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rendelete

a hullad6kgazddtkoddsi fetadatokr6t.

Ctn kozsig Onkorm6ny4at6nak Kipviselotest0lete a helyi onkormAnyzatokr6l sz6l6 199Q. 6vi LXV. torvdny
(Otv) t0 $ (l) bekezdisdben, valamint a hulladikgazdAliodisr6l sz6io zooo. 6vi xLIn. iti*dny GIgt) 23. S
6ban kapott felhatalmaz6s alapjan hildnos figyelemmel a242120O0. ()Ot.Zf .; Korm6ny rendeletbln, Jalaminti
2nrzoot. (xt 14 ) Korm6ny rendeletben rogialtakra az alAbbi rendelitet alkoija:

I. Fejezet

Altnldnos rendelkez6sek

l.s
Jelen rendelet celja, hogy Crin kdzseg kdzigazgatdsi tertileten a lakossfg egeszs6g6nek yedetmg
valamint a kdzseg term6szeti 6s ipitett kornyezetdnek meg6vAsa eraetEUen- a teiepiildsi szil6rd
hulladdlra vonatkoz6 kdzszolg6ltatist 6s annak kdtelez6 igdnybev6telit biztositsa, illetve az ezekkel
kapcsolatos feladatokat 6s hat6skor0ket, jogokat - 6i kotelezetts6geke! tilalmakat isjogk<ivetkezmdnyeket a helyi saj6toss6goknak megieletoen rqndezze.

A rendelet hat6lya Crin k6zs6g k0zigazgat6si teruletcn beliil rendszeres hulladdksz6llitAsba bevont, helyi
kOzszolg6ltat6ssal ellAtott ingatlanoktulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn{l6ira
( tovibbiakban egy0tt:,,ingatlantulajdonod') terjed ki,
A rendszeres hulladdkszdllit6sba bevont teruletek jegy zdkdt az I . sz6mri mell6klet tartalmazza.

A k0zszolg6ltatas az ingatlantutajdonos 6ltal a kozszolg6ltat6 szallit6eszkozeihez rendszeresitett
gyfijt6eddnyben, vagy a. rendeletben megjekrlt egy6b ;6don az ingatta;; 6;;r;tAfttt 6s akozszolgaltat6 rendelkezds6re 6s rendetkezlsdre bois6tott telepot€si szii6rd hulladdk f,.jyr;te... e,
rendszeres, illetve alkalmi elszaltitfsira; az ingatlanon osszegyfijiott lomtalanit6s kdr6be von'i tetepulisi
szilard hulladik - a kdzszolg6ltat6 6ltal meghitfrozott idopiitban es helyen tortdn6 lbegtfijt€rer. e, 

"kozszolgdltat6 6ltali elsz6llitds6ra; hulladdkkezel6 ielepek, hulladdklerak6k cs a hulladik
6rtalmatlanlt6s6t szolg6l6 lctesitminyek l€tesltisire, mfikodtet6s6re cs iizemeltet6s6re; valamint a fent
meghat6rozottak szerint gyiijttitt, is elsz6llitott telepiilisi szil6rd hulladdk artalmatlanit6s6ra te4ed ti.

2.S
A rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont teruleten .az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben
meghat6rozottak szerintjogosult 6s kdteles igdnybe venni a tt"tii torrrofg6ltat6st. 

r---'-

Gazd6lkod6 szervezet akkor koteles a helyi...kgzszgfe{rtates igdnybevitelirg ha a gazdas6gitev6kenys6givel6sszefrtggisbenkeletkezettteliptildsiszil6idhutlaoefanatkezelis6i6l<
(hasznositfs6r6l vagy frtalmatlanit6s6r6l) a Hgt. 13. g-6ban foglaltaknak megfelel6en nemgondoskodik.

A helyi k0tetez6 k<lzszolg6ltatisra vonatkoz6 k6zszolg6ltat6si szerz6d6s ldtrejon a k6zszolg6ltat6s els6iginybevdteldvel,
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IL Fejezet

A kdzszolgdltntds ell{tf sdnak rendje

3.S
Cirn kozs6g 6nkormfnyzatinak kipvisel6testtilete a teleptildsi szilfrd hullad6k tekintet€ben fennAll6, a
hulladdkliezeldsi k6zszolg6ltat{s megszervezds6re 6s fenntartisAra ir6nyulo'kotelezettsdge teljesitdsdnek
6rdek6ben 6nill6 kozszolgdltatdst szervez.

C0n k6zsdg kozigazgat6si teruletCn a hulladdkkezelCsi kozszolg6ltat6s teljesitdsdre kiz6r6lagosan
jogosult hulladdkkezel6 a DDM HG Rt. Szigetvdr (elen rendeletben: K0zszolgaltat6).

Telepiil6si szilArd hulladdkot csak az erre a cdlra kijelolt 6s leg6lisan mflkodtetett hulladdklerak6 telepen

- jelenleg a sellyei, harkAnyi vagy m6s enged6llyel rendelkez6 hullad6klerak6ban a vonatkozo
tizemeltetdsi szabAlyok 6s el6irisok szigoru betartisival szabad elhelyezni.

Az 6nkorm6nyzat szilkseg esetdn gondoskodik a kdzszolg6ltat6 javaslata alapj6n a gytijt6pontok,
valamint a lerak6hely kijel6l6s6r6l, a l6tesitmdnyek megval6sitAs6r6l 6s mfik0dtet6s6r6l a

k6zszolg6ltat6 ftjen, valanrint biztositja a kOaerUlet hasznflatdt az indokolt mennyisCgti gyfijt6eddny
kihelyezdsChez, t6rol6sAhoz 6s megkdzelit6sdhez.

4.$

A hullad6ksz6llit6si k6zszolgfltat6s igCnybev6tele hetente egy alkalommal kdtelezo.

A szervezett k6zszolg6ltat6st ig6nybevevok sz6m6ra a szabvAnyos tirol6edinyek hasznAlata k6telez6.

A szabv6nyos t6rol6eddnyek .az Onkormdnyzat tulajdonAt kdpezik, az ingatlan tulajdonosok a

haszn6latukba 6tadott t6rol6ed6nyek6rt a mindenkori beszerzdsi 6r erejdig teljes anyagi felel6ss6ggel
tartoznak.

s.s
A kozszolgiltat6 a telepulds szil{rd hullad6kot heti egy alkalommal kOteles elszillitani. A szAllitis m6djirol 6s

idejdr6l az ingatlantulajdonost a kozszolgdltat6 - belAtAsa szerint - irisban vagy kbz.zAt6tel ttj6n t6jdkoztatja.

nI. Fejezrt

Az ingatlantulai donosok j o gai & kiitelezettsdgei

6 .S.

Az ingatlantulajdonos kdteles Cirn kozsdg Onkorm6nyzata 6ltal szervezetett kOzszolg6ltatds

ig6nybevdteldre: az ingatlanAn keletkez6 telepiildsi szilard hulladdk e rendeletben el6irtak szerinti

gyrijt6s6re, valamint a szdllitdsi napokon elsz{llitds c6ljfb6l a k6zszolgdltat6nak t6rt6n6 Atad6sfra.

Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkez6 vagy birtokAba kertilt telepiilisi szilArd hulladdkot a

kornyezetet szennyez6s6t megel6z6, k6rositAs6t kizAr6 m6don koteles gyffjteni, 6s ahhoz a

k6zszolg6ltat6 szdllit6eszkozChez rendszeresitett t6rol6ed6nyt k6teles ig6nybe venni.

Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk mAsok 6letdt, testi dps6gdt egdszsdgdt 6s j6 Ijtz6rzet6t ne

veszelyeztesse, a term6szetes €s dpitett k6rnyezetet ne sz-ennyezze, a n6vdny- 6s dllatviligot ne
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V. Fejezet

A k0zszolg6ltat6s dija

12.s

A lnrllade,kgazd6lkod6sr6l szol6 2000. 6vi XLUI. tOrv€dry 23. $ f) pontjfban kapott felhatalmazAs
alapjin az Onkormtuiyzat qentcslti ,a hulladdksz6llitisba bekapcsolt ingatlantulajdonosokat a
k$tszolgilt#fqi -dii{lUgt$sj }Slelezftts$s el{!, es ezhltal biztosttja sz6mukya a kdzszolgfltatis
ingyenesseget

A teleptildsi 6nkorm6,nyzat a hulladdkgazd6lkodisr6l szol6 2000. dvi )Lm. torvdny 59. $ (l)
bekezddsenek j) pontj6ban kapott felhatalmaz6s alapjin megalkotott, a telepiildsi hulladekkezeldsi dij
megfllapitfsanak rdsdetes szakmai szabilyair6l szll6 24212000. ()OI.23.) Korm. rendelet 6. $ (5)
bekezd6sdben foglaltaknak megfeleloen a kdzszolg6ltat6nil felmer0l6 kdltsdgeket, a k0zszolgAltat6val
k6t6tt kOzszolg6rltat[si szerzodesben meghat6rozott m6don Cs gyakoris[qgal szAm6ra - mAs fondsb6t -
megtdriti.

A hulladdkgazdilkodisi dlj mdrtdket 2005 januir l-t6l: .139-ft+ l5 % + 6f6-ban hatfuroz,zameg.z

VI, Feiezet

Kdztertlleten keletkez6 hullad6k gyiijt6s 6s elszf lllt6sa

13.$

A k6deriileteken keletkezo haztartfsi ds egy€b szilArd hulladCkot kizir6lag akijeldlt hulladdklerak6ban
( 3 $ (3) bek.) lehet elhelyezni, amelyr6l az dnkorminyzat a kOzszolgiltatis keretein kivul, ktilon
szerzodds alapj6n gondoskodik.

Az illegilis hulladeklerak6k felsz{molis6r6l az dnkormfnyzat a k6zszolgiltatis keretein kivOl
gondoskodik.

vtl. Fejezet

Sza b dlys6rt6si rendelkezdse

14$

SzabAlysdrtdst kdvet el 6s 30.000 Ft-ig terjedti pdnzbirsiggal sujthat6, aki:

hAaartisi hulladdkot &lhalmoz vagy k6zter0letrq illetve m6s ingatlanira a jelen rendeletben
meghatarozott feltdtelektdl elt€rd m6don kihelyez /6. $ (3 ) bek./,

a teleptildsi szilfrd hulladdkot nem a jelen rendeletben meghatArozott telephelyen helyezi el /3. g(3)

bek./,

a t6rol6edeny tisadntart6si ds fertotlenitdsi kbtelezeiltsdget elmulasaja / 8.9 /,
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I M6dositotta : 7t2OO3 (X. 30.) rendelet, I{atalyos: 2004. I. l-tol
" M6dosltotta : | | 12004. (K,ZI .1 rendelet, I{atAlyos 2005. I. l-t6l



8. Nagrdirnbos hulladdk (lom): a telep0l6sen a haztart6sokban keletkezett azon hulladdk (hAztart6si
berendez€s, felszerelCsi tArgyak, eszkdzrik Cs anyagok), amely a kozszolg6ltatds keretdben rendszeresitett
tdrol6eddnyzetben nem helyezhet6 el.

9. Biol6giailag lebonthat6 hulladdk (bioh.ulladdk): minden szervesanyag-tartalmir hulladdk, ami anaerob
vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talajdl6ldnyek vagy enzimek iegitsdgCvel) lebonthat6.

10. Veszdlyes hulladdk azolyan hullad€k, amely a Hgt. 2. szrlmir melldkletben felsorolt tulajdonsAgok kozul
eggyel vagy tObbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy dsszetev6ket tartalmaz, eredete, 6sszet6telq' koncentricida miatt az egdszsdgre, a kornyezetre kockizatotlelent.

11. Artnlmatlanitfs: a hullad6k okozta kdrnyezetterhelds cstikkentdse, komyezetet veszdlyeztet6, szennyez6,
k6rosit6 hatdsrinak megsz0ntetdse, kiz6rasa - a kdrnyezet elemeitdl t6rtdn6 elszigetidssel vagy anyagi
nljnlsdg6nek megv6ltoztat6s6val -, a Hgt. 3.- sz6mii mell6klet6ben felsorolt etltasot valamelyik6ne-k
alkalmaz6s6val.

12- Kezel6s: a hullad6t okozta k0rnyezetterhelis csdkkentdsdrg a ktirnyezetszennyezds megel6zCsdre is
kizirAs6rq"a termeldsbe yagy a fogyasztAsba tdrtdn6 visszaveeetds€re ir6nyul6 tevdkenys6g, valamint a
kezelCst megval6sit6 elj6r6s alkalmaz6sa, beledrtve a kezel6 l6tesitm6nyek ut6gondoz6s6t is. 

-

13. Begiijtds: a hullad6knak a hulladck birtokosait6l tdrtdn6 Atvdtele a hulladdk birtokosa vagy a begyfijt6
telephelydrL tov6bbi a b.egyfijt6h€lyen ( gyfijt6pontokon, hulladdkgyiijt6 udvaron, tirol6-, teziiatetep-e-n1 es
a tovibbi kezelds drdekdben tthtCn6 OsszegytijtCs, vdlogat6s aUegy6jtbtelephelyjn.

14. Szrillftds: a hulladdk telephelyen kiwli mozgatAsa, beledrte a szillitm6nyoz6st ds a fuvaroz6st is.

15. A kiizterlllet kezeldje: az Crini Onkorm6nyzat

IX. Fejezct

Hntflyba l6ptet6 6s dtmeneti rendelkezdsek

16. S

E rendelet 2005. janu6r l. napjdn l6p hatAlybq rendelkez6seit e napt6l kell alkalmazni.

Ci;ur,,2002. december 20.

Vas S6ndor
polgirmester

ZAradEk: A rendelet lihirdetve 2004. okt6ber 27-6n.

Orm6din6 Konyhis Gyorgyi
k6rjegyz6

Orm6dinC Konyhis Gydrgyi
kdrjegyz6


