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1012013. (XII.3f .) iinkorminyzati rendelete

a telepiil6si szi16rd hullad6kgazddlkoddsi kiizszolgiltatisr6l

Gordisa K<izseg dnkormrinyzatinak Kepvisel6+estiilete a hullad6kr6l sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV. tv.
l. $ (1) bekezdds6ben foglalt felhatalmazSs alapj6n, az alaptorvlny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontj6ban
meghatirozott feladatkdrdben elj6rva a kcivetkezoket rendeli el:

ELS6 RESZ
Altatdnos rendetkez6sek

L Fejezet
1. A rendelet c6lja, hatflya

1. $ (1) E rendelet c6lja:
a) Gordisa k6zs6g lakoss6g6nak eg6szs6gv6delme, a k<izs6g termdszeti 6s

dpitett ktimyezet6nek meg6v6s a, a komy ezettudatos magatart6s kialakit6sa a
hulladdkgazd6lkod6s eszkcizeivel;

b) a hullad6k 6ltal okozott terhel6sek minimaliz6l5sa, a telepiilds
szenrryezells6g6nek elkeriildse 6rdek6ben a k6pz6dott hullad6k mennyis6g6nek
6s vesz6lyess6g6nek cstikkent6se, a keletkez6 hullad6k min6l nagyobb aranyi
hasznosit6sa, a hullad6k krirnyezetkim6l6 6rtalmatlanit6sa.

(2) Gordisa k<izs6g 6nkorm6nyzat6nak K6pvisel6{estiilete a hullad6kgazd6lkodSsi
c6lok el6r6se 6rdek6ben 6rv6nyesiti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatirozza a hullad6kgazd6lkod6s
k<ir6ben a hat6sk<ir6be tarloz6 k6rd6sekben a hullad6kgazddlkod6s 6ltalinos kcivetelm6nyeit, az
drintettek jogait 6s kritelezetts6geit.

2.$ (1) Gordisa kozs6g Onkorm6nyzat K6pviselS-testiilete (a tov5bbiakban: K6pviselo+estiilet) a
kozszolglltat6s k<ir6be tartozo hullad6k rendszeres <isszegyiijtds6rol, elsz6llit6s6r6l 6s
6rtalmatlanit6sdr6l kcitelezo helyi k<izszolgSltat6s ritjan gondoskodik.

(2) A kcitelezohelyi kcizszolg6ltat6s Gordisa kozs6g egeszklzigazgathsitertilet6re kite{ed.

(3)A kozs6g kozigazgatdsi tertilet6n 16vo valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi kciz6ss6ge,
haszn6l6ja, kezellje, 6nkorm6nyzati tulajdont lak5s- 6s helyis6g b6rl6je (a tov6bbiakban egyiitt:
tulajdonos) az ingatlanon keletkez6, illetve felgytileml6 telepiil6si szilSrd hullad6k risszegyrijt6s6r6l,
elsz6llft6s6r6l, 6rtalmatlanit6s6r6l az e rendelet szerint szervezelt kritelez6 k<izszolg6ltat6s
ig6nybev6tele ritj6n k6teles gondoskodni.

(4)A rendelet eloir6sai nem vonatkoznak a veszdlyes hullad6kokra 6s a folydkony hullad6kra.

2. Fogalmi meghatdrozisok

3.S (1) E rendelet alkalmaz6s6ban:

1. alapszolg6ltat6s: 1 db gyrijt6ed6ny jelen rendeletben meghatirozott gyakoris6ggal trirt6n6 iirit6se,
melyet valamennyi ingatlantulaj donos k<iteles ig6nybe venni.



2. telepiildsi hullad6k:

a)hiztartAsi hullad6k: ahiztartisokban k6pz6d6 vegyes, elktildnitetten gyiijt<itt valamint nagydarabos
hullad6k, ide6rtve a lak5sokban, lak6ingatlanokban, a pihen6s, i.idtil6s cdljilra haszn6lt helyis6gekben,
valamint alak6hflzakk6z<js haszn6latri helyis6geiben 6s teriiletein k5pzodo hullad6kot, es a

b) h6ztart5si hullad6khoz hasonl6 hulladdk: az ayegyes, illetve elkiildnitetten gytijtott hullad6k, amely
ah{nartilsokon kivtil kepz6dik, es jelleg6ben, 6sszet6tel6ben ahilnartflsi hullad6khoz hasonl6;

3. nagydarabos hullad6k: az ingatlantulajdonost6l akozszolgilltat6 6ltal nemrendszeresjelleggel 6tvett
olyan hullad6k, amely akozszolglltat6s keret6ben rendszeresitett gyiijtoed6ny m6reteit meghaladja
(lom);

4. vegyes hullad6k ahAnatilsi 6s a h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6knak az a kiilcinb<izo fajt|ji
6s <jsszet6telii hulladdkot tartalmaz6 resze, amelyet az elktil<initetten gytijt<itt hullad6kt6l elt6r6 ktilon
gyiijtoed6nyben gy[ij tenek;

5. vesz6lyes hullad6k a Ht. 1. mell6klet6ben meghat6rozott vesz5lyessdgi jellemz6k legalSbb

egyik6vel rendelkezo hullad6k;

6. 6pit6si-bont6si hulladflk: az 5pitett k<irnyezet alakit6s6r6l 6s v6delm6r6l sz6l6 tcirv6ny szerinti
6pit6si tev6kenys6gb 6l szirmaz6 hullad6k;

7. biohullad6k: biol6giailag leboml6, parkokb6l szirmaz6 vagy kerti hullad6k, haztart6sokban,

6tkeztet6kben 6s kiskereskedelmi tev6kenys6get folytat6 l6tesitm6nyekben k6pz6d6 6lelmiszer- 6s

konyhai hullad6k, valamint az ezek,hez hasonl6, 6lelmiszer-feldolgoz6 iizemekben klpzodo hullad6k;

8. biol6giailag leboml6 hullad6k: minden szervesanyag-tartalmri hullad6k, amely aerob vagy anaerob

riton biol6giailag lebomlik vagy lebonthat6, ide6rtve a biohullad6kot is;

9. hullad6kbirtokos: a hullad6ktermelo, tov6bb6 b6rmely jogalany, akinek vagy amelynek a hullad6k a

birtok6ban van;

10. hullad6kgazdSlkod6si kozszolghltat5s: a kozszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hullad6k fiNercle\
elsz6llitSs6t, kezel6s6t, valamint a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6ssal 6rintett

hullad6kgazdalkod6si l6tesitmdny fenntart5s5t, iizemeltet6s6t biztosit6, ktitelezo jelleggel ig6nybe

veendo szolg6ltat6s;

1 1. gyrijtoed6ny: szabv6nyositott m6rettel rendelkezo hullad6kgytijtb ed5nyzet, hullad6kgytijtb zsik,
valamint az elkiil<jnitett hullad6kgyrijt6s c6lj6b6l iizemeltetett eszkoz, berendez6s;

12. gyujtohely: a hullad6kgyiijto pont, a hullad6kgyrijto udvar, az 6t-, illetve visszav6teli hely,

valamint a munkahelyi gytijt6hely 6s azizemi gytijtohely;

13. k<izszolg6ltat6: az a hullad6kgazd6lkod5si ktizszolg6ltat6si enged6llyel rendelkezo 6s a Ht. szerint

minositett gazdalkod6 szen/ezet, amely a telepiil6si dnkorm6nyzattal kdttitt hullad6kgazdalkodSsi

kozszolgilltat6si szerz6d6s alapjSn hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltat6st l6t el;

14. ingatlantulajdonos: aki vagy amely az ingatlattulajdonosa, vagyonkezel6je, birtokosa, illetve
haszn6l6ja, ide6rtve azt az esetet is, amikor azingatlantulajdonosa, vagyonkezeloje, birtokosa, illetve
hasznSl6ja egyben a hullad6k termel6je, birtokosa;
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15. id6legesen hasznSlt ingatlan: az olyan ingatlan, ahol sem lak6helyet, sem tart6zkod6si helyet nem
l6tesitettek, sz6ll6shely iizemeltet6si tev6kenys6get nem folytatnak 6s az ingatlanban 6letvitelszeruen
nem tart6zkodik senki;

16. gazd6lkod6 szervezet: a jogi szem6ly, a jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezl gazdasigi t6rsasdg,
valamint az egy5ruvflllalkozo, ide nem 6rtve azt a k<ilts6gvet6si szervet, amelyet az 6llamhlztart6sr6l
sz6l6 t<irv6ny szerint kcizfeladat elliltdsfua hoaak l6tre;

17 . akozszolg6ltat6s tirgya: az 4.$ (1) bekezd6s 2. pontj6ban meghat6rozott telepiil6si hullad6k;

18. hullad6kgyijt6 udvar (hullad6kudvar): az elktil<initetten (szelektiven) begyrijthet6 telepiil6si
szil6rd, valamint a ktil<in jogszabfllybarmeghatfuozottak szerint a vesz6lyes hullad6kok 6tv6tel6re 6s

az elszdllitisig elkiilcinitett m6don tcirt6n6 t6rolSsSra szolg6l6, feltgyelettel ell6tott, zirtbegyfitohely;

19. hullad6kgytijt6 sziget (gyrijt6sziget): ahdnartilsokban keletkez6, hasznosit6sra alkalmas,
ktiltinb<izd fajtiji, elktil<initetten gytijtcitt hi.ztartilsi hullad6k begyrijt6s6re szolg6l6, lak66vezetben,
k<iaertileten kialakitott, feliigyelet n6lktili, folyamatosan rendelkez6sre 6116 begytijt6hely,
szabv6nyositott eddnyzettel;

20. lak6egys6g, iidiil6egys6g: helyis6g,vagy egymSssal bels6 kapcsolatban 5116 fd- 6s

mell6khelyis6gek mtiszakilag is cisszetartoz6 egytittese, amelynek a szabadb6l,vagy az epiilet kcizcis
kozleked6j6b6l nyil6 6n6ll6 bejarata van, meghatSrozott rendeltet6s clljdra <inmag6ban alkalmas;

Q) Egyeb ahpfogalmak tekintet6ben a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t6rv6ny (a
tovSbbiakban: Ht.) 2. $-a az irinyad6.

vrAsonu<REsz
A hullad6kgazddlkodfsi kiizszolgiltatds

II. Fejezet
1. A h ullad6kgazdil kodisi kiizszolgiltatis tartalm a

4.S (l) Gordisa K<izs6g Onkorm6nyzata (atov6bbiakban: onkorm6nyzat)kotelez6en ell6tand6
kdzszolghltatAskdnt a hullad6kgazd6lkod6si ki3zszolg6ltat6s ell5t6s6t aklzszolgSltat6val kotdtt
hulladdkgazdalkod6si krizszolg6ltat6si szerz6dds ritj6n biztositja.

(2) Akozszolg6ltat6s ig6nybe v6tele a Gordisa kozs6g kozigazgatisi teriilet6n l6vo lak6ingatlan
tulajdonosai r6sz6re eg6sz 6vben, az id6legesen hasznSlt ingatlanok eset6ben az ingatlantulajdonosok
rflsz5re a haszniilati szezonidej6re kotelezo. A haszn5latiszezona haszn6lt ingatlanok eset6ben elore
bejelentett id6szak.

(3) Az ingatlantulajdonos biztositja a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat6s ell6tSs6hoz sztiks6ges
felt6teleket a kozszolgflltat6 r6sz6re.

(4) Az ingatlantulajdonos k6teles a keletkezett teleptil6si hullad6k elhelyez6s6rdl a
hullad6kgazdalkod6si kilzszolgSltat6s k<jtelezo ig6nybev6tel6vel gondoskodni, s a k<izszolg6ltat6s
ell6t6s66rt hullad6kgazd6lkod6si kozszolghltat6si dijat frzetni.

(5) A gazd5lkod6 szervezet ingatlantulajdonos ahinartSsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rbszetk5pezl
elktil<initetten gytijtdtt hullad6k kezel6s6r6l a Ht. 31. $ (1) bekezd6s6ben meghatdrozottak szerint
gondoskodik.
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(6) Tilos hullad6kot elhagyni, felhalmozni, a gy[ijt6s, begyiijt6s, sz6llit6s 6s lerakSs szab6lyait6l elt6r6
m6don kezelni.

2. A hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatis
ell6tSs6nak rendje

5.S (1) Gordisa k<izs6g kozigazgatisi teriilet6n az 5. $ (l) bekezdes6ben meghatilrozotl
hullad6kgazddlkodSsi k6zszolg6ltatflst az dnkorm6nyzat 6ltal kivdlasztott, az Orsz6gos
Hulladekgazd6lkod6si Ugynciks6g 6ltal mindsitett, valamint hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si
engeddllyel rendelkez6 gazd6lkod6 szervezet (tov6bbiakban: kdzszolg6ltat6) v6gzi.

(2) A teleptil6si hullad6k rendszeres elsz6llitas6r6l a kdzszolgSltat6 az ingatlantulajdonosokt6l e
rendelet 1. mell6klet6ben meghatirozotl gyakoris6ggal, napokon 6s gyujt6ed6nyben kdteles
gondoskodni.

A telepiil6si hullad6k elsz6llit6si napj6nak esetleges vbltozdsdrol az <inkorm6nyzat a helyben szok6sos
m6donkritelesazingatlantulajdonosokattSjdkoztatni.

(3) A telepiil6si szil6rd hullad6kot csak az 3.$. (1) bekezdds 11. pontj6ban meghatarozott
gytijt6ed6nyben lehet, ktzir6lag a sz5llitSs napj6n az rngatlan bejarata el6tti kciztertiletre kihelyezn oly
m6don, hogy az akozszolgdltat6 j5rmiiv6re k<innyen felhelyezhet6 legyen.

3. A ktizszolgiltatds r6sztvev6inek jogai 6s kiitelezetts6gei

6. $ (1) A telepi.il6si hullad6kot az ingatlantulajdonos gyijt6ed6nyben k<iteles gyiijteni.

(2) Az ingatlantulajdonos a gytijtoed6nyt az ingatlanon beliil lartja, azl.ktzfir6lag iirit6si c6lb6l a
meghatfirozott sz6llit6si napokon helyezheti k<izteriiletre.

(3) Az ingatlantulajdonos a hullad6kgazdalkodSsi k6zszolg6ltat6s6rt k<iteles dijat fizetni.

(4) Az ingatlantulajdonos - ha egy6bk6nt a kcizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re k<itelezett - nem tagadhatja
meg a kcizszolg6ltat6si dij megfizet6s6t arra tekintettel, hogy akozszolgiltat6st nem veszi ig6nybe,
felt6ve, ha akozszolg6ltat6 szhmdra akozszolgSltat6st felaj6nlja, illetve akozszolgflltat6s teljesitds6re
vonatkoz6 rendelkez6sre 6ll6s6t igazolja.

(5) Az ingatlantulajdonosokt6l a telepiilesi szilSrd hullad6kkal kapcsolatos k<izszolg5ltat6si dijat
negyed6vente ut6lag, illetve e rendelet szerinti szerzod6sben meghat6rozott idopontban - szdmla
ellen6ben - j o gosult a k6zszolglltat6 beszedni.

A fizet6sre kritelezett a szolg6ltat6 6ltal megktildott szSmla alapjin meg6llapitott hat6ridoben k<jteles

azt kiegyenliteni. K6sedelmes fizet6s eset6n a szolgSltat6 k6sedelmi kamatot jogosult felszSmitani.

(6) Az ingatlantulajdonos szem6ly6ben bek<ivetkezettvlltozis eset6n az rij tulajdonos nev6nek 6s

el6rhetos6gi cim6nek akdzszolgiltat6hoz tort6no bejelentese napjSig ahbnarl,asi szil6rd hullad6k
elsz6llit6sa ut6n esed6kes k<izszolg6ltat6si dijat a r6gi tulajdonos kdteles megfizetni. 0rcikl6s eset6ben
akdzszolgdltatrisi dij megfrzet€s5re az <irrik<isrik egyetemlegesen k<itelezeftek.

(7) A hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel66rt az ingatlantulajdonost terhel6 dijh6tral6k,
k6sedelmi kamat, tov6bb6 a behajtSs egy6b k<ilts6gei ad6k m6djara behajtand6 koztartoz6snak
minosi.ilnek.



(8) A gfijt6ed6ny iirtartalmSt meghalad6 t6bblet telepiil6si szilard hullad6k elszSllittat6s6ra a
kozszolgilltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlantulajdonos a szolg6ltat6 6ltal rendszeresitett
miianyag zsSk felhaszn6l6s6val is jogosult.

(9) Az ingatlantulajdonos t6len - sziiks6g eset6n - azingatlanbejitrata el6tti kdzteriilet 6s az rittest
k<iz<itt legalSbb I m6ter szdles 6tjil6t koteles l6tesiteni, aztah6t6lmegtisztitani, sikoss6g-mentesiteni,
armak 6rdek6ben, hogy a gyiijt6ed6ny iirit6se, illetve a mrianyag zs6k elsz6llit6sa akad6lfialanul,
balesetmentesen t<irt6nhessen.

7.S (1) Akozszolgflltat6 a hullad6kgazddlkodr{'si k<izszolg5ltatilsi szerzld6sben meghatrirozottak
szerint gondoskodik a k<izszolg6ltatas folyamatos ell5t5sdr6l.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s kor6be a telepiil6si hullad6k txtozik.

(3) A kozszolg6ltat6 a gytijt6ed6ny kitirit6s6t a t6le elv6rhat6 gondossSggal k<iteles vlgezrn. Az
okozott k6rt annak javit5s6val vagy rij ed5nyzet biztosit6s6val kriteles megt6riteni. Amennyiben a
meghib6sod6s a k6zszolg6ltat6nak nem r6hat6 fel, a haszn6lhatatlan gyrijt6ed6ny javit6sa, p6tl6sa az
ingatlantulaj donos kdtelezetts6ge.

(4) A kdzszolg6ltat6 munkav6llal6i a gyiijt6ed6nyt kitirit6s utSn kriteles ek az iltvltel hely6re
visszahelyezni 6s az tirit6s sor6n kihullott telepiil6si szilSrdhullad6kot <isszetakaritani.

(5) A k<izszolg6ltat6 az alapszolg6ltatSson feltili mennyislgtihflztart6si hullad6kot nem k6teles
elsz6llitani, ha az nem akilzszolgdltat6 6ltal rendszeresitett 6s biztositott miianyag zs6kban lett
kihelyezve.

(6) A kozszolg6ltat6 a k<itelez6 kiizszolgilltatas kcir6ben megtagadhatja a telepiil6si szil6rd hullad6k
elsz6llit6s6t, ha

a) nem az e rendeletben meghatirozott gyujt6ed6nyben keriil kihelyez6sre,

b) ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si szil6rd hullad6k krir6be nemtartoz6 anyag kertilt elhelyez6sre,

c) a hullad6k nem a szabv6nyos, zdrt tArol6eddnyben, illetve nem a kdzszolgdltat6t6l v6sarolt jelzett
zs6kban kertil kihely ez6sr e,

d) a hullad6k olyan m6don kertil kihelyezlsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat5sakor a kisz6r6d6s vesz6lye
fenn6ll,

e) ha a tdrol6ed6ny k<irtil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don
t<ibblethullad6k ker0lt kihelyez6sre,

f) amennyiben a tarol6edfinyek jelzbse bevezet6sre kertil - a tarol6ed6nyek matric6j6nak hi6nya,
illetve s6rtil6se eset6n.

(7) A hulladekszillit6ja, kereskeddje, k<izvetitoje,kezel6je a Ht. 65. g (2) bekezd6s6ben foglalt
szem6lyes adatok kezel6s6re, a Ht.-ben meghathrozottak szerint jogosult.

8.$ (1) Az cinkorm6nyzat a h6ztart6sokban keletkez6 lom elsz5llit6sSr6l akozszolgiltat6val kdtott
kiiltin meg6llapod6s alapjan 6vente egy alkalommal gondoskodik, melyr6l az 6rintetteket a helyben
szok5sos m6don tilj5koztatja.
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(2) A gazdSlkod6 szervezetek az (l)bekezdes6ben meghatarozott lomtalanit6si akci6t nem jogosultak
ig6nybe venni.

4. Hullad6kgyiijt6 ed6nyzettel kapcsolatos el6irSsok

9. $ (l) A gytijt6s idej6re a k6zteriilerre t<irtdn6 kihelyez6s, a gyrijt6st k<ivet6en a gytijtoed6ny saj6t

ingatlanra tort6n6 visszahelyezlse az ingatlantulajdonos kdtelezettsege.

(2) A, ingatlantulajdonos kriteles a gytijtoed6ny folyamatos tiszt6ntartSsSr6l, sziiks6g szerinti
fert6tlenit6s6r6l, elhaszn6l6d6s eset6n p6tl6s6r6l gondoskodni.

(3) A gytijt6ed6nyben tilos vesz6lyes hulladdkot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. mar6 lrig, forr6
hamu, zsirad6k, gyfl6kony vagy robban6 anyag, stb.) amely vesz1lyezteti akozszolgilltat6
munkav6llal6inak eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t, vagy megrong6lhatja a ktizszolg{ltat6 szilllit6 j6rmiiv6t. E
rendelkez6s megs6rtoi az okozott kSrt is k<itelesek megt6riteni.

(4) Az ingatlantulajdonos a hullad6k gyiijtesdre az alapszolg6ltat6s keret6ben akdzszolgbltat6 6ltal
rendszeresitett tipusri I 1 0- I 20 literes szabv5nyed lrryzetet k6teles igdnybe venni :

5. A kiizszolg6ltatds dija, a dijfizet6s szabilyai

10. g (l) A hullad6kgazddlkodSsi k<izszolg6ltatSsi dij m6rt6k6t aHt. 47. $-a 6s 91. $-a szerint a

Magyar Energia Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel a miniszter 6llapitja meg.

A miniszteri rendelet hat6lybal6p6s6ig a term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 r6sz6re ki6llitott
sz6ml6ban meghat6rozott hullad6kgazd6lkod5si k6zszolg5ltat6s6rt fizetendS szolgSltat6si egysdgre
jut6 <isszeg (bele6rtve az alapdijat) nem haladhatja meg a2012.6prilis 14. napj6n alkalmazott dij
legfeljebb 4,2 szizal5kkal megernelt 6sszeg6nek 90 szdzal6kflt.

(2) A, id6legesen haszn6lt ingatlan tulajdonosa a kozszolg6ltat6 fel6 tett bejelent6se alapj6n az

ingatlan hasznillatival ar6nyos dij megfizet6s6re k<iteles.

(3) Mentestil az ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6si dij megfizet6se al6l:

a) mindaddig, amigingatlan6n semmilyen emberi tart6zkod6s c5ljilra alkalmas fel6pitm6ny nincs

elhelyezve,
b) ha a k6zszolgSltat6 nem tesz eleget e rendeletben meghat6rozottakszerinti kozszolg6ltat6si

kotelezettseg6nek.

6. A helyi hullad6kkezel6si kiizszolgiltatfs al6 nem tartoz6 hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6g

ellitisinak rendj6re vonatkoz6 el6irdsok

11.$ (l) A hullad6kgazd6lkod6s kriltsdgeit az eredeti hullad6ktermel6, illetve a hullad6k adott vagy

konibbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesit6s6re jogszabSly (r6szben vagy egdszben) a hullad6kot
eredm6nyezo termdk gyfirtljtLt, forgalmaz6j6t is kcitelezheti. Ezen hullad6kfajt6k eset6ben az

ingatlantulajdonosnak a hullad6kr6l sz6l6 tcirv6nyben megiel<ilt, a hullad6k termel6j6re 6s birtokos5ra
vonatkoz6 szab5lyok szerint kell elj6mia.

(2) Akinek tev6kenys6ge sor6n hullad6k k6pzodik, a hullad6k kezel6s6r6l a hullad6kbirtokosra
vonatkoz6 el6ir6soknak megfelel6en gondoskodik.

(3) Hullad6kot csak kezel6sre vonatkoz6 hullad6kgazdalkodasi enged6llyel rendelkezo gazd6lkod6

szewezet t6rolhat.



(4) Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 k<itelezetts6g6t a hullad6k termel6je, birtokosa

a) a jogszab6lyokban megltatirozott felt6teleknek megfelel6 5rtalmatlanit6 vagy hasznosit6 elj6rds,
berendez6s, l6tesitm6ny alkalmazhshval sajSt maga teljesiti, vagy

b\ az ene feljogositott 6s enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6nek t<irt6n6 6tad6ssal, a kezel6s
kolts6geinek megfizet6s6vel telj esiti.

(5) Az (1) bekezd6sben megjelcilt hullad6kot az cinkormSnyzat 6ltal kijel<ilt, tov6bb6 egy5b,
krimyezetv6delmi hat6s6gi enged6llyel rendelkez6 6rtalmatlanit6 helyre vagy haszrosit6 helyre a

hullad6k termel6je, birtokosa, ktil<in enged6ly n6lhil maga is elsz6llithatja.

(6) Az (1) bekezd6sben meghatfuozotl hullad6k kdzszolgiltat6son kiviili elszilllitilsilhoz a

hullad6ksz6llitrisi tev6kenys6gre feljogositott gazd6lkod6 szervezetet is ig6nybe lehet veruri.

(7) A feljogositott hullad6kkezel6 igdnybev6tele mellett trirt6no sz6llitds eset6n a gazdfllkod6
szewezet, sajit szillliths esetdn pedig a hullad6k termeldje, birtokosa, illetoleg az ingatlantulajdonos az
6tvett, illetve 6tadott hullad6k mennyis6g6t 6s <isszet6tel6t - a ktil<in jogszab6lyokban meghatarozott
m6don 6s tartalommal - k<iteles fajt6nkent nyilv6ntartani 6s enol a hat6s6goknak bejelent6st tenni.

(8) A (6) bekezd6sben el6irt kcitelezetts6g - a ktilon jogszab6lyokban meghat6rozoltak szerint - mind a

kijelcilt 6rtalmatlanit6 hely iizemeltetdjdt, mind pedigaz egy6b 6rtalmatlanit6 hely tulajdonos6t
(iizemeltetoj6t, haszn6l6j6t) is terheli.

(9) Ha a hullad6k termel6je, birtokosa a hulladdkot saj6t maga a kijel<ilt 6rtalmatlanit6 helyre szSllitja,
a hullad6k 6tad6s6val egyidejiileg, szitmla ellen6ben Srtalmatlanit6si dijat k<iteles ftzetri a lerak6hely
iizemeltetoj e rflszfire.

12.$ (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazd6lkod6 szervezet akozszolgflltat6s al6 nem tartoz6
hullad6k elszilllitilsival a ktizszolgSltat6tbizzameg, a megrendel6s, a szolg6ltat5s 6s a dijfizetls
feltdteleiben t<irt6n6 meg6llapod6suk alapj6n akozszolgiltat6 a megjeldlt id6pontra vagy id6tartamra a
megiel<ilt mennyis6gri 6s <isszet6tehi hullad6knak megfelel6 gyiijt6ed6nyt rendelkezdsre bocs6tja, a
hullad6k elszSllitisflt elv5gzi 6s gondoskodik a kijel<ilt 6rtalmatlanit6 helyen t<irt6n6 elhelyez6s6rol.

(2) An ingatlantulajdonos 6s a gazd6lkodo szervezet 24 ordnbeli.il kciteles gondoskodni a biol6giailag
leboml6, eroteljes biiz<is szagot ilraszto hullad6k keletkez6se, illetve a gyrijt6ed6ny telit6d6se eset6n az
elsz6llittat6s16l.

13. S. (1) A kozszolg6ltatas al6 nem tartoz6 hullad6k elsz6llit6sa eset6n a hullad6k termeloje,
birtokosa, illetoleg az illtala sz6llit6sra ig6nybe vett gazddlkod6 szervezet k<iteles a koztertilet
tiszt6ntart6sara vonatko zo jogszabdlyok szerint elj6rni.

(2)Efejezetben szab6lyozott egy6b telepiil6si szilard hulladdk elsz6llit6sa esetdben a sz6llit6s
id<ipontj6ra, gyijtded6ny k<iaertiletre tort6n6 elhelyez6s6re 6s kihelyez6s6re, a gyrijtoed6nyben
elhelyezhet6 anyagokra e rendelet rendelkez6seit 6rtelemszerienkell alkalmazni.

7. Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 szabilyok

14.$ (1) Akdzszolgiltat6 a tev6kenys6ge soran jogosult a k<izszolg6ltat5sban r6szt vevo szem6lyek
szemdlyes adatait kezelni. Szem6lyes adatokon 6rtendo: a ndv, sztilet6si hely 6s ido, anyja neve 6s

lakcim.
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(2)A szemdlyes adatot kezelni csak kiz6r6laga szilflrd hullad6kkezel6si k<izszolg6ltat6ssal kapcsolatos
tev6kenys6g teljesit6se, szerzdd6sk<it6s, h6tral6kok behajt5sa 6rdek6ben lehet.

8.Zir6 rendelkez6sek

15. $ (l) Ez a rendeleta2014. Sprilis 1-j6n l6p hat6lyba.

(2)Hatfilyit vesztik a telepi.ilesi szil6rd hulladek elszSllitfs6r6l sz6l6 112004.. (D(. 14.)
<inkorm6nyzati rendelet 6s az azt m6dosit6 1012009. (XII. 9.), 17/2010. (XII. 7.), 912012. (IV. 17.) 6s

1412012. (X[. 17.) 6nkorm6nyzati rendeletek.

A rendeletet a K6pvisel6-testtilet 2013. december 30-i iiles6n fogadta el.

Varnyu Eleon6ra
pol96rmester

Zirad6kz
A rendelet kihirdetve: 2013. december 31-6n.

Kalm6rn6 Diimsiidi Ivett
aljegyz6

Kalmirn6 Diimsiidi Ivett
aljegyz6
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P'fuo/y' vr/fua/w I
Gordisa Kozs6g 6nkorm6nyzat k6pvisel6-testiilet6nek 1012013.(XII.31.) 6nkormhnyzati
rendelete
Hat6lyos:201 6-07-01 -t6l
OnkormSnyzat k6pvisel6-testtilet6nek 10/2013.(XII.31.) <inkorminyzati rendelete
a telepiil6si szililrd hullad6kgazddlkodrisi kozszolgiitat6sr6l

Gordisa Kdzs6g 6nkorm6nyzat6nak K6pviselo-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tv. 1. $ (l) bekezd6s6ben foglalt felhatalmaz6s alapjiln, azalaptow5ny 32. cikk (l)
bekezd6s a) pontj6ban meglratdrozott feladatk<ir6ben elj6rva a kovetkez6ket rendeli el:

ELSO RESZ

Altalinos rendelkez6sek

I. Fejezet

1. A rendelet c6lja, hatrllya

1. $ (l) E rendelet c6lja:

a) Gordisa kozs6g lakoss6g6nak eg6szs6gv6delme, a krizs6g term6szeti 6s 6pitett
kornyezet6nek meg6v6sa, a kcirnyezettudatos magatart6s kialakit6sa a
hullad6kgazd6lkodrls eszk<izeivel ;

b) a hullad6k rlltal okozott terhel6sek minimalizill6sa, a teleptil6s szemyezetts6g6nek
elkeriil6se 6rdek6ben akdpzilddtt hullad6k mennyis6g6nek 6s vesz6lyess6g6nek
cstikkent6se, a keletkezo hullad6k min6l nagyobb arinyi hasznositSsa, a hullad6k
k<irnyezetkim6lo Srtalmatlanit5sa.

(la)ulA telepi.il6s kozigazgat6si tertlet6n a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kotelez6 helyi
kozszolgilltat6s teljesit6s6re jogosult, illet6leg k<itelezett kozszolgSltat6: D6l-Kom Nonprofit
Kft."

(2)a Gordisa K<izs6g Onkorm6nyzata ahullad6kgazdSlkod6si c6lok el6r6se 6rdek6ben ell6tja
a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 2. g (1) bekezdls 27a.
pontj6ban meghatdrozott tinkormhnyzati hullad6kgazd6lkodrlsi feladatokat.

2.$ (l) Gordisa k<izs6g dnkormr{nyzat K6pvisel6testiilete (a tov6bbiakban: K6pvise16-
testiilet) akozszolgriltat6s kor6be tartoz6 hullad6k rendszeres cisszegyiijt6s6rol, elsz6llit6sdr6l
6s 6rtalmatlanit6s6r6l k<itelez5 helyi kozszolg6ltatSs ritj6n gondoskodik.

(2) A k<itelez6helyikozszolghltat6s Gordisa kozs6g eglszkozigazgat6si tertilet6re kiterjed.

(3)ElAz ingatlan haszn6l6 azingatlanon keletkez6, illetve felgyiilemlo teleptil6si szililrd
hullad6k osszegyrijtes6rol, elszilllitSsfirol,firtalmatlanitris6r6l az e rendelet szerint szervezett
kotelez6 k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tele ritj 6n kriteles gondoskodni.

(4) A rendelet el6ir6sai nem vonatkoznak a vesz6lyes hullad6kokra 6s a foly6kony hullad6kra.

2. Fogalmi meghatdrozdsok



3.$ (l) E rendelet alkalmazhsiban:

l.alapszolgtiltat6s: I db gytijtoed6ny jelen rendeletben megltatfurozott gyakoris6ggal t<irt6n6
tirit6se, melyet valamennyi ingatlantulajdonos k<iteles ig6nybe venni.

2.IA

3. I51

4.IA

5. tzl

6.lEl

7.u

3. t!!l

g. [r

10. [a

1 l. tlx

t2.M

13.t!51

14. tl6l

15. [n

16. [E]

17.It94

18. hullad6kgyujt6 udvar (hullad6kudvar): az elktil<initetten (szelektiven) begyrijtheto
telepiil6si szilitrd, valamint a ktilon jogszab6lyban meglratinozottak szerint a vesz6lyes
hullad6kok 6tv6tel6re 6s az elszitllitfsig elkiikinitett m6don t<irt6n6 t6rol6s6ra szolg6l6,
feliigyelettel ell6tott, zhrt begytjt6hely;

19. hullad6kgyrijt6 sziget (gytijt6sziget): ahhdart6sokban keletkez6, hasznosit6sra alkalmas,
ktilrinbriz6 fajtd}6, elktil<initetten gyiijtott hiatarthsi hullad6k begyiijt6sere szolg6l6,
lak6ovezetben, k<izteriileten kialakitott, feliigyelet n6lktili, folyamatosan rendelkez6sre 6116

begl,tijtohely, szabv6nyositott ed6nyzettel ;

20.lakoegys6g, iidiiloegys6g: helyis6g, vagy egym6ssal bels6 kapcsolatban 6116 fb- 6s

mell6khelyis6gek mriszakilag is cisszetartoz6 egyattese, amelynek a szabadb6l, vagy az fipij,let



k6zris k<izleked6j6bol nyil6 rin5ll6 bej6rata van, meghatilrozott rendeltet6s cdljhra 6nmagriban
alkalmas;

2l.w Koordin6l6 szerv: az 6llam 6ltal az Sllami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6sra
l6trehozott szervezet kijekiles6r5l sz6l6 Korm. rendeletben meghatirozott szervezet.

Q)t2u A rendeletben nem szabillyozott alapfogalmak tekintet6ben a Ht. rendelkezlsei az
ir6nyad6ak.

MASODIK RESZ

A hu llad6kgazdrilkodf si kiizszolgf ltatis

II. Fejezet

1. A hullad6kgazddlkod6si kiizszolgfltatis tartalma

4.S (l) Gordisa K<izs6g 6nkorm6nyzata(atov6bbiakban: <inkorminyzat)k6telez6en
ell6tand6 kozszolgiltat6sk6nt a hullad6kgazdSlkod6s i kozszolgilltat5s ell6t6s6t a
kozszolgiltat6val kotott hullad6kgazd6lkod6si kozszolg1,ltatisi szerz6d6s ritj6n biztositja.

Q)tA A k<izszolg6ltat6s ig6nybev6tele a telepiillskozigazgatSsi tertilet6n l6v6 ingatlanok
ingatlanhasznill6i r6sz6re eg6sz 6vben kritelezo. Az iidiilo ingatlanokra vonatkoz6 szab6lyokat
a rendelet 4lA. $-atartalmazza.

(3)Px Az ingatlanhaszr6l6 biztositja a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgdltatSs ell6trls6hoz
sztiks 6 ges felt6tel eket a ko zszol gdltat6 r 6szbr e

g)t2{ Azingatlariltasznilo koteles a keletkezett teleptil6si hullad6k elhelyez6s6rcil a
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6s kcitele z6 ig6nybev6tel6vel gondoskodni, s a
kdzszolgilltatis elliltitsS6rt hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6si dijat fizetni.

(s)pir A gazdilkod6 szewezet ingatlanhasznSl6 ahiztartisihullad6khoz hasonl6 hullad6k
rdsz5tklpezo elktilonitetten gyiijt<itt hullad6k kezel6s6rol a Ht.-ban meg)tathrozottak szerint
gondoskodik.

(6) Tilos hullad6kot elhagyni, felhalmozni, a gyiijt6s, begyrijt6s, sz6llit6s 6s lerak6s
szabiiy ait6l elt6ro m6don kezelni.

4lA. S 
B6r(l) Az az ingatlanhasznill6, akinek az ingatlana az ingatlan-nyilv6ntart5sban

iidtilSk6nt van bejegyezve, amennyiben azingatlanitmeghatfirozottid6szakban nem haszn6lja,
a k6zszolg6ltat6t6l ir6sban k6rheti a kozszolg6ltat6s sztineteltet6s6t. A k<izszolg6ltat6s
sziineteltet6se a bejelentest kovet<l h6nap els6 napj6t6l legfeljebb hat h6napig tarlhat. Az
ingatlanhaszn6l6 k<iteles nyilatkozatot tenni arr6l, hogy az ingatlant a sztineteltet6s idotartama
alatt nem hasznilja.
(2) Ha az ingatlariltasznii6 a k6relemben megjekilttel ellent6tben az tidiil6t haszniija, a

k<izszolg6ltat6s sztinetel6se megszakad, az ingatlanhasznii6 k<iteles a kozszolg6ltat6st
i g6nyb evenni 6s a hul I a d5kgazdillko d6si kri zszo I g6lt at6s i dij at me gfi zetni.



(3) Amennyiben az ingatlanhaszn5l6 tart6san nem hasznillja az ingatlan6t az (1) -{2)
bekezd6sekben foglaltakat kell alkalmazni azzal az elt6r6ssel, hogy a k<izszolg6ltatris
sztinetel6s6nek idotartama a hat h6napot meghaladhatja.

2. A hullad6kgazdrilkoddsi kiizszolgriltatris elkitrisinak rendj e

5.$ (1)pn Gordisa k<izs6g kozigazgat6si tertilet6n az 5. $ (1) bekezdes6ben meghat6rozott
hullad6kgazd6lkodrlsi kozszolgilltatilst az <inkorm6nyzat 6ltal kiv6lasztott,
az hullad6kgazdiikoditsi k<izszolg6ltat5si tev6kenys6g minosit6s6r6l sz6l6 t<irv6nyben
meghathrozott hat6s6g iiltal min6sitett, valamint hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6si
enged6llyel rendelkezo gazd6lkod6 szervezet (tovibbiakban: kozszolgilltat6) v6gzi.

Q)wl A tel eptil 6s i hul I ad 6k rend s z ere s elszillitfus 61 6l a kozszo I 96l tat6
azhgatlarhaszn6l6t6l e rendelet 1. mell6klet6ben meghatilrozott gyakoris6ggal, napokon 6s

gytijtoed6nyben ktiteles gondoskodni.

A telepiil6si hullad6k elsz6llitSsi napj6nak esetleges viitozhsilr6l az <inkormhnyzat a helyben
s zok6so s m6 do n k6 tel es az ingatl antul aj dono sokat t rij 6ko ztatni .

(3)B9r A telepiil6si szil6rd hullad6kot csak a Ht.-ban meg)tatfurozott gyr.ijt6ed6nyben lehet,
kizir6lag a sz6llit6s napj6n azingatlanbej6rata el6tti kozteriiletre kihelyezni oly m6don, hogy
az a kozszolgilltat6 j6rmriv6re krinnyen felhelyezhet6 legyen.

3. A kiizszolgriltatis r6sztvev6inek jogai 6s kiitelezetts6gei

6. $ (1)Eor A teleptl6si hullad6kot azingatlanhasznSl6 gyrijt6ed6nyben kriteles gytijteni.

(2)t1x Az ingatlanhasznil6 a gytijtoed6nyl az ingatlanon beltil tartja, aztkizir6lag tirit6si
c6lb6l a meghat6r ozott szilllit6si napokon helyezheti k<izteri.iletre.

(3)t34 Az ingatlanhaszn6l6 a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s6rt k<iteles dijat fizetni.

(4)Er Azingatlanhasm6l6- ha egy6bk6nt a k<izszol glltatis ig6nybev6tel6re kotelezett - nem
tagadhatja meg a krizszolg6ltat6si dij megfizet6s6t arra tekintettel, hogy a kcizszolgiiltat6st
nem veszi ig6nybe, felt6ve, ha akozszolg6ltat6 szfimfira akozszolgilltatilst felaj6nlja, illetve a
kozszolgilltat6s telj esit6s6re vonatkoz6 rendelkez6sre illl6s6t igazolja.

(5) t141Az ingatlanhasznill6 Sltal a koordin6l6 szerv r6sz6re fizetendo hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgdltatSsi dijat az rinkormhrryzat 6tv6llalja 6s az tinkorminyzat fizeti meg a koordin6l6
szerv fel6.

(6) E5r

(7) E5r

(8)u1t A gl.tijtoed6ny tirtartalm6t meghalad6 tobblet teleptil6si szillrd hullad6k
elszillittaths6ra a kozszolgilltatris ig6nybev6tel6re kritelezett ingatlanhaszn6l6 a szolg5ltat6
6ltal rendszeresitett mtianyag zs6k felhasznfllisdval is jogosult.



(g)EEr Azingatlarfi'tasznll6 t6len - sztiks6g eset6n - azingatlanbejbrata el6tti k<izter0let 6s az

rittest k6z6tt legal6bb I m6ter sz6les 6tjar6t kriteles l6tesiteni, a^ ah6t6l megtisztitani,
sikoss6g-mentesiteni, annak 6rdek6ben, hogy a gytijtoed6ny iirit6se, illetve amiianyagzshk
elszillitilsa akad6lytalanul, balesetmentesen trirt6nhessen.

7.$ (1) A krizszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkodrisikozszolgilltat6si szerzod6sben
meghatilrozottak szerint gondoskodik a kcizszolg6ltat6s folyamatos ell6t6s6r6l.

(2) A hullad5kgazdillkod6si k<izszolg6ltatds kor6be a teleptil6si hullad6k tartozik.

(3)Eer A k<izszolghltat6 a gy$tiSeddny kiiirit6s6t a t6le elv6rhat6 gondoss6ggal k<iteles
v5gezni. Az okozott k6rt annak javitSs6val vagy rij eddnyzet biztosit6s5val k<iteles

megt6riteni. Amennyiben a meghib6sodds akozszolgSltat6nak nem r6hat6 fel, a
haszn6lhatatlan gffi t6ed6ny j avit6sa, p6tl6sa az ingatlanh asznill6 k<itel ezetts6ge.

(4) Akozszolg6ltat6 munkavdllal6i a gytijtoed6nyt kiiirit6s ut6n kotelesek az 6tv6tel hely6re
visszahelyezni 6s az iirit6s sor6n kihullott telepiil6si szllSrd hullad6kot risszetakaritani.

(5) Akozszolgilltat6 az alapszolg6ltat6son feliili mennyis6gri hi.ztartilsi hullad6kot nem
k<iteles elsz6llitani,ha az nem a kozszolgilltat6 6ltal rendszeresitett es biztositott mtianyag
zsiikban lett kihelyezve.

(6) Akozszolg6ltat6 a k<itelezo kozszolgdltat6s kdr6ben megtagadhatja a teleptil6si szilitrd
hullad6k elsziillit6s6t, ha

a) nem az e rendeletben megltatfirozott gyiijt6ed6nyben kertil kihelyezflsre,

b) ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si szll6rd, hullad6k ktir6be nemtartozo arryagkertilt
elhelyez6sre,

c) a hullad6k nem a szabvinyos, zdrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a kozszolgilltat6t6l v6s6rolt
jelzett zs6kban kertil kihel y ez6sr e,

d) a hullad6k olyan m6don kertil kihelyezdsre, hogy a tdrol6edeny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll,

e) ha a t6rol6ed6ny k6rtil szabillytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akadSlyoz6 m6don
t<ibblethullad6k kertilt kihelyez6sre,

f) amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

(7) A hullad6k sz6llit6ja, kereskeddje, kdzvetitoje,kezeldje a Ht. 65. $ (2) bekezd6s6ben
foglalt szem6lyes adatok kezel6s6re, a Ht.-ben meghat6rozottak szerint jogosult.

8.S (1) Az tinkorminyzat ahdztartisokban keletkezo lom elsz6llit6s6r6l a kozszolgriltat6val
kotdtt ktiltin meg6llapod6s alapj6n 6vente egy alkalommal gondoskodik, melyrdl az
6rintetteket a helyben szok6sos m6don t6j6koztatja.



(2) A gazd6lkod6 szervezetekaz(l) bekezd6s6ben meghatarozott lomtalanit6si akci6t nem
jogosultak ig6nybe venni.

4. Hullad6kgyfijt6 ed6nyzettel kapcsolatos el6irisok

9. S (1)E0r A gytijt6s idej6re a k<izteriiletre tcirt6no kihelyez6s, a gytijt6st kovet6en a

gyiijt6ed6ny sajSt ingatlanra tort6n6 visszahelyezlse az ingatlanhasmrll6 kotelezetts6ge.

Q)gll Azingatlanhaszn6l6 koteles a gffit<ied6ny folyamatos tisztrlntartdsSr6l, sziiks6g szerinti
fert6tlenit6s6r6l, elhaszn6l6d6s eset6n p6tl6s6r6l gondoskodni.

(3) A gfijtoed6nyben tilos vesz6lyes hullad6kot, illetve olyan anyagot elhelyezni (p1. mar6
lrig, forr6 hamu, zsirad6k, gyil6kony vagy robban6 anyag stb.) amely vesz5lyezteti a

kozszolgilltat6 munkavr{llal6inak eg6szs6g6t, testi 6ps6g et, vagy megrong6lhatja a

kozszolg5ltat6 sz6llit6j6rmriv6t. E rendelkez6s megs6rtoi az okozott k6rt is k<itelesek

megt6riteni.

@)s

Az ingatlanhasznill6 a hullad6k gyfjt6s6re az alapszolg6ltatSs keret6ben az alilbbi tirtartalmri,
a kozszolgirltat6 6ltal rendszeresitett tipusri

a) 1 10-120 literes,

b) 70-80 literes, vagy

c) a hullad6kgazdSlkodhsi k<izszolg6ltat6s v6gzes6nek felt6teleirol sz6l6 Korm. rendeletben
meghatbrozott felt6telek eset6n 60 literes

szabv6nyed 5nyzetet kdteles ig6nybe venni.

5. A kiizszolgr{ltatfs dija, a dijfizet6s szabilyai

10. 5 
r:t

A hullad6kgazdslkodilsi k<izszolg6ltat6si dij meghatfurozilsitra, beszed6s6re vonatkoz6
szab6lyokat a Ht. 46-52. $-ai hat6rozzdkmeg."

6. A helyi hullad6kkezel6si kiizszolg{ltat{s al6 nem tartoz6 hullad6kkal kapcsolatos
tev6kenys6g ell{trisr[nak rendj6re vonatkoz6 el6ir6sok

11.9 (l) A hullad6kgazdiikodils kolts6geit az eredetihullad6ktermelo, illetve a hullad6k adott

vagy kor6bbi birtokos a fizeti meg. Ennek teljesit6s6re jogszab6ly (r6szben vagy egflszben) a

hullad6kot eredm6nyez6 term6k gyfurt6jit,forgalmaz6j6t is kdtelezheti.Ezenhullad6kfajtrik
eset6ben azingatlantulajdonosnak a hullad6kr6l sz6l6 trirv6nyben megjel6lt, a hullad6k
termeldj6re 6s birtokos6ra vonatkoz6 szabillyok szerint kell elj6rnia.

(2) Akinek tev6kenys6ge sor6n hullad6k k6pzodik, a hullad6k kezel6s6r6l a

hulladekbirtokosra vonatkoz6 el6ir6soknak megfeleloen gondoskodik.



(3) Hullad6kot csak kezel6sre vonatkoz6 hullad6kgazdAlkod6si enged6llyel rendelkez6
gazdillko d6 szerv ezet t 6ro lhat.

($ Az ilrtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 k6telezetts6g6t a hullad6k termeloje,
birtokosa

a) a jogszab6lyokban meghat6ro zott feltfiteleknek megfelelo 6rtalmatlanit6 vagy hasznosit6
elj6r6s, berendez6s, l6tesitm6ny alkalmaziis6val saj6t maga teljesiti, vagy

b) az err.e feljogositott 6s enged6llyel rendelkezo hulladekkezel6nek tort6n6 6tad6ssal, a
kezel6s k<ilts6geinek megfizet6s6vel teljesiti.

(5) Az (l) bekezd6sben megiel<ilt hullad6kot az <inkorm6nyzat 6ltal kijelolt, tov6bb6 egy6b,
k<imyezetv6delmi hat6s6gi enged6llyel rendelkezS 6rtalmatlanit6 helyrevary hasznosit6
helyre a hullad6k termel6je, birtokosa, kiilon enged6ly n6lkiil maga is elszrlllithatja.

(6) Az (1) bekezd6sben megltatilrozott hullad6k k<izszolg6ltat6son kiviili elsz6llitSs6hoz a
hullad6ksz6llit6si tev6kenys6gre feljogositott gazd6lkod6 szervezetet is ig6nybe lehet venni.

(7) A feljogositott hullad6kkezeli5 ig5nybev6tele mellett tort6n6 szrillitfs eset6n a gazddlkod6
szervezet, sajSt szAllit6s eset6n pedig a hullad6k termeltlje, birtokosa, llletoleg az
ingatlantulajdonos az Stvett, illetve 6tadott hullad6k mennyis6g6t 6s 6sszet6tel6t - a ktil6n
jogszabillyokban meghat6rozott m6don 6s tartalommal - kdteles fajt6nk6nt nyilv6ntartani 6s
errol a hat6s6goknak bejelent6st tenni.

(8) A (6) bekezd6sben eltiirt ktitelezetts 6E - a kiilon jogszab6lyokban meghatfurozottak szerint
- mind a kijel<ilt iirtalmatlanit6 hely iizemeltetoj6t, mind pedig az egyeb 6rtalmatlanit6 hely
tulaj dono s6t (iizemeltetoj 6t, haszn6l6j 6t) is terheli.

(9) Ha a hullad6k termeloje, birtokosa a hullad6kot saj6t maga a kijel<ilt 6rtalmatlanit6 helyre
szilllitja, a hullad6k iltadisixal egyidejiileg, szimla ellen6ben iirtalmatlanit6si dijat kriteles
fizetni a lerak6hely tizemeltetdje r6sz6re.

12.$ (l)E4r Ha az ingatlanhasznSl6 vagy a gazdillkodo szervezet akozszolg6ltat6s al6 nem
tartoz6 hullad6k elszdllitds|val akozszolg6ltat6t bizzameg, a megrendel6s, a szolg6ltat6s 6s a
dijfizet6s felt6teleiben t<irt6no meg6llapod6suk alapj6n akozszolgilltat6 a megjel6lt id6pontra
vagy idotartarnra a megjelolt mennyis6gti 6s <isszet6telti hullad6knak megfelelo gyrijtSed6nyt
rendelkez6sre bocs6tja, a hullad6k elszilllititsitt elvlgzi 6s gondoskodik a kijelcilt 6rtalmatlanit6
helyen trirt6n6 elhelyez6s6rol.

Q)lltl Az ingatlanhasznillo 6s a gazditlkod6 szervezet24 6r6n beliil kdteles gondoskodni a
biol6giailag leboml6, er6teljes brizos szagot iraszt6 hullad6k keletkez6se, illetve a
gffi t6 ed6ny telit6 d 6s e es et6n az elszilllittat 6sr6 l.

13. S. (1) A kdzszolg6ltat6s al6 nem hrtoz6 hullad6k elsz6llit6sa eset6n a hullad6k termeldje,
birtokosa, illetoleg az illtala sz6llitSsra ig6nybe vett gazdiikod6 szervezet k<iteles a kdztertlet
tisztdntartds6ravonatkoz6 jogszab6lyokszerintelj6rni.

(2) E fejezetben szabiilyo zott egy6b telepiil6si szil6rd hullad6k elsz6llitSsa eset6ben a szdllitits
idopontj6ra, gyujtoeddny k<iAertiletre t<irt6n 6 elhely ezds6re 6s kihelyez6s6re, a



gffi toed6nyben elhelyezheto anyagokra e rendelet rendelkez6seit 6rtelemszenien kell
alkalmazni.

7. Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 szabflyok

14.5ro A szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 szabrllyokat a Ht. tartalmazza.

8. Zir6 rendelkez6sek

15. $ (l) Eza rendeleta20l4.6prilis 1-j6n 16p hat5lyba.

(2)Hatillyfit vesztik a telepiil6si szil6rd hullad6k elsz6llit6s6r6l sz6l6 112004.. (IX. 14.)
rinkorm6nyzatirendelet 6sazaztm6dosit6 1012009. (XII.9.), 1712010. (XII.7.),912012.(lY.
17.) 6s 1412012. (XII. 17.) onkorm6nyzati rendeletek.

A rendeletet a K6pviselotesti.ilet 2013. december 30-i iil6s6n fogadta el.

Varnyu Eleon6ra Kalmirn6 Diimsiidi Ivett

polgirmester aljegyz6

Zirad6k:

A rendelet kihirdetve: 2013. december 3 I -6n.

Kalmirn6 Diimsiidi Ivett

aljegyz6

tLl

Beiktatta az 512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet l. $ (1) bekezd6se. Hat6lyos: 2016.
jrilius 0l-j6t5l.

2l

A rendelet szriveg6t az 512016. (VI. 30.) rinkorm6nyzati rendelet 2. $ (l) bekezd6se
m6dositotta. Hat6lyos : 201 6. jirlius 0 1 -j 6t61.

ul



A rendelet szdveg6t az 512016. (VI. 30.) dnkorm6nyzati rendelet 3. $ a) pontja m6dositotta.
Hat6lyos: 201 6.jrilius 0 1 -jet6l.

bl

Hat6lyon kiviil helyeile az 512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet 5. $-a. Hat6lytalan:
2016. jrilius 0l -j6t5l.

EI

Hat6lyon kiviil helyezte az 512016. (VI. 30.) dnkorm6nyzati rendelet 5. $-a. Hat6lytalan:
2016. jrilius 0 1 -j6t6l.

t01

Hat6lyon kiviil helyezte az 512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet 5. $-a. Hat6lfialan:
2016.jtlius 01-j6tol.

al

Hat6lyon kiviil helyezte az 512016. (VI. 30.) 6nkorm6nyzati rendelet 5. $-a. Hatilytalan:
2016.jtlius 01-j6t6l.

EI

Hat6lyon kivtil helyezte az 512016. (VI. 30.) onkorm6nyzati rendelet 5. $-a. Hat6lytalan:
2016.jtlius 01-j6t6l.

tgt

Hat6lyon kivtil helyezte az 512016. (VI. 30.) rinkorm6nyzati rendelet 5. g-a. Hat6lytalan:
2016.jflius 01-j6t6l.

L!_q]

Hat6lyon kivtil helyezte az 512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet 5. $-a. Hat6lytalan:
201 6. jirlius 0 1 -j6t6l.

t]_ll

Hat6lyon kiviil helyezte az 512016. (VI. 30.) cinkormrinyzati rendelet 5. $-a. HatSlytalan:
201 6. jrilius 0 I -j6t61.

tr21

Hat6lyon kivtil helyezte az 5/2016. (VI. 30.) rinkorm6nyzati rendelet 5. $-a. Hat6lytalan:
2016. jrilius 01 -j6t6l.

Llft



Hat6lyon kiviil helyelte az 512016. (VI. 30.) rinkormanyzati rendelet 5. $-a. Hat6lytalan:
201 6. jrilius 0 1 -j6t6l.

U4

Hat6lyon kiviil helyezte az 5/2016. (VI. 30.) rinkormrlnyzati rendelet 5. $-a. Hatillytalan:
2016.jflius 01-j6t6l.

tll]

Hat6lyon kiviil helyezte az 512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet 5. $-a. Hat6lytalan:
2016.jrilius 01 -j6t6l.

I-16I

Hat6lyon kiviil helyezte az 512016. (VI. 30.) rinkormanyzati rendelet 5. g-a. Hat6lytalan:
2016.jrilius 01 -j6t6l.

[7]

Hat6lyon kiviil helyezte az 512016. (VI. 30.) onkorm6nyzati rendelet 5. $-a. Hat6lytalan:
2016.jflius 0l-j6t6l.

tlEl

Hat6lyon kivtil helyezte az 512016. (VI. 30.) <inkormanyzati rendelet 5. $-a. Hat6lytalan:
2016.jrilius 01 -j6t6l.

t_r91

Hat6lyon kivtil helyezte az 512016. (VI. 30.) rinkorm6nyzati rendelet 5. $-a. HatSlytalan:
2016.jflius 0l-j6t6l.

wl

Beiktatta az 512016. (VI. 30.) onkormiinyzati rendelet 1. $ (1) bekezd6se. Hat6lyos: 2016.
jrilius 0l-j6t6l.

2t)

A rendelet sz<iveg6t az 512016. (VI. 30.) onkorm6nyzati rendelet 2. $ (2) bekezd6se
m6dositotta. Hat6lyos : 201 6. jrilius 0 1 -j 6t61.

I2A

A rendelet sztiveg6t az 512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet 2. $ (3) bekezd6se
m6dositotta. Hat6lyos : 201 6. jrilius 0 I -j 6t61.

t23l



A rendelet szdveg6t az 512016. (VI. 30.) dnkormtinyzati rendelet 3. $ b) pontja m6dositotta.
Hatdlyos: 2016. jrilius 0l -j6t6l.

IA

A rendelet szriveg6t az 512016. (VI. 30.) dnkorm6nyzati rendelet 3. $ b) pontja m6dositotta.
Hat6lyos: 2016.jtilius 0 I -j6t6l.

p5l

A rendelet szoveg6t az 512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet 2. $ (4) bekezd6se
m6dositotta. Hat6lyos : 201 6. jrilius 0 I -j6tol.

[251

Beiktatta az512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet l. $ (l) bekezd6se. Hat6lyos: 2016.
jflius 01-j6t6l.

I27l

A rendelet sz<iveg6t az 512016. (VI. 30.) <inkormrinyzati rendelet 3. $ c) pontja m6dositotta.
Hat6lyos: 2016. jrilius 0 1 -j6t6l.

l28l

A rendelet szoveg6t az 512016. (VI. 30.) rinkormrinyzati rendelet 3. $ b) pontja m6dositotta.
Hat6lyos: 2016.jrilius 0 1 -j6tdl.

t29l

A rendelet sz<iveg6t az 512016. (VI. 30.) rinkormr{nyzati rendelet 3. $ d) pontja m6dositotta.
Hat6lyos: 201 6.jflius 0 1 -j6t6l.

Eql

A rendelet szdveg6t az 512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet 3. $ b) pontja m6dositotta.
Hat6lyos: 2016.jrilius 0 1 -j6t6l.

u_ll

A rendelet sztiveg6t az 512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet 3. $ b) pontja m6dositotta.
Hat6lyos: 2016.jtilius 0 1 -j6t6l.

wl

A rendelet szciveg6t az 512016. (VL 30.) rinkormtinyzati rendelet 3. $ b) pontja m6dositotta.
Hatilyos: 201 6.jrilius 0l -j6t6l.

I31t



A rendelet sz<iveg6t az 512016. (VI. 30.) 6nkorm6nyzati rendelet 3. $ b) pontja m6dositotta.
Hat6lyos: 2016.jirlius 01 -j6t6l.

t34

A rendelet sz<iveg6t az 512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzatirendelet 2. $ (15 bekezd6se
m6dositotta. Hat6lyos : 201 6. jirlius 0 I -j 6t61.

t35I

Hat5lyon kivtil helyezte az 512016. (VL 30.) rinkorm6nyzati rendelet 5. $-a. Hat6lytalan:
20t6.jflius 01-j6t6l.

t301

Hat5lyon kivtil helyezte az 512016. (VI. 30.) <inkorminyzati rendelet 5. $-a. Hat6lytalan:
2016.jrilius 0l -j6t6l.

EZ

A rendelet szoveg6t az 5/2016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet 3. $ b) pontja m6dositotta.
Hat6lyos: 2016.jrilius 0 I -j6t5l.

t3&1

A rendelet szriveg6t az 512016. (VI. 30.) onkorm6nyzati rendelet 3. $ b) pontja m6dositotta.

Hat6lyos: 2016. jrilius 01 -j6t6l.

t391

A rendelet sz<iveg6t az 512016. (VI. 30.) dnkorm6nyzati rendelet 3. $ b) pontja m6dositotta.

Hat6lyos: 2016.jrilius 01 -j6t6l.

EqI

A rendelet sz<iveg6t az 512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet 3. $ b) pontja m6dositotta.

Hat6lyos: 2016. jrilius 0 I -j6t61.

I4I

A rendelet sz6veg6t az 512016. (VI. 30.) 6nkorm6nyzati rendelet 3. $ b) pontja m6dositotta.

Hat6lyos: 2016. jrilius 0 1 -j6t6l.

ga

A rendelet sz<iveg6t az 512016. (VI. 30.) rinkorm6nyzati rendelet 2. $ (6) bekezd6se

m6dositotta. Hat6lyos : 201 6. jrilius 0 I -j 6t61.

t4l1



A rendelet szriveg6t az 512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet 2. $ (7) bekezd6se
m6dositotta. Hat6lyos : 20 I 6. jrilius 0 1 -j 6tol.

IAA

A rendelet szcive az 512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet 3. $ b) pontja m6dositotta.
Hat6lyos: 2016. j ius 01-j6tol.

I45j

A rendelet sz<iv az 512016. (VI. 30.) <inkorm6nyzati rendelet 3. $ b) pontja m6dositotta.
Hat6lyos: 2016. j us 01-j6tol.

I45l

A rendelet szcive az 5/2016. (VI. 30.) rinkorm6nyzati rendelet 2. $ (8) bekezd6se
m6dositotta. Hat yos: 2016. jrilius 01-j6t5l.


