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Botykapeterd Kiizsdg Onkormin yzata K6pviseld-testti let6nek
512004. (VII.1 2.) rendelete

A H uLLAon xxrzELESr KlzszaLcArrarAsnol

Botykapeterd Kcizs6g Onkorm6nyzata Kdpviseld-testtilete (tov6bbiakban: kdpviseld-
testtilet) a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. tdrvdny (tovibbiakban: Hgn.)
23. $-6ban kapott felhatalmazis alapjin az alilbbi rendeletet alkoda.

I. feiezet
A rendelet c6lja

l.$

A rendelet c6lja, hogy a kciztisztasfg, a kdrnyezetv6delem 6s a kcizeg6szs6giigyi
kdvetelm6nyeknek megfelelcien a teleptil6si sziliird hullad6kkal cisszefii996 kcitelez6 helyi
ko zszol gtitat 6st s z ab ii ly ozza.

Arrar,ANo*mLKEZESEK

A rendelet hatilva
2.$

(l ) A kcitelezci helyi ktizszolg6ltatds a kcizs6g eg6,szkozigazgatisi teruletere kiterjed.

(2) A rendelet hat6lya kite{ed a kcizs6g teriiletdn l6v6 valamennyi ingatlan tulajdonos6ra,
tulajdonosi kdzciss6g6re, hasznil6jfra, birtokosira, kezelcij6re (a tov6bbiakban egytitt:
tulajdonos).

(3) A rendelet hatilya nem terjed ki a vesz6lyes hulladekra 6s a folydkony hullad€kra.

(4) A kcitelez6 kOzszolgdltat6st a tulajdonosnak nem kell azokon a be6pitetlen
ingatlanokon ig6nybe venni, amelyeken telepi.il6si szil6rd hullad6k nem keletkezik 6s nem
gytilemlik fel.

AKIzszoLGALrATAs 
"rtffi*AK RENDJE ES rvroD.la, a

K0ZSZOLcAT T,ITo ES AZ I NGAT LANTULAJDONOS JOGAI,ES
KOTELESSECU

A kiizszolgdltat6
3.$

(l)A kcitelezci helyi kdzszolg6ltat6s kcirebe tartozo tev6kenys6get kizir6lag a
kd zszol g6ltat6 v6 gezh et i.

(2) A telep{il6si szil6rd hullad6k kezelds€re irinyul6 kcizszolgiltat6st a kcizs6g
kdzigazgatisi terUlet6n a Duna-Dr6va Menti Hullad6kgazd6lkod6si Kft (DDMHG Kfg



l6tja el (a tovAbbiakban: H)zszolgaltatd). A kdzs6g hat6rain beliil a kcizszolgiltat6
krizszolg6ltatdst rendszeresen kciteles ellitni.

A teleptil6si szildrd hullad6k elszdllitisa
4.$

(l) A teleptil6si szilird hullad6k a kcizszolg6ltat6val trirt6nt megillapodis alapj6n a
k6pzcid6s hely6rcil k6thetente egyszer keriil elsz6llitAsra.

(2) A teleptil6si szilird hullad6k gytijt6se 6s elsz6llit6sra val6 6tadisa a keletkezci

hullad6kmennyis6g 6s a gyiijt6s gyakoris6ga alapjan meghatirozott 110 literes iirtartalmti,
szabvdnyos hullad6kgyrijt6 ed6nyzetben tci(6nik. A szabv6nyos gyrijt6tart6lyb6l minden
tulajdonos az adott ingatlanon legalibb egyet kciteles beszerezni, azt ig6nybe venni,
illetve hasznAlni.

(3) Az egydb szilArd hullad6kkal kapcsolatos kdzszolg6ltatds vonatkoz6s6ban 
^gyiijt6tartdly tipusdnak (pl kont6ner), rirtartalm6nak, szilminak meghat6roz6sakor a

kdzszolg6ltat6 6s a tulajdonos krizdtti megillapod6s az ir6nyad6.

(4) A tulajdonos kciteles a kcizszolgAltat6nak frdsban legal6bb 3 (h6rom) nappal

koribban bejelenteni, ha ingatlanin a kcltelez6 kcizszolgAltat6s al6 tartaz6 telepiil6si
szilard hullad6k mennyis6g6t jelent6sen meghalad6 mennyis6gii hullad6k keletkez6se

varhat6.
A bejelent6s alapjdn a kcizszolg6ltat6 a megjelcilt idcipontra vagy id6tartamra a telepi.ildsi

szil6rd hullad6k megfelelci gyiijt6sdhez, illetve elsz6llit6s6hoz alkalmas nagyobb
iirtartalmri vagy tov6bbi gyrijt6tartilyt, illetve a hullad6k gytijt6s6re alkalmas m6s

gyrijt6eszkdzt bocsft a tulajdonos rendelkez6s6re. A kdzszolgiltat6 a hullad6k

elszillitdsr6l 6s frtalmatlanit6sar6l a meg6llapodfs szerinti dij ellen6ben gondoskodik.

(5) Tdbblethullad6k kizir6lag a kcizszolgiltat6t6l v6s6rolt, a kozszolg6ltat6 jelz6s6vel

ellitott zsfkokban helyezhetci el.

(6) A teleptil6si szilard hullad6k gyiijt6s6re szolgil6 gyrijt6tartdlyt a tulajdonos az

ingatlanon beltil kciteles tArolni. A gyiijtdtartAly tart6san a kciztertileten az dnkormhnyzat
6ltal kiadott kdzteriilet-hasznilati enged6ly alapj in lehet tartani.

(7) A tulajdonos kdteles a gytijtcitart6lyt a hullad6k elszillit6sa c6lj6b6l a kcizszolg|ltato
6ltal megjeldlt id6ben, a kcizteriileten az elszAllit6st v|gz6 jArmtivel megkcizelfthetci 6s a

lei.irit6sre alkalmas helyen (pl. a jrlrda szel6n v^gy a kihelyezett gyiijtciponton) elhelyezni.

A kihelyezett gyrijt6tartilly nem akadilyozhatja a g6pjirmti- 6s gyalogosforgalmat, 6s

elhelyez6se egy6bk6nt sem j6rhat baleset vagy kArokozis ekiid6z6s6nek vesz6ly6vel.

(8) A tulajdonos kciteles a gytijt6tartillyt szi.iks6g szerint tisztitani 6s fertdtleniteni.

(9) Ha a gyiijtcitartilyban olyan hullad6kot helyeztek el, amely dsszetcimrirddcitt vagy

befagyott, illetve a tartdlyban levci hulladekot fgy 6sszepr6selt6k, hogy emiatt a tartilyt
az ellirt technol6giAval nem lehet i.irfteni vagy a hullad6k az edfinyzetbe befagyott, a

tulajdonos k6teles a tartilyt tirithet6v6 tenni.



(10) Nem szabad a gyrlijtcitartilyba foly6kony, forr6, mdrgez6, robban6 vagy egy6b olyan
anyagot elhelyezni, amely veszllyezteti a szitllitirssal foglalkoz6k vagy m6sok 6let6t, testi
6pseg6t, egeszseg6t vagy az 6rtalmatlanit6s sor6n a kdrnyezetet.

(ll) A hdztartrlsi hullad6kkal kapcsolatos kcizszolg6ltatds ig6nybev6tel6nek, illetcileg
teljesites6nek lenyeges felt6teleircil, valamint a f'eltdtelekben bekdvetkezett v6ltoz6sokr6l
^ av|ltozirs bektjvetkez6se el6tt - a k6zszolg6ltat6 a tulajdonost ir6sban, illetve felhivis
kozzetdtele itjen kdteles 6rtesfteni. Ha a kdzszolgiltatis feltdteleiben el6re nem l6that6
okb6l kdvetkezik be v6ltoz6s, a kdzszolg6ltat6 6rtesit6si kcitelezetts6g6nek mfs alkalmas
m6don is eleget tehet.

(12) Kozszolg6ltat6 kdteles a hullad6kgyr.ijt6 eddnyzet tirft6set kimdletesen, a tcjle
elv6rlrat6 gondoss6ggal elv€gezni. A hullad6kgytijtri ed6nyzetben okozott kfrokat a
kozszolg6ltat6 akkor ktjteles megt6riteni, ha a meghibisod6s neki felr5hat6 okbdl
kdvetkezett be, egy6b esetben a javitis, p6tlds, csere kcilts €,ge a tulajdonost terheli. A
kdzszolg6ltat,S a karbantart6si munk6k, valamint a javitisi munk6k elv6gz6s6nek
id6tartamAra hullad6kg yiijti5 edlnyzetet biztosit.

A teleptil6si szil6rd hullad6k elszrillitisfnak megtagadfsa
s.s

(1) A kdzszolg6ltat6 megtagadhatja a hullad6k elsz6llitiis6t, ha:
a) a hulladdk nem a krizszolgiltat6 celg€plhez rendszeresftett, illetve a

kcizszolg6ltat6 eltal a tulajdonos rendelkez6s6re bocs6tott gytijt6tart6lyban vagy
zs6kban keriil itadAsra;

b) a gytijtcitartiiy az alkalmazott gepi tirit6si m6dszerrel a tulajdonosnak
felr6hat6 okb6l nem tirithetri;

c) a sz6llit6sra 6tadott hulladdk az ririt6s, illetve a szillitds sor6n a sz:illit6st v6gz6
szem6lyek 6let6ben, testi eps6geben, eg6szs6g6ben, tov6bb6 a jirmriben vagy
berendezds6ben k6rt okozhat, illetve az hrtalmatlanit6s sor6rr a kdrnyezetet
vesz6lyezteti,

d) €rzikszervi 6szlel6ssel megdllapithat6, hogy a gyrijtcitart6ly mergez6, robband,
foly6kony, veszdlyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a teGpi.ilesi szil6rd
hulladdkkal egytitt nem gyrijthetci, illetve nem drtalmatlanfthat6 vagy nem
mincisi.il teleptil6si szil6rd hullad6knak.

(2) Az (l) bekezd6sben meghat6rozott esetekben a kozszolgiltat6 a tulajdonost
haladdktalanul ertesiti az elszilllitis megtagadis6nak t6ny6r6l es oter6t. A tulajdonos a
megtagad6si okot maga koteles megszrintetni vagy megsziintetds6rcil gondoskodli.
Ha a tulajdonos e kdtelezetts6gdnek a hullad6li elszlllitesdnak iua-bb idripontj6ig nem
tesz eleget, a kdzszolgrlltat6 a tulajdonos kdlts6g6re 6s felei6ss6g6re a hullad6k
elsz6llitdsinak megtagadisira okot ad6 kcirtilmdnyt megsziinteti vagy m6ssal
megsztintettefi. Az ezzel kapcsolatban felmeriil tctbbletkdltsegeket az cinkorm6nyzatnak
jog6ban 6ll a tulajdonossal szemben 6rv6nyesfteni.



A lomtalanitis
6.$

A haztartisban alkalmilag keletkez6, nagyobb m6retti darabos hulladdkot, amely
szabvi{nyos gytijtdtartdlyban nem gyiijthet6 6s rendszeres gytijtcijirattal nem sz6llithat6
(pl. nagyobb hAztartdsi eszkciz, berendez6si titrgy, britor), szervezett cisszegyiijt€s6rcil,
elszAllitdsdr6l 6s irtalmatlanitisir6l a krizszolgiltat6 dvente egy alkalommal
t6rit6smentesen gondoskodik.

(2) A lomtalanitds id6ponddr6l, valamint a teriileti feloszt6sr6l a kcizszolg6ltato az

dnkorminyzaton kereszttil 6rtesiti a lakoss6got. A lomtalanit6s al6 tartozo hulladdkot a

tulajdonos a kdzszolg6ltat6 6ltal meghatirozott idcipontban helyezheti ki elszdllitis
c6lj6b6l a hirdetm6nyben megjeldlt helyre.

(3) A lomtalanitds keretdben elsz6llit6sra kihelyezett hullad6kot rigy kell elhelyezni, hogy
az a jirmfi- vagy gyalogosforgalmat ne zava1a, a zcildtertileteket 6s a nciv6nyzetet ne
kirositsa, tov6bbine j6{on baleset vagy k6rokoz6svesz6ly6nek elciid€z6s6vel.

A telepiildsi szilird hullad6k elhelyez6se
7.$

(l) A kcizszolgiitat6 a kozs6g teriiletdn begyiijtritt 6s elszillitds c6ljdb6l itvett
teleptil6si szil6rd hullad6kot a kijeldlt hullad6klerak6 telepen, vagyis a sellyei
hullad6klerak6ban helyezheti el. A kozszolg|ltato kciteles a jogszab6lyi

el6ir6sokat betartva a telepiil6si szilird hullad6k irtalmatlanitAsar6l gondoskodni.

(2) A haztart6sokb6l szirmaz6 elktildnitetten gyfijtdtt hullad6kot (szines, vegyes 6s

kartonpapir, feh6r 6s szines tiveg, textil stb.) a tulajdonos a kcizszolgiltat6 6ltal

miikcidtetett lakoss6gi hulladdkgyiijt6 udvarban kcizvetleniil is elhelyezheti.

(3) A lakoss6g az 1 m3-n6l kevesebb mennyis€g$ hAztartdsi hullad6kot, illetve a

hullad6k lefed6s6re alkalmas Iiildet vagy tdrmel6ket saj6t jdrmriv6vel t€rit6s

n6lkiil besz6llithatja a hullad6klerak6 telepre vagy a nyitvatartiisi id6n kivi.il annak

bej arata elcitt elhel yezett nyitott gyiij tdtart6lyb an helyezheti el.

A szelektfv hullad6kgyfijt6s tdmogatfsa
8.$

A k6pvisel6-testiilet a teleptil6si szil{rd hulladdk hasznosit6sinak, rijra haszn6lat6nak 6s

az artalmatlanitand6 hullad6k mennyis6g6nek cscikkent6se 6rdek6ben timogada a

szelektiv hullad6kgyiijt6s elterj eszt6s6nek megval6sit6s6t.

A tulajdonos teleptil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos egy6b kiiteless6gei

e.$

(l) A tulajdonos kciteless6ge, hogy az ingatlanan keletkez6 vagy birtok6ba kertilt
telepiil6si szilArd hullad6k mennyis6gdt a lehet6 legalacsonyabb szinten tartsa, valamint a

kcirnyezet szennyezds6t megel6z6 k6rositisitkizir6, misok testi 6ps6g6t,klz€rzet|t, a
kcizbiztons6got nem veszllyeztet6 m6don gytijtse illetve tirolja annak elsz6llit6s6ig.

4



(2) A tulajdonos az ingatlanon teleptil6si szil6rd hulladdkot nem halm ozhat fel, Es az
ingatlanon keletkezett hullad6kot kcizteriiletre nem helyezheti ki.

(3) A tulajdonos a ktitelezci kcizszolgiltatis krir6be tartozo teleptil6si szil6rd hullad6kot
elszillitisra kizhr6lag a kcizszolgdltat6nak adhatja 6t, €s kizir6lag a k6zszolg6ltat6 6ltal
nyuj tott szolgilltatfust veheti ig6nyb e.

(4) Ah|ztartisi hullad6kra vonatkoz6 kcitelez6 kdzszolgAltatis krir6be a tulajdonos 6s a
kdzszolgilltat6 kciztitt jogviszonyt a krizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek t6nye, illetve a
tulajdonos mulasztisa eset6n a kcizszolgfltat6nak a kcizszolg6ltatis teljesit6s6t r6utal6
magatartisa hozza l6tre. A teljesit6s riutal6 magatartis6nak mincisiil a k6zszolgiitato
r6sz6rci I a hiutartisi hul lad6k elszdll itisanak megkis6rl6se.

(5) A kcjtelez6 kdzszolgiitatdsba rijonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a kcizszolgdltat6nak
kdteles bejelenteni, hogy a kdzszolgdltatds ig6nybev6tel6re k6telezett6 v6lt.
Tulajdonosv6ltAs eset6n a bejelent6si kdtelezettseg az rij tulajdonost terheli.

A kiiztertlleten keletkez6 telepiil6si szil6rd hullad{kkal
kapcsolatos kOzszolgiltat{s

10.$

(l) Aki kciztertileten kcizteriilet-haszn6lati enged6lyhez kcitritt olyan arusit6, szolg6ltat6,
kereskedelmi vagy egydb tev6kenysdget v6gez vagy kivan v6gezni, amellyel
dsszefiigg€sben kcitelez6kdzszolg6ltat6s al6tartozo teleptil6si szil6rd huliad6k keletkezik,
kciteles ezt a kdzszolgiltat6nak bejelenteni, 6s a kcizszolgiltat6val a kcjzteriileten
v6gzend6 tev6kenys6g id6tartamira, valamint a v6rhat6 hullad6k fajti$Lra, cisszet6tel6re
6s mennyis€g6re figyelemmel szerzldlst k0tni.

(2) Akdztertilet rendeltet6sszerii nyilv6nos hasznilata sor6n keletkez6 telepiil6si szilard
hulladdk gyiijt6sdrdl 6s elsz6llit6sir6l az Onkorminyzat gondoskodik. A kdzteriileten
keletkezcj telepiil6si szilird hullad6k gyiijt6s6re 6s elszdllit 6s6ra az cinkorm6nyzat a
k6zszolg6ltat6val - figyelemmel a hullad6k viirhat6 mennyis6gdre, a gyrijt6s .n-OO;at.
6s az elsz6,llit6s gyakoris6gira - kiilcjn szerz6dest kcit.

A k6zszolgiltatisi szerz6d6s
u.$

A k6pvisel6-testiilet a kdzszolg6ltat6val kdtdtt kcizszolg6ltatisi szerz6d6st a
k6pvisel6 -testtileti ti I 6s en tilr gy alj a 6s hatarozatdval hagyj a j 5v6,

A ktizszolg hltat6 beszf mol6si kiitelezetts6ge
12.$

A kcizszolgiltat6 kcjteles a tev6kenys6gdr6l a k6pvisel$-testtiletnek 6vente beszimolni,
amely besz6mo16 kapcs6n a kdpvisel6-testtilet a krizszolgdltat6val 6s a kcizszolgriltat6ssal
kapcsolatos tapasztalatokat drtdkeli.



A kiizszolgiltatis kiitelez6 ig6nybev6tel6nek sziinetel6se
13.$

(l) Az ingatlantulajdonos bejelentheti irisban, legahibb 15 (tizenrit) nappal korrlbban a

kcizszolgdltatis szilnetel6sdre vonatkoz6 ig6nydt a kcizszolg6ltat6nak, ha legalibb 30
(harminc) napig nem tart6zkodik az ingatlanon 6s emiatt nem keletkezik telepi.il6si
szilard hullad6k.

(2) A kcizs6g teriilet6n tal6lhat6 kcizteriileteken a kcitelez6 kdzszolgiltat6s igdnybev6tele
nem szi,ineteltethetri.

A hullad6kkezel6si kiizszolgiltatrflsi dfj
14.$

(1) A telepiil6si szilard hullad6kkezel6si krizszolg6ltatAsi dijat az cinkorminyzat tlriti
meg a kdzszolg6ltat6nak, az ingatlantulajdonost a k6thetenk6nti telepiil6si hullad6k

elszillit6sddrt ki.ilcin dijfizet6si kdtelezetts6g nem terheli.

(2) A teleptil6si hullad6kkezellsi kcizszolgfltat6si dij megr{llapitAsinak r€szletes
szabilyait a 2421 2000. (XIL 23 .) Korm. rendelet tartalmazza.

Szabilvs6rt6sek
r-s.s

A jogellenes magatartasokat magasabb szintti jogszabilyok (pl. Btintet6 Ttirv6nykcinyv,
Polgari Tcirv6nykdnyv) szabillyozzhk. A kcimyezetv6delemmel 6s a kciztisztasiggal
kapcsolatos szab6lys6rt6seket a szabdlys6rt6seknil sz6l6 1999. 6vi LXIX. tv. 6s

v6 grehaj t6si rendel ete tartalmazza.

IV. feiezet
ZARO RENDELKf,ZESEK

16.$.

A rendelet 2004.jflius l2-En l6p hat6lyba.

A rendelet hatAlyba l6p6s6vel egyidejtileg Botykapeterd Kdzs6g Onkorminyzata
K6pvisel6-testtilet6nek hullad6kgazdillkodisr6l sz6l6 312003. (11.24.) cinkormiinyzati
rendelete hatilydt veszti.

Botykapeter+"?004. jrilius 8.
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