltatónak fizetett és 
a közszolgáltatási szerzodésben részletesen rögzített közszolgáltatási díj tartalmazza a 
környezetvédelmi eloírások betmiása mellett a hulladék ingatlan tulajdonosoktól 
történo begyujtését és az évente egyszeri lomtalanítás költségét. A szerzodésben 
rögzített díj továbbá fedezetet nyújt a települési hulladék hulladékkezelo telepre 
tötiéno elszállítására és a telepen történo kezelésére, magában foglalja a 
közszolgáltatás folyamatosságának költségét és a szolgáltató tartós muködöséhez 
szükséges nyereség fedezetét is. A díj egyben ösztönöz a közszolgáltatás biztonságos 
és legkisebb költségu ellátására. 

VII. fejezet 

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló tartályok és zsákok 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelességek. 

12.§. 

(!) A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyujtése és szállításra való átadása céljára az 
önkonnányzat által biztosított szabványos gyujto ta1iályt köteles használni, amely a 
közszolgáltató által rendszeresített célgépbe beürítheto, illetve azzal elszállítható. 

(2) Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában a 
gyujtotartály típusára, urtartalmára, számára a közszolgáltató által meghatározott 
feltételek az irányadók. 

(3) A tulajdonos köteles a közszolgáltatónak írásban három nappal korábban bejelenteni, 
ha ingatlanán a kötelezo közszolgáltatás alá tmiozó települési szilárd hulladék 
mennyiségét jelentosen meghaladó mennyiségu hulladék keletkezése várható. A 
bejelentés alapján a közszolgáltató a megjelölt idopontra vagy idotartamra a települési 
szilárd hulladék gyujtéséhez, illetve a hulladék gyujtésére alkalmas más gyujtoeszközt 
bocsát a tulajdonos rendelkezésére. 



A gyűjtőtartályok használatával, kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos jogok és 
kötelességek. 

13.§. 

(1) A települési szilárd hulladék gyujtésére szolgáló gyujtotatiályt a tulajdonos az 
ingatlanon belül köteles tárolni. A gyujtotartályt a közte1ületen csak közterület 
használati engedély alapján lehet folyamatosan tartani. 

(2) A tulajdonos köteles a gyujtotartályt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató 
által megjelölt idoben a közterületen, az elszállítást végzo jánnuvel megközelítheto és 
a leürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyujtotartály nem 
akadályozhatja a gépjánnu és gyalogos forgalmat és az elhelyezés egyébként sem 
járhat baleset vagy károkozás eloidézésének veszélyével. 

(3) A tulajdonos köteles a gyujtotartályt szükség szerint tisztítani és fe1iotleníteni. 
(4) Ha a gyujtotartályban olyan hulladékot helyeztek el, amely összetömörödött vagy 

belefagyott, illetve a tartályban lévo hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a 
tartályt az eloírt technológiával üríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a tartályt 
üríthetové tenni és az esetlegesen okozott kárt megtéríteni. 

(5) Szigorúan tilos a gyujtotmiályba folyékony, mérgezo, robbanó vagy egyéb olyan 
anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások életét, 
testi épségét, egészségét. 

A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása 

14.§. 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha 
a. nem a szolgáltató célgépéhez rendszeresített illetve a közszolgáltató által a 

tulajdonos rendelkezésére bocsátott gyujtotartályban vagy zsákban ke1ül 
átadásra, 

b. a gyujtotartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel a tulajdonosnak felróható 
okból nem ürítheto, 

c. a szállításra átadott hulladék az ürítés illetve a szállítás során a szállítást végzo 
személyek életében, testi épségében, egészségében kárt okoz. Továbbá a 
jármuben vagy berendezésében kárt okozhat, illetve az ártalmatlanítás során a 
környezetet veszélyezteti, 

d. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyujtotartály mérgezo, robbanó, 
folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd 
hulladékkal együtt nem gyujtheto, illetve nem ártalmatlanítható illetve nem 
minosül települési szilárd hulladéknak. 

(2) Az elso bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost haladéktalanul 
értesíti az elszállítás megtagadásának tényérol és okáról. A tulajdonos a megtagadási 
okot maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetésérol gondoskodni. Ha a tulajdonos 
e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb idopontjáig nem tesz eleget, a 
közszolgáltató a tulajdonos költségére és felelosségére a hulladék elszállításának 
megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. 



VIII. fejezet 

A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelességek 

15.§. 

(!) A közszolgáltató által évente egy alkalommal szervezett - elore meghatározott 
idopontban elvégzett - lomtalanítás keretében a közszolgáltató a lakosságnál 
keletkezett és a rendszeres elszállításra használatos gyujtotartályokban el nem 
helyezheto hulladékot elszállítja és ártalmatlanítja. 

(2) A lomtalanítás alá tartozó hulladékot a tulajdonos a közszolgáltató által meghatározott 
idopontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató a 
hirdetményében megjelölt. 

(3) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy 
az a jármu - vagy a gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületet és a növényzetet ne 
károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével. 

IX. fejezet 

A közterületen keletkező települési szilárd hnlladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 

16.§. 

(!) Aki közte1ületen közterületi használati engedélyhez kötött olyan árusító, szolgáltató, 
kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, amellyel 
összefüggésben kötelezo közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék 
keletkezik, köteles ezt a közszolgáltatónak bejelenteni és a közszolgáltatóval a 
közterületen végzendo tevékenység idotartamára valamint a várható hulladék fajtájára, 
összetételére és mennyiségére figyelemmel szerzodést kötni. 

(2) Közterület rendeltetésszeru nyilvános használata során keletkezo települési szilárd 
hulladék gyujtésérol és elszállításáról a közszolgáltató gondoskodik. A közterületen 
keletkezo települési szilárd hulladék gyujtésére és elszállítására a polgármester a 
közszolgáltatóval külön szerzodést köt. 

17.§. 

A hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések megtartásának ellenorzését - a 
vonatkozó jogszabályok szerint - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
illetékes szervezete végzi. 

X. fejezet 

Szabálysértések 

18.§. 

(!) Az 1999. évi LXIX. Tv. értelmében szabálysértést követ el és 30.000.-forintig terjedo 
pénzbírsággal, illetve 10.000.-forintig terjedo helyszíni bírsággal sújtható, aki 



a. a kötelezo közszolgáltatás teljesítése érdekében a rendeletben eloírt bejelentési 
kötelezettségének nem tesz eleget (5.§.(4), 10.§.(1), 16.§.(1), 

b. a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul végez (2.§.(6)
(7)-(8) bekezdés), 

e. települési szilárd hulladékot ingatlanán felhalmoz, illetve a közterületre vagy 
más ingatlanára a rendeletben megállapított feltételektol eltéroen kihelyez 
(5.§.(1), (2), 13.§.(1) bekezdés), 

d. a gyujtotartályba folyékony, mérgezo, robbanó, vagy egyéb olyan veszélyes 
anyagot helyez el, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások 
életét, testi épségét, egészségét (13.§.(5) bekezdés), 

e. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának a közszolgáltató általi 
jogszeru megtagadását követoen a megtagadás alapjául szolgáló okokat a 
hulladék elszállításának újabb idopontjáig nem szünteti meg (14.§.(2) 
bekezdés), 

f. lomtalanítás alá tartozó hulladékot a közszolgáltató által megjelölt idoponttól 
eltéro idoben kihelyez, illetve olyan hulladékot helyez ki, amelyre a 
lomtalanítás nem vonatkozik (15.§.(2),(3) bekezdés), 

g. települési szilárd vagy folyékony hulladékot Boda község közigazgatási 
területére beszállít. 

(2) A települési hulladékkal kapcsolatos szabálysé1iési ügyekben elso fokú hatóságként 
Boda község jegyzoje jár el. 

Xl. fejezet 

Záró rendelkezések 

19.§. 

(!) E rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejuleg hatályát veszti a 6/1997 .(VIII.! )Kt. számú 

rendelet 8.§.-a. 
(3) A rendelet kihirdetésérol a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV:tv.16.§.(2) 

és (3) bekezdésének értelmében a helyben szokásos módon a jegyzo gondoskodik. 

Kovács Gyozo 
Polgármester 

Dr. Bunna Gyula 
Jegyzo 

A fenti rendelet kihirdetése 2002. december 13.-án megtörtént. 

Boda, 2002. december 13. 

Dr. Bunna Gyula 
Jegyzo 


