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B6ly Vf ros Onko rm iny zata K6pviseldtestiilet6nek

8/2004.(IV. I 5.) iinkor mfinyzati rendetete

a telepi.il6si szilird hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi kOzszolgdltat{sr6l

(Egysdges szerkezetben a m6dositdsokrdl sz6l6 S/2012.(Y.17.) dnkormdnyzati rendelettel)

B6ly Vriros Onkorm6nyzatdnak Kdpvisel6testtilete a hullad6kgazd6lkodrisr6l sz6l6 2000. dvi
XLIII. tdrv6ny (Hgt.) 23.$ bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjin az alilbbi rendeletet
alkotja.

I.
Altalfnos rendelkez6sek

=l.\'i-n \ ;) l-.

l.$

(l) B6ly V6ros Onkormrinyzata (atov6bbiakban: Onkorm inyzat) a jelen rendeletben foglaltak
szerint hulladdkkezel6si kozszolg6ltat6st szervez a teleprilesi slil6rd hulladdk rendszeres
gytijtds6re, elsziiliti.sira, furtalmatlanitishra ds kezelds6re, 6s ezen tev6kenysdgek
ell6t6sr6l kotelez6 helyi k6zszolg6ltat6s ritj6n gondoskodik.

(2) Akdzszolgiitat6s cdlja akbztisztasiig, a telepiilestisztasirg biztosit6sa, a kdzeg6szsdgiigy,
valamint az 

'pitett 
6s termdszeti kdrnyezet vddelme. A kdtelezti kctzszolg6l titaiia

vonatkoz6 rendelkezdsek c6lja a klzszolgilltat6s kiszimithat6, folyamatos 6s biionsrigos
ellilt6sa, a tevdkenys6g ellen6rizhet6sdge.

(3) A telepi.ildsi szilfird hullad6kkal kapcsolatos helyi kozszolgdltat6s B6ly v6ros (a
tov6bbiakban : te I epi.il6s) mindenk ori kdzi gazgat6s i teriilet6re te4 ed ki.

(4) A teleptlds kdzigazgat6si teniletdn l6vci valamennyi ingatlan tolujdoooru, birtokosa vagy
hasznil6ja (a tov6bbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlaniln keletkez<i teleprildsi szil61d
hulladdk gytijtds6rtil 6s annak a begyrijtds6re feljogositott ds engeddllyel rendelkezo
hulladdkkezel6nek tdrt6n6 6tadds6r6l az e rend,.i.tb.n meghatirrozott m6don k6teles
gondoskodni"

(5) Tilos a hulladdkot elhagyni, - a gytijtds, a begyrijtds, lerak6s szabhlyaitol elt6rrj m6don -felhalmozni, ellenorizetlen k<jriilmdnyek k6z6tt eihelyezni, kezelni.
(6) A telepiilds kozigazgat6si teriiletdn a telepiil6si szilard hullad6kkal kapcsolatos krjtelez6

helyi kozszolgriltat6s teljesitdsdre jogosult, illet6leg kritelezett kdzszoig6lttat6 a HUBA-KoM Szolgriltat6 Korl6tolt Felelossdgri Tdrsasdg. (a tov6bbiakban : SzolgTltatatoy

(l)

(2)

2.$

Az Onkormiinyzat a hulladdkgazd6lkodrisi feladatainak
e gyrittmtik<idik S zaj k, versend krizsd g onkormin y zati' al.
Az egytittmrikddds tartalmlt 6s feltdteleit krilcjn szerzldes rijgziti.
egyi.ittmtikod6s keretdben jer6li ki az drintett teleptil6sek
hulladdkkezelcj ldtesftmdnyek helydt.

ell6t6sa drdekdben

Az Onkormhnyzat az
igdnyeit kiel6git6
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3.$

E rendelet alkalmaz6siban:
1. teleptil6si sziliird hulladdk: a hiztarthsokb6l sz6rmaz6 - rendszeresen vagy alkalmilag

kdpziSdt5 szil6rd hulladdk, illetoleg a hilztarthsi hulladdkhoz hasonl6 jellegti ds

6sszet6tehi, azzal egyutt kezelhet6 m6s hullad6k, kiv6ve az egyeb jogszabilyokban
meghathrozott vesz6lyes hullad6kot 6s a radioaktiv hullad6kot;

2. hintartis: a lak6s, pihen6s, iidiil6s cdljait szolg6l6 ingatlan, fiiggetleniil att6l, hogy az adott
ingatlan mag6n (kiil<in) tulajdonban vagy kdzris tulajdonban van-e;

3. lomtalanit6s al6 tartoz6 telepiildsi szil6rd hullad6k: az az alkalmilag kdpzoddtt vagy
felhalmoz6dott telepill6si szildrd hullad6k, amely a krizszolg|ltathst vegzo Szolg6ltat6 Sltal
rendszeresitett gytijt6ed6nyzetben m6rete vagy mennyisdge miatt nem helyezhetS el;

4. ingatlantulajdonos: az a termlszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 szervezet, akinek/amelynek ingatlan6n teleptil6si szil6rd hullad6k keletkezik;

5. 6rtalmatlanit6hely: a teleptl6si szil6rd hullad6k 6rtalmatlanit6s6t szolg616,kizhr6lag erre a
cdlra l6tesitett 6s az Onkormfunyzat 6ltal kijekilt lerak6hely, l6tesitm6ny;

6. hasznosit6hely: teleptl6si szil6rd hullad6knak vagy valamely 6sszetev6jdnek a termel6sben
vagy a szolgiltatdsban tdrt6n6 felhaszn6l6s6ra szolgii6, kizir6lag erre a cdlra ldtesitett ds

az OnkormSnyzat 6ltal erre kijekilt ldtesitmeny;
7. hulladdkkezelo: aki a teleptil6si szil6rd hulladdkot gazdasigi tevdkenys6ge ktirdben az

ingatlan tulajdonos6t6l 6tveszi, begyrijti, elszilllitja, throlja, hasznosida, illetve
6rtalmatlanida;

8. hulladdkkezeldsi tevdkenysdg: a hulladdk gyrijt6se, begyrijt6se, sz6llit6sa, el<ikezel6se,

t6rol6sa, hasznosit6sa 6s 6rtalmatlanit6sa;
9. hullad6kgazd5lkod6s: a hulladdkkal risszefiigg6 tev6kenys6gek rendszere, bele6rrve a

hullad6k keletkez6s6nek megelozlsdt, mennyisdgdnek 6s vesz6lyessdgdnek csokkentdsdt,

kezel6sdt, ezek tervezdsdt 6s ellen6rzdsdt, a kezelo berendez6sek 6s l6tesitm6nyek
iizemeltet6sdt, bezhrhsSt, ut6gondozilsht, a mtik0d6s felhagy6s6t koveto vizsg6latokat,
valamint az ezel<hez kapcsol6d6 szaktan6csaddst ds oktat6st;

10. szolg6ltat6: B6ly telepiilds kdzigazgat6si teruletdn a telepiil6si szil6rd hulladdkkal

kapcsolatos helyi kozszolg6ltat6s ell6tis6ra az e rendelet szerint kizilr6lagosan feljogositott
hullad6kkezel5;

11. hulladdkkezeldsi kozszolgAltaths: ajelen rendelet 3.$ (1) pontj6ban megjelolt telepi.ildsi

szil6rd hullad6knak a feljogositott Szolg6ltat6 6ltal az ingatlantulajdonosokt6l t6rtdn6

rendszeres begytijt6se, elszilllititsa, t6rol6sa, 6rtalmatlanitisa 6s hasznosithsa (a hulladdk
keze l6s e), illet6 le g kezelo l6tesitm6ny iizemeltet6 s e, mrikddtet6 s e.

Az 6nkor minyzat ktizszolgiltatat6ssal kapcsolatos feladatai

4.$

(1) Az Onkorm6nyzat az ingatlantulajdonosokn6l keletkez6 telepiil6si szil5rd hullad6k

kezel6s6re hullad6kkezeldsi kozszolgiltat6st szervez 6s tart fenn. Feladata e tekintetben

kiildncisen:
a.l a helyi krizszolg6ltat6s krir6be tartoz6 teleptil6si szil6rd hulladdk rendszeres

begytijt6s6nek, elsz6llft6sinak 6s irtalmatlanit6s6nak megszervez6se;

b.l a kOiszolg6ltat6s ellfuthshra Szolg6ltat6 kiv6laszt6sa, a Szolg6ltat6val szerzodds

megkot6se;
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c.l gondoskod6s a Szolg6ltat6 rendelkezdsdre bocs6tott telepiildsi szil6rd hullad6k
elhelyez6s6re szolg6l6 ilrtalmatlanit6hely, hasznosit6hely kialakit6s6r6l,
fenntart6s 616 l, tizeme ltet6s6r6 l, me gsztintetd s 6nl l, illetve rekultiv6ci6j fu6 l,

d./ a teleptl6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos egyes, a jogszab6lyban meghatiirozott
hat6s6gi j ogkdrrik gyakorl6sa,

e.l aklzszolg6ltat6ssal osszefiigg6 - egydb jogszab6lyban nem rendezett - dnkorm6nyzati
feladat-ds hat6skdr meg6llapit6sa.

(2) AkozszolgilltatSs a kdzszolg|ltat6s ell6t6sSra feljogositott Szolg6ltat6 sz6llit6eszk6z6hez
rendszeresitett gytijttleddnyben, a krizteriileten vagy az ingatlanon rlsszegyiijtrjtt, 6s a
Szolg6ltat6 rendelkezdsdre bocs6tott, a jelen rendelet 3.$ 1. pond6ban megjel6li teleptil6si
szil6rd hullad6k elhelyez6s c61j6b6l tdrt6nri rendszeres elszitllithshra terjed ki.

(3) Az Onkorm6nyzat a telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos feladatainak megval6sit6sa
sor6n, a hullad6kgazdillkodhs tdrv6nyben megfogalmazott c6ljainak eldrdse 6rdek6ben
egyiittmtikddik m6s teleptil6si 6s t6rs6gi onkormiinyzatokkal.

Az ingatlantulaj d o no s kiitelezetts 6gei

s.$

(l) Az ingatlantulajdonos ktiteles az ingatlan6n keletkezS telepiil6si szil6rd hulladdkot az e
rendeletben meghat6rozott m6don 6s helyen gytijteni, tbv6bb6 hasznosit6s6r6l vagy
6rtalmatlanithshrol gondoskodni. Alapvetri kritelessdge e tekintetben, hogy:
a./ a teleptildsi szil6rd hullad6kot - ktlonds tekintettel a hulladdk tov6bbi kezel6s6re - az

elsz6llit6sr a v al6 6rvdteli g gyiij tse, i lletve t6r olja,
b.l az ingatlan6n keletkez6 teleptil6si szllfurd hullad6k kezel6s6re az flnkorm1nyzat 6ltal

szervezett k<izszolg6ltat6st vegye ig6nybe, illetve a hulladdkot a begyiijt6sre e
rendeletb en felj ogo sitott hullad6kkezel6nek adj a 6t,

c./ a hulladdk gytijt6se sor6n megfelel6 gondossSggal j6rjon el annak drdek6ben, hogy a
hullad6k m6sok 6let6t, testi dps6g6t, eg6szs6gdi es-iO k6z6rzet6t ne vesz6lyeztesse, a
kozs6g termdszetes ds dpitett kdrnyezet6t ne szenny ezze, a nov6ny - 6s 6llaiviligot ne
kdrosftsa, a krizrendet ds a kozbiztons6got n ruuaiia,

d.l az ingatlan6n keletkez<i hulladdk mennyisdg6t alacsony szinten tartsa.
(2) Az ingatlantulajdonos ktiteles a Szo.lg6ltat6nak bejelenieni, ha tulajdonosv6ltoz6s vagy

egydb ok folytfn a kozszolg6ltat6s ig6nybev6teldre kritel ezette v6lik; meg kell jel6ln-i!
egyben az ingatlanon v6rhat6an keletkez6 hulladdk mennyis6g6t.

(3) +t ingatlantulajdonost nem terheli az (l) bekezd6sbe" fogfuft k6telezetts eg az olyan
_ .. bedpitetlen ingatlana tekintet6ben, ahol nem tart6zkodik 6s hullad6k sem keletkezik.() Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n teleptil6si szil6rd hullad6k keletkezik, de az

ingatlana egyidejtileg gazd6lkod6 szewezet c6gnyilv6ntart6sban bejegyzett sz6khelydiil,
telephelydril vagy fi6ktelepdtil is szolgil, t<iteies a teleptil6si szitr1ra hu[ad6k6t agazd6lkod6 szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasdgi tev6kenys6ge soriin
keletkezett teleptildsi szillrd hullad6kt6l elkiikinitetten gyiijteni Js arra a kcizszolg6ltat6st
igdnybe venni, feltdve, hogy az ingatlanon keletkezett <iiszes telepiildsi sziliird hulladdkra
nem a helyben szewezett k6telez6 kiizszolgilltat6st veszi ig6nybe.



I
A hullad6kkezel6si helyi kOzszolgfltatfs ellitisinak rendje, a kOzszolgfltatis kdtelez6

ig6nybev6tele

6.$

(I) Az ingatlantulajdonos kdteles a Szolg6ltat6 6ltal nyirjtott kdzszolg6ltatSst igdnybe venni.
(2) A helyi kdzszolg6ltat6s kdr6ben az ingatlantulajdonos 6s a Szolg6ltat6 kozritti jogviszonyt

a telepiildsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kdzszolg6ltat6s eset6berL az a tdny hozzal6tre,
hogy a Szolg6ltat6 az ingatlantulajdonos szSmhra a kdzszolg|ltatilst felaj6nlja, illetve a
kcizszolg6ltat6s teljesitds6re rendelkezdsre 6ll.

(3) A hullad6kszdllit6s rendjdt az Onkormilnyzat - a kozszolg6ltat6val egyeztetett m6don
hagyja j6v6. A hullad6k flritdsdnek rendj6t az L szimi mell6k1et tartalmazza.

(4) A hullad6k begyrijtdsdnek, elszilllitdshnak rendjdben bekOvetkezo v6ltoz6s eset6n a

Szolg6ltat6 kdteles an6l az Onkorm6nyzatot drtesiteni.
(5) A teleptil6si szil6rd hullad6knak nem min6siil6 hullad6k keletkezds6nek t6nydt az

ingatlantulajdonos koteles az Onkormdnyzatnak bejelenteni. A bejelentdsben az

ingatlantulajdonos koteles megjeldlni azokat a koriilm6nyeket, amelyek miatt az adott
hullad6k nem min6stil telepiildsi szilfrd hullad6knak, tov6bbS azokat az intdzkeddseket,
amelyek ftjdn a hullad6k kezel6s6r6l gondoskodik.

(6) A Szolg6ltat6 6s az ingatlantulajdonos jogaira 6s kotelezettsdgeire, valamint a

kozszolgilltat6s teljesit6s6re vonatkoz6 szerz6dds tartalmi elemeire a jelen rendelet 7.$-
6ban foglaltakat kell alkalmazni.

(7) Amennyiben a jelen rendelet 3.$ 1. pontj6ban megltathrozott teleptl6si szil6rd
hullad6knak nem minSstil<i hullad6k - 6rusit6, szolg6ltat6 vagy egydb gazdashgi

tev6kenys6g foly6n - koztertileten keletkezik, a tev6kenysdgv6,gz6s6re kiadott kdzteriilet-
haszn6lati hozzijfuruLils, illetve enged6ly birtokosa kdteles az Onkorm6nyzatnak
bejelenteni, hogy hullad6k6nak kezel6s6r5l hogyan gondoskodik. A k<iztertilet-haszndlati
hozzhjfurulfus, illetve enged6ly megad6s6t az Onkorm6nyzat az iitala szervezett

kdzszolg6ltat6s igdnybevdtel6hez kdtheti.
(8) A hullad6kkezel6si helyi kozszolgilltaths felt6teleiben bekdvetkezett v6ltoz6sokr6l a

Szolg6ltat6 az Onkormhnyzatot - avilltozhs bekdvetkezte elott - ir6sban 6rtesiteni koteles.

(9) Az (1) bekezd6sben meghatirozott ingatlantulajdonosokra a Hgt. 51.$ (1) bekezd6sben

foglalt kritelezetts6g nem terjed ki; a n6luk keletkezo hullad6kok nyilv6ntart6sfr6l ds

bejelentds6r6l a SzolgSltat6 a ktildn jogszab6lyokban meghatirozottak szerint

gondoskodik.

A hullad6kkezel6si kiizszolgiltatfs teljesit6s6re vonatkoz6 szerz6d6s egyes tartalmi
elemei

7.$

(1) A teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi kdzszolg6ltat6s

igdnybev6tel6rril sz6l6 szerzriddsben meg kell hathrozni a szerzoddskdt6 feleket: a

Szolgiltat6t 6s a Megrendel6 ingatlantulajdonost.
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(2) Ir6sbeli szerzoddst csak a 17.$ (1) bekezddsben meghatirozott gazdiikod6 szervezetek
kritelesek a Szolg6ltat6val kotni, a term6szetes szem6ly ingatlantulajdonosok
szerz6dds6nek tartalmitt a Szolg6ltat6 6s az Onkorm6nyzat kdzritt ldtrejritt
kozszolgilltathsi szerz<id6 s szab6ly ozza.

(3) A szerz6ddsben meg kell jel6lni:
a. I a k6zszolg6ltat6s igdnybev6tel6nek kezdo napjttt
b.i a teljesitds hely6t;
c./ a Megrendelti rendelkez6sdre bocs6tott gyrijtcieddnyt rirtartalom 6s darabszdm szerint;
d.l az iirit6si gyakoris6got es az tiritds idejdt napok szerint;
e./ a Megrendel<i 6ltal meghatilrozott, az ingatlanon el6rel6that6lag keletkezri hullad6k
mennyis6g6t, amelyre akdzszolghltatist a Megrendel6 ig6nybe veszi.

(4) A szerzod6sben rendelkezni kell tovfbb6:
a.l a gyijtoeddnyek hasznillatfunak jogcim6nil 6s m6dj6r6l;
b./ a klzszolghltaths mdrtdkdt meghalad6, a Megrendelo ig6nyei szerinti esetleges

ttibbletszolg6ltatrisr6l 6s annak dijhr6l;
c. / a szerzodds m6dos it6s6nak, felmond6s 6nak felt6teleirSl ;

d. I a kiizszol griltat6si dij me gfi zet6s 6nek m6dj 6161 ;

e. I a szerziSdds m6dos it6s6nak, felmond6s6nak felt6teleir6l ;

f I az ir 6ny ad 6 j o gs z ab 6lyok me ghatfur oz6s 616 l.

A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszrillitisra val6 6tad6sira szolgril6 gyiijt6ed6nyek
rendelkez6sre bocsitisival kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

8.$

(1) Az ingatlantulajdonos a teleptl6si szilird hulladdk gyiijt6s6re, illetve elszilllithsira a
Szolg6ltat6 sz6llit6eszkozdhez rendszeresitett gyrijt6eddnyt, valamint - a Szolgiltat6 6ltal
rendelkez6sre bocs6tott gytijt6eddnyzet tirtartalm6t meghalad6 mennyis6gri alkalmi
hulladdk gytijt6s6re - a Szolg6ltat6 6ltal rendelkez6sre bocs6toff 6s azonosit6 jellel ellStott
m6s gytijtileszkiizt kdteles igdnybe venni. Az igenybevehetd gyiijtoed6nyek, illetve
gytijtoeszkdz6k felsorolAs6t a jelen rendelet 2. sz. melleklete tartalmazza.

(2) A helyi krizszolg6ltatris 6ltal ell6tand6 teri.iletre rendszeresitett, szabv6nyos gyrijtried6nyek
tipus6t, minim6lis terfogatht, darabszfim6t 6s tiritdsre va16 6tadSs6nak hely6t a Szolg6ltat6
az Onkormfunyzat egyet6rt6s6vel 6llapitja meg a keletkezett hullad6kmennyis6g ds a
gyrij tdsi, tirit6si gyakori s 69 fi gyelemb ev 6tel6vel.

(3) A gyijtoeddnyek m6ret6nek 6s szhmilnak meghatbroz6sakor kdt tiritds k<izdtti id6szakra
ingatlanonkdnt legkevesebb 4,5 literlfolnap hulladdkmennyisdget kell figyelembe venni.

e.$

(1) Az ingatlantulajdonos a gyijt6ed6nyeket az ingatlan tertilet6n beliil kdteles elhelyezni.
Gytijt6eddnyt k<iztertileten tart6san elhelyezni kizhr6lag az Onkormhnyzat rendelet6ben
szabillyozott k6zteriilet-haszn6lati hozzijfirul6s, illetve a vonatkoz6 szabdlyok szerinti
kriztertilet-haszn6lati engeddly alapjin lehet.
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Az ingatlantulajdonos kdteles az iltvett gytijt6ed6nyeket a hullad6k elszdllit6sa c6lj6b6l a
Szolg6ltat6 6ltal megieldlt id6pontban a kdztertileten a begyij test vegzo gdpj6rmtivel
megkdzelithet6 ds tirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A gytijtSed6nyt legfeljebb a
sz6llft6si napot megelozl napon, 18 6r6t6l lehet kihelyezni a kdzteriiletre, kiv6ve a
tart6san engeddlyezett elhelyezdst.

(2) A hullad6k elsz6llit6sa cdlj6b6l kihelyezett gffit6ed6ny fedel6nek - a krizteriilet
szennyez6s6nek elkertildse 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hulladdkot a
gytijttieddnyben rigy kell elhelyezni, hogy az edeny mozgat6sakor 6s iiritdsekor ne
sz6r6djon, valamint a gdpi iirit6st ne akadilyozza. Akihelyezett gyijt6eddnyb6l guber6lni
tilos. A kihelyezett gytijt6ed6ny nem akadillyozhatja aj6rmti 6s gyalogos forgilmat, ds
elhelyezdse egy6bkdnt sem j6rhat baleset vagy k6rokozhs vesz6ly6nek el6id6zds6vel.

10.$

(l) Az ingatlantulajdonos kriteles gondoskodni a gyrijt6eddnyek tiszthntartis6r6l,
ferttitlenitds6nil, rendeltet6sszerfi haszn6lat6r6l, valamint kcirnyezettik tisztSntart6s6r6l.
Kivdtelt kdpeznek ez al6l a 770 litem6l nagyobb rirtartalmri k6zc6hi gytijtried6nyek,
amelyeket minden 6v mircius l5-ttil okt6ber 15-ig terjed6 id6szakban kdthavonta a
Szolg5ltat6 kriteles fert<itleniteni.

(2) A szab6lyszenien kihelyezett gytijt6eddnyek tiritdse sor6n esetlegesen keletkezett
szenrry ez6 d6s takarit6s 61 6l a S zol g6ltat6 kriteles gondoskodni.

(3) A Szolg6ltat6 kdteles a t6rol6ed6nyek kitirftdsdt kimdletesen, az elvirhat6 gondossiiggal
elv6gezni.

(4) A Szolg6ltat6 tulajdon6t kepezo, az ingatlantulajdonos rendelkezdsdre bocs6tott vagy
illtala bdrbe vett, illetve az ingatlantulajdonos tulajdon6t kdpezo rendeltetdsszeniin
haszn6lt gytijt6ed6nyek - a Szolg6ltat6 hib6j6b6l sz6rmaz6 - sztiks6g szerinti javit6s6r6l,
cser6j6r6l 6s esetleges p6tl6s6r6l az ingatlannrlajdonos bejelent6se alapjfun a Szolg6ltat6
ktiteles gondoskodni. Az elhaszn6l6doff, eldregedett gyrijt<ied6nyek haszn6lat6b6l
szdrmaz6 k6rokat a Szolg6ltat6nak nem koteless6ge megt6riteni.

(5) A gyrijt6ed6ny rendeltet6st6l eltdr6 hasznillata, valamint elhin6se
miatt keletkezett kart az ingatlantulajdonos k<iteles viselni. A
ingatlantulajdonos a k6r bek6vetkezt6t6l sz6mitott harminc
megtdriteni.

I l.$

( 1 ) A gyrij t6ed6nyben elhely ezhetl telepiildsi szilhr d hullad6k sirlya :

a./ ll0literes gffitded6ny esetdben legfeljebb 25 kg,
b.l 240literes gyijt6ed6ny esetdben legfeljebb 50 kg,
c./ 1100 literes gytijt6eddny eset6ben legfeljebb 250 kg lehet.

(2) Ha a gytijt6ed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az eddnyben
dsszetdmdrtiddtt vagy befagyott, illetve az eddnyben l6v6 hullad6kot irgy tisszepr6seltdk,
hogy emiatt az edlnyt tiriteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolg6ltat6 felhiv6s6ra
kdteles az edlny tirithet6vd, illetve haszn6lhat6v6 tenni. Kdteles tov6bb6 az igy okozott
esetleges k5rt megt6riteni.

(3) Tilos a gytijtSeddnybe foly6kony, mlrgezo, triz-6s robban5svesz6lyes anyagot, 6llati
tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely veszllyeztetheti a begyiijt6st, iiritdst
vdgzi| szem6lyek vagy m5s szem6lyek 6let6t, testi 6psdg6t, eg6szs6g6t. Tilos tov6bb6 a
gytijt6eddnybe k6-6s 6piilet tdrmel6ket 6s egy6b olyan nagyobb terjedelmri 6s srilyu
tir gyat helyezni, amely megrongSlhatja a gyrij t6berendez6st.

vagy megsemmistildse
Szolg6ltat6 kirht az

napon beltil kdteles
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(a) Ha a SzolgSltat6 alkalmazottai meg61lapitj6k, hogy a t6rol6eddnyben a (3) bekezddsben
megjeldlt anyagot, tirgyat helyeztek el, vagy az tultdltdtt, a kitirit6st jogosultak
megtagadni. Az emiatt el nem szdllitott hullad6k elszSllithsir6l az ingatlantulajdonos
koteles gondoskodni.

A hullad6k elhelyez6s6vel, 6rtalmatlanitis6val, illetve hasznositr{sival kapcsolatos
rendelkez6sek

12.$

(l) A telepiildsi szil6rd hullad6k elhelyez6sdt, furtalmatlanit1sdt ds hasznosit1s1t a Szolg6ltat6
kizir6lag a telepiil6si tinkorm6nyzat 6ltal az en.e a c6lra kijeldlt l6tesitmdnyben - je-lenleg
a szajki 074. hrsz-i sz6mon tal6lhat6 hullad6klerak6 - illetue a kozsiolganitO eni
alkalmazott egy6b, jogszab6lyban megengedett m6don, a vonatkoz6 el<iirasok 6s
iizemeltet6si szab6lyok szigoru betart6s6val vdgezheti.

(2) A hullad6k furtalmatlanitisir6l, illetve hasznositds 616l a Szolg6ltat6 kciteles gondoskodni.

13.$

Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n alkalmilag keletkezett telepiil6si szil6rd hullad6kot
legfeljebb 6vi I m3 mennyisdgben - 12.$ (1) bekezd6sben meghat6rozott ldtesitm6nybe -maga
is elsz6llfthatj a, 6s dijmentesen elhelyezheti.

A lomtalanitfs al6 tartozil alkalmi hhztarthsiszilird hullad6kra vonatkozt' kiiliin
rendelkez6sek

14.$

(1) A jelen rendelet 3.$ L pond6ban meghat6rozott hulladdlcra ndzve a lomtalanit6s
m e gs zerve zes er i5l 6 s I eb onyo I it6s 616 I a s zolgirltat6 gondo sko dik.

(2) A hullad6k elszSllitilsdt,furtalmatlanitilsit, illetve haiznositds 6t aszolg6ltat6 v6gzi.(3) A hullad6kot az ingatlantulajdnos a Szolg6ltat6 6ltal el6zetesen tti.gj.t.tlt furipontban
helyezheti ki elsz6llit6s cdlj6b6l arra a helyre, amelyet aSzolgiltat6 eliTetesen megjelcilt.

@) Az elsz6llitand6 hulladdkot rigy kell elhelyezni a k<izteriileten, hogy az a jfrmti es
gyalogos forgalmat ne akad6lyozza, a zrildteriileteket 6s a novlnyletet ne k6rositsa,
illetve ne jrlrjon baleset vagy k6rok oz6s vesz6ly6nek el6iddz6s6vel.

(5) A Szolg6ltat6 :z (r), (3) 6s (4) bekezd6sben foglalt eltiir6sokt6l eltdni m6don,
szab6lytalanul elhelyezett hullad6kot koteles - killdn dijfizetds ellen6ben - elsz6llitani.

Ha a ktilon dij megfizet6s6re kritelezett szem6lye nem 6llapithat6 meg, a Szolg6ltat 6 a sziml1t
a telepiildsi dnkorm6nyzatnak nyujda be.
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A hullad6kkezel6si kiizszolgiltatfsi dij

15.$

B6ly v6ros kdzigazgatfsi teriilet6n az ingatlantulajdnososok kdzszolg6ltatdsi dij frzet6s6re
nem kritelezettek.

A kiizszolg f,ltaths telj esit6s6n ek szii netel6s e

16.$

A hulladdkkezel6si helyi kdzszolgiltat6s teljesit6se csak a trirv6nyben vagy
korm6nyrendeletben meghatilrozott esetekben sziineteltethet6, illet6leg korl6tozhat6.

IIr.
A telepiil6si szilird hullad6kot 6rint6 kiizszolgfltatdsra vonatkoz6 ktilOn szabilyok

17.$

(l) Gazd6lkod6 szervezet akkor kdteles a kcizszolgilltaths ig6nybev6tel6re, ha a gazdashgi

tev6kenys6g6vel dsszefiiggdsben keletkezett telepiildsi szil6rd hulladdk6nak kezel6s6rol
a.l aHgl.13.$-6ban foglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik, vagy
b./ azon a telepiil6sen, ahol a gazd6lkod6 szewezet telepi.il6si szil6rd hullad6ka keletkezik,

a k<izszolgilltatis keretdben nyfjtott telepiildsi hulladdkkezelds - a k<irnyezetvddelmi
feltigyel6sdg 6ltal igazoltan kdrnyezeti szempontb6l a Hgt. 13.$-6ban

meghatilr ozottakn6l l6nyegesen kedvez6bb megold6ssal t6rt6nik. A kdrnyezetvddelmi
feltigyel6sdg elj6r6s6t az kdteles kezdemdnyezni, aki a kozszolg6ltatdst nem kiv6nja
ig6nybe venni. Az elj6r6s jogeros befejez6s6ig a kozszolgfltat6s ig6nybev6tele
kdtelezci.

(2) Azok a gazd6lkod6 szervezetek, amelyek a kdrnyezetvddelmi feliigyelosdg 6ltal
engeddlyezett - telepiildsi szildrd hulladdk 6rtalmatlanithshra alkalmas - hulladdkkezeldsi

berendez6ssel, ldtesitm6nnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 5.$ (1) bekezd6se szerinti

kotelezetts6gek al6l mentestilnek, ha a tevdkenys6giik sor6n k6pz6dott telepiil6si szil6rd

hullad{kuk 6rtalmatlanit6s6r6l ezekben a berendez6sekben, ldtesitm6nyekben

gondoskodnak.
(3) Azok a gazd6lkod6 szervezetek, amelyek a ktitelezokdzszolg6ltatAst nem veszik igdnybe,

a kiilon jogszab6lyokban meghatdrozott m6don 6s tartalommal k6telesek a tevdkenysdgi.ik

sor6n keletkez6 hulladdk mennyis6g6t 6s tisszetdtel6t fajtfnkdnt nyilv6ntartani, az 6ltaluk

vlgzett kezel6sr6l, a kezelt 6s a kezel6s eredm6ny6b6l szhrmaz6 hullad6kokr6l

nyilvrintartisi, a kezel6ldtesitm6nyek mtikod6sdr6l i.izemnapl6t vezetni, 6s ezekrol a

hat6sdgoknak bej elent6st tenni.
A gazdilko d6 szervezetek a kdzszolgilltat6s a16 nem tartoz6 hulladdkuk mennyis6g6r6l,

6sszet6te16r61, keletkez6s6nek fonis6r6l 6s kezel6s6nek m6dj616l kdtelesek az

flnkorm6nyzatot tiljekoztatni. Ha a gazd6lkod6 szervezet e thjekoztat6si ktitelezettsdgdt

elmulasztja, a kdzszolg6ltat6st kOteles ig6nybe venni.
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IV.
A hullad6kkezel6si helyi ktizszolgfltatis al6 nem tartoz| telepiil6si szil6rd hullad6kkal

kapcsolatos tev6kenys6g ell6t6sinak rendj6re vonatkoz6 eldir{sok

18.$

(1) A hullad6kkezeldsi kdzszolgdltaths az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolg6ltat6
6s egy6b gazdasilgi tev6kenys6g, valamint a kdzintlzm6nyek mtik6d6se soriin keletkezett
hullad6kra nem terjed ki. Ezen hullad6kfajt6k est6ben az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13g
(1) bekezd6sdben megjeldlt, a hulladdk termeldjdre 6s birtokos6ra vonatkoz6 szaihlyok
szerint kell eljrimia.

(2) A hullad6k termeldje, birtokosa a tev6kenys6ge gyakorl6sa sor6n keletkezt!, vagy m6s
m6don a birtok6ba keriilo hullad6kot kdteles gytijteni, tov6bb6 az 6rtalmatlanit6s6r6i vagy
a hasznosit6s6r6l gondoskodni.

(3) Az drtalmatlanit6sra vagy hasznositdsra vonatkoz6 kotelezettsegdt a hullad6k termel6je,
birtokosa
a./ jogszab6lyokban meghatfurozott felt6teleknek megfelel6 6rtalmatlanit6 vagy hasznosft6

elj6r6s, berendez6s, l6tesitmdny alkalmaz6s6val saj6t maga teljesiti, vagy
b./ az erre feljogositott 6s enged6llyel rendelkezti hullad6kkezelonek t6rt6n6 6tad5ssal. a

kezel6s kdlts6geinek megfizet6s6vel teljesiti.
() Az (1) bekezd6sben megjeldlt hulladdkot az Onkormhnyzat 6ltal kijelolt, tov6bb6 egydb,

ktirnyezetv6delmi hat6s6gi enged6llyel rendelkez6 drtalmatlanit6helyre Tugy
hasznosft6helyre a hullad6k termel6je, birtokosa kiilon enged6ly n6lktii tnugu 

-i.
elsz6llithada. Amennyiben a hullad6kot jellege vagy tisszetdtele miatt az egy6b
6rtalmatlanit6hely nem veheti 6t, annak elhelyezdsdre a kijeldlt artalmatlanit6helyet [e[
igdnybe venni.

(5) A hulladdk elsz6llft6s6hoz egyebekben hulladekszilllitSsi tevdkenys6gre a Szolg6ltat6n
kivtili, k<lrnyezetvddelmi hat6s6gi engeddllyel rendelkez6 gazaikia(t szervezetet is
ig6nybe lehet venni.

(6) A hulladdk elszrillit6sa sor6n olyan gondossdggal kell elj6rni, hogy a hullad6k a
szilllit6jhrmtibe tdrt6nci tirit6sekor, itt.t6t"g u tiittitet folyam6n ne sz6r6djon 6s m6s
kdrnyezetterheldst ne idlzzen el6. Sz6llit6sb6l ered6 szennyez1dds eset6n a hulladdk
eltakarit6s6r6l, a teriilet szennyezodds-mentesit6s6rril, valamint az eredeti k6rnyezeti
6llapot helyre6llit6s6r6l a hulladdk termeklje, birtokosa, illetSleg az ingatlantulajdnos
k6teles gondoskodni.

(7) Gazd6lkod6 szewezet ig6nybev6tele mellett tortdno sz6llit6s eset6n a gazd6lkod6
szewezet, saj6t sz6llit6s eset6n pedig a hulladdk termel6je, birtokosa, illet6leg az
ingatlantulajdonos az 6tvett, illetve iltadotthulladdk mennyis6gdt 6s 6sszetdtel6t - a ktil6n
jogszabillyokban meghat6rozott m6don 6s tartalommal - lotrt.. fajt6nk6nt nyilv6ntartani
ds enol a hat6s6goknak bejelentdst tenni.

(8) A (7) bekezd6sben elciirt kdtelezetts6g - a kiil<in jogszabiiyokban meghat6ro zottakszerint
- mind a kijeldlt 6rtalmatlanit6hely iizemeltetojei, mina pedig u, 

"gyib 
6rtalmatlanit6hely

_ tulajdonos6t (iizemeltet<ij6t, haszn6l6j6t) is terheli.
(9) Ha a hullad6k termel<ije, birtokosa a hullad6kot saj6t maga a kijelilt 6rtalmatlanit6helyre

szilllitja, a hulladdk iltaddsdval egyidejrileg, szilmla ellen6ben dijat kritel es frzetni az
iizemeltetti rdszdre.
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1e.$

(1) Ha az ingatlantulajdonos a kdzszolgilltaths al6 nem tartoz6 hulladdk elszilllitilshval a
Szolg6ltat6t bizza nog, a megrendel6s 6s a szolgiltatis felt6teleiben t<jrt6n<j
meg6llapod6suk alapj6n a Szolg6ltat6 a megjeldlt id6pontravagy id6tartamra a megjeldlt
mennyis6gti, 6s dsszet6telti hulladdknak megfelel6 gyrijt6ed6nyt az ingatlantulajdonos
rendelkez6s6re bocs6tja, a hulladdk elsz|llithsilt elvegzi 6s gondoskodik a kijel<ilt
6rtalmatlanit6helyen t<irt6n6 elhelyezdsr6l.

(2) Az ingatlantulajdnos a Szolg6ltat6 rlszdre a meg6llapodisban kikdt0tt dijat k6teles
megfizetni.

20.$

(1) A kozszolgdltatils al6 nem tartoz6 hullad6k sz6llit6sa est6ben a hullad6k termel6je,
birtokosa, i1let6leg az illtala sz6llitisra igdnybe vett gazdillkod6 szervezet kdteles a
ktizteriil et tiszthntarths 6ra vonatk oz6 j o gszab6lyo k s z erint e lj 6rni .

(2) A hulladdk termel6je, birtokosa kdteles gondoskodni a k<izteriilet-haszn6latihozzij6rul6s,
illetve enged6ly megszerzisdr6l, ha a hulladdk dsszegyiijtdsdre szolg6l6 kont6ner a

kdzteriileten 24 6rht meghalad6 id6tartamra kertil kihelyez6sre. Krlteles gondoskodni
tov6bb6 a kont6ner kdrnyezetdnek folyamatos tiszt6ntart6s6r6l, a kontdner telitod6se
eset6n annak haladdktalan elszfllittat6srir6l.

(3) A sz6llit6st vegz6 gazd6lkod6 szervezet kontdnert kdzteriileten a kdzuti 6s a gyalogos
forgalom biztons6g6t nem veszllyezteto m6don, az alilbbi el6ir6sok megtartds6val
helyezhet ki:
a./ forifionalon kont6ner kiz6r6lag folyamatos rakod5s idejdre helyezhet6 ki, a szillit6

j6rmri helyszinen tart6s6val annak 6rdek6ben, hogy az elsz6llit6s a telitod6skor
haladdktalanul megt<irt6nhessen;

b./ egy6b ftvonalon, amennyiben a kontdner kihelyezdse csak a kozriti forgalom
zavarilshval oldhat6 meg, M a./ pontban foglaltak szerint kell elj6rni;

(4) Kdzteriiletre kihelyezett kontdneren el nem t6volithat6 m6don, j6l l6that6an fel kell
tiintetni a hulla6k termel6j6nek, birtokos6nak, illet6leg a szlllithsra ig6nybe vett
gazdSlkod6 szewezetnek nevdt, cdgnevdt, cim6t, telefonsz6m6t 6s a kontdner azonosit6

szfimht.

V.
Szabrilvs6rt6sek

21.$'

Altulinos, jogi felel6ss6g

22.5

Aki tev6kenys6g6vel vagy mulaszt6s6val a hullad6kgazdillkodhsi jogszab6lyokban vagy reh

vonatkoz6 hat6s6gi hatfurozatban foglalt krjtelezetts6gdt megszegi 6s ezzel a kornyezetet

vesz|lyezteti, szennyezi vagy k6rositja, vagy tev6kenys6g6t a kdrnyezetv6delmi eloirisok

I Hat6lyon kiviil helyezte a812012.(Y.17.) dnkormdnyzatirendelet 4.$-a, nem hat6lyos 2012. m6jus 18. napj6t6l.
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(btintet6j ogi, polgdri j ogi,
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a Hgt.-ben, illetve ki.ilon jogszab6lyokban foglaltak szerinti
kdzigazgat6s i j o gi stb. ) felel6s sd ggel tartozik.

Hullad6kgazdrfllkodrisi birs6g

23.$

(l) Aki tevdkenysdg6vel vagy mulasztishval
a./ a hulladekgazdiikod6ssal kapcsolatos jogszab6lyok vagy re6 vonatkoz6 hat6s6gi

hatirozat el6fr6sait megsdrti, illetve az azokban foglalt kritelezettsdgdnek n.- uugy
nem megfeleloen tesz eleget,

b'l hat6s6gi enged6lyhez, hozz6j6rul6shoz, bejelentdshez kotoff hullad6kgazddlkod6si
tevdkenysdget engeddly, hozzfujilrul6s vagy bejelentds ndlktil, vagy att6l elt6r6en
vdgez,

c.l a hullad6kgazd6lkod6sra vonatkoz6 el6ir6sok megsdrtds6vel a k6rnyezetet
v eszlly ezteti, kiro s itj a, hull addkgazddlkod6s i birsdgot kdteles fizetni.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si birsdgot a kdrnyezetvddelmi hat6s6g szabja ki a rri vonatkoz6
ktilon j ogszab6lyok szerint.

(3) A hulladdkgazd6lkod6si bfrs6g nem mentesit a btintetdjogi, a szab6lysdrt6si, tov6bbi a
k6rtdritdsi felel6ssdg, valamint a tev6kenysdg korl6to ti"ita, felfiiggeszt6s6re, tilt6s6ra,
illet6leg a megfelel6 vedekezds kialakitfusira, a term6szetes vagy kor6bbi kornyezei
he lyre6l I itrls 6ra vonatk oz6 kdtelezettsdg telj es it6se al6l.

(4) A jogerosen kivetett hullad6k gazdfikodilsi birs6g ad6k m6djrira behajthat o koztartoz1s.

vI.
Zird rendelkez6sek

Hatflybal6ptet6 6s itmeneti rendelkez6sek

24.$

A jelen rendelet 2004. riprilis h6 15. napj6n l6p hatilyba.

B 6ly, 2012. m6jus 15.

Hdrs J6zsef
polgdrmester

Ez a rendelet B6ly Viirosban kihirdetdsre kenilt.

B 6ly, 2012. m6jus 17.

Dr. Morvay Gyula
jegyzo

Dr. Morvay Gyula
jegyz6
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1. mell6klet a 812004.(1V.15.) iinkorm6nyzati rendelethez

A hullad6k iiritdsdnek rendje B61y V6rosban:

o A v6ros eg6sz tertiletdn (az alilbbi kivdtelekkel), heti egy alkalommal, p6nteken;
o A Szab6 M6ty6s t6ren heti k6t alkalommal, kedden 6s pdnteken,
o Sziebert puszt6n heti egy alkalommal, hdtf6n.
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2. mell6klet a 812004.(1V.1 5.) iinkormdnyzati rendelethez

Az i g6nybevehetci gytij tti eddnyek, gffi t6e szkdzdk fels orol6s a

o70
o 110
o 120
o 240
o 770
o 1.100
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