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Kast6lyosdo m b6 Ktizsdg 6n ko rmd nyzata K6pvise l6-testiilet6nek
5120n.(xI.2g.)
RENDELETE

a telepiil6si szildrd hullad6kkal kapcsolatos h ullad6kkezel6si helyi
ktizszolgdltatfs16l

Ifust6lyosdornb6 I(ozs6g K6pvisel6-testtilete ahelyi onkonn6nyzatokr6l sz6l6 1990. ivi
LXV. tv. (a tovdbbiakban: Otv.) 16. $ ( I ) bekezd6s6nek es a hulladdlcgazddlkodasr6l sz6l6
2000. dvi XLIIL tv. (a tovdbbiakban l{gt.) 36. $ (l) bekezddsdnek felhatahn azdsaalapjan a
lccivetkezoket rendeli el:

A rendelct c6lja

1.$

A rendelet cilja, hogy a teleptldstisztas6g, akdztisztas6g, a kdmyezetvddelern 6s a
kdzeg6szsdgtigy kovetehndnyeinek megfelel6 en szabilly ozza

a) a teleptildsi szil6rd hulladdl< dsszegyrijt6sire, elszillit6sfra 6s 6rtahnatlanitds6ra
szervezett helyi kcizszolgdltatds igdnybevdtel6nelc, 6s biztons6gos, ellen6rizheto
teljesitdsdnek rendj 6t, valamint

b) a kritelez6 hulladCkkezelisi lccizszolg6ltat6ssal osszefiiggo jogolcat ds

kotelezetts6gelcet.

Altnkinos rendelkezdseh

2.$

(l) Ifustdlyosdornb6 I(tizsdg Onkolm6nyzatfutak l(ipvisel6-testtilete (a tov6bbiakban:
I(6pvisel6-testtilet) a telepiildsi szil6rd hullad6k rendszeres dsszegytijt6sdr6l, elsz6llitds6r6l 6s

6rtahnatl anit6ser6l k<itelez6 helyi kcizszol gdltatds frtj 6n gondoskod ik.

(2) A kotelez6 helyi kiizszolgdltat6s I(astilyosdornb6 krizsdg kdzigazgat6si teriiletdre terjed
ki.

(3) A kdzsd gkozigazgat6si tertiletdn l6v6 valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi
kdzdssdge, haszn6l6ja, kezel6je, rinkormanyzati tulajdonir lak6s- 6s helyisdg bdr.l6je (a

tovdbbiakban egytitt: tulajdonos) az ingatlanon keletkez6, illetve felgytilernl6 teleptilisi
szil6rd hulladdk dsszegyrijtdsir6l 6s a hullad6ldcezel6nek tdrt6n6 6taddsdr6l koteles
gondoskodni.

(4) A rendelet el6ildsai uem vonatkoarak a veszdlyes hullad6kokra 6s a folyikony hulladdkra.

(5) A k<ltelezokdzszolg6ltat6st a tulajdonosnal< nem kell azokon a beipitetlen ingatlanokon
iginybe venni, arnelyeken teleptildsi szil6rd hulladik nern keletlcezik ds nern gyiilernlik f€I.

(6) Gazd6lkod6 szervezet aldcor kciteles akdzszolg6ltat6s igdnybevdteldre, ha a gazdasiryi
tevdkenysCg6vel osszefttggdsben keletkezett teleptildsi szil6rd hullad6k kezeldsirol



a) a l{gt. 13.$-6ban foglaltaknak rnegfeleloen saj6t maga nem gondoskodik, vagy

b) a ktizszolgaltatas keretdben nyfrjtott telepi.ildsi hulladdldcezeldstol a lcdrnyezetv6dehni
feli.igyelosdg 6ltal igazoltan l6nyegesen kedvezdbb rnegold6ssal nem gondoslcodik,

(7) A (6) bekezd6s a) is b) pontj6ban rneghat6rozott feltitelek drvdnyesiilisdr'ol a gazd6lkod6

szevezet- a szolgdltat6 vagy a kd{egyzo- irasbeli felhiv6sa esetdn- hitelt drdernl6en, irdsban

k<jteles i gazol6st benyrhj tzuri.

(8) Arnennyiben a gazddlkod6 szewezet a (6) bekezdisben riszletezett feltdteleket- igazolt
rn6don- nern tudja biztositani, irgy a szolg6ltat6val kriteles kdzszo196ltatilsi szerz6ddst kdtni.

3.S

(l) Az e rendeletben rneghat6rozott telepi.ilCsi szildrd hulladdldcal kapcsolatos kdtelez6 helyi
lcozszolg6ltatas teljesitdsdre a Ddl-Korn lffi. (a tov6bbiakban: kdzszolgdltat6) jogosult.

(2) A kotelez6 helyi kdzszolg6ltatds k<ir6b e tutoz6 tevdkenysiget kizdr6l ag a l<lzszolgdltat6
vdgezhet.

f rtelmez6 rendell<ez6selr

4.$

(l) Telepi.ildsihulladdk: az ingatlanon keletkezett is a szabvdnyos gytijt6edinyben
dtrnenetileg a kdvetkez6 szdllitAsi napig tdrolhat6, a rendszeres gyiijtojdrattal, zfurt rendszerii

cdlgippel szdllithat6 ds az d.rtahnatlanit6 helyen elhelyezhetohdztartdsi hulladdk ds egyib
szil6rd hulladdk.

Fldztartdsi hulladdknak rnin6siil a lakdsban, 6s a lakds, iidiilis, pihends c6lj6ra haszn6lt egydb
helyisdgben is a lak6k k<iz<is hasandlatdla szolg6l6 helyis6g6ben 6s teriileten rendszeresen

keletkez6 hulladik (szerndt), a gazdasdgi hulladdk.

Egydb szildrd hullad6knak rninosiil az ingatlanon fblytatott ipari, kereskedehni, szolg6ltat6 6s

egyCb gazdasdgi tevdkenysdg sordn, valamint az onkorrnhtyzati Cs rnis kozintizrndnybeu
rendszeresen keletkez6 szilfu'd hulladdk, valamint a koztertileteken keletkezetl vagy
felhahnoz6d6 szil6rd hulladek.

(2) Lorntalan(t6s al6 tafioz6 hulladdk: h6ztart6sokban alkahnilag keletkez6 nagyobb rndretii
nem veszdlyes darabos hulladdk, arnely szabvdnyos gyrijt6ed6nyben nern gytijthet6 6s

rendszeres gytijtdjdrattal nem sz6llithat6, (pl. berendezesithrgy, birtor, stb.)

(3) I(otelezo hullad6ldcezelCsi krizszolgdltatds: a telepiildsi szil6rd hulladdk rendszeres
gytijtdse, elszdllit6sa es 6rlahnatlanit6sa, rnelyet a kozszolg6ltat6 legaldbb kithetente egyszeri

alkalomrnal koteles vegen'i. Az elsz6llitisi nap rneghat6rozds6t a kcizszolgdlati szerzodds

tartahnazza, rnelyet a szolg6ltat6 kiteles azigdnybevdtelre kdtelezetteld<el kdzolni 6s a

lrelyben szok6sos rn6don kdzzdtenni.



(4) Ktizszolg6ltat6si dij (a tov6bbiakban: dij): a tulajdonos 6ltal a kdzszolgdltatds teljesftisdre
kizar'6lagos jogot szerzettkcizszolg6ltat6nak fizetend6, a Kdpvisel6-testiilet 6ltal rendeletben
rnegdllapitott dij, arnely tartahnazza a teleptilisi szil6r'd hulladdk drtalmatlanit6 helyen t<!rt6no
elhelyezisdnelc, altalmatlanitdsiinak dij hdnyadAt is.

(5) Hulladdkgyiijt6 sziget: a h6ztarl6sokban keletkez6, hasznosft6sra alkalmas, ktilcinbozo
fajHj0, elktilOnitetten gyfrjtOtt,hdztartdsi hulladdk begyrijtds6re szolg6l6, lak60,vezetben,
k<izteriileten kialakftott, feli.igyelet ndlkiili, folyamatosan rendelkezdsre 6116 begyrijt6hely,
szabv6nyositotl eddnnyel.

(6) Hulladdkgyrijt6 udvar: az elktildnitetten (szelektiven) begytijtheto teleptildsi szilar.d,
valarnint a ki.il0n jogszabdlyban rneghat6r'ozottak szerint a veszdlyes hulladikok 6tviteldr.e ds
elszdllit6sig elki.ildnitett rn6don tcirtdn6 tarol6sara szolg6l6, feltigyelettel ell6tott, zart
begyrijt6hely.

A l(6pvis el6 - testiilet szil:ird h ullad6ldsl lcapcsolatos fcladatai

s.$

A Kdpvisel6-testiilet feladata ktlcindsen:

a) a k0telez6 kcizszolg6ltat6s rendjdnek rendeletben tdrtdn6 rneghatar.ozdsa ds a
rendeletben foglaltak betar tdsanak ellen6rzise;

b) akdzszolg6ltat6 kivdlasztds6nak cdlj6b6lpillydzatkifr6sa, apillydzatelbiral6sa is a
kcizszolg6ltat6s rdszletes felt6teleit tarlahnaz6 kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s rnegk<itdse;

c) a telepi.ildsi szil6rd hullad6ld<al kapcsolatos kdtelez6 l<6zszolg6ltat6s dijanalc
meg6llapit6sa;

d) a kdtelezo kcizszolg6ltat6s teljesftdsdvel 6sszefiigg6 d,nkorm6nyzati hat6s6gi jogk6r6k
gyakorldsa, valamint az azzal kapcsolatos felt6telek megteremt6se;

e) a teleptil6si szilald hulladdk hasznosft6sinak, rijrahasznosit6s6nak ds az
6rtahnatlanftand6 hulladdk rnennyis6ge csdkkentdse drdekdben a szelektiv
hulladdkgyiijtis elterj esztdsdnek tarnogat6sa;

D a sztiksdges adatok 6s inforrndci6k rendelkezdsre bocs6t6s6val al<6zszolg6ltat6
tev6kenysdgdnek segitise;

g) a kdtelez6 kcizszolg6ltat6ssal ds a k0zszolg6ltat6val kapcsolatos tapasztalatok
6venkenti 6rt6kel6se;

lr) rn6dszerek kidolgo z6sa a keletkez6 hulladik rnennyisdgdnek cs6ld(entis6re, a
s zelektiv gy tij tis b evezetis dnek tiirno gat 6s6r a.

A tulaj donos hiitelezetts6ge

6.$



(l) Az ingatlan tulajdonosa, biftokosa vagy haszr6l6ja (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlantulajdonos) kOteles az ingatlanan keletkez6 telepiildsi szil6rd hulladdkot a

hulladdkkezel6 rendszeresitett gytijt6eddny6ben gytijteni, tov6bb6 a begyiijtdsre feljogositott
hulladdkkezel6nek 6tadni.

(2) A tulajdonos az ingatlanon a gytijt6ed6ny kapacitdsan feliil teleptildsi szildrd hulladdkot
nem lralmozhatfel, nem selnlnisithet rneg, ingatlanon keletkezett hulladCkot k<iztertiletre nem

helyezhet ki.

(3) A tulajdonosnak a telepril6si szil6rd hullad6kot a kdzszolg6ltat6nak elszdllit6s cdljdb6l

tortdn6 etadeseig frgy kell gyrijtenie, lrcgy az rn6sok testi 6psdgdt, eg6szs6g6t ne

vesz|lyeilesse, az ingatlan krimyezetdt ne szennyezze, az a kcimyezetre btizhat6st ne okozzon,
a kdzrendet 6s a kdzbiztonsdgot ne zavarja.

(4) A kdtelez6kdzszolgdltatdsba {rjonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a kdzszolg6ltat6nak
k<iteles bejelenteni, hogy a kcizszolgilltatds igdnybev6tel6re kdtelezett6 v6lt.
Tulajdonosv6Jtozis esetdn a bejelentdsi k6telezettsdg a r6gi 6s az irj tulajdonost
egyeternlegesen terheli.

A kiizszolgdltat6 kiitelezetts6ge

7.$

A kdzszol g 6ltat6 kOteles :

a) a telepiildsi szil6rd hulladdksz6llit6sbabekapcsolt tedileteken alcozszolg6ltat6st k6theti
rendszelesseggel, az effe rneghat6rozott, ds az ingatlantulajdonosok 6ltal rnegisrnerhet6

id6pontban vdgezn|
b) a gytijtoeddnnyel tdrt6n6 telepi.ildsi szil6r'd hulladdkszdllit6sba be nem kapcsolt tertileteken
a lrulladdkkezel6 konerfileten elhelyezett 26ft kontdnereiben elhelyezett hulladdkot
fo lyarnato san, sztiksd g szerinti gyakolis 69 gal elszdl litani,
c) akdzszolg6ltat6s vlgzdse sor6n akdztertiletet a szennyez6dCst6l meg6vni, a kihullotl
hulladdkot dsszegyfijteni, a gyiiit6ed6nyeket lendben a kihelyez6s helydte visszarakni,

A telepiil6si szildrd hullad6h elhelyez6se

8.$

(1) A kdzszolg6ltat6 lfustdlyosdornb6 kcizsdg kdzigazgatdsi tertilet6n gyrijtdtt es 6tvett

telepiildsi szil6rd hulladdkot a szelektiven gyrijt<itt hullad6k kiv6tel6vel kdzpontj6ban lakja le.

(2) Ahdnart6sokb6l szdrrnaz6 elktildnitetten gyrijtcitt hulladdkot (papir, iiveg, rniianyag) a

tulajdonos a kozszolg6ltat6 6ltal rntikodtetett lakoss6gi hulladdkgyiirjt6 szigeteken, illetve a

kozszolgdltat6 telepdn rntikddo hullad6kgyiijt6 udvarbarl - a rnfrkdd6si szabillyzatban

rnegfogahnazott,6s a telepen kif0ggesztett fblt6telekkel - krizvetlentil is elhelyezheti.



(3) A szil6rd hulladdlc ellciildnitett gyfrjtdsdnek 6s haszrositdsiinak rn6djdt e rendelet 1. sz.
m el I ikl ete lartahnazza.

A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s

e.$

(1) A I(6pvisel6-testr,ilet a kcizszolg6llat6val szerz6d6st k<jt a teleptildsi szilird hulladdkkal
kapcsolatos kcitelez6 kdzszolgdltat6s teljesit6s6vel osszeftigg6 rdszletes feltdtelek
rneghatdloz6sa dldekdben,

(2) Akozszolg6ltat6si szerzodds az alilirds napj6val jrin l6tre 6s a szenodisben rneghat6rozott
id6pontban l6p hatdlyba 6s - a fehnond6snak a Ptk-ban ds a I{gt-ban szabfllyozott
felrnonddsi eseteit kiv6ve - 2014. decernber 31. napjrin jfu. le.
(3) Erv6nyes lccizszolg6ltatdsi szerz6dds ndlkiil al<lzszolgdltat6 kdtele zol<6zszolg6ltat6s
kdrdbe tafloz6 tevdkenysdget nem vdgezhet.

() Aze rendeleten alapul6 kozszolgdl tatdsi szen6d6st a polg6rrnester irja al6,6s azt a
Szeryezeti 6s Mfrktiddsi Szab6lyzatban rneghatdrozottrn6don (helyben szoktisos rn6don)
l<dzze kell tenni.

A kiitelezd l<iizszolgdltatis ig6nybevdtele
10.$

(l) A tulajdonos kdteles a kdzszolg6ltat6 6ltal nyirjtot szolgilltat6st ig6nybe venni.

(2) Ah{ztaftdsi hulladCkla vonatkoz6lcotelezd kdzszolgilltatds esetCn a tulajdonos 6s a
kcizszolgdltat6 kcjzdtti jogviszonyt a kozszolgilltatds igdnybev6teldnek tCnye, illetve a
tulajdonos rnulaszt6sa esetdn a kdzszolg6ltat6nak a kdzszolgilltatds teljesitdsdre vonatkoz6
r6utal6 magatatt6sahozza ldtre. R6utal6 rnagatarl6s6nak rnin6si.il a kdzszolgdltat6 resz6r6l a
haztartdsi hulladdk elszdllit6sdnak rnegkisdrl6se.

(3) A hdnamsi hul l adikkal kap cso l atos k<izs zol g6ltat6s i g6nyb evdtelnek, i l l et6 l e g
teljesitis6nek l6nyeges feltdteleir6l, valarnint a felt6telekben bekrivetkezett v6ltoz6sokr6l a
kozszolg6ltat6 a tulajdonost ir6sban, valarnint felhiv6s l<dzzfitetele irtjan kdteles el6zetesen
6rtesiteni.

$) Az ingatlanon keletkezo, a kotelez6 l<6zszolg6ltat6s al6tafloz6 egy6b szilard hulladik
elszdllit6sdt a tulajdonos a kcjzszolg6ltat6n6l ki.il6n rendeli rneg.

A kiizszolgdltatds lciitelezd ig6nybevdtel6nek sztinetelfse
11.$



Az onkonnhnyzatotnem terheli dijfizetdsi kritelezetts6g az tiresen 6116 ingatlanok utan, A
rnegtiresedCst 6s az ingatlan iljb6li hasm6latba v6tel6t az d'nkorm inyzat 15 napon beltil
kciteles

akilzszolg{.ltat6nak ir6sban bejelenteni. A dijfizet6si kotelezettsdg a bejelentdst ds a

gytijt6eddny lead6s6t kdvetd naptari h6nap elso napj6t6l az irjb6li igdnybevdtelt kovet6
naptdri h6nap els6 napjdig sztinetel,

A gyiij t6ed6ny biztositf, sdvalo hasznilatfival,
kezeldsdvel 6s elhelyez6s6vel kap csolatos szabdlyolc

12.$

(l) A tulajdonos a teleptildsi szil6rd hullad6k gyrijtCse 6s elsz6llit6sra val6 iltaddsa celjdra

olyan szabv6nyos gytiit6ed6nyt kriteles hasmdlni, amely a kcizszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett

cdl gipbe betirithet6, azzal elszdllithat6.

(2) Al<6zszolg6ltat6 kdteles a tulajdonos kdrehndre rnegfelel6 sz6rnri 6s rirtarlahnri
szabvdnyos gytijt6eddnyt a tulajdonos rendelkezdsdre bocs6tani a k6r'elern k6zhezv6tel6t6l

szdmitottnyolc napon beliil. A tulajdonos vagy rnegbizottja a gytijt6ediny dtvdtelit
al6ir6sdval kdteles igazolni, A kdzszolg6ltat6 6ltal a tulajdonos rendelkezisire bocsdtott

gytijt6ed6ny haszr6latdnak dij6t a kdzszolgaltat6 akdzszolg6ltat6si dijban drvdnyesiti.

13.$

(l) IGstilyosdornb6 kozsdgben a kdzszolgdltat6s ell6tis6|rc2 rendszeresftett gytijtded6ny

tiftarlahna:

a) 120 literes;

b) 5 rn3-es gytijt6kontdner

c) 7 7 0 liteles gytij t6kontdner
d) 1 100 literes gytijt6kont6ner

(2) Az (l) bekezddsben rl,szletezettszabvany gytijt6eddnybol ingatlanonk6nt legaldbb 120

literes, de lakosonkdnt a kdtheti sz6llit6si idotarlarnot figyelernbe v6ve kell eddnyt v6lasztani.

Arnennyiben a m6r fenn6ll6 szolgilltatds igdnybevevoje e rendelet hat6lybal6p6sCt koveto l5
napon beliil nern jelzi rnegvilltozott ig6nydt, irgy a gyrijt6ed6ny tovdbbi biztosit6sa - irjabb

rn6dositasi igdnyCig - az eddigi forrn6ban 6ll fenn.

(3) A gytijt6st vdgz6 c6lgdp 6ltal rnegkozelithetetlen ingatlanok esetdben a rneghatdrozott
gyiijt6pontokla gytijt6kontdnerek keltilnek kihelyez6sre. A cdlgip 6ltal megkozelithetetlen

kdztertileteket, illetve ingatlanokat, valamint a gytijtokontdnerek kihelyez6si pontjait a

I(6pvisel6testtilet dllapitja meg, melyet dvente feliil kell vizsg6lni ds a kcizszolg6lati

szerz6ddsben rcigziteni. Tilos a kontinerbe, illetve a kontdner rnellC kerti, illetve novdnyi

hulladdkot lerakni.



kdzdtti rnegallapod6s az irdnyad6 azzal, hogy a gazd6lkod6 szervek esetdben a

2. $ (8) bekezd6sdben foglaltalarak rninirnurnk6nt 6rv6nyestilnie kell.

14.$

(l) A teleptildsi szil6r'd hulladdk gyrijtdsdre szolgdl6 120 literes tirtartahnir
gytijt6ed6nyt a tulajdonos az ingatlanfur beliil kdteles t6rolni. A gyrijt6eddnyt kozrertileten
vagy kdzforgalom cdlj6ra rnegnyitott tertileten csak kdzteri.ilet-haszn6lati engeddly alapjdn
lelret folyarnatosan tarlani. Az engeddlyben kikdthet6, hogy az engedilyes az eddny
t6r'ol6helydt rnilyen rn6don kdteles saj6t kolts6g6n kialakitani.

(2) A tulajdonos koteles a gyrijt6eddnyt a hullad6k elsz6llit6sdra a kozszol g6ltat6 6ltal
rendszeresitett sz6llitdsi napon a koztertileten, azelsz6llitdst v6,gzoj6rrnrivel rnegkdzelitheto
6s kii.iritdsre alkahnas helyre kihelyezni. A kihelyezett gytijt6eddny nern akad6lyozhatja a
j6rrnii- ds gyalogosforgahnat, 6s elhelyezdse nem j6rhat baleset vagy k6rokozds el6iddz6s6nek

veszdly6vel.

(3) A tulajdonosok, illetve haszn6l6k a hagyorn6nyos gytijt6ed6nyt azingatlanon beliil
kjtelesek t6r'olni, az al<lztertiletre csak a gyrijt6si nap el6estdj6n helyezhet6 ki, vagy a

sz6llit6s napjan reggel 6 6rdig. A gyrijtoed6nyt a sz6llit6s napj6n az iirit6st kdvetoen a
kcizteriiletr6l el kell tdvolitani,

(4) A kdzsdg teriilet6n elhelyezett gyiijtoed6nyekb6l a guberalAs tilos.

1s.$

(l) A tulajdonos koteles a gyrijt6ed6nyzetet sziiksdg szerint tisztitani 6s fert6tleniteni.

(2) Alcozszolgdltat6 6ltal a tulajdonos rendelkezds6re bocs6tott ds rendeltetdsszenien hasandlt

gyrijtoed6ny sztiks6g szerinti javit6sdr6l, cserdj6161 6s esetleges p6tl6s6r6l a kdzszolgSltat6
gondoslcodik.

A gytijt6ed6ny rendeltetdst6l eltir'6 haszndlata, eltfindse vagy megsernrnisiil6se rniatti
lcarokat - a krizszolgdltat6 elre iranyul6 felsz6lit6s6t6l sz6rnitott 30 napon beltil - az a

szerndly t6riti rneg a kozszolg6ltat6nak, aki a gytijtoeddnyt t6le ir6sban 6tvette.

(3) Tilos a gyfrjt6ed6nyben rndrgezo, robban6, folydkony, izz6, vagy egy6b olyan anyagot
(pl. dllati teternet) elhelyezri, amely vesz6lyezteti a hullad6lc szdllitdsdval foglalkoz6k
egdszs6g6t, testi 6psdg6t, megrong6lja a gipkocsi rnriszaki berendez6seit (pl. betontdrnb,
lcoclcak6), ilyen anyagok sz6llit6s6t a szolgdltat6 koteles rnegtagadni. Megtagadhatja tov6bb6
a h6ztarl6si szem6lnek nem min6stilo anyagok szallit6s6t is.

A teleptil6si szilfi rd h ullad6k elszrillftdsrinah me gta gadr{sa

16.$



16.$

(1) A kdzszolg6ltat6 a kozszolgAltat6s keretdben rnegtagadhatja ahulladdk elsz6llitdsdt, ha:

a) nern akdzszolg6ltat6 cllgepehezrendszeresitetr gyrijt6ed6nyben kertil dtaddsra, vagy
az tfltelitetlsdg rniatl nern zdrhat6 le, tov6bbAha aznern h6ztartdsi hullad6kot tzu.tahnaz;

b) a szallitdsra dtadotl hullad6k az iirit6s, illetve a sz6llitds sorfur a sz6llitdst vdgzo szerndlyek
dletdben, testi 6psdgdben, tov6bb6 a j6nnriben vagy berendezdsdben kart olcozhat, illetve az
artalrnatl anit6s s o r6n a kOrnyezetet veszdly ezteti;

c) flrz|kszervi 6szlel6ssel rnegallapithat6, hogy a gytijt6eddny ndrgezl, robban6, foly6kony,
vesz6lyes vagy olyan anyagot tutahnaz, arnely a teleptildsi szildrd hulladdklcal egyiitt nern
gyiijthet6, illetve nern a(almatlanfthat6, illetve nem rnin6sUl teleptildsi szil6r.d hulladdlorak.

(2) Az (1) bekezddsben ernlitett esetekben al<ozszolgiltat6 a tulajdonost ds lak6s esetdben a
I(0rjegyz6t irdsban irtesiti az elszfullitds rnegtagad6s6nak tCnydr6l is ok6r6l. A tulajdonos a
megtagad6si okot maga lcoteles megszi.intetni vagy rnegsztintet6sdr6l gondoskodli.
Fia atulajdonos e kdtelezettsigdnek a hulladdk elsz6llitdsdnalc rijabb id6pontj6ig nem resz
eleget, akdzszolgilltat6 a tulajdonos kdltsdgire ds felel6ss6gdre a hulladdk elsz6llitasdnak
megtagadds6ra okot ad6 ktirtihndnyt rnegsztinteti vagy megszi.furtetteti, s az azzalkapcsolatban
fehnedilt kciltsdgit a kcizszolg6ltat6 a soron kcivetkez6 sz6rnl6ban, lcriftil tdtelk6nt 6rvdlyesfti.

A kiizszolgdltatrisi dfj
17.$

(1) A kdzszolgdltatdsi dijat a l(dpvisel6-testtilet e rendelet 2, sz. nellllclet6ben allapitja meg a
tdrgydvet rnegel6z6 dv decernber. 31. napj6ig.

(2) A dij rnag6ban foglalja -az dvente egy alkalornmal szervezett- lorntalanitds kcjrdbe taftoz6
hulladdk elsz6llit6sanakis 6rlahnatlanftds6nak drjdt is. A kdzszolgdltat6si dij alapj6t lcipezo
egyszeri tirftisi dijakat- edinytipusonkdnt - e rendelet 3.s2. rnelldklete tartalmazza.

(3) A ktizszolg6ltatdsi dijat rninden h6napban Ikstdlyosdornb6 I(dzs6g Onkorrndnyzatafizeti
meg a szolg6ltat6 szdrndra.

A lomtalanitdssal lcapcsolatos jogolc 6s l<iitelezetts6gelr
18.$

(1) A kcizszolg6ltat6 dvente egy alkalornmal szervezett - el6re rneghat6rozott id6pontban
vdgzefr. - lorntalanitds keletdben a kcizszolg6ltat6 a lakossdgndl keletkezett, a rendszeres
elszdllit6sra hasan6latos gytijt6ed6nyzetbe el nem helyezheto hulladdkot elsz6llitja 6s

artahnatlanitj a, ennek id6pontj dr6 l t6j dkoztatj a a k6zs6g lakoss6gdt.



zcildtertileteket is a nov6nyzetet ne lcfu'ositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset- vagy k6r.okozds
veszCly6nek el6id6zdsdvel.

A lciiztertileten heletkezd telepiit6si szilird
hullad6khal kapcsolatos l<iizszolgdltatds

le.$

Aki kcjzteriileten kdztertilet-haszn6lati engede|yhezlcototl6rusit6, szolgdltat6, ker.eskedelni
vagy egy6b tev6kenysdgetvegez vagy kivdn v6gemi, illetve kdztertleti rendezv6nyt szervez,
k<iteles aztal<lzszolgdltat6nak bejelenteni 6s a kcjzszolgdltat6val a kozteriileten v6gzend6
tevdkenysdg id6tarlarnara, valarnint a v6rirat6 hullad6k 'fajtdjfua, cisszetdtel6re 6s
rnennyis6gdre [rgyelemmel szerz6d6st kotni.

A szildrd telepiildsi hullad6k l<ezel6s6vel kapcsolatos kiizszolgdltatds hivatali I'eladatai
20.$

(l) A Polg6rrnesteri I-Iivatal - a szerndlyes adatok vCdehnire vonatkoz6 szabdlyok betartds6val
- a kozszolgdltatds szerz6d6ses alapon torldn6 bevezet6se drdekdben indul6 adatszolgdltat6ssal
segiti a szolg6ltat6 tevikenysdgdt,

(2) A hivatal a kcjzszolg6ltatds id6tartarna alatt havonta t6jdkoztatj a ak6zszolg6ltat6t a kiadott
teleplrelyengeddlyekr6l, azizletbejelentdsekr6l, - a 20. $-ba1 driltett - valarnint a jogeros
hatdrozat rneglciilddsdvel a kdztertiletfoglal6si enged6lyekr616s azipitdstigyi hat6s6gi
elj 6r6s soran kiadott haszn6latbavdteli engeddlyelcr6l.

(3) A telepi.ilCsiszil6rd hullad6kkal kapcsolatos - jogszabdlyban rneghatdrozott- hat6s6gi
feladatokat a kcirjegyz6 kitja el,

A rendelet alkalmazdsdval kapcsolatos
egy6b rendelkez6seh

21.$

(l) A kdzszolgdltat6 rninden naptari Cv november h6napj6ban lcoteles beszarnolni a
I(ipvisel6-testtilet el6tt a hulladdldcezel6si kdzszolg6ltatdsi tev6kenys6gdr6l, melyhez a
Polgaunesteri Flivatal kiegdszit6 v6lern6nyt k6szit.
(2) A beszamol6val egyidejtileg a krizszolgdltat6 kciteles a kdvetkezo napt6ri iv
kcizszolgiiltatdsi dij6val kalkul6ci6t k6sziteni 6s a kcjvetkez6 6vrk6zszolg6ltat6si dij
rnaxirndlis rndrtdk6re j avaslatot tenni.

22.9

A I(dpvi sel 6 -testril et fel hatahn a zza a P olgilnnestert, ho gy
- arnennyiben a gyfrjt6eddny kcjztertileten toft6n6 t6rol6sa engeddlyezhet6, dcintsdn a
kdrddsben, hogy annak elhelyezds6re rnilyen kidpitdsi kcitelezetts6get 6s rnilyel



tarlalomrnal ir el6;
- ddntsdn a szelektiv hulladdk gytijtdsdre szolgdl6 hullad6kszigetek, valarnint a

gytij t6kontCnerek helydnek kij el6l6se tdrgydb an

Szabf lys6rt6si rendellcez6sel<

23.$

Szab6lysdrtdst ktjvet el 6s erniatl 30 ezer forintig terjed6 p6nzbfrsdggal srijthat6 az, alci:

a) azingatlan6n a rendszeresitett is iitala igdnyelt gytijt6eddny kapacitds6t rneghalad6

teleptil6si szildrd hullad6kot az ingatlan6n felhahnoz;

b) telepiil6si szildrd hulladdkot a rendszeresitett gyiijt6edCnyen kivtil - a lorntalanit6s

kdrdn kfviil - a lcdztertiletre lcitesz vagy ott hdtrahagy;

c) a rendeletben rneghatdrozott teleptildsi szil6rd hullad6k kordbe nem tartoz6 anyagot, igy

ktilOnOsen veszdlyes anyagot, illetve a gytijt6eddny 6llag6t veszllyeztet6 anyagot

elhelyez;

d) a gytijt6eddny kihelyezdsdvel es lcciztertileten tart6sival kapcsolatos szab6lyokat
rnegszegi;

e) az elsz|llitdsra kihelyezett gyrijt6eddny tartahn6nak dtkutat6s6val a krirnyezet tisztasdgdt

h6triinyosan befolydsolj a;

f) koztertileti elhelyezds engedClyezdse esetdn a gytijtoeddny helydt 6s krirnyezet6t nern

tarda tisztdn;

g) ald a gyiijt6ed6ny tisztdntart6s6val 6s fertotlenit6sivel kapcsolatos kdtelezetts6g6t
rnegszegi;

i) aki egy6b teleptll6si szildrd hulladdkot rnds tulajdonos h6ztartdsi hulladdk gyiijtds6re

szolgdl6 gyrijt6ed6ny6be beleh ely ez.

Hatrilyba l6ptet6 rendelkez6s
24.S

E rendelet 20I2.janu6r 1. napjiin l6p hat6lyba,

lL-).-r
Kirizs Zsolt\

polgdrntester
-{zolga Jdpsef



1.s2. rnellCldet

A szilard hulladdk elkrildnitett gytijtdsdnek is hasanositds6nak rn6djai hullad6lctipusonlcdlt:

1) A kornposzt6lhat6 szerves hulladik (v6gott fii, lornb- is gallyhulladdk, az dsszes
zcildsdghulladdk, sdvdnyek, bola'ok nyir6s6b6l szdrtnaz6 nyeseddkek, gyomnclvdnyek,
zdldsdgtisztit6s hulladdka, dtehnaradckok (zsirok, olaj ok, sz6szok, stb),
hirsrnaradCkok, lcav6zacc, gyiim<ilcsh6jak, fahamu, papirhulladCkolQ gytijt6se 6s
hasznositdsa azUj Magyarorszdg Fejleszt6si Terv l(dmyezet 6s Energia Operativ
Prograrn t6rnogatdsi rendszere keretein beli.il a lakoss6ghoz ingyenesen kihelyezdsre
kertilt hazi kornposztdl6 eddnyekben lehetsdges.

2) Csornagol6anyag-, aldcurnul6tor- is gurniabroncs hulladdk gytijtds6re 6s
haszrositdsara a Biokorn I(ft.-vel kapcsolatban dll6 Tiszta Lak6hely
I(omyezetvddehni V6llalkozds (v6llalkoz6: Lnre M6ria, sz6khely; i570 But6,
Felszabadulils u.2/1,, telephely: 7570 Barcs, Tiszau. 3.) tdritdsmentesen biztosit
lehet6sdget. A szolgdltat6s ig6nybevdteldnek fbltdteleit kiilcin szerz6dds allapitja rneg.



2. sz. melldklet

A k<izszolgaltatdsi dij havonta, a szolg6ltat6 dltal kikrildcitt csekken fizetend6.

A kdzszolgaltat6si dd: 36. 053 Ft-FAfa/h6*.

* A dlj nem tartalmazza atdrvlnyi vdltozdsok CletbelCpCsdvel kapcsolatban felmerU16 t0bbletkOltsCgeket,



3. sz. rnelldklet

')

lii

KASTELYOSDOM B0 20 12. 6vre sz616 hullad6kszdllttAsi, 6s kezelesi k6lts6gei

MEGNEVEZES

Kbzvetlen anyagkdlts6g, 6s anyagi jelleg0 szolgAltat6sok
Kdzvetlen b6rkdlts6g 6s szem6lyi jelleg0 kdlts6gek
Amortizdci6s kdltsdg
Karbantart6si, fenntartdsi k0ltsdgek
Egy6b kdzvetlen kdlts69ek

Ft/6v

48925
90326
34200
57847

445

KOZVETLEN KOLTSEG EK OsszEsEN : 231743

Uzemi Altaldnos kdlts69ek
V6llalati 6ltalAnos kdlts69ek
Egy6b rAfordtt6sok

Sz6ml6zAsi, postAzdsi k6lts6gek

40479
4299
1433

3500
K6LTSEGEx Es nAroRDiTAsoK Osszeseru:
Hulladdkkezel6s dtja

Eredm6ny

(..

2-8.1454*-
137838. I

-'iggzl
TELJES AnerVErer-: 432666
Etmgwgr!fm$!'"LYrl8'.V,!it{,Jr.r:.qtB$irNr$43:tlitrti??trll{s(utirlfJ!84t4&!!i?itl8t:rriisl!}F.34
,9'BLt9.s;t$.aillffiB&,$"16$liiri-ffiffi#;tirtillliPh9.li6lffiW{ilS1ffiSffi,,1ffffiffiffi1W[$iS,Kffi9Slth!!tr.ffgF;f./0lEH]ll$?{i

A kalkul6ci6 80 db 120 literes szabv*ny hulladdkt1rol6 ed6ny k6theti egyszeri Arft6sevel kdszUlt.

'A tAteles kdltsegvet6s csak a jelenlegi 6llapotnak felel meg, amely a 2000, 6vl XLlll, tv,-ben eldlrt beruh6zisi, rekultivdci6s 6s
ut6gondozAsi kdlts6geket tartalmazza. Nem tartalmazza a fenti tdrv6nyben el6frt szerves hullad6k 6s csomagoldeszkdz hullad6k

k0l6n ov0it6s6nek 6s kezel6s6nek k6lts6qelt.

* A dlj nem tartalmazza a tdrv6nyi vAltozAsok 6letbel6p6s6velkapcsolatban felmer016 tobbletkdlts6geket



3. sz. rnell6klet

KASTeLYO S DoM B0 20 1 2. 6vre sz6tO huiladekszaltltesi,

MEGNEVEZES

Kdzvetlen anyagkdlts6g, 6s anyagi jellegil szolgdltatAsok
Kdzvetlen b6rk6lts6g 6s szem6lyi jettegrl kdtts6gek
AmortizAci6s k6lts6g
Karbantartdsi, fenntartAsi k6lts6gek
Egy6b kdzvetlen kdlts6gek

6s kezel6si kdlts69ei

Ft/6v

48925
90326
34200
57847

445

KOZVETLEN KoLTSEGEK OsszEsEN: 231743

Uzemi Altaldnos k6lts6gek
Vdllalati AltalAnos kdlts6gek
Egy6b rdfordltdsok
Szdmldz6qi, postAzAsi kdlts6gek

40479
4299
1433

3500

281454
1 37838

13374

KOLTsEcEx Es nAroRDiTAsoK Osszeseru:
Hullad6kkezel6s dtja
Eredm6ny

IE!:E_94BBEVETEL: 432666

Mm,mgH,irutm**fi*litrir

A kalkul6ci6 BO db 120literes szabvdny hultad1ktdrot| eddny kdtheti egyszeri 0rtt6s6vetklsziltt,

* A tdteles k0lts6gvet6s csak a jelenlegi 6llapotnak felel meg, amely a 2000. evi XLlll. tv.-ben eldlrl beruhdzesi, rekultivAcios 6s
ul6gondoz6si kdltsdgeket tartatmazza. Nem tarlalmazza a fe-nti torvanyben el6ttt szerves hulladdk €s csomagol6eszk6z hullad6k

ktildn qv0lt6s€nek 6s kezel6sdnek k6lts6oeit.

. A dfj nem tartalmazza a tdrv6nyi v6ltozAsok 6letbel6p6s6vel kapcsolatban felmer016 tobbletkdlts6geket


