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Di6sviszl6 kdzs6g Onkormf n y zathnak
6/2002. (X[. 04.) szfmri rendelete

,,A hullad6kkezel6si kiizszolgfltatrlsr6l"

Di6sviszl6 K6zsdgi Onkorm6nyzat Kepvisel6testiilete az <inkormilnyzatokr6l sz6l6
1990. dvi LXV. Tv. 8. $. (1), (2) bek. illerve a 16.g. (1) bekezd6se, ds a
hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. Tdrv6ny 20-23.l-aban, 6s a 25. g (l) -
(3) bekezd6sdben tovdbbrl a 31. $. (2) bekezd6sdben kapott felhatalmaz6s, valamint a
v6grehajt6s6ra kiadott 21312001. (XI.14.) Korm6nyrendeler, illetve a24112000. (XII.
23.) ds a24212000. (XII. 23.) Korm6nyrendeletek el6ir6sainak figyelembe v6tel6vel az
al6bbi rendeletet alkotia:

I. fejezet

Altal,{nos rendelkez6sek

1.$.

(l) A rendelet celja azoknak a helyi szab6lyoknak a megiillapit6sa, amelyek egyrdszt
biztositj6k az onkorminyzatnak a hulladdkkezel6siel bsszefiiggd 

-feladatainak

szinvonalas ds eredmdnyes v6greh ajtisht, m6sr6szt milhat1rozztk a
kdzszolg6ltat6s ell6t6s6nak ds igdnybevdtel6nek rendjdt.

(2) A hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6s (tov6bbiakban: kozszolgilltat6s) c6lja a
kriztisztas6g, a telepiildstisztas6g biztosit6sa, a kozeg6szs6giigy, valamint az ipitett
ds termdszeti kornyezet vddelme. A kotelez6 

- 
k<izsiolgttat6sra vonatkoz6

rendelkez6sek c6lja a kozszolg6ltat6s kisziimithat6, folyariatos ds biztons6gos
ell6t6sa a tevdkenysdg ellendrizhet6sdge.

(3) A rendelet tertileti hatiiyaa kozsdg egdsz kiizigazgatdsi tertiletdre kiterjed.

(4) A rendelet szemdlyi hatiiya kcizs6g egesz kdzigazgat6si hat6ron beliil valamennyi
ingatlan tulajdonosra, kezelore vagy haszn6l6ri (a tovabbiakban: tulajdonos)
kiterjed fiiggetleni.il att6l, hogy a tulajdonos term6szetes vagy jogi szemJly, illetve
nem j ogi szemdlyisdggel rendel kezo gazdasiigi szervezet.

(5) A 
_rendelet tirgyi hat6lya kiterjed minden a telepiildsen keletkezett hulladdkra,

valamint a hullad6kgazdilkod6si tevdkenys6gre ds ldtesitm6nyekre. Nem terjed ki
a rendelet hatiiya a veszdlyes hulladdkra 6s a folydkony hullad6kra, illetve az
azold<al kapcs o lato s tevdkenys d geke.



II. fejezet

Az 6nkor mhnyzat szilird hullad6kkal kapcsolatos feladatai

2.$.

(1) Az Onkorm6nyzat - a kdzs6g kdzigazgatdsi teriiletdn - a telepiildsi szillrd
hullad6k dsszegytijtds6t, elsz5llit6s6t 6s 6rtalommentes elhelyezlsdt szewezett helyi
kdzszolg6ltat6s ritj 6n biztosid a.

(2) Az ezzelkapcsolatos f6bb feladatok kiil6n0senaz alilbbiak:

a.) a kdtelezo kdzszolg6ltat6s rendjdnek rendeletben tdrt6n6 meghatfirozfsa a

rendeletb en fo glaltak fo lyamato s betart6s 6nak e11en5rz6se.

b.) a kozszolgilltat6 kijekil6se, a k0zszolg6ltat6val a kdtelez6 kozszolg6ltat6s
r6szletes felt6teleit tartalmaz6 szerz<i d6 s me gk<it6se.

c.) A telepiil6si szil6rdhullad6kkal kapcsolatos kritelez6 kdzszolg6ltat6s dij6nak
(hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6si dij) meg6llapit6sa.

d.) A kdzszolg6ltat6 tev6kenys6g6nek el<isegit6se 6rdek6ben a feladatai
ellilthshhoz sziiks6ges adatok 6s inform6ci6k rendelkez6sre boc s 6t6sa.

III. fejezet

A kiizszolgiltatis ellit6sinak rendje 6s m6djao a kiizszolgiitatil 6s az

in gatlantu laj d onos, a gazdhlkod 6 szerveze t ezzel ii s szefii g gd j o gai
6s kdtelezetts6gei

3. $.

(1) A k0zszolg6ltat6 a kozszolgilItathst az dnkormfunyzattal k6t6tt meg6llapodis
(szerz6d6s), valamint a Hgt. 6s a rendeletben foglaltak szerint kdteles e116tni.

(2) A hullad6k dsszegyiijtdse, elsz6llit6sa heti I alkalommal tdrt6nik a kdzszolg6ltat6

6ltal el<ire meghat6rozott idtipontban (hetente szerdai napokon).

(3) A kozszolgilItat! 6vente egy alkalommal koteles lomtanit6si akci6t szewezni az

0nkorm6nyz attal elozete s en e gyeztetett i d6p ontb an.

4. S.

(1) Az ingatlanon keletkezci 6s ott osszegytijt<itt hullad6kot a tulajdonosnak,

gazd6lkod6 szervezetnek az elsz6llit6s napj6n - reggel, illetve el6zo nap este - kell



az ingatlan el6tti ritszakasz melletti k<izteriiletre kihelyezni oly m6don, hogy az a
kdzleked6s biztons6g6t ne vesz6lyeztesse, a kcizteriiletet nem szerrryezze, 6s abban
kiirt ne tegyen.

(2) Az (1) bekezd6sben foglaltakon kiviili id6pontban a hullad6k kdzteriileten tdrt6n6
t6rol6sa, illetve elhelyez6se tilos, kiv6ve a lomtalanit6s idriszak6ban, de akkor is
csakaz erre kijel6lt helyen.

(3) Az elsz6llit6sra vfir6 hulladdkot gyrijt5ed6nyben, illetve mrianyagzs6kban lehet
kihelyezni. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a hulladdk nem tartalmazhat olyan
t6rgyat, amely a sz|llito munk6sok testi 6ps6g6t vesz6lyezteti, vagy a szdllit6
j 6rmri mriszaki berendez6seit megrong6lj a.

(4) A (3) bekezddsben foglaltaknak nem megfelel6en kihelyezett hullad6k elsz6llit6s6t
a szol g6ltat6 m e gta gadh atj a.

s.s

(1) A hulladdk elsz6llit6sa kizhr6lag az e c6ka szolgillo, zdrtrendszeni c6lg6ppel
vegezhetl. Ennek sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6mi, hogy a hullad6k - a
szilllit6iilrmtibe tcirt6n<i iiritdsekor, illet6leg a szilllitdslolyam6n - ne sz6r6dhasson
el,6s ezLltal m6s kornyezetszennyez6d6st ne okozzon.

(2) Az iiritdsbol vagy szilllitdsb6l ered6 szennyez6dds megsztintet6s6rdl, valamint az
eredeti kornyezeti 6llapot helyrerillftrisdr6l azonnal kriteies gondoskodni.

(3) Amennyiben a kijeldlt sz6llit6si napon valamilyen okn6l fogva a szhllithskimarad,

ilr, ,:_" a rilkovetkezl munkanapon a kdiszolgilltat6 Laladdktalanul p6rolni
KOteles.

6.$

A krjzteri.ileten az iirit6s cdlj6b6l kihelyezett gyujtrt ed6nyben ldvri
k<jztertiletre kisz6rni, valamint miisnak u gyujt6.o6nydbe _ annak
hulladdkot elhelyezni tilos!

hullad6kot v6logatni,
enged6lye ndlkiil

IV. fejezet

7. $.

A kiizszolgiltatis dija

Az rjnkormdnyzat,kcitelezettseget villlal arra, hogy a teleptil6si hulladdkkezel6sikdzszo_l-gdltat6si dijTt dvente, jelen rendeletfel ,r"*rt urrgbu, , 2003. janu6r l_t6lkezdtid6en minden 6v decemb.i ts. napj6ig onr.ormanyraii rendeletben meg6llapitjads janu6r 1. hatillyar kihirdeti, u-.-yiben az "rr" vonatkoz6 javaslatot ak<izszolg6ltat6 a hat6rybal6p6s elott d30 nappal el6terleszti.



A szerz6d<i felek a kdvetkez6 v6llalkoz6i 6rban 6llapodnak meg:
Hetente egyszeri szillliths eset6n (6vi 52 alkalom) 110,--
Ft+AFA/tirit6s/szabv6nyed6ny 230 ingatlan fi gyelembe v6tel6vel 1 09.63 3,- - Ft + 12 oA

Apano.

V. fejezet

8. $.

Szab 6lys6rt6si 6s 6rtelmez6 rendelkez6sek

(I) Az 1999. 6vi LXIX. Tv. 6rtelm6ben szab6lys6rt6st k<jvet el, 6s 30.000.-Ft-ig terjedci
p6nzbirsfggal, illetve 10.000.-Ft-ig terjed6 helyszini birs6ggal sfjthat6, a kotelezo
kozszolgdltat6s teljesit6se 6rdek6ben a rendeletben el6irt bejelent6si kdtelezeffs6gdnek nem
tesz eleget.

a.) A kdzszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 tev6kenys6get jogosulatlanul v6gez,

b.) Teleptil6si szil6rd hulladdkot ingatlan6n felhalmoz, illetve a kdzteriiletre vagy m6s in-
gatlanfira a rendeletben meg6llapitott feltdtelekto I elt6r6en kihelyez,

c.) A gfijt6tart6lyban, foly6kony, mlrgezo, robban6, vagy egy6b olyan vesz6lyes

anyagot helyez el, amely veszllyezteti a sz|llithssal foglalkoz6k, vagy m6sok

6let6t, testi 6ps6g6t eg6szs6g6t.

d.) A kozszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hulladdk elszillit6s6nak a kdzszolgilltat6 ilItali
jogszeni megtagad6s6t k<ivet6en a megtagad6s alapjful szolg6l6 okokat a hulladdk

elsz6llit6s6nak irjabb id6pontj6ig nem sziinteti meg.

e.) Lomtalanitis al6tartoz6 hullad6kot a kdzszolg6ltat6 6ltal megjeldlt idopontt6l

elt6r6 id6ben kihelyez, illetve olyan hullad6kot helyez ki, amelyre a lomtalanit6s

nem vonatkozik.

f.) Telepiil{si szil6rd hulladdkot Di6sviszl6 kozs6g kdzigazgat6si teri.iletdre besz6llit.

(2) A jelen rendelettel kapcsolatos szab6lys6rt6si iigyekben - hat6s6gk6nt - a ktirjegyzl jhr

el.

(3) E rendelet alkalmaz6s6val kapcsolatos 6rtelmez6 rendelkezdsek:

a) teleptil{si szil6rd hullad6k a hiztart6sokb6l vagy gazdashgr

tevJkenysdgb6l szirmaz6 szil6rd hu11ad6k, illet5leg a h|ztarthsi

hullad6khoi hasonl6 jellegri 6s 6sszet6teli, azzal egyutt kezelheto m6s

hulladdk.

b) nem min6siil hullad6knak: Az 611ati hulla 6s tr6gya, a foly6kony,triz- vagy

robban6svesz{lyes, m!rgez6, illetve fertlzo anyag, valamint a 0,10 m3-t

meghalad6 mennyis6gri Epiilettdrmeldk. Nem min6siil tov6bb6 hulladdknak



e)

a kerti ds gazdashgi hulladdk, valamint a lakoss6gi dijsz6mit6s
szempond6b6l - a gazdasilgi tev6kenys6gb6l sz6rmaz6 hullad6k, amelynek
mennyis6ge sz6llit6sonk6nt a 0,10 m3-t meghaladja.

c) Gazd6lkod6 szervezet: a Magyar Kdztiirsas6g Polg6ri Tcirv6nyk6nyv6r6l
sz6l6 1959. 6vi IV. tOrvdny 685. $. c/ pontja szerinti szewezet.

d) Hhztartis: a lak6s, a pihends, iidiilds c6ljait szolg6l6 ingatlan, fiiggetlentil
att6l, hogy az adott ingatlan mag6ntulajdonban vagy k6z6s tulajdonban
van-e.

Ingatlantulajdonos: az a termdszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi
szem6lyisdggel nem rendelkez6 szervezet, akinek /amelynek/ ingatlan6n
telepiil6si szilfird hulladdk keletkezik.

hullad6kkezelo: aki a teleptil6si szil6rd hulladdkot gazdasilgi tevdkenysdge
kdrdben az ingatlan tulajdonos6t6l 6tveszi, begyrijti, elszilllitja, illetve
6rta lm atlan itj a, kezeli.

Szolgdltat6: a telepiil6s kozigazgatilsi tertilet6n a telepril6si szil6rd
hullad6kkal kapcsolatos helyi kdzszolg|ltaths ell6t6sra az e rendelet szerint
felj ogositott hulladdkk ezel6.

Kozszolgfrltat6si dij: az ingatlantulajdonos 6ltal a kdzszolgdltatris
igdnybevdtel6drt a szolgilltat6nak fizetend6 az dnkormdnyzat
rendelet6ben meghat6rozott dijfizet6si id6szakra vonatkoz6an
meg6llapitott - dij.

Kozterilet: az ingatlan-nyilv6ntart6sbnan k<izteriiletk6nt nyilv6ntartott
be ltertileti foldr6szlet (k<izirt, j6r da, t6r, k6zpark).

s)

h)

Zhr6 rend,elkez6sek

e. $.

(1) Ez a rendelet2003.janu6r l-6n l6p hat6lyba.

(2) Kihirdetdsdrdl a krirjegyzil gondoskodik.

Di6sviszl6, 2002.XII. 04.

Keseriin6 Nagy Margit
polg6rmester

Kihirdetve: 2002. XII. 04

Dr. Krass6y Mikl6s
kdrjegyz6

Dr. Krass6y Mikl6s
kdrjegyzS


