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Biikkiisd Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nekl4l20l4. (XI.25..)
ii n ko rmi ny zati rendelete

a telepiil6si szilfrd hullad6kgazdilkodisi kiizszolgdltatdsr6l

Bii kkii sd Kdzs6g Onkormd ny zat K6pvisel6-testiilete
1412014. (XI.25.)sz.
ii nko rm6 ny zati rendelete
a telepiildsi szilird hullad6kgazdflkoddsi kiizszolgiltatisr6l

Bevezet6

Biikkosd Kcizs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a hullad6kr6l s2616 2012.
6vi CLXXXV. torv6ny ( a tov6bbiakban: Htg.) 88. (4) bekezdds6ben kapon
felhatalmazis alap16n, az Alaptorvdny 32. cikk (l) bekezdds6nek a) pontj6ban, a
Magyarorszdg helyi cinkormhnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t6rvdny l3.g
(l) bekezd6sdben meghat6rozottfeladatkordben elj6rva a kdvetkezi|ketrendeli el:

A rendelet c6lja

A rendelet c6lja, hogy Biikktisd kdzsdg kozigazgat6si tertiletdn a kciztisztas6got
fenntartsa a teleptil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 kozszolghltat6st, annak
kotelezo ig6nybevdteldt biztositsa 6s az ezekkel kapcsolatos feladatokat,
kotelezetts6geket 6s tilalmakat a helyi saj6toss6goknak megfelelci en rendezze.

1.$.

Altalfnos rendelkez6sek

(1) A jelen rendelet (tov6bbiakban: "R") hat6lya kiterje d a (2) bekezddsben foglalt
e ltdrd s s el Btikkci sd kciz s6 g egdsz kozigazgat6s i tertil etdre.

(2) A teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos krizszolgSltatils kiterjed a krizs6g
belteriilete valamennyi utc6j6ban l6vo ingatlan tulajdonosaira, birtokosaira vagy
haszn|lojdra (tov6bbiakban: ingatlantulajdonos/igdnybevev6) a hullad6k
dsszegyfijt6sdre, elszilllitisfura, |rtalmatlanitdsfura, elhelyez6sdre ir6nyul6
kdzszolghltat6st ell6t6 (tov6bbiakban: k6zszolgdltat6), valamint az ingatlanon
keletkezo hdztartdsi 6s egy6b szil6rd halmazilllapotu visszamaradt anyaggal
(tov6bbiakban: telepiil6si szil6rd hullad6k) kapcsolatos szolg6ltat6sra.

B ii kkti s d Ktiz s6 g O n ko rm6ny zata K6pvis el6-te stiilet6 n ek

2.$.



Telepiil6si szilird hullad6kra vonatko z6 kdzszolgdltatf s

(1) A telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kozszolgilltat6s: a

telepiil6si szil6rd hulladdk rendszeres gyfijt6se, szSllitilsa, 6rtalommentes
elhelyez6s6re ir6nyul6 kozszolg6ltat6s

(2) A kdpvis e16-testiilet feladata kiildno sen :

a. a komplex helyi kozszolgilltat6s k<ir6be tartoz6 teleptildsi szilitrd hulladdk
rendszere s 6 s sze gytij td s 6nek, el sz6l lit6s 6nak 6s furtalmatlanit6s 6nak
megszervez1se,

b. a kritelez6 helyi kozszolgilltat6s kordbe tartozo telepiildsi szil6rd hulladdk
cisszegytijt6s6nek, ilrtalmatlanit6s6nak, valamint a kdtelez6 kozszolghltat6s
rendj6nek rendeletben tcirtdn6 szab6lyoz6sa, 6s a rendeletben foglaltak
betart6s6nak e11en6rz6se.

c. a telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi kozszolgdltat6s
teljesitds6re szolg6ltat6 kije1616se,

d. a kozs zo I g 6ltat6 kiv Llasztds 6nak c 6 lj 6b 6 I p 6ly 6zat ki ir6s a, a p 6ly 6zat

elbir6lSsa 6s a kozszolg6ltat6 kijel6l6se, akozszolgiltat6val a kotelez6
kozszolgilltatds r6szletes feltdteleit tartalmaz6 kozszolgilltat6si szerz6d6s

megkot6se.
e. a telepiildsi szil6rd hul1ad6k frtalmatlanit6sa, illetve hasznositilshra szolg6l6

- a j o g szab 6lyokb an me ghat6ro zott miszaki v6de lemmel rendelkez6
kiizszolgilltat6s teljesit6s6vel cisszefligg6 cinkormSnyzati hat6s6gi jogok
gyakorl6s a 6s ezzel kapc solato s feltdte lek megteremt6s e.

f. A sziiks6ges adatok 6s inform6ci6k rendelkezdsre bocs6t6s6val a

kozszolg|ltat6 tev6kenysdgdnek segit6se.

(3) A K6pvisel6-testiilet a telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos feladatainak
megval6sit6sa sor6n a hulladdkok hasznosit6s6nak, rijrafelhasznillilsdnak 6s az

6rtalmatlanitand6 hullad6k mennyisdg6nek cscikkent6se 6rdekdben tilmogatja a

szelektiv hullad6kgyrij t6s sz6les kdni el6terj e sztd s 6t.

3.$.
(1) A helyi kiizszolgilltat6s ig6nybevdtele, valamint a kcizszolgfiltathsi dij fizetdse

a'R'r 1 . $. (2) bekezd6se hathlya al6 tartoz6 igdnybevev6kre kcitelez6.

4.$.

(l) A Kdpvisel6-testtilet a szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kozszolgirltat6s
ellfithsdval a D61-Kom D61-Dun6ntuli Kommun6lis Szolg6Itat6 Nonprofit Korl6tolt
Felel6ss6gri T6rsas6got (7632 P6cs, Sikl6si u. 52.) (tov6bbiakban: Szolg6ltat6)
bizza meg.

(2) A kozszolgilltat6s e116t6sa rendj6nek 6ltal6nos szabillyatk1nt a kdvetkez6ket

kell drv6nvesiteni:



- a telepi.il6si szil6rd hullad6k gytijtdse, t6rol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell
elj6rni, hogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a kozteriileten, sem a sz6llit6
j6rmtibe val6 riritdskor ne sz6r6djon szdt, ne porozzon, ds egy6b m6don
kcirnyezetterheldst ne iddzzen el6 ;

- a hullad6kgytijt6 ingatlanon beltil helyezhet6 el, a gynj6 edlnyzetet, a
sz6llit6si napok kiv6tel6vel, kriztertileten csak teriilet-felhaszn6l6si engeddly
birtokdban lehet elhelyezni.

(3) A hulladdk gytijtdse heti egyszer, a szolg6ltat6val kotdtt meg6llapod6s szerinti
idopontban
az ingatlan el6tti j6rda sz6l6re, illetve a kijelcilt gytijt6pontokra tortdno

kihelyezdssel tdrtdnhet.
(4) A nagyobb m6retti berendezdsi t6rgy (lom) szewezett osszegytijtdsdr6l 6s

elsz6llit6s6r6l (lomtalanit6s) 6vente egy alkalommal a szolg6ltat6 tdrit6smentesen
gondoskodik.

(5) A lomtalanit6s id6pontj6r6l, valamint teriileti fe1oszt6s6r6l a szol gilltato 3
hdttel az akci6

elott az onkorm6nyzatutjdn drtesiti a lakoss6got.

s.$.

A szolgiltat6 feladatai

(1) A szolg6ltat6 a rendelet hat6lya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett telepuldsi
szilfird hulladdkot kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijelolt hullad6klerak6 telepre,
illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai ds kornyezetv6delmi szab6lyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

(2) A szolghltat6 koteles a t6rol6 eddnyek kiiiritdsdt kimdleteserr, az elv6rhat6
gondo s s 69 gal elv 6gezni.

(3) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a szolg6ltat6 tdrit6smentesen koteles
kijavitani, amennyiben a meghib6sod6s neki felr6hat6 okb6l kcivetkezik be. A
szolg6ltat6nak az ebb6l eredo karbantart6si munk6k, valamint a javitds idotartamfura
eddnyzetet kell biztositania Amennyiben a meghib6sod6s nem r6hat6 fel a
szolg6ltat6nak, a hasznilIhatatlann6 v61t t6rol6ed6nyek javit6sa, p6t16sa, illetve
cser6j e a haszn6l6t terheli.

(4) A szolg6ltat6 a rendelet hatilya al6 nem tartoz6 hullad6k elszilllitdsilt
megtagadhada.

(5) A tulajdonos kciteles a Szolg6ltat6 6ltal nyfjtott komplex helyi
kozszolghltatrist ig6nybe venni.

(6) A komplex helyi kdzszolgilltatds kordbe a Szolg6ltat6 6s a tulajdonos k6z6tti
jogviszonyt a telepiil6si szil6rd hullad6k eset6n akozszolg6ltat6s ig6nybev6teldnek
t6nye hozza l6tre.

(7) A (6) bekezd6sben meghatilrozott jogviszony kezd6 id6pontja az a nap,
amelyen a Szolg6ltat6 a komplex helyi kozszolgilltat6s teljesit6s6nek



megkezdds6r6l 6s ldnyeges felt6teleir6l a tulajdonost ir6sban drtesitette, illetve
felhiv6s kdzzetetele ritj 6n tdj ekoztatta.

(8) A Szolg6ltat6 a kcizszolghltatissal cisszefiigg6 tev6kenys6get mindenkor a
vonatkoz6 jogszab6lyi eloir6sokban foglalt mtiszaki, kdzeg6szs6giigyi 6s egy6b
feltdteleknek megfelel6en kriteles ell6tni.

(9) Az ig6nybevev6vel kdtott szerz6d6s alapjdn a kozszolgSltat6si dij beszed6se a

SzolgSltat6 feladata, az cinkorminyzat 6ltal rendelkez6sre bocs6tott adatok alapj6n.

6.$.

Az ig6nybevev6 kiiteless6gei

(1) A hintartdsi szil6rd hulladdkot a sz6llit6si napon elsz6llit6s c6lj6b6l a

szolg6ltat6 rendelkez6s6re kell bocs6tani, hosszabb id6n 6t felhalmozni nem
szabad.

(2) A tulajdonos a teleptil6si szil6rd hullad6k gyfijtdse 6s elsz6llit6sra val6 6tad6sa
celjdra az onkorm6nyzat 6ltal biztositott szabv6nyos gyfijt6tart|lyt koteles
haszn6lni, amely a kozszolgilltato 6ltal rendszeresitett cdlg6pbe beiiritheto, illetve
azzal elsz6llithat6.

(3) Ha a tartSly olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely az ed6nyben
cisszetomorodcitt vagy befagyott, vagy a tart6lyban 16v6 hulladdkot rigy
cisszepr6seltdk, vagy a tartillyban elhelyezett hulladdk osszsrilya olyan m6rtdkben
meghaladja atartilly terhelhet6s6gdt, hogy emiatt atartillyt az eloirt m6don kiiiriteni
nem lehet, a tulajdonos k<iteles a visszamaradt szemetet fellazitani 6s a tart|lyt
haszn6lhat6v6 tenni.

(4) A t6rol6eddnyben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-
m6rgez6 anyag, illIati hulla, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyil6kony vagy
robban6 anyag, k6 6s 6piilettormeldk, nagyobb terjedelmri, srilyu tdrgy, stb.), amely
veszllyezteti a szemltszdllit6ssal foglalkoz6 dolgoz6 eg6szs6gdr, vagy
megrong6lhatja a gy(itojhrmtivet, illetve furtalmatlanit6sa sorSn veszllyeztetheti a

k<irnyezetdt.

(5) Ha a szolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a t6rol6ed6nyben az (4)
bekezd6sben megjelolt anyagot, tfurgyat helyeztek ol, a kitirit6st jogosultak
megtagadni. A kiiiritds megtagad6s6r6l a tulajdonost a szolg6ltat6 az ok
feltrintetdsdvel 6rtesiti, majd amennyiben a tulajdonos a kiilon koltsdget
megfizette, a hulladdkot a megfelelo Srtalmatlanit6 helyre szilllitja.

(6) A gytijt6eddnyzetek beszerz6s6r6l 6s tisztitds6r6l az ig6nybevevo
gondoskodik.

(7) A hintartdsi hullad6kkal kapcsolatos kozszolgilltat6s ig6nybev6teldnek,
illet6leg teljesft6s6nek ldnyeges felt6teleir6l, valamint a felt6telekben bekcivetkezett
v6ltoz6sokr6l - a villtozhs bekovetkez6se el6tt - akozszolg6ltat6 a tulajdonost
ir6sban, illetve felhiv6s kdzzdtltele rid6n koteles 6rtesiteni. Ha a kozszolgilltat6s
feltdteleiben el6re nem 16that6 okb6l kovetkezik be v|ltozits, a kdzszolg|ltato
6rtesit6si kcitelezetts6gdnek m6s alkalmas m6don is eleget tehet.



A ktizszolgfltatfs kiitele z6 ig6nybev6tet6nek
sziinetel6se

7.$

(1) Nem terheli a kotelez6 kdzszolgilltat6s igdnybev6teli k<itelezettsdge az iiresen
6116 ingatlanok tulajdonosait. A megi.ireseddst 15 napon beliil be kell jelenteni a
szolg6.ltat6nak. Ez esetben a megiiresed6st kdvet6 h6 els6 napj6t6l mentesiil az
drintett a kotelezettsdg al6l. Az ingatlan rijb6li haszn6latba v6tel6t a tulajdonos 15
napon beliil ktiteles bejelenteni a szolghltat6nak. A kdtelezetts6g az igenybev{tel
megkezdds6nek napjit k6vet6 negyeddv elsej dtril 6ll fenn.

(2) Biikkdsd kdzs6g kdzigazgat5si teriilet6n tal6lhat6 koztertileteken a k0telez6
klzszolgilltatds i gdnybev6tele nem sziineteltethet6.

8.$.

A kiizszolgfltatisra vonatko z6 szerz6d6s

1. A kdzszolg6ltat6nak az igenybevevrivel kdtott szerz6ddsben meg kell jelcilni
a telj esft6s hely6t, j_dej dt, m6dj 6t, a kozszolgilItatilsert fi zetend6 diiut,
fenntartva a szolgilltat6nak a m6dosit6sra vona tkozoj og6t.

2. Meg kell hatSrozni a kcizszolg6ltat6s dija beszeddsdnikh 6dj6t, az esetleges
dijh6tral6k behajt6sa 6rdek6ben a Szolg6ltat6 jogait.

3. Az dnkorminyzat a kcizszolg6ltat6val szerz6d6si kcit a hulladdks zdllitfusra.
4. Erv6nyes kozszolghltatdsi sz-erz6d6s n6lkiil a Szolg6lt ato akotelez6

kdzszolgiltat6s krirdbe tartoz6 tevdkenysdget nem v 6gezhet.
5. A kdzszolg6ltatrisi szerz6d6s az aliliris napj6n j6n ldtie 6s - a felmond6s e

rendeltben meghat6rozott eseteit kivdve - u, uIilitils napj6t6l sz1mitottdtd(dik
6v utols6 napj6n j6r le. Ha a kcizszolgilltatilsi szerzddesidobeti hatrily6nak
lej6rt6t kdvet6en - azfijabb pillyilzateredmdnytelens6ge miatt - rijabb
kii zszolgirltat6 kij e I ci I 6 s ere 6 s rij abb kij zszolg6Itat6s i sier z6 de s me gko td s 6re
nincs lehet6s6g, a kdpvisel5-testiilet a lejdrtkozszolgdltat6si rr.rr6d6,
id6beli hatillySt legfeljebb 6 h6nappal meghoss zabbithatja.

6. A kcizszolgdltat6si szerzoddsben a Szolg6ltat6 kcitelezetts6g6nek kell
meghathrozni:

a) akiizszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes kcini ell6t6s6t,
b) a kcizszolgilltatds meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti

teljesit6s6t,



c) a kozszolg6ltat6s teljesit6sdhez sziiks6ges mennyisdgri 6s minos6gti j6rmti,

g6p, eszkoz, berendez6s biztositilsdt, valamint a sziiks6ges ldtsz6mir 6s

kdpzetts6gri szakember alkalma zisht,
d) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos ds b6vitheto teljesitdsdhez

szi.iks6ges fej leszt6sek, beruh6z6sok 6s karbantart6sok elv6g zds6t,

e) a kozszolgilltatds teljesit6s6vel cisszefiiggo adatszolg6ltat6s rendszeres

telj e s it6s 6t 6s me gh atir ozott nyilv6ntart6s i rendszer mrikodtet6 s 6t,

f1 a fogyaszt6k szimfurakonnyen hozzdferhet6 iigyf6lszolg6lat es tijekoztat6si
rendszer mtikodtet6sdt,

g) a fogyaszt6i panaszok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapit6s6t.

(7) A kozszolghltat6si szerz6d6sben a k6pvisel6-testi.ilet koteless6ge :

a) a kozszolg6ltat6s hat6kony ds folyamatos ell6t6s6hoz a kozszolg6ltat6

szdmhra sziiks6ges inform6ci6k szolg6ltat6sa,

b) a kdzszolgilltat6s kordbe tartoz6 es a telepi.il6sen foly6 egydb

hulladdkkezeldsi tev6kenys6gek osszehangol6s6nak el6segitdse,

c) a telepiil6sen mrikodtetett kiilcinb ozo kozszolg6ltat6sok cisszehangol6s6nak

el6segit6se,

d) a telepi.il6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, kezelds6re,

ilrtalmatlanit6s 6ra szo I 9616 helyek 6 s l6te s itm6nyek kij e 16 16 se,

e) a kciz szo I g61tat6 kizilr 6lagos ko z szo I g6ltat6s i j o g6nak b izto s it6s a.

(8) A kozszolg6ltat6si szerz6d6snek tartalmazni kell ktilcinosen:

a. a telepiil6si szil6rd hullad6k elsz6llit6s6nak gyakoris6gSt

b. a telepi.il6si szil6rd hulladdk gyrijt6s6nek m6dj6t

c. a kozizolg6ltat6s teljesitds6nek igazol6s6ra 6s ellen6rzdslre alkalmas

m6dszereket
d. a megielolt 6rtalmatlanit6 helyek megnevez6sdt

e. a kdzszolg 6ltat6s finanszirozhshnak feltdteleit 6s m6djait

f. akOzszolg6ltat6si szemdtdij meg6llapitilsfuravonatkoz6 elj6r6st 6s m6dszert

g. a kozszolg6ltat6nak a tulajdonosok ir6nydba fenn6lI6 tiljekoztat6si

kdtelezetts{gdt 6s a kotelezettsdg telj esit6senek m6dj 6t

h. a kdzszolg6ltat6nak az onkorminyzatirhnyhba fenn6ll6 6ves

koltsd gel s zilmolSs b enyirj t6s 6nak m6 dj 6t

i. a kozszolg6ltat6si rr.ti6d6t m6dosit6s6nak 6s felmond6s6nak okait, elj6r6si

szab6lyait.

A kdzszolg6ltat6si szerzodds m6do sit6sa

e.$

(1) A k6pvisel6-testiilet 6s a kozszolg6ltat6 egybehangz6 akarattal akkor

mbiosithatja a kozszolgilltat6si szerz6d6s jogszabillyban meg 
. 
nem hathrozott

tartalmi elemeit, ha az upatyami kiir6st6l 6rdemi eltdrdst nem eredmenyez'



(2) Ha a kcizszolg6ltat6si szerzodls megkrit6s6t kovet6en alkotott jogszabilly a
kozszolgilltat6si szerz6d6s tartalmi elemeit itgy villtoztada meg, hogy az valamelyik
szerzodo fdl l6nyeges 6s jogos drdekeit s6rti, a szerzodl felek egybehangz6
akarattal a szerzoddst m6dosithatj 6k.

A kcizszolg6ltat6si szerz6d6s megszfin6se

10.$

( 1 ) A kizszolgttltat6si szerzodds megsztin6s6nek esetei :

a) a szer zodd sb en me gh at6ro zott idotartam \ej hrthv al,
b) a kcizszolg6ltat6 jogut6d n6lktili megsziin6sdvel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezd6dOtt ffieg,
d) fe1mond6ssal.

(2) A kdpvisel6-testiilet a kcizszolg6ltat6si szerz6ddst felmondh atja, ha
a) a kdzszolgfitat6 - kcizszolgilItatbs ell6t6sa sor6n - a tevdkenys6gdre

vonatkoz6 j ogszab6lyokat vagy hat6s6gi el6ir6sokat srilyosan megs{rtetie,

b . a k6 zszol gSltato a ko zszol gilltatisi s z erz ci d6 sb en m e g 61 I ap itott
kdtelezettsdg6t neki felr6hat6an srilyosan megs6rtette.

(3) A kdzszolgilltato a kdzszolgdltat6si szerzoddst akkor mondhatja fel, ha az
onkorm6nyzat a kdzszolgdltat6si szerzoddsben megh at1rozott kotelezetts6g6t - a
kdzszolgiitat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a
klzszolghltat6nak kdrt okozvagy akadillyozza akozszolg6ltat6s teljesit6s6t.

(4) A kdzszolgSltat6si szerzldds felmond6si ideje legal6bb 6 h6nap.

A kiizszolgiltatfs dija

12.$.

(1) A hulladdkgazd|lkodilsi kozszolg6ltat6si dij legmagasabb m6rt6k6t a Htg. 91.
$-6ban foglaltak alapjdn kell meg6llapitani, ezt kovet6en a miniszter rendeletben
d,llapitja meg.
(2) A kozszolgilltat6si dij megfizet6sdre ''R't l.$. (2) bekezddse hat6lya al6

tartoz6 igdnybevev6 kciteles.
(3) Az igdnybevev6 a kcizszolgilltatilsi

kozszolgiltat6s alapjdn, sz6mla ellen6ben
megfizetni.

dijat a Szolgdltat6 rdsz6re - a teljesitett
- negyeddves bont6sban, ut6lag kdteles

@) Az Onkorm6nyzat 2015. 6vben a szolgdltat6si dfj 40 %-6t 6tv6lalja az
ig6nybevev6kt6l.

13.$.



Ertelmezd rendelkez6sek

E rendele t alkalmaz6s6b an :

1. telepillLsi hulladdk: ahiztartilsokb6l szhrmazl szil6rd hulladdk, illet6leg a

hiztartilsi hullad6khoz hasonl6 jellegri 6s osszetdteli, azzal egytitt kezelheto
m6s hullad6k,

2. hdztortdsi szildrd hulladek: a rendszereshdztart6si szildrd hul1ad6k 6s az

alkalmi hilztartdsi szil6rd hulladdk,
3. rendszeres hdztartdsi szildrd hulladdk: a 1ak6s, iidiil6s, pihends sordn az

ingatlanon (igy alak6sokban, valamint nem lakds celjdra szolg6l6 egy6b

helyis6gekben 6s tertileteken) folyamatosan keletkez6, a szolgilltato 6ltal
rendszeresitett gyrijt6tart6lyokban 6tmenetileg t6rolhat6, rendszeres

gytijt6j6raual, a jogszabdlyi eloir6soknak megfelelo zirt rendszerfi c6lg6ppel

elsz6llithat6 hulladdk (igy pl. a konyhai hullad6k, papir, tiveg,
c s omago I 6 eszkoz, hiztarthsi ed6ny, k6zi e szkd z, r ongy, scipred6k, salak,

hamu, korom, tov6bb6 kisebb mennyis6gri falvakolat, a kerti 6s

jdrdatakarit6si hulladdk, kisebb mennyis6gri falomb, nyesed6k, kar6csonyfa),
tov6bb6 a lak6sban, valamint a nem lak6s celjira szolg6l6 egy6b helyis6gben

6s tertileten folytatott kisipari tevdkenys6g gyakorl6s6b61 keletkezett
hulladdk, felt6ve, hogy egyiittesen elhelyezhet6 a szolg6ltat6 6ltal kotelez6en

igdnybe vett kozszolg6ltat6s keret6ben a kijelcilt firtalmatlanit6 helyen,

4. alkalmi hdztqrtdsi szildrd hulladdk: a 1ak6s, tidiilds, pihends sor6n az

ingatlanon (igy lak6sokban, valamint nem lak6s celjdra szolgdl6 egydb

helyi sd gekb en 6s teriileteken) alkalm ilag kepzldott vagy felhalmoz6dott
hullad6k, visszamaradt anyag, ha rendszeresitett gyrijt6eddnybe m6rete vagy

min6s6ge miatt nem helyezheto el, amely lehet

a. lomtalanit6s al6tartoz6 alkalmi h6ztart6si szil6rd hulladdk, nagyobb m6retti

darabos hullad6k (igy pl. nagyobb hilztarthsi eszkoz, berendezdsi t6rgy,

bftor, ilgybetdt, stb.), amelyet a rendeletben kijelolt szolg6ltat6 6vente

egyszeri - el6re kozzetettid6pontban ttirtdn6 - lomtalanit6s sor6n elszilllit,
b. esetleg sz6llithat6 alkalmi hintartdsi szil6rd hullad6k az a) pont al6 nem

tartoz6 e s eti me grendel 6 s alapj 6n furtalmatlanit6 s c 6 lj 6b 6 I el s z 51 I i tand6

hullad6k (pl. 6pit6si, bont6si tormel6k, aut6roncs)

5, egydb (nem hdztartdsi) szildrd hulladdk: az ingatlanon folytatott ipari,

kereskedelmi,
szolg6ltat6 6s egy6b gazdasilgi tev6kenys6g sor6n, valamint a

kcizint6zm6nyekben keletkezo
rendszeres egy6t szil6rd hullad6k 6s alkalmi egy6b szil6rd hullad6k,

a. rendszeres egy6b szil6rd hullad6k a tev6kenys6ggel osszefiigg6sben - a

tev6kenys{gl eilegdnek megfeleloen - rendszeresen 6s I v agy folyamatosan



ke letkezo, a szol 961 tat6 iital rendszeresitett gffi t6ed6nyb en 6tmenetileg
t6ro that6, a jo gszab 6lyi e16 ir6s oknak me gfelel6 rendszerii c6lg6ppel
szilllithxd egy6b szil6rd hullad6k, amely a teleptil6si szil5rd hullad6k
elhelyez6sdre kijelcilt ilrtalmatlanit6 helyen, l6tesitm6nyben helyezhet6 el,

b. alkalmi egy6b szil6rd hulladdk a tevdkenys6g fenntart6s6nak folyamat6ban
esetileg nem ism6tlSd6en keletkezo, a telepiildsi szilSrd hullad6k
e thelyez6s 6re szo I g 51 6 egy6b itrtalmatlanit6 helyen, 16te s itmdnyben
elhelyezhet6 vagy hasznosithat6 egydb szil6rd hullad6k.

14.$.

E rendelet 20l5.janu6r 1. napj6n 16p hat6lyba.

Biikkdsd. 2014-I|-20.

Budai Zsolt sk. Dr. Tarai Kldra
sk.

polgdrmester aljegyzci

A rendelet kihirdetve:2014. november 25.


