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a telepiil6si szilfrd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi
kiizszolgdltatds16l

Darany Kdzsdg K6pvisel6-testiilete a helyi <inkormanyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV. tv. (a
tovdbbiakban: 0tv.1 16. $ (l) bekezddsdnek ds a hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. dvi
XLIII. tv, (atov6bbiakban Hgt.) 36. $ (1) bekezd6s6nek felhatalmazdsa alapjan a
kovetkezoket rendeli el:

A rendelet c6lja

1.$

A rendelet c6lja hogy a teleptildstisztas6g, akoztssztasfug, akdrnyezetvddelem es a
kdzegdszs6gi.igy kdvetelm6nyeinek megfelel 6en szabilly ozza

a) a teleptildsi szildrd hulladdk dsszegyiijtdsdre, elszallit6sdra ds artalmatlanitasera
szetvezett helyi k<izszolg6ltatds igdnybev6teldnek,6s biztonsd.gos, ellen6rizhet6
telj esitdsdnek rendj 6t. valamint

b) a kdtelez6 hulladdldcezeldsi kozszolgaltatassal dsszefiigg6 jogokat 6s
krjtelezetts69eket.

Altaldnos rendelkezdsek

2.$

(l) Darany Kdzsdg OnkormdnyzatinakKdpviselo-testiilete (atov6bbiakban: K6pvisel6-
testtilet) a teleptildsi szilard hulladdk rendszeres <isszegyiijtdsdr6l, elsz6llit6sar6l 6s
artalmatlanft6sar6l k6telez6 helyi krizszolg6ltat6s titj6n gondoskodik.

(2) A k<itelezd helyi kdzszolgilltatds Dardny kdzsdg kozigazgat6si teriiletdre terjed ki.

(3) A kdzs6gklzigazgat6si teriiletdn l6v6 valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi
kcizdssdge, hasznal6ja, kezel6je, dnkormiinyzati tulajdonri lak6s- 6s helyis6g b6rldje (a
tovabbiakban egyiitt: tulajdonos) az ingatlanon keletkezd, illetve felgyiileml6 telepi.ildsi
szilard hulladdk dsszegyrijtdsdr6l 6s a hulladdklcezel6nek trjrtdn6 6tad6srir6l kdteles
gondoskodni.

(4) A rendelet eloir6sai nem vonatkoznak a veszdlyes hullad6kolaa ds a fblydkony hulladdkra.

(5) A kdtelez6kdzszolgdltat6st a tulajdonosnak nem kell azokon a be6pitetlen ingatlanokon
igdnybe venni, amelyeken telepiildsi szilard hulladdk nem kelefl<ezik ds nem gytilemlik fel.
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(6) Gazdalkod6 szervezet akkor kdteles a kozszolgaltatas ig6nybevdtel6re, ha a gazdasdgi

tevdkenysdg6vel dsszefiiggdsben keletkezetttelepi.il6si szilard hulladdk kezel6sdr6l

a) a Hgt. 13.$-6ban foglaltaknak megfelel6en saj6t maga nem gondoskodik, vagy

b) a kdzszolgaltatas keretdben nyirjtott telepiildsi hulladdkkezel6st6l a kdrnyezetv6delmi

feli.igyel6sdg 6ltal igazoltan l6nyegesen kedvezobb megold6ssal nem gondoskodik.

(7) A (6) bekezd6s a) ds b) pontjdban meghatarozott feltdtelek 6rv6nyesiilds6r6l a gazdalkod6

szervezet- a szolgaltat6 vagy a kdrjegyz6- irasbeli felhivisa esetdn- hitelt 6rdeml6en, irdsban

kdteles igazolast benyrij tani.

(8) Amennyiben a gazd6lkod6 szewezeta (6) bekezddsben r6szletezett fbltdteleket- igazolt

m6don- nem tudja biztositani, irgy a szolgdltat6val lcdteles kcizszolgdltatdsi szerz6ddst kdtni.

3.$

(l) Aze rendeletben meghatfurozotttelepi.il6si szilard hulladdkkal kapcsolatos kdtelez6 helyi

kdzszolgaltat6s teljesitdsdre a Ddl-Kom Kft. (a tov6bbiakban: kcizszolg6ltat6) jogosult.

(2) A kotelezo helyi kdzszolgaltatds kdr6betartoz6 tevdkenys6get kizar6lag akozszolgaltat6

vdgezhet.

frtelmez6 rendelkez6sek

4.$

(1) Telepiil6si hulladdk: az ingatlanon keletkezett es a szabvdnyos gytijt6eddnyben

{tmenetileg a kdvetkez6 sz6llitdsi napig tdrolhat6, a rendszeres gytijt6jarattal, zdrt rendszerti

cdlgdppel szallithat6 ds az 6rtalmatlanit6 helyen elhelyezhetl hiztartitsi hullad6k ds egydb

szilard hullad6k.

H|zlartAsihulladdklak min$stil a lak6sban,6s a lakas, iidtil6s, pihen6s cdljara hasznalt egy6b

helyisdgben ds a lak6k kdzds haszntlatira szolg6l6 helyisdgdben 6s tertileten rendszeresen

keletkez6 hulladdk (szemdt), a gazdasdgi hullad6k.

Egydb szilard hullad6knak min6siil az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgaltat6 6s

egydb gazdasigitevdkenysdg sordn, valamint az dnkormhnyzati 6s mds kdzint6zm6nyben

rendszeresen keletkez6 szilard hulladdk, valamint a lctizteriileteken keletkezett vagy

felhalmoz6d6 szilard hulladdk.

(2) Lomtalanitds al6 tartoz6 hulladdk: hdztartdsokban alkalmilag keletkez6 nagyobb m6retti

nem vesz6lyes darabos hulladdtc, amely szabvdnyos gytijt6ed6nyben nem gytijthet6 6s

rendszeres gytijtdjarattal nem sz6llithat6. (pl. berendez6si targy, birtor, stb.)

(3) K6telez6 hulladdkkezeldsi kdzszolgaltatas: atelepiildsi szilArd hullad6k rendszeres

gyiijt6se, elsz6llitasa 6s artalmatlanit6sa, melyet a kdzszolgattat6 legaldbb k6thetente egyszeri

alkalommal k6teles v6gezni. Az elszilllit6si nap meghatarozdsdt a kdzszolgfulati szerz6d6s

tartalmazza, melyet a szolgiitat6 lcdteles u.iglnybev6telre kdtelezetteldcel kdzdlni ds a

helyben szokasos m6don kdzzdtenni.



(4) Kdzszolg6ltatdsi dij (a tov6bbiakban: dij): a tulajdonos iltal a kdzszolgdltatds teljesitdsdre
kizar6lagcis jogot szerzettkOzszolgaltat6nak fizetend6, a Kdpvisel6-testtilet 6ltal rendeletben
megallapitott dij, amely tartalmazza a teleptildsi szilard hullad6k drtalmatlanit6 helyen t6rtdn6
elhelyez6sdnek, 6rtalmatlanitdsanak dijhdnyaddt is.

(5) Hulladdkgytijt6 sziget: a hdztartasokban keletkez6, hasznositasra alkalmas, ktil6nb6z6
fajtAjir, elkUltinitetten gyiijtdtt,hiztartasihullad6k begytijt6sdre szolgal6, lak6dvezetben,
kdzterilleten lcialalcitott, feli.igyelet n6lkrili, folyamatosan rendelkezdsre 6116 begyrijt6hely,
szabvdnyositott eddnnyel.

(6) Hullad6kgytijt6 udvar: az elkiildnitetten (szelektiven) begyrijthet6 telepuldsi szil6rd,
valamint a ktilOn jogszabdlyban meghatarozottak szerint a veszdlyes hullad6kok 6tv6tel6re 6s
elszallitdsig elktildnftett m6don t<irtdn6 tdrol6sdra szolg6l6, fehigyelettel ell6tott, zart
begyiijt6hely.

A l(6pviseld-testiilet szildrd hullad6kkal kapcsolatos feladatai

s.$

A Kdpvisel6-testiilet fbladata ktldndsen:

a) a kdtelez6 kdzszolgdltatds rendj6nek rendeletben tdrtdn6 meghatar ozisa €s a
rende.letben fo glaltak betart6s anak el I en6rzdse ;

b) a kdzszolg6ltat6 kivalasztAsanak cdljdb6lpetyinatkiirasa, ap1lyazatelbir6l6sa 6s a
kdzszolg6ltatds rdszletes feltdteleit tartalmaz6 kdzszolgdltatasi szerz6dds megk6t6se;

c) a teleptildsi szilard hulladdldcal kapcsolatos lcdtelez6 k6zszolg6ltat6s dij6nak
meg6llapft6sa;

d) a kdtelez6 kozszolg6ltat6s teljesft6sdvel 6sszefiigg6 cinkorm inyzatihat6s6gi jogkrlr6k
gyakorl6sa, valamint az azzal kapcsolatos feltdtelek megteremt6se;

e) a teleptildsi szilard hulladdk hasznositrisdnak, rijrahasznosit6s6n ak 6s az
6rtalmatlanitand6 hulladdk mennyisdge cscikkentdse drdekdben a szelektiv
hul lad6kgyrij tds elterj eszt6s6nek td.mo gat6sa;

f) a sziiksdges adatok ds inform6ci6k rendelkezdsre bocs6tasdval a k6zszolg6ltat6
tevdlcenysdgdnek segit6se;

g) a k0telez6l<lzszolgriltat6ssal 6s a kdzszolgdltat6val kapcsolatos tapasztalatok
dvenkdnti 6rt6kel6se;

h) m6dszerek kidolgozitsa akeletkez6 hulladdk mennyisdgdnek cscikkentds6re, a
szelektiv gytijtds bevezetdsdnek tdmogatdsdra.

A tulajdonos kiitelezetts6ge

6.$



(1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy haszn6l6ja (a tovAbbiakban egyritt:

ingatlantulajdonos) kdteles az ingatlandn keletkez6 telepiildsi szildrd hulladdkot a

hulladdkkezel6 rendszeresitett gytijt6eddnydben gytijteni, tovdbb6 a begytijtdsre feljogositott
hulladdkkezel6nek 6tadni.

(2) A tulajdonos az ingatlanon a gytijt6eddny kapacitds6n feliil teleptil6si szildrd hulladdkot

nem halmozhat fel, nem semmisithet meg, ingatlanon keletkezett hulladdkot kdzteriiletre nem

helyeztret ki.

(3) A tulajdonosnak a telepilldsi szildrd hulladdkot akdzszolghltat6nak elsz6llit6s c6ljdb6l

tdrtdn6 fitadtstrrgrigy kell gytijtenie, hogy az m6sok testi 6psdg6t, egdszsdgdt ne

veszilyeztesse, az ingatlan kdmyezetdt ne szennyezze, az a kdrnyezetre btizhatdst ne okozzon,

a kdzrendet ds a kdzbiztons6got ne zavarja.

(4) A kiitelezokdzszolgdltatdsba rijonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a krizszolgdltat6nak

kdteles bejelenteni, hogy akdzszolgdltatds igdnybevdteldre kdtelezettd v6lt.

Tulajdonosvfultozfus eset6n a bejelentdsi kdtelezettsdg a rdgi ds az rlj tulajdonost

egyetemlegesen terheli.

(5) A tulajdonos kdteles a kdzszolg6ltat6val akdzszolg/.ltat6i szerz6ddst megkdtni, a

kdzszolgdltatdst igdnybe veruri.

(6) A tulajdonos a kdzszolg6ltat6s6rt dijat ktiteles fizetni.

A kiizszo lg{ltat6 kOtelezetts6ge

7.$

A kdzszolgdltat6 kdteles:

a) a teleptil6si szilArd hulladdksz6llit6sba bekapcsolt teriileteken a kd,zszolghltathst kdtheti

rendszeressdggel, az eixre meghat6rozott, 6s az ingatlantulajdonosok 6ltal megismerhet6

id6pontban v6gezni,

b) a gyrijt6eddnnyel tdrtdn6 telepiildsi szildrd hulladdksz6llitdsbabe nem kapcsolt teriileteken

a hulladdkkezel6 koztertileten elhelyezett zdrt kontdnereiben elhelyezett hullad6kot

folyamatosan, sztiksdg szerinti gyakoris6ggal elszdllitani,

c) a kdzszolg6ltatds v6gzdse sordn a kdzteriiletet a szennyez6ddst6l meg6vni, a kihullott

hulladdkot dsszegytijteni, a gyiijt6ed6nyeket rendben a kihelyezds helydre visszarakni,

d) az ingatlantulajdonosokkal a vonatkoz6 jogszab6lyok alapj6n a kdzszolgdltatds

felt6teleit larrtalmaz6 kdzszolgdltatdsi szerz6ddst megk<itni.

A telepiil6si szilird hullad6k elhelyez6se

8.$

(1) A kdzszolg6ltat6 Dar6ny kdzsdg ki5zigazgat6si teriilet6n gyrijtdtt ds 6tvett telepiil6si



szil6rd hullad6kot a szelektfven gyrijtdtt hulladdk kivdteldvel kdzpontj6ban rakja le.

(2) Ahintart6sokb6l szitrmaz6 elki.ildnftetten gytijtritthullad6kot (papir, iiveg, miianyag) a
tulajdonos a kdzszolgdltat6 6ltal mrikddtetett lakoss6gi hulladdkgytijt6 szigeteken, illetve a
kdzszolg6ltat6 telepdn mtikdd6 hulladdkgyrijt6 udvarban - a mtikoddsi szabillyzatban
megfogalmazott,6s a telepen kifiiggesztett feltdteleklcel -kOzvetlentil is elhelyezheti.

(3) A szilard hullad6k elktildnitett gyiijtdsdnek ds hasznosit6sdnalc m6djdt e rendelet l. sz.
mel l6kl ete tartalmazza.

A kiizszolgdltatf si. szerz6d6s

e.$

(1) A K6pvisel6-testtilet a kdzszolg6ltat6val szerz6d6st k6t a teleptil6si szilard hulladdkkal
lcapcsolatos kdtelez6 k6zszolg6ltat6s teljesitds6vel dsszefiiggo rdszletes fbltdtelek
meghatdrozdsa drdekdben,

(2) Akdzszolgdltatdsi szerz6dds az alfuirfus napj6val jdn ldtre 6s a szeru1ddsben meghat6rozott
id6pontban l6p hat6lyba ds - a fblmonddsnak a Ptk-ban 6s a Hgt-ban szab1lyozott
felmond6si eseteit kivdve -2014. december 31. napj6n j6r le.
(3) Ervdnyes kdzszolg6ltat6si szerzodds ndlkiil a kdzszolgdltat6 kdtele zd kozszolgilltatAs
kdrdbe tartoz6 tevdkenysdget nem vdgezhet.

() Az e rendeleten alapul6 kdzszolgdltatdsi szerz6ddst a polg6rmester irja al6, 6s azt a
Szervezeti 6s Mtikdddsi Szab6lyzatban meghat6rozott m6don (helyben szok6sos m6don)
kdzz6 kell tenni.

A kiitelezd kiizszotgdltat{s ig6nybev6tele
10.$

(l) A tulajdonos ktiteles a krizszol g6ltat6 6ltal nyfjtott szolgaltat6st ig6nybe venni.

(2) Ah|ztartdsi hullad6kra vonatkoz6 kdtel ez6 kdzszolgdltat6s eset6n a tulajdonos ds a
kdzszolgdltat6 kdzotti jogviszonyt akdzszolg6ltat6s igdnybevdteldnek t6nye, illetve a
tulajdonos mulasztdsa eset6n a kdzszolg6ltat6nak a kdzszolgdltat6s teljesitdsdre vonatkoz6
r6utal6 magatartdsahozzaldtre. R6utal6 magatart6sdnak min6stil a k6zszolg 6ltat6r6sz6rdl a
h{ztartAsi hullad6k elsz6llftds6nak megkisdrldse.

(3) A hfutartdsi hulladdkkal kapcsolatos kdzszolglltatds igdnybevdtelnek, ittetoteg
teljesit6s6nek ldnyeges fbltdteleir6l, valamint a feltdtelekben bek6v etkezettv6ltozasokr6l a
kdzszolg6ltat6 atulajdonost ir6sban, valamint felhfv6s k6zzdt6teleritj6n k6teles el6zetesen
6rtesiteni.



(4) Azingatlanon keletkez6, a kdtelez6 kdzszolg6ltatAs al6tartoz6 egy6b szil6rd hulladdk

elszdllftAs6t a tulajdonos a kdzszolgdltat6n6l kiildn rendeli meg.

A kdzszolgdltatds kiitelezd ig6nybev6tel6nek sziinetel6se

11.$

Nem terheli dijfizetdsi kdtelezettsdg az iiresen 6116 ingatlanok tulajdonosait. A megtireseddst

6s az ingatlan rijb6li haszn6latba v6tel6t a tulajdonos, illetve a haszn6l6 15 napon beliil k6teles

akdzszolgiltat6nak irdsban bejelenteni, A dijfizetdsi kdtelezettsdg a bejelentdst 6s a

gytijt<ieddny lead6s6t kdvet6 napt6ri h6nap els6 napj6t6l az rijb6li ig6nybev6telt kdvet6

naptari h6nap els6 napj6ig sztinetel.

A gyfij t6ed6ny b iztosltf sival, h asznilat6val'
kezel6s6vel 6s elhelyez6sdvel kapcsolatos szabilyok

12.$

(1) A tulajdonos a telepiildsi szil6rd hullad6k gytijt6se ds elsz6llft6sra val6 atadiLsa clljdta

olyan szabvanyos gytijt6ed6nyt kdteles haszndlni, amely a k6,zszolg6ltat6 altal rendszeresitett

cdlgdpbe betirithet6, azzal elszilllithat6.

(2) AkLzszolg6ltat6 k6teles a tulajdonos kdrelmdre megfelel6 sz6mri 6s iirtartalmri

szabv6nyos gyrijt6eddnyt a tulajdonos rendelkezdslrebocsdtani a k6relem k6zhezv6tel6tol

szdmitott nyolc napon beltil. A tulajdonos vagy megbizottj aa gyijtbed6ny dtv6tel6t

al6ir6sdval kdteles igazolni. A kdzszolgaltat6 6ltal a tulajdonos rendelkezdsdre bocs6tott

gytijt6eddny haszndlatanak dijet a kdzszolgAltat6 akdzszolgilltat6si dijban drvdnyesiti.

13.$

(l) Darany,kciTs6gben a kdzszolgdltat6s ell6t6s6hoz rendszeresitett gytijt6eddny tirtartalma:

a),120literes;.,

b)'5 m3-es gyiijt6kont6ner

c) 7 7 0 literes gytijt6kontdner

d) 1100 literes gytijt6kontdner

(Z) Az(1) bekezddsben r|szletezeLtszabvdny gytijt6ed6nyb6l ingatlanonk6nt legalAbb 120

literes, de lakosonk6nt a k6theti szdllit6si id6tartamot figyelembe v6ve kell ed6nyt vilasztani.

Amennyiben a m6r ferur6ll6 szolgilltatds igdnybevev6je e rendelet hatalybal6p6sdt kovetd 15

napon beltil nem jelzi megvdltozott igdnydt, tigy a gytijt6ed6ny tovdbbi biztosit6sa - tijabb

m6dositasi igdnydig - az eddigi fbrmdban 6ll ferur.

(3) A gytijtdst v6gz6 c6lg6p 6ltal megk6zelithetetlen ingatlanok esetdben a meghatdrozott

gytijt6pontokra gyrijt6kontdnerek keriilnek kihelyez6sre. A cdlgdp 6ltal megkdzelithetetlen

kOrt rtil.t ket, illetve ingatlanokat, valamint a gyttjt6kontdnerek kihelyezdsi pontjait a



Kdpvisel6testtlet 6llapitja meg, melyet dvente felUl kell vizsg6lni 6s a kd,zszolgdlati
szerz6ddsben rclgziteni. Tilos a kontdnerbe, illetve a kontdner melld kerti, illetve ndvdnyi
hulladdkot lerakni.

(Q Az egy6b szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdzszolg6ltatds vonatkoz6s6ban a gyrijt6eddny
tipus6nak, tirtartalmdnak, illetve sz6mdnak meghat6roz6sakor a krizszolgAltat6 ds a tulajdonos
kriztjtti meg6llapodhsazirtnyad6 azzal,hogy a gazdhlkod6 szervek esetdben a
2. $ (8) bekezddsdben foglaltaloakminimumkdnt drvdnyesiilnie kell.

14.$

(1) A telepiildsi sziltud hulladdk gyiijtdsdre szolg6l6 120 literes tirtartalmri
gytijt6eddnyt a tulajdonos az ingatlandn beltil kdteles t6rolni. A gytijt6eddnyt krizteriileten
vagy kdzforgalom cdljdra megnyitotttertileten csak kdzteri.ilet-haszn6lati enged6ly alapj6n
lehet folyamatosan tartani. Az engeddlyben kikdthet6, hogy az engeddlyes az ed€ny
tdrolohelydt milyen m6don krjteles saj6t kdltsdgdn kialakitani.

(2) A tulajdonos kdteles a gytijt6eddnyt a hulladdk elszilllithstua akdzszolg6ltat6 6ltal
rendszeresitett szd.llithsi napon a kdzteriileten, az elsz6llftdst vdgz6 jinmiivel megk6zelithet6
6s kitirftdsre alkalmas helyre kihelyezni. A kihelyezett gyrijt6ed€ny nem akad6lyozhatja a
j6rmti- ds gyalogosfbrgalmat, ds elhelyezdse nem j6rhat baleset vagy kdrokoz6s el6iddzds6nek
veqz6lydvel.

(3) A tulajdonosok, illetve haszn6l6k a hagyom6nyos gyrijt6eddnyt az ingatlanon beltil
kdtelesek tdrolni, az a kozteriletre csak a gytijtdsi nap el6est6jdn helyezhet6 ki, vagy a
sz6llft6s napjdn reggel 6 6rhig, A gytijt6eddnyt a szdllitds napjdn az tiritdst k6vet6en a
kdzteriiletr6l el kell t6volitani.

(4) A k<izsdg teriiletdn elhelyezett gyiijt6eddnyekb6l a guber6l6s tilos.

ls.$

(l) A tulajdonos kdteles a gytijt6eddnyzetet sziiksdg szerint tisztitani 6s fert6tleniteni.

(2) Akdzszolgdltat6 6ltal atulajdonos rendelkezdsdre bocsdtott ds rendeltetdsszenien haszndlt
gytijt6eddny szi'iksdg szerinti javit6s6r6l, cserdjdr6l ds esetleges p6tl6s6r6l a k6zszolg6ltat6
gondoskodik.

A gytijt6eddny rendeltetdstdl eltdr6 haszn6lata, elttindse vagy megsemmisiildse miatti
kdrokat - akdzszolg6ltat6 ene ir6nyul6 felsz6litds6t6l szdmitott 30 napon beltil - az a
szemdly tdriti meg a kdzszolgdltat6nak, aki a gyiijt6eddnyt t6le fr6sban 6tvette.

(3) Tilos a gytijt6eddnyben m€rgez6,robban6, folydkony, izz6, vagy egy6b olyan anyagor
(pl' dllati tetemet) elhelyezni, amely veszllyezteti a hulladdk sz6llft6s6val fogialkoz6k
egdszsdgdt, testi dps6g6t, megron g6lja agdpkocsi mtiszaki berendezdseit (pl. betontdmb,



kockak6), ilyen anyagok sz6llit6sdt a szolgdltat6 k6teles megtagadni. Megtagadhatja tov6bbd

ahtztartAsiszem6tnek nem min6siil6 anyagok sz6llitds6t is.

A teleptil6si szilfrd hullad6k elszdllitis6nak megtagaddsa

16.$

(l) A krizszolg6ltat6 a kdzszolgfuItatla keretdben megtagadhatja a hullad6k elszAllit6sAt, ha:

a) nem akdzszolgfltat6 cdlgdpdhez rendszeresitett gytijtdeddnyben keriil 6tad6sra, vagy

az tfiltel(tettsdg miatt nem z6rhat6 le, tov6bb6 ha aznemhhztartisi hulladdkot tartalmaz;

b) a sz6llit6sra dtadott hulladdk az iirit6s, illetve a sz6llitAs sor6n a sz6llitdst vegzo szem6lyek

dletdben, testi dpsdgdben, tovdbb6 ajdrmtiben vagy berendezdsdben kdrt okozhat, illetve az

6rtalmatlanitds sor6n a kdrnyezetet veszdly eztet|,

c) |rzdkszervi 6szlel6ssel megdllapithat6, hogy a gytijt6eddny mdrgez6, robban6, folydkony,

veszdlyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiildsi szildrd hulladdkkal egyiitt nem

gyiijthet6, illetve nem drtalmatlanithat6, illetve nem min6siil telepiildsi szildrd hulladdknak.

(2) Az (l) bekezddsben emlitett esetekben a kdzszol g6ltat6 a tulajdonost ds lakds esetdben a

K<irjegyz6t ir6sban drtesiti az e\sz6llit6s megtagad6sdnak t6nydr6l 6s ok6r6l. A tulajdonos a

megtagad6si okot maga kdteles megsziintetni vagy megsztintetdsdr6l gondoskodni.

Ha a tulajdonos e kdtelezettsdgdnek a hulladdk elsz6llit6sdnak tjabb id6pontjdig nem tesz

eleget, a krizszolg6ltat6 atulajdonos kdltsdgdre 6s felel6ssdgdre a hulladdk elsz6llit6s6nak

megtagad1s6ra okot ad6 kortilmdnyt megsziinteti vagy megsziintetteti, s az azzal kapcsolatban

felmeriilt ktiltsigdt a krtzszolg L\tatl a soron ktivetkez6 szdmlAban, ktildn tdtelk6nt 6rv6nyesiti.

A kdzszolgfltatfsi dij
17.$

(l) A k6zszolg6ltatdsi dijat a Kdpvisel6-testiilet e rendelet 2. sz. melldkletdben dllapitja meg a

tdrgy6vet megel6z6 dv december 31. napj6ig.

(2) A tulajdonos a kdtelez6 kdzszolg6ltatds teljesit6s66rt akdzszolg6ltat6nak - vagy azfiltala

megbizotr dijbeszed6nek - krizszolg6ltatdsi dijat k<lteles fizetni. A dij magdban foglalja -

az1venteegy alkalommal szervezett - lomtalanit6s kdrdbe tartoz6 hultad6k elszdllitasdnak

6s 6rralmatlanit6sanak dij6t is. A kdzszolg6ltat6si dij alapjat kdpez6 egyszeri iiritdsi dijakat

- eddnytipusonkdnt - e rendelet3.sz, mell6klete tafialmazza'

(3) Azingatlantulajdonos a kdzszolg6ltatds e rendeletben meghat6rozott,6s a ktizszolgdltatasi

szerz6desben is rdgzitett dijet 6vente ndgy alkalommal, legkds6bb m6rcius, jrlnius,

szeptember ds december 15-ig kdteles a hullad6kkezel6nek cseldcen, vagy kdszpdnzben

megfizetni, a hulladdkkezel6 szhmlfuja ellendben'



A szilfrd telepiildsi hullad6k kezel6sdvel kapcsolatos kdzszolgdltatfs hivatali feladatai.
21.$

(l) A Polg6rmesteri Hivatal - a szemdlyes adatok v6delmdre vonatkoz6 szabdlyok betart6sdval
- a kdzszolgaltatds szerz6ddses alapontrirt6n6 bevezetdse drdekdben indul6 adatszolgdltatdssal
segiti a szolgdltat6 tevdkenysdg6t.

(2) A hivatal a kd'zszolg6ltatds id6tartama alatt havontatdjdkoztatja a kdzszolgdltat6t a kiadott
telephelyengeddlyekr6l, az:d'zletbejelentdsekr6l, - a 20. $-ban 6rintett - valamint a joger6s
hatfuozatmegktilddsdvel a kdzteriiletfoglaldsi engeddlyekrol6s az6pit6sugyi hat6s6gi
eljdr6s sordn kiadott haszn6latbav6teli engeddlyekr6l.

(3) A teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos - jogszab6lyban meghatdrozott - hat6s6gi
feladatokat a kdrjegyz6 l6tja el.

. A rendelet alkalmazfsdval kapcsolatos

22.5

(1) A kdzszolg6ltat6 minden naptdri 6v november h6napj6ban koteles beszamolni a
Kdpvisel6'testtilet el6tt a hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6si tevdkenysdgdr6l, melyhez a
Polg6rmesteri Hivatal kiegdszit6 vdlemdnyt keszit.
(2) A beszdmol6val egyidejtileg akdzszolgilltat6 kdteles a kdvetkez6 naptfuri 6v
krizszolg6ltat6si dijdval kalkul6ci6t kdsziteni ds a kdvetkez6 dvi kdzszolg6ltat6si dij
maxim6lis mdrtdkdre j avaslatot tenni.

23.$

. A Kdpvisel6-testiilet felhatalmazzaapolgltmestert, hogy
- amennyiben a gytljt6eddny kdzteri.ileten tdrtdn6 tdrol6sa engeddlyezhet6, ddntsdn a
kdrddsben, hogy annak elhelyezdsdre milyen kidpitdsi kdtelezettsdget ds milyenj tartalommal ir el6;
- dcintstjn a szelektfv hulladdk gytijtdsdre szolg6l6 hulladdkszigetek, valamint a
gyiij t6ko ntdnerek helydnek kij eki l6se t6rgy6ban.

Szabdlysdrt6si rendelkez6sek
24.$

Szab6lysdrt6st kdvet el 6s emiatt 30 ezer forintig teded6 pdnzbirs6ggal srijthat6 az, aki:

a) azingatlandn a rendszeresitett 6s illtalaigdnyett gytijt6eddny kapacitds6t meghalad6
telepi.ildsi szi I 5rd hul laddkot az ingatlanln felhalmoz ;



b) telepul6si szil6rd hulladdkot a rendszeresitett gyiijt6eddnyen kfviil - a lomtalanitds
kdrdnkiviil - a kdzteri.iletre kitesz vagy ott hdtrahagy;

c) a rendeletben meghatfirozottteleptildsi szildrd hulladdk kdrdbe nem tartoz6 anyagot, igy
kiildn6sen veszdlye s anyagot, il I etve a gytij t6edd ny illlagilt v eszlly eztet6 any agot

elhelyez;

d) a gyrijt6eddny kihelyez6sdvel ds kdzteriileten tartdsAval kapcsolatos szab6lyokat

megszegi;

e) az elszfullit6sra kihelyezett gytijt6eddny tartalmdnak 6tkutatds6val a kdrnyezettisztashgfit

h6tr6nyosan befo ly6solj a;

f; kdaertileti elhelyezds engeddlyezdse esetdn a gytijt6eddny helydt ds kdrnyezetdt nem

tartja tisztdn;

g) aki a gytijt6ed6ny tiszt6niart6s6val 6s fert6tlenitdsdvel kapcsolatos kdtelezetts6gdt

megszegi;

i) aki egydb teleptldsi szil6rd hulladdkot mds tulajdonos h6ztartdsi hullad6k gytijtds6re

szolg6l6 gyrijt6ed6ny6be beleh elyez.

Hatdlyba l6ptet6 rendelkez6s

2s.$

E rendelet 20l2.janu6r 1. napjdn l6p hatdlyba.

//A
Villdnyi Ldszlf
polgdrmester



1.s2. melldklet

A szildrd hullad6k elkUl<initett gytijtds6nek 6s hasznosit6s6nak m6djai hullad6ktfpusonkdnt:

l) A komposztdlhat6 szerves hulladdk (v6gott fri, lomb- ds gallyhulladdk, az osszes
zdldsdghulladdk, sdvdnyek, bokrok nyirds6b6l szhtmaz6 nyeseddkek, gyomndvdnyek,
zdlds6gtisztit6s hullad6ka, 6telmaraddkok (zsirok, olajok, sz6szok, stb.),
hrismaraddkok,k|vezacc, gytimdlcsh6jak, fahamu, papirhullad6kok) gyiijtdse ds
hasznositds a azUj Magyarors zhgFejlesztdsi Terv Kdrnyezet 6s Energia Operativ
Program tdmogatdsi rendszere keretein beliil a lakoss6ghoz ingyenesen kih-elyez6sre
keriilt h6zi komposztdlo ed6nyekben lehetsdges.

2) csomagol6anyag-, akkumul6tor- ds gumiabroncs hulladdk gyrijt6s6re 6s
hasznosit6s6ra a Biokom Kft,-vel kapcsolatban 6116 Tiszta Lak6hely
Kcirnyezetvddelmi V6llalkoz6s (vdllalkoz6; Imre M6ria, sz6khely: 7570 Barcs,
Felszabadulfls u. 211,, telephely : 7 570 Barcs, Tisza u. 3 ) t6rit6smentesen biztosit
lehet6s6get. A szolg6ltatds ig6nybevdtel6nek feltdteleit kiildn szerz6d6s 6llapitja meg.



2. sz. mell6klet

A kdzszolg6ltatdsi dij negyed6vente, a szolgdltat6 6ltal kiktilddtt csekken fizetend6.

A kdzszolg6ltat6si dij: 1515 Ft+Afa/negyeddv*.

* n dlj nem tartalmazza atlrvdnyi vdltozdsok dletbeldpdsdvel kapcsolatban felmer0l6 tdbbletkdltsdgeket.

(i



3. sz. melldklet

DARANY 2012. 6vre sz6l6 hullad6kszillitisi, 6s kezet6si kiitts6gek

MEGNEVEZES

K0zvetlen anyagkdlts6g, 6s anyagi jelleg0 szolg6ltatAsok
K0zvetlen b6rkdlts6g 6s szem6lyi jellegii k0lts6gek
Amortiz6ci6s kdlts6g
Karbantart6si, fenntart6si k0lts69ek
Egy6b kOzvetlen kdlts6gek

Ft/6v

171238
316141
1 1 9700
202466

1558

KOZVETLEN KOLTSEGEK OsszEsEN: 811103

Uzemi 6ltal6nos k6lts69ek
V6llalati 6ltal6nos kdlts6gek
Egy6b r6fordltdsok
Szdml6z6si, postfzdsi k6lts,

141677
1 5046

501 5

184280
KOLTSEGEK Es RAFonoirASor oSSZESEN: 

-Hullad6kkezel6s dlja
Eredm6nv

-

1157121

440956
4681 0

TELJES ARBEVETEL: 1644887

f,WfWeY,4ffr,r*" ri#l .dti?.eWfiiiirdiK?lif*"{$ti,#}ii1}s$}-[4e]ffr*i#rrir,f$sfirsr*s,fr*;srs{i{.r{&?t}E*r{tqry$

A katkuldci6 271'db ,120 titeres:iatbvany'nuttaaektdiro16 edeny'keithe,tieigyszeli 0rtt6s6viel k6sz0lt:.:,

.At6te|eskd|ts€9vet6scsakaje|en|egiAt|apotnakfe|e|meg.,ane|ya,ooo.nu,

uldgondozasi kdlts6geket tartdlmazzi. Nerir tartalmazza a-fentitolv6nyben ei6trt szerves rruttaoei es-csomagotoeszkdz hullad6k

.A dlj nem tartalmazza a tdrv6nyi v6ltozdsok 6letbel6p6s6vel kapcsolatban felmer016 tdbbletkdltsegeket


