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Homokszentgyiirgy Kiizs6gi dnkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek

8.12004. ( XI. 09. ) sz.

rendelete

a telepiil6si szilfrd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi kiizszolgfltatrisrril a
helyi kiirnyezet v6delm6r6l, a kiizteriiletek 6s ingaflanok

rendj616l, telepiil6s tisztasdgrir6l
(egtsdges szerkezetben a m1dosltdsolcrdl sz6l6 ] 7/2005.(XL29.)s2., a 6/201 I.(V.03.) sz.,

valamint az 5/2012.(1V.25.) sz., a I9/2012.(xII.2s.) sz., a tg/2014.(x11.22.) sz ds a
3/2016.(V1.28.) sz. onkormdnyzati rendeletekkel, 2016. jillius l+ril hatdlyos dllapotnak

megfelel6en)

Homokszentgycirgy Kcizsdgi Onkormanyzat Kdpvisel<i- testtilete a helyi cinkorm6ny zatokrol
sz6l6 m6dositott 1990. 6vi LXV. tcirv6ny 16. $ (1) bekezd6s6ben, az 1995. 6vi LIII. tv. 46. g
(l) bekezd6s c) pontj6ban, 6s hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. t6rvdny (Hgt.)
23.$ ds 31.$ (2) bekezd6s6ben kapott felhatalmazLis alapj6n Homokszentgycirgy kcizsdg
tiszta, eszt6tikus kdp6nek, valamint a kdrnyezet rendj6nek 6s tisztas6g6nat< kialakitasa,
fenntart6sa 6s v6delme 6rdek6ben, a helyi kdrtilm6nyeket figyelembe v6ve, az alihbi
rendeletet alkotja.

I. r6sz.
Bevezet6

I. fejezet

A z d n k o rm d ny zati r e n d e I e t i s za b d ly o zti s c d lj a

1. $.

(l) Jelen rendelet cdlja
a) Homokszentgyorgy Ktizs6g lakoss6ga egdszs6g6nek v6delme, termdszeti 6s 6pftett

k<irnyezetdnek meg6vrisa a hulladdkgazdrilkodris eszkOzeivel,
b) Homokszentgycirgy Kcizsdg kdrnyezete hulladdk iital okozott terhelesdnek

minimaliz6l6sa, szennyezettsdgdnek elkeriil6se 6rdekdben a k6pz6dritt hullad6k
mennyis6gdnek 6s veszdlyess6g6nek csrikkentdse, a keletkezo hullad6k min6l nagyobb
ariny:f hasznosit6sa, a hullad6k k6myezetkim6lo rirtalmatlanit6sa.

(2) Az <inkormrinyzati rendelet cdlj6nak el6r6se 6rdek6ben Homokszentgycirgy Kcizs6g
kiizigazgat6si tertiletdn minden tevdkenysdget rigy kell gyakorolni, hogy
a) a kdrnyezetet a leheto legkisebb m6rt6kben terhelje, illetve a krirnyezet terhel6se 6s

igenybev6tele csrikkenj en,
b) biztositsa a keletkez6 hullad6k mennyis6gdnek ds minos6gdnek megfelel6 kezelds6t,

has zno s it6s itt. firtalmatl anitrls 6t.

2.$.

(l) A kdpviselS+estillet annak drdekdben, hog a jogszabdlyokban meghatdrozott
hulladdkgazddlkoddsi, telepiilds- ds koztisztasdgi feladatait a korszeril karnyizenddelem
kdvetelmdnyei szerint teljesitse, drvdnyesfteni kivdnja a hulladdtcrill sz6l6 2012. dvi



(2)

(3)

CLXXXV. tdrvdnyben (tovdbbiakban: Ht.) rdgzitett elveket, a jelen rendeletben foglaltak
szerint a kritelezden elldtandi hulladdkkezeldsi kozszolgdltatds megszervezdse sordn.
A szabillyozirs eszkoz6vel arra t<irekszik, hogy a kepzbd6 hulladdk mennyis6gdt 6s
veszdlyess6gdt a kdrnyezetterhel6s csdkkentdse 6rdek6ben a leheto legkisebb mert6krire
szoritsa. Ennek 6rdek6ben 6rvdnyesiteni kivrinja a megosztott felelossdg elvdt, mely
alapj6n a hullad6kgazd6lkodiis kcirdbe tartozo szerepl<lk felelossdgdtmeghatirozza.
A kdpviselo-testtilet a hullad6kgazdiikodits teriilet6n tiimogatja a legkimdletesebb
kdrnyezet-ig6nybev6tellel j6r6 technol6girik alkalmazdsit-, illetve a k<irnyezetkim6l6
hullad6kkezelo techno16 gi6k bevezet6s6t.

II. fejezet

Fogalmi meg hatdrozds o k

3.S

(1) - (11) Hat6lyalan 2015.01.01-tol.
(12) Kr)zterillet: az ingatlan nyilv6ntart6sban k<izteriiletkdnt nyilv6ntartott belteriileti

ftildrdszlet /kdzit,jirdater kdzpark I tovihbaazepitmenyekkrizhaszniiatra
6tadott r6sze

(13) Tisztdntartds: az egyes ingatlanok 6s k<iztertiletek tisztas iryinakmegorzdse, takarit6sa,
h6- ds sikossrig mentesit6se, portalanit6sa, kasziil6sa.

,l,,r,i'r'rlit"a'irt*"zorr*

4.S

Homokszentgydrgy K<izsdg Onkormrinyzata (a tov6bbiakban: dnkormilnyzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint hullad6kkezel6si kdzszolgiitatiist tart fenn a teleptil6si szilird.
hullad6k rendszeres gyiijt6s6re, elsz6llit6srira, frtalmatl-anitinina 6s a felsorolt tev6kenysdgek
ell6t6sfu6l kdtelezo helyi kcizszolgriltatds ritj6n gondoskodik.

A h ulladd kkezeldsi kduzolgdltatds hatdlya

s. s.

(1) Az r)nkormdnyzati hutladdkgazddlkodds kazfeladat Homokszentgt1rg,t kyzsdg
kozigazgatdsi teriiletdre terj ed ki.

(2) A hullad6kkezel6si kozszolgirltat6s kiterjed Homokszentgy<irgy K6zs6g klzigazgat1si
tertiletdn l6v6 valamennyi ingatlantulajdonosiindl, tulajdonosi t<<izossegen"61, bir6ko;6n61
vagy haszniiSjdniil keletkezo telepiil6si szil6rd hulladdkra, (tovabbiakban egyiitt:
ingatlantulajdonos). Az ingatlantulajdonos az ingatlaniin keletkez6 telepul6si .iita.a
hulladdk gyiijt6s6rol 6s annak begyrijtdsdre feljogosftott 6s engeddllyel rendelkezo
hulladdkkezelonek tortdno ifiadisdrol az e rendiletben meghatdrozott m6don k6teles
gondoskodni.

(3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatirozottak szerint jogosult 6s k<iteles
igdnybe venni a hullad6kkezeldsi kcizszolg6ltat6it.

(4) Homokszentgtorgy kozsdg kdzigazgatdsi teriiletdn a hutladdkkezeldsi kazszolgdltatds



teliesitdsdre jogosult hulladdkkezelS a Ddl-Kom Nonprofit Kft. (7632 Pdcs, Sikl1si ilt 52.
sz.) - amely katelezri kozszolgdltat6nak mindsill - (tovdbbiakban: Kozszolgdltatd). A
Kozszolg6ltat6 Homokszentgydrgy Kozsdg kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si szikird
hullad6kkal kapcsolatos k<itelezd helyi kdzszolgriltat6s teljesit6s6re jogosult, illetoleg
kcitelezett. A Kozszolgiitat6 vegzi Homokszentgyrirgy teleptil6si szilSrd, hullad6kainak
gytijt6sdt 6s sz6llit6s6t 6s gondoskodik a szllird hulladdk elhelyezds6r5l.

(5) Az Onkorm6nyzat akozszolgiitat6 egyet6rt6s6vel egyes speciriiis hulladdkkezel6si
feladatokra kiilcin megdllapod5st kcithet. Az egytittmtikcid6s tartalmifids felt6teleit kiilcjn
szerzodestdgzit. 

II. r6sz

A telepiil6si szilfrd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si kiizszolgriltatris
I. fejezet

Az 6n kormdnyzot h ulladikgazddlkoddsi kd4fetadattal kapcsolaros feladatai

6.$.

(1) Az Onkormdnyzat a telepilldsi hultaddk dsszeg,,iijtdstjre, elszdll{tdsdrq, drtalommentes
elhelyezdsdre, drtalmatlan{tdsdra ds hasznosftdstdra vonatkozd 1nkormdnyzati
hul I ad d kgaz ddl ko dd s i ko {e I odat ai t ko z s z ol gd I t at ds titj dn t dtj a e l.

(2) Az Onkormdnyzat a Ht. ds a hulladdkgazddlkoddsi klzszolgdltatdsi szerzdddsrdl
s z 6 I 6 kor mdnyr e nde I e t b e n me ghat dr o z o t t ak s z er i nt hull adi kgiz ddl ko dds i
kazszolgdltatdsi szerzdddst (a tovdbbiakban; kozszolgdltatdi szerz1dds) kot.

(3) Az Onkormdnyzqt a Ht. rendelkezdsei alapjdn o tulajdondban dll6 kozterilleten
elhagtott vqg/ azon ellendrizetlen kari)lmdnyek kozatt ilhelyezett hulladdkok
elszdll[tdsdr1l ds kezeldsdr6l gondoskodik.

ft) Az dllami hulladdkgazddlkoddsi kdzfeladator a Ht. 32/A.S.e) bekezddse alapjdn a
Koordindl1 szerv ldtja el.

Az 6n kormdnyzati h ulladd kgazddl kodris i kd4,fe tadat ta rtalma

7.$

(l) Az cinkormiinyzati hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat ell6trlsa - a tev6kenys6g tartalmiiban
- az alibbiakca terjed ki:
a) az ingatlantulajdonos altal a Kozszolgiitat6 sz6llit6eszk ozeihez rendszeresitett

gytijt6ed6nyben, vagy a rendeletben megjelcilt egy6b m6don az ingatlanon gytijtcitt 6s
a Kcizszolgdltat6 rendelkez6s6re bocs6tott teleptil6si szil6rd huilaJek begyrijt6idre 6s
rendszere s, il I etve alkalmi elsziilitirsir a;

b) az ingatlanon cisszegytijtdtt nagy darabos, lomtalanitiis kordbe vont teleptildsi szil6rd
hulladdk 6vente a Kdzszolgl,ltat6 iiltal meghatirozott idopontban 6s hilyen, erre a
ceha biztositott sziillitoeszkozen - tcirt6no begytijtdsdr" 3. u Krizszolg6ltat6 iitali
elszrillitiisrira

c) a teleptildsi szilard hulladdk egyes <isszetevoinek miis dsszetevoktol elktilonftett,
szelektf v begytij tdse (tov6bbiakban : szelektiv begnij tds).



d) Hatdlyon kiviil helyezte a l9/2012.(X11.28.) rendelet, hatalytalan 2013.01.01-tdl.
e) Hatdlyon klvill helyezre a l9/2012.(X11.28.) rendeler, hatdlytalan 2013.01.01-tdl.

12) Az Onkormdnyzqt az dnkormdnyzati hulladdkgazddlkoddsi kdzfeladat elldtdsa drdekdben
egyilttmiik1dik q Mecsek-Drdva Onkormdnyzati Hulladdkgazddlkoddsi Tdrsuldsban
rdsztvevd 1nkormdnyzatokkal. Az egtilttmiikadds tartalmdt ds feltdteleit ktildn szerzddds
rogzfti.

II. fejezet

A Kbazolgtiltatd h ulladdkkezeldsi kdazolgdltatdssal
kapcsolatos jogai is kiitelezetts igei

8.$

A K<izszolgiitato, vagy egyes speci6lis hullad6kkezeldsi feladatokkal megbizott szolg6ltat6
(tov6bbiakban egyiitt: Kcizszolgrlltat6) kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos jogait 6s k<itelezettsegeit
e Rendelet mell6kletdt kepezo kozszolgiitat6si 6s/vagy vrlllalkozitsi szerzodds tartalmazza

III. r6sz
Kiizteriiletek rendje

I. fejezet
Kdzter iiletek tisztdntartdso, takorftdsa ds

td li h 6 e lt a k a rlt ds i, s I k o s s tig me ntes [td s i fe t a d ato k e I ldtds a

e.s

(1) Tilos a hullad6kot elhagyni - a gytijt6s, begytijt6s, lerak6s szabiiyaitol elt6ro m6don -
felhalmozni, ellenorizetlen kortilmdnyek kcizcitt elhelyezni, kezelni.

(2) A (kdzs6g) kdztisztas6g6nak megorz6se drdek6ben mindenki kiiteles hatdkonyan
kcizremrikcidni 6s tart6zkodni minden olyan tev6kenys6gtol, magatart5st6l, mellyel a
t e lepiil 6 s i kdmye zete t szenrry ezne, f erto zne .

(3) Az egyes ingatlanok tisztdntartitsir6l az e rendeletben meghat6rozottingatlantulajdonosok
kotelesek gondoskodni, tovdbbd kotelessdgiik ingatlanukat rendben,szemdt ds gyommentesen
tartani,az ingatlanon a kirosit6k ellen vddekezni.l

(1) Az ingatlanokkal (dpitdsi telkekkel, dpiiletekkel) kozvetlen drintkezd jdrdaszakasz tisztdntartdsdr6l
a idrdaszakaszok melletti nyflt drok ds ennek miitdrgyai ( kidpitett beton vag,t eg,tdb dtereszek,)
volqmint a jdrddhoz tqrtoz| /oly1kdlcnak ds viznyelci rdcsoknqk folyamatos titdnlartdsdr6l - ide
drtve a h6 ds s[kossdg elleni vddekezdst is -, tovdbbd a jdrda ds kozit kozotti kidpitetlen teri)let
gondozdsdr1l,tisztftdsdrhl,szemdt ds gtommentesittisdrdl az ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni.2
(5) Az ingatlanok elotti jrirdaszakaszt tekintet n6lktil arra, hogy bedpitett, vagy bedpitetlen,
vagy haszndlaton kivtili ingatlanr6l van-e sz6, reggel 7 6riig kell megfeleloen letisztitani,
majd napkozben a tisztiintart6ssal kapcsolatos munk6kat szi.iks6g szerint el kell v6gezni. A
sikoss6g elleni vddekez6s kdr6ben az 6nos esotol, h6t6l vagy j6gtol sikoss6 viit jirdii
kcizegdszsdgtigyileg vesz6lytelen kcirnyezetkim6lo anyaggal (homok, zuzal6k, salak, stb.)
cstisz6smentess6 kell tenni, ds a jard6r6l a havat le kell takaritani, s ezt az idojrirdst6l fiiggoen
napk<izben is meg kell ismdtelni. A j6rda felsz6r6s6ra boml6 szeryes, vagy burkolatra kiiros
anyag nem alkalm azhat6.
(6) A (5) bekezddsben meghatfuozott koteles az ingatlan elotti, melletti jirdan a felburjiinzott
zold nciv6nyzetet (gazt) a burkolat rongiil6sa ndlkiil kiirtani. Kciteles az ingatlanitr6l az fttest
vagy gyalogtrarda terdbe benyril6 iigak, cserj6k 6s egy6b ndv6nyzet nyesds6rol v|,gitsdrol



gondoskodni. K<izteriileti fek @okrok) nyes6sdr6l a kdztertilet tulajdonosa kdteles
gondoskodni.

(1) M6dositotla 6s a m6sodik tagmondatot beiktatta a 17/2005.(X1.29 )sz. rendelet 1.9. Hatrllyos: 2005.December 01-tril

(2) M6dositotta a1712005.(Xl29.) sz. rendelet 2.{. Hatalyos: 2005..December 01-tdl

10.s

(1) Kcizteriileten szemetet , hullad6kot csak az erre a c6lra rendszeresitett 6s felillitott
tart5lyokban szabad elhelyezni.

(2)lJzletek, venddgliit6 helyek el6tt a szem6tgyrijto tartrilyok elhelyezdse 6s tisztiintart6sa a
nyitv atartdsi id6ben az izemelteto feladata.

II. fejezet

Kdzter iilete k sx,e nnyeTds dne k me gelfzdse

11.s.

(1) Tilos a kdztertileteket beszennyezni, a kdztertileteken b6rminemri szemetet, vagy
elhaszn6lt titrgyat Q;1. hdztart6si hulladdkot, papirt, gyiim<ilcsh6jat, stb.) elhelyezni,
elsz6rni, eldobni.

(2) Tilos a kciztertileteken elhelyezett berendez6si t6rgyakat, felszereldseket, mritiirgyakat,
mrialkotdsokat beszenny ezni, megrongiilni.

(3) A kciztertileten elhullott rillatok elt6volit6s616l az 6llat tulajdonosiinak kell gondoskodni
Kciztertiletet haszn6lni csak a vonatkoz6 hatrllyos cinkorm6nyzati rendeletben
fogalmazottak szerint lehet.

@) Az 6pft6st, fehijit6st v6gzo tulajdonos, kivitelezo az pit6si tertileten 6s kcizvetlen
kdmydkdn (az epites kcirtili kciztertileten) a kciztertilet tisztas6giit 6s a biztons6gos
kcizlekedes lehetos6g6t kdteles biztositani.

III. fejezet
A kdzteriilet rendje

12.S

(1) Kciztertileten anyagot lerakni, 6s tiirolni, kciztertiletet elfoglalni, illetve rendeltetds6tol
eltdro m6don haszn6lni csak az dnkorm6nyzattal kdtdtt teriiletb6rleti szerz6d6s alapj6n
lehet.

(2)Kdzternletenttirt6no rirusit6s esetdn azfuusitdstkcivetoen azirusit6kciteles azered,eti
6llapotot helyre6llitani.

(3) A lak6 , illetve a csal6di hinas teriileteken, krizleked6si utakon, parkositott tertileteken 3,5
t. risszt<imegndl nagyobb gdpjrirmrivek, kamionok, haszonjilrmrivek, traktorok t6roliisa
tilos.
Ezen gepjitrmtiveket csak az e cdlra kijel6lt parkol6ban szabadelhelyezni.

(4) Allati hull6t, valamint olyan anyagot, amely a kcirnydk levegOjdt szennyezi, az egeszseget
veszflyezteti, vagy dl6sdiek r€,szere t6ptalajt nyrijthat, sem kozteri.ileten, sem
magiinter{ileten elhelyezn vagy elhagyni nem szabad. Koz- vagy mag6nteriiletet
fek6li5val (emberi tiriil6kkel) szennyezni tilos !



(5) Az 6llattartiissal kapcsolatos k<iztisztasrigi feladatokr6l ktildn rendelet rendelkezik.
(6) Elhullott iilat tetemdt a tulajdonos kriteles haladdktalanul a d6gtemet6be szrillitani.

Kozfiton trirtdnt 6llat elhull6s6t - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a polg6rmesteri
hivataln6l azonnal be kell jelenteni.

13.$.

(1) Hirdetm6nyt, plakritot elhelyezni csak az <inkorm6nyzat iital rendszeresitett hirdetoteblln
lehet.

(2) Hirdetm6nyek, plak6tok elt6volitiisa annak afeladata, aki azt a hirdetot6bl6kon elhelyezte ,

illetve elhelyeztette.
Amennyiben ennek a kcitelezettsdgnek nem tesz eleget, kcilts6g6re az <inkorminyzat
vegezteti el a plak6tok eltiivolit6s6t.

Erdfk , parkok videlme

14.$

(l) Az erdokben, parkokban, k<iztertileti ziilddvezetben, hullad6kot lerakni, 6llatot legeltetni
tilos.

(2) Tilos erdotertileten, parkokban, az 610 f6k6l cserj6krol, gallyat, diszito lombot gyrijteni,
kiv6ve a bot, vesszo, diszito gally termds6t szolg6l6 erdo 6s min<isdgi tcirzsnevel6st
elosegito nyes6st.

Az avar is kerti hulladikok nyilttiri igetdse

15.$3

3 hatiilyon kiviilhelyezte az5l2O12.(IV.25.) sz rendelt, hat6lyos 2012.05.01-t6l



Kd zte r iileten k iildnb d zd tev i ke nys d g et
vdgzdk kdtelezetts dg ei

16.$.

(1) Az utcai frusok kdtelesek a rdsziikre kijeldlt helyet 6s annak kcizvetlen kornyezetdt
trsztin tartani, az irusititsb6l keletkezett hullad6kot cisszegyrijteni, 6s elszilllftSsSr6l,
elszillittatils 516 I go ndo sko dni.

(2) A szorakoztat6, venddgl6t6 egys6gek, iirusit6 helyek, i.izletek elotti, kdrtili jirdaszakaszt -
kdztertileti rdszt - a tulajdonos, iizemelteto (haszn6l6, b6rlo) az idbjdrdsi viszonyokt6l
fi.igg6en koteles a nyitva tartiis ideje alatt tisztfun tartani, nyit6s elott ds zirds utin
feltakaritani.

(3) Az alkalmi v6s6rok, kirakod6sok, bricsrik 6s egy6b kdztertiletet ig6nybe vevo
rendezv6nyek ideje alatt 6s ut6n a kozteriilet rendben tartisdt, takarititsitt az azt
enged6lyezo kdteles el6irni 6s a v6grehajtrlst ellenorizni.

(4) Koztertileten g6pj6rmtivek javit6sa, szerel6se 6s mos6sa 6s parkol6sa tilos, kiv6ve a
hirtelen fell6po hibAk elh6rit6srit celzo javititst.

(5) Szennlvizet, vagy m6s szennyezett folyaddkot , szenrryez6 vagy m6s eg6szs6gre 6rtalmas
anyagot kciztertiletre elsz6mi, kionteni vagy eldobni nem szabad.

(6) Tilos a kdzteriiletre zirt csapaddkrendszerben, valamint nyilt 6rokba szennyvi zet vagy
szennyezett folyad6kot kicinteni, vagy kivezetni.

Kdzter iileti szes zes ital fogt as zttis tilolma

17.$

(1) Homokszentgycirgy kdzs6g kozigazgatdsi teriilet6n a kozteriileteken a szeszes ital
fogyaszt6sa tilos.

(2) Az (1) bekezdds alkalmaziisa szempontj6b6l nem min6stil kciztertiletnek 6s a tilalom nem
vonatkozik:
a.) a vend6gl6t6 egysdgnek az 6nkorm6nyzattal k6t6tt koaertilet-haszniiati

meg6llapodris alapjrin haszniit teraszra, kerthelyisdgre, k<iztertiletre,
b.) A kdzsdgi rendezvdnyek sor6n (bricsri, maj6lis, egy6b iinnep vagy rende zveny stb.) a

rendezvdny teri.ilet6n fekillitott s6trak, elirusit6 pavilonok kcirnydkdre , a rendezv1ny
helyszin6re.

IV. r6sz

A ktizszolgdltatr[s ig6nybev6tel6vel iisszefii996 kiitelezetts6gek 6s jogosultsrigok

I. fejezet

Az ingatlantulajdonosok ds a gazddtkodd szervezetek hulladikkezeldsi kduzolgdltatds
igdnybevdteldvel kapcsolatos jogai ds kdtelezettsdgei

18.$

(1) Az ingatlantulajdonos kdteles az Onkorm6nyzat 6ltal szervezett kcizszolg6ltat6s
ig6nybev6telere: az ingatlan6n keletkezo teleptil6si szllird, hullad6k e rendeletben el6irtak
szerinti gyrij td sdre, a Kcizszo I griltat6nak tcirt6n6 6tad6sir a.



(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (l) bekezddsben foglalt kdtelezettseg az olyan
be6pitetlen ingatlana tekintet6ben, ahol senki sem tart6zkodik, 6s ahol teleptildsi szilird
hullad6k nincs vagy nem keletkezik.

(2a) Sztineteltethetd a szolgdltatds igdnybevdtele - a kozszolgdltatds igdnybevdteldre egdsz
dvben kotelezett ingatlanhaszndlf szdmdra - a bejelentdstdl szdmitott legfeljebb I dv
id6tartamra, ah a tdrolheddnyt eg,tedill haszndl6, {rdsbeli kazszolgdltatdsi szerzdddssel
rendelkezf ingatlanhaszndl1 2 naptdri h1napndl hosszabb ideig az ingatlant nem
haszndlja ds az tiresedds vdrhatd iddtartamdt - legkdsribb a szilneteltetds megkezddsdt
megelSzd 8 munkanappol bezdr1lag a Kdzszolgdltatd rdszdre lrdsban adott
nyilatkozattal, faxon, levdl vag,, e-mail formdjdban - bejelenti a Kdzszolgdltat1nak. A
beielentds megtdteldre csak a Kozszolgdltatfval szerz6ddses viszonyban dll6 vqg/ a
me ghat al maz o ttj a j o go s ul t.

(2b) Az ingatlan tovdbbi lakatlansdga esetdn a szilneteltetdsre vonatkozd igdnybejelentds - 8
nappal a szilneteltetds lejdrta elStt - irdsban adott nyilatkozattal, faxon, levdl vagy e-mail
formdj db an - me gi smd t el he t 6.

(2c) A beielentdsben foglaltak val1sdgtartalmdt a Kdzszolgdltat6 ellenririzni jogosult. A
szilneteltetds jogszeriitlen igdnybevdtele esetdn o Kdzszolgdltatd jogosult a szilneteltetdst
visszavonni.

(2d) Ha az ingatlan a szilneteltetdsi id1tartam lejdrta ekitt iljb1l lakottd vdlik, annak tdnydt a
K1zszolgdltatdval szerzcidott fel, vag,, meghatalmazottja k1teles tegaldbb 3 nappal
kordbban a Kozszolgdltat6nak [rdsban adott nyilatkozattal, faxon, levdl vag,, e-mail
for mdj db an b ej e I e nt e ni.

(3) Az az rngatlantulajdonos, akinek ingatlanin teleptilesi szil6rd hulladek keletkezik, de az
ingatlana egyidejrileg gazd6lkod6 szewezet cdgnyilv6ntart5sban bejegyzett sz6khely6til,
telephelydiil vagy fi6ktelepdi.il is szolgiil, koteles a teleptil6si szil6rd hullad6k6t a
gazdilkodo szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasdgi tev6kenys6ge sor6n
keletkezett teleptil6si szilitrd hullad6kt6l elki.il<initetten gytijteni 6s arra a kcizszolgrlltat6st
igdnybe venni, feltdve, hogy a gazdasiryi tev6kenys6gdvel dsszefligg6sben keletkezett
telepi.il6si szil6rd hullad6k6nak kezeldsdrol nem akozszolgitltatiis keretdben gondoskodik,
a vonatkoz6 j o g szabrilyban fo gl altaknak me gfel el 6 en.

e.s

(1) Gazdalkod6 szervezet akkor koteles a kdzszolgiiltat6s igdnybevdteldre, ha a gazd,as1gi
tev6kenys6gdvel dsszeftiggdsben keletkezett teleptil6si sziliird hulladdk6nak kezel6s6rol
(hasznositrlsiir6l vagy iirtalmatlanit6s6r6l) a Hgt. 13. $-6ban foglaltaknak megfelel6en
nem gondoskodik.

(2) A Hgt. 13. $-6ban eloirtak szerintinek minostil a telepiil6si szil6rd hullad6k kezeldse
(hasznosit6sa vagy ilrtalmatlanit6sa), ha a gazd6,lkod6 szervezet
a) a hasznositSsra vagy 6rtalmatlanit6sra vonatkoz6 kdtelezetts egerol az efie feljogositott

6s kcirnyezetvddelmi feltigyelos69 engeddly6vel rendelkezo kezelonek tort6no
iitadilssal, a kezel6s krilts6geinek megfizetds6vel gondoskodik, vagy

b) e kotelezettsdg6t a kdrnyezetv6delmi feliigyel6s6 g 6ltal engeddlyezett, megfelelo
hasznosit6 vagy 6rtalmatlanit6 elj6r6s, berendez6s, l6tesitmdny alkalmaz6s6val saj6t
maga teljesiti.

(3) A (2) bekezddsben foglalt k6telezettsdgdnek teljesitese ellen6re is kdteles a gazddlkod,o
szervezet a kozszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re, ha a kdzszolg6ltates keret6ben nyrijtott
hulladdkkezel6s a kdrnyezetv6delmi feltigyelos6 g iital igazoltan kdrnyezeti szempontb6l
a (2) bekezddsben foglaltakn6l ldnyegesen kedvezobb megold6ssal tortdnik.

@) Az ingatlantulajdonos ingatlan6n a gazdiikod6 szervezetnek az ingatlanon folytatott



gazdas{,gi tevdkenysdge sor6n keletkezett telepiildsi szil6rd hullad6ka tekintetdben az (l)-
(3) bekezddsben foglaltak az irdnyadok azzal, hogy a termel6s vagy szolgiitatls sor6n
keletkezo hintartdsi hullad6kkal egytitt kezelheto hulladdkot a hullad6k termeloje
(birtokosa) telephelye hatarain beltil hullad6kkezel6si enged6ly n6lktil gytijtheti,
szilllithatja es azt fizlkai elokezel6snek vetheti al6.

(5) A gazd6lkod6 szervezet a nem a gazdasiryi tev6kenys6g6vel cisszefiigg6sben keletk ezett, a
haztartisi hullad6khoz hasonl6 jellegti 6s <jsszetdtelti telepiil6si szil6rd hulladdk6nak
kezel6sdrol akozszolgitltat6s keretein kfviil gondoskodhat az (2)bekezdes szerint.

20.s

(l) Az ingatlan tulajdonos k<iteles az ingatlan6n keletkezo telepiil6si szikird hulladdkot az e
rendeletben meghatirozott m6don 6s helyen gytijteni, tovribb6 hasznosit6siir6l vagy
irtalmatlanit6srir6 I gondo sko dni.

(2) Alapvet6 k6teless6ge e tekintetben, hogy:
a) az ingatlaniin keletkezo teleptildsi szillrd hulladdk kezel6sdre az cinkorm inyzat iital

szewezett kcizszolgriltatrist igdnybe vegye, 6s a hullad6kot az e rendeletben
felj ogo sitott hullad6kkezel6nek 6tadja,

b) a hullad6k gytijtdse sor6n megfelelo gondossriggal j6rjon el annak erdek6ben, hogy a
hulladdk miisok dlet6t , testi dpsdget 6s egdszs6g6t, valamint jo kozerzetdt ne
veszllyeztesse, a kcizsdg term6szetes 6s dpftett k<irnyezetdt ne szennye zze, anciv6ny ds
6llatvil6got ne k6rositsa, akiizrendet 6s akozbiztons6got ne zavarja.

(3) Az ingatlan tulajdonosa koteles a kcizszolgiiltat6nak bejelenteni, ha tulaldonos v6ltoz6s
vagy egydb ok miatt a kcizszolgiitatds igdnybev6teldre kcitelezette viiik.

ft) Az ingatlanhaszndl1 szemdlydben ds az alkalmazott tdrol6eddny adataiban bekovetkezefi
vdltozdst a Kdzszolgdltat6nak l5 napon belul irdsban be kelt jelenteni. A vdltozds
bejelentdsdnek e bejelentds megtdrtdntdt kaveiS h6nap l. napjdig akozszolgdltatdsi anha ndl6 kaieles megfizetni.

II. fejezet

Adatszolgdltuttis i ds nyilvdntartds i kdtelezettsig

21.$ - 22.9. (hatr[lytalan 2016.07.01-t6t)

V. r6sz

A hu llad6kkezel6si kiizszolg:iltatr{sok elLfltrflsr{nak rendj e
I. fejezet

A telepiilisi szildrd hulladik gyiijtdse, begtiijtdse, szrillirdsa is drtalmatlanftdsa
H ulladd ks zdllitds re ndj e

23.S.

A hulladdk begyrijtdsdnek 6s elszSllitdsitnak rendjdt 6s gyakoris6g6t e rendelet hat1rozza
meg. A kdzszolg6ltat6 jogosult az ntvonal 6s a rendeletben meghat drozott kcitelez6
gyakorisrig mellett a heti idopontok meghatirozisina. Ha az ritvonal es az idopont
viitozik, arr6l a kcizszolg6ltat6nak kell a lakoss6got 6rtesitenie.
A hullad6ksz6llit6s gyakorisriga a kdzsdg illet6kessdgi tertilet6n heti egyszeri alkalom.

(l)

(2)



(3) E rendeletben meghat6rozott gyakoris6gri hullad6ksz6llitris mellett, ha az
ingatlantulajdonosnak t<ibblet telepiil6si sziliird hulladdka keletkezik a kcizszolgiitatonii
megv6sarolt es erre a celra rendszeresitett hulladdkgyrijt6 zsiikba helyezheti el.

(4) A hulladdkkezel,lsi kazszolgdltatds igdnybevdteldhez lakossdgi egyedi tdrol1eddnyre
vonatkozd irdsbeli kozszolgdltatdsi szerzddds megkAtdse szilksdges. Amennyiben a
hulladdkkezeldsi kazszolgdltatds igdnybevdteldre kdtelezett a szerzriddsk\tdsi
katelezensdgdnek nem tesz eleget, ilgy a (2) bekezddsben meghatdrozott gltakorisdgil
t ir it d s d ne k m e gfe I e I 6 s z dml a ki dll it ds dr a j o go s ul t a Ka z s z ol gdl t at 6.

Sp e c id I is r e n de I ke zd s e k a h ullu di ks ztil litds id ej d re

24.$

(1) Ha a kozszolgiitato 6ltal megrillapitott rendszeres szrillit6si nap tinnep vagy
munkasztneti napra esik, ha az cinkorminyzat 6s a sz6llit6 miisban nem 6llapodnak meg a
hullad6kot a kcivetkezo munkanapon kell elszdllitani vagy a lakossrig el6zetes 6rtesitdse
mellett a Kiizszolgiitat6 riltal me gj el 6 lt i dcipontban.

(2) Ha a gytijt6eddnyzet iirit6se az ingatlantulajdonosok hib6jrib6l marad el, akkor az tiritdsre
csak a kdvetkezo szrillit6si napon keriil sor. Ilyen esetben azonban soron kivtili
szolgiitatds is rendelheto dij ellen6ben a kozszolgitltat6t6l.

H u I I a d d k gt iij t 6 e d i ny ze t r e n d e I k e zd s r e b o c s ti t ds a

2s.$

(l) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkez o vagy birtok6ba kertilt teleptil6si szilard
hulladdkot a kdmyezet szennyezds6t megelozij, kilrosfteset kiz6r6 m6don kciteles
gyrijteni, ds ahhoz a Ktizszolgitltat6 sziillft6eszkozehez rendszeresitett gytijtoeddnyt
kriteles haszniilni.

(2) A 385/2011.(X11.31.) Korm.rendelet 7.$(la) b) pontjdban meghatdrozottak szerint a 60
literes g1,'iijt6eddnyt csak a lakdingatlant egtedtil ds Zlenirclszeri;en haszndl6
termdszetes szemdly vdlaszthatja. Annok tdnydt, hog,, a lak1ingatlant egtediil ds
dletvitelszertien haszndlia a Homol<szentgtdrgyi Kr;zos Onkormdiyzati Hivatal dltal
kidllitott igazolds iltjdn a kazszolgdltat| rdszdre bizonyitja.

26.S

(l) Az ingatlantulajdonosnak a hullad6k gytijt6se sor6n megfelelo gondosstiggal kell eljrimi
annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6ps6gdt, eg6szs6get Zs iO k1zeizetet
ne vesz6lyeztesse, a term6szetes 6s 6pftett kdmyezetet ne szennyezze, a nciveny- 6s
6llatvilrigot ne k6rositsa, akozrendet 6s akozbiztons6got ne zavarja, 6,s az ingatian6n
keletkezo hullad6k mennyisdg6t alacsony szinten tartsa.

(2) Ha az ingatlanon keletkezo hulladdk mennyisdge nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az 6tadott gytijtoed6nyek rirtartalm6t, 6s az ingatlantulajdonos elmulasztja 

-a

bejelentdsi kcitelezetts6g6t, a Kozszol gilltat6 koteles a tcibblet hulladdk kezel6s6re
rendszeresitett jeldlt zsitkba kihelyezett hullad6k elszilllitfusfura. A t6bbletdijat a
tulajdonos a hulladdkgyrijto zs6k megvris6rl6s6val fizeti meg.

II. fejezet
Hulladd kgy iijt6 edd nyzet h aszndlatdval is



tisztdntartdsdval kapcsolatos elfilrdsok

27.S.

( 1 ) A hullad6kgytij to ed6nyeket csak annyir a szabad megtcilteni, ho gy azok zirhat6ak
legyenek. A gy'tijtoedenyzetbe a hulladdk bedcingcildse vagy tdmririt6se tilos! Az ed6nyek
iiritdse soriin figyelemmel kell lenni arra, hogy a gytijtoeddnyzetteljes kitirit6sre keri.ilj6n.
Nagyobb terjedelmti hullad6kot a gyiijt6eddnyzetbe helyez6s el6u a megfelelo m6rettire
fel kell darabolni.

(2) A gyiijtoed6nyzetben tilos olyan hullad6k elhelyez6se, amely az eddnyzetet, a
sz6llit6eszkdzt, vagy a sziilito szemllyzet testi 6psdg6t vesz6lyezteti.(Kiikincisen tegla,
beton, vas, stb.) Tilos a gytijtoedenyzetbe foly6kony, mergezo, ttizvesz{lyes 6s
robbaniisvesz6lyes anyagot, 6llati tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely
veszelyeztetheti a begytijt6st, tirit6st vegzo szemdlyek, vagy m6sok 6let6t, testi 6psdgdi,
eg6szs6g6t.

(3) Ha a gyrijt6eddnyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az ed6nyben
<isszetcimcirodcitt vagy befagyott, illetve a tiltiis ellendre az edenyben levo hulladdkoi rigy
cisszeprdseltek, hogy emiatt az edenyt tiriteni nem lehet az ingatlan tulajdonos a
kozszolgiitat6 felhiv6s6ra kciteles az eddnyt tirithetovd, illetve hasznrilhat6vii tenni.
Kdteles e fenti tev6kenys6ge miatt bekcivetkezo krirt megtdriteni.

4) Kozszolg6ltat6 az iitala a gytijtoed6nyben ( kuka ) okozott kdrt k6teles megt6riteni a
tulajdonos reszere.

III. fejezet

Nem rendszeres kiizszolgr{ltatrisok

A nagt darabos telepiildsi szildrd hultadikra
vo natkozd re ndelkezis e k

28.$

(l) a/ A nagy darabos hulladdk (lom) gytijtdsdrol, elsziillit6srlr6l 6s iirtalmatlan itirsirol a
Kcizszolg6ltat6 dvente egy alkalommal a hulladdkkezeldsi kitzszolgiitat6s keret6ben -kiil<in dij felsz6mitrisa ndlktil - gondoskodik. Lebonyolit6srir6l 6s riegsze rvezes6r6l, a
hullad6k elsz6llitSsar6l 6s iirtalmatlanittsir6l a kcizszol gdltat6 gondoikodik.

b/ AKdzszolgSltat6 kizirolag a lakoss6gn6l, ahL^art6sokLan tepzoacitt, de a rendszeres
hullad6ksz6llitiisra haszn6latos gyrij toed6nyekben el nem helyezheto nagy darabos
hulladdk elsziilitdsina k<iteles. A Kcizszolg altat6 6ltal akozsiolgaltatris feret6ben
szervezett lomtalanit6si szolg6ltat6s semmilyen miis hulladdkra(epiteri tdrmelekre,
j6rmtironcsra, biohullad6kra, rendszeres hintartisi szil6rd hulladdkra) nem terjed ki.

(2) Az (1) bekezd6sben meghatirozott szolgiitatirs id6pondrir6l minden 6v6en akoiszolg6,l-
tat6 ds a polgilrmester rillapodik meg. A lakossrig drtesit6se az cinkorm6nyzat feladata.

(3) A hulladdkot az ingatlantulajdonos legfeljebb a szdllitdst megelbz| nap 18 6r6ja utrin
helyezheti ki az ingatlana elotti kciztertletre.

(4) Az elsz6llitand6 hulladdkot rigy lehet a k<iztertiletre kihelyezni, hogy az a jirmii es a
gyalogos forgalmat ne akad6lyozza, azoldtertileteket 6s anlvenyzeteine kiirositsa.

Lakosstigi veszdlyes hulladikok giijtise is sztillitdsa



2e.$

(1) Minden tevdkenysdget, amelynek v6gz6se sor6n veszdlyes hullad6k keletkezik, rigy kell
vdgezni, hogy a vesz6lyes hullad6k mennyis6ge, illetve vesz6lyess6ge a lehet6 legkisebb
legyen, illetve a hasznosit6s6t min6l nagyobb m6rt6kben segitse elo.

(2) A vesz6lyes hullad6k birtokosa kdteles megakad6lyozni, hogy tev6kenys6ge vdgz6se

sorrin a veszdlyes hullad6k a talajba, a felszini, a felszfn alatti vizekbe, a levegobe jutva
szennyezze vagy k6rositsa a k<irnyezetet.

(3) Az (1)-(2) bekezddsben meghatarozott kovetelmdnyek teljesit6se 6rdekdben a

h5ztart6sokban keletkezett vesz6lyes hullad6kokat az ingatlantulajdonos koteles a

telepiil6si szil6rd hullad6k m6s <isszetevoitol elkiilonitetten gyrijteni 6s a vesz6lyes

hullad6k 6tv6tel6re feljogositott hullad6kkezel6nek atadni, illetve az egyes vesz6lyes

hullad6koknak a tdbbi hulladdkt6l val6 elkiiklnitett gyrijt6s6t biztosit6 gytijtohelyeket
ig6nybe venni.

(4) A h6ztart6sokban keletkezo veszelyes hullad6kokat 6vente egyszer a kozszolgiitat6
t6rit6smentesen gyrijti 6s sz6llitja, valamint gondoskodlk az ixtalmatlanit6sukr6l.

(5) A vesz6lyes hulladdkgyrijt6s idopontj6r6l a polg6rmester 6s a kdzszolgSltat6 evente

6llapodik meg. A lakossdgot a veszdlyes hulladdk gffites6nek idopontj616l az

dnkorm6nyzat 6rtesiti.

4 te lep iilisi s zildrd h ulladik kduzolg riltatds keretd ben

td rtd n 6 s ze I e kt{v b e gt iij td s e

30.s

(1) A lakoss6g a teleptil6si szil6rd hulladdk m6s dsszetevoitol elki.ildnitetten gytijtheto papirt,
mtianyag [veget a Kozszolgiitat6 riltal mrikridtetett hullad6kgytijto szigeteken helyezheti
el.

(2) Gytijtosziget haszn6lata esetdn a hulladeknak az elhelyezf,s ce\ira szolgril6 helyre tdrt6no
szl,llititsitr6l az ingatlantulajdonos gondoskodik. A hullad6kot a kijelolt helyen - a

Kozszolgriltat6 eloirSsaira is tekintettel - rigy kell elhelyezni, hogy az m6s

hullad6kfajt6val ne keveredjen 6s a kornyezetet ne szennyezze.
(3) A szelektiven gyrijtritt hullad6k elhelyez6sdre szolg6l6 szabviinyos gyiijtoedenyek

elhelyez6s6rol, az ed6nyek iirit6s6r61, karbantart6s6r6l 6s fert6tlenit6s6rol a

Kozszolgiitat6 gondo skodik.
(4) A gyujtoszigetek es k6my6ki.ik tiszt6n tartdsdrol, a h6 6s sikoss6g mentesit6s6rol az

tinkormiinyzat gondoskodik.

Epttisi tdrmelik elhelyezdsire vonatkozd elfiirdsok

31.$

(l) Az 6pit6si tormel6k- mint hullad6k elsz6llitisttra- az ingatlan tulajdonosa, llletoleg az

k6teles( elsz6llft6sra kcitelezett) akinek a tev6kenys6ge r6v6n a hulladdk keletkezett.
(2) Az dpit6si tdrmel6ket az elszilllit6sra kcitelezett az onkorm6nyzattal tdrtent elozetes

egyeztet6s ut6n a kijel6lt helyre szfllithatja.



VI. r6sz

A kiizszolgfltatis dijfizet6se

32.$

(1) Az onkormdnyzati hullad,lkgazddlkoddsi kddeladat elldtdsdhoz kapcsolddd
hulladdkgazddlkoddsi kr)zszolgdltotdsi dijat a Koordindlf szerv szedi be ds kezeli a
kozszolgdltatds keretdben keletkezri kintldvdsdgeket. A Koordindlf szerv a

kazszolgdltatdnak a kozszolgdltatdsi szerz6ddsben rdgzltett feladataidrt a

hulladdkgazddlkoddsi kbzszolgdltatdsi d{j megallapftdsddrt felelSs miniszter dltal
me ghatdrozott szolgdltatdsi dij at fizet.
(2) Az ingatlanhaszndl1 vdltozdsa esetdn a k1zszolgdltatds dijdt az ingatlanhaszndlf
vdltds bejelentdse h1napjdnak utols6 napjdig a rdgi, azutdn pedig az ilj ingatlanhasznal6
kbteles fizetni.
(3) Az ingatlanhaszndl6nak nem kell kozszolgdltatdsi dijat fizetni azoltra a hfnapoba,
amelyek sordn a ki;zszolgdltatds igdnybevdtelre vonatkoz6 kotelezettsdge a 18.$(2a)-(2d)-
b an fo gl alt ak al apj dn s ziine t e l.

(4) A Koordindlf szerv s klzszolgdltatdsi dijalvavonatkozd szdmldkot a 69/2016.(111.31.)

Korm.rendelet 20.$.(1) bekezddse szerinti adatszolgdltqtds alapjdn dllitja ki.

(5) A Koordindlf szerv a kiszdmldzott ds az ingatlanhaszndli dltal hatdridcin belill ki nem

fi z e t e t t ka z s z o I gdl t at ds i dij b e haj t ds a d r de kd b e n i nt d zke di k.

33.$ (hatflytalan 2016.07.0r-t6l)

VII. r6sz

Fel el6ss 69 a hullad6kgazdr{lkod rlsi sza bf lyok megtartf srl6rt

Altalfnos j ogi felel6ss6g

34.S

(l) Aki tevdkenys6g6vel vagy mulaszt6s6val a hulladekgazdiikod6si jogszab6lyokban vagy

rei vonatkoz6 hat6s6gi hatirozatban foglalt kiitelezetts6g6t megszegi 6s ezzel a

k<imyezetet vesz6lyezteti, szernyezi vagy k6rositja, vagy tevdkenysdg6t a

kdrnyezetv6delmi eloir5sok megszegdsevel folyatj a, a mas jogszab6lyokban foglaltak
szerinti (btintetojogi, polg6ri jogi, kozigazgatdsijogi stb.) feleloss6ggel tartozik.

(2) A jogellenes tevdkenys6get folyat6 koteles
a) az iitala okozott krimyezetvesz6lyeztet6st, illetoleg kdmyezetszennyezest

megsztintetni, illetoleg kcimyezetk6rosit6st abbahagyni;
b) az illtala okozott k6rok6rt helyt6llni;
c) a tevekenys6get megelozo komyezeti 6llapotot helyre6llitani.

(3) A jogellenes tevekenys6g6rt val6 feleloss6g - az ellenkezo bizonyitdsdig - annak az

ingatlannak a tulajdonos6t 6s birtokos6t (haszn616j6t) egyetemlegesen terheli, amelyen a

tev6kenys6 get fo lytatj 6k, ill eto I e g fo l1'tatt6k.



(4) A tulajdonos mentesiil az egyetemleges feleloss6g al6l, ha megnevezi az rngatlan
t6nyleges haszn6l6j6t vagy a hullad6k tulajdonos6t, 6s k6ts6getkizitr6an bizonyitja, hogy
a felel6ss6g nem 6t terheli

A h u I ladd k ke zelds s e I 6 s s zefi g g 6 kdte le zetts d g e k e lle n 6rzds e

3s.$

(1) A teleptil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos kdzegdszsdgiigyi rendelkez6sek ellen6rzds6t
az Allami Ndpeg6szs6gtigyi 6s Tisztiorvosi Szolg6lat V6rosi Intezete v6gzi.

(2) A telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kcitelezetts6gek teljesitds6nek ellenorz6se - a
magasabb szintri jogszab6lyokban 6s a jelen rendeletben foglaltak alapj6n - a jegyzb

feladata.
(3) A kornyezetvddelmi hat6s6gok a ktilon jogszab6lyokban meghat6rozott ktirben

rendelkeznek ellenorz6si 6s intdzked6si j o go sitviinyokkal.
g) Az ellenorz6sre jogosultak szab6lys6rt6si feljelent6st tehetnek 6s - jogszabdlyban

meghat6rozott kdrben - szab6lysdrt6si birs6got, illetve hulladdkgazd6lkod6si birs6got

szabhatnak ki.

H u I I a d i k g a zd d I k o d ris i b ir s d g

36.$

(1) Aki tevekenys6g6vel vagy mulaszt6s6val:
a) a hullad6kgazd6lkod6ssal kapcsolatos jogszab6lyok vagy a re6 vonatkoz6 hat6s6gi

hatirozat eloir6sait megs6rti, illetve az azokban foglalt ktitelezetts6g6nek nem vagy

nem megfeleloen tesz eleget,
b) a hat6s6gi enged6lyhez, hozzitjitrulilshoz. bejelent6shez k<jtott hullad6kgazd6lkoddsi

tev6kenys6get enged6ly, hozzi$itrtl6s vagy bejelent6s nelktil, vagy att6l elteroen
vdgez,

c) a hullad6kgazd6lkod6sra vonatkoz6 eloir6sok megs6rt6s6vel a kornyezetet
v eszely ezteti, k6ro sitj a

hulladdkgazd6lkod6si birs6got kdteles frzetni a magasabb szintri jogszab6lyok

alapjin,

(2) A hulladekgazd6lkod6si birs6got a kornyezetv6delmi hat6s6g szabja ki.
(3) A jegyzo a kiilon jogszab6lyban meghatdrozott esetekben hulladdkgazd6lkod6si birs6g

kiszabSs6ra jogosult.
(4) A hulladdkgazd6lkod6si birs6g nem mentesit a biintetojogi, a szab6lys6rt6si, tov6bb6 a

k6rt6rit6si feleloss6g, valamint a tev6kenysdg korl6tozdsitra, felfiiggesztdsdre, tilt6s6ra,

illetoleg a megfelelo v6dekezds kialakitdsira, a termdszetes vagy kor6bbi kcimyezet

helyre6llit6s6ra vonatkoz6 kotelezetts6 g telj esit6se al6l.
(5) A jogerosen kivetett hulladdkgazd6lkod6si birs6g ad6k m6dj6ra behajthato koztartoztts.

VIII. r6sz
Szabrilys6rt6sek

37.$

(l) Hatdlyon kivill helyezte a 6/2012.(V.30.) rendelet, hatdlytalan 2012.06.01-tdl.



(2) Hatdlyon kivill helyezte a 6/2012.(V.30.) rendelet, hatdlytalan 2012.06.01-tdl.

Vegyes ds hatdlyba ldptetd rendelkezdsek
38.$

(1) E rendelet 2004. december 01. napj6n 16p hat6lyba. Kihirdet6s6r6l a jegyzo

gondoskodik.
(2) E rendelet hat6lybaldp6s6vel egyidoben hatiiyittt veszti a Homokszentgyorgy Kozs6gi

$nkormanyzatKepvrselo-testtilet6nek ll12000.lIX.l8.lsz. rendelete a helyi komyezet

v6delmdrol, a kdztertiletek 6s ingatlanok rendj6rol, teleptil6s tisztas6g6r6l.

(3) E rendelet a Magyar Koztfrsas6g 6s azBur6par Kozdss6gek es azok tagrillamai kdzott

t6rsul6s l6tesit6sdrol sz6l6, Briisszelben, 1991. december l6-aral6irt Eur6pai

Megrillapod6s t6rgykcir6ben, a Meg6llapod6st kihirdeto 1994.6vi I. torv6ny 3. $-6val
risszhangban azBuropai Kozdssegek k6vetkezo jogszabitlyaival osszeegyeztetheto

szab iiy o zttst tartalm az :

a) a Tan6cs glll56lEGK ir6nyelv6vel m6dositott751442/EGK ir6nyelve a hullad6kr6l;

b) a Bizotts agg4l3lfiKhatbrozata a75l442lEGK irrlnyelv 1. Cikk a) pontja 6rtelm6ben

vett hullad6kj egyz6krol ;

c) a Bizotts ag g O t Z SO tOK hatirozata a 7 5 I 4421EGK ir6nyelv II/A 6s II/B fi.iggelekeinek

kiigazitirsitr6l;
d) a Tan6cs gl lC-76101 hatirozataa hullad6kgazddlkodSs kozdss6gi strat6gi6j616l.

(4) E rendetet 32.g.(3) bekezd6sdt 2Oll.janu6r 1 napj6t6l kell alkalmazni a 61201,1.(V.03.) sz.

onkorm6nyzati rendelet 2.$.(1) bek. alapj6n.

(5) E rendelet 5.$.(4) bekezdds6nek elso mondat6t 6s 23.$.(a) bekezd6s6t

kell alkalmazni.
(6) E rendelet 32.$.(l) 6s 32.$.(3)
janu6r 1. napj6n hatillyirt veszti.

bekezd6se 2012. december 30-an l6p

(7) E rendelet 6.$.(1) bekezd6s c.) pontja 6s 7.$'(1)

napj6n hat5lyukat vesztik.

A rendelet egysdges szerkezetbe foglalva: Homokszentgy<irgy, 2016.julius 4'

2013.janu6r l-tol

hat6lyba 6s 2013.

Czinke J6nos sk.

Polg6rmester

dr. Sponga Margit sk.
jegyzo


