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IJusztot Kozsdgi Onkorm6nyzat Kdpviselo-testi.ilete az 1990. dvi LXV.tv. 8. $. (l)-(2)
bekezd6se, 16. $,(l) bekezdese, a 2000. evi XLIll. tv. 23.g., es a 25.g. (l)-(3) bekezddsdben
kapott fblhatalmazdssal dlve, a vdgrehajtds6ra kiadott 2l3l2O0l.(XIl.l4.), a
24112000.(XII.23.) a 24212000.(XII.23.) Korm. rendeletek, valamint a l6/2002.(tV.l0.) Erl
M. rendeletre is figyelenrmel azalilbbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet c6lja

r.$.

A rendelet cdlja, hogy ktiztisztas6g, a ktirnyezetvddelem ds a kdzegdszsegtigyi
kovetelmdnyeknek nregfbleloe n szab|ly ozza:

a) a telepiilesi szil6rd 6s folydkony hulladdk dsszegytijtdsdre, elsz6llit6s6ra is
6rtalmatlanitds6ra szervezett kdtelezo helyi kdzszolg6ltatds igenybeveteldnek is
biztonsdgos ellen6rizheto teljesitdsenek rendjet, valamint

b) a kotelezo kozszolg6ltat6ssal osszefiiggo jogokat ds kcitelezettsegeket.

2.$.

Altak{nos rendelkez6sek

(l) A kepvisel6-testtjlet a telepillesi szildrd es folydkony hulladdk rendszeres
dsszegyiijtdserol elsz6llit6s6r6l ds drtalmatlanft6s6r6l kotelezo helyi
kdzszolg6ltatds ird6n gondoskodik.

(2) A kritelezo helyi k<izszolgdltat6s lluszt6t kdzsdg egdsz klzigazgatlisi teriilet6re
kiterjed.

(3) A kdzsdg kozigazgatdsi tertiletdn l6v6 valamennyi ingatlan tulajdonosa,
tulajdonosi kdzcissdge, tdrsash6z tulajdonosi kcizdssdge, haszn6l6ja, birtokosa,
kezeldje (tov6bbiakban egyUtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkez6, illetve
felgyiilemlo telepiildsi szil6rd ds folydkony hulladek cisszegyiijtes6r6l,
elszdllitdsdr6l, es drtalmatlanitds6r6l jelen rendeletben szervezett toteieio tretvi
kozszolgdltatds igenybevdtele ritj6n koteles gondoskodni.

(4) A rendelet hat6lya nem te'ied ki a veszdlyes hulladekokra.
(5) A kdtelezo kdzszolg6ltat6st a tulajdonosnak nenl kell azokon a beepitetlen

ingatlanokon igenybe venni, amelyeken telepiilesi szil6rd vagy folyekony hglladik
nem keletkezik €s nem gyiilemlik fel.
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(6) A rendeletben meghat6rozott telepi.il6si szildrd hullad6kkal kapcsolatos helyi
kdzszolgAltatds teljesitds€re jogot szerzett krizszolgdltato : DDMI-IG Duna-Drdva
menti I{ulladdkgazddlkoddsi Kft.

(7) A rendeletben meghat6rozott folydkony hulladekkal kapcsolatos helyi
kdzszolgdltatds teljesit6sdre szerzett szolgdltat6 a kdzszolgAltat6.

(8) A kdtelez6 helyi kdzszolg6ltat6s krirdbe tartoz6 tev€kenysdget kizir6lag a

kdzszolgdltat6 vdgezheti.

. 
4.$.

Ertelmez6 rendelkez6sek

(l) Il6ztart6si hullad6k: Az emberek mindennapi elete sor6n a lak6sokban, valaminta
pihen6s, tidiil6s cdljAra haszndlt helyisdgekben, 6s a lak6hdzak krizos haszndlatri

helyisdgeiben €s terUletein, valamint az intdzmenyekben, rendszeresen keletkezo

hulladdk (szemdt).
(2) E*vdb szil6rd hullad6k: Az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgdltat6 is

egyeb gazdashgi tevdkenysdg vdgzdse sordn, valamint az onkormAnyzat ds mds

kdzintdzmdnyekben rendszeresen keletkezo szil6rd hulladdk, illetoleg a

krizteriileteken keletkezo vagy felhalmoz6d6 szil6rd, az iira haszn6latra keriil6
hulladek kiv6teldvel.

(3) telCpiil6si sz-iJ.Ed hullaSlek; A hAztart6sokb6l szdrmazo szil6rd hulladek, illetolega
lrriztartAsi hulladdkhoz hasonl6 jellegii €s dsszetdtellJ azzal egytitt kezelheto mds

egydb szildrd hulladdk, amely szabvdnyos gytijt6tartAlyban dtmenetileg t6rolhat6.

rendszeres gytijtdjdrattal zdrtrendszerii cdlgeppel szdllithat6 ds az inlalmatlanit6
helyen elhelyezheto.

(4) Folydkony hulladdk: Az a liulladdkke v6lt folyaddk, amelyet nem vezetnek el, is
nem bocsdtanak ki szennyvizelvezeto hdl6zaton, illetve szennyviztisztit6 telepen

keresztiil.
(5) Lomtalaqjt4s.el6 tartoz6 hullad6k: a h6ztart6sokban alkalmilag keletkezo nagyobb

mdretii darabos hulladdk, amely szabvdnyos gytijtdtart6lyba nem gyujtheto es

rendszeresen gyrijtdj6rattal nem sz6llithat6 (nagyobb h6ztart6si eszkdz,

berendezdsi tdrgy, britor stb.).
(7) Ktizszolg6ltat6: I-luszt6tkdzsdg kozigazgatdsiteriiletdn a rendelet 3.$-a drtelmdben

a kdzszolg6ltatds teljesitdsere kizdr6lagos jogosults6ggal rendelkez6 tdrsas vagy

egydni v6llalkozds.
(8) Ilullad€kkezSlgsi k0zszolg6ltat6si dii: A tulajdonos 6ltal a kcizszolgdltatris

teljesitesdre kizdr6lagos jogot szerzett a kozszolgdltat6nak fizetendo, a kdpvisel6-

testi.ilet 6ltal rendeletben megdllapitott dij, amely tartalmazza a teleptilesi szildrd 6s

folydkony hulladek szdllitds6nak, begytijtdsenek 6rtalmatlanit6 helyen ttirtdno

elhelyezds6nek 6s drtalmatlanit6s6nak dijh6nyadAt is.

(9) Gy6rt6: A term6k el66llit6ja, illet6leg ktilftildi gydrt6 esetdn import6l6ja.
(10) Termel6: Akinek a tevdkenys6ge sor6n a hullad6k keletkezik, vagy tevdkenysdge

kovetkeztdben a hullad6k jellege 6s dsszet6tele megv6ltozik.
(ll) Ilulladdkkezelo: Aki a hulladekot gazdashgi tevdkenysdge kcirdben a hulladek

birtokosAt6l 6tveszi, kezeli.
(12) Ujta haszndlat_: A termdknek az eredeti celra tort6n6 ismdtelt felhaszn6ldsa, a

tdbbszdr felhaszn6lhat6 rijratdltheto termdk a forg6si ciklusb6l tdrtdn6 kilepdsekor

v6lik ltulladdkkd.



(13) I-lasznosft6s: A hulladdknak vagy valamely cisszetev6j6nek a termeldsben vagy a

szol gdltatdsban trirtdn6 felhaszndl6sa.
(14) Artalmatlanit6s: A hulladek okozta kdrnyezetterhelds csdkkentdse, kdrnyezetre

veszdlyeztet6, szennyezo, k6rosit6 hat6sdnak megsziintet€se, kiz6rdsa, a kdrnyezet
elemeitol t<irldno elszigeteldssel vagy anyagi minoseg6nek megv6ltoztat6s6val
tdrtdno elj6r6sok valamelyikdnek alkalmaz6sdval.

(15) Kezelds: A hulladek veszelyeztet6 hatdsainak csokkentds€re a

kdrnyezetszennyezes megeloz6sdre ds kiztrilsira, a termeldsbe vagy a

fbgyaszt6sba tcirtdn6 visszavezetdsdre ir6nyul6 tevdkenysdg, valamint a kezeldst
megval6sit6 elj6rds alkalmaz6sa, beledrtve a kezel6 ldtesitmdnyek utogondoz6sdt
is.

(16) Gytijtds: A hulladek rendezett dsszeszeddse, vdlogat6s, a tovdbbi kezeldsre trirtdn6
elszdll it6s drdekdben.

(17) Begytij.t€S: A hulladek birtokosaitol tort6n6 dtvdtele, a hullad6k birtokosa, vagya
begyujt6 telephelydn, tov6bbd a begyiijt6helyen (gyrijt6pontokon, hulladekgytijt6
udvaron, tdrol6- kezelo telepen) 6s a tov6bbi kezel6s drdekdben tdrt6n6
dsszegyrij tds vdlogatds, a begyiij to tel ephely6n.

(18) Sz6llit6s: A hulladek telephelyen kfviili mozgat6sa, bele6rtve a sz6llitmdnyozdst ds

fuvarozdst is.
(19) Elokezeles: A hulladek begyiijtdsdt, t6rol6sdt, hasznosit6s6t, illetoleg

6rtalmatlanit6s6t elSsegit6, azok biztons6g6t ndvel6, a kdrnyezetterhelest
csokkent6 tev6kenysdg, amely a hulladek fizikai, kemiai, biologiai
tul aj dons6gainak rnegvdltoztat6s6val j 6r.

(20) f6rol6s: A hulladdknak termeloje 6ltal a kdrnyezetvesz€lyezteteset kizdro m6don

vegzett 3 evn6l rdvidebb ideig tart6 elhelyezdse.

II.

A k6pvisel6-testiilet feladatai

s.$.

A kepvisel6-testulet feladatai kiil6n<isen:

(l) A kdtelez6 helyi kdzszolgdltat6s kdrdbe tartoz6 telep0ldsi szildrd ds folydkony
hulladek dsszegyiijtdsdnek, 6rtalmatlan(t6s6nak, valamint a kotelez6 kdzszolgdltatas

rendj€nek rendeletben tdrtdn6 szab|lyozttsa 6s a rendeletben foglaltak betartdsdnak

ellen6rzdse.
(2) A kdzszolg6ltat6 kiv6laszt6sdnak celj6b6l pd,lydzat kiirdsa, ap|lyAzat elbir6l6sa,6sa

krizszolgdltat6 kijeloldse, a kozszolg6ltat6val a kdtelezo kdzszolg6ltat6s rdszletes

feltdteleit tartalmaz6 kozszolgdltatdsi szerz6dds megkdtdse.
(3) A kdtelezo kdzszolg6ltatds dij6nak, esetleges kedvezm6nyeknek, illetve a

szol96ltat6s ingyenessdgdnek megdllapit6sa.
(4) A teleptilesi szildrd hulladek drtalmatlanitdsa, illetve hasznositis6ra szolg6l6 - a

jogszab6lyokban meghatdrozott mtiszaki vddelemmel rendelkezo kozszolg6ltatds
teljes(tdsdvel osszefiigg6 hatos6gi jogok gyakorldsa €s ezzel kapcsolatos feltetelek
megteremtdse.



(5) A telepiildsi szildrd hulladdk hasznositdsdnak, irjra haszn6latdnak, ds M.

6rtalmatlanit6 hulladdk mennyisdgdnek csOkkentdse 6rdekdben a szelektiv
hulladdkgytijtds elterjesztdsdnek t6mogat6sa.

(6) A sziiks6ges adatok ds inform6ci6k rendelkez6sre bocsdtds6val a krizszolg6ltati
tevdkenysdgdnek segitdse.

(7) A kotelezo kdzszolgdltatdssal ds a kdzszolg6ltat6val kapcsolatos tapasztalatok
6venkenti drtdkeldse.

III. fejezet

A tulajdonos kdtelezetts6gei

6.$.

(l) Az ingatlan tulajdonosa kdteles az ingatlan6n keletkez6, az ideiglenes t6rol6sra
szolg6l6 (kdzmiipotl6) ldtesitmdnyek, berendezdsek Uritdsdbol szilrmaz6, illetve
ktiziizemi csatornahdl6zatba, vagy m6s m6don befogad6ba, vagy
szennyviztisztit6ba nem vezetett foly6kony hulladdkot, valamint a teleptilesi
szildrd hulladekot gytijteni, tovdbbd az annak begyujtdsere feljogositott
hulladdkkezel6nek etadni.

(2) A tulajdonos az ingatlanon hulladdkot nem halmozhat fel, es az ingatlanon
keletkezett hulladekot kozteriiletre csak az elszirlliths idejdre helyezheti ki.

(3) A tulajdonos a kotelez6 krizszol96ltatds kordbe tartoz6 teleptildsi szildrd hullad6kot
elsz6llitdsrakizdr6lag a kcizszolgdltat6nak adhada dt ds kizdr6lag a klzszolgdltat6
6ltal nyirjtott k6zszolg6ltat6st veheti igenybe.

(4) A kdtelezo kozszolgdltat6sba fjoruran bekapcsol6d6 tulajdonos a
kcizszolgdltat6nak kdteles bejelenteni, hogy kdzszolgAltat6s igdnybeveteldre
kdtelezettd v6lt. Tulajdonos v6lt6s eseten a bejelent6si kritelezettseg az fij
tulajdonost terheli.

IV. fejezet

A kOzszolgiltatdsi szerz6d6s

7.$.

Az onkormdnyzat kdtelezoen ell6tand6 kdzszolgdltatdskdnt az ingatlan
tulajdonosokniil keletkez6 telepUldsi hulladdk kezelesdre hullad€kkezelds
kozszolgdltatdst (tovdbbiakban: kdzszolgdltat6s) szervez 6s tart f'enn.
A krizszol g6ltat6s kiterjed :

a) A kdzszolgAltatds elldtds6ra feljogositott hullad6kkezel6 (a tov6bbiakban:
kozszolgdltat6) sz6llit6eszkoz€hez rendszeresitett gyujt6edenyben a
koztertileten vagy az ingatlanon dsszegytijtott ds a kdzszolg6ltat6
rendelkezdsdre bocs6tott teleptildsi szil6rd hullad6k elhelyezdse cdlj6b6l
tcirten6 rendszeres elszdllitdsra.

b) A teleptildsi folydkony hulladek ideiglenes tdroldsAra szolg6l6 ldtesitnrdny
kiiiritdsdre 6s a teleptildsi folydkony hulladdk elhelyezds cdljdb6l tortdno
elsz6llitdsdra.

(l)

(2)



(3) A kdzszolg6ltat6val a kepviselo-testrilet kdzszolg6ltat6si szerzoddst kdt, a

telepiildsi hulladdkokkal kapcsolatos kritelez6 helyi k6zszolg6ltatds teljesitesdvel
6sszeftigg6 r€szletes feltdtelek meghatdroz6sa drdekdben.

(4) Erv€nyes kdzszolgdltat6si rr"ti6dds ndlktil a k6zszolg6ltat6 a kdtelez(i
kozszolg6ltatds kordben tartoz6 tevdkenysdget nem vdgezhet.

(5) Ila a kdzszolgiiltat6si szerz6dds id6beni hat6lydt k<ivet6en - az fjabb pillyhzat
eredmdnytelensdge miatt tjabb kdzszolgdltat6 kijekilesdre 6s irjabb
kdzszolgdltat6si szerz6dds megkdtdsdre nincs lehet6sdg, a kdpvisel6-testtilet a
lej6rt kozszolgdltatdsi szerz6dds id6beni hat6lydt legfeljebb 6 h6nappal
meghosszabbithatja.

(6) A kdzszolgdltatdsi szerz6desben a k0zszolg6ltat6 kdtelezettsdgdnek kell
megltat6rozni:

a) a kdzszolg6ltatds folyamatos es teljes k6rti ell6t6s6t,
b) a kdzszolg6ltat6s meghat6rozott rendszer, m6dszer ds gyakorisdg szerinti

teljesitdsdt,
c) a kdzszolg6ltatds teljesftds6hez sztiksdges mennyisdgii ds min6sdgu j6rmii,

gdp, eszkdz, berendezds biztositdsdt, valamint a sztiks6ges ldtszdmri is
kepzettsdgti szakember alkalmazdsAt,

d) a kcizszol96ltat6s folyamatos, biztonsdgos ds b6vfthet6 teljesitdsehez
szii ks6ges fej lesztdsek beruh6zdsok ds karbantart6sok elvdgzdsdt,

e) a kozszolgdltatds teljesitesevel <isszefiiggo adatszolgdltat6s rendszeres
teljesitdsdt 6s meghat6rozott nyilvdntart6si rendszer mtikcidtetesdt,

f) a fogyasztok sz6m6ra kdnnyen hozzdfdrhet6 iigyfdlszolg6lat 6s tdj6koztatasi
rendszer mrikddtet€sdt,

g) a fogyaszt6i panaszok ds €szrevetelek elintdzesi rendjdnek meg6llapit6s6t.

(7) A kdzszolg6ltatdsi szerz6ddsben a kdpvisel6-testtilet kcitelessdge:
a) a kdzszolg6ltatds hatekony ds folyamatos ell6t6s6hoz a k6zszolg6ltat6k

sz6mdra sztiksdges inform6ci6k szol96ltat6sa,
b) a kozszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 6s a teleprildsen foly6 egydb

hulladdkkezeldsi tevdkenysdgek 6sszehangol6s6nak eldsegitdse,
c) a telepiildsen mtikddtetett kuldnbdz6 kdzszolg6ltatdsok el6segitdse,
d) a telepi.ildsi ig€nyek kieldgftdsdre alkalmas hulladdkgyiijtesdre, kezel6s6Le,

Srtalmatlanft6sdra szol9616 helyek ds letesitmdnyek kijelcildse,
e) a kozszolg6ltat6 kiz6r6lagos kozszolg6ltat6si jogdnak biztosit6sa.

(8) A kozszolgdltatdsi szerzoddsnek tartalmaznia kell ktil6n<jsen:
a) a hulladek elsz6llftds6nak gyakoris6g6t, gyujtdsdnek m6dj6t,
b) a kdzszolg6ltatds teljesitdsdnek igazolds6ra ds ellen6rzdsre alkalmas

m6dszereket,
o) a kdzszol96ltat6s finansziroz6s6nak felt6teleit ds modjait.
d) A kdzszolgdltat6si dij meg6llapitdsdra vonatkoz6 elj6r6st ds m6dszert,
e) A kdzsdgszolg6ltat6nak a tulajdonosok irdny6ba fenndll6 tdjdkoztat6si

kdtelezettsdgdt 6s a kdtelezettseg teljesitdsdnek m6dj6t,
0 A kozszolgdltat6nak az onkorm6nyzat ir6nydba fenndll6 €ves

kdltsdgelszAmol6s benyfij t6sdnak m6dj 6t,
g) A kdzszolgdltatdsi szerz6d6s m6dosit6s6nak 6s felmonddsdnak okait, elj6rdsi

szab6lyait.
(9) A kdzszolgdltat6si szerz6dds m6dosit6sa:



a) A kdpvisel6-testiilet ds a kdzszolgdltat6 egybehangz6 akarattal akkor
m6dosfthatja a kozszolg6ltat6si szerz6dds jogszab6lyban meg nem hat6rozott
tartalmi elemeit, ha az a pd,lyAzati kiirdst6l drdemi elt6rdst nem eredm dnyez.

b) I-la a kdzszolgdltat6si szerzodds megkdtdsdt kdvet6en alkototr jogszabdly a
kdzszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit fgy v6ltoztada meg, hogy az

valamennyi szerz6do fbl ldnyeges ds jogos erdekeit sdrti, a szerz6do felek
e gybehan 9z6 akarattal a szerzo ddst modos i thad 6k.

(10) A kdzszolg6ltatdsi szerzodds megszundse:
a) A kdzszolg6ltat6si szerzodds megsztindsdnek esetei:

l. a szerz6ddsben meghatdrozott idotartam lejdrt6val,
2. a k6zszol96ltat6 jogut6d nelkiili megsztindsdvel,
3. el6ll6ssal. ha a teljesftes mdg nem kezd6ddtt meg,
4. felmonddssal.

b) A kdpviselo-testiilet a krizszolg6ltat6si szerzoddst felmondhatja, ha

l. a kdzszolgdltat6 a kcizszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a tevdkenysdgdre

vonatkoz6 jogszabdlyokat, vagy hat6s6gi el6ir6sokat sitlyosan

megsdrtette,
2. a kdzszolg6ltat6 a kdzszolg6ltatdsi szerz6ddsben meg6llapitott

kdtelezettsdget neki &lrohat6an stlyosan megs6rtette.

o) A kdzszolg6ltato a kdzszolgdltatdsi szerz6dest akkor mondhada fel, ba az

dnkorm6nyzat akozszol96ltat6si szerzoddsben megltatdrozott kdtelezettseget

- a kdzszolgdltat6 felsz6lit6sa ellendre - sflyosan megsdrti es ezzel a
kdzszol96ltatdnak k6rt okoz vagy akad6lyozza a kdzszol96ltat6s teljesftdset,

d) A kdzszolgdltat6siszerzodds felmonddsi ideje legal6bb hat h6nap.

V. fejezet

A kiitelez6 kiizszolgiltat6s ig6nybev6tele

8.$.

A tulajdonos kdteles a k<izszolgdltat6 6ltal nyirjtott kdzszol96ltatdst igdnybe venni.

A kdzszolgdltat6s ig€nybevdtelenek, illetoleg teljesit6sdnek lenyeges feltdtelei16l,
valamint a feltdtelekben bekovetkezett vdltoz6sokr6l - a v6ltoz6s bekrivetkezdse
el6tt - a kdzszolgdltat6 a tulajdonost ir6sban, illetve felhivds kdzzdt6tele fddn
kdteles drtesiteni. I{a a kozszolgdltat6s felteteleiben el6re nem l6that6 okb6l
kdvetkezik be v6ltozds, a kdzszol96ltat6 drtesit6si kdtelezettsegeinek m6s alkalmas

m6don is eleget tehet.
(3) A tulajdonos kdteles a ktizszolgdltatonak bejelenteni, hogy az ingatlanon a

kcitelez6 kdzszol96ltat6s al6 tartoz6 hulladdk keletkezik. A bejelentesnek

tartalmaznia kell a keletkez6 teleptil6si hulladdk fhjtejat, szokAsos, illetve vArhat6

mennyis6gdt.
(4) l-la a tulajdonos dltal bejelentett hulladek egydb szildrd hulladdknak rninosiil a

kdtelez6 kdzszolgdltatds teljesitdsdr6l - a hulladek mennyisdgdnek megfelel6en- a
tulajdonos 6s a kdzszolgdltat6 irdsban szerzoddst kot. Az egydb szil6rd hulladekkal

kapcsolatos kdzszolgdltat6s feltdtel6ben bekdvetkezett vdltoz6s eset€n a

krizszolgdltat6 a tulaidonossal kdtdtt szerzodds modosit6s6t kezdemenyezheti.

(l )
(2)



A kdzszolgiltat6s ktitelez6 igdnybev6tel6nek sziinetel6se

e.$.

(l) Nem terlteli a kdtelezo kdzszolgdltat6s igdnybevdteli kdtelezettsdge az iiresen 6116

ingatlanok tulajdonosait. A megiiresedest 15 napon belul be kell jelenteni a
szolgdltat6nak. Ez esetben a megUreseddst kdvet6 h6 els6 napj6t6l mentesiil az
drintett a kdtelezettsdg alol. Az ingatlan tjb6li haszndlatba vdteldt a tulajdonos 15
napon beltil k<jteles bejelenteni a szolg6ltatonak. A kcitelezettsdg az igdnybevdtel
megkezd6sdnek napj6t k6vet6 negyeddv elsejdt6l 6ll fenn.

(2) Kov6csszdn6ja kdzsdgkdzigazgat6si teriiletdn tal6lhat6 krizteruleteken a kritelezo
kdzszolgdltatds igdnybevdtele nem sztineteltetheto.

VI. fejezet

A hullad6kkezel6si kdzszolgr{ltat6si dij

10.$.

A teleptildsi hulladdk kezeldsdre irdnyul6 kdzszolgdltatds dijar - a k6zszolg6ltat6
javaslata alapj6n - a kdpviselo-testtilet 6llapitja meg, melyet ki kell hirdetni.
A teleptildsi szil6rd hulladdk a kdpz6dds helydr6l kdt hetenkdnt kenjl elszdllitdsra,
a folyekony hulladek pedig akkor, amikor a tdrol6 (szennyvfzakna) megtelt.
A teleptildsi hulladdkkezeldsdrt a kepvisel6-testtilet 6ltal a kozszolgdltat6nak
fizetett 6s a ktizszolgAltatdsi szerzoddsben rdszletesen rdgzftett k6zszolg6ltat6si dij
rartalnazza a ktirnyezetvddelmi eloirdsok betartdsa mellett a hulladdk ingatlan
tula.idonosokt6l tcirteno begytijtdset €s az dvente egyszeri lomtalanitiis kdltsdgdt. A
szerz6ddsben rdgzitett dij tovdbb6 fedezetet nyfjt a telepiil6si hulladdk
hullad6kkezelo telepre tdrtdno elsz6llit6s6ra ds a telepen trirtdn6 kezeldsdre,
magdban foglalia a kdzszolgdltatds folyamatossdgdnak koltsdgdt, ds a szolgdltato
tart6s mt'rkddes6hez szi.iksdges nyeresdg fedezetet is. A dij egyben dsztrindz a
kdzszolg6ltat6s biztons6gos ds legkisebb kdltsdgii ell6t6s6ra.

VII. fejezet

A hulladdk gyiijt6s6re 6s elszrillitdsira val6 6tadis6ra szolg6l6 tartdlyok 6s zsfkok
rendelkez6sre bocsftfsfival kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek.

I l.$.

(1) A tulajdonos atelep0lesi szildrd hulladdk gyrijtese 6s elsz6llitdsra val6 dtaddsa celjilraaz
dnkormdnyzat Aftal biztositott szabv6nyos gytijt6 tartdlyt kdteles haszn6lni, amely
a kdzszolgdltat6 dltal rendszeresitett c6lgdpbe beiirfthet6, illetve azzal elszitllithat6.(2) Az egydb szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kcizszolgdltat6s vonatkozdsdban a
gytijt6tartAly tipusdra, firtartalm 6ra, szhmhra a ktizszolgdltat6 dltal meghat6rozott
feltdtelek az ir6nyad6k.

(3) A tulajdonos kdteles a kdzszolgdltat6nak ir6sban hdrom nappal kor6bban
bejelenten. ha ingatlandn a k<itelez6 kdzszolg6ltat6s al6 tartoz6 teieptildsi szildrd
hullad6k mennyisdg€t jelent6sen meghalad6 mennyisdg(r hulladdk keletkezese

(1)

(2)

(3)



v6rhat6. A bejelentds alapj6n a kdzszolg6ltat6 a megieldlt id6pontra vagy

id6tartamra a teleptildsi szil6rd hulladdk gytijtds6hez, illetve elszdllit6s6hoz
alkalmas nagyobb tirtartalmri vagy tov6bbi gyiijtotart6lyt, illetve a

hulladdkgyiijtdsere alkalmas mds gy(ritoeszkOzt bocsdt a tulajdonos
rendelkezdsdre.

A gyiijt6tartrilyok haszndlatflval, kezel6s6vel 6s elhelyez6s6vel kapcsolatos jogok 6s

k0teless6gek.

12.$.

(l) A telepiil€si szil6rd hulladek gytijt€sdre szolg6l6 gyujtotartdlyt a tulajdonos az

ingatlanon beltil kdteles t6rolni. A gyiijt6tartdlyt a kdzteriileten csak kdztertilet
haszn6lati engeddly alapj6n lehet folyamatosan tartani.

(2) A tulajdonos koteles a gy0jt6tart6lyt a hullad6k elszdllitAsa celjdb6l a

kdzszolg6ltato eltal megiel6lt idoben a kriztertileten, az elsz6llit6st vegzoj6rnuvel
megkdzelitheto 6s a leiiritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett
gytijt6tartdly nem akaddlyozhatja a gdpjdrmii 6s gyalogos forgalmat ds 0z

elhelyezds egydbkdnt sem j6rhat baleset vagy kdrokozds eloidezesenek

vesz6lydvel.
(3) A tulajdonos kciteles a gyujt6tartdlyt sztiksdg szerint tisztitani es fert6tleniteni.
(4) Ita a gyiijt6tartdlyban olyan hulladekot helyeztek el, amely osszetdmtircidtitt vagy

belefagyott, illetve a tartdlyban l6v6 hulladdkot tigy osszeprdselt6k, hogy e miatt a

tartdlyt az ellirt technol6gidval tiriteni nem lehet, a tulajdonos koteles a tartdlyt
tirithet6ve tenni 6s az esetlegesen okozott k6rt megtdriteni,

(5) Szigorrian tilos a gyrijt6tartAlyba {blyekony, m6rgezo, robban6 vagy egydb olyan
anyagot elhelyezni, amely veszdlyezteti a sz6llftdssal foglalkozok vagy m6sok
6letdt, testi 6ps6gdt, egdszsdgdt.

A telepiil6si szil6rd hullad6k elszdllitdsinak megtagaddsa

13.$.

(l) A kcizszolg6ltat6 a kdzszolg6ltat6s keretdben megtagadhada a hulladek
elszdllftdsdt, ha

a) nem a kdzszolg6ltat6 celgdpdhez rendszeresitett illetve a kozszolgdltat6 dltal

a tulajdonos rendelkezdsdre bocs6tott gytijtotartdlyban vagy zs6kban keriil
6taddsra,

b) A gytijt6tartAly az alkalmazott g6pi tiritdsi m6dszerrel a tulajdonosnak
felr6hat6 okb6l nem tirfthet6,

o) A sz6llitisra dtadott hulladdk az iirites illetve a sz6llit6s sor6n a sz6llit6st
vegzo szemdlyek dletdben, testi 6psdg6ben kdrt okoz. Tovdbbd a j6rmtiben

vagy berendezesdben kdrt okozhat, illetve az 6rtalmatlanit6s sor6n a

kOrnyezetet veszdlyezteti,
d) Iirzdkszervi eszleldssel megdllapithat6, hogy a gytijtotartdly m6rgez6,

robban6, folydkony, veszdlyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a

teleptildsi szildrd hullad6kkal egyi.itt nem gytijthet6, illetve nerr'l

6rtalmatlanithato, illetve nem min6siil teleptilesi szil6rd hullad6knak,



(2) Az elso bekezd6sben emlitett esetekben a kclzszolg6ltat6 a tulajdonost
haladdktalanul drtesiti az elsz6llit6s megtagaddsdnak teny6r6l ds ok6r6l. A
tulajdonos a megtagad6si okot maga koteles megsziintetni, megszi.intetdserll
gondoskodni. IJa a tulajdonos e kdtelezettsdgdnek a hullad6k elszallit6salak drjabb
idopond6ig nem tesz eleget, a kozszolgdltat6 a tulajdonos kciltsdgdre es
felel6ssdgere a hulladek elsz6llit6s6nak megtagadds6ra okot ad6 kcirtilmenyt
megszUnteti vagy mdssal megszUntetteti.

VIII. fcjezet

A lomtalanitfssal kapcsolatos jogok 6s kdtelezetts6gek

14.$.

A kozszolg6ltat6 eltal dvente szervetrett - el6re meghat6rozott idopontban
elvdgzett - lomtalanit6s keretdben a kdzszolg6ltat6 a lakoss6gn6l keletkezett es
a rendszeres elszdllitdsra haszndlatos gyrijt6tartdlyokban el nem helyezheto
hulladekot elszdllitia es drralmatlanitja.
A lomtalanitds al6 tartoz6 hulladekot a tulajdonos a k6zszolg6ltat6 6lral
megltat6rozott idopontban helyezheti ki elsz6llit6s cdlj6b6l arra a helyre,
amelyet a kdzszol96ltat6 a hirdetmdnyben megjel6lt.
A lomtalanitds keretdben elszdllftdsra kihelyezett hulladdkot rigy kelt
ellrelyezni, hogy az a jdrmti - vagy gyalogos forgalmat ne zaiarja, a
zrildteriiletet €s a ndvdnyzetet ne kiirositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset 

-vagy

k6rokoz6s veszdlyevel.

IX. fcjezet

A kOzteriileten keletkezd telepiil6si szil6rd hutlad6kkal kapcsolatos k6zszolg6ttatr{s

(t)

(2)

(3)

(t)

ls.$

Aki kdztertileten kdzterUleti haszndlati engeddlyhez kdtott olyan 6rusit6,
szolg6ltato, kereskedelmi vagy egydb tevdkenys6get v6gez, vagy kfvdn
vdgezni, amellyel <isszefiiggdsben kotelez6 k<izszol96ltat6s ali tartozfi
teleptilesi szildrd hulladdk keletkezik, kdteles ezt a kcizszolgaltar6nak
bejelenteni ds a kcizszol96ltat6val a kOzteruleten vdgzend6 teJdkenyseg
id6tartam6ra valamint a v6rhat6 hulladdk fajtajirf,, 0sszet6teldre ds
mennyisdgdre figyelemmel szerzoddst kcitni.
A ktizteriilet rendeltetdsszerti nyilvdnos haszn6lata sor6n keletkez6 telepiilesi
szildrd hulladdk gytijtdsdr6l ds elszdllft6sdr6l a kozszolgalrato gondoskoiik. A
kcizteriileten keletkezb teleptildsi szildrd hulladdk gyiijtEsdre 6s elszdllit6s6ra a
polg6rmester a k<izszol96ltatoval ktildn szerz6d6st kot.

(2)

16.$.

A hulladdkkal kapcsolatos kozegeszsdgiigyi rendelkezdsek megtart6sanak ellenorzdsit- vonatkoz6 jogszab6lyok szerint - az Allami Ndpegdszsdgtigyi ds Tisztiorvosi
Szolgdlat illetekes szervezete vegzi.



X. fejezet

Szabfllvs6rt6sek

,r.u.

(l) Az 1999.6vi LXIX. tv. drtelmdben szabdlysdrtest kovet el es 30.000,- forintig
terjed6 pdnzbirsdggal, illetve 10.000,- forintig terjed6 helyszini birsdggal sfjtltat6,
aki
a) a k6telez6 kdzszolgdltatds teljesitdse drdekeben a rendeletben el6frt bejelentesi

kdtelezettsegdnek nem tesz eleget 8 $.(3), 9.$.(l), 15.$.(l),
b) A telepiilesi szildrd hullad€kot ingatlandn felhalmoz, illetve a kdzter0letre vagy

mds ingatlandra a rendeletben meg6llapitott feltetelekt6l eltdrden kihelyez
(6.$.(lx2), 12.$.(l) ),
c) a gytijt6tartdlyba folydkony, m6rgezo, robban6, vagy egyeb olyan veszelyes

anyagot helyez el, amely veszdlyezteti a sz6llit6ssal foglalkozok vagy m6sok

6letdt, testi dpsegdt, egdszsdgdt, (12.$.(5) )'
d) a kdzszolg6ltatds kdr6be tartoz6 hulladek elszdllit6sdnak a kozszolg6ltat6 eltal

jogszerti megtagad6sdt kdvetoen a megtagadds alapjdul szolg6l6 okokat a hulladek

elszdllitAs6nak fjabb id6pontj6ig nem sziinteti meg (13.$.(2) ),
e) lomtalanit6s al6 tartoz6 hulladdkot, a krizszolg6ltat6 dltal megielOlt idoponttdl

eltdr6 id6ben kihelyez, illetve olyan hulladdkot helyez ki, amelyre a lomtalanitds

nem vonatkozik (14.$.(2X3) ),
l) telepiildsi szildrd vagy folydkony hulladdkot lluszt6t kozsdg kdzigazgatdsi

tertiletdre besz6llit"
(2) A teleptildsi hulladekkal kapcsolatos szab6lysdrtdsi tigyekben els6 fbkfi hatosAgkent

I{etvehely-lluszt6t-Kovdcsszdndja-Szentkatalin-Okorvdlgy kozsdgek korjegyzoje jdr el.

Xl. fejezet

Zf,r6 rendclkez6sek

18.$.

(1) E rendelet a kihirdetdsi napj6n ldp hat6lyba.

(2) E rendelet hatdlybalepesdvel egyidejtileg hat6ly6t veszti a 511999.(Xll.l3.) O.r.lll.

fejezete, egyben e rendelet preambulum6b6l a,,h6ztartdsi hulladek elszdllitds6nak"

sztiveg kiemeldsre kertil.

le.$.

Rendelet kihirdetve: 2003. februdr 14.

Imr6 Zolt6n
polg6rmester

Dr. Ilurda Gyula
ktirjegyz6


