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Btiriis kozsig Onkormdnyzat Kdpviselci-testi)lete a hetyi nnkormdnyzatokrdl sz6l6 rabbszar
m6dositott 1990. dvi LXI.. rcrvdny 16.S Q) bekezdds, valamint a hulladdkgazddlkoddsrol
sz6l6 2000, dvi XLIil. torvdny 23.|-dban kapott felhatalmazds alapjdn ot aidbbt rendeletet
allatja:

A rendelet c6lja, hatilya

1.$.

(l) A rendelet cdlja a telepi.il6si szildrd hulladdk kezeldsdvel dsszeftiggo - kozszolg6ltat6s
ftjdn megval6sul6 - ktitelez6 k<izszolg6ltat6s szabillyozilsa a kriztisztai6g, a
kcizegdszsdgiigyi lendelkezdsek betartdsdnak biztosit6sa, valamint az dpitett Es a
term6szeti 6rtdkek vddelme. A ktitelez6 krizszolg6ltat6sra vonatkoz6 rendelkezdsek cdlja a
tev6kenysdg kisz6mithat6, biztonsdgos ell6t6sa, a kritelezettsdgek ellen6rizhet6s6ge.

(2) BUriis ktizsdg Onkorrn6nyzat Kdpvisel6-testiilete kcizszolg6ltat6st szervez a telepi.il6si
szil6rd hulladdk rendszeres gyiijtdsdre, elsz6llit6sara.

(3) Burtis ktizs6g kdzigazgatdsi tertiletdn l6v6 valamennyi ingatlan tulajdonosa, illetve
haszn6l6ja ( a tovebbiakban: tulajdonos ) az ingatlanon keletkez6 teleptil6si szil6rd
hullad6k 0sszegytijtds6r6l, elszdllit6s6r6l ds drtalommentes elhelyez6s6r6l e rcndeletben
meghat6rozott m6don k<iteles gondoskodni.

A ktizszolgriltatis clkit{sa

2.$.

(l) A testtilet a kdzsdg kozigazgat6si tertiletdn a teleptil6si szil6rd hutlad6kkal kapcsolatos
kcizszolg6ltat6s ell6t6s6val a Duno-Drdva menti Hullactikgaultilkotttisi Kfr-t (sz6khely:
7628 P6cs, Eperf6s u. 2., ad6szfum: 11943862-2-02, a tov6bbiakban: Szolg6ltat6 ) bizza
meg 2010, december 3l-ig hatarozott id6taftamra 6s egyben kizdr6lagos joggal ruh1zza
f€l a kozszolgdltat6s ell6t6s6val kapcsolatos jelen rendeletben el6frt feladatok
vdgrehajt6s6ra,

(2) A tulajdonos k<jteles a Szolg6ltat6 6ltal nyfjtott kdzszolgdltatdst igdnybe venni.
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A kiizszolgdltat{s clldtisdnak 6s igdnybevdtcl6nck fd szab{lyai

3.$.

(l) A kdzszolg6ltat6s ell6t6sa rendj6nek 6ltal6nos szab6lyaik6nt a k<ivetkezfket kell
drv6nyesiteni:

a., a telepiildsi szildrd hullad6k gyrijtdse, tarol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell eljarni,
lrogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a k<izteri.ileten, sem a sz6llit6 jarmfibe val6
i.irftdskor ne sz6r6djon sz6t, ne porczzon, 6s egydb m6don k<irnyezetterheldst ne ld*zzen
el6.

tb., a telepi.il6si hulladdk gyriitdse 6s t6rol6sa csak zfrtan, gytijt6eddnyben, illetve m6s

eddnyzetben vagy ideiglenes tfuol6sra szolg6l6 berendez6sben ( a tovdbbiakban:
gytijt6ed6ny ) trirtdnhet, a tovdbbi kezeldsnek megfelel6 m6don elki.ilcinftve. A sz6llit6s
heti egy alkalommal tdrt6nik.

(2) A szolgiltat6 feladatai ki,ilcindsen a kdvetkez6k:

a., a rendelet hat6lya al6 tartoz6 teleptildsi hulladdkot k<iteles rendszeresen gytijteni,
elszdllitani,
b., a Szolgiitat6 a krizszolgdltat6ssal 6sszeftigg6 tev6kenys6g6t mindenkor a vonatkoz6
jogszab6lyi el6ir6sokban foglalt mriszaki, kcizegdszsdgiigyi 6s egy6b feltdteleknek
megfelel6en k0teles ell6tni,
c., kdteles tevdkenysdg6r6l a k6pvisel6-testtiletnek dvente egy alkalommal besz6molni,
d, gondoskodik az onkorm6nyzat intfzm6nyeitdl ( Kultfrh6z ), valamint a temet6ben
keletkez6 hul lad6kok dij mentes elsz6ll it6s6r6l.

(3) A tulajdonos alapvet6 kriteless6ge, hogy:

- a telepi.ildsi szilfu'd hulladdk keletkez6s6t a lehet6 legalacsonyabb szinten taftsa,
- a telepiil6si szil6rd hulladdkot azelszilllit6sra val6 6tv6telig gytijtse, illetve t6rolja,
- e rendeletben meghat6rozott m6don 6s helyen az ingatlanan keletkez6 teleptildsi szil6rd

lrulladdk gyrijt6s6r6l, elszitllitils6r6l, 6rtalommentes elhelyez6sdr6l gondoskodjon. A
rendeletben meghatarozott telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6s
esetdben kizar6lag a Szolg6ltat6 szolg6ltat6s6t veheti igdnybe,

- a telepiildsi szil6rd hullad6kot irgy kezelje, hogy az m6sok dletdt, testi 6ps6g6t, eg6szs6gdt

ds j6 k6z6lrz;etdt ne vesz6lyeztesse, a teleptilds termdszetes 6s 6pitett kcimyezet€t az

elkertilhetetlen mdrt6ken feliil ne szennyezze, a n<ivdny- es dllatvil6got ne k6rositsa, a
krjzrendet 6s akozbiztons6got ne zavar.ia.

I M\dositotta: I8/2002.(XIL I j.) Onk. szdnti rendelet I.$.. Hatdlyos: 2003. ianudr l.



$) Az 6nkorm6ny zat kotelezetts6 gei :

' a kdzszolg6ltat6s kdrdbe @rto26 telepiil6si szil6rd hulladdk rendszeres dsszegyiijt6s6nek,
el szdll it6s6nak megszervez6se,
a telepi.il6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos krizszolg6ltat6s dij6nak, vagy ingyeness6gdnek
me96llapitdsa.
g6pkocsifordul6 helyek kialakitdsat, biztositds6t kriteles biztositani,
a gyiijtdsi napon ( t6li id6szakban ) a h6- 6s sikoss6gmentesitett rith6l6zat biztositasa,
lralad6ktafanul bejelentse azokat a kriri.ilmdnyeket, amelyek akadiiyozzrik a Szolg6ltat6t a
tev6kenys6g elvdgz6sdben,
"tdj5koztatja a lakoss6got, hogy a hulladdktalol6 gytijt6ed6nyekb e hdztaftisi hulladdknak
nem min6si.il6, valamint mdrgez6, robban6, foly6kony anyagot, illetve vesz6lyes
hullad6kot nem lehet elhelvezni,

( 5 ) A kozszol g6ltat6s i gdnybevdtel e i n gyenes.

A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszf,llftdsira val6 dtadisra szolgil6 zsdkok haszndlatfival,
kezelds6vel 6s clhclyez6sdvel kapcsolatos kiitelezetts6gck

4.$.3

(l) A tulajdonosnak a gytijt6eddnyt az ingatlanon beliil 6s - ha erre lehet6s6g van - vddett
helyen kell tarolni.

(2) Tilos a gyiijtSeddnyben folydkony, m6rgezo, robban6 vagy egy6b olyan anyagot
ellrelyezni, amely veszllyezteti az elszilllitdssal foglalkoz6t uugi- m6sok 6let6t, te-sti
6ps6g6t vagy egdszsegdt,

(3) A tula.idonos k<iteles a gyiijt6ed6nyt a hulladdk elsz6llit6sa c6lj6b6l a megjekilt id6ben,
kciztertileten, a gy[ijt6st v6gz6 g6pjarmrivel megkcizelfthet6 ds ai tir(tesr" ulk_"ul,',us helyen
elhelveati.

(4) A kihelyezett gytijt6eddny nem akad6lyozh atja a jdrmii- 6s gyalogos forgalmat 6s
elhelyezdse egydbkdnt sem j6rhat baleset vagy k6rokoz6s veszdtyelnet ."toiaereiuel vagy
m6sok j6 koz6rzet6nek, illetve a teleptil6skdpnek indokolatla n 

^"gturur6s6val.

2 M6.tlo,sitola: 9/200t.(Xil.t3.) Onk. ,rzdnni renclelet 2.$..
' Mddo,ritotta: 9/200 t .(Xil. t 3,) Onk. ,szdmri renclelet 3.i,.
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A kiizszolgriltatris r6,sz6tkilpezillomtalanitr[ssal kapcsolatos jogok 6s kiitelezettsdgck

s.$.

(l) A Szolg6ltat6 dvente egy alkalommal lomtalanit6si akci6t szewez az tinkormhnyzattal
egyeztetett, illetve az dnkormdnyzat 6ltal megjeldlt idripontban. A lomtalanit6s a
bintarthsban keletkezd szokdsos mennyisdgen I'eltili teleptildsi szildrd hullad6kokra 6s a
nagymdretti berendezdsi t6rgyak ( britorok, hiztartdsi eszkdzdk ) elszAllit6sdra terjed ki
tdritdsmentesen.

(2) A lomtalanitds keret6ben elsz6llitdsra kihelyezett hulladdkot irgy kell elhelyezni,bogy aza
j6rmti- 6s gyalogos {brgalmat ne zavarja, a zdldtertileteket 6s a ndv6nyzetet ne karositsa,
tovdbb6 nejfujon baleset vagy kdrokoz6s vesz6lydnek el6id6zds6vel.

(3) A lomtalanit6s nem terjed ki veszdlyes, illetve kommun6lis hullad6klerak6ban nem
kezelhet6 ( tr6gya, illlati tetem ) hulladdkok, 6pitdsi trirmel6kek 6s v6llalkoz6i
tevdkenysdgb6l szarmaz6 hulladdk elsz6llit6sara.

Vegyes 6s zhr6 rendclkez6sck

6.$.

(l) A ktikin jogszabdlyban meghatilrozott kriztisztas6gi szab6lysdrtdsen tril szab6lys6rt6st
ktivet el 6s 30 000 tbrintig terjed6 pdnzbirs6ggal sirjthat6, aki

a., teleptildsi szilfu'd hullad6kot fblhalmoz, illetve a kdzteriiletre vagy m6s ingatlantra
elhelvez.
b.,4 ;gyiijt6eddny(ek)ben fblydkony, mdrgez6,robban6svesz6ly vagy egy6b olyan
anyagot helyez el, amely veszfilyezteti azelszilllit6ssal foglalkoz6k vagy mdsok 6letdt,

testi 6ps6g6t vagy egdszs6gdt.

(2) Jelen rendelet 2001. szeptember 1. napjan ldp hat6lyba, ezzel egyidejtileg a teleptil6si

szil6rd hullad6kra vonatkozd helyi k<izszolg6ltat6s ig6nybev6tel6r6l sz6l6 411999.(VI.l8.)
Onk. sz6m0 rendelet hatdlvdt veszti.

Dvorszkyn6 Marosi Gyiingyi
polgArmcster

Hajas Endre
kiirjcgyz6

4 M6do,sitoua: 9/2001,(XlLl3,) Onk. szdmtirendelet4.!.. ltatdlyo.s: 2002.ianudt l.



Rendelet kihirdetve: 2001. augusztus 24.

Hajas Endre
ktirjegyzd


