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1012002.1V lll.28.l 6nk. kt.szdmri rendelete

a teleptil6si szil6rd hullad6k iisszegyiij tdsdre, elszillitisdra 6s 6rtalmatlan i-
t{sdra szervezett kiitelezd kiizszolgfltatdsrdl.

Gcircsciny Kcizseg dnkorrndnyzati Kdpvisel6testiil ete az6tv. 8. g-ban foglal fela-
datai ell6t6sa 6rdek6ben a hullad6kgazdttlkodtrsr6l sz6l6 2000. evi XLIII. tv.23.g-
ban kapott felhatalmazis alapjiln a telepiil6si szildrd hullad6k gytijtesdre, elszdl-
lit6s6ra 6s drtahnatlanitds6ra szewezett helyi krizszolg6ltatds rnegval6suldsa 6rde-
k6ben az altl}bi rendeletet alkotja

a rendelet c6lja

l.$. A rendelet cdlja, hogy a telepril6stisztasdg, a kdztisztasdg, a kornyezetv6delem
6s a kozeg6s zs 6gri gy kciv etehn6nyeinek meg fel el 6 en szab 6ly ozza

a./ a teleptil6si szil6rd hullad6k /tov6bbiakban: hullad6k/ osszegyiijt6sere, elsz6lli-
t6s dra es 6rtahnatlanitdsdra szer v ezett kcitelezd helyi kcizs zolgilltaths i g6nybe-
v6tel6nek 6s biztons6gos, ellen6rizhet6 telj esit6s6nek rendj6t, valarnint

b./ a k<itel ezo kdzszolgdltat6ssal 6sszefiigg6 j ogokat es kciteless6geket.

Alta16,ros rendelkez6sek

2.5. ll/A k6pvisel6testiilet a teleptil6si szil6rd hullad6k rendszeres risszegyiijt6s6-
16l, elsz6llit6s6r6l 6s 6rtahnatlanit6sdr6l k6telez6 helyi kdzszolgilltaths irtjdn gon-

doskodik.
l2lKotelez6 helyi kozszolgdltatds Gorcs<iny Kcizs6g kozigazgat6si tenilet6re terjed
ki.
/3/ Gcircsciny Kozs6g kozigazgatdsi teriilet6n lev6 valamennyi ingatlan tulajdonosa,
tulajdonosi kcizciss6ge;-haszndl6ja, kezelcije /tov6bbiakban: tulajdonosl az ingatla-
non felgyiilernl6 hullad6k cisszegytijt6sercil, elsz6llit6s6161 6s 6rtalnratlanit6s616l az

e rendelet szerint szervezett kcitelez6 kozszolg6ltat6s lszolgtitatds/ ritj6n koteles
gondoskodni.
l4l A rendelet el6fr6sai nem vonatkoznak a vesz6lyes hulladdkokra, radioktiv hul-
laddkokra 6s a folyekony hulladekokra.
l5/ A szolgiltat6st nern kell ig6nybe venni azokon az ingatlanokon, ahol szil6rd
hulladdk nern keletkezik es nem gyrilernlik fel.

3.$. /l/ Az e rendeletben meghat6rozott teleptil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos
kotelez6 helyi kozszolgitltat6s teljesitds6re jogot az cinkonninyzat rnegbiz6sa
alapjdn vagy a k6pviselcitesttilet 6ltal hirdetett pillyhzat nyerlesek6nt szerez jogot a
kozszolg|ltat6. Neve, cirne a rrcndelet l.sz. rnell6klet6t k6pezi.
12/ A ktitelezci kcizszolgdltatds kor6be tartoz6 tev6kenysdget kiz6r6lag a kozszol-
gdltat6 vdgezhet.
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A tulajdonos kiiteless6gei

6,9,/l/ A tulajdonos alapvet6 kciteless6ge, hogy ingatlan6n 6s a koztertileten a
hullad6k keletkez6s6t a lehet6 legalacsonyabb szinten tartsa.
/2/ A tulajdonos az ingatlanon telepiil6si szil6rd hulladdkot nern hahnozhat fel, 6s az
ingatlanon keletkezett hulladdkot kciztertilefre nern helyezheti ki, csak az elszillliths
idej6re.
/3/ A teleptil6si szil6rd hullad6kot a tulajdonos az elsz6llit6sra val6 6tv6telig gytij-
teni, illetve t6rolni kciteles.
/4/ A tulajdonos a kdtelez6 k<izszolgdltatds kcir6be hrtoz6teleprilesi szildrd hullade-
kot elsz6llit6sra kizir6lag a kcizszolg6ltat6nak adhatja 6t, 6s kizhrllaga kcizszolgdl-
tat6 6ltal nyrijtott szolgdltatdst veheti ig6nybe.
/5/ A tulajdonosnak a teleptildsi szil6rd hulladdkot a kozszolg6ltat6nak elszdllitds
c6lj6b6l tdr16n6 6tadds6ig rigy kell gyiijtenie, tirolnia, illetve kezelnie, hogy az rn6-
sok testi 6ps6g6t, j6 kdz6rzet6t ne veszllyeztesse, a telepiilds k<irnyezet6t ne szeny-
nyezze, a telepi.ilds nciv6ny- 6s 6llatvil6g6t ne kdrositsa, a k<izrendet 6s a kcizbizton-
s6got ne zavafia,
/6/ A kdtelez6 kdzszolgiltat6sba irjonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a kozszolg1ltat6-
nak kciteles bejelenteni, hogy a kdzszolgdltat6s ig6nybevdtel6re kcitelezette v6lt.
Tulajdonosvdltds eset6n a bejelent6si kcitelezetts6g az fij tulajdonost terheli.

A telepiildsi szildrd hutladdk elhelyez6se.

7 $.A kcizszolg6ltat6 a Gdrcsriny K<izseg kdzigazgatdsi teriilet6n gytijtdtt 6s elsz6l-
Iit6s celjdb6l 6tvett teleptil6si szil6rd hulladdkolUiiarOhgdrv6nyes-iruiOragi
enged6llyel rendelkezdlerak6helyen helyezheti el,6rtalmatlanit-hada, illetve hasz-
nosithatja.

A kiizszolgdltatdsi szerzdd6s

8.$./l/ Apillyizat alapj6n, vagy rn6s tinkonn6nyzath oztdr,tenl.csatlakoz6ssal kiv6-
lasztott k<izszolgdltat6val a kdpvisel6testiilet kozszolgirltatdsi szerz6d6st kcit a
telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kritelez6 kozszolg6ltat6s teljesit6sevel
cissze f ii g 96 r6szl etes felt6tel ek rne ghat6roz6s a 6rdek6b en.
/2/ Ewfinyes kcizszolg6ltatdsi szerz6d6s n6lkiil a kcizszolg 6ltat6 a kcitelezci k<izszol-
giltatds kcirebe taftoz6 tev6kenys6get nern vlgezhet.
/3/ A kcizszolgdltatdsi szerzddds 2003 janurir i napjdval jcin l6t1e, 6s - a felnond6s e
rendeletben rneghat6rozott eseteit kivdve - 2012. decernber 3l-ig hat6lyos.
Ha a ktizszolgilltatilsi szerz6d6s id6beni hat6ly6nak lejiirt6t kriveiden azttjabb p6lyl-
zat eredm6nytelensdge rniatt frjabb kcizszolgdltat6 kijelciles6re 6s frjabb kcizszolg6ita-
t6si szerz6d6s rnegkcit6s6re nincs lehet6s6g, a k6pvisel6testiilet a lej6rt kcizszolgdlta-
tiisi szerz6d6s id6beni hat6ly6t legfeljebb 6 h6nappal rneghoss zabbrthatja.
/!/ A ktizszolgiiltat6si szerz6d6sben a kozszolg6ltat6 kcitelezettsdgekeni tett rnegha-
tirozni apillyhzati kiirdsban rnegjelcilt feltdteleket 6s a kdzszolgilitat6 6ltal benytii-
tottpillyinatban szerepl6 vdllaldsokat. A kcizszolgilltatisi szerzdd6sben foglalt-f.ite-
telek, kiktit6sek, jogok 6s kcitelessdgek nern drintik e rendelet el6irdsainak 6rvdnves-
seg6t.



zetts6g6nek rn6s alkahnas rn6don is eleget tehet.
l4/ A tulajdonos kciteles a kdzszolgdltat6nak bejelenteni, hogy az ingatlanon kci-
telezd kcizszolg6ltat6s al6tartozo telepril6si szil6rd hulladdk keletkezik. A bejelen-
t6snek tartahnaznia kell a keletkezci telepril6si hullad6k fajthjht, szokisos, illetve
vfuhat6 rnennyisdgdt.
/5lHa a tulajdonos 6ltal bejelentett hulladek egydb szildrd hulladdknak rnin6stil,
a kdtelez6 kozszolgirltat6s teljesit6s6rdl - a hulladdk rnennyis6g6nek rnegfelel6en -
a tulajdonos es a kcizszolgdltat6 iresban szerz6d6st kcit. Az egylb szil6rd hullad{k-
kal kapcsolatos k<izszolgdltatds feltdteleiben bekcivetkezett v6ltoz6s eset6n akoz-
szolg6ltat6 a tulajdonossal kcitcitt szen6d6s rn6dosft6s6t kezdern6nvezheti.

A kiizszolgdltatr[si szem6tdij

1 0. $./ l / llat6tyon kiviil hetyezt e a 4t20r3.ril.27,/ irnk.rend 20t3. 0z.z7 napidtdl,

l2l A k6pvisel6testtilet a szern6tdijat avilllalkoz6nak rnegfizeti, arnelyet a lakos-
s6gt6l szern6tdij beszedcije 6ltal beszed.
/31 A lakoss6gt6l 6tv6llalt szern6tdij osszeg6t a kcilts6gvetds tarlahnazza.
/41 A hullad6k elszdllftdsa hetente egy alkalornmar tcirt6nik.

A hullad6k gyilijt6s6re 6s elszillitdsra val6 6tad6sira szolgfl6 tartilyok 6s
zsd kok rendelkez6sre bocsr{tdsrival kapcsolatos j ogok 6s kiiteless6gek

I l.$./l/ A tulajdonos a telepril6si szil6rd hullad6k gytijt6se 6s elsz6llftdsra val6 6ta-
d6sa c6lj 6ra olyan szabv6nyos gyiijt6ta rtiiyt,vagy zs6kot /egytitt: gyijtltat|ly /
k<iteles haszndlni, arnely a kcizszolgdltat6 6ltal rendszeresitett c6lg6pbe betirithet$,
illetve azzal elsz6llithat6.
l2l Az egy6b szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kcizszolgdltat6s vonatkoz6sdban a
gyijt6ta*6ly tipusdnak, tiftat'tahn6nak, illetve sz6rn6nak rneghatiroz6sakor ak6z-
szolg6ltat6 6s a tulajdonos kcizcitti rnegrillapodds az irilnyad6l .- .

13/ A tulajdonos ktiteles a kcizszolg6ltat6nak irdsban 3 nappal kor6bban bejelenteni,
ha ingatlan6n a kcitelezd ktizszolg6ltatiis al6taftozo telepril6si szildrd hullad6k
mennyis6g6t jelentdsen rneghalad6 rnennyis6gii hullad6k keletkez6se virhat6. A be-
jelentes alapjdn akozszolg6ltat6 a rnegjelcilt id6pontravagy id6tartarnra a teleptilesi
szildrd hullad6k rnegfelel6 gyiijt6s6hez, illetve elszillit6s6hoz alkalmas nagyoUU Ut-
tartahnf vagy tov6bbi gyiijt6tart6lyt, illetve a hullad6k gytijtdsdre alkahnas rn6s
gyiij tdeszkcizt bo cs 6t a tu I aj donos rendelkez6s€re.

A gyilijtdtartdlyok haszndlatfval, kezel6sdvel 6s elhelyezds6vel kapcsolatos
jogok 6s kiiteless6gek

12.$./l/ A teleptil6si szildrd hulladek gyiijtdsere szolg6l6 gyfijt6tarttrlyt atulajdonos
az ingatlanon beltil kciteles t6rolni. A gytijtcitartiiyt a koztertileten csik a szern6t-
sz6llit6s napjdn lehet t6rolni.
/21 A tulajdonos ktiteles a gyiijtdtart6lyt a hullad6k elszfllitdsa c6ljdb6l a k6zszolg6l-
tat6 6ltal rnegielcilt id6ben a kcizteriileten, az elsz6llit6stv6gz6 jhpniivel rnegkozelit-



A telepiildsi szildrd hulladdkkal kapcsolatos eldirr[sok megtartr{sdnak
ellendrz6se

15.$./l/ A telepiil6si szildrd hulladekkal kapcsolatos krizeg6szs6gtigyi rendelkez6-
sek rnegtart6s6nak ellen6rz6s6t- a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint - az Allarni
N6peg6szs6giigyi 6s Tisztiorvosi Szol gdl at illet6kes int6zete v6gezheti.
12/ A telepi.il6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos szab6lysdrtesi iigyekben hat6sdg-
k6nt a Gtircsciny-6csdrd-Regenye-Sz6ke Kozseget 6ntorntn{iatiK6pvisel6t-s-
tiileteinek kcirjegyzcije j6r el.

Szabilysdrtdsek

16.$. Hat6lyon kivtil helyezte a8/2012./YI:15,1 sz. rendelet

Vegyes 6s dtmeneti rendelkez6sek

17.$.ll/Jelen rendelet 2003. janu6r I napj6val l6p hatdlyba.
12/ A kdpvisel6testtiletjelen rendelet hat6lyba l6p6se el6tt rnegkiildi a szornszddos
onkorrndnyzatoknak, valarnint a Baranya Megyei 6nkorrn6nyzatnakt6j6koztat6sul.
13/ A rendelet kizilrolag a Kcimyezetvddehni Feltigyelcis6g v6lern6nyezdse 6s a
hullad6kgazddlkoddsr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII.trirvdny 25.9, /3/ bekezdes6ben rneg-
hatirozott kolts6gelernz6s elfogaddsa utdn - annak kihirdet6sdvel - ldphet hatdlyba.
14/ A jelen rendelet elvdlaszthatatlan rnelldklet6t k6pezi a szern6tdij rneghatdrozdsa
/5/ A jelen rendelet fiiggel6k6t k6pezi:
a.l a | 7 .5 ./ 3 / bekezd6s6ben rnegh atilrozott kcilts6gelernz6s
b./ a szolgdltat6val kdtdtt kcizszolg6ltat6si szerzcid6s
c./ a Kcinr y ezetv edehni F el ii gyel6seg v 6l ern6n ye

18.$./l/ A rendelet hatdlybal6p6s6vel egyidejiileg G<ircsriny kcizs6g rinkonninyzati
k6pviseldtesttilet6nekg/l'995./1X.22./ 6nk,kt.sz6mu a kcizteriiletek 6s ingatlanok
rendjdr'<il, a telepiilds tisztasdgiir6l rendelkezl 9.$.-a a telepiildsi szil6rd hullad6k
lszen6t/ kezel6se 6s elsz6llitdsa, hat6ly6t veszti.
12/ A rendelet kihirdet6s6r6l a helyi cinkonndnyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV.
ttirv6ny 16.$. /3/bekezd6se 6rlehn6ben a helyben szok6sos rn6don a k<irjegyz6
gondoskodik.

G<ircsdny, 2002. augusztus 28.

Griinwald G6za sk.
polg6nnester

dr.Gell6rtn6 dr.Kugler Anna sk.
kci{egyz6

Joghannoniz6ci6s zhr ad6k:


