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9/2002. (XIr.21.)
rendelete

a hullad6kgazddlkodisi fetadatokr6l.

lr6vapiski Kdzsdg Onkormdnyzata Kepvisel6testiilete a helyi cinkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. dvi LXV. tdrveny
1Otv.; t0. $ (l) bekezdds6ben, valamint a hulladdkgazd6lkld6sr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. t6rv6ny (Hgt.) 2:. $-
6ban kapott felhatalmazhs alapj6n kiildnds figyelemmel a24212000. (XII.23.) Korm6ny rendeletben, valamint a
21312001. (xI.l4.) Kormriny rendeletben foglaltakra az alilbbi rendeletet alkoda:

I. Fejezet

Altal6nos rendelkez6sek

l.s
Jelen rendelet cdlja, hogy Dr6vapiski kdzsdg klzigazgatdsi teriiletdn a lakoss6g egdszsdgdnek vddelme,
valamint a kdzsdg termdszeti ds dpiten kcimyezet6nek meg6v6sa drdekdben a telepiildsi szil{rd
hulladdkra vonatkoz6 k0zszolg6ltat6st 6s annak kcitelez6 igdnybev6teldt biztositsa, illetve az ezekkel
kapcsolatos feladatokat 6s hat6sk0rdket, jogokat 6s kdtelezettsdgeket, tilalmakat 6s
j ogk6vetkezmdnyeket a helyi saj dtoss6goknak me gfeleki en r endezze.

A rendelet hat6lya Dr6vapiski kdzsdg kdzigazgatdsi tertiletdn beliil rendszeres hulladdksz6llit6sba
bevont, helyi kdzszol96ltat6ssal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosairavagy haszn6l6ira
( tovebbiakban egyiitt:,,ingatlantulajdonos") terjed ki.
A rendszeres hulladdkszrillit6sba bevont teriiletek jegyz1k6t az l. sziimir melldklet tartalmazza.

A kcizszolgdLtatbs az ingatlantulajdonos iiltal a kdzszolghltat6 szrillit6eszkcizeihez rendszeresitett
gnijttied6nyben, vagy a rendeletben megjeldlt egydb m6don az ingatlanon osszegyiijtdtt 6s a
ktizszolgiltat6 rendelkez6sdre 6s rendelkezdsdre bocs6tott telepiildsi szil6rd hullad6k begyrijtdsre ds
rendszeres, illetve alkalmi elsz6llit6siira; az ingatlanon Osszegyrijtdtt lomtalanit6s kordbe vont telepi.ildsi
szil6rd hullad6k - a kdzszolg|ltat6 6ltal meghat6rozott id<ipontban 6s helyen tdrtdn6 - begyiijtdsdre ds a
kdzszolgiiltat6 6ltali elsz6llit6s6ra; hulladdkkezel6 telepek, hulladdklerak6k 6s a hulladdk
6rtalmatlanit6s6t szolg6l6 ldtesitmdnyek ldtesit6sdre, mrikcidtetdsdre ds iizemeltetdsdre; valamint a fent
meghat6rozottak szerint gnijtOtt, es elsz6llitott telepiildsi szil6rd hullad6k 6rtalmatlanit6s6ra teried ki.

2.$
A rendszeres hulladdksz6llit6sba bevont teriileten az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben
meghat6rozottak szerintjogosult ds kOteles igenybe venni a helyi k0zszolg6ltat6st.

Gazd6lkod6 szervezet akkor kdteles a helyi kdzszolg6ltat6s igdnybev6teldre, ha a gazdasilgi
tevdkenysdgdvel Osszeftigg6sben keletkezett telepiildsi szil6rd hulladdk6nak kezel6sdr6l
(hasznosit6s6r6l vagy 6rtalmatlanit6sdr6l) a Hgt. 13. g-6ban foglaltaknak megfelel6en nem
gondoskodik.

A helyi k0telez6 kdzszolg6ltat6sra vonatkoz6 ktizszolgriltat6si szerz6d6s l6trej0n a kozszolgriltat6s els6
ig6nybev6teldvel.
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ll. Fejezet

A kdzszolg6ltatis ell6tisfnak rendje

3.$
Dr6vapiski kdzsdg cinkorminyzat6nak kdpvisel6testtilete a teleptildsi szil6rd hulladdk tekintetdben
fenn6ll6, a hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6s megszervez6sdre 6s fenntart6s6ra irdnyul6 kdtelezettsdge
teljesitdsdnek drdek6ben 6n6ll6 kcizszolg6ltatSst szervez.

Dr6vapiski kdzs6g kdzigazgatisi ter0let6n a hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6s teljesitds6re kiz6r6lagosan
jogosult hulladdkkezel6 a DDM HG Rt. Szigetvdr (jelen rendeletben: K0zszolg6ltat6).

Telepi.il6si szil6rd hullad6kot csak az erre a cdlra kijeldlt 6s leg6lisan miikddtetett hulladdklerak6 telepen

- jelenleg a sellyei, hark6nyi vagy m6s engeddllyel rendelkez6 hulladdklerak6ban a vonatkoz6
iizemeltet6si szab6lyok ds el6ir6sok szigoni betartds6val szabad elhelyezni.

Az dnkorm6nyzat sziiks6g esetdn gondoskodik a kdzszolg6ltat6 javaslata alapjdn a gytijt6pontok,
valamint a lerak6hely kijel<il6sdrril, a ldtesitmdnyek megval6sit6s6r6l 6s mtik<idtetdsdr<il a
kdzszolgdltat6 ftj6n, valamint biztositja a kdztertilet haszn6lat6t az indokolt mennyisdgti gyrijtriedeny
kihelyezdsdhez, t6rol6s6hoz ds megkozelitesdhez.

4.$
A hullad6kszillit6si k<izszolg6ltat6s igdnybevdtele hetente egy alkalommal kotelezo.

A szervezett kdzszolg6ltat6st ig6nybevev6k sz6m6ra a szabv6nyos t6rol6eddnyek haszn6lata k6telez6.

A szabv6nyos t6rol6eddnyek az dnkorm6nyzat tulajdon6t kdpezik, az ingatlan tulajdonosok a
hasznrilatukba 6tadott t6rol6ed6nyekdrt a mindenkori beszerzdsi 6r erejdig teljes anyagi felel6sseggel
tartoznak.

s.$
A kdzszolgdltat6 a telepiil6s szil6rd hulladdkot heti egy alkalommal kdteles elsz6llitani. A sz6llit6s m6dj6r6l ds
idejdr6l az ingatlantulajdonost a k0zszolg6ltat6 - bel6tdsa szerint - ir6sban vagy kdzzltltel ritjdn tijtkoztatja.

IIl. Fejezet

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$.

Az ingatlantulajdonos kriteles Dr6vapiski kdzs6g cinkorm6nyzata 6ltal szervezetett kdzszolg6ltat6s
igdnybevdteldre: az ingatlan6n keletkezti teleptildsi szildrd hulladdk e rendeletben el6irtak szerinti
gyiijt6sdre, valamint a sz6llit6si napokon elsz6llit6s c6lj6b6l a kdzszolgdltat6nak t6rtdn6 6tad s6ra.

Az ingatlantulajdonos az ingatlanhn keletkez6 vagy birtok6ba keriilt telepiildsi szilird hullad6kot a
kdmyezetet szennyezdsdt megel6z6, kilrositds6t V.tzir6 m6don k0teles gyrijteni, ds ahhoz a

kdzszolsiiltat6 sz6llit6eszkdzdhezrendszeresitett trirol6eddnvt kOteles isdnvbe venni.

Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk m6sok dletdt, testi dpsdgdt egdszs6g€t 6s j6 kdz€,rzetdt ne

vesz€lyeztesse, a termdszetes ds 6pitett kdmyezetet ne szennyezze, a n0vdny- 6s dllatvil6got ne
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(4)

k6rositsa, a kdzrendet 6s a kdzbiztons6got ne zavarja, 6s az ingatlandn keletkezri hullad6k mennyis6g6t
alacsony szinten tartsa.

Az ingatlantulajdonos a t6rol6eddnyben az ingat\anon szok6sosan keletkez6 hullad6kot t6m6ritds n6lkiil
fgy helyezheti el, hogy annak fedele zdrhat6 legyen, valamint az a hulladdkszrlllit6s sor6n a
kdzszolg6ltat6 alkalmazottainak egdszs6gdt ne veszdlyeztesse, a gdpi iiritdst ne akadillyozza, az trrit|
berendezdst ne kdrositsa-

A t6rol6ed€ny mell6 hulladdkot elhelyezni csak a kdzszolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelzdssel ell6tott zsiikban
lehet. A jelzett zs6k ira tartalmazza a telepiil6si hulladdk elsz6llit6s6nak, kezelds{nek 6s
6rtalmatlanit6s6nak k0ltsdgdt.

Ha a t6rol6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely 0sszetdmorodott vagy befagyott, vagy a
benne l6v6 hulladdkot rigy dsszeprdseltdk, hogy emiatt a t6rol6ed6nyt az eltSirt m6don kitiriteni nem
lehet, a tulajdonos kdteles a visszamaradt hullad6kot fellazitani 6s a t6rol6eddnyt haszn6lhat6v6 tenni.

7.$

A t6rol6eddnyben tilos olyan anyagot elhelyezni ( fon6 hamu, mar6-, mdrgezo anyag, 6llati hulla,
foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyuldkony vagy robban6 anyag, k6 6s dpiilettdrmeldk, nagyobb
terjedelmri, sirlyri trirgy, stb.), amely veszllyezteti a hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott
egdszsdgdt, megrong6lhatja a gytijt6berendezdst, rirtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyeztetheti a k6myezet6t, a
telepiil6si szil6rd hullad6kkal egytitt egydb okb6l nem gyrijthet6, illetve nem min6siil teleptildsi szil6rd
hulladdknak.

Ha a kdzszolgilltat6 alkalmazottai megdllapitj6k, hogy a hullad6k nem a k6zszolg6ltat6
szilllit6eszkdzdhez rendszeresitett ds a k0zszolg6ltat6t6l 6tvett t6rol6ed6nyben vagy m6s
gyijt6eszktizben keriilt kihelyezdsre; illetve a kihelyezett t6rol6eddny ak6zszolg6ltat6 6ltal alkalmazott
gdpi iiritdsi m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l - nem iirithet6; vagy a
t6rol6eddnyben az (l) bekezddsben megjeldlt anyagot, tdrgyat helyeztek el; illetve a triltOlt0tt, a kiiiritdst
ds a hullad6k elszLllithsht jogosultak megtagadni. A kitiritds 6s a hulladdk elsz6llit6s6nak
megtagad6s6r6l a kdzszolg6ltat6 az ok feltiintetdsdvel drtesiti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem
szdllitott hulladdk elsz6llit6s6r6l az ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni.
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A t6rol6eddnyeket sziiksdg szerint,
t6rol6edenyek rendszeres tisztit6sa
ingatlantulaj donosokat terheli.

8.$

legahibb dvente 3 alkalommal ki kel tisztitani ds fert6tleniteni. A
fert6tlenit6se az ingatlantulajdonos feladata, annak k6lts6gei az

de
6s

e.$

Az ingatlantulajdonos kOteles a t6rol6ed6nyeket a hullad6k elsz6llit6sa cdlj6b6l a k6zszolg6ltat6 6ltal
megjel0lt idtipontban, a begytijtdst vdgz6 gdpj6rmrivel megkdzelithetti 6s tiritdsre alkalmas helyen
elhelyezni. A t6rol6ed6nyt legfeljebb a szrillitdsi napot megekiz6 napon este 8.00 6r6t6l lehet kihelyezni
a kdztertiletre, kivdve a tart6san engeddlyedzett elhelyezdst.

Azokon a teriileteken, ahol a trirol6eddnyeket a kozszolg6ltat6nak val6 6tad6s vdgett kozteriiletre - a
forgalom akadillyozisa, illetve v6roskdp okokb6l - nem lehet kihelyezni, ott a t6rol6ed6nyek
kihelyezdsdr6l az ingatlantulajdonos, vagy kiilOn meg6llapod6s alapj6n, dij ellendben a k6zszolg6ltat6
gondoskodik.
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10.$

Az ingatlantulajdonos a t6rol6eddnyeket az ingatlan teriilet6n, illetve z6rhat6 helyis6gekben vagy
zirhat6 t6rol6ban kdteles elhelyemi rigy, hogy ahhoz illetdktelen szem6lyek ds 6llatok nem fdrjenek
hozz6. A trirol6eddnyeket csak a ll. $ (1) bekezd6s6ben megjeldlt id6tartamban lehet kdzter0leten
elhelyezni.

Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6ed6nyek el6k6szit6-, t6rol6 helydt tisztrln tartani, t6len a h6t6l
megtisztitani. A begytijt6s alkalm6val szennyezett kdzteriilet tisztit6s6r6l akdzszolgilltat6 kOteles
gondoskodni.

Tilos a t6rol6ed€nyek k6rnydkdt, megkozelitdsi ftvonaldt t6rgyak elhelyezdsdvel vagy parkol6
gdpj6rmtivekkel oly m6don elzirmi, amely a tiirol6eddnyeknek a gyakorlatban kialakult m6don tdrtdn6
iiritd sd t akadilly ozza.

IV. Fejezet

A kiizszolgdltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

11.$

A k0zszolg6ltat6 k6teles a t6rol6eddnyek kitirit6sdt kimdletesen, az elvirhat6 gondoss6ggal vlgezni.

A t6rol6eddnyben okozott k6rokat a krizszolg6ltat6 t6ritdsmentesen koteles kijavitani, amennyiben a
k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A kdzszolg6ltat6nak az ebb6l eredci karbantart6si
munk6k, valamint a javit6s id6tartamira helyettesit6 t6rol6eddnyt kell biztositani. Amennyiben a
k6rokoziis nem r6hat6 fel a kdzszolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v6lt t6rol6eddnyekjavitdsa, p6tl6sa,
illetve cser6j e az ingatlantulaj donost terheli.

Az elhasznill6dott tarol6eddny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.

A nagydarabos hulladdk (lom), tov6bb6 a naponta szok6sosan keletkezri hintarthsi hulladek
mennyisdg6t meghalad6 falomb ds kerti hulladdk szeNezett gyrijtdsdr6l, elsz6llit6s6r6l ds
iirtalmatlanitiisar6l ( lomtalanit6s) a kdzszolgiitat6 dvente legal6bb egy alkalommal tdrit€smentesen
gondoskodik. A hilztartilsi vesz6lyes hulladdk szervezett gyiijtds6r6l, elsz6llit6s6r6l ds
ilrtalmatlanit6s6r6l a klzszolgiltat6 t6ritds ellen6ben, az ingatlantulajdonossal kdttttt kiildn
meg6llapod6s alapj6n gondoskodik.

A lomtalanit6s id6pontj6r6l, valamint teriileti feloszt6s6r6l a k6zszolg6ltat6 egy h6ttel kor6bban
thjekoztatja a teleptil6si Onkorm6nyzat jegyz|jlt, akik err6l haladdktalanul a helyben szok6sos m6don
drtesiti az ingatlantulajdonosokat.

A kiizszolg6ltat6 a rendelethatillya al6tartoz6 ingatlanon keletkezett hulladdkot ajelen rendeletben irt
szab6lyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijeldlt hulladdklerak6 telepre, illetve annak
6rtalmatlanit6s6t6l, m6s, a szakmai k0rnyezetv6delmi szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.
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V. Fejezet

A kiizszolgiltatis dija

12.$

A hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIIL t6rv6ny 23. g f) pontj6ban kapott felhatalmaz6s
alapjiln az Onkorm6nyzat mentesiti a hulladdksz6llit6sba bekapisoli ingatlantulajdonosokat a
kdzszolgiltatdsi diifizet6si kiitelezetts6s al6l, es eziital biztositja sz6mukra a kdzszolgr{ltat6s
ingyeness6g6t.

A telepi.ildsi dnkorm6nyzat a hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. torvdny 59. g (l)
bekezddsdnek j) pontj6ban kapott felhatalmazis alapj6n megalkotott, a telepiildsi hulladikkezeldsi dij
meg6llapit6s6nak rdszletes szakmai szab6lyair6l sz6l6 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 6. g (6i
bekezdds6ben foglaltaknak megfelel6en a kdzszolg6ltat6n6l felmertil6 kOltsdgeket, a kozszolgriltat6val
kotott kdzszolgriltat6si szerz6ddsben meghat6rozott m6don ds gyakoris6g gal sz6mira- mas fonrlsbOl -
megrdriti.

IAhulladdkgazd6lkod6sidij mdrt6kdt 2004 janudr l-t6l: 121.-ft+ t5%6f6-banhat6rozzameg.

VI. Fejezet

Kiizteriileten keletkez6 hullad6k gyiijt6s 6s elszillitfsa

13.$

A kcizteriileteken keletkezb hintartdsi ds egy6b szil6rd hulladdkot kizdrolag a kijeldlt hulladdklerak6ban
( 3 $ (3) bek.) lehet elhelyezni, amelyr6l az Onkorm6nyzat a kdzszolgilltat6s keretein kivtil, kiildn
szerz6dds alapj 6n gondoskodik.

Az illeg6lis hulladdklerak6k felsz6mol6sdr6l az Onkorm6nyzat a k0zszolg6ltat6s keretein kivtil
gondoskodik.

VII. Fejezet

Szab{lys6rt6si rendelkez6sek

14.$

Szab6lysdrtdst kdvet el ds 30.000 Ft-ig terjed6 p6nzbirs6ggal srijthat6, aki:

hintartisi hulladdkot felhalmoz vagy kdzteriiletre, illetve m6s ingatlanira a jelen rendeletben
meghat6rozott feltdtelekt6l eltdr6 m6don kihelyez /6. $ (3 ) bek./,

a telepiildsi szil6rd hulladdkot nem a jelen rendeletben meghat6rozott telephelyen helyezi el /3. g (3)
bek./.

a t6rol6eddny tiszt6ntart6si 6s fert6tlenit6si kotelezetts6g6t elmulasztja / g.g /,

t6rol6eddnyt rendeltetdst6l eltdr6en hasztii, nemhdztartilsi hullad6kot rak a tartillyba, rothad6, biiz6s
hullad6k elsz6llit6s6r6l 6s iirtalmatlanit6s6r6l nem gondoskodik /7.g (1) bek./,

tiirol6eddny melld - a szolg6ltat6t6l viis6rolt, jelzett zsfukkivdteldvel - hullad6kot helyezki / 6.(5.) bek./

(l)

(2)

(1)

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

' M6dositotta:9/2003. (XII. 21.) rendelet, Hat6lyos: 2003. XII. 2l-t6l



(2) A kdztertilet feliigyelet l0 ezer Ft-ig terjed6 helyszini birs6ggal srijthatja az /ll bekezdds a, d, e
pontjaiban megjel6lt szab6lysdrtdsek elk0vet6it.

VilI. Fejezet

Fogalom meghatfroz{sok

ls.$

E rendelet alkalmaz6s6ban:

l. Ingatlan: a kdzszolg6ltat6sba bevont teriileten fekv6 egylak6sos lak6- vagy lak6s clljhra haszn6lt dpiilet, a

tijbb laMsos dpiilet lak6sonk6nt, illetve a szdvetkezeti t6rsash6zi 6piiletben l€v6 lak6s, valamint a nem lak5s
clljfua szolg6l6 azon helyisdgek, amelyekben a fogyaszt6i tev6kenysdg sor6n hullad6k kdpz6dik. Jelen
rendelet alkalmaz6s6ban ingatlannak min6siilnek a gazd6lkod6 szervezetek nem lak6s c|ljina szolg6l6 azon
helyis6gei, amelyekben a fogyaszt6i tevdkenys6g sor6n hullad6k kdpz6dik ds a hullad6k kezel6sdrril nem
gondoskodnak az 6r. 3. S /2/ bekezddsdben meghatdrozott m6don.

Telepiil6si szil6rd hullad6k:

a.l hdztartdsi hulladek: az emberek mindennapi dlete sor6n a lak6sokban, valamint a pihends, iidiilds
cfljhra haszn6lt helyisdgekben ds a lak6h6zak kdzds haszn6latri helyisdgeiben ds teriiletein, valamint az
int6zm6nyekben keletkez6, vesz6lyesnek nem min6stilti hullad6k,

b.l k)zteriileti hulladek: kOzforgalmir ds z0ldtertileten keletkez6 hulladdk,

c.l hdztartdsi hulladdkhoz hasonl6 jelleg{i ds dsszetdtelii hulladek: gazdasdgi v6llalkoz6sokn6l keletkez6 -
kiildn jogszab6lyban meghatiirozott - veszdlyesnek nem min6si.il6 szil6rd hulladdk, amely a hilztartisi
hulladdkkal egyiitt kezelhet6.

Hullad6kgyiijt6 udvar ( hultad6kudvar): az elkiildnitetten (szelektiven) begytijthet6 telepiil6si szil6rd,
valamint a ktildn jogszab6lyban meghatdrozottak szerint a veszdlyes hulladdkok 6tvdteldre 6s az elsz6llit6sig
elkiilOnitett m6don t0rtdn6 tirolilsdra szolg6l6, feliigyelettel ellStott, z6rt begyrijt6hely.

Hullad6kgyiijt6 sziget (gyiijt6sziget)l a hdztart6sokban keletkez6, hasznosit6sra alkalmas, kiil6nbdz6
fajt6jri, elkiildnitetten gffitdtt, hhztarthsi hulladdk begyrijtds6re szolg6l6, lak6dvezetben, kdzteriileren
kialakitott, feliigyelet n6lkiili, folyamatosan rendelkezdsre 6l16 begytijt6hely, szabv6nyositott ed6nyzettel.

Gyiijt6pont: akdzszolgilltat6s keretdbe tartoz6 azon ingatlantulajdonosok telepiildsi szil6rd hulladdk6nak -
meghat6rozott vagy meghat6rozatlan id6tartamig - 6tvdteldre kijeldlt hely, ahonnan a kdzdssdgi vagy a
sz6llitisi napon kihelyezett egydni t6ro16ed6nyb61 t6rtdn6 elsz6llitils6val teljesiti a kdzszolg6ltat6 a

kdzszolg6ltat6si kdtelezettsdgdt.

Atrak6fllomds: a teleptildsi szil6rd hulladdk begytijt6sdnek 6s sz6llit6s6nak elkiiliinitdsdre szolg6l6 zdrt,
kOriilkeritett ldtesitmdny, ahol a teleptildsi szil6rd hulladdkot a speci6lis gyr,ijt6j6rmtibtil zhrt rendszerri
kont6nerbe iiritik, illet6leg a zbrt kontdnert ( feldpitmdnyt) tiritds ndlkiil a tov6bbsz6llit6sig ideiglenesen
tarolj6k.

Telepiil6si szilfrd hullad6k lerak6 telep (tovibbiakban: hullad6klerak6): mriszaki vddelemmel
ldtesitett, folyamatos ellen6rzdst biztosit6 rendszerrel ell6tott, a szil6rd hulladdk ftild felszin6n vagy foldben
t0rt6n6 rfutalmatlanit6s6ra szolg6l6 mtit6rgyak ds kiszolg6l6 ldtesitmdnyek <isszess6ge.

Nagydarabos hullad6k (lom): a telepiil6sen a h6ztart6sokban keletkezett azon hulladdk (h6ztart6si

berendezds, felszereldsi t6rgyak, eszkdzdk 6s anyagok), amely a k0zszolg6ltat6s keretdben rendszeresitett
t6rol6ed6nvzetben nem helvezhet6 el.

2.

3.

4.

t.

8.



9. Biol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalmu hulladdk, ami anaerob
vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talaj6l6ldnyek vagy enzimek segitsdgdvel) lebonthat6.

10. Vesz6lyes hullad6k: az oLyan hullad6k, amely a Hgt. 2. sz6mri melldkletben felsorolt tulajdons6gok k6ziil
eggyel vagy ttibbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy dsszetev6ket tartalmaz, eredete,osszetdtele,
koncentr6ci6ja miatt az egeszsdgre, a kOmyezetre kock6zatotjelent.

ll. Artalmatlanitis: a hulladdk okozta k0myezetterhelds cs0kkentdse, kdrnyezetet veszdlyeztet6, szewryez6,
k6rosit6 hat6sdnak megszontetdse, kizdrhsa - a kOmyezet elemeit6l tdrtdn6 elszigeteldssel vagy anyagi
min6sdg6nek megv|ltoztatds|val -, a Hgt. 3.- sz6mi melldkletdben felsorolt eljrir6sok valamiiyikEnek
alkalmaziniryal.

12. Kezel6s: a hulladdk okozta kornyezetterhelds csdkkentdsdre, a kornyezetszennyez1s megel6z6s6re 6s
kizfit6s6ra, a termeldsbe vagy a fogyaszt6sba t0rtdn6 visszavezet6s6re ir6nyul6 tivdkenys€g, valamint a
kezeldst megval6sit6 elj6r6s alkalmaz6sa, beledrtve akezel6ldtesitm6nyek ut6gondozds6t is.

13. Begyiijtds: a hullad6knak a hulladdk birtokosait6l tcjrt6n6 6tvdtele a hulladdk birtokosa vaw a begyrijt6
telephelydn, tov6bbri a begyrijt6helyen ( gyrijt6pontokon, hulladdkgyijt6 udvaron, t6rol6-, feiJotetep-enies
a tov6bbi kezel6s drdekdben tdrtdn6 cisszegyiijtds, v6logat6s a begl.rijt6 telephelydn.

14. Szfllitds: a hulladdk telephelyen kiviili mozgat6sa, beledrte a szilllitmbnyoz6st ds a fuvaroz6st is.

15. A kiizteriilet kezel6je: az Dr6vapiski Onkorm6nyzat

IX. Fejezet

Hatflyba l6ptet6 6s dtmeneti rendelkez6sek

16.$

E rendelet 2003'janu6r l. napj6n l6p hat6lyba, rendelkezdseit e napt6l kell alkalmazni.

Dr6vapiski, 2002. december 10.

Miirkus J6zsef
polg6rmester

Ziraddk:

Kihirdetve: 2002. december 21.

Orm6din6 Konyh6s Gydrgyi
kdrjegyz6

Orm6dind Konyh6s Gydrgyi
Kdrjegyz6


