
i)u.. ii '-^.--,:-\ r 1/?-,..''
\

C s ert6 Kdzs 69 Onko rm 6ny zata K6pviset6testiilet6nek
8/2001. (XII.28.)

rendelete

a telepiil6si szik[rd hullad6k iisszegyiijt6s6re,
elszillftf s 6ra 6s irtalmatlanitis 6 r a szerv ezett ktitelez6

helyi kiizszolgiltatf sr6l

Csert6 kdzsdg Onkorm6nyzatdnak kdpvisel6testtilete a Hulladdkgazdillkod6sr6l
sz6l6 2000. 6vi XLIII. tdrvdny 6s a v6grehajt6s6ra kiadott 2131200L (XI.l4.)
Korm. sz. rendelet el6ir6sainak szem elott tarths6val a telepi.ildsi szil6rd hulladdk
gytijt6sdre, elsz6llit6s6ra 6s furtalmatlanitilsSra szewezett kotelez6 helyi
kozszolghltat6s me gval 6 sul 6s a 6rdekdb en az aIilbbi rendel etet alkod a :

l. $

A rendelet c6lja, hogy a teleptildstisztas6g, a kciztisztasdg, a kornyezetv6delem
ds a kozegdszs dgiigy kdvetelm6nyeinek megfelel 6en szab6l y ozza

a.) a telepiildsi szil6rd hullad6k dsszegyfijt6sdre, elszitllititsira 6s
firtalmatlanitfsfira szewezett kdtelezc! helyi kozszolgilltat6s
igdnybevdteldnek 6s biztons6gos, ellencirizhetci telj esftds6nek rendj dt,
valamint

b.) a kotelez6 klzszolgitltat6ssal Osszefiiggri jogokat 6s
kdtelezettsdgeket.

A lt al qno s r endelkez ds ek

2.$

(l) Csertd kdzs6g 6nkorm6nyzat6nak kdpvisel6testtilete (tov6bbiakban
kdpvisel6testtilet) a telepi.ildsi szil6rd hullad6k rendszeres dsszegytijtdsdr5l,
elsz6llit6s6r6l ds trtalmatlanit6s6r6l kdtelez6 helyi kozszolgdltat6s irtj6n
gondoskodik.

(2) A kdtelez6 helyi kdzszolgiltat6s Csert6 kdzs6g egdsz k)zigazgatisi
teriiletdre kiterjed.

(3) A Csert6 kozsdg kozigazgatdsi teriilet6n l6vri valamennyi ingatlan
tulajdonosa, tulajdonosi krizdssdge, hasznillSja, kezeldje (tov6bbiakban
egyiitt: tulajdonos) az ingatlan kotelez6, illetve felgyiilemlS teleptildsi
szil6rd hullad6k osszegyiijt6sdr6l, elszrlllit6s 616l irtalmatlanitilsirol az e



rendelet szerint szewezett kdtelez6 kdzszolgitltat6s ig6nybevdtele ritj6n
kdteles gondoskodni.

(4) A rendelet el6ir6sai nem vonatkoznak a veszdlyes hullad6kokra 6s a

folydkony hullad6kra.
(5) A kotelez6 kdzszolgiltatfst a tulajdonosnak nem kell azokon a bedpftetlen

ingatlanokon igdnybe venni, amelyeken telepiil6si szil6rd hullad6k nem
keletkezik 6s nem gyiilemlik fel.

3.$

(1) Az e rendeletben meghatfurozott teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos

kotelez6 helyi kdzszolgdltatfis teljesit6sdre - az dnkorm6nyzat 6ltal kiirt
pillydzat nyertesekdnt a Duna-Dr6va Menti Hullad6kgazd6lkod6si Kft.
(DDMHG Kft.) Szigetv6r, Szabads 6g u. 14. jogosult.

(2) A kdtelez6 helyi kdzszolghltat6s kdrdbe tartoza tevdkenys6get kizhr6lag a

kozszolgilltat6 vd ge zhet.

Ert elmezci rendelkez ds ek

4.$

(1) Telepiil6si szil6rd hulladdk az ingatlanon keletkez6 6s szabv6nyos

hitotartillyban 6tmenetileg t6rolhat6, rendszeres gfijt6j 6rattat, z6rt
rendszerii c6lgdppen sz6llithat6 6s az furtalmatlanit6 helyen elhelyezheto
hhztartdsi hullad6k es az egy6b szilfurd hullad6k. Hilztartdsi hulladdknak
minrisiil a lak6sban, valamint a lak6s, iidtil6s, pihen6s celjhrahasznillt egy6b

helyis6gekben 6s a lak6k kdzos hasznillathra haszn6lt helyis6gben 6s

tertileten rendszeresen keletkez6 hullad6k (szemdt) a kisebb mennyisdgri
falvakolat, kerti es gazdas6gi hullad6k, tov6bb6 az ingatlanon folytatott
v6llalkoz6si tevdkenysdgb6l keletkez6 hulladdk, a hfutartdsokb6l szdrmazo
elki.ilonitett gytijtritt hulladdk kiv6tel6vel. Egy6b szilfird hulladdknak
min6siil az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgiitat6 6s egydb

gazdashgi tev6kenys6g sor6n, valamint az dnkorm6nyzati 6s m6s

kdzintezmdnyekben rendszeresen keletkezo szllfurd hulladdk, illet6leg a

kozteriileteken keletkez6 vagy felhalmoz6d6 szilfurd hulladdk, az irjra
hasznillatra keriil6 hul laddk kivdtel 6vel.

(2) Lomtalaniths al6 tartoz6 hulladdk: a hdztartisokban alkalmilag keletkez6

nagyobb m6retti darabos hulladdk, amely szabvfinyos gytijt6tart6lyban nem

gyrijthet6 6s rendszeres gytijtojhrattal nem sz6llithat6 (nagyobb hfntartilsi
eszkoz, berendez6si t6rgy, birtor stb.).

(3) Kdtelez6 kdzszolgilltat6s: a teleptil6si sziltnd hullad6k rendszeres

gyfijt6s6re, elszilllitilsira 6s 6rtalmatlanit6s6ra ir6nyul6 kozszolghltat6s.



(4) Kozszolgilltat6: a Csert6 kozsdg kdzigazgat6si tertilet6n a rendelet 3. $-a
drtelm6ben a kdzszolgirltat6s telesit6s6re kiz6r6lagos jogosultsLggal
rendelkez6 t6rsas vagy egy6ni v5llalkoz6s.

(5) KozszolgilItatdsi szem6tdij: a tulajdonos 6ltal kdzszolgiitatfus teljesit6s6re
kizdr6lagos jogot szerzett kdzszolgilltat6nak f,rzetend6, a k6pvisel6testtilet
6ltal rendeletben meg6llapitott dij, amely tartalmazza a telepiil6si szil6rd
hullad6k furtalmatlanit6 helyen tortdn6 elhelyez6sdnek, futalmatlanitdsdnak
dijh6nyad6t is.

A kepvis el cites till et szildrd hul ladekkal kap cs o I atos fel adat ai

s.$

A kdpvisel6testiilet feladata kiildncisen:
a.) a kotelez6 helyi kdzszolgilltat6s kor6be tartoz6 telepiildsi szil6rd hulladdk

rendszeres 6sszegyfijt6s6nek 6s 6rtalmatlanitishnak megnevez6se, valamint a
kcitelez6 kozszolgbltat6s rendjdnek rendeletben tdrt6nci meghat brozhsa es a
rende letb en fo g I alt ak b etartSs 6nak e I I en6rz6 s e.

b.) a klzszolgfiltato kivillasztfrs6nak celjira p6ly6zat kiir6sa: a pdlyinat
elbir6l6sa 6s a kdzszolgilltat6 kijel<il6se, a kdzs zolgilltatoval a k}telezi;
kdzszolgitltat6s r6szletes feltdteleit tartalmaz6 kdzszolgdltat6si szerz6d6s
megkot6se,

c.) a teleptl6si sztlfird hulladdkkal kapcsolatos kdtelez<i kdzszolgilltat6s dij6nak
(kdz szo I g 6lati szem6tdij ) me 96l lap itisa,

d.) a telepi.ildsi szllfird hulladdk irrtalmallanitilsa, illetve hasznositdsfura szolgdlo
- jogszab6lyokban meghat6rozott mr.iszaki vddelemmel rendelkez6
ilrtalmatlanitohely me gj elo I 6 s e,

e.) a kotelez6 kdzszolgilltat6s teljesitdsdvel 6sszeftigg6 dnkorm6nyzati hat6s6gi
j ogok gyakorl6sa, illetve az ezzel kapcsolatos felt6telek megteremtdse,

f.) a teleptil6si szilfurd hullad6k hasznosft6s6nak, fjrahasznhlatinak ds az
firtalmatlanftand6 hullad6k mennyisdg6nek csdkkentdse drdekdben a
s zelektiv hul I addkgyrij td s elterj esztds dnek t6mo gat6s a,

g.) a sz0ksdges adatok 6s inform6ci6k rendelkez6sre bocs6t6s6val 6s
kozszolgirltat6 tev6kenys6 gdnek segitdse

h. ) a kotelez6 kozszolgilltatiis sal 6s kozszo lgiltat6v al kapcsolatos tapasztalatok
dvenkdnti drtdkeldse.

A tulaj donos kcitel ezetts egei

6.$

(l) A tulajdonos alapvet6 kotelezettsdge, hogy a hullad6k kezel6s6t a lehet6
legalacsonyabb szinten tartsa.



(2) A tulajdonos az ingatlanon teleptildsi szil6rd hulladdkot nem halmozhat fel,
6s az ingatlanon keletkezett hulladdkot kdzteriiletre nem helyezheti ki.

(3) A teleptil6si szil6rd hullad6kot a tulajdonos az elszilllitdsra val6 6wdtelig
gyrijteni, illetve t6rolni kdteles.

(4) A tulajdonos a kdtelezo kdzszolg6ltat6sok kdr6be tartoz6 teleptildsi szil6rd
hullad6kot elsz6llitilsrakizfurolag akdzszolgdltat6nak adhatja 6t, 6s kizdr6lag
a k6zs zol giltat6 6ltal nyuj tott szol g iiltatilst veheti i g6nyb e.

(5) A tulajdonosnak a teleptildsi szililrd hullad6kot a kozszolgitltat6nak
elsz6llit6s c61jab61 tdrt6n6 futadishig irgy kell gytijtenie, t6rolnia, illetve
kezelnie, hogy az mSsok testi 6ps6g6t, jo kdzerzetet ne veszdlyeztesse, a

teleptil6s kcirnyezetet ne szennyezze, a telepiil6s novdny- 6s 6llatvrl6g6t ne

kdrositsa, a kozrendet 6s akdzbtztons6got ne zavarja.
(6) A kritelez6 kdzszolgilltat6sba rijonnan bekapcsolod6 tulajdonos a

kozszolgilltat6nak koteles bejelenteni, hogy a kozszolghltat6s

ig6nybevdteldre kotelezett6 v6lt. Tulajdonosv6lt6s eset6n a bejelentdsi

kdtelezett seg az irj tulaj donost terheli.
(7) A tulajdonos a kozszolghltat6sdrt kozszolgilltat6si szemdtdijat ktiteles

ftzetm.

A telepill1si szildrd hulladek elhelyezdse

7. $

(1) A kozszolgdltat6 Csert6 krizs6g kdzigazgat6si tertiletdn gytijtdtt 6s elsz6llit6s
cdlj6b6l futvett telepiildsi szllfurd hullad6kot az illtala izemeltetett sellyei
region6lis hulladdkkezelo k<izpontban helyezheti el, firtalmatlanithatja, illetve
hasznosithatja.

(2) Ahtrztartinb6| szfrrmazo elktilonitetten gyrijtott hullad6kot (szines, vegyes 6s

kartonpapir, feh6r 6s szines tiveg, textil stb.) a tulajdonos a ktizszolg6ltat6
6\tal mtikddtetett lakoss6gi hulladdkgyujt6 udvarban kdzvetleniil is

elhelvezheti.

A kc)zszolgdltatds i szerz6dds

8.$

(1) A kdzszolghltat6val a kdpvisel6testtilet kozszolgilltat6si szerzoddst kdt a

telepiildsi szilfurd hullad6kkat kapcsolatos ktitelez6 kozszolgilltat6s
telj esit6s6vel osszefiigg6 rdszletes felt6telek me ghat6r oz6sa 6rdek6ben.

(2) Ervdnyes kdzszolghltat6si szerz6d6s n6lkiil a kozszolgilltat6 a kotelezo

kO zszolghltat6s kordb e tarto z6 tev dkenys 6 get nem v e gezheti.

(3) A kozszolgilltat6si szerz6d6s az alfuirds napj6n jdn l6tre, 6s - a felmond6s e

rendeletben meghathrozott eseteit kiv6ve - az al6;irhs napjSt6l szhmitott 5 6v



utols6 napj6n j6r le. Ha a kdzszolgirltatdsi szerzodes id6beli hat6ly6nak
lejitrtilt kovet6en - az irjabb pilyilzat eredmdnytelens6ge miatt - irjabb
kozszolgilltat6 kijelcilds6re 6s rijabb kdzszolgilltat6si szerzildds kot6s6re
nincs lehetSs6g, a kdpvisel6testtilet a lejfurt kdzszolgilltat6si szerz6des
id6beli hatillyht legfeljebb 6 h6nappal meghosszabbitja.

A kcit elezci kozszolgdltatas igenyb evetel e

e.$

(1) A tulajdonos koteles akdzszolgiltato 6ltal nyrijtott kozszolg6ltatSst ig6nybe
venni.

(2) A hilztartdsi hulladdkra vonatkoz6 kdtelez6 kdzszolgilltat6s kdrdben a
tulajdonos 6s a kozszolgilltato kdz6tt jogviszonyt a kdzszolgilltat6s
ig6nybevdtel6nek tdnye, illetve a tulajdonos mulasztilsa eset6n a

kdzszolgilltat6nak a kdzszolgilltaths teljesitdsdt r6utal6 magatartbsa hozza
l6tre. A teljesitds r6uta16 magatartfts6nak a kdzszolgfiltato reszerol a
hintartdsi hul I ad dk e 1 s z 61 I i t6 s 6nak me gk i s 611 6 s e.

(3) A hilztartilsi hullad6kkal kapcsolatos kozszolgdltatSs igdnybev6tel6nek,
illet6leg teljesitds6nek l6nyeges feltdteleir6l, valamint a feltdtelekben
bekdvetkezett v6ltoz6sokrol a vhltozils bekovetkez6se el6tt a

kdzszolgitltato a tulajdonost ir6sban, illetve felhiv6s kdzzetetele ttjSn koteles
6rtesiteni. Ha a kozszolgilltat6s feltdteleiben el6re nem l6that6 okokb6l
kdvetkezik be a villtozhs, a kdzszolgilltato 6rtesitdsi kotelezettsdg6nek m6s
alkalmas m6don is eleget tehet.

(4) A tulajdonos koteles a kdzszolg6ltat6nak bejelenteni, hogy az ingatlanon
kotelez6 kdzszolgitltat6s al6 tntoz6 telepril6si szil6rd hullad6k keletkezik. A
bejelentdsnek tartalmaznra kell a keletkez6 teleptildsi hullad6k fajthjilt,
szok6sos, illetve vSrhat6 mennyisdg6t.

(5) Ha a tulajdonos 6ltal bejelentett hullad6k egy6b szilfird hulladdknak min6siil,
a kotelez6 kdzszolgilltat6s teljesit6sdr6l a hullad6k mennyis6g6nek
megfelel6en - a tulajdonos 6s a krizszolgiltato ir6sban szerzoddst kdt. Az
egy6b szilfird hulladdkkal kapcsolatos kdzszolgilltat6s feltdteleiben
bekdvetezett viltozirs esetdn a kozszolg6ltat6 a tulajdonossal kotott
szerzodes m6dosit6s6t kezdem6nvezheti.

A kd z s z o I gdl t at ds kri t e I ez ci i gdnyb ev dt e I dn ek s ziln et e I ds e

10.$

(l) Nem terheli dijfizetdsi kdtelezettsdg az i.iresen 6llo ingatlanok tulajdonosait.
A megiireseddst 15 napon beltl ir6sban be kell jelenteni aszolgfitatonak.Ez
esetben a megiireseddst kovet6 h6 els6 napj6t6l mentesiil az lrintett a fizet6si



kdtelezetts6ge al6l. Az ingatlan fjb6li haszn6latba vdteldt a tulajdonos,
illetve haszn6l6 15 napon beliil kdteles bejelenteni szolg6ltat6nak. A
dijfizetdsi kdtelezettseg az igdnybevdtel megkezd6sdnek napjSt kdvet6 h6
elsejdt6l 6ll fenn.

(2) Csert6 kozsdg kozigazgatilsi teriiletdn 16v6 kdztertileteken a kotelez6
szolg6ltat6s igdnybevdtele nem sztineteltethet6.

A kdzs zo lgdlt at ds i s z eme tdij

11.$

(1) A kiizszolgilltat6si szemdtdfjat a k6pvisel6testtilet rendeletdben els6
alkalommal e rendelet melldkletdben - illlapitjameg.

12.$

(1) A tulajdonos a kotelezl kdzszolgdltatils teljesitdsddrt a k6zszolg6ltat6nak
- vagy az illtala megbizott dijbeszed6nek - a kozszolgdltatdsi szemdtdijat
koteles frzetni. A kozszolgdltat6si szemdtdij magilbafoglalja - az dvente egy
alkalommal szewezett - lomtalanit6s krirdbe tartoz6 hulladdk elsz6llit6sanat<
6s drtalmatlanitSs6nak dijrit is. A kdzszolg6ltat6si szemdtdij alapjdt kepez6
egyszeri iiritdsi dijakat, illetve a zs6kokban futadott hulladdk egyszeri
e I sz611it6s Snak dijdt a rendelet me l ldkl et e tartalmazza.

(2) A teleprildsi szilSrd hulladdk meghat6rozott gffit6si gyakorisrigir
elsz6llft6sLhoz szriksdges gytijt6tart6lyok iirtanalmhnak, illewe
mennyisdg6nek, valamint a tulajdonos r6sz6re rendelkezdsre bocs6tott
zs6kok sz6m6nak meg6llapitfusfunilI az ingatlanon keletkezett hulladdkot kell
figyelembe venni azzal, hogy akdzszolgilltat6 6ltal rendszeresftett cdlgdppel
tirithet6, illefve szdllithato legkisebb szabvfunyos gytijt6tart6lyb6l -i"d.n
tulajdonos az adott ingatlanon legal6bb egyet kdteles igdnybe venni, illetve
haszn6lni.

(3) A k6zszolg6ltat6si szem6tdijat a tulajdonos 6ltal az ingatlanon hasznillt
gy$t5tart6lyok szitminak, az adott tipusri tart6lyok egyszeri iiritdsi dij6nak
6s a havi iiritdsek szirminak szorzatakdnt kell meghatdrozni. A keletkez6
ttibblethulladdk gytijtds6re, elszilllitfusSra az ingatlantulajdonosok rdszdre 60
literes mtianyag zs6kot biztosit. A mtianyag zs6k dijilt a 2. szhmt mell6klet
tartalmazza.

13.$

(l) A kdzszolgilltat6s dijfit tartalmaz6 szdmla adataival kapcsolatban a
tulajdonos a kdzszolg6ltat6n6l vagy megbizottjdnill kifog6st emelhet. A
kifog6snak a szfumla kiegyenlitdsdre vonatkoz6 kcitelezettsdgdre halaszt6



hatillya nincs. Az irhsban tett kifogdsra a kdzszolgilltat6 vagy megbizottja
l5 napon beltil - egyet nem drt6se eset6n is - v6laszolni k6teles.

(2) Ha a tulszdmlilzilsra vonatkoz6 kifog6snak a kdzszolgilltato vagy
megbizottja helyt ad, a tobbletosszeget 6s annak id6ar6nyos kamatait a
tulajdonosnak - kivdnsiiga szerint - vissz afizetesi vagy azt az esed6kes
dijfizetdsi kotelezetts6gbe betudja.

(3) Ha a kozszolgSltat6si dijat tartalmaz6 szdmla bemutat6s6ra a
kozszolgirltat6nak vagy megbizottj6nak felrohat6 okbol a havi dijfizet6si
id6szakn6l ritk6bban kertil sor, a kdzszolgilltato vagy megbizottja az
elmaradt dijat annyi egyenlci rdszletben sz6ml6zza, uiilnyttor a szitmla
bemutatds6t elmul asztotta.

(4) A tulajdonosnak nem kell kdzszolgirltat6si dijat fizetni azol<raa h6napokra,
amelyek sor6n a kdzszolgdltatis ig6nybevdteldre vonatkoz6 kotelezettsdge a
10. $ (l) bekezddse alapjdnsztinetel.

(5) Nem tagadhat6 meg a k}zszolgirltat6s dij6nak megfizetdse, ha a
kozszolgirltatot a kdzszolgftltat6s teljesitds6ben az iOOiaras vagy m6s
elh6rithatatlan ok akad6Iyozza, felt6ve, hogy a kozszol gilttutO az elmaradt
szolgiitatdst az akadfiy elh6rul6s6t krivet6 legkdzeleUUi gy,i;tdsi napon
p6tolta.

D ijfiz et ds i ke dv ezm dnv ek

14.$

(l) Az tidtiltitenileten ldvci ingatlanok 6lland6 lak6hellyel ott nem rend elkezbtulajdonosai hacsak a kdzszolgSltatds ig6nybevdteldr6l vonatkoz6
kotelezettsdgtik a 10. $ (1) bekezd6ie szerint nem sztinetel - a tirgyev
okt6ber 1' napja ds a kcivetkezl dv m6rcius 31. napja krizcitti id6szakban akdzszolgitltat6si dij egydbkdnt ir6nyad6 mdrt6k6nek 50 o/o-at kcitelesek
megllzetnl.

(2) A 62 even feliili, egyedill6ll6,-i^ng{rgn6l egyediil 616 dregkori nyugdijasingatlantulajdonos a szemdtdij 50 6/o-inak mJgfizetese al6l irentestil, kiil6nkdrelem benyujtrisa n6lktil.
A kedvezmdnyezettek kcirdrdl dvente
onkorm6nyzat.

tSjekoztatja a szolg6ltat6t az

A szolg6ltat6 feld a kedvezm6ny finanszirozdsa az 6nkorm6nyzat szoci1liskeretdb6l tortdnik.



A hulladek gttijtesere ds elszdllitdsdra val6 dtaddsdra szolgdl6 tartdlyok ds

z s dko k r endelkez ds r e b o c s dt ds dv a I kop cs o I at o s j o go k ds kr)t e I ez et t s e g ek

15.$

(l) A tulajdonos a telepiildsi szilfurd hulladdk gyfljt6se 6s elsz6llit6sra val6
6tad6sa celjira olyan szabv6nyos gffit6tartillyt (kuk60 kdteles haszn6lni,
amely a kozszol g6ltat6 6ltal rendszeresitett cdlgdpbe beiirithet6, illetve azzal
elsz6llithat6.

(2) A szabvfunyosftott gytijt6tart6lyokat (kuk6kat) a szolg6ltat6 kedvezmdnyes
beszerz6si 6ron a lak6sok tulajdonosai haszn6l6i szdmdra az

dnkorm6nyzaton kereszttil biztositj a.

A szabvinyosftott I43 db kukdt szolg6ltat6 2001. december 3l-ig az

dnkorm6nyzathoz leszilllitja es 2002-ben kdt r6szletben lesz6ml6zza. Az
dnkorm6nyzat a kuk6k 6r6t a lak6k fel6 tov6bbszhmlilzza.

(3) Az egy6b szil6rd hutladdkkal kapcsolatos kozszolgilltat6s vonatkozhsfiban a

gyijtltart6ly tipusdnak,irtartalmdnak, illetve szfimfunakmeghat6roz6sakor a

kdzszolgilltat6 6s a tulajdonos kdzdtti meg6llapodds az ir6nyad6.
(4) A tulajdonos kdteles a kozszolgilltatonak ir6sban 3 nappal kor6ban

bejelenteni, ha ingatlan6n a kdtelez6 kdzszolg6ltat6s al6 tartoz6 telepiildsi

szililrd hulladdk mennyisdgdt jelent6sen meghalad6 mennyisdgti hulladdk

keletkezdse v6rhat6. A bejelentds alapjin a kdzszolgilltato a megjeldlt

id6pontra, vagy id6tartamra a teteptil6si szilird hullad6k megfelel6

gytijtds6hez, illetve elsz6llitisilhoz alkalmas nagyobb rirtartalmir vagy

tovflbbi gyijtotartillyt, illetve hulladdk gytijt6s6re alkalmas m6s

gytij t6eszkdzt bocs 6t a tulaj donos rendelkez6sdre.

A gytijtfitartdlyok haszndlatdval,,kezellsdvel ,is elhelyezdsdvel kapcsolatos iogok
es kcitelezettsdgek

16.$

(l) A teleptil{si szllilrd hulladdk gnijtds6re szolg6l6 gyrijt6tartillyt a tulajdonos

az ingatlanon beliil kdteles t6rolni. A gfijt6tartillyt a kozteriileten csak

ko zteriil e t-hasznillati en g e d6 ly alapi 6n I eh et fo lyamato s an tartani'

(2) A tulajdonos kdteles a gyijtotatillyt a hulladdk elsz6llit6sa c61j6b6l a' ' 
k6zszoi gilltato 6lta1 megj.lOtt iOOUen a kdztertileten, az elsz6llit6st vegzo

j6rmtivel megkdzelithet6 6s a letiritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A

kihelyezett 
-gyijt6tartilly nem akadillyozhatja a g6pj6rmti- 6s

gyalogosfotgul-ut, 6s elhelyezdse egydbk6nt sem jSthat baleset vagy

kirokozhs el6id6z6s6nek veszdlydvel.
(3) A tulajdonos kdteles a gyijtotartillyt szi.iks6g szerint tisztitani 6s

fert6tleniteni.



(4) A sdrult gyqtlart6lyok (kuk6k) javit6s6r6l, sztiksdg szerinti cser6j6r6l ds
esetleges potl6s6rol a tulajdonos koteles gondoskodni.

(5) A szolg6ltat6 a gyijt6tart6lyokat kdteles kimdletesen, szakszerien kezelni,
iiriteni. A szolg6ltat6 iital okozott k6rt a tulajdonos ir6sbeli kdrelmdre
koteles megtdriteni.

(6) Ha a gyijtotartillyba olyan hulladdkot helyeztek el, amely dsszet6m6r6d6tt
vagy befagyott, illetve a tartillyban l6v6 hulladdkot igy osszeprdseltdk, hogy
emiatt a tartilIyt az eISirt technol6gi|val iiriteni nem lehet, a tttlajdonos
kdteles atartillyt tirithet6vd tenni, 6s az esetleges okozott k6rt megtdriteni.

(7) Szigoruan tilos a gyijtotartilyba folydkony, mergezo, robban6 vagy egydb
olyan anyagot elhelyezni, amely veszllyezteti a sz6llit6ssal foglalkoiOUuugy
m6s 6let6t, testi 6psdgdt, egdszsdg6t.

A telepillesi szildrd hulladdk elszdllltasdnak megtagoddsa

17.S

(l) a kdzszolgilltato a kdzszolgilltat6s keretdben megtagadhada a hulladdk
elsz6llft6s 6t, ha
a.) nem a kdzszolgilltat6 celgephez rendszeresitett, illetve a k6zszolg6ltat6

6ltal a tulajdonos rendelkezds6re bocs6tott gyijt6tartiiyban yagy
zsfikb an kertil 6tad6sra.

b.) a gyi4tiSi'artiiy az alkalmazott gdpi tiritdsi m6dszerrel - a tulajdonosnak
felr6hat6 okbol - nem iirithetri

c.) a szilllitdsra adott hullad6k az intds, illetve a szillitits sor6n a sziilititst
vegz6 szemdlyek 6letdben, testi 6ps6g6ben, egdszsdgdben, toviibbit a
j6rmtiben vagy berendezdsdben kdrt okozhat, illefv e iz hrtalmatlanft6s
sor6n a kdrnyezetet veszd ly ezteti,

d.) 6rz6kszewi 6szlel6ssel meg6llapithat6, hogy a gyijtdtartilly mergez6,
robban6, foly6kony, veszdryes vagy olyan anyagot tartalmaz. u..ly u
teleptildsi szilSrd hullad6kkal egytitt nem gyrijthetri, illetve nem
6ttalmatlanithat6, i I letve nem min6 sii I te lepiil ds i izi 1ird hul lad6knak.

(2) Az (l) bekezddsben emlitett esetekben a kdzszolgdltat6 a tulajdonost
haladdktalanul drtesiti az elszilllitds megtagad6s6nak idnydr6l 6s ok6r6l. A
tulajdonos a megtagad6si okot -agi kdteles mlgsztintetni vagy
megsztintetdsdrcil gondoskodni.
Ha a tulajdonos e kdtelezettsdg6nek a hulladdk elsz6llit6s6nak irjabb
id6pontj6ig nem tesz eleget,,.d kdzszolgitltato a tulajdonos k6lts6gerl es
felel6ssdgdte a hullad6k elsz6llft6s6nak rnegtagad6sdra-okot ad6 k6rtilm6nyt
megsztinteti vagy miissal megsziintetteti. Az ezzel kapcsolatban felmertilt
kdltsdgeket a kcizszolgilltato - azokat krilcin t6telk6nt feltiintetve - a soron
kdvetkezci szfrmlilb an drvdnve s iti.



A lomtalanitassal kapcsolatos jogok ds kcitelezettsdgek
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(l) A kdzszolgilltat6 dvente egy alkalommal szervezett - el6re meghat6rozott
id6pontban elvdgzett lomtalanit6s keretdben a kdzszolg6ltat6 a

lakoss6gn6l keletkezett, a rendszeres elsz6llit6sra haszn6latos
gyrijt6tart6lyokban el nem helyezhet6 hullad6kot elszdllitja 6s

6rtalmatlanitja.
(2) A lomtalanitis aI6 tartoz6 hullad6kot a tulajdonos a kozszolgfiItat6 6ltal

meghatSrozott id6pontban helyezheti ki elsz6llit6s cdlj6b6l ana a helyre,
amelyet a kdzszo I g6ltat6 hirdetmdny6b en me gj e 16 lt.

(3) A lomtalanit6s keret6ben elsz6llit6sra kihelyezett hullad6kot rigy kell
elhelyezni, hogy az a j6rmri- 6s gyalogosforgalmat ne zavarja, a

zoldter0leteket 6s a nov6nyzetet ne k6rositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy
kirokozirs vesz6lydnek el6iddzds6vel.

A krizt erillet en kel etkezd telepill es i szildrd hulladekkal kap cs o I at o s

kr)zszolgaltatds

1e.$

(1) Aki kdztertileten kdzteriilet-hasznillati engeddlyhez kdtdtt olyan iirusit6,
szolg6ltat6, kereskedelmi vagy egydb tevdkenysdget v6gez vagy kiv6n
vlgeznt, amellyel dsszefiigg6sben k6telez6 k6zszolg6ltat6s al6 tartoz6
telepiildsi szil6rd hulladdk keletkezik, kdteles ezt a kdzszolgilltat6nak
bejelenteni, ds a kdzszolgitltat6val a kriztertileten vegzendi tev6kenys6g
id6tartam6ra , valamint a v6rhat6 hulladdk fajtfijfura, osszetdteldre 6s

mennyisdg6re fi gyelemmel szerzodest kdtni.
(2) A kdzteriilet rendeltet6sszeni nyilv6nos hasznillata sor6n keletkez6

telepiildsi szil6rd hulladdk gyfijt6s6r6l 6s elsz6llitSs6rol a k6pvisel6testiilet
gondoskodik.
A kdztertileten keletkez6 szil6rd hulladdk gytijtds6re 6s elsz6llit6sdra a

k6pvisel6testtilet a kdzszolg6ltat6val - figyelemmel a hulladdk v6rhato

mennyis6g6re, a gytijt6s modj6ra es az elsz6llit6s gyakoris6ghra - kiildn
szerz6ddst kdt.



A telepilldsi szilard hulladekkal kapcsolatos elSirdsok megtartdsdnak
ellencirzese
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( 1 ) A telepiilesi szilfurd hullad6kkal kapcsolatos krizegdszs6gtigyi rendelkez6sek
megtart6sfunak ellenorzesdt - a vonatkozo jogszab6lyok szerint - az Allami
N6peg6szsdgtigyi 6s Tisztiorvosi Szolg6lat vegzi.

(2) A telepiildsi szilfird hulladdkkal kapcsolatos szab6lys6rtesi iigyekben
hat6s6gk6nt Csertci kozs6g jegyzojej6r el.

Vegyes ds hatdlyba leptetci rendelkezesek
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A rendelet2002.janudr l-j6n l6p hat6lyba.

Csert6, 2001. december 18.

Holl6si S6ndor
polg6rmester

Dr Aracsi J6zsef
jegyz6



1. szfmri mell6klet

Csert6 Kiizs6g Onkormi nyzatilnak
12001. (XII.28.) OR. sz.

rendelet6hez

1.

A kdpvisel6testtilet a telepiil6si szil6rd hulladdk gyrijt6s6re, etsz6llft6s6ra 6s

kezel6sdre alkotott, kdtelez6 helyi kozszolgilltat6sr6l s2616 dnkorm6nyzati
rendelete 11. $. alapjdn a lakoss6gi kcizszolgilltatils dij6r 2002. janudr l. -
200 4 . de c emb er 3 1 - i g terj e d6 id6 s zakra az alirbbiakb an hatdr o zza me g:

a. ) szem6 tsz6llit6s gyakoris6ga:
Sprilis 1-tdl oktober 31-ig: hetente egyszer
november 1-161 m6rcius 31-ig k6thetente egyszer

b.) a szemetszilIlitils napja:
SZERDA

c.) iirit6si dij 97 .- Ft/AFA/iirit6s (6vi 41 tirft6ssel sz6molva)

d.) A tobblet kommun6lis hullad6k elsz6llitdsilhoz a szolg6ltat6 szabvdny

zs6kot biztosit 110 Ft + AFA/db egysdg6ron, amely dij tartalmazza
egyben a szemdtsz6llit6s 6s szem6tkezel6si kolts6get is.

A szabv6ny zsilkbeszerezhet6: DDMHG Kft. 7900. Szigetv6r
Szabads6g u. 14. sz. alatti irod6jSban
(73t4r3-s14)

2.

A szem6tszilllitdsi dij tartalmaz evi egy alkalommal el6re meghirdetett id6ben

megtartand6 lomtalanit6si akciot.

3.

A kozszolg6ltat6ssalmegbizott v6llalkoz6 az ipari-, kereskedelmi- 6s szolgilltato

t6rsas6gokkal egye di szerzoddst kdt.



4.

A kdzszolgitltat6ssal megbizott vtllalkozo az onkorm6nyzattal egyedi
hullad6ks ztilititsi szerzodlst k6t.

5.

Yilllalkozo a szolghltat6s dijdt az dnkorm6nyzatnSl mint irmeg1llapit6 hat6s6gn6l
a Hullad6kgazdSlkod6sr6l sz6l6 2002. dvi XLIII. Tv. 6s a v6greniitasara kiadott
2131200I. (XI.4.) Korm. sz. rendelet el6fr6sainak megfeielcien 6vente egy
alkalommal, januSr 1-tcil kezdem6nyezheti. Armeg6llapit6si k6relmdt a tdrgy1iet
megellzo decemb er I 5 -ig koteles az dnkorm 6ny zatnakbenffi tani.
Ezen melldkletben meg6llapitott dijak vfrltoztatilsara a l1l200L (XII.28.) Or-ben
foglalt szab6lyok betart6sa mellett legkor6bb an 2005.janu6r 1-jdvel kertilhet sor.

Csert6, 2001. december 18.

Holl6si S6ndor
polg6rmester

Dr Aracsi J6zsef
jegyzo


