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a telepiildsi szildrd hulladdk kezelisi kiizszolgtiltattis igdnybevitetirdt

Gydngtdsmelldk kdzsdg Onkormdnyzal Kdpvisel1-testiilete a helyi ,nkormdnyzatokrilt sz6ld
fibbszdr mddositott 1990. dvi I-W. t\rvdny 1fr5s (l) bekezdds, valamint a
hulladdkgazddlkoddsrhl sz6l6 2000. dvi XLilL tdrvdny 23.55-figqn kapou .felhatalmazds
alapjdn az aldbbi rendeletet alkoga;

A rendclct c6lja, hatdlya

r.$.

A rendelet cdlja a telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6sdvel <isszefiig go - kozszolg6ltat6s
titjan megval6sul6 - kdtelezo kcizszolg6ltat6s szabillyozdru 

- u kriztisztai6g, a
kdzegdszsCgtigyi rendelkezdsek betartAs6nak biztosit6sa, valamint az dpitett 6s a
termiszeti irtdkek vddelme. A kdtelezo kozszolgilltatisra vonatkoz6 rendelkez6sek cdlja a
tevdkenys6g kisz6mithat6, biztons6gos ell6t6sa, a kdtelezettsdgek ellen6rizhet6s6ge.

Gycingytismelldk k<izs6g 0nkormfunyzat Kdpvisel6-testtilete kdzszolg6ltat6st szewez a
telepiildsi szil6rd hullad6k rendszeres gytijt6sdre, elsz6llit6s6ra.

Gytingycismell6k kcizstg kozigazgatdsi teriilet6n l6vo valamennyi ingatlan tulajdonosa,
illetve lraszn6l6ja ( a tov6bbiakban: tulajdonos ) az ingatlanon keletkez? teleptilisi szil6rd
hulladdk dsszegytijtdsdrdl, elsz6llitds6r6l is rirtalommentes elhelyezdsdr6l e rendeletbe'
meghat6rozott m6don kdteles gondoskodni.

A kiizszolgdltatds elldtr{sa

2.$.

(l) A testiilet a kcizsigkozigazgat6si teriiletin a telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos
krizszolg6ltat6s elldtdsdval Kitrijfalu kozsig 0nkorm6nyzatkeretdn beliil beltil a Duna-
Drdva menti Hullotlikgauldlkodrtsi Kft-t ( sz6khely: 7900 Szigetvdr, Szabadsig u. 14.,
ad6sz6m: 11943862-2-02, Clgegyz€kszhm: 02-09-066757, a tovabbiakban: Szolg6ltat6 j
bizza meg 2009. december 3l-ig hat6rozott id6tartamra ds egyben kiz6r6lagos joggai
rtth{zza fbl a k<izszolgilltatds eil6teseval kapcsolatos jelen rendeletben el6iri feUaatot
vdgrehajtis6ra.

(2) A tulajdonos k<iteles a Szolgdltat6 6ltal nytijtott k6zszolg6ltat6st ig6nybe venni.
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A kiizszolg{ltatris ellitfsrinak 6s ig6nybev6tel6nek f6 szabrilyai

3.$.

(l) A k<izszolg6ltat6s ell6t6sa rendj6nek 6ltal6nos szab6lyaik6nt a kovetkez6ket kell

drvinyesiteni:

a., a teleptildsi szilArd hullad6k gytijt6se, t6rol6sa sor6n olyan gondossiggal kell elj6rni,

hogy a hullad6k sem az ingatlanon, sem a kcjzteriileten, sem a sz6llit6 jirmtibe val6

tirit6skor ne sz6r6djon szdt, ne porozzon, 6s egydb m6don kdrnyezetterhel6st ne iddzzen

el6.

b., a telepiildsi hulladik gytijt6se is tdroldsa csak zdrtan, gyrijt6ed6nyben, illetve mds

edfnyzetben vagy ideiglenes tdrolAsra szolg6l6 berendez6sben ( a tov6bbiakban:

gytijt6ed6ny ) ttirtdnhet, a tov6bbi kezeldsnek megf'elel6 m6don elkiil<in(tve. A szdllit6s

heti egy alkalommal t0rt6nik.

(2) A szolg6ltat6 fBladatai ktildndsen a k<ivetkez6k:

a., a rendelet hatdlya alh tarloz6
elsz6llitani,

telepiildsi hullad6kot kdteles rendszeresen gytijteni,

b., a Szolg6ltat6 a kdzszolg6ltat6ssal dsszefiiggo tevdkenysdgdt
jogszab6lyi el6irdsokban foglalt mriszaki, ktizeg6szsdgtigyi

mindenkor a vonatkoz6
6s egy6b f'eltdteleknek

megfeleloen ktiteles ell6tni,
c., kdteles tevdkenysdgdr6l a k6pvisel6-testiiletnek 6vente egy alkalommal besz6molni,

d, gondoskodik az 6nkorm6nyzat intdzmdnyeit6l ( Ktizsdgh6za, Kultirhfuz. ), valamint a

temet6ben keletkez6 hullad6kok dij mentes elsz6ll(tis6r6l.

(3) A tulajdonos alapvet6 kdteless6ge, hogy:

- a telepi.ildsi szil6rd hullad6k keletkez6s6t a lehet6 legalacsonyabb szinten tartsa,

- a telepiildsi szil6rd hulladdkot az elszilllit6sra val6 ritvdtelig gyujtse, illetve t6rolja,
- e renleletben meghat6rozott m6don 6s helyen az ingatlan6n keletkezo teleptildsi

szil6rd hulladdk gyrijtdsdr6l, elsz6llitds6r6l, Artalommentes elhelyezdsdr6l

gondoskodjon. A rendeletben meghatdrozott telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos

kdzszolg6ltat6s esetdben kiz6r6lag a Szolg6ltat6 szolg6ltat6s6t veheti igdnybe,

- a teleptil{si szil6rd hutladikot irgy kezelje, hogy az mdsok eletdt, testi dps6gdt,

eg6szsCg6t 6s j6 kdzdrzetdt ne veszdlyeztesse, a teleptil6s termdszetes 6s dpitett

kdrnyezetdt az elkertilhetetlen m6rtdken fbliit ne szennyezze. a n<iv6ny- 6s 6llatvil6got

ne k6rositsa, a kdzrendet 6s a kdzbiztonsdgot ne zavarja.



() Az dnkormdny zat kdtelezettsd gei :

- a kdzszolg6ltat6s kdr6be tuloz6 telepiildsi szil6rd hulladdk rendszeres
cisszegyrij tdsdnek, elsz6llit6s6nak megszervez6se,

- a teleptil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6s dijdnak, vagy
ingyenessdg6nek meg6llapit6sa.

- gdpkocsifordul6 helyek kialakit6sdt, biztosit6sdtkdteles biztositani,
- a gytijt6si napon ( tdli id6szakban ) a h6- 6s sikoss6gmentesitett tth6l6zat biztosit6sa,- halad6ktalanul bejelentse azokat a kdriilmdnyeket, amelyek akadillyozz1k a

Szolg6ltat6t a tevdkenysdg elv6gzis6ben,
- tSjdkoztatja a lakoss6got, hogy a hulladdkt6rol6 gyrijt6eddnyekbe h6ztar:t6si

hulladiknak nem min6stil6, valarnint mdrgez6, robban6, folydkony anyagot, illetve
vesz6lyes hulladdkot nem lehet elhelyezni.

(5) A k<izszolgdltat6s i gdnybevdtele ingyenes.

A hullad6k gyiijt6s6re 6s elsz6llftdsdra val6 ritaddsra szolgil6 zsdkok hasznilatival,
kezel6s6vel 6s clhelyez6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek

4.$.

(l) A tulajdonosnak a gyrijt6edenyt az ingatlanon beliil is - ha erre lehet6s6g van - v6dett
helyen kell t6rolni.

(2) Tilos a gyrijtoed6nyben foly6kony, m6rgez6, robban6 vagy egy6b olyan anyagot
elfrelyezni, amely veszllyezteti az elszdllit6ssal foglalkoz6t uugf-116sok dletCt, tJsti
dpsdgdt vagy egiszs6gir.

(3) A tulajdonos kdteles a gyrijt6ed6nyt a hulladdk elszdllitasa c6lj6b6l a megjeldlt id6ben,
k<jztertileten, a gytijt6st vigz6 gdpj6rmtivel megk<izelithet6 6s ai iiritdsre alkalmas helyen
elhelyezni.

(4) A kihelyezett gytijt6eddny nem akad6lyozhatja a jrirmii- €s gyalogos forgalmat 6s
ellrelyezdse egyibkdnt sem jiirhat baleset vagy k6rok o26rr"r."tyenet Joioerereuel vagy
mdsok j6 koz5rzetdnek, illetve a telepiilCskdpnek indokolatlan 

^"gruuur6s6val.



A kiizszolgdltatis r6sz6t k6pez6 lomtalanitissal kapcsolatos jogok 6s kiitclczctts6gek

s.$.

(l) A Szolg6ltat6 dvente egy alkalommal lomtalanit6si akci6t szervez az tinkormilnyzattal
egyeztetett, illetve az <inkorm6nyzat eltal megjeldlt idopontban. A lomtalanitis a

hfztart6sban keletkez6 szok6sos mennyisdgen feliili telepiil6si szil6rd hullad6kokra 6s a

nagymdretti berendez6si tdrgyak ( britorok, ltdztarthsi eszk<izrik ) elszillitrisira terjed ki
tdritdsmentesen.

(2) Alomtalanit6s keretdben elsz6llit6sra kihelyezett hulladdkot tigy kell elhelyezni,hogy aza' 
j6rmii- 6s gyalogos forgalmat ne zavarja, a zrildteriileteket 6s a nrjv6nyzetet ne k6rositsa,

tov6bbd ne jArjon baleset vagy k6rokoz6s veszdlydnek el6iddzdsdvel.

(3) A lomtalanit6s nem terjed ki veszdlyes, illetve kommun6lis hullad6klerak6ban nem

kezelheto ( tr6gya, dllati tetem ) hulladdkok, 6pit6si tdrmeldkek ds vdllalkoz6i

tev6kenysegb6l sz6rmaz6 hulladdk elszillitdsdra.

Vcgycs 6s zrir6 rendelkez6sck

6.$.

(1) A kiildn jogszabdlyban meghatirozott ktiztisztas6gi szabdlys6rtdsen tfrl szab6lysdrtist

krivet el es 30.000 fbrintig terjed6 pinzbirsfggal stjthat6, aki

a., telepi.il{si szil{rd hulladdkot felhalmoz, illetve a kdzteriiletre vagy mds ingatlanhra

elhelyez,
b., a gytijt6ed6ny(ek)ben folydkony, mdrgez6, robban6sveszdly vagy egydb olyan anyagot

helyez-el, amely-vesz 1lyezteti az elszilllitissal foglalkoz6k vagy m6sok 6let6t, testi dps6g6t

vagy egdszsdgdt.

(2) A rendelet 2003. janu6r 1. napjdn l6p hat6lyba.

Ifj. Bilizs Istvr{n
polgirmester

Zdradik:

A rendelet kihirdetve: Gydngytismelldk, 2002. december l3'

Hajas Endre
kiirjegyzd

Hajas Endrc
kiirjcgyz6


