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Kisherend Kiizs6g 6nkorm6n yzata K6pviseldtesttilet6nek
I 0/2004.(IX.02.) rendelete

a kOzteriiletek tisztrintartf sr[r6], valamint a telepiil6si szilird
6s foly6kony hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgdltatrflsr6l

Kisherend K0zs6g Onkormrinyzat a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. torvdny (a
tov6bbiakban: Hgt.) 23.$-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n az alilbbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
AuuteiiGiffi"cr.r.

A rendelet alkalmazdsi kiire
1.$

(l) A rendeletet Kisherend kdzsdg kbzigazgat6si tertilet6n kell alkalmazni.
(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonos6ra, birtokosrira,

hasznii6jhra ftiggetleniil att6l, hogy a tulajdonos termdszetes vagy jogi szem6ly,
illetcileg jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo szewezet,

(3) Nem alkalmazhat6 a rendelet a vesz6lyes hulladdkra, 6s a veliik risszefiigg6
tev6kenys6gre.

H a lladd k keze I d s i kd u zo lg dlt atds
2.$

(1) Kisherend Kri,zldg Onkorm6nyzata (tovribbiakban: 6nkorm6nyzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint kozszolgilltat6st (tov6bbiakban: kozszolg1ltai6s) sri*",
6s tart fenn.

(2) A kozszolgriltatiis kiterjed a teleptil6si szil6rd, valamint a telepiildsi foly6kony
hulladdk rendszeres gyiijt6sdre, elszilllitisfura, iirtalmatlanitilsilri 6s kezeldsdre.
tov6bb6 a telepiil6si foly6kony hulladdk

3.$

A telepi.ilds kozigazgat6si teriiletdn a teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos k6telezo
helyi kOzszolg6ltat6s teljesit6s6re jogosult, illetoleg kdtelezett krizszolg6itat6:

a kdpvisel6testiilet 6ltal kiirt nyilv6nos pitlyinat eredm6nyekent, az <inkorm6nyzattal
kotott kdzszolg6ltatilsi szerzodds alapj6n a Kaposvfri Vdrosgazdilkodr{si Rt.
(sz6khelye: 7400 Kaposv6r, Cseri rit 16.) 2004. december 31. naprg (tov6bbiakban:
szol96ltat6).

4.5

A telep iil6s kiizi ga zgatilsi teriilet6n a telepiil6si foly6kony hullad6kkat
kapcsolatos kiitelez6 helyi kiizszolgiltatis teljesit6i6re jogosult, illetve

ktitelezett kiizszol giltatil :

t\Lcrr,
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a k6pvisel6testiilet 6ltal kiirt kiizszolgiltatisi szerzildfls alapjfn
Gradwohl J6nos egy6ni v6llalkoz6 (sz6khely e; 7 691 P6cs-Vasas,,,C"

utca 17.) 2004. december 31. napig (tovibbiakban: villalkoz6).

f rtelmez6 rendelkez6sek
s.$

E rendelet alkalmaz6s6ban:
l.l Tetepiitdsi szildrd halladik: a hhztartilsokb6l szhrmaz6, jogszab6lyi el6ir6soknak

megfelelri 26rt rendszeni c6lg6ppel sz61lithat6 szil6rd hullad6k (pl. a konyhai hullad6k, papir,

iiveg, csomagol6eszkdz,hhztarthsi ed6ny, k6zi eszkoz,ronry, sOpreddk, salak, hamu, korom,

kerti 6s jirdatakaitdsi hullad6k, kisebb mennyis6gri falomb, nyesed6k, kar6csonyfa, valamint

a lak6sban folyatott v6llalkoz6s gyakor16s6b6l keletkezett nem veszdlyes hullad6k, ha az

risszes hullad6k mennyis6ge nem haladja meg a 4 literlfolnap normativ6val kisz6mitott

hulladdk mennyis6g6t), illet6le g ahintart6si hulladdkhoz hasonl6 jellegri ds tisszetdtelrj,, azzal

egyutt kezelhet6 m6s hullad6k.
2.1 Telepiilisi folydkony hulladik: az a hullad6kk6 vdlt folyad6k, amelyet nem vezetnek el, 6s

nem bocsitanak ki szennyvizelvezetoh6l6zaton, illetve szerryviztisztit6 telepen keresztiil.

3.1 Lomtalanitds alti tartozri hdztartdsi szildrd hulladdk: az az alkalmilag k6pzodott vagy

felhalmoz6 dott hhztart6si szilird hullad6k, amely a kdzszolg6ltat6st vegzo szolg6ltat6 6ltal

rendszeresitett gyijt6ed6nyzetben m6rete vagy mennyis6ge miatt nem helyezhet6 el,

amelynek elsz611it5s6r6 I 6s 6rtalm atlanitlshr 6l szol g61tat6 gondo skodik.
4.1 Egyib telepiitisi szitdrd huttadik: a gazdashgi v6llalkoz6sokn5l keletkezS, hSztarthsi

hulladdkhoz hasonl6 jellegri 6s dsszetdtehi, vesz6lyesnek nem min6siilti hulladdk.

5.1 Ingatlantulajdonos: az a termdszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szemdlyisdggel nem

rendelkez6 szefirezet, akinek, il1et6leg amelynek a tulajdon6ban, birtok6ban vagy

hasznillathban l6vci in gatl an6n te lepiil 6 s i szilfur d hu I I ad6k ke I etkez i k.

6.1 Huttadikkezelf telep: a teleptil6si hullad6k begyrijt6s6re, 6tv6tel6re 6s az egyes

hullad{kfajtdk tovrlbbi throlilsilra, iltrakishra, el6kezel6s6re, hasznosit6sfra vagy

6rtalmatlan itishra szolg6l6 telephely.
7.1 Hulladikkezelf: aki a telepiildsi szilird hullad6kot gazdasigi tev6kenys6ge kor6ben a

hulladdk birtokos6t6l 6tveszi, t6rolja, hasznositja, kezeli 6s 6rtalmatlanitja.

8.1 Hutladikkezelisi tevdkenysig; a hullad6k gyrijt6se, begyiijtdse, szSllithsa, el6kezeldse,

t6rol6sa, hasznositiisa 6s 6rtalmatlanit6sa.
9,1 Gyiijtis; a teleptil6si szil6rd hullad6k rendezett 6sszeszed6se, v6logathsa a tovdbbi

kezeldsre tdrt6n6 elsz6llit6s drdek6ben.

l0; Begyifjtis: a teleptl6si szil6rd hulladdknak a hulladdk birtokosait6l tdrtdn6 6wdtele a

hulladdi birtokos6nak vagy a begyrijt<inek a telephely6n, tovfbb6 a begytijttihelyen 6s a

tovibbi kezel6s 6rdek6ben tdrt6n6 osszegyiijt6s, v6logat6s a begyiijt<i telephely6n.

ll7 Szolgdttatd: a telepiil6s kozigazgathsi teriilet6n a teleptil6si szllilrd hullad6kkal

kapcsolatos helyi kozszolgilltaths ellilthshra az e rendelet szerint kiz6r6lagosan feljogositott

hullad6kkezel6.
l2.l Vdlalkoz6: a telepiil6s kozigazgatilsi teriilet6n a telepi.il6si foly6kony hullad6kkal

kapcsolatos helyi kozszolgilltat6s ell6t6shra az e rendelet szerint kiz6r6lagosan feljogositott

hullad6kkezel6
l3.l Kiizszolgtiltatdsi dij: az ingatlantulajdonos 6ltal a kozszolg6ltat6s ig6nybev6teld6rt a

v6llalkoz6nak fizetend o-, az e rendeletben meghatirozott dijfizet6si id6szakra vonatkoz6an

meg6llapitott dij.



II. FEJEZET
_-r --KOZTERULETEK TISZTANTARTASA

6.S

A krizteriiletek rendszeres tisztintartds6r6l, zdldteriiletek, parkok fenntart6sir6l
6nkorm6nyz at es az drintett ingatl antulaj donos ok gondoskodnak.

Az ing atlant ulaj do no s feladatai

7.$

(1) Az ingatlantulajdonosnak a kdzteri.ilet tisztlntartds6val, a zoldteriilet, park ipol6s6val
kapcsolatos feladatai :

a.) az ingatlan el6tti (risz6telek esetdn az ep.drlet k6riili) jhrdinak, Q6rdahi6ny6ban
egy m6ter szdles teriilets6v) a jhrda melletti zdlds6v rittestig terjedo teljes
tertiletdnek, legfeljebb az dptilet 10 mdteres kdrzet6n beliil teriiletdnek a
gondoz6sa, tisztintart6sa, szem6t- 6s gyommentesit6se, burkolt tertileteken a
h6 eltakaritiisa 6s sikossiig mentesitdse; ha az ingatlannak k6t kcizrittal is
6rintkez6se van, a fenti feladatok mink6t irhnyravonatkoznak,

b.) az ingatlan melletti nyilt 6roknak 6s mtitiirgyainak tisztilntartilsa,
gyommentesit6se,

c.) a k6t szomsz6dos tenilet, dpiilet kozdtti - ki6pitett :uttal, i6rd val ellatoff vagy
andlktili k6zforgalmi teriilets6v vagy 6tj6r6 esetdben a tiszt6ntart6ji
ktitelezetts6g a tulajdonosok k<izdtt fele-fele ar6nyban oszlik meg,

d.) az ingatlanon l6v6 madarak f6szkeki helyei alatti kdzteriilet siennyez6ddstdl
val6 megtisztitdsa.

(2) Az ingatlantulajdonos a kdzteri.ilet tisztit6sa sor6n dsszegyiijt6tt telepril6si szil6rd
hullad6kot koteles a rendeletben meghat6rozott gyrijidedenyzetbe vagy m6s
gyrij toeszkcizbe elhelyezni, ds elsz6llit6s6r6l gondoskodni.

8.$

Az ingatlantulajdonosnakaz epilete, telekingatlanatisztilntart1s6val kapcsolatos feladatai:
a.) a telepiilds kdzpontj6ban (belteriileten) folyamatosan, a telepiil6s egyes teri.iletein

dvente legal6bb kdtszer az dptilet homlokzat6nak (kerfi6sdnek) a fcildszint
magass6g6i g tcirtdno letakarit6sa,

b) az 6ptilet falir6l, keritdsdrol az idoszerisdgiiket vesztett szakadt jogellenesen
elhelyezett falragaszok, festdsek stb. fo lyamatos elt6vo lit6sa,

c.) mind a bedpitett, mind a bedpitetlen ingatlan tiszthntartdru, gyo.-ent6sitse, a
j6rda 6s fttest ftild benyul6 6gak, bokrok megfelel6 nyes6se,

d.) a bedpitetlen vagy id6szakosan haszn6lt ingatlan tulajdonosa kciteles az utca felijl
l6that6 tablilt elhelyezni, amelyen a klitisztas6gi kdtele zettslg meg6llapit6sa
celj6b6l fel kell tiintetni az ingatlantulajdonos uugy hurrn6l6 nev6tlcfm6i,

e.) bontiis, 6pit6s, fehijit6s ds karbantartris miatt i,iresen rlll6 ingatian ds az el6tte
hiz6do j6rdatisztintartilsa a kivitelez6 feladata,ha aznem azonos a tulajdonossal;
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az epitesi munka kivitelezoje kriteles az epites teriilet6t 6s kdzvetlen kdrnydkdt
tisztSn tartani.

A kereskedil, utcai drus is rendezvinyszervezd kdtelezettsigei
e.$

(l) Az ijzlet, egy6b eldrusit6hely, vend6gl6t6 6s szolg6ltat6 egysdg elotti 6s melletti
jhrdaszakaszt, illet6leg ha a j6rda mellett zdlds6v is van, az rittestig terjedd teljes
teriiletet a tulajdonos koteles tiszthntartani, a keletkezett telepiil6si szilfird hullad6kot
osszegytijteni, 6s elsz6llit6s6r6l gondoskodni. A tulajdonos kdteles a burkolt
tertileten a sikoss6g mentesit6sdrdl 6s a h6 eltakarit6s6r6l gondoskodni.

(2) Az ingatlan el6tti ds melletti jfirdit a tulajdonos kdteles naponta mind a t6li, mind a
ny6ri id6szakban legk6s6bb reggel 7 6rilig letakaritani, a nyitva tart6s ideje alatt
fo lyam ato s an ti s zt6n tartani, zir 6s elott o s s zetakaritani.

10.s

(I) Az utcai 6rus kriteles a rdszdre kijeldlt helyet 6s k<izvetlen kdrny6kdt tisztdn tartani, az

6rusit6sb6l keletkezett hulladdkot Osszegytijteni, 6s elt6volit6s6r6l gondoskodni.
(2) Kriztertileten rendezett vilsfur, sport- ds egy6b rendezv6ny tart6sa idejdn a rendezvdny

szewezoje kciteles gondoskodni a v6rhat6 forgalomnak megfelel6 sz6mri illemhely
biztosit6sir6l, iizemeltet6sdr6l, valamint a rendezv6ny alatt 6s azt kdvetoen a

tertiletnek 6s kozvetlen kdrnyezetdnek tiszt6ntartis6r6l, tovibb6 a teriilet eredeti
6llapotban ttirt6nci visszaad6s6r6l.

S{koss tig mentesltis is hdeltakarftds
r1.s

(1) A sikoss6g elleni v6dekez6shez a k<irnyezetkim6l6 anyagokon (homokon, salakon)

kivtil klorid tartalmri fagy6spontcsrikkent6 szer (pl. konyhas6) 11671alata csak rigy
alkalmazhat6, hogy a vegyszer egyszeri kijuttat6s6nak mdrt6ke 4}glm2-nel tobb ne

legyen. Az ilyen anyagot t6rol6ed6nyben, kdrnyezetszennyezest kizhr6 m6don kell
t6rolni.

(2) Ktorid tartalmir vegyszer hasznillata zdldteruleten, illetve azok kdzvetlen kdrny6k6n

tilos.
(3) H6rak6st tilos elhelyezni:

a.) irtkeres ztezodisben,
b.) irtburkolati jelen,
c.) j6rdasziget 6s jirdakoze,
d.) tdmegkOzlekeddsre szolg6l6 j6rmti megdll6helydndl,
e.) kapubejilrat el6,
f.) kozszolg6ltat6si felszereldsi thrgyra 6s krjrd: pl. vizelzhr6 csap, giz- es egydb

krizl6tesitm6ny (l6mpaoszlop, hirdet6oszlop stb.).

Kiizteriilet tisztdntartdsdval iisszefiiggf egydb rendelkezisek
I2.S

(1) Tilos
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a.) az ittestet, jhrd6t, egydb k<iztertiletet, a koztertilet felszerel6si 6s berendez6si
tirgyait szennyvizzel, vizelettel, emberi 6s 6llati uriil6kkel beszennyezni,
megrong6lni,

b.) feltakarit6sb6l, felmos6sb6l keletkezett szennyez<iddst, szennyvizet a
kdzteriiletre, csapaddkviz elvezetS rendszerbe beleseperni, illetve bele6nteni,

c.) a kcizteriileten, zoldtertileten l6vo nciv6nyeket (fa, diszcserje stb.) megrong6lni,
csonkftani, leszakitani,

d.) a parkositott 6s fiivesitett zoldtertiletet rendeltet6sellenesen haszn6lni.
Ebek riltal a kdzteriileten okozott szennyez6s elt6volit6s6rol az eb s6t6ltat6ja kdteles
halad6ktalanul gondoskodni.

III. FEJEZET
A TELEPTJINSI SZILARD HULLADEKKAL KAPCSOLATOS

HULLADNXTNZTIESI KOZS ZOLG ALTATAS

A kdzszolgdltuttis iginybevitelinek mddja is fettitelei
13.S'

Az ingatlantulajdonos 6s a szolg6ltat6 kdz0tti jogviszonyt a krizszolg6ltat6s
igdnybevdteldnek tdnye hozza ldtre.
A jogviszony kezdti idtiponda az a nap, amelyen a szolgSltat6 a k6zszolg6ltat6s
teljesitds6nek megkezddsdr6l ds l6nyeges felt6teleirol az ingatlantulajdonos ir6sban
drte s itette, v a gy fe lh i v 6s kiizzetete I e ritj 6n t6j eko ztatta.
A hullad6k begyijtds6nek, elsz6llit6s6nak rendje: az Onkorminyzat Kisherend
teniletdn biztositja a hintarthsi szem6t gytijtdsdt 6s sz6llit6s6t, heti egy alkalommal,
szerdai napokon. Az elszilllitand6 hiztartdsi hullad6kot a szem6tgytijiS eddnyben az
irt sz6ldre kell kitenni a szemdtszhllitirs napj6n reggel 7 6r6ii igy, hogy u, u
kozforgalmat ne zavaqa. A hilztartlsi szemdt 6tvdtelekor szenrryez1doli i1rda,
kdzteriilet me gtisztitilshr 6l az ingatlan haszn6l6j a kdtele s gondo skodni.

14.5

Az ingatlantulajdonos a telepiildsi szil6rd hulladdk gyrijt6s6re elsz6llft6s6ra a
szolgilltat6 szillitoeszkdzdhez rendszeresitett gffit6eddnyt, valamint - a szolg6ltat6
6ltal rendelkez6sre bocs6tott gytijtoed6nyrei irtartalmilt meghalad6 ..*yir6g.i
alkalmi hulladdk gytijt6sdre - a szolg6ltat6 Sltal rendelkezdsre bocs6tott 6s azonosit6
jellel ell6tott mds gyrijtoeszkdzt kdteles igdnybe venni.
Az igdnybe veendci gffittieddnyek tipusai 6s a gytijt6ed6nyekben elhelyezhet6
teleptildsi szilfird hulladdkok srily6nak felso hat6ra:

I l0 literes gyrijtried6ny 40kg,
2 db szabv6nyositott zs6k

A gytijtdeddnyek mdretdnek ds szhminak meghatilroz6sakor kdt tirit6s koz6tti
idoszakra ingatlanonkdnt legkevesebb 4 literlf6lnap hullad6kmennyisdget kell
figyelembe venni.

15.$

Az OnkormLnyzat ds a szolg6ltat6 kdzott a jogviszony az erre vonatkoz6 irasba foglalt 16.g-
b an me gha t6r ozott tartalmri-szerz6d6s me gtotes evel j dn ldtre.

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)



16.$

A kdzszolgiltatds i gdnyb ev6tel6r6l sz6l6 szerzri d6s tartalmi elemei :

a.) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai,
b.) a kdzszolg6ltat6s igdnybev6teldnek kezdo napja,
c.) a teljesit6s helye,
d.) a megrendeki rendelkezds6re bocs6tott gytijtried6ny tirtartalom 6s darabsz6m

szerint,
az iiritdsi gyakoris6g ds az iirit6s ideje napok szerint,
a megrendel6 6ltal meghathrozott, az ingatlanon el6rel6that6lag keletkezo
hulladdk mennyisdge, amelyre akozszolgiltat6st a megrendelS ig6nybe veszi,

g.) t6rsashhzi szerz6d6s esetdn a lak6sok szima,
h.) a gy'rijt6ed6nyek hasznillatinak jogcime 6s m6dja,
i.) a kozszolg6ltat6s dija 6s alkalmaz6sinak felt6telei,
j.) akozszolg6ltat6s m6rt6k6t meghalad6, a megrendeki ig6nyei szerinti esetleges

t<ibbletszol gilltatis 6s annak dij a,

k.) a krizszolg6ltat6si dij megfizet6s6nek m6dja,
l.) a szerz6dds m6dosit6s6nak, felmond6s6nak feltdtelei,
m.) az iranyad6 jogszabdlyok megltatirozisa.

Az ingatlantulaj donos j ogai is kdtelezettsigei
17.5

(1) Az ingatlantulajdonos koteles azingatlan6n keletkez6 vagy birtok6ba kertilt telepiildsi
szilird hullad6kot az e rendeletben meghathrozott m6don vagy helyen gyiijteni,
tov6bb6 hasznosit6s 616l v agy 6rtalmatlanitis6r6l gondoskodni.
E kdtelezetts6g teljesitdse sor6n az ingatlanfulajdonos kdteles.

a.) az ingatlan6n keletkez6 hullad6k mennyisdgdt alacsony szinten tartani,
b.) a telepiil6si szililrd hulladdkot - ki.ildnds tekintettel a hulladdk tov6bbi

kezelds6re - az elszhllitdsfra val6 6tv6telig gyiijteni, illetve t6rolni, ennek

sor6n megfelelci gondoss6ggal elj6rni annak 6rdekdben, hogy a hullad6k m6sok
61et6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t 6s j6 kozerzetet ne vesz6lyeztesse, a

term6szetes 6s 6pitett kdrnyezetet ne szennyezze, a n<iv6ny- 6s 6llatvil6got ne

kiirositsa, a k6zrendet 6s a kozbiztons6got ne zavarja,
c) az ingatlan6n keletkezo teleptil6si szilird hulladdk kezelds6re az onkormhnyzat

6ltal szervezett k6zszolg6ltat6st ig6nybe venni, illetve a hullad6kot a

begyfijt6sre e rendeletben felj ogositott szolg6ltat6nak 6tadni.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosv6ltoz6s vagy egy6b ok folyt6n a

ktizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezettd v61ik, kdteles ezt e t6ny keletkezl,sdt

kovet6 30 napon beliil ir6sban bejelenteni a szolg6ltat6nak. Meg kell jel<ilnie egyben

az ingatlanon lak6k szimfut, nem rendszeres szllfurd hulladdk esetdben pedig a

v6rhat6an keletkez6 hullad6k mennyis6g6t.
(3) Nem terheli az (l) bekezd6sben foglalt kotelezettseg az ingatlantulajdonost az olyan

bedpitetlen ingatlan tekintet6ben, ahol nem tart6zkodik, 6s ahol hullad6k sem

keletkezik.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n telepiil6si szil6rd hullad6k keletkezik, de

az ingatlana egyidejrileg gazd6lkod6 szelezet c6lnyilv6ntart6sba bejegyzett

e.)
f.)



szdkhely6iil, telephely6til vagy fi6ktelepdiil is szolg6l, kdteles a telepi.il6si szil6rd
hulladdkrlt a gazd6lkod6 szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdashgi
tevdkenys6ge sor6n keletkezett nem telepiil6si szilard hullad6kt6l elkiil<initetten
gytijteni 6s arra kcizszolgdltat6st ig6nybe venni, felt6ve, hogy a telepiildsi szil6rd
hullad6k kezel6sdr6l a Hgt. 21.$-6nak (2) bekezddse szerint nem gondoskodott.

(5) A kdzszolgAltatils ig6nybevdtel6re kdtelezett ingatlantulajdonos a k6zszolg6ltat6sb6l
nem vonhatja ki mag6n ama val6 hivatkoz6ssal, hogy a szolgilltathst a
hulladdktermel6s hi6nyriban nem, illetve csak rdszben veszi ig6nybe.

18.$

(1) Az ingatlantulajdonos az iltvett gyijt6eddnyeket az ingatlana teriilet6n beliil ktjteles
elhelyezni. Gyrijt5eddnyt koztertileten tart6san elhelyeznikizhr6lagaz <jnkorm1nyzat
kiilon rendeletdben meghat6rozott kozteriilet-haszn6lati engeddly (k<izteruler
hasznillati szerzri dd s) alapj 6n I ehet.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles az fitvett gyrijtoed6nyeket a hullad6k elszilllitilsa
c6lj6b6l a szolg6ltat6 6ltal megjeldlt id6pontban, a krizteriileten a begffit6st vegzo
g6pj6rmtivel megkdzelithet6 6s iiritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A gytijt6ed6nyt
legkoribban a sz|llitilsi napot megel6z6 napon 18 6rht6l lehet titretyeznl 
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kriztertiletre, kiv6ve a tart6san engeddlyezett elhelyezdst.
(3) A hullad6k elsz6llft6sa c6lj6b6l kihelyezett gytijtoed6ny fedel6nek - a k6zteriilet

szennyez6s6nek elkeriildse 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hullad6kot
a gyijt6ed6nyben rigy kell elhelyezni, hogy az az eddny mozgathsakor ds i.irit6sekor
ne sz6r6djon, valamint a gdpi iiritdst ne akadilyozza.

(4) A kihelyezett gytijt5ed6nybdl mdg hasznttlhato dolgot kiv5logatni (guber6lni) tilos.(5) A kihelyezett gytijt6eddny nem akadillyozhatja aj6rmri- 6s gyalogos forgalmat, 6s
elhelyez6se egy6bk6nt sem j6rhat baleset vagy k6rokoz1s vesz|iyenet ekiiddz6s6vel.

1e.$

(1) Az ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni a gytijt6ed6ny tiszt1ntart1siir6l,
ferttitlenit6s6r6l, rendeltet6sszerti haszn 6lat6r6l6s kdrnyezetdnek tiszt6ntartris6r6l.(2) Ha a gytijt6ed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az eddnyben
dsszetomrjrcid<itt vagy befagyott, illetve M eddnyben l6v6 truttaOetot rigy
6sszepr6selt6k, hogy emiatt az edenyt nem lehet kii.iriteni, az ingatlantulajdonos-a
szolgilltato felhfv6s6ra kdteles az ed6ny iirithetov6, illetve haszn6lhat6v6 tenni.(3) Tilos a gytijtSeddnybe foly6kony, m6rgezo, tiiz:- ds robbanasvesz6lyes anyagot,
6llati tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely veszeiyeztetheti a
begyiijt6st, iiritdst vegz6 szemdlyek vagy m6s 

-szem6lyek 
ll"t"t, testi 6ps6gdt,

eg6szs6gdt.

A szolgdltatd jogai is kiitelezeusdgei
20.s

(l) A szolg6ltat6 kdteles a rendelet hatillya al6tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot
az e rendeletben eltiirt szabillyok szerint rendszeresei elszilllitani a kijel6lt hullad6klerak6helyre, illetve annak 6rtalmatlanit6shr6l a szakmai kornyezetv6delmi
szab6lyoknak megfelekj m6don gondoskodni.

(2) A teleptil6si szilSrd hulladdk elhelyezds6t, 6rtalmatlanit6s5t kizhr6lag a szolg6ltat6jogszeni hasznillatdban l6v6 hulladdk lerak6helyen lehet elvegezni.



21.5

A szolg6ltat6 kdteles a sz6llit6eszkdzehez rendszeresitett 6s a keletkezett hullad6k
mennyis6g6nek megfelel6 mdretti 6s sz6mri gffit6eddnyt az ingatlantulajdonos
k6relm6re rendelkezds6re bocsftani, a kdrelem kdzhezvdtel6t6l szimitott 15 napon
beliil. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gytijtoed6ny 6w6tel6t
altiir6s6val kOteles igazolni.
A gytijtried6ny a szolg6ltat6t6l megv6s6rolhat6 vagy b6rbe vehet6.
A b6rbe adott gyrijt6eddny karbantart6sdt, felirjit6s6t ds sziiks6g szerinti kicserdlds6t
ktilon irdsbeli szerz6d6s alapjhn a szolg6ltat6 vegzi. Ez a szolg|ltat6s dijmentes, ha a
cserdt vagy javithst a szabvSnyositott gytijtoed6ny rendeltet6sszeni haszn6lata sor6n
bekovetkezett elhaszn6l6d6s teszi sztiksdgess6.

22.5

(1) A szolg6ltat6 kciteles a gytijt6ed6ny kitirit6s6t kimdletesen, elv6rhat6 gondoss6ggal
vegezni.

(2) A szabSlyszenien kihelyezett gytijt6ed6ny tirit6se sor6n esetleg keletkezett
szennyez6d6s takarit6s 616l a szo1g6ltat6 kciteles gondoskodni.

(3) A gyrijt6ed6nyben okozott khrt a szolg6ltat6 t6rit6smentesen kdteles kijavitani, ha a
k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l krivetkezett be. A szolgfltat6 kdteles az ebbol eredo
karbantart6si munka, 6s javit6s id6tartam6ra helyettesito gyrijt6eddnyt biztositani. Ha
a kdrokozis nem r6hat6 fel a szolgiltat6nak, a haszn6lhatatlarnh v6lt gyrijtdeddny
javit6sa, p6tl6sa, illetve cser6je az ingatlantulajdonost terheli.

Lomtalanitds

2s.s

(1) A lomtalanit6s megszervez6s6r6l 6s lebonyolit6s6r6l a szolg6ltat6 6vente 4

alkalommal a kdzszolg6ltat6s keretdben kiildn dij felsz6mit6sa n6lktil
gondoskodik.
A szolg6ltat6 kizfur6lag a lomtalanit6s al6 tartoz6 hhztarthsi szil{rd hulladdk
elsz6llit6s6ra k<iteles.

A hullad6kot az ingatlantulajdonos a szolg6ltat6 6ltal hirdetm6ny ird6n el6zetesen

megjel6lt helyen 6s id6pontban helyezheti ki elsz6llit5s c6lj6b6l.
Az elszilllitand6 hullad6kot rigy kell elhelyezni a kozteriileten, hogy a j6rmti- 6s a

gyalogosforgalmat ne akad6lyozza, a begyrijtS sz6llit6eszkoz illtalj6l megkdzelithetti

legyen, a zoldteriiletet 6s n<lv6nyzetet ne karositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy

k6rokozSs vesz6lvdnek el6id6z6sdvel.

Kdzszolgdltatdsi dfi
24.5

A kozszolg6ltat5s ig6nybev6tele dijtalan.

(1)

(2)
(3)

(2)

(3)

(4)

A kdzszolgrihatds sziineteltetis e
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25.S

A kdzszolg6ltat6s teljesitdse csak torvdnyben vagy korm6nyrendeletben meghat6rozott
esetekben szi.ineteltethetri vagy korl6tozhat6.

26.5

(l) a kcizszolgSltatds ig6nybev6tele sziineteltethetri azon azingatlanon, amelyen legal6bb
30 napig senki sem tart6zkodik, 6s emiatt hulladdk sem keletkezik.

(2) A sztineteltet6sre vonatkoz6 igenyt az ingatlantulajdonos ir6sban koteles bejelenteni a
szolg6ltat6nak, legk6s6bb 30 nappal a szrinetelds kiv6nt kezdo idopontja elott.

(3) Ha a szi.inetel6s felt6teleiben v6ltoz6s krivetkezett be, az ingatlafiulajdonos ezt
ir6sb an, halad6ktalanul krite le s bej e lenteni a szolgilltat6nak.

(4) Ha a sziinetelds id6tartama alatt hulladdkkezel6si kdzszolg6ltatris al6 hrtoz6
hullad6kot helyeztek ki, a szolg6ltat6 az ingatlantulajdonos egyidejti 6rtesftdse mellett
kdteles a hullad6ko t elszilllitani.

A gazddlkodd szervezetre vonstkozf kiildn szabrilyok
27.5

(l) Gazd6lkod6 szervezet akkor krjteles akozszolgilltaths ig6nybevdtel6re, ha a gazdas1gi
tev6kenysdg6vel tisszefiigg6sben keletkezett teleptildsi hulladdk6nak kezel6s6rol a
Hgt. I 3. g-6ban foglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik.

(2) Az olyan gazd6lkod6 szervezetek, amelyekn6l a keletkezett teleptil6si hulladdkuk heti
mennyisdge nem haladja meg a 110 litert, egyazon gytijt6eddnyben is gyrijthetik a
hullad6kot.

(3) Az a gazd6lkod6 szewezet, amely a kdrnyezetvddelmi feliigyelds6g 6lta1
enged6lyezett teleptildsi szllfurd hulladdk furtalmatlanitfushra alkalmas
hulladdkkezel6si berendez6ssel, l6tesitmdnnyel rendelkezik, a k6zszolg6ltat6s
kotelezo ig6nybev6tele al6l mentesiil, ha a tevdkenysdge sor6n kdpz6d6tt teGpiildsi
szil6rd hulladdk Srtalmatlanit6s6r6l ebben a berendez6sben, l6tesitm6nyben
gondoskodik.

(\ Az a gazd6lkod6 szewezet, amely a kdtelezd kozszolg6ltat6st nem veszi igdnybe, a
ktildn jogszab6lyban meghatdrozott m6don 6s tartalommal kciteles a tevdkenys6ge
sor6n keletkezti hulladdk mennyisdgdt 6s risszetdteldt fajt6nk6nt nyilv6ntart ani, iz
iitala vegzett kezel6sr6l, a kezelt 6s a kezelds eredmdnydb6l sz6rmaz6 hullad6kr6l
nyilv6ntart6st, a kezelol6tesitmdny mtikddds6r6l iizemnapl6t vezetni 6s ezekr6l a
hat6s6gnak bejelentdst tenni. A gazd6lkod6 szervezet a k0zszolg6ltat6s al6 nem
tartoz6 hullad6k6nak mennyis6gdr6l, osszetdteldr6l, keletkezds6nek fon6s6r6l 6s
kezel6sdnek m6dj6r6l ktiteles a jegyzlt tijlkoztatni. Ha a gazd6lkod6 szervezet e
t|jekoztatisi kcjtelezettsdgdt elmulaszda, akiizszolgilltatistkdteles ig6nybe venni.

A kdzszolgdltatds hatdlya ald nem tartoai telepiildsi sziltird hulladikkal kapcsolatos
rendelkezisek.

28.S

(l) A k6zszolg6ltat6s nem terjed ki a gazdas6gi t6rsas6gn ak az ingatlanon folytatott ipari,
kereskedelmi, szolg6ltat6 6s egydb gazdasdgi tevdkenysEgdvel osszefi.iggdsben
keletkezett telepril6si szilfird hullad6kiira, ha nem kotilezitt a kozszolg1ltat1s
igdnybev6teldre; nem terjed ki tov6bb6 a kdzintdzmdny mtikod6se sor6n keletkezett
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hulladdkra. E hulladdkfajtak esetdben az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13.$-a (1)
bekezd6sdben megjeldlt, a hullad6k termeldjdre 6s birtokos6ra vonatkoz6 szab6lyok
szerint kell elj6rni.

(2) A hullad6k termel6je, birtokosa a tevdkenys6g6nek gyakorl6sa sor6n keletkezett vagy
m6s m6don birtok6ba kertilt hulladdkot k6teles gytijteni, tov6bb6 6rtalmatlanit6sdr6l
vagy hasznositis6r6l gondoskodni.

(3) Az 6rtalmatlanft6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kdtelezetts6gdt a hulladdk
termel6je, birtokosa

a.) a jogszab6lyban meghathrozott felt6teleknek megfelel6 6rtalmatlanit6 vagy
hasznosit6 elj6ris, berendezds, l6tesitmdny alkalmaz6s6val saj6t maga teljesiti,
vagy

b.) az erre feljogositott 6s engeddllyel rendelkezo hullad6kkezel<inek tortdno
6tad6ssal, a kezelds kriltsdgeinek megfizetds6vel teljesiti.

($ Az (1) bekezd6sben megjeldlt hulladdkot a 20. $ (2) bekezd6sdben irt hulladdk
lerak6helyre, tovdbbi egy6b, kdrnyezetvddelmi hat6s6gi engeddllyel rendelkez6
6rtalmatlanit6 helyre vagy hasznosit6 helyre a hullad6k termeldje, birtokosa kiiltjn
engeddly n6lkiil maga is elsz6llithatja.

(5) Az ingatlantulajdonos jogosult az (1) bekezdds szerinti hullad6kinak begytijtdse,
elsz6llit6sa, 6rtalmatlanit6sa vagy hasznosit6sa c6lj6b6l a szolg6ltat6 kozszolg6ltat6s6t
igdnybe venni, de a szolgilltat6n kivtil, kdrnyezetvddelmi hat6s6gi engeddllyel
rendelkez6 gazdasiryi t6rsas6g is ig6nybe vehet.

2e.s

(1) A hulladdk elsz6llitisa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a hulladdk a

szilllit6jirmtibe t<irt6n6 i.irit6sekor, illetoleg a sz6llit6s folyamrin ne sz6r6djon, 6s mis
ktirnyezetterhel6st se iddzzen el6. Sz6llit6sb6l eredri szennyez6d6s eset6n a hulladdk
eltakarit6s6r6l, a teriilet szennyezod6s mentesitds6r6l 6s az eredeti kdrnyezeti 6llapot
helyre6llit6s6r6l a hulladdk termel6je, birtokosa, illetoleg az rngatlantulajdonos
koteles gondoskodni.

(2) Az Onkorminyzat igdnybevdtel6vel t<irt6n6 szdilliths eset6n az Onkormhnyzat, sajht
sz611it5s esetdn pedig a hullad6k termel6je, birtokosa, illet6leg az ingatlantulajdonos
az ilfrett, illetve 6tadott hullad6k mennyis6g6t 6s dsszet6teldt - a kiildn jogszab6lyban

meghathrozoff m6don 6s tartalommal - kdteles fajt6nk6nt nyilv6ntartani, 6s errol a

hat6s6goknak bej elent6st tenni.
(3) A (2) bekezd6sben ekiirt k<itelezettslg - a kiilon jogszab6lyban meghathrozottak

szerint - mind a 20. $ (2) bekezdds6ben irt hullad6k lerak6hely tizemeltetdj6t, mind
az egy6b irtalmatlanit6 hely tulajdonos6t (iizemeltetrlj et, haszn6l6j6t) terheli.

(4) Ha a hullad6k termeldje, birtokosa a hullad6kot saj6t maga szilllitja a kijeldlt hullad6k
lerak6helyre, a hulladdk iltadilsival egyidejtileg, szhmla ellen6ben kdteles a

rendeletben me ghat6rozott elhelyez6si dij at fizetni az izemelteto r 6sz6r e.

30.s

(1) Ha az ingatlantulajdonos a kozszolg6ltatfs a15 nem tartoz6 hullad6k elszilllithshval a

szolgSltat6t bizza ffi€g, a megrendelds 6s a szolg6ltat6s felt6teleiben tortdn6

meg6llapodisuk alapj in a szolg6ltat6 a megjeldlt id6pontra vagy id6tartamra a

megjel<ilt mennyis6gti, 6s 6sszet6tehi hullad6knak megfelel6 gyijt6ed6ny az

ingatlantulajdonos rendelkez6sdre bocs6tja, a hullad6k elszilllithsitt elv6gzi, ds

gondoskodik a kij ekilt 6rtalmatlanit6 helyen tort6n6 elhelyez6srol.



(2)

(1)

(2)
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Az ingatlantulajdonos a szolgilltat rdszdre a megdllapod6sukban rdgzitettdijat kdteles
megfizetni.

31.$

A hullad6k termeltije, birtokosa kOteles gondoskodni az 0nkorm6nyzat ktilon
rendelet6ben meghat6rozott kdzteriilet-hasznillati engeddly (kdztertilet -hasznillati
szerz6d6s) megszerzdsdrol, ha a hullad6k 6sszegytijt6s6re szolg6l6 kont6ner a
kdztertileten24 6r5t meghalad6 id<itartamra keriil kihelyez6,sre. Kdteles gondoskodni
tov6bb6 a kont6ner kdrnyezet6nek folyamatos tiszt6ntart6s6r6l, a kont6ner telft6d6se
eset6n annak halad6ktalan elsz6llittat6s6r6l.
A gazd6lkod6 szervezet kontdnert kdzteriileten a kdzuti 6s a gyalogosforgalom
biztons6g6t nem veszllyezteto m6don, az al6bbi rendelkezdsek megtart6s6val
helyezheti ki:

a.) f6tifvonalon kontdner kiz6r6lag folyamatos rakod6s idejdre helyezhet6 ki, a
szfillito jirmri helyszinen tart6s6val annak 6rdek6ben, hogy az elsz6llit6s a
telit6d6skor haladdktalanul megtortdnhessen,

b.) tdmegk<izleked6si ittvonalon, ha a kontdner kihelyezdse csak a kdzriti forgalom
zavarhshval oldhat6 meg, az a.) pontban foglaltak szerint kell elj6rni,

c.) egy6b ritvonalakon a kontdnert a telitSddst koveto 8 6r6n beltil el kell
szilllitani.

IV. FEJEZET
A TELEPUITSI FOLYEKONY HULLADEKKAL KAPCSOLATOS

HULLADPXXTZBIBSI 16ZS ZOLG ALTATAS

A kdzszolgdltatds iginybe vdteldnek m6dja is feltitelei

32.S

(l) Az ingatlanon keletkez6 tetepiil6si foly6kony hullad6kot azingagan
hasznil6ja kiiteles a sziiks6ges id6kiiztink6nt elszrillfttatni az

On korm6 ny zat 6ttal nyilvdno s p 6ly Lzattal kij eliilt szolgf ltatdst v 69z6
villalkoz6val.

(2) A szolgfltatfs ig6nybev6tel6nek k6r6s6t az kisherendi Polgirmesteri
Hivatalban, illet6leg az Egerfgi Ktirjegyz6s6gen, szem6lyisen vagy

telefonon, legaldbb egy nappal a sz6llit6s napja el6tt lehet
bejelenteni. A Polgdrmesteri Hivatal, illet6leg u ko.j.gyz6s6g a

bej elent6sekr6l nyilvdntartist v ezet.
(3) A szdllitds id6pontja: minden h6t csiitiirtiiki napja, illet6leg -amennyiben a v6llalkoz6 birmely okb6l kifoly6lag a megh atfrozott

napon nem, vagy csak r6szben v6gzi el munkdj 6t - a p6nteki nap.
(4) A kiizszolgrlltatisi ig6nybe v6tel6nek dii6t az I. szdmfi mettdktet

tartalmazza.
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A kiizszolgdltuttis igdnybe vitelinek dija

33.S

A telepiil6si foly6kony hullad6k gyiij t6s6t, elszrillitf srit, frtalmatlanit{sit 6s

kezel6s6t a mindenkori hatilyos jogszabflyok, jetenleg t 411984. (II. 1.)
nVU rendelet el6ir{sai szerint t<eil etv6gezni.

V. FEJEZET
zARonnFnrurnzfsnx

Szabdlysirtis
34.5

Szab6lys6rt6st krivet el, 6s harmincezer forintig terjed6 pdnzbirs6ggal sirjthat6, aki e rendelet
a.) 7. 6s 8.$-6ban az ingatlantulajdonosnak a kozteriilet, dpiilet ds telek

tisztintartilshra,
b.) 9. 6s 10.$-6ban a keresked6, utcai 6rus 6s rendezv6nyszewezo kritelessdgeire,
c.) 1 1.$-6ban a sikossigmentesit6sre 6s h6eltakarit6sra,
d.) 12.$-6ban a kozteriilet tisztfintartilshval 6sszefiigg6 egydb tilalomra 6s

kdteless6gre,
e. ) 1 7. $ -6n ak (2) b ekezd6sdb en az ingatlantulaj donos kdteles s 6 96r e,

f.) 1S.$-anak (3) (5) bekezd6s6ben ds a 18.$-6nak (3) bekezdds6ben a
hullad6kgfij t6 eddnyre,

g.) 28.$-6nak (1) 6s (a) bekezdds6b en a gazd6lkod6 szervezet k<iteless6geire,

h.) 29.9-6nak (2) bekezdds6ben a hullad6k termeldj6nek 6s birtokosdnak
feladataira,

i.) 30.$-6nak (1) bekezd6s6ben a hulladdk sz5,llithshra,
j.) 31.$-6ban a hullad6kgfijt6 kont6nerre

vonatkoz6lag meg6llapitott rendelkez6seket megszegi.

Hatdlybalipis
33.$

Ez a rendelet a kihirdetds napj6n l6p hat6lyba.

A rendeletet a Kdpvisel1testiilet a 2004. augusztus 04-i egilttes testtileti illesdnfogadta el.

Vdlgyi S6ndor
polgirmester

dr. K6sa Pdter
korjegyz6
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A rendelet kihirdetve:
Kisherend, 2004. szeptember 02-dn

dr. K6sa Pdter kdrjegzf
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I. szdmu melldklet

A telep iilisi folydko ny h ulladdkkal kapcs olato s hulladdkkezeldsi
kdrszolgtiltatds igdnyb e v dteldnek dij a

A szolg6ltat6s dij6t az Onkormirnyzat 6s a v6llalkoz6 kozott ldtrejcitt szerzodds tartalmazza,
melynek dijtdtelei 2004.janu6r 01.-tdl -2004. december 31.-ig az alilbbiak:

o iinkorminyzatokint6zm6nyeit6l szfllitott szennyviz eset6ben
2.300,- Ft, azaz Kett6ezer-h Lromsziz forint/5 mi (azaz egy kocsi);

. maginszem6lyekt6l sz6llitott szenrryvizesetdben
3.000,- Ft, azazH6romezer forinV5 m3;

o villalkozisok, gazdasigi t6rsasigokt6l sz6llitott szewryvizesetdben
2.500,- Ft, azaz Kett6ezer-6 tszfn fonntl 5 m3


