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Kisj akabfalva kiizs69 k6pvisel6testiilet6n ek

l4l20ll. (IX. 13.) sz. rendelete

a kdztisztasrigr6l 6s a telepiil6si szilird hutlad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi
kiizszolgdltatis16l sz6l6 tiibbsztir m6dositott 212033. (02.04.) szdmri rendelet

m6dositf s 6ra 6s egys6ges szerke zetb e fo glal[sira

Kisjakabfalva kozs6g kdpviselotestiilete a hulladdkgazdillkodisr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. tv.
23. $-a, a helyi <inkorm6nyzatokr6l sz6l6 m6dositott 1990. 6vi LXV. tv. 16. $(l)
bekezd6sdben kapott felhatalmaz6s alapj6n, figyelemm el az e trirvdnyben, valamint az ll1986.
(lI.2l.) EVM-EUM egyiittes rendeletben, valamint a24212000.(XII.23.) 6s a27ll}}}L (XII.
21.) Korm. rendeletdben foglaltakra az alhbbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Altalinos rendelkez6sek

l. $.

(l) Kisjakabfalva kozs6g Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint hullad6kkezel6si k6zszolg6ltat6st szervez a teieptilesi szilard
hulladdk rendszeres gyiijtds6re, elszilllitisira, firtalmatlanit6siira ds kezelds6re. ds ezen
tev6kenys6gek ell6tdsr6l kotelezo helyi kozszolg6ltat6s ritj6n gondoskodik.

(2) lkozszolg|ltat6s c6lja akijztisztas6g, a telepiildstisztasilgbiztositiisa, a k6zeg6szs6giigy,
valamint az 6pitett 6s termdszeti kornyezet v6delem. A kcitelezii ki)zsiolgilltitiia
vonatkoz6 rendelkezdsek c6lja a kcizszolgilltatds kisz6mithat6, folyamatos 6s biitons6gos
elliitdsa, a tev6kenysdg ellen6rizhet6sdge.

(3) A telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi k6zszolg6ltat6s Kisjakabfalva kozs6g (a
tov6bbiakban: telepi.il6s) mindenkoriklzigazgatrlsi tertiletdre terjed ki.

(4) A telepiilds kozigazgat6si tertiletdn ldv6 valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
haszn6l6ja (a tov6bbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlan6n keletkezo telepi.il6si sziliii
hulladdk gyijtdsdrol 6s annak a begyrijtds6re feljogosftott 6s enged6llyel rendelkezrl
hullad6kkezel6nek tort6no 6tad6s6r6l az e rendeletben meghatirozott m6don k6teles
gondoskodni.

(5) ritos hulladdkot elhagyni - a gyrijtes, a begyrijtds, lerak6s szabilyairdl elt6ro m6don -
felhalmozni, ellenorizetlen k6riilmdnyek kozdtt elhelyezni, kezelni.

(6) A teleptil6s kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdtelezo
helyi kozszolg6ltat6s teljesit6s6re jogosult, illetcileg kotelezett k0zszolg6liat6 a Huba- Kom
Szolg6ltat6 Kft. B6ly (a tov6bbiakban: Szolg6ltat6). I
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2. $.

E rendelet alkalmaz6s6ban:

1. telepiildsi szil5rd hullad6k: a hSztartfusokb6l szdrmaz6 - rendszeresen vagy alkalmilag
kdpz<id6 - szil6rd hulladdk, illetcileg ah|ztartisi hullad6khoz hasonl6 jellegri ds tjsszet6telti,
azzal egyitt kezelhet6 m6s hulladdk, kivdve az egyeb jogszabdlyokban meghat6rozoff
vesz6lyes hullad6kot 6s a radioaktiv hulladdkot;

2. hhztarths: a lak6s, pihends, iidiil6s cdljait szolg6l6 ingatlan, fiiggetleniil att6l, hogy az adott
ingatlan mag6n (kiikin) tulajdonban vagy kdzds tulajdonban van-e;

3. lomtalaniths al6 tartoz6 telepiil6si szil6rd hulladdk: az az alkalmilag k6pz6dott vagy
felhalmoz6dott telepiil6si szil6rd hulladdk, amely akozszolg6ltat6st vdgz6 Szolgiltat6 6ltal
rendszeresitett gyijt6 ed6nyzetben mdrete vagy mennyis6ge miatt nem helyezhet6 el.

4. ingatlantulajdonos: az a termlszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyisdggel nem
rendelkez6 szervezet, akinek/amelynek ingatlan6n telepi.ildsi szil6rd hullad6k keletkezik;

5. 5rtalmatlanit6-hely: a telepiildsi szil6rd hulladdk 6rtalmatlanit6s6t szolgii6,kizhr6lag ene a

c6lra ldtesitett 6s az Onkormhnyzat6ltal kijelolt lerak6hely, l6tesitmdny;

6. hasznosit6-hely: teleptil6si szililrd hullad6knak vagy valamely osszetev6jdnek a

termeldsben vagy a szolgilltat6sban tdrt6n6 felhaszn6l6s6ra szolg6l6, kizfir6lag elre a c6ka
ldtesitettds az Onkormilnyzat 6ltal erre kijekllt l6tesitm6ny;

7. hulladdkkezel6: aki a telepiil6si szil6rd hulladdkot gazdasigi tevdkenys6ge kdrdben az

ingatlan tulajdonos6t6l 6tveszi, begyiijti, elsz|llitja, throlja, hasznositja, illetve
6rtalmatlanitja;

8. hullad6kkezel6si tev6kenys6g: a hullad6k gytijt6se, begyiijtdse, sz6llit6sa, elokezeldse,

t6rol6sa, hasznosit5sa 6s 6rtalmatlanit6sa;

9. hullad6kgazdillkodSs: a hullad6kkal Osszefiiggri tev6kenys6gek rendszeres, beledrtve a

hulladdk keletkez6sdnek megelozdslt, mennyis6gdnek 6s vesz6lyess6g6nek csokkentdsdt,

kezel6sdt, ezek tervezds6t ds ellenorz6s6t, a kezelS berendezdsek ds ldtesitmdnyek
i.izemeltetds6t, bezhrhsht, ut6gondozds6t, a mrikrid6s felhagy6s6t koveto vizsg6latokat,
valamint az ezel<hez kapcsol6d6 szaktanicsad6st 6s oktat6st;

10. szolg6ltat6: Kisjakabfalva telepiil6s kdzigazgatdsi terulet6n a teleptil6si szil6rd hullad6kkal
kapcsolatos helyi kdzszolgilltatfus ell6t6s6ra az e rendelet szerint kiz6r6lagosan feljogositott
hulladdkkezelo;

11. hullad6kkezeldsi ktizszolg6ltat6s: a jelen rendelet 3. $. (1) pontj6ban megjelolt telepi.il6si

szilard hullad6knak a feljogositott Szolg6ltat6 6ltal az ingatlantulajdonosokt6l tcirtdnti

rendszeres begyrijt6se , elszilllitilsa, t6rol6s a, furtalmatlanit6sa 6s hasznosit6sa (a hullad6k

kezel6se), illet6leg kezel6 l6tesitm6ny tizemeltet6se, mtikodtet6se.
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Ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztdn tartisa.

3. $.

(1) Az ingatlan tulajdonosa koteles gondoskodni:
a.) az ingatlan el6tti jrlrda Qirda hiiiny6ban: I mdter sz6les teri.ilets6v, illet6leg ha a jirda

mellett zdlds6v is van, az rittestig terjed6 teljes teriilet, tov6bb6 a jirda 6s az rit krizdtti
kidpitett, vagy kidpitetlen teri.ilet gondoz6s6r6l, tiszt6ntart6s6r6l, a szemdt 6sszeszedds6r6l
ds gyommentesitdsdr6l, a h6 eltakaritilsr6l 6s a sikossiig-mentessdgrril.

b. ) a bedpitetlen telekingatl an tisztintartSsfur 61 6s gyommentesit6 sdr<il.

c.) a telekingatlanr6l a jhrdira 6s az rittest fol6 nyul6 6gak 6s bokrok megfelel6 nyesds6r6l.

(2) fz ilzletek ds egydb el6rusit6 helyek, venddgl6t6 egys6gek, intdzmdnyek 6s szolg 1ltatb
egys6gek el6tti jdrdaszakaszt, illet6leg ha a j6rda mellett z<ilds6v is van, az rittestig t.4.aO
teriiletet - a nyitva tart6s ideje alatt a tulajdonos, bdrl<i, illetoleg hasznillatijog jogosulda
k6teles tisztin tartani, 6s a teriiletet gondozni.

(3) A krizteriilet rendeltetds6t6l eltdr6 cdlra (6rusit6s, dpit6si, szerel6si munka, stb. c6lj6ra)
ttirtdnti haszntiata eset6n a haszn|lattal 6rintett tertilet krizvetlen k6rnyezet6t a haszn6l6
kdteles tisztintartani.

4. $.

(l) Az dpitdsi ds bontSsi, valamint fehijit6si munk6latok hely6t - a sziiksdg esetdn - a
kornyez<i krjzteri.ilett6l el kell zimi.

(2) filos a helyisdgek 6s teriiletsSvok feltakarit6sdb6l, felmos6s6b6l keletkezett
szennyezSddst, szennyvizet a csapaddk-elvezeto rendszerbe belesepemi, illet6leg bele6nteni.

(3) Mindennemti anyag szilllitfusfunirl tigyelni kell arra, hogy a kriztenilet be ne szenn yezbdj1k.
Ha b6rmilyen sz6llitm6ny fel- vagy lerak6s6n6l rugy szillliths alatt a kozteriilet
beszennyeztidik, a sz6llit6 k<iteles azt afel vagy lerak6s elvdgzdse utdn, illet6leg a sz6llit6s
sor6.n nyomban megtis ztitani.

(4) Epitdsi munk6latoknil, illetrileg egy6b krizteriilet haszn1lata sor6n a f1kat, valamint a
koztertileti l6tesitm6nyeket v6doburkolattal kell koriilvenni. A rong6l6diisb6l keletkezett
k6rt annak okoz6ja kriteles megtdriteni.

(5) Ktiztertileten a gdpj6rmtivek mosdsa - ene alkalmas helyen - csak mos6szer hasznllata
ndlkiil, illet6leg a ktimyezetre nem k6ros mos6szerrel vEgezhet o. Alv6z mos6s tilos. A
mos6ssal okozott szennyezoddst a csriszilsveszely halad?ktalanul meg kell sziintetni.
Tdmegkdzlekeddsi irtvonalakon 6s az ttvonalak mentdn gdpj6rmtivek moisa tilos !

(6) r<izteruleten - sportp6lya k<imydke kivdtel6vel - tokmag, valamint napraforg6 mag
5rusit6sa tilos !
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(7) Sport ds egy6b rendezvdnyek tart6sa idejdn arendezvdny szervezdje kciteles gondoskodni
a rendezvdny alatt 6s azt kdvet<ien a teriilet tisztintarths6r6l.

(8) Uttestet, jilrdit ds egy6b kdzteriiletet b6rmif6le szemdttel (szewryvizzel, vizelettel, emberi
6s 6llati iiriildkkel) beszennyezni tilos !

(9) Az ebek 6ltal okozott szennyez6s eltakarit6s6r6l az eb sdt6ltat6ja halad6ktalanul krjteles
gondoskodni.

(10) Az ingatlan tulajdonosa kdteles az ingatlan el6tt h6t6l, j6gt6l 6s 6nos es<it6l sikoss6 vilt
jhrdaszakaszt (sziiksdg esetdn naponta trjbbszor is) sikoss6gt6l mentesiteni.

(11) H6 lerakdst tilos elhelyezni:
I ritkeresztez6d6sben,
I ritburkolati jeleken,
I a tdmegkozleked6sre szolg6l6 jArmri meg6ll6hely6n6l,
I kozszolg6ltat6si felszereldsi thrgyra (vizelzhr6 csap, 96z 6s egy6b kdzldtesitmdny, pl.

limpaoszlop, hirdet6 oszlop, stb. kdr6),
f a kapubej6rat el6, annak szdless6gdben.

(12) Sikoss6g elleni v6dekezdshez a kdrnyezetkimdlo anyagokon kiviil (homok, salak) klorid
tartalmri (pl. konyhas6) fagyfscsdkkent6 szer haszn6lata csak rigy alkalmazhat6, hogy a

vegyszer egyszeri kijuttatds m6rt6ke 40 glm2-n6l t6bb ne legyen. Ezeknek az anyagoknak a

t6rol6sa t6rol6 eddnyekben, k<irnyezetszennyezdstkizilr6 m6don trirtdnhet.

(13) Klorid tartalmri vegyszerek haszniiata zdld teriileteken ds azokkozvetlen ktimydkdn tilos
!

(14) A krizter0let felszerel6si 6s berendezdsi t6rgyainak beszennyezdse, illetoleg
megrong6lisa tilos !

(15) K6zteriileten l6vri ndv6nyek (f6k, diszcserj6k, stb.) rong6l6sa, csonkitfsa, leszakit6sa tilos
!

(16) A kdztertileten a f6k gallyazhshr6l, sziiks6g szerinti csonkit6s6r6l val6 gondoskod6s az

dnkorm6nyzat feladata. FakivSg6s kdztertletena jegyzl enged6ly6vel vdgezheto.

(17) A parkositott ds ftives teriileteket rendeltetdsellenesen haszn6lni tilos !

(18) Gyermekj6tsz6tereken, az ilyen jellegri parkokban ebeket s6t6ltatni megp6rhzon is tilos !

(19) F6kon, kozteriileteken 6116 6pitm6nyeken, dptiletek fal6n, kerit6sen - a rendeltetdsszeriien

hirdetdsre szolg6l6 berendezdsek kivdtel6vel - hirdetni, falragaszt vagy rekl6mot engeddly

n6lktil elhelyezni tilos !

A falragaszok ki nem jelolt helyeken tdrtdn<i fekagaszthsillrt az e tevdkenys6get v6gez6 6s a

megrendel6 - felel6ssdg0k meg6llapit6sa eset6n - egyetemlegesen felelnek.
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s. s.

Az Onkor mhnyzat ktizszolgiltatissal kapcsolatos feladatai

(l) Az Onkorm6nyzat az ingatlantulajdonosokn6l keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k
kezeldsdre hullad6kkezeldsi kozszolgilltat6st szervez 6s tart fenn. Feladata e tekintetben
kiilonrisen:

a./ a helyi kozszolgilltat6s kcir6b e tartozS telepiildsi szil6rd hullad6k rendszeres begyfijt6sdnek,
e lsz6llit6srlnak 6 s 6rtalmatlanit6s6nak me gszerv ezlse1'

b.l akozszolgdltat6s ellfitilshra Szolg6ltat6 kiv6laszt6sa, a Szolg6ltat6val szerz6d6s megk0t6se;
c./ a telepi.ildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos egyes, a jogszabilyban meghathrozott hat6s6gi
j ogkrlr<ik gyakorl6sa,
d.l a kdzszolg6ltat6ssal osszefiigg6 - egy6b jogszab6lyban nem rendezett - dnkormfnyzati
feladat- 6s hat6skrir meg6llapit6sa.

(2) Akozszolgilltat6s a kdzszolg6ltaths ell6t6s6ra feljogositott Szolg6ltat6 sz6llit6eszkozdhez
rendszeresitett gyrijt6ed6nyben, a kdztertileten vagy az ingatlanon dsszegyrijtdtt, 6s a
Szolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott, a jelen rendelet 3. $. l./ pontj6ban megjelolt
telepiil6si szil6rd hu1lad6k elhelyezds c61j6b6l tdrt6n6 rendszeres elsz6llit6s6ra terjed ki.

(3) Az Onkorminyzat a teleptil6si szildrd hulladdkkal kapcsolatos feladatainak megval6sit6sa
sor6n, a hullad6kgazditlkodhs trirv6nyben megfogalmazott c6ljainak el6r6se 6rdekdben

e gytittmrikddik m6s telepi.ildsi 6s tdrs6 gi 6nkorm6ny zatold<al.

Az ingatlantulaj donos kiitelezetts6gei

6. $.

(1) Az ingatlantulajdonos kdteles az ingatlan6n keletkez<i teleptildsi szil6rd hulladdkot az e
rendeletben meghathrozott m6don 6s helyen gyrijteni, tov6bb6 hasznosit6s6r6l vagy
6rtalmatlanit6sAr6t gondoskodni. Alapvet6 kdteless6ge e tekintetben, hogy:

a./ a teleptildsi szillrd hullad6kot - kiildnds tekintettel a hulladdk tov6bbi kezel6,s6re - az

elszillit6sra va16 6tv6teli g gyiij tds e, illetve t6r olja,
b.l az ingatlan6n keletkez6 teleptil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re az OnkormSnyzat 6ltal
szewezett kozszolg6ltat6st vegye ig6nybe, illetve a hulladdkot a begytijt6sre e rendeletben

felj ogositott hullad6kkezel6nek adja 6t,
c./ a hullad6k gyrijt6se sor6n megfelelo gondoss6ggal j6rjon el annak 6rdek6ben, hogy a

hullad6k m6sok 6letdt, testi 6psdgdt, eg6szs6g6t 6s j6 kdzerzet6t ne veszllyeztesse, a kdzs6g

term6szetes 6s 6pitett kornyezetdt ne szennyezze, a ndv6ny - ds 6llatvil6got ne k6rositsa, a
kdzrendet 6s akdzbiztons6got ne zavarja,
d.l az ingatlan6n keletkez6 hullad6k mennyis6g6t alacsony szinten tartsa.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles a Szolgiltat6nak bejelenteni, ha tulajdonv6ltoz6s vagy
egydb ok foly6n a kdzszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re kdtelezette v6llk; meg kell jeldlnie egyben

az ingatlanon v6rhat6an keletkezo hullad6k mennyis6g6t.

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (l) bekezd6sben foglalt k<itelezettseg az olyan
be6pitetlen ingatlana tekintetdben, ahol nemtart6zkodik 6s hulladdk sem keletkezik.
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(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n teleptil6si szll6rd, hullad6k keletkezik, de az
ingatlana egyidejrileg gazd6lkod6 szervezet cdgnyilv6ntart6sban bejegyzett sz6khelydtl,
telephelydiil vagy fi6ktelep6til is szolg6l, kriteles a teleptildsi szil6rd hulladdk6t a gazd6liod6
szeryezetnek az ingatlanon folytatott gazdasigi tev6kenysdge sor6n keletkezett teleptil6si
szil6rd hulladdkt6l elktildnitetten gyiijteni 6s arra a kdzszolg1ltat6st igdnybe venni, feltdve,
hogy az ingatlanon keletkezett dsszes telepiildsi szil6rd, hulladdkra nem a helyben szervezett
kdte lez6 kdzszolgilltat6st veszi igdnyb e.

u.
A hullad6kkezel6si helyi kiizszolgiltatr{s elldtfsfnak rendje, a kiizszolgdltat{s kiitelez6

ig6nybev6tele

7. $.

(1) Az ingatlantulajdonos kdteles a Szolg6ltat6 illtalnyrijtott kozszolghltat6st igdnybe venni.

(2) Ahelyi kdzszolg6ltat6s kor6ben az ingatlanhrlajdonos ds a Szolg6ltat6 kozcitti jogviszonyt
a telepiil6si szilird hulladdkra vonatkoz6 k<izszolg6ltat6s eset6b"n u, a t6ny hizza l6tie,
logy u Szolg6ltat6 uz .ingatlantulajdonos szilmiri a kcizszolg illtathst felajinlja, illetve a
krizszolg6ltat6s teljesitdsdre rendelkezdsre 6ll.

(3) A hulladdkszrillit6s rendj6t az Onkormhnyzat - a kozszolgdltat6val egyeztetett m6don
hagyja j6v6. A hulladdk elsz6llit6sa heti egy alkalommal torrdnik.

(4) A hulladdk b-egytijtdsdnek, elsz6llit6sfnak rendjdben bek<jvetkez o v6ltoz6s esetdn a
Szolg6ltat6 az Onkorminyzatot, az Onkorm finyzata lakoss6got kdteles en6l 6rtesiteni.

(5) A telepiil6si szil6rd, hulladdknak nem min6stil6 hulladdk keletkezdsdnek tenyet az
ingatlantulajdonos kdteles az Onkorm6nyzatnak bejelenteni. A bejelent6sben az
ingatlantulajdonos ktiteles megjeldlni azokit a krjnilmEnyeket, amelyek m iatt az ad,ott
hullad6k nem mintistil telepiil6si szil6rd hulladdknak, tov6bb6 azokat az int'zkeddseket,
amelyek ifijin a hullad6k kezel6s6njl gondoskodik.

(6) A Szolg6ltat6 6s az ingatlantulajdonos jogaira 6s kdtelezettsdgeire, valamint a
kozszolgSltat6s teljesit6s6re vonatkoz6 szerzlddi tartalmi elemeire a i"eten rendelet 7. g-
6ban foglaltakat kell alkalmazni.

(7) Amennyibe a jelen rendelet 2. $. 1./ pontj6ban meghat5rozott telepiildsi szilard
hullad6knak nem min6stil6 hulladdk - 6rusit6, szolg6ftat6 vagy .gydU gazdasigi
tevdkenys6g folyt6n - kdzteriileten keletkezik, a tev6kenysdg vdgzdsJie kiiiott k<izteriilet-
haszn6lati hozzdjfurul6s, illetve engeddly birtokosa totetes az Onkorm6nyzatnak
bejelenteni, hogy hullad6k6nak kezel6s6rol hogyan gondoskodik. A kdztertilet-haszn6lati
hozzijfurulils, illetve enged6ly megad6s6t i Onkorm6nyzat az dltala szervezett
k<izszolg6ltat6s i g6nyb ev 6tel6hez kdtheti.

(8)A hullad6kkezel6si helyi kdzszolgilltatis felt6teleiben bekrivetkezett v6ltozdsokr6l a
Szolg6ltat6 az Onkormhnyzatot - aviltozhsbekdvetkezte el<ltt - ir6sban drtesiteni k6teles.
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(9) lz (1) bekezddsben meghathrozott ingatlantulajdonosokra a Hgt. 51. $.(1) bekezd6sben
foglalt kdtelezetts6g nem terjed ki; a n6luk keletkez6 hullad6kok nyilv6ntart6s6r6l 6s
bejelent6sdrol a Szolgiltat6 a ktilon jogszab6lyokban meghat6rozottak szerint
gondoskodik.

A hullad6kkezel6si kdzszolgi.Jtatis teljesit6s6re vonatkoz6 szerz6d6s egyes tartalmi
elemei

8. $.

( 1) A telepiil6si szllfurd hulladdkkal kapcsolatos hulladdkkezel6si helyi k<izszolgaltat6s
igdnybevdtel6r6l sz6l6 szerzriddsben meg kell hatirozni a szerzodeskoto feliket: a
Szolg6ltat6t 6s a Megrendel6 ingatlantulajdonost.

(2)ir6sbeli szerztid6st csak a 17. $. (1) bekezd6sben meghatfrozott gazd6lkod6 szervezetek
kdtelesek a Szolgiltat6val kdtni, a termdszetes szemdly ingatlantulajdonosok
szerz6dds6nek tartalmdt a Szolg6ltat6 6s az Onkormhnyzat ktizott l6trej6tt k1zszolg1lati
szerz6d6s szabilly ozza.

(3) A szerzod6sben meg kell jekilni:
a. I a klzszol g6ltat6s i g6nyb ev6tel6nek kezdo napj 6t,
b./ a teljesitds hely6t,
c./ a Megrendelci rendelkez6s6re bocs6tott gyijt6eddnyt tirtartalom 6s darabsz6m szerint,
d.l aziritesi gyakoris6got 6s aziritls idej6t napok szerint,
e.l a Megrendel<i 6ltal meghatfirozott, az ingatlanon elSrelSthat6lag keletkez6 hulladdk
mennyisdgdt, amelyre a k6zszolg6ltat6st a Megrendelti igdnybe veszi.

(4) e szerz6ddsben rendelkezni kell tov6bb6:
a.l a gyijtoed6nyek hasznllathnak jogcimdrril 6s m6dj6r6l,
b.l a ktjzszolgSltatis mdrtdk6t meghalad6, a Megrendel6 ig6nyei szerinti esetleges
tdbbletszolg6ltatdsr6l 6s annak dijhr6l,
c. I a szerzodds m6dosit6s6nak, felmond6s6nak felt6teleirol.
d. I a kozszolg6ltat6si dij megfi zetdsdnek m6dj 6161,
e./ a szerzldds m6dosit6s6nak, felmond6sdnak feltdteleir6l.
f . I az ir 6nyad6 j o gs z ab rilyo k me ghatilr oz6s 616 l.

A hullad6k gyiijt6s6re 6s elsz:illitisra val6 futadhsiraszolgil6 gyiijt6ed6nyek
rendelkez6sre bocsit6sival kapcsolatos jogok 6s kotelezetts6gek

e. $.

(1) az ingatlantulajdonos a teleptildsi szil6rd hulladdk gyiijt6s6re, illetve elszfllft6s6ra
Szolg6ltat6 szilllitoeszkdzlhez rendszeresitett gyiijt6eddiyt," gyijt6-ed6 nyzet tirtartalm6t
meghalad6 mennyisdgti alkalmi hullad6k gyrijtdsdi mrianyag iralUu" vagy olyan szil1rd
anyagb6l k6szrilt ed6nybe kdteles osszegyrijtini, hogy uUUOt az tiritdskoi, bedob6skor a
hullad6k ne sz6r6djon ki, kornyezetszennyerbd6rt n. 6lo"ron.

(2) A helyi k0zszolg6ltat6s 6ltal ell6tand6 teri.iletre rendszeresf tett, szabvhnyos gytijt6eddnyek
tipus6t, minimSlis terfogatifi, darabsz6m6t ds iirit6sre val6 6tad6s6nak frefyet a Szolg6ltat6
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az Onkormfunyzat egyet6rtdsdvel 6llapitja meg a keletkezett hulladdkmennyis6g 6s a

gytij t6s i, tiritds i gyakoris 69 fi gye lembevdtel6vel.

10.$.

(1) Az ingatlantulajdonos a gytijt<ied6nyeket az ingatlan tertilet6n beltil kdteles elhelyezni.
Gyrijt6edenyt kdztertileten tart6san elhelyezni kizfurolag az Onkorm6nyzat kdzteriilet-
haszn6lati engeddlye alapjin lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos kriteles az futvett gyrijt6ed6nyeket a hullad6k elsz6llitdsa cdlj6b6l a

Szolg6ltat6 6ltal megjel<ilt idripontban a kdztertileten a begytijt6st v6gz6 g6pj6rmrivel
megkrizelithet6 6s tiritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A gyrijt6eddny legfeljebb a
sz6llit6si napot megel6z6 napon, 18 6r6t6l lehet kihelyezni a kdzteriiletre, kiv6ve a tart6san

enged6lyezett elhelyezdst.

(3) A hutladdk elsz6llit6sa c61j6b6l kihelyezett gytijt6ed6ny fedel6nek - a krizteriilet
szennyezdsdnek elkeri.ildse 6rdek6ben - lecsukoff 6llapotban kell lennie. A hulladdkot a
gy,tijtoed6nyben rigy kell elhelyezni, hogy az edlny mozgatisakor 6s i.iritdsekor ne

sz6r6djon, valamint a g6pi i.irit6st ne akadhlyozza. A kihelyezett gytijt6eddnybol guber6lni

tilos. A kihelyezett gytijt6ed6ny nem akad6lyozhatja ajfrmti 6s gyalogos forgalmat, 6s

elhelyez6se egy6bk6nt sem j6rhat baleset vagy k6rokozSs vesz6ly6nek e15id6z6s6vel.

11.$.

(1)Az ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni a gyrijt6ed6nyek tiszt6ntart6s6r6l,

fertotlenit6s6r6l, rendeltet6sszer[i haszniiathr6l, valamint ktirnyezetiik tiszt6ntart6s6r6l.

(2) A szab6lyszenien kihelyezett gyrijtoed6nyek iirit6se sor6n esetlegesen keletkezett

szennyez6d6s takarit6s ir6l a Szolg6ltat6 kdteles gondoskodni.

(3) e Szolg6ltat6 koteles a tiirol6ed6nyek kiiiritdsdt kim6letesen, az elvhrhat6 gondoss6ggal

elvdgezni.

(4) A Szolg6ltat6 tulajdonit kfipezo, az ingatlantulajdonos rendelkez6s6re bocs6tott vagy

illtala b6rbe vett, illetve az ingatlantulajdonos tulajdon6t kdpezo rendeltet6sszertien

hasznilt gyrijt6ed6nyek - a Szolg6ltat6 hib6j6b6l sz6rmaz6 - sziiks6g szerinti javit6s6r6l,

cserej6r6l 6s esetleges p6t16s6r6l az ingatlantulajdonos bejelent6se alapj6n a Szolg6ltat6

koteles gondoskodni. Az elhaszn6l6doff, el<iregedett gyiijt6ed6nyek haszn6lat6b6l

szhrmaz6 kdrokat a Szolg6ltat6nak nem kotelessdge megt6riteni.

(5) A gyujt6ed6ny rendeltet6st6l elt6r6 haszn6lat, valamint elttin6se vagy megsemmisiildse

miatt keletkezett kirt az az ingatlantulajdonos koteles viselni. A Szolg6ltat6 khrftt az

ingatlantulajdonos a k6r bekrivetkeztltol sz6mitoff harminc napon beliil ktiteles megt6riteni.

12.$.

(l) Ha a gyijtSeddnyben olyan nedves hullad6kot helyeztek €1, amely az eddnyben

6sszet6mo.OdOtt vagy befagyott, illetve az ed6nyben l6v6 hullad6kot fgy dsszeprdselt6k,

hogy emiatt az eddiyt tiriteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolg6ltat6 felhivds6ra
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ktiteles az eddny tirithet6v6, illetve haszn6lhat6v6 tenni. Kdteles tov6bbd az igy okozott
esetleges k6rt megtdriteni.

(2) filos a gytijt6ed6nybe foly6kony, mdrgezo, htz- 6s robbandsveszdlyes anyagot, 6llati
tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely veszllyeztetheti a begytijt6st, iiritdst
vdgzo szem6lyek vagy m6s szem6lyek 6let6t, testi 6psdg6t, egdszs6g6t. Tilos tov6bb6 a
gyr'ijt6eddnybe kti- 6s 6pi.ilet tdrmeldket 6s egy6b olyan nagyobb terjedelmri ds srilyu
thr gy at hely ezni, amely me grong6lhatj a a gyfij tob erendezd st.

(3) Ha a SzolgSltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a t6rol6ed6nyben, a (2)bekezd6sben
megjelolt anyagot, tilrgyat helyeztek el, vagy M tultoltdtt, a kiiiritdst jogosultak
megtagadni. Az emiatt el nem sz6llitott hullad6k elsz6llit6s6r6l az ingatlantulajdonos
koteles gondoskodni.

A hullad6k elhelyez6s6vel, irtalmatlanitisdval, illetve hasznositisival kapcsolatos
rendelkez6sek

13.$.

(1) A hullad6k i*almatlanitilsfur6l, illetve hasznosit6s ir6l aSzolg6ltat6 k<iteles gondoskodni.

Az ingatlanon alkalmilag keletkezett telepiil6si szil6rd hulladdkot a Szolg6ltat6 havonta egy
al kal omma I elsztiliti a.

A lomtalanitis al[ tartozf alkalmi hiztartisi szilird hullad6kra vonatkoz6 kiiliin
rendelkez6sek

14.$.

(l) A jelen rendelet 2 $. l./ pontjfban meghathrozott hulladdkra ndzve a lomtalanitas
megszervezds6nil 6s lebonyolitrls6r6l a Szolg6ltat6 gondoskodik m6rciust6l november
h6napig, jrilius h6nap kivdtel6vel a h6nap utols6 szombati napj6n.

(2) A hulladdk elszilllitilsilt,6rtalmatIanit6s6t, illetve hasznosit6s Lt aSzolgilltat6 vegzi.

(3) A hullad6kot az ingatlantulajdonos a Szolg6ltat6 6ltal eltizetesen megjelctlt id6pontban
helyezheti ki elsz6llit6s c6lj6b61 arta ahelyre, amelyet a Szolg6ltat6 el6zetesen megjeldlt.

(4) Az elsz6llitand6 hulladdkot rigy kell elhelyezni a kcizteriileten, hogy az a j6rmi es
gyalogos forgalmat nem akad6lyozza, a zoldteriileteket 6s a n0v6nyietet ne k6rosftsa,
illetve nej6rjon baleset vagy k6rokoz6s veszdlydnek el6iddz6s6vel.

(5) A Szolg6ltat6 az (l), (3) ds (4) bekezddsben foglalt eloir6sokt6l elt6r6 m6don,
szabhlSrtalanul elhelyezett hullad6kot kdteles - ktitrin dijfizet6s ellendben - elsziillitani. Ha a
kiildn dij megfizetdsdre kOtelezett szemdlye nem rlllapithat6 meg, a Szolg6ltato a sz6ml6t a
telepi.ildsi onkormilnyzatnak nyujtj a be.
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1s.$.

A hullad6kkezel6si kiizszolgiltatisi dij

Iv6nbatty6n kozigazgat6si tertilet6n az ingatlantulajdonosok kozszolgSltat6si dij fizet6s6re

nem kritelezettek.

A kiizszolgfltat6s telj esit6s6nek sziinetel6se

16.$.

A hulladdkkezeldsi helyi kozszolg6ltat6s teljesitdse csak a tdrvdnyben vagy

korm6nyrendeletben meghathrozott esetekben sztineteltethet6, illettileg korl6tozhat6.

III.
A telepiil6si szilfrd hullad6kot 6rintd kiizszolgiltatisra vonatkoz6 kiiliin szabilyok

17.$.

(1) Gazdilkod6 szervezet akkor kdteles a krizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re, ha a gazdas|gi

tev6kenysdggel osszefiigg6sben keletkezett telepi.il6si szil6rd hullad6k6nak kezel6s6r6l

a.l aHgt.13. $-6ban foglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik, vagy

b.l azon a teleptil6sen, ahol a gazd6kod6 szervezet telepiil6si szil6rd hullad6ka keletkezik, a

krizszolg6ltat6s keret6ben nyirjtott teleptildsi hullad6kkezel6s - a kornyezetv6delmi

feliigyel6s6g 6ltal igazoltan - kdrnyezeti szempontb6l a Hgt. 13. $-6ban meghatdrozottakn6l

l6nyegesen kedvez6bb megold6ssal tortdnik.
A kornyezetvddelmi feltigyel6s6g eljdrisht az koteles kezdem6nyezni, aki a kdzszolg6ltat6st

nem kiv6nja igdnybe venni. Az eljirisjoger<is befejez6s6ig akdzszolg6ltat6s igdnybev6tele

kdtelez6.

(2) Azok a gazd6lkod6 szervezetek, amelyek a krirnyezetv6delmi feltigyelosdg 6ltal

engeddlyezett - teleptl6si szildrd hullad6k 6rtalmatlanitilshra alkalmas - hullad6kkezel6si
berendez6ssel, l6tesitm6nnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 6. $. (1) bekezd6se szerinti

kdtelezettsdgek a16l mentesi.ilnek, ha a tevdkenys6giik sor6n k6pz6dott telepiildsi szil6rd

hullad6kuk 6rtalmatlanit6s6r6l ezekben a berendez6sekben, l6tesitm6nyekben

gondoskodnak.

(3) Azok a gazd6lkod6 szewezetek, amelyek a kdtelez6kozszolg6ltat6st nem veszik igdnybe,

a ktiltin jogszab6lyokban meghathrozott m6don 6s tartalommal kdtelesek a tev6kenysdgtik

sor6n keletkez6 hulladdk mennyisdgdt 6s dsszetdtel6t fajt6nk6nt nyilv6ntartani, az 6ltaluk

vdgzett kezel6sr61, a kezelt 6s a kezel6s eredm6nydb6l szhrmaz6 hulladdkokr6l

nyilv6ntart6si, a kezellletesitm6nyek mrikcid6sdr6l iizemnapl6t vezetnl 6s ezekrol a
hat6s6goknak bej elentdst tenni.
,t gazd6lko d6 szervezetek a kozszolg6ltat6s al6 nem tartoz6 hullad6kuk mennyisdgdr6l,

dssiet6tel6r6l, keletkez6sdnek forr6s6r6l 6s kezel6sdnek m6dj6161 kotelesek az

flnkorm6nyzatot thjekoztatni. Ha a gazddlkod6 szervezet e tdjlkoztat6si kotelezettsdgdt

elmulaszd a, a kdzszolg6ltat6st koteles i g6nyb e venni.
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IV.

A hullad6kkezel6si helyi kOzszolgiltatis al6 nem tartoz6 telepiil6si szil{rd hullad6kkal
kapcsolatos tev6kenys6g ellitis{nak rendj6re vonatkoz6 el6ir6sok

18.$.

( 1) A hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltat6s az ingatlanon folyatott ipari, kereskedelmi,
szolg6ltat6 6s egydb gazdashgi tev6kenys6g, valamint a k<izint6zmdnyek mrikoddse sor6n
keletkezett hulladdkra nem terjed ki. Ezen hullad6kfajt6k esetdben az ingatlan
tulajdonosnak a Hgt. 13. $. (1) bekezd6s6ben megjeldlt, a hulladdk termel6jdie 6s
birtokos6ra vonatkoz6 szab6lyok szerint kell elj6rnia.

(2) A hulladdk termel<ije, birtokosa a tevdkenysdge gyakorlSsa sorSn keletkezri, vagy m6s
m6don a birtok6ba kertilo hullad6kot koteles gyrijteni, tov6bbf az furtalmatlanitdsrir6lTugy u
hasznosit6sir6l gondoskodni.

(3) Az iirtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kotelezetts eget a hullad6k termeldje,
birtokosa
a.l a jogszab6lyokban meghatfurozott feltdteleknek megfelel6 6rtalm atlanit6 vagy hasznosit6
elj6rds, berendez6s, ldtesitmdny alkalmazis6val saj6t maga teljesiti, vagy
b./ az erre feljogositott 6s enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezeltin.l tortgnO iitad6ssal. a
kezelds kdltsdgeinek megfizet6s6vel teljesiti.

(4) Az (1) bekezddsben megjelolt hulladdkot az Onkormbnyzat 6ltal kijelolt, tov6bbii egy6b,
kdrnyezetv6delmi hat6s6g engeddllyel rendelkez o ilrtalmatlanit6 helyre vagy hasznosit6
helyre a hullad6k termel6je, birtokosa kiilon engeddly ndlki.il r11ugu is ilsz6llfthatja.
Amennyiben a hullad6kot jellege vagy osszetdtele miatt az egy6b 6rtalmatlanit6 hely nem
veheti 6t, annak elhelyezdsdre a kijekilt irtalmatlanit6 helyet t<iit igenyUe venni.

(5) A hullad6k elszilllitilsilhoz egyebekben hullad6ksz6llft6si tev6kenys6gre a Szolg6ltat6n
kivtili, kOrnyezetvddelmi hat6s6gi engeddllyel rendelkezri gazaikJad szewezetet is
ig6nybe lehet venni.

(6) e hullad6k elsz6llit6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a hulladdk a
sz|llit6jirmribe ttirtdno i.iritdsekor, illet6ieg u tiilitat folyam6n ne sz6r6djon 6s m6s
kornyezetterhel6st ne idlzzen elci. Sz6llit6sb6l eredo szennyezrid6s esetdn a hullad6k
eltakarit6s6r6l, a teriilet szewtyez6d6s-mentesit6s6r6l, valamint az eredeti k<irnyezeti
6llapot helyre6llft6s6r6l a hulladdk termel6je, birtokosa, illetoleg az ingatlantulajionos
koteles gondoskodni.

(7) Gazd6lkod6 szewezet igdnybevdtele mellett tdrt6nri szillitks eset6n a gazd6lkod6
szewezet, saj6t szilllitis esetdn pedig a hullad6k termeldje, birtokosa, illetrileg az
ingatlantulajdonos az 6tvett, illetve tfiadott hullad6k mennyis6gdt 6s 6sszetdtel6t - a kiil6njogszabillyokban meghatdrozott m6don 6s tartalommal - t,lt.i., fajtdnkdnt nyilvilntartani
ds enol a hat6s6goknak bejelent6st tenni.
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(8) A (7) bekezddsben el6irt kotelezettsdg - a ktilon jogszab6lyokban meghat6rozottak szerint

- mind a kijeldlt 6rtalmatlanit6-hely tizemeltet6jdt, mind pedig az egyeb 6rtalmatlanit6-hely
tul aj dono s 6t (iizemeltetrij et, haszn6l6j6t) i s terhe I i.

(9) Ua a hullad6k termel6je, birtokosa a hulladdkot sajit maga a kijel<ilt Srtalmatlanito-helyre

szilllitja, a hullad6k 6tadis6val egyidejtileg, szhmla ellen6ben dijat kdteles ftzetni az

i.izemeltet6 r6szire.
19.$.

(1) Ha az ingatlantulajdonos a kdzszolg6ltat6s al6 nem tartoz6 hullad6k elsz6llit6s6val a

Szolg6ltat6t bizza ffi€g, a megrendelds 6s a szolg6ltat6s felt6teleiben tort6no

meg6llapod6suk alapj6n a Szolg6ltat6 a megjelolt id6pontra vagy id6tartamra a megjelolt

mennyis{gti 6s osszet6telti hulladdknak megfelel6 gyrijt6ed6nyt az ingatlantulajdonos

rendelkez6s{re bocs6tja, a hullad6k elsz6llitis6t elvegzi 6s gondoskodik a kijeltilt
6rtalmatlanit6-helyen tdrt6no elhelyez6sr6l.

(2) Az ingatlantulajdonos a Szolg6ltat6 rdszdre a megillapod6sban kikdtott dijat koteles

megfizetni.
20.$.

(1) A kozszolg6ltatis al6 nem tartoz6 hullad6k szilllitilsa eset6ben a hullad6k termeldje,

birtokosa, illet6leg az illtala szilllithsra ig6nybe vett gazdhlkod6 szervezet kdteles a

kdzteriil et tiszthntarths 6ra v onatkoz6 j o g s z ab 61yo k szerint e lj 6rni.

(2) A hulladdk termel6je, birtokosa koteles gondoskodni a kciztertilet-haszn6latrhozziljitrulils,

illetve enged6ly megszerzes6r6l, ha a hullad6k osszegyiijt6s6re szolg6l6 kontdner a

kozteri.ileten 24 6rd{ meghalad6 id6tartamra keriil kihelyez6sre. Kdteles gondoskodni

tov6bb6 a kont6ner komyezet6nek folyamatos tiszt6ntart6s6r6l, a kont6ner telit6d6se eset6n

annak halad6ktalan elsz6llittat6s6r6l.

(3) A szdllit6st vegzo gazd6lkod6 szewezet kont6ner kOzter0leten a kozriti 6s a gyalogos

forgalom bizton'sagit nem vesz6lyezteto m6don, az al6bbi el6ir6sok megtartfsaval

helyezhet ki:
a./ foirwonalon kont6ner kizhrolag folyamatos rakod6s idej6re helyezheto ki, a sz6llit6 j6rmti

helyszinen tart6s6val annak 6rdek6ben, hogy az elsz6llitis a telit6d6skor halad6ktalanul

megtdrt6nhessen;

b./ t6megk6zleked6si irtvonalon, amennyiben a kontdner kihelyez6se csak a kozriti forgalom

zavarisbval oldhat6 meg, az a./ pontban foglaltak szerint kell elj6rni'

c./ egy6b irtvonalakon a kont6nert, telitSd6st k6vet6 8 6r6n beltil el kell sz61litani.

(4) fOzteruletre kihel yezett kont6neren el nem t6volithat6 m6don, j6l l6that6an fel kell

ttintetni a hullad6k termel6j6nek, birtokos6nak, illet6leg a sz6llit6sra igdnybe vett

gazd6lkod6 szervezetnek nevZt, c6gnev6t, cim6t, telefonszfmit es a kontdner azonosit6

szhmi$.
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V.
Szab6lys6rt6sek

21. $.

(l) A jelen rendelet 3. $. 8./ pontj6ban meghat6rozonhulladdkkezel6si tevdkenysdg - a Hgt-
ben meghatiirozottak szerint - kizdr6lag a kdrnyezetv6delmi hat6sig engeddly6vel
v6gezheto.

(2) Aki a ktlrnyezetv6delmi hat6sig engeddlydhez vagy hozzij6rul6s6hoz k6t6tt
tevdkenys6get engeddly vagy hozzhjfurulfus ndlki.il v6gzet vagy vegeztet, illetve a kcirnyezet
elemeit a kiildn jogszabillyokban meghatfurozott m6don terheli, illetve szewtyezi, vagy az
egy6b kornyezetvddelmi eltiir6sokat m6s m6don megszegi, szabSlysdrtdst k6vet el 6s
I 50.000,-Ft . penzbirsiggal srijthat6.

(3) Aki a teleprildsi dnkorm6nyzat Sltal szewezett k6zszolg6ltat6s k6r6be tartoz6
tevdkenys6get jogosulatlanul v6gzi, szab6lysdrtdst kdvetel ds 150.000,-Ft-ig terjedri
p enzbir silggal srij that6.

(4) aki teleptildsi szil6rd hullad6kot a kdzteriileten enged6ly ndlktil lerak, elhelyez, illet6leg
nem a kijelcilt lerak6helyen rak le vagy helyez el, szabirlys6rt6st kdvet el 6s tb0.000,-Ft-i;
terjed<j penzbirsiggal srijthat6. Ezen szab6lys6rtds miatt helyszini birs6g is kiszabhat6l
amelynek Osszege 500,-Ft-t6l 10.000,-Ft-ig terjedhet.

(5) Aki t6rol6ed6nyt a jelen rendeletben meghathrozott felt6telekt6l elt6r6en helyez ki, illetve
rendeltetdst6l elt6r6en haszn6l, nem hhztartSsi hullad6kot rak a tartilyba. rothad6, brizds
hulladdk elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanft6s6r6l nem gondoskodik, szabiiysdrtdst krivet el ds
3 0. 000,-Ft-i g terj edo p6nzbirsdggal sirjthat6.

(6) e pdnzbirsrlgot, illetve a helyszini birs6got szab6lys6rtdsi hat6s6g , a 16 vonatkoz6 kiilon
jogszabdly alapj6n szabja ki.

Altal6nos, jogi feleldss69

22.s.

Aki tev6kenys6g6vel vagy mulaszt6s6val a hulladdkgazdillkodhsi jogszab6lyokban vagy reit
vonatkoz6 hat6s6gi hatirozatban foglalt ekiiriisokat megsdrti, iitetve az azokban figlalt
kcitelezetts6geknek nem vagy nem megfelel6en tesz eleget 6s ezzel a ktirnyeietet
vesz'lyezteti, szennyezi vagy kSrositja, vagy tevdkenys6g{t u k.l*y."etv6delmi el6ir6sok
megszegds6vel folytatja, a Hgt.-ben, illetve ktl6n jogszabrilyoktan foglaltak szerinti
(biintet<ijogi, polg6ri jogi, k6zigazgatilsijogi, stb.) felelclsdggeltartozik. 

v

Hu ll a d 6kg azditlko dirsi birs 6 g

23.$.

(1) Aki tev6kenysdgdvel vagy mulas zt6s6val
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a.) a teleptildsi hulladdk gyrijt6sdre 6s 6tad6sfura vonatkoz6 kdtelezetts6g6t megszegi az

ingatlantulajdonos, vagy

b.) a telepiil6si hullad6k kezeldsdre szewezett hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6s ig6nybevdteldt

mell6zve jogellenesen hulladdkot helyez el, vagy

c.) a telepiildsi hullad6kot kdzter0leten, illetve m6s ingatlan6n hagyja el, vagy

d.) az dnkorm6nyzati rendeletben meghathrozott kdzteriilet tisztfuntarthsi kdtelezettsdgdnek

nem tesz eleget, 6s

e.) egy6b hullad6kgazdflkod6ssal osszefiiggo kotelezetts6geit megszegi, vagy

f.) hat6sfgi hatirozat ekiir6sait megsdrti, illefve az azokban foglalt ktitelezettsdgdnek nem

vagy nem megfelel6en tesz eleget.

(2) thulladdkgazd6lkod6si birs6got a jegyzo szabja ki a27112001. (X[ 21.) Korm. rendelet

alapj6n.

(3) A hullad6kgazd6lkod6si birs6g nem mentesiti a biintetdjogi, a szab6lys6rt6si, tov6bbi a

k ftert6si felel6ss6g, valamint a tev6kenys6g korl6tozis6ra, felftiggesztds6re, tilt6s6ra,

illetoleg a megfeleio v6dekez6s kialakithsira, a termdszetes vagy kordbbi kdmyezet

helyre6llit6s6ra vonatkoz6 ktitelezetts6g teljesit6se al6l.

VI.
Zhr6 rendelkez6sek

24.S.

Ilatilyba l6ptet6 6s itmeneti rendelkez6sek

(1) A jelen rendelet 2012. janu6r h6 1. napj6n l6p hat6lyba 6s ezzel egyidejrileg hatillyifi

vesziti a212003. (02. 04.) sz6mri rendelet.

(2) n hullad6kkezel6si k6zszolg6ltat6s ell6t6s6ra irinyul6 6s az 1. $. (6) bekezddsben
' 

megjeltilt szolgaltat6val kot<itt szerz6dds a szerzodlsben meghathrozott idotartamig, de

legfeljebb 3 6vig marad 6rv6nyben.

Kisjakabfalva, 2011 . szeptember 1 3.

Dr. Somogyi Edit
polg6rmester

Kihirdetve:
Kisjakabfalva, 2011. szeptemb er 14.

Albert K6rolyn6 dr.

k6rj egyzti; cimzetes fojegYzo

Albert Kdrolynd dr.
Kiirj egyzf ; c[mzetes f6i egYzd


