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Cseb6ny Kiizs 69 6nko rmdn yzatinak
1012002 (XII. 13.,) szimri rendelete

,, A hullad6kkezel6si kiizszolgfltatisr6l ,,
(egys6ges szerkezetben 11/2005 (KI.1.) sz6mri rendelettel.)

Cseb6ny OnkorminyzatKepviselotestiilet a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII.Iv.
/tov6bbiakban:Hgtl23.$-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n 6s a teleptildsi hullad6kkezel6si
kozszolg|lati dij megrlllapit6s6nak r6szletes szabillyair6l sz6l6 24212000 (XII.23.) Korm.
sz6mri rendelet (a tov6bbiakban: R) rendelkezdseire figyelemmel az alilbbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Altaldnos rendelkez6sek

1. $.

/1/ A rendelet cdlja azoknak a helyi szab6lyoknak a meg6llapit6sa, amelyek egyrdszt
biztosid6k az tjnkormhnyzat a hullad6kkezeldssel 6sszefiigg6 feladatainak szinvonalas es

eredmdnyes v6grehajt6sft, m6srdszt meghatdrozzik a kdzszolg6ltat6s ellitiis6nak ds

ig6nybev6tel6nek rendj 6t.

l2l Ahullad6kkezeldsi kdzszolg6ltatis /tovfbbiakban: kozszolgiltatisl celjaa koztisztas6g, a
telepiil6stisztashg biztosit6sa, a kozegdszs6giigy, valamint az epitett 6s term6szeti
kdrnyezet v6delme. A kdtelez6 kozszolgfltat6sra vonatkoz6 rendelkez6sek cdlja a
kozszolg6ltat6s kisz6mithat6, folyamatos ds biztonsigos ell6tfsa, a tev6kenys6g
ellenorizhetds6ge.

/3/ A rendelet tertileti hatillya a kozs6g egdszkiizigazgat6si teriilet6re kiterjed.

l4l A rendelet szemdlyi hatilya a kdzigazgatiisi hat6ron beltil valamennyi ingatlan
tulajdonosra, kezel6re vagy haszn6l6ra la tov6bbiakban: tulajdonos/ kiterjed fiiggetlentil
att6l, hogy a tulajdonos term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve nem jogi szem6lyis6ggel
rendelkezo gazda s6gi szervezet.

l5l A rendelet tirgyi hatillya kiterjed a kozsdg kdzigazgat6si tertiletdn keletkez6 szil6rd
telepiildsi hullad6kokra.
Nem terjed ki a rendelet hat6lya a veszdlyes hulladdkra 6s a foly6kony hullad6kra, illetve
az azol<kal kapcsolatos tevdkenys6gekre.

II. fejezet

Az d nko rmdnyzat kd zszolgdltatdss ul kapcsolato s feladatai

*2.$.
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(l) Az tinkorm6nyzat az ingatlantulajdonosokn6l keletkezo telepiil6si sziliird hulladdk
kezel6s6re hulladdkkezeldsi krizszolg6ltatdst, szervezdst tart fenn. Feladata e tekintetben
ktil6n<isen:

a.) a helyi kcizszolg6ltatAs kdrdb e tartoz6 teleptildsi szil6rd hulladdk rendszeres
begytijtds6nek, elsz6llit6s6nak, 6rtalmatlanit6s6nak megszervezdse

b.) akozszolg6ltat6s ell6t6sdra a szolgirltat6 kiv6laszt6sa, a szolg6ltat6val
szerzod6s megkot6se

c.) a ktizszolg6ltat6s dijhra 6s a dijfizetds rendjdnek meg6llapit6sa
d.) a telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos feladatok megval6sit6sa sor6n a

hul lad6kok haszno sit6s 6nak, rij rahasznos f t6s 6nak 6 s az ilrtalmatlanitand6
hullad6k mennyisdgdnek csokkentdse drdek6ben tfumogatja a szelektiv
hulladdkgyrijtds szdleskoni elterj es zteset.

2.A.$.*

I | / A kiizszolgiltat6s ig6nybev6tele k6telez6. r

tZtt I,z Onkorm6nyzat kozigazgatisi ter0let6n a teleptildsi szil6rd hullad6k osszegyiijt6se,
elszfllitisa 6s irtalommentes elhelyezdse az onkorm ilnyzat 6ltal szerv ezett a Kaposv6ri
V6rosgazd6lkod6si Rt. Kaposv6r, Cseri ft 16. sz. alatti telephellyel rendelkezo v6llalkoz6
6ltal vegzett ktiztisztas6gi szolg6ltat6s ird6n tdrtenik. Az <isszegyrijtott szil6rd hulladdk
elhelyezdse 6s megsemmisit6se, a krizszolg6ltatrisi szerzodds alapj6n a cs6k6lyi lerak6ban
tdrtenik. *

3.$.*

A kozszolgilltato ktiteless6ge az e rendeletben 6s akozszolgitltat6si szerz<iddsben foglaltak
szerint - a kornyezetvddelmi 6s egy6b jogszabdlyi ekjir6sok megtartAs6val - a kozszolg6ltat6s
igdnyb evdteldre kriteles ingatlan tulaj donosokt6l :

a.) akiizszolg6ltat6s sz6llit6eszkdzeihezrendszeresitett ds illtalarendelkezdsre
bocs6tott gytijtoeddnyben vegyesen gy.rijtdtthilztartisi hullad6k ds hdztartdsi
hulladdkhoz hasonl6 jellegri ds <jsszetdtelti hullad6k hilzhoz men<! jirattal
tdrtdn6 rendszeres begl,rijt6se 6s elsz6llit6sa.

b.) A k6zszolg6ltat6 6ltal erre a c6lra biztos itott sz6llit6eszkriz6n az ingatlanon
osszegytijtdtt 6s a kdzszolg|ltat6 rendelkezdsdre bocs6tott nagy darabos,
lombtalanites kdrdbe vont teleptldsi szilird hullad6k dvente egyszeri - a
kdzszolg6ltat6 Sltal meghathrozott idopontban ds helyen - tortdno begyrijtdse
6s elsz6llit6sa, melyr6l a lakoss6got el6zetesen tiljekoztatni kell.

c.) a kdztertileti hulladdknak akozszolgilltat6 szrillit6 eszkdzeihez rendszeresitett
gytij ttl eddnyb e, vagy a klzszolgitltato 6ltal rende lkezdsre bo c s 6tott m 6s
eszkrizben, egyedi megrendelds alapj6n trjrtdn6 alkalmi begyrijt6se ds
elsz6llft6sa.

d.) A kdzszolgdltat6 k<jteles a kdpviselotesttilet szhmSraa kdzszolglltatoi
tevdkenys6gdr6l dvente rdszletes besz6mol6t, valamint ktiltsdgelsz6mol6st
k6sziteni, a kozszolg6ltat6si tevdkenys6g 6ves 6rt6kelds6hez.
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III. fejezet

A kiizszolgfltatis ell6t6sinak rendje 6s m6dja, a kiizszolgiitzt6 6s az ingatlantulaj-
donos, a gazdilkod6 szervezet ezzel iisszefiiggd jogai 6s kiitelezetts6gei

4.$.*

lll Az ingatlan haszn6l6ja, illetve tulajdonosa a hulladdkot kdteles az <inkorminyzat 6ltal
biztositott kukdban, azingatlan el6tt elhelyezni oly m6don, hogy az elszillithat6legyen.

l2l A gyqtded6ny mell6 kihelyezett tdbblethullad6k elsz6llithsilhoz a kdzszolg6ltat6 tdritds
ellendben, feliratos, a kdzszolgLltat6 6ltal forgalmazott 70 l-es hullad6kgyrijtri zs6kot biztosit.
A tdbbletszemdt elsz6llit6s6nak (zs6knak) dij6t az 1. sz6mri mell6klet tartalmazza.

ly A gynjtcied6nyek, illetve ak6zszolg6ltat6 riltal biztositott zs6kok i.iritdse a szolg6ltat6st
vegz6 feladata.

l4l AszemdtgyrijtS eddny 6s mtianyagzs6kp6tl6sa, javit6sa tiszt1ntarthsa, fertotlenit6se 6s a

t6bblethulladdk elsz6llithsilhoz a zs6kok beszerz6se a tulajdonos, illetve a haszndl6
kdteless6ge.

l5l A szemetet felhalmozni nem szabad, azt amegadott szem6tsz6llit6si napon elsz6llitds
cdlj6b6l a szolgilltathst v6,gzo szerv rendelkezds6re kell bocs6tani.

16l A szem6tgnijtri ed6nybe nem szabadmergezo, robban6, foly6kony vagy egy6b olyan
anyagot elhelyezni, amely veszllyezteti a szolg6ltatist vdgzS dolgoz6k testi 6psdg6t 6s

e gdszs6g6t v agy a sz6llit6 j frmrib en rong6l6dSst okozhat.

17l Ha a szolgilltatilstvegzo szerv dolgoz6ja azt 6szleli, hogy a gyrijt6eddnybe vagy zshkba
olyan tilrgyat helyeztek el, ami nem min6sill sz6llithat6 szem6tnek, annak sz6llit6sht
megtagadhatja.

/8/ A szolg6ltatfst vegzo dolgoz6knak a gyrijtdeddnyek megrongfl6sa ndlkiil kell a

szemdtsz6llit6ssal kapcsolatos feladatokat ell6tni.

l9l A gqjt6eddnyeket- a sz6llit6s napj6t kiv6ve - kdztertileten t6rolni tilos.

s. $.

/1/ A hullad6k elsz6llithsakrzhr6lagaz e c6lra szolg6l6, zhrtrendszeni c6lg6ppel vdgezheto.
Ennek sor6n olyan gondossilggal kell eljdrni, hogy a hullad6k - a gytijt6eddnynek a
szfilLit6jirmtibe tcirtdn6 iiritdsekor, illet6leg a szilliths folyamfn - ne sz6r6dhasson el ds

ezilltal m6s kornyezet szenrryez6d6st ne okozzon.

l2l Az i.iritdsr6l vagy sz6llit6sr6l, a teriiletszennyez6d6s megsziintet6s6r6l, valamint az eredeti
kdrnyezeti 6llapot helyre6llit6s6r6l azonnal koteles gondoskodni.
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/3/ Amewtyiben a kijeltilt sz6llit6si napon valamilyen okn6l fogva a sziiliths kimarad, tgy azt
a r6k0vetkezo munkanapon a kdzszolg6ltat6 p6tolni k6teles.

6.$.

A kozteriileten az i.iritds cdlj6b6l kihelyezett gyujt6 ed6nyben l6v6 hulladdkot v6logatni,
kciztertiletre kisz6rni, valamint m6snak a gyrijt6ed6nydbe - annak engeddlye ndlkiil hulladdkot
elhelyezni tilos.

IV. fejezet

A kiizszolgdltatfsra vonatkoz6 szerzdd6s tartalmi elemei

7. S.

(1) A kdzszolg6ltat6nak az igenybeszedovel kdtdtt szerz6ddsben meg kell jelolni a teljesit6s
helydt, idej6t, m6djet, aki)zszolgilltatfusert fizetend<i dijat, fennt irwu i ttolg6ltat6nak -
az <inkorm6nyzat dijmeg6llapit6 rendelete szerinti mdrtdknek megfelel6 - m6dosit6sra
vonatkoz6jog6t.

(2) Akiizszolg6ltat6si dij beszeddsdnek m6dj6t, az esetleges dijh6traldk behajt6sa 6rdek6ben a
szolg6ltat6 jogait.

(3) A Ptk-ban szab6lyozottfelteteleken tul:
- akiizszolg6ltat6s tartalmbt, akdzszolgilltat6ssal ell6tott tertilet hat6it, akozszolg1ltat6

szol gSltaths i ktite I ez etts d ge it
- az onkorminyzatnakak}zszolgilltaths megszervezds6vel6s fenntartds6val kapcsolatos

kotelezettsdgeit
-a ktizszolg6ltat6s dij6t a dij meg6llapithshhoz sziiksdges k6lts6gelemz6st
- a dij beszedds6nek m6dj6t, az ezzel kapcsolatos adatszolg6ltatasi kdtelezetts6get
- a dijhhtral6k eset6n a szolgilltat6t megilletci jogokat, illetve az dnkorm finyzat feladatait
- a felek kdlcs6n0s tdjekoztatilsi kdtelezettsdgdt

V. fejezet
A kiizszolgriltatis dija

8.$.*

/Ll AkdzszolgSltat6st igdnybevev6k "kdzszolg6ltat6si dijat" kotelesek fizetni.

12/ Akozszolg6ltat6s egys6gnyi dijtdtelei a ktizszolgilltat6valmegk<itott szerzdd6sben lettek
rlgzittre.

/3/ A lakossSgi szolgilltaths eset6ben az egysdgnyi dijtdtel a kdzszolghltat6val k6t6tt
szerz6ddsben elsz6llit6sra meghatirozott tdrfogatu hullad6k gyrijtoed6ny (ll0-120 I
tdrfogatu) egyszeri iiritdsi dija.
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l4l A fizetend6 kozszolgilltat6si dij az egysegnyi dijt6tel ds a szolg6ltat6s gyakoris6g6nak,
illetve mennyis6g_6nek a szorzata az l. szhmri melldkletben foglaltak alapj6n, melynek
megfizet6s6t az Onkormhnyzat maghra villlalja. Ezilltal mentesiti a hullad6ksz6llitdsba
bekapcsolt ingatlan tulajdonosokat a kozszolg6ltat6si dij fizet6si k<jtelezettsdg al6l.

l5l Akdzszolgriltat6s dijhtaz Onkorm6nyzataszolg6ltat6 riltal megkiild<itt szrimlaalapjhn
koteles megfizetni.

VI. fejezet

A kiizteriileten keletkez6 hullad6k gyiijt6se 6s elszdllitfsa

9.S.*

ll/ Akozteriileten keletkezo hintartdsi ds egy6b szil6rd hullad6kot kiztr6laga kijelolt
hullad6k lerak6ba lehet elhelyezni, amelyrol az Onkorminyzata kdzszolg1ltat1skeretein
kivtil, kiildn szerz6dds alapj 6n gondoskodik.

12/ Az illeg6lis hulladdk lerak6k felsz6mol6shr6l az 0nkorm6nyzat akiizszolgiitat6s keretein
kiv0l gondoskodik.

VII fejezet

Szab 6lys6rt6si 6s 6rtelmez6 rendelkez6sek

10.$.*

/l/ Az 1999. evi LXIX. tu. 1. $.-a drtelmdben szab6lys6rt6st k6vet el 6s a 16. S. lLlbekezddse
szerint 30'000 Ft-ig terjed6 birs6ggal, illetve a 135. g. lLlbekezddse szerint 10.000 Ft-ig
terjed<i helyszini birs6ggal srijthat6, aki

a./ a jelen rendelet 4. 5. lrl-14/-15/-/6lbekezdds6ben el<jirtakat megszegi,
b./ a jelen rendelet 5. 5. l2lbekezd6sdben el6irtakat megszegi uugy teiu. teljesiti,
c:/ a jelen rendelet 6. $-6ban el6irt tilalmat megszegi,
d./ a jelen rendelet 9. 5. /llbekezddsdben el6irtakai elmulaszda,
e./ aki teleptildsi szililrdhullad6kot a kdztertiletre engeddly netnit rak le, vagy helyez el.

/2/ A jelen rendelettel kapcsolatos szab6lys6rtdsi iigyekben - hat6s6gk6nt - a k6rjegyzri j6r el.

/3/ E rendelet alkalmazilsSvar kapcsolatos 6rtelmez6 rendelkez6sek:

I' Teleptl6si szil6rd hullad6k: az emberek mindennapi dlete sor6n, a lak6sokban, a
pihends, tidiilds celjdrahaszn6lt helyisdgekben ds a lak6s6nak k6z6s burkolatu
helyisdgeiben 6s teri.iletein, valamint az intdzm6nyekben keletk ezo vesz1lyesnek nem
minrisiil6 hullad6k.

2. Kdztertileti hullad6k: k<izforgalmi 6s zcildtertileten keletkezcj hullad6k.
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3. Egydb szil6rd hulladdk ahilztarthsi hulladdkndl meghat6rozottak szerint keletkezett
hulladdk ktiztil nem mind6sijrlhhztarthsi hulladdknak a jdg, a h6 a sir, az dpiilet vagy
egyes r6szeinek megrong6l6d6s6b6l, bontds6b6l, illetve javit6s6b6l szirmaz6 nagyobb
mennyis6gri anyag, a kerti ds gazdas6gi mrivel6s sor6n ahhztarthsi hulladdkra
meghatirozott mennyisdg felett keletkezeff hullad6k 6s a nagyobb m6retri elhaszn6lt
t6rgy ( birtordarab, szalmazsiktartalma, stb. )

4. Nagy darabos hulladdk (lom) a telepiil6sen ahintarthsokban keletkezett azon hulladdk
(h6ztart6si berendezdsi, felszereldsi t6rgyak: eszkriztjk ds anyagok) amely a
kozszolg6ltat6s keret6ben rendszeresitett gyijtoeddnyzetbennem helyezhet6 el rigy,
hogy a gytijt6eddny zhrhat6 6s rendeltet6s6nek megfelel6en haszn6lhat6 maradjon.

5. Epit6si Hullad6k: 6pit6sb6l, bont6sb6l sz6rmaz6 anyag,feltdve, hogy az nem
vesz6lyes hullad6k.

6. Veszdlyes hulladdk: olyan hullad6k, amely a Hgt. 2. szdmumell6klet6ben felsorolt
tulajdons6gok kriziil eggyel vagy tdbbel rendelkezik, illetve anyagokat 6s

dsszetev6ket tartalmaz, eredete, rjsszetdtele, koncentr6ci6ja miatt az egdszslgre, a

kOrnyezetre kock6zatos.

7. Hulladdkkezelf: aki a teleptil6si szil6rd hulladdkot gazdashgi tevdkenysdge kordben
az ingatlantulajdonost6l 6tveszi, kezeli, begytijti, elszilllitja, t6rolja, hasznositja, illetve
ilrtalmatlanitja.

8. Hulladdkkezeldsi kozszolghltatds: a rendelet hatillya al6tartozo telepiil6si szil6rd
hulladdknak az ingatlantulajdonosokt6l a ktjzszolg6ltat6 6ltal tort6n<i rendszeres
begyiijt6se, a hullad6k egyes rjsszetev6inek elktilonitetten tdrt6n6 gy[ijt6se,
6rtalmatlanitf sa.

9. Sz6llit6s: a telepiil6si szil6rd hulladdk telephelyen kivtili mozgat6sa, bele6rtve a

szillitmdnyoz6st 6s a fuvaroz6st is.

10. Kozteriilet: kcizhasznillatra szolgil6 minden olyan 6llami vagy dnkormhnyzat
tulajdonban 6116 teriilet, amelyet rendeltetds6nek megfeleloen b6rki hasznillhat es az

ingatlan-nyilv6ntart6s ekk6nt tart nyilv6n.

1 1. Jdrda: gyalogos kOzlekeddsre szolg6l6 szilfurd burkolatu, az ingatlan telekhatira 6s az

rittest sz6le kdzdtti ritteriilet.

12. Uttest:j6rmrivek kdzleked6sdre szolg6l6 ritteriilet, fi.iggetlentil annak sz6less6gdt6l 6s

az ritburkolat minris6g6t6l.

13. Lomtalanit6s al6tartoz6 teleptl6si szil6rd hulladdk: az az alkalmilag kdpzSdott

telepi.ildsi szil6rd hullad6k, amely akozszolgilltat6 6ltal rendszeresitett
gytijt6ed6nyzetben m6rete miatt nem helyezhet6 el.



14. Ingatlantulajdonos: az a termdszetes vagy jogi szemdly, illetve jogi szemdlyis6ggel
nem rendelkezo szewezet, akinek, amelynek tulajdon6ban, birtok5ban vagy
haszndlat6ban levo ingatlanon telepiil6si szildrd hulladdk keletkezik.

15. Ktizszolg6ltat6: a kdzsdg kdzigazgatdsi tertiletdn a teleptildsi szil6rd hullad6kkal
kapcsolatos helyi k0zszolg6ltat6s el\Ltisra az e rendelet szerint kiz6r6lagosan
feljogositott hulladdkkezelo, aki a kozs6g teriilet6n a telepiildsi szil6rd hulladdkkal
kapcsolatos hulladdkkezel6si kdzszolgSltatis ell6t6sra a mindenkor hat6lyos
jogszabSlyok el6ir6sainak megfelel6 eljir6s lefolytatdsdval, a rendeletben
me ghathr o zo tt i d6tartam r a kizir olago s j o got szerzett v6l I alkoz 6s.

16.Kiizszolg6ltatrisi dij: az dnkormfnyzat rendelet6ben meghatirozott, a rendelet hat1lya
al6 tartoz6 telepiildsi szil6rd hulladdkkal osszefiiggri hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6s
igdnybevdtel6drt az onkormfinyzat 6ltal a kozszolg6ltat6nak fizetend6 jelen
rendeletben meghathrozott diifizetesi idriszakra vonatkoz6an megSllapitott dij.

17 . Hintart6s: emberek kozos dlefvitele, amelyben k<izOs gazdillkodissal biztositj6k
dletiik fenntart6s6t, igy az 6tkez6st, lakhat6st, tiszt6lkod6st stb.

Zhr6 rendelkez6sek

11.$.

/llEz a rendelet 2006.janu6r l-j6n l6p hatiiyba.

/2/ Kihirdetdsdr6l a korj egyz6 gondoskodik.

Csebdny, 2005.november 16.

Biswurm Sdndor
polg6rmester

Zhrad6k:

Kihirdetve: 2005. december l.

Stimegi Zsuzsanna
k6{egyz6

Siimegi Zsuzsanna
kdrjegyzri

x lr/2005 lxr.l / szitmirendelettel megdllapitott szriveg



I 1 /2005(XII. 1.) sz6mir rendelet

2005. 6vi krizszolg6ltat6s dija *

Lakoss6gi kdzszolg5ltat6si dij h6ztart6sonk6nt €s kuk6nkdnt

l.l 148 Ft/h6t + 6fa : 170 Ft 45 db eddnnvel sz6molva

2./ Trtbbletszem6t elsz6llit6si dij a:

250 Ftlzshk + 6fa :287 Ft

3./ Sitt 6s dpitdsi t0rmel6k elsz6llit6si dija:

Kaposm6r6i lerak6ba: 1.284 Ft/m3 + 6fa : l477Ft

Kaposviri lerak6ba: 2.400 ltonna+ 6fa : 2760Ft

1.sz6mri mell6klet

* I1/2005 (XII.1.) sz6mri rendelettel meg6llapitoff szriveg.


