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Kist6tfalu Kiizs6g Onkormin yzatinakK6pvisel6-testiilete
612003. (III.31.) szimli rendelete a

telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos
helyi kiizszolgiltatfsr6l 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l

Kist6tfalu Kdzs6g K6pvisel6-testiilete a helyi rinkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV. tv.
16 $ (l) bekezd6s6ben, valamint a hulladdkgazddlkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLil. tv. 23.9-
6ban kapott felhatalmazhs alapjfin az alilbbi rendeletet alkoda:

I. fejezet

AltaL[nos rendelkez6s

1.S.

(1) A rendelet c6lja, hogy Kist6tfalu kdzsdg kdzigazgatisi teriilet6n a lakoss6g
egdszsdg6nek vddelme, valamint Kist6tfalu k<izsdg term6szeti 6s dpitett kdrnyezet6nek
meg6v6sa 6rdekdben a teleptldsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kdzszolg6ltat6st ds annak
kdtelezri igdnybev6tel6t biztositsa.

(2) A rendelet hatillya Kist6tfalu kdzsdg kozigazgathsi ter0let6n beltil az ingatlan
tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6l6ira (tov6bbiakban egyiitt: ingatlantulajdonos)
te{ed ki.

(3) A k0zszolg6ltat6s az ingatlantulajdonos 6ltal a k6zszolg6ltat6 sz6llit6eszklzeihez
rendszeresitett gytijt6ed6nyben az ingatlanon dsszegyfijtdtt 6s a kozszol g6ltat6
rendelkezdsdre bocs6tott telepill6si szil6rd hulladdk begyrijtds6re 6s rendszeres illefve
alkalmi elsz6llit6s6ra, az ingatlanon osszegytijtdtt lomtalanit6s k0r6be vont telepi.il6si
szil6rd hullad6k - a krizszolgilltat6 6ltal meghathrozott id6pontban 6s helyen t0rtdn6 -
begytjt6s6re ds a kdzszolg6ltat6 6ltali elsz6llit6s6ra terjed ki.

2.S

Az ingatlan tulajdonosai a k<izsdg egdsz ter0letdn jogosultak 6s kdtelesek ig6nybe venni a
helyi k<lzszolg6ltat6st.
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II. fejezet

A kiizszolg {.Jrtaths elldtisdnak rendj e

3.$

(1) Kist6tfalu Kdzsdg Onkorm6nyzat6nak K6pviseki-testiilete a telepiil6si szllilrd hulladdk
tekintetdben fenn6ll6 a hulladdkkezeldsi kcizszolg6ltat6s megszervezdsdre 6s

fenntart6sfra ir6nyul6 kotelezetts6ge teljesit6sdnek 6rdek6ben kozszolg|ltatist szewez.

(2) Kist6tfalu kdzsdg kozigazgat6si tertilet6n a hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltatSs teljesitdsdre
kiz6r6lagosan jogosult hullad6kkezelo a kaposmdr<ii dnkormSnyzat Sltal mtik<idtetett
kdzszolg6ltat6shoz val6 csatlakozds alapjdn a Kaposv6ri V6rosgazd6lkod6si Rt. (elen
rendeletben: Kdzszolg6ltat6).

(3) A telepiil6si szil5rd hullad6kot a kozszolgilltat6 a kaposm6r6i hulladdkkezel6 telepre
szilllitja.

4.S

(l) A hullad6kkezel6si kozszolg6ltatis ig6nybev6tele heti egy alkalommal kdtelez6.

(2) A szervezett kdzszolg6ltat6st igdnybevev6k szhmira a 110 literes t6rol6ed6nyek
hasznillata kotelezS.
A kozszolg6ltat6 a teleptil6si szil6rd hullad6kot heti egy alkalommal kciteles elsz6llitani.
A sz6llit6s m6dj6r6l 6s idejdr6l az ingatlantulajdonost az rinkormhnyzat ir6sban vagy
kdzzetetel f d 6n t6j 6k oztatj a.

III. fejezet

Az ingatlantulaj do n o sok j o gai 6s kiitelezetts 6gei

6.$

(1) Az ingatlantulajdonos kdteles Kist6tfalu Kdzsdg Onkorminyzata 6ltal szewezett
kdzszolgflltat6s ig6nybev6tel6re: az ingatlanin keletkez6 teleptil6si szllilrd hulladdk e
rendeletben el6irtak szerinti gyiijt6s6re, valamint a sz6llit6si napokon elsz6llit6s c6lj6b6l
a kozszolghltat6nak tort6nrl iltadhshra.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkez6 telepiil6si szililrd hullad6kot a k<irnyezet
szennyez6sdt megelozo, kirosodist kizhr6 m6don k<iteles gytijteni, 6s ahhoz a

kdzszolgilltat6 szilllit6eszk<izeihez rendszeresitett t6rol6ed6nyt koteles igdnybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonos a tSrol6ed6nyben az ingatlanon szok6sosan keletkez6 hullad6kot
rigy helyezheti el, hogy annak fedele zdrhat6legyen.
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(4) A t6rol6ed6ny mell6 kihelyezett t<ibblethulladdk elsz6llit6s6hoz t6rit6s ellendben,
hivatalos ktizszolg6ltat6 6ltal forgalmazott, 70 literes hullad6kgytijt6 zsdkot biztosit a
kozszolg6ltat6.

7.$

(1) A t6rol6ed6nyben tilos olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, mlrgezo anyag,
6llati hulla, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyrildkony vagy robban6 anyag, k<i 6s

dpiilettormel6k, nagyobb terjedelmri, srilyir tfrgy, stb.), amely vesz6lyezteti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, meglong6lhatja a
gyiijtoberendezdst, 6rtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyezteti a k6rnyezetdt, a teleptildsi szilird
hullad6kkal egyiitt egy6b okb6l nem gyijtheto, illetve nem mincisiil telepiil6si szil6rd
hulladdknak. Ilyen anyagok elszitllithsht a kdzszolg6ltat6 alkalmazottai kotelesek
megtagadni. Az emiatt el nem sz6llitott hullad6k elszilllithshr6l, az ingatlantulajdonos
kdteles gondoskodni.

8.S

A t6rol6ed6nyeket sztiks6g szerint, de legal6bb dvente 2 alkalommal ki kell tisztitani ds

fertotleniteni. A t6rol6ed6nyek rendszeres tisztit6sa 6s fert6tlenit6se az ingatlantulajdonos
fe I adata, annak kd lts 6 gei az ingatlanf;'i I aj dono s okat terheli.

e.s

Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6ed6nyeket a hullad6k elsz6llit6sa cdlj6b6l a

kdzszolg6ltat6 6ltal megjeldlt id6pontban a begytijtdst vegzo gdpjdrmrivel megk0zelithet5 ds

iirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A t6rol6ed6nyeket a szilllitfls napjSn 6 6r6ig lehet az

ingatlan bejhrata el6tti kozteriiletre kihelyezni oly m6don, hogy a kozszolgilltat6 j6rmtiv6re
konnyen felhelyezhetS legyen.

10.$

(l) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyeket az rngatlana ter0let6n beliil kdteles elhelyezni.
A t6rol6ed6nyeket csak a 9.$-ban megjelolt idritartamban lehet kdzteriileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kriteles a t6rol6eddnyek tirol6si helydt tisztilntartani, t6len a h6t6l
megtisztitani. A begyrijt6s alkalm6val szewryezett kozteriilet tisztit6s6r6l a

k0zszolg6ltat6 kriteles gondoskodni.
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IV. fejezet

A kiizszolg iitatf j o gai 6s kiitelezetts6gei

11.S

(1) A ktizszolghltat6 koteles a t6rol6eddnyek kiiiritdsdt az elv6rhat6 gondoss6ggal vdgezni.

(2) A t6rol6eddnyben okozott k6rokat a kozszolgilltat6 t6rit6smentesen kdteles kijavitani,
amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A kdzszolg6ltat6nak az
ebb6l ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javit6s id6tartamdra helyettesito
t6rol6ed6nl kell biztositani. Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a
k<izszolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlarnh v6lt t6rol6ed6nyek javitilsa, p6tl6sa, illetve
c s erdj e az ingatlantulaj dono st terhe li.

(3) Az elhaszndl6dott t6rol6ed6nyek p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodni.

(4) A nagydarabos hullad6k (lom), tovibbS a naponta szok6sosan keletkez6 h6ztart6si
hulladdk mennyisdgdt meghalad6 falomb 6s kerti hullad6k szewezett gyiijtdsdrol,
elszdllit6sdr6l 6s furtalmatlanitfushr6l (lomtalanit6s) a kozszolghltat6 evente egy
alkalommal tdrftdsmentesen gondoskodik. Vdllalja az ed6nyek mell6 kihelyezett
fenyof6k gyrijtds6t.

(5) A lomtalanit6s id6pontj6r6l akozszolgilltat6 3 hdttel kor6bban thjekoztatja a teleptldsi
tinkorm6nyzat polg6rmester6t, aki en6l 5 napon beliil a helyben szok6sos m6don drtesiti
az ingatlantulaj donosokat.

V. fejezet

A ktizszolgfltatfs dija

12.$

(1) A hulladdkgazdillkodilsr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. tdrvdny 23.$ f.) pontj6ban kapotr
felhatalmazds alapj6n a telepi.ildsi rinkorm6nyzat mentesiti a hullad6ksz6llit6sba
bekapcsolt ingatlantulajdonosokat a kdzszolg5ltat6si dijfizet6si kritelezetts6g al6l , ds
eziital biztositja sz6mukra a kdzszolg illtatis ingyenessdg6t.

(2) A ktizszolgilltat6 akdzszolgilltatils dijht a 24212000.(Xn.23.) szimt Korm. rendeletben
meghat6rozott dijkalkul6ci6 alapj6n meghathrozta. Az onkorm6nyzat a
kdzszolg6ltat6n6l felmertil6 kdltsdgeket, a kdzszolg6ltat6val kdtott kozszoig6ltat6si
szerz6d6sben meghathrozott m6don 6s gyakoris6ggal szhmdra - m6s forrdsb6l
megt6riti.



13.$

(1) Szab6lys6rt6st kovet el ds 30.000,-Ft-ig terjedo pdnzbirsfuggal srijthat6, akr:

a.) hhztartilsi hullad6kot felhalmoz, jelen rendeletben meghatirozott felt6telektol eltdro
m6don kihelyez 6.$ (2), (3)

b') a t6rol6eddnyben hdztartilsi hulladdkon kivtil m6s hullad6kot is elhelyez 7.$ (l)

c.) a t6rol6eddny tisztintart6si 6s fert6tlenitdsi kcitelezetts6g6t elmulasztja 8.$

d.) a tSrol6eddnyek t6rol6si helydt nem tartja tiszt6n, tdlen a h6t6l nem tisztitjameg, a
begytijt6s alkalm6val szennyezridott kozteriilet tisztitiis6r6l nem gondoskodik. tO.S
(2)

VI. fejezet

Fogalmak meghatiroz6sa

14.$

E rendelet alkalmazhsib an

(l) Teleptildsi szil6rd hulladdk:
a.) htntartirsi hulladdk: az emberek mindennapi 6lete sor6n a lak6sokban, valamint a
pihends, iidtilds celjira hasznillt helyis6gekben ds a lakoh1zak kozos haszn6latu
helyis6geiben 6s teriiletein, valam int az int6zm6nyekben keletkez6,
b.) kdzteriileti hullad6k: kdzforgalmri 6s z<jldteruleten keletkez6,
c.) hiztartdsi hullad6khoz hasonl6 jellegti ds dsszetdtelti
v6llalkoz6sokn6l keletkezri - ktildn jogszabrllyban meghat hrozort
min<istilo szil6rd hulladdk.

hulladdk: gazdashgi
- vesz6lyesnek nem

(2) Kdztisztasdgi szolgiltat6s: megrendel6s, illetSleg megbizhs alapj6n a kdzteriiletek
tisztilntarthsa,szewezetekhullad6k6rtalmatlanitfusitev6kinys6ge.

(3) Tisztitntartils: az egyes ingatlanok 6s k<izteriiletek tisztft6sa, h6- 6s sikoss6g mentesft6se,
illet6leg pormentesitdse.
Kezelds: a telepiil6si szil6rd hullad6k risszegyiijtdse, 6tmeneti t6rol6sa 6s a kijel6lt
lerak6helyre val 6 elszdllitilsa.

(4) Nagydarabos hullad6k : a teleptil6sen ah6ztart6sokb6l a k6zszolg6ltat6s keret6be nem
tartozS, nem rendszeresen begyfijt<itt, a kozszolg6ltat6s kere-t6ben rendszeresitett
gygto edenyzet m6reteit meghalad6 hulladdk.
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VlI. fejezet

Zhr6 rendelkez6s

1s.$

A rendelet kihirdet6se napjin l6p hat6lyba. A rendelet hatflyba l6p6sdvel egyidejrileg hatillyht
veszti az onkormilnyzat kdztisztas6g fenntart6s6r6l, valamint az 6llatok tartfs6r6l sz6l6
311992.(N.7.) szhmu rendelet6nek 3 - 7. g-a.

Kist6tfalu. 2003. m6rcius 28.

Taranyi Ad6m
polg6rmester

A rendelet kihirdetve: 2003. m6rcius 3 1.

Dr.M6lingern6 Halasi Zsuzsanna
korjegyz6

Dr. M6lingern6 Halas i Zsuzsanna
k<irjegyzo


