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a telepiil6si szil6rd hullad6kgazdflkodfsi ktizszolgiltatrfls16l

Dr6vaszabolcs Kdzsdg Onkorm6nyzathnakK6pviseki-testiilete a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. fv. 1. $ (l) bekezd6s6ben foglalt felhatalmazris alapj6n, az alaptdweny 32. cikk (l)
bekezdds a) pontj6ban meghatiirozott feladatkdrdben eljrlrva a kovetkez<iket rendeli el:

ELS6 nfsz
Altalinos rendelkez6sek

I. Fejezet

1. A rendelet c6lja, hatilya

l. $ (1) E rendelet rendelet c6lja:
a) Dthvaszabolcs k<izs6g lakoss6g6nak egdszsdgvddelme, a k<izsdg termdszeti 6s

dpitett kdmyezetdnek meg6v 6sa, akdrnyezettudatos magatarths kialakit6sa a
hullad6kgazd6lkod6s eszk<jzeivel;

b) a hullad6k 6ltal okozott terheldsek minimaliz6l6sa, a telepiilds
szennyezettsdg6nek elkeriildse erdek6ben a k6pzriddtt hullad6k mennyis6g6nek
6s veszdlyessdgdnek csdkkentdse, a keletkezo hullad6k min6l nagyobb ar6nyu

hasznositSsa, a hulladdk k<rrnyezetkimdlci ilrtalmatranit6sa.

(2) Dr6vaszabolcs kdzs6g Onkorm6nyzatinak K6pviseki-testtilete a hulladdkgazd6lkod6si

c6lok eldrdse 6rdekdben 6rvdnyesiti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatirozza a
hulladdkgazd6lkodds kcirdben a hat6skcirebe tartoz6 k6rddsekben a hulladekgazdalkod6s
6ltal6nos kdvetelmdn yeit, az drintettek j ogait 6s kcitelezeffsdgeit.

2. $ (1) Dr6vaszabolcs k<izs6g Onkorm6nyzat K6pviseki-testtilete (a tov6bbiakban:
Kdpviselo-testiilet) a kdzszolg6ltat6s kor6be lartoz6 hullad6k rendszeres 0sszegyiijt6s6njl,
elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l kotelezo helyi kdzszolg6ltatfs rid6n gondoskodik.

(2) A kotelez6 helyi ktizszolg6ltat6s Dr6vaszabolcs kdzsdg egdsz kdzigazgatfsi tertletdre
kiterjed.

(3) A kdzsdg kozigazgat6si tertiletdn l6v6 valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi
k<izcissdge, hasznil6ja, kezel6je, dnkorm6nyzati tulajdonri lak6s- 6s helyisdg UeilOie 1a
tov6bbiakban egyiitt: tulajdonos) az ingatlanon keletkez6, illetve felgytiiemi6 teteititesi



szil6rd hullad6k risszegyrijtds6r6l, elsz6llit6sir6l, 6rtalmatlanit6s6r6l az e rendelet szerint
szewezett kdtelez6 kozszolgilltat5s ig6nybev6tele rid6n kdteles gondoskodni.

(4)A rendelet el6ir6sai nem vonatkoznak a veszdlyes hullad6kokra 6s a foly6kony
hullad6kra.

2. Fogalmi meghat{rozdsok
3.$ (1) E rendelet alkalmaz6siban:
1. alapszolg6ltat6s: I db gyrijt6ed6ny jelen rendeletben meghathrozott gyakoris6ggal tdrt6no

iirit6se, melyet valamennyi ingatlantulaj donos kOteles igdnybe venni.

2. telepiil6si hullad6k:
a) hintartfusi hullad6k:. a hdztart6sokban k€pzodo vegyes, elktil<initetten gytijtdtt valamint

nagydarabos hullad6k, ide6rtve a lak6sokban, lak6ingatlanokban, a pihen6s, iidiilds celjhra

haszn6lt helyis6gekben, valamint a lak6hhzak kozos hasznflatu helyis6geiben 6s teriiletein

kepzodl hullad6kot, 6s a

b) haztarthsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk: az a vegyes, illetve elktildnitetten gytijtott
hullad6k, amely a hiztartisokon kivtil kdpzodik, 6s jelleg6ben, osszetdtel6ben a hiztart6;si

hullad6khoz hasonl6;

3. nagydarabos hulladek: az ingatlantulajdonost6l a kozszolgilltat6 6ltal nem rendszeres

jelleggel 6tvett olyan hulladdk, amely a kozszolgilltaths keret6ben rendszeresitett gytijt6ed6ny

mdreteit meghaladja (lom);
4. vegyes hullad6k a hiztarthsi 6s a hhztarthsi hullad6khoz hasonl6 hulladdknak az a

kiilonbdzo fajt6jri 6s osszet6tehi hullad6kot tartalmaz6 r6sze, amelyet az elkiildnitetten

gyij tott hullad6kt6l elt6r6 kiilon gyrij t6ed6nyb en gyiij tenek;

5. veszdlyes hullad6k: a Ht. 1. melldkletdben meghathrozott veszdlyessdgi jellemzok

legal6bb egyikdvel rendelkez6 hulladdk;
6. 6pit6si-bont6si hullad6k az lpitett kdrnyezet alakitis6r6l ds vddelm6r6l sz6l6 tdrvdny

szerinti dpitdsi tevdkenys6gb6l sz6rmaz6 hulladdk;

7. biohulladdk: biol6giailag leboml6, parkokb6l szhrmaz6 vagy kerti hullad6k,

h6ztartiisokban, ltkeztettlkben 6s kiskereskedelmi tevdkenys6get folytat6 l6tesitm6nyekben

kdpzodS 6lelmiszer- 6s konyhai hulladdk, valamint az ezelchez hasonl6, 6lelmiszer-feldolgoz6
fizemekben kepzii do hullad6k;

8. biol6giailag leboml6 hulladdk: minden szervesanyag-tartalmri hu11ad6k, amely aerob

vagy anaerob riton biol6giailag lebomlik vagy lebonthat6, ide6rtve a biohullad6kot is;

9. hullad6kbirtokos: a hullad6ktermel6, tov6bb6 b6rmely jogalany, akinek vagy amelynek a

hulladdk a birtok6ban van;
10. hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s: a krizszolg6ltatds kordbe tartoz6 hullad6k

6tv6telet, elszilllitisit, kezel6s6t, valamint a hulladdkgazdhlkodhsi kozszolg6ltat6ssal drintett

hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6ny fenntart6sSt, tizemeltetds6t biztosit6, kdtelezo jelleggel

igdnybe veend6 szolg6ltat6s ;

11. gyrijt6ed6ny: szabvfnyositott mdrettel rendelkez6 hulladdkgytijto eddtyzet,

hulladdkgyrijto zsik, valamint az elki.ildnitett hulladdkgytijt6s c6ljdb6l iizemeltetett eszk6z,

berendez6s;

12. gyrijt6hely: a hullad6kgyijt6 pont, a hullad6kgyujto udvar, az 6t-, illetve visszavdteli

hely, valamint a munkahelyi gytijt6hely 6s azizemi gyijt6hely;
13. kozszolg6ltat6: az a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si engeddllyel rendelkezti 6s a

Ht. szerint min<isitett gazd6lkod6 szervezeto amely a telepiil6si onkorm6nyzattal kdtott



hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6d6s alapliln hullad6kgazd6lkodfsi
kozszolgiltat6st l6t el;

14. ingatlantulajdonos: aki vagy amely az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezeloje, birtokosa,
illetve haszn6l6ja, idedrtve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezeloje,
birtokosa, illetve haszn6l6ja egyben a hulladdk termekije, birtokosa;

15. idolegesen haszn6lt ingatlan: az olyan ingatlan, ahol sem lak6helyet, sem tart6zkod6si
helyet nem l6tesitettek, sz6ll6shely i.izemeltet6si tev6kenysdget nem folyatnak 6s az
ingatlanban 6letvitelszenien nem tart6zkodik senki:

16. gazd6lkod6 szervezet: ajogi szem6ly, a jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasigi
tdrsas6g, valamint az egydni villlalkozo, ide nem 6rtve azt a kdltsdgvet6si szervet, amelyet az
|llamhhztartSsr6l sz6l6 tdrvdny szerint krizfeladat ellsthsfurahoztakletre

17' a kdzszolgilltatils tSrgya: az 4.$ (1) bekezdds 2. pontj6ban meghatirozott telepiil6si
hullad6k;

18. hulladdkgytijtcl udvar (hullad6kudvar): az elktildnitetten (szelektiven) begyijthetri
telepiildsi szil6rd, valamint a ktiltin jogszab6lyban meghat1rozottak szerint u u"rietyet
hullad6kok 6tv6tel6re 6s az elsz6llit6sig elkiildnitett m6don trirt6nt! t6rol6sdra szolgil6,
feliigyelettel ell6tott, zirt b e gyijtdhely;

19. hullad6kgyrijt6 sziget (gytijt6sziget): a hilztarthsokban keletkez6, hasznositasra
alkalmas, kiil6nbtiz6 fait|it, elkiildnitetten gytijtdtthhztartfsi hulladdk begyrijtds6re szolg6l6,
lak60vezetben, kdzteriileten kialakitott, feliigyelet n6lkiili, folyamatosutti"oO"tt ez1sre til6
b e gffi t<ihely, szabv 6nyo s itott edlnyzettel;

20. lak6egysdg, iidtil<iegys6g: helyisdg, vagy egym6ssal belsri kapcsolatban 6116 fo- 6s
mell6khelyis6gek mriszakilag is osszetartoz6 egyiittese, amelynek a szabadb6l, vagy az epilet
kdztis ktizlekeddjdbtil nyil6 tjn6ll6 bejirata van, meghatirozottrendeltet6s c6ljdra 6nmu[aAun
alkalmas;

(2) Egydb alapfogalmak tekintet6ben a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a
tov6bbiakban: Ht.) 2.9-a az ir6nyad6.

uAsourx nfsz
A hullad6kgazdflkodfsi ktizszolgfltatis

II. Fejezet
1. A hullad6kgazdflkodfsi kiizszolgriltatds tartalma
4.S (1) Dr6vaszabolcs Kdzsdg Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: 6nkormLnyzat) k6telezrjen

ell6tand6 kdzszolgilltat6sk6nt a hulladdkgazd6lkodasi k1zszolg1ltatis ell6t6s6t a
kozszolgilltat6val kotdtt hulladdkgazd6lkod6si klzszolgilltatdsi szerz6d6-s ritj6n biztositja.

(2) A kcizszolg6ltatds igdnybe vdtele a Drhvaszabolcs kdzs 69 ki)zigazgutari tertiletdn ldv<i
lak6ingatlan tulajdonosai r6sz6re egdsz dvben, az id6legesen haszn6lt-infatlanok eset6ben az
ingatlantulajdonosok rdszdre a hasznillati szezon idejEre k6telezo. A -hasznrll 

ati szezon a
haszn6lt ingatlanok eset6ben el6re bejelentett iddszak.

(3) Az ingatlantulajdonos biztositja a hulladdkgazdillkodhsi k6zszolg1ltatfs ellit6s6hoz
sziiks 6ges felt6te leket a kdzszolg 6ltat6 r 6sz6r e.

(4) Az ingatlantulajdonos kriteles a keletkezett telepiildsi hullad6k elhelyezds6r6l a
hulladdkgazddlkoddsi kdzszolg6ltat6s ktitelez6 ig6ny6evdtel6vel gondoskodni, s a
kdzszolg6ltat6s ell6t6s66rt hulladekgazdillkod6si kcizszotgiltatasi dijat fizJtni.

(5) A gazd6lkod6 szewezet ingatlantulajdonos a hdztartdsr hullad6khoz hasonl6 hulladdk
r6sz6t kepez6 elktiltinitetten gyiijtdtt hulladdk kezel6s6r6l a Ht. 31. $ (1) bekezddsdben
meghat6rozottak szerint gondoskodik.



(6) Tilos hullad6kot elhagyni, felhalmozni, a gytijt6s, begytijtds, sz6llit6s 6s lerak6s
szabilly ait6l elt6rci m6don kezelni.

2. A hullad6kgazdilkodisi k0zszolg6ltatis
ell6t6sinak rendje
5.$ (1) Dr6vaszabolcs kdzs6g klzigazgatilsi ter0let6n a hullad6kgazd6lkoddsi

kdzszolg6ltat6st az rinkorm6nyzat 61ta1 kiv6lasztott, az Orsz6gos Hulladdkgazd6lkod6si
Ugyndks6g 6ltal min6sftett, valamint hutladdkgazd6lkodisi kozszolg6ltat6si engeddllyel
rendelkez6 gazd5lkod6 szervezet (tov6bbiakban: k6zszol g6ltat6) v egzi.

(2) A telepiildsi hulladdk rendszeres elsz6llitis6r6l a kdzszolgilltat6 az ingatlan-
tulajdonosokt6l e rendelet 1. melt6klet6ben meghathrozott gyakoris6ggal, napokon 6s

gytij t6ed6nyben kdteles gondoskodni.

A telepiil6si hullad6k elszillit6si napj6nak esetleges villtozilsir6l az onkormhnyzat a helyben

szok6sosm6donkdtelesazingatlantulajdonosokattiljekoztatni.
(3) A telepiil6si szilSrd hulladdkot csak az 3.$.(1) bekezd6s 11. pontj6ban meghatfirozott

gyrijt6ed6nyben lehet, kizfur6lag a szilllitils napj6n az ingatlan bejhrata el6tti kozteriiletre
kihelyezni oly m6don, hogy az akdzszolg6ltat6 j6rmtiv6re kdnnyen felhelyezhetci legyen.

3. A kOzszolgiltatds r6sztvev6inek jogai 6s kiitelezetts6gei
6. $ (1) A telepiildsi hullad6kot az ingatlantulajdonos gyijt6eddnyben kOteles gytijteni.

(2) Az ingatlantulajdonos a gyrijtoedenyl az ingatlanon beliil tartja, azt kizir6lag tiritdsi
cdlb6l a meghatir ozott sz6llit6si napokon helyezheti kozteriiletre.

(3) Az ingatlantulajdonos a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s6rt kdteles dijat frzetni.

@) Az ingatlantulajdonos - ha egy6bk1nt akdzszolg6ltatis igdnybev6tel6re k<itelezett - nem

tagadhatja meg a kozszolg6ltat6si dij megfizetdsEt ar::a tekinteffel, hogy a ktizszolg6ltat6st

nem veszi igdnybe, felt6ve, ha ak6zszolg6ltat6 szimira a kozszolgilltathst felajilnlja, illetve a
kdzszolg6ltatis telj esit6s 6re vonatkoz6 rendelkez6sre 6ll6s 6t igazolja.

(5) Az ingatlantulajdonosokt6l a teleptl6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos k6zszolg6ltat6si

dijat negyed6vente ut6lag, illetve e rendelet szerinti szerz6d6sben meghat6rozott id6pontban -

sz6mla ellen6ben - jogosult a kdzszolghltat6 beszedni.

A fizet6sre kotelezett a szolg6ltat6 6ltal megkiildtitt szhmla alapjin meg6llapitott

hatdrid6ben koteles azt kiegyenliteni. K6sedelmes fizet6s eset6n a szolg6ltat6 kdsedelmi

kamatot j ogosult felsz6mitani.
(6) Az ingatlantulajdonos szem6ly6ben bekdvetkezett v6ltoz6s eset6n az ij tulajdonos

nev6nek 6s el6rhet6s6gi cim6nek a kdzszolg6ltat6hoz torteno bejelent6se napj6ig ah|ztarthsi

szil6rd hulladdk elsz6llit6sa ut6n eseddkes kcjzszolg6ltat6si dijat a rdgi tulajdonos koteles

megfizetni. 0rrikl6s eset6ben a kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6re az drokosdk

egyetemlegesen kdtelezettek.
(7) A hullad6kkezel6si kozszolgilltat6s ig6nybev6tel66rt az ingatlantulajdonost terhelo

dijh6tral6k, k6sedelmi kamat, tov6bb6 a behajt6s egy6b kdltsdgei ad6k m6dj6ra behajtand6

koztartozhsnak min6 siilnek.
(S) A gyrijt6eddny tirtartalmdt meghalad6 tdbblet telepiil6si szil6rd hulladdk elszilllittatfshra

a 
'kOzszolgilltatfus 

ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlantulajdonos a szolgilltato 6ltal

rendszeresitett mtiany ag zshk felhaszn6l6sdval i s j o go sult.

(9) Az ingatlantulajdonos t6len - sziiks6g eset6n - az ingatlanbejhtata elotti kdztertilet 6s az

,ittest koz6tt legal6bb 1 m6ter sz6les 6tj6r6t kdteles l6tesiteni, azt a h6t6l megtisztitani,



sikoss6g-mentesiteni, annak drdekdben, hogy a gyrijt6eddny iirit6se, illetve a mtianyag zs6k
elsz6llit6sa akad6lytalanul, balesetmentesen tortdnhessen.

7.$ (l) A kozszolgilltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6si szerz5d6sben
meghat6rozottak szerint gondoskodik a k0zszolg6ltat6s folyamatos elkit6s6r6l.

(2) A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgSltat6s kordbe a teleptil6si hullad6k tartozik.
(3) A kozszolg6ltat6 a gyrijt6ed6ny kitirit6sdt a tole elv6rhat6 gondoss6ggal koteles vlgezni.

Az okozott k6rt annak javit6s6val vagy irj edenyzet biztosit6s6val koteles megtdriteni.
Amennyiben a meghib6sod6s a kozszolg6ltat6nak nem r6hat6 fel, a haszn6lhatatlan
gyrijt6edeny javitfsa,p6tl6saazingatlantulajdonoskdtelezetts6ge.

(4) Akdzszolg6ltat6 munkav6llal6i a gyijt6ed6nyt kitirit6s ut6n kcitelesek az ilwetelhely6re
visszahelyezni 6s az tiritds sor6n kihullott teleptil6si szil6rd hulladdkot dsszetakaritani.

(5) A kdzszolg6ltato az alapszolgdltatison feltili mennyisdgii hdztartilsi hullad6kot nem
kdteles elsz6llitani, ha az nem a kdzszolgfltat6 6ltal rendszeresiteff 6s biztositott mrianyag
zsilkban lett kihelyezve.

(6) A kozszolgilltat6 a k<itelezo kdzszolgilltat6s kordben megtagadhatja a teleptil6si szil6rd
hul lad6k elszillliths 6t, ha

a) nem az e rendeletben meghatSrozott gffit6ed6nyben kertil kihelyez6sre,

b) ha a t6rol6eddnyben a teleptildsi szil6rd hullad6k kor6be nem tartoz 6 anyag keriilt
elhelyezdsre,

c) a hullad6k nem a szabvinyos, zhrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a kozszolg6ltat6t6l
v6s 6ro lt j e I zett zs 6kb an keriil kihe lyez d s re,

d) a hullad6k olyan m6don keriil kihelyezdsre, hogy
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll,

a tilrol6ed|ny mozgat6sakor a

e) ha a t6rol6ed6ny k<lriil szabillytalanul, annak mozgat6st 6s tirft6st akadillyozo m6don
t6bblethulladdk kertilt kihelyez6sre,

f) amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre keriil - a t6rol6eddnyek matric6j6nak
hi6nya, illetve sdrtil6se eset6n.

(7) A hulladdk sz6llit6ja, kereskedoje, kOzvetitdje, kezeldje a Ht. 65. g (2) bekezdds6ben
foglalt szemdlyes adatok keze16s6re, a Ht.-ben meghatirozottak szerint jogosult.

8.$ (1) Az tjnkorminyzat ahhztartisokban keletkez6 lom elsz6llft6sSr6l a kozszolghltatoval
kdtdtt ktilon meg6llapod6s alapj6n 6vente egy alkalommal gondoskodik, melyr6l az
drintetteket a helyben szok6sos m6don t|jdkoztatja.

(2) A gazd6lkod6 szewezetek az (l) bekezddsdben meghat6rozott lomtalanit6si akci6t nem
jogosultak ig6nybe venni.

4. Hullad6kgyiijt6 ed6nyzettel kapcsolatos el6fr6sok
9. $ (l) A gyijtds idej6re a ktiztertiletre tdrt6nci kihelyezds, a gyiijt6st kovetden a

gffit6ed6ny saj6t ingatlanra tdrt6no visszahelyez6se az ingatlantulajdonos kotelezetts6ge.
(2) A7 ingatlantulajdonos k<iteles a gytijtoed6ny folyamatos tiszt6ntarthshrol, sztiks6g

szerinti fert6tlenitdsdrdl, elhaszn6l6d6s esetdn p6tl6s6r6l gondoskodni.



(3) A gyrijt6ed6nyben tilos vesz6lyes hultad6kot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. mar6

lrig, fon6 hamu, zsiraddk, gyul6kony vagy robban6 anyag, stb.) amely vesz|lyezteti a

krizszolgfltat6 munkav6llal6inak egdszsdg6t, testi 6ps6g6t, vagy megrong6lhatja a

kdzszolg6ltat6 sz6llit6 j6rmtiv6t. E rendelkezds megs6rtoi az okozott k6rt is kdtelesek

megt6riteni.
() Az ingatlantulajdonos a hullad6k gyrijtdsdre az alapszolgiltatis keret6ben az alilbbi

iirtartalmri, kdzszolgiltat6 6ltal rendszeresitett tipusri

a) 110-120 literes vagy
b) 70-80literes
szabvinyed lnyzetet ktiteles ig6nybe venni.

5. A kiizszolgfltatds dija, a dijfizet6s szabilyai
10. g(1) A hullad6kgazdillkodisi k<izszolg6ltat6si dij mdrt6k6t a Ht. 47. S-a 6s 91. $-a

szerint a Magyar Energia Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel a miniszter 6llapitja meg.

A miniszteri rendelet hat6lybal6pds6ig a term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 r1szdre

ki6llitott sz6ml6ban meghat6rozott hulladdkgazd6lkoddsi kdzszolgilltatdsdrt frzetetdl
szolgilltatilsi egys6gre jut6 rlsszeg (bele6rtve az alapdijat) nem haladhatja meg a 2012.6prilis
14. napjhn alkalmazott dij legfelj ebb 4,2 szhzalll<kal megemelt cisszegdnek 90 szhzalekht.

(2) Az id6legesen haszn6lt ingatlan tulajdonosa a kozszolg6ltat6 fel6 tett bejelentdse alapjhn

az ingatlan hasznillatival ar6nyo s dij m e gfizet6 s 6re kd te I e s.

(3) Mentestl az ingatlantulajdonos a k<izszolgfltat6si dij megfizetdse al6l:

a) mindaddig, amig ingatlan6n semmilyen emberi tart6zkodhs cdlj6ra alkalmas

fel6pitm6ny nincs elhel y ezv e,

b) ha a kdzszolgilItato nem tesz eleget e rendeletben meghat6rozottak szerinti

kdzszolg6ltatfsi kdtelezeff sdg6nek.

6. A helyi hullad6kkezel6si kOzszolgiltatis al6 nem tartoz6 hullad6kkal kapcsolatos

tev6kenys6g ellitdsinak rendj6re vonatkoz6 eldfrisok
11.S (1) A hulladdkgazdillkodhs kdlts6geit az eredeti hullad6ktermel6, illetve a hullad6k

adott vagy kor6bbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesit6s6re jogszabily (r6szben vagy

egdszben) a hullad6kot eredmdnyezo termlk gyirt6j6t, forgalmaz6j6t is ktitelezheti. Ezen
hulladdkfajt6k eset6ben az ingatlantulajdonosnak a hullad6kr6l s2616 tdrvdnyben megjeldlt, a

hulladdk termeldj6re 6s birtokosdra vonatkoz6 szabillyok szerint kell elj6rnia.

(2) Akinek tev6kenys6ge sor6n hullad6k k6pz6dik, a hullad6k kezeldsdr<jl a

hullad6kbirtokosra vonatkoz6 el6ir6soknak megfeleloen gondoskodik'
(3) Hullad6kot csak kezel6sre vonatkoz6 hullad6kgazd6lkod6si enged6llyel rendelkezo

gazd6lkod6 szew ezet t6rolhat.
(4) Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kdtelezettseget a hullad6k termeloje,

birtokosa
a) a jogszab6lyokban meghat6rozott feltdteleknek megfelel6 drtalmatlanit6 vagy

hasznosit6 elj6r5s, berendez6s,l6tesitm6ny alkalmaz6s6val saj6t maga teljesiti, vagy

b) az erre feljogositott 6s enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6nek tort6n6 6tad6ssal, a

kezel6s kdlts6geinek megfizet6sdvel teljesiti.



(5) Az (l) bekezddsben megjeldlt hulladdkot az onkormhnyzat 6ltal kijelolt, tovibb6 egy6b,
kcirnyezetv6delmi hat6srigi engeddllyel rendelkezo furtalmatlanit6 helyre vagy hasznosit6
helyre a hulladdk termel6je, birtokosa, kiildn engeddly ndlktil magais elsz6llithatja.

(6) Az (1) bekezddsben meghat6rozott hulladdk kozszolg6ltat6son kiviili elsz6llit6s6hoz a
hulladdksz6llit6si tevdkenys6gre feljogositott gazdhlkod6 szewezetet is ig6nybe lehet venni.

(7) A feljogositott hullad6kkezel6 ig6nybevdtele mellett t6rt6nri sz6llit6s esetdn a
gazd6lkod6 szewezet, sajit sz6llit6s eset6n pedig a hulladdk termel6je, birtokosa, illet1leg az
ingatlantulajdonos az 6tvett, illetve 6tadott hullad6k mennyisdg6t 6s 6sszet6teldt - a kiiljn
jogszabflyokban meghat6rozott m6don 6s tartalommal - k<itelei fajt6nk6nt nyilv6ntartani 6s
errol a hat6s6goknak bejelent6st tenni.

(8) A (6) bekezd6sben elcifrt k<itelezetts6g - a kiil<in jogszab6lyokban meghat6rozottak
szerint - mind a kijeldlt iirtalmatlanit6 hely tizemeltet6jdt, mind pedig az egyeb irtalmatlanit6
hely tul aj donosilt (iizeme ltet<ij dt, hasznilloj 6t) i s terhe li.

(9) Ha a hulladdk termeldje, birtokosa a hulladdkot saj6t maga a kijel6lt 6rtalmatlanit6
helyre szilllitja, a hullad6k 6tad6s6val egyidejrileg, szhmla ellen6ben 6rtalmatlanit6si dijat
koteles frzetni a lerak6hely tizemeltetdje r6sz6re.

l2'S(1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazdillkodo szewezet akdzszolgilltatks al6 nem
tartoz6 hulladdk elsz6llft6s6val akozszolg6ltat6t bizzameg, a megrendelds, a szolg6ltat6s 6s a
dijfizetds feltdteleiben tcirtdnti meg6llapod6suk alapjrin u liorrrotg'attatO a megjelci'it id6pontra
vagy idcitartamra a megjeldlt mennyisdgri 6s risszet6tehi hulladdlinak megfetJ<i gyultri.aenyt
rendelkez6sre bocsSda, a hulladdk elszilllitdsht elvegzids gondoskodik a tlietott 1rtalmatlanito
helyen tdrt6n6 elhelyezds6rol.

(2) Az ingatlantulajdonos es a gazd6lkod6 szewezet 24 6rin beliil k<iteles gondoskodni abiol6giailag leboml6, erdteljes brizds szagot 6raszt6 hullad6k keletkez6se, illetve a
g1.rij t<1 ed6ny t e litri d6 s e e s et 6n az elsz6llittat6sr6 l.

13' $'(l) A kozszolgriltat6s alii nem tartoz6 hulladdk elszilllit6sa esetdn a hullad6k
termel6je, birtokosa, illet6leg az illtala sz6llit6sra ig6nybe vett gazd6lkod6 szervezet kcjteles akozterti I et tisztintartils 6ra von atk oz6 j o gszab 6l yo k iz erint 

" 
lj 6rrn.

(2) E fejezetben szab|lyozott egy6b teleptildsi szilhrd hulladdk elsz6llitasa esetdben asz|lliths id6pontj6ra, 
- 
gyiijt6eddny kcizteriilitre tcirt6n<i elhelyez6sdre 6s kihelyez6s6re, agytijt6eddnyben elhelyezhet6 anyagokra e rendelet rendelkez6seit drtelemszeriien kellalkalmazni.

7. Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 szabilyok
14'$ (l) A k0zszolg6ltat6.a-tev6kenysdge sor6n jogosult a kdzszolg6ltat6sban r6szt vev6szem6lyek szem6lyes adatait kezelni. Szerndlyes uduilkon drtend6: a-n6v, rrtil.t6ri hely 6sido, anyja neve 6s lakcfm.
(2)A szem6lyes adatot kezelni csak kiz6r6lag a szilhrd hulladdkkezel6si k;zszolg1ltat6ssal

kapcsolatos tev6kenys6g teljesit6se, szerz6ddsk6tds, h6traldkok behajt6sa drdekdben lehet.

8. 2616 rendelkez6sek
15. g (1) Ez a rendelet a20l4.janu6r t_jdn ldp hatillyba.



(2) A rendelet hat6lybal6p6s6vel hatillyilt veszti a telepi,ildsi szildrd hullad6k elszdllit6s6r6l
s26161312004. (D(. 15. ) dnkormhnyzatirendelet, valamint azaztm6dosit61412009. (XII.16.),
1712010. (XII.8.), 312012. (II.16.), 812012. (IV.25.) 6s 1312012. (X[. 10.) dnkormhnyzati
rendelet.

A rendeletet a K6pvisel6-testtilet 2013. december 23-i iildsdn fogadta el.

Barith Attil6n6
polgr[rmester

Zhrad6kz
A rendelet kihirdetve: 2013. december 30-5n.

Kalmirn6 D0msiidi lvett
aljegyz6

Kalm{rn6 Diimsiidi lvett
aljegyz6


