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2.$.

Telepiil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 kiizszolgdltatds

(l) A teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi k6zszolgiltat6s: a telepiildsi
szil6rd hullad6k rendszeres gytijt6se, elsz6llit6sa, 6rtalommentes elhil yez6s6re ir6nyul6
kdzszolg6ltatSs.

(2) A Kdpviselo+estiilet feladata kiildnrisen :

a) a komplex helyi kdzszolg|ltatris kordb e tartoz6 telepiil6si szildrd hullad6k rendszeres
dsszegyiijtdsdnek, elszd'llitirsirnak, 6rtalmatlanitiisiinak megszerv ez6se,

b) a telepiil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kozszolg6itat6s teljesitesdre
szo19616 kijeldldse.
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Dinnyeberki Kiizs6g Onkorminyzat k6pvisel6-testiilete
2 I 2003(11.6.)sz. rendelete

akilztisztasigr6l, valamint a teleptil6si szilird hulladdkra vonatkoz6 helyi
ktizszolgdltatr{s16l 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l

Bevezet6

Dinnyeberki Kozsdg Onkormiinyzat Kdpviselo-testtilete a telepiil6s tisztasdg6nak fenntartdsa
6s a telepiildsi szildrd hulladdkkal risszefligg6 kotelez6 helyi kozszolgilltatis szabilyozisa
6rdekdben, az egyes helyi kozszolgiitathsok ktitelezo ig6nybev6tel6rol sz6l6 1995. 6vi
XLII.tv. 2.$. alapj6n 6s a hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIIL tv. 23.g-6ban kapott
felhatalmaz6s alapjin figyelemmel e tv.-ben, valamint a 24212000fiIL23.) Korm.
rendeletben, 6s az 111986(Il.2l.) EVM-EUM egyiittes rendeletben foglattatra a kctvetkezo
rendeletet alkotja.

A rendelet c6lja

A rendelet cdlja, hogy Dinnyeberki kdzsdg kozigazgatdsi teriiletdn ak1ztisztas6g fennt art1sa a
teleptil6si szil6rd hulladdkra vonatkoz6 k<izszolg6ltat6st, annak k<jtelezri ig6nybev6teldt
biztositsa es az ezekkel kapcsolatos feladatokat, kdtelezettsdgeket 6s tilalmakut u h.tyi
saj 6toss6goknak megfelel6en r endezze.

1.$.

Altalinos rendelkez6sek

(1) Jelen rendelet (tov6bbiakban: "R") hat6lya kiterjed a (2)bekezdfsben foglalt
e I tdrds s e I D innyeb erki K6zs 69 e g6sz klzigazgat6si tertiletdre.

(2) A telepi.ildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kozszolgiltat6s kiterjed a kcizs6g belteriilete
valamennyi utcdj6ban ldvo ingatlan tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn elOiara
(tovdbbiakban: ingatlan tulajdonos/igdnybevev6) a hulladdk osszegyrijt6s6re, ilsz6llit6s6ra,
6rtalmatlanithsira, elhelyezdsdre ir6nyu16 kdzszolg6ltatfst ell6t6 (twabbiatUan:
kdzszolg6ltatora), valamint azingatlanon keletkezohdztartisi 6s egydb szil6rd,
halmaz6llapotu visszamaradt anyaggal (tov6bbiakban: teleptil6si riitata hulladdk)
kapcsolatos szolgiiltatiisra.



(3) A Kdpvisel6-testi.ilet a teleptl6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos feladatainak
megval6sit6sa

sor6n a hullad6kok hasznosit6s6nak, rijrafelhaszn6l6s6nak 6s az |rtalmatlanitand6 hullad6k
mennyisdg6nek csrikkent6se 6rdekdben timogatja a szelektiv hulladdkgl'rijtds szdles koni
elterjeddsdt.

3.$.

(1) A helyi krizszolg6ltat6s ig6nybevdtele az "R" 1.$. (2) bekezddse hatillya al6tartoz6
ig6nybevev6kre kdtelez6.

(2) Sziineteltethet6 a 8.$. (1) bekezd6se szerinti komplex helyi krizszolg6ltatis k<jtelez6
igdnybevdtele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalfbb 30 napig senki sem

tart6zkodik,
s emiatt azokon hulladdk nem keletkezik.

(3) A kdzszolg6ltatds igdnybev6tel6nek sztineteldsdre vonatkoz6 iglnyet a tulajdonos a
szi.inetel6s kivint kezd6 id<ipontja el6tt, azt legal6bb 30 nappal megel6z6en irAsban kdteles
bej elenteni a Szolg6ltat6nak.

(4) Ha a sziinetel6s (1) bekezd6s szerinti felt6teleiben v6ltoz6s k<ivetkezik be, a tulajdonos a

Szolg6ltat6nak halad6ktalanul ir6sban kdteles azt bej elenteni.
(5) Amennyiben a sziineteltetds ideje alatt komplex helyi kdzszolg6ltat6s kor6be tartoz6

hulladdk kertil kihelyez€sre, rigy - a tulajdonos egyidejri drtesitdse mellett - a Szolg6ltat6 a

hullad6kot k<iteles elsz6llitani.

4.$.

A kiizszolgiltat6s ellitisinak rendje 6s m6dja

(1) A kozszolg6ltat6s ell6t6sa rendj6nek 6ltallnos szabiiyalkent a kovetkezoket kell
6rvdnyesiteni:
a) A telepiil6si szil6rd hullad6k gytijt6se, t6rol6sa sor6n olyan gondossdggal kell elj6rni,

hogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a krizter0leten, sem asz6llit6j6rmtibe val6

iirit6skor ne sz6r6djon sz6t, ne porozzon, 6s egydb m6don kdrnyezetszennyezdst ne

iddzzen el6. A hullad6kgyrijt6 ingatlanon beltil helyezhetrl el, a gyiijtS eddnyzetet a

sz6llit6si napok kiv6tel6vel koztertleten csak tertilet-felhaszn6l6si engeddly birtok6ban
lehet elhelyezni.

b) A hullad6k gyrijt6se hetente egyszer, a Szolgilltat6val kotdtt megillapodfs szerinti

idopontban az ingatlan el6tti j6rda sz6l6re, ill. a kijel<ilt gyrijttlpontokra ttirt6no

kihelyez6ssel t<irt6nhet. I

s.$.

A Szolgiltat6 feladatai

(1) A Szolg6ltat6 a rendelet hatillya al6tartoz6 ingatlanon keletkezett teleptil6si szil6rd

hulladdkot kdteles rendszeresen elszillitani a kijelcllt hulladdklerak6 telepre, ill. annak

6rtalmatlanit6sar6l m6s, a szakmai 6s kcirnyezetv6delmi szab6lyokat megtart6 m6don

gondoskodni.

rM6dositotta a 8/2003.(IV.30.) sz. rendelet l.$-a.



(2) A Szolg6ltat6 kciteles a t6rol6 ed6nyek kiiiritds6t kim6letesen, az elvirhat6 gondossfggal
elvdgezni.
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(3) A Szolg6ltat6 a rendelet hatillya al6 nem tartoz6 hullad6k elszilllitfushtmegtagadhatja.
(a) A tulajdonos ktiteles Szolg6ltat6 6ltal nyujtott komplex helyi krizszolg6ltatrlst ig6nybe

venni.
(5) A komplex helyi kdzszolgilltat6s krir6ben a Szolg6ltat6 6s a tulajdonos k6z<itti jogviszony

a telepiil6si szil6rd hullad6k eset6n akdzszolgilltat6s igdnybevdtel6nek tdnye hozzaldtre.
(6)4 Szolg6ltat6 akozszolg6ltat6ssal <isszefiigg6 tevdkenys6get mindenkor a vonatkoz6

jogszabillyi el<iir6sokban foglalt mriszaki, k<izegdszs6gugyi 6s egy6b felt6teleknek
megfelel6en kriteles ell6tni.

(7) K0teles a tev6kenys6gdr<il a k6pvisel6-testi.iletnek 6vente besz6molni.
(8) A tulajdonos jogosult a Szolg6ltat6nak a hullad6k elszSllit6s6ra ir6nyul6 megrendel6st

bejelenteni, ha ingatlanin a komplex helyi kdzszolg6ltatSs al6 nem es6 esetileg sz6llithat6
alkalmi hhztarthsi szil6rd hullad6ka is keletkezik vagy ilyen hullad6k keletke zdse v6rhat6.

6.$.

Az ig6nybevev6 kiiteless6gei

(l) Ahhztart6si szilird hulladdkot a szilllithsi napon elszilllitds cdlj6b6l a Szolg6ltat6
rendelkez6s6re kell bocs6tani, hosszabb id6n 6t felhalmozni nem szabad,.

(2) A tulajdonos a gyfitltartirlyban, ahilztarthsban szok6sosan keletkez6 hulladdkot t<jmorit6s
n6lkiil rigy helyezheti el, hogy az a hullad6k elszflllithshra sor6n alkalmazottgdpi iiritdst ne
akadillyozza.

(3) Ha atartilly olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely az edenyben dsszet6m6r6d<jtt,
befagyott, vagy a tart6lyban ldvti hullad6kot rigy osszeprdseltdi, vagy a tart6lyban
elhelyezett hullad6k <isszsrilya olyan mdrtdkben meghaladja atartirly tertrelhei6sdg6t, hogy
emiatt atart6l5rt az elilirt m6don kiuriteni nem lehet, a tulajdonos k6teles a visszamaradt
szemetet fellazitani 6s a tart6lyt hasznillhat6v6 tenni.

(4) A t6rol6ed6nyben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, m6rgez6-
anyag,6llati hulla, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrhldkony vagy robban6 anyag, k6
ds 6piiletttirmel6k, nagyobb terjedelmti vagy srilyri targy, stb.), amelf veszelyezteti a-
szemdtszilllit6ssal foglalkoz6 dolgoz6 eg6szs6gdt , vagi megrong6lttitia agyijt6j6rmrivet,
ill. drtalmatlanit6sa s or6n v eszlly eztetheti a kornyezetet.

(5) Ha a szolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a t6rol6ed6nyben a (4)bekezd6sben
megjekilt anyagot, tfurgyathelyeztek el, a kiiirit6st jogosultak mlgtagadiri. e Uti.ite,
megtagad6s6r6l a tulajdonost a Szolg6ltato az okfeltrintetds6vel Jrte-siti, majd amennyiben
a tulajdonos a ktildn kdlts6get megfizette, a hulladdkot a megfelel6 6rtaimatianit6 helyre
szilllitja.

7.S.

A kdzszolgdltatisra vonatkoz6 szerz6d6s

(1) A kdzszolg6ltat6nak az igdnybevevovel kotott szerz6ddsben meg kell jel6lni a teljesit6s
helydt' idej6t, m6dj6t, akdzszolgilltatilsdrt fizetendo dijat, fennt olrtuu u"rtolg1ltatonak - az
<inkorminyzat dij me g6llapit6 rendelete szerinti mdrtdknek megfeleki - m6 jos it6sra
vonatkoz6 jogit.
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(2) AzOnkormanyzat akozszolg6ltat6val szerz6ddst kot a hullad6ksz6llit6sra.
A szerzoddsnek a Ptk-ban szabillyozott felt6teleken tulmenoen tartalmaznia kell:
- a kdzszolgSltat6s tartalmilt, aklzszolgtltat6ssal ell6tott teriilet hatilrait
- a k<iz sz o I g6ltat6 szolgilltatis i kote I ez etts 6 ge it
- az Onkormhnyzatnaka kdzszolg6ltat6s megszervez6sdvel 6s fenntartiisiival kapcsolatos
kdtelezettsdgeit

- a k<izszolgilltaths dijht a dij meg6llapit6s6hoz sziiks6ges koltsdgelemzdst
- a felek k0lcsrinos thjlkoztatilsi kdtelezettsdg6t.

8.S.

A kiizszolgriltatrfls dij a

(1) A kdzszolgiltat6s ellilthshert a Szolg6ltat6t megi1let6 dijat az Onkormhnyzat 6s a
Szolg6ltat6 krizritti szerz6d6sben meghat6rozott m6don kell meg6llapitani a Szolg6ltat6
6ltalvdgzett k<llts6gelemzds alaplfun,melyet a rendelet l. sz. melldklete tartalmazza.2

(2) Az igdnybevev6t nem terheli a kozszolg6ltatis dija, azt a k6pviseki-testi.ilet teljes
egdsz6ben

6tv6llalja.

e.s.

(1) A kozszolg6ltat6s dijfut az Onkorm6nyzat a Szolg6ltat6val kdtdtt szerz6d6s szerint kdteles

megfizetni.

10.$.

(1) Nem tagadhat6 meg a dij fizet6se, ha a Szolgilltat6t a k0zszolg6ltat6s nyfitilshban az

id6jar6s vagy m6s elh6rithatatlan ok akadillyozta 6s a szolg6ltat6 az akadilly elhirit6s6t
krivet6en a lehetri legrrividebb id<in beltil p6tolta mulaszt6s6t.

11.$.

Szabilys6rt6si rendelkez6sek

A ktildn jogszab6lyban meghatfurozott ktjztisztashgi szab|lys6rt6sen tul szabilysdrt6st k<ivet el

6s 30.000.-Ft-ig terjed6 pdnzbirsiggal srijthat6, aki:
(l) az ingatlan 6s az ahhoztartoz6 j6rda- 6s 6rokszakasztiszthntart6s6val 6s sikoss6g

mentesitds6vel kapcsolatos kdtelezettsdgdt elmulasztja, i11. az ezzel kapcsolatos

szab6lyokat
megszegi,

(2) a telepiil6si szilSrd hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6st nem veszi igdnybe,

(3) hhztartilsi hullad6kot felhalmoz vagy a kdzteriiletre, ill. m6s ingatlan6ra a jelen

rendeletben
me ghathr ozott felt6te I ekr6 I elt6r6 m6 don kih e lye z,

(4) hullad6kgytijt6 tmtal>t rendeltet6s6t6l eltdroen haszndl, nemhhztart6si hullad6kot rak a

2 M6dositotta a212004.(I.I2.) sz. rendelet l.$-a.



tart|lyba, rothad6, nagyon biidris szem6t elsz6llit6sir6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l nem
gondoskodik.
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12.S.

f rtelmezd rendelkez6sek

E rendelet alkalmaz6s6ban:
l. telepiil,Lsi hulladdk: ahhztart|sokb6l sz6rmazo szil6rd.hullad6k, illetoleg ahhztart1si

hullad6khoz hasonl6 jellegri 6s dsszetdtel:d', azzalegyritt kezelhetti m6s hullad6k;
2. hdztartdsi szildrd hulladek: a rendszeres h6ztart6si szilfurdhullad6k 6s az alkalmihintartilsi

szil6rd hulladdk;
3. rendszeres hdztartdsi szildrd hulladek: a lak6s, tidtil6s, pihends soriin az ingatlanon (igy a

lak6sokban, valamint nem lak6s celjira szolg6l6 egy6b helyis6gekben 6s tertileteken)
folyamatosan keletkez6, aSzolg6ltat6 6ltal rendszeresitett gytijt6tart6lyokban 6tmenetileg
t6rolhat6, rendszeres gynjtojtrattal, a jogszabillyi el6ir6soknak megfelelo zirtrendszer1
cdlg6ppel sz6llithat6 hulladdk (igy pl. a konyhai hullad6k, papir,tiveg, csomagol6 eszk6z,
hhztarthsi ed6ny, kezi eszkoz, rongy, scipred6k, salak, hamu, korom, iov6bb6 kisebb
mennyisdgri falvakolat, a kerti- ds j6rdatakarit6si hulladdk, kisebb mennyis6gri falomb,
nyeseddk, kar6csonyfa), tov6bb6 a lak6sban, valamint a nem lak6s cdlj6ra siolgil6 egydb
helyisdgben 6s ter0leten folytatott kisipari tev6kenys6g gyakorl6s6b6l keletkezettnuitaOeh
feltdve, hogy egytittesen elhelyezhetS a Szolg6ltat6 Sltalkdtelez6en ig6nybe vett
kdzszolg6ltat6s keret6ben a kij elolt hrtalmatlanit6 helyen;

4. alkalmi haztartdsi szildrd hulladek: a lak6s, iidiilds, pihen6s sor6n az ingatlanon (igy
lak6sokban, valamint a nem lak6s cdlj6ra szolg6l6 egy6b helyisdgekben Es teriiletef<en)
alkalmilag kdpz6ddtt vagy felhalmoz6dott hulladdk, visszamaradt uttyug, ha rendszeresitett
gytijtoeddnyben mdrete vagy min6sdge miatt nem helyezhet6 el, ameiy lehet
a) lomtalaniths al6tartoz6 alkalmi hintarthsi szil6rd hullad6k, nagyobb mdrehi darabos

hulladdk (fgy pl.: nagyobb hhztartdsi eszkoz,berendezdsi targy, britor, 6gybet6t, stb.),
amelyet a rendeletben kijelolt Szolg6ltat6 6vente egyszeri - r18.. kozz1tiitid6pontban
tdrtdno - lomtalanit6s sor6n elsziilit;

b) esetleg sz6llithat6 alkalmi hhztarthsi szildrd hulladdk az a) pontal6 nem tartoz6 eseti
megrendel6s alapj6n 6rtalmatlanit6s c6lj6b6l elsz6llitand6 hullad6k (pl.: dpitdsi-, bont6si
tdrmel6k, aut6roncs);

5. egydb (nem hdztartdsi) szildrd hultaddk: azingatlanon folyatott ipari, kereskedelmi,
szolg6ltat6 6s egy6b gazdasilgi tev6kenys6g sor6n, valamint a k6zint6zm6nyekben

keletkez6
rendszeres egydb szildrd hullad6k 6s alkalmi egy6b szil6rd hullad6k

a) rendszeres egy6b szil6rd hulladdk a tevdkenys6ggel dsszeftiggdsben - a tev6kenys6g
jellegdnek megfelelSen - rendszeresen 6s /vagy folyamatosan keletke zii, a Szolg6ltat6

6ltal
rendszeresitett gyiijt6eddnyben 6tmenetileg t6rolhat6, a jogszab6lyi eloir6soknak

megfelel6
rendszerii cdlgdppel szitllithat6 egy6b szilfrd hulladdk, amely a teleptil6si szil6rd hullad6k
elhelyez6sdre kijel6lt 6rtalmatlanit6 helyyen, ldtesitmdnyben helyezhet6 el;

b) alkalmi egy6b szil6rd hullad6k, a tevdkenysdg fenntart6s6nak folyamat6ban esetileg nem
ism6tlodtien keletkez6, a telepiildsi szil6rd nuttaaet ehelyezds6re szolg6ltegy6b



6rtalmatlanit6 helyen, ldtesitmdnyben elhelyezhetS, vagy hasznosithat6 egy6b szilArd
hulladdk.

-6-

13.$.

E rendelet 2002.jrinius 1-j6n ldp hat6lyba. A rendelet kihirdetds6r6l a korjegyzo gondoskodik.

Dinnyeberki, 2003. febru6r 5.

Szilvdsi Andrds sk.
polgdrmester

A rendelet kihirdetve: 2003. febru6r 6.

Venczel Tibor sk.

kdrjegyzd

Venczel Tibor sk.

kdrjegyzd


