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a hullad6kgazdilkodisi feladatokr6l.

Kdmes Kdzsdg Onkorm6nyzatilnakK6pvisel6testiilete a helyi 0nkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990.
dvi LXV. ttirv6ny (Otv.) 16. $ (l) bekezd6sdben, valamint a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6
2000. 6vi XLIII. tdrvdny (Hgt.) 23. $-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n kiildnos figyelemmel
a24212000. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a2l3l200L (XI.l4.) Korm. rendeletben
foglaltakra az alilbbi rendeletet alkotia:

I. Fejezet

Altal6nos rendelkez6sek

l.$

Jelen rendelet c6lja, hogy K6mes krizsdg kilzigazgatisi teriiletdn a lakoss6g
egdszsdg6nek vddelme, valamint a krizs6g termdszeti 6s dpitett k6rnyezet6nek
meg6v6sa 6rdek6ben a teleptil6si szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kozszolg6ltat6st 6s
annak kcitelezo ig6nybev6tel6t biztositsa, illetve az eze[,kel kapcsolatos feladatokat 6s
hatrlskoroket, jogokat ds kotelezettsdgeket, tilalmakat ds jogk<ivetkezm6nyeket a helyi
saj ritoss6goknak me gfeleloen r endezze.

A rendelet hatiiya K6mes kozsdg kozigazgathsi tertiletdn beltil rendszeres
hulladdksz6llit6sba bevont, helyi kdzszolg6ltatrlssal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosair a v agy haszn6l6ira

( tov6bb iakban egyiitt :,,ingatlantulaj donos") terj ed ki.
A rendszeres hullad6kszrillit6sba bevont teriiletek jegyzekdt az l. sz1mir melldklet
tartalmazza.

A kcizszolgriltatris az ingatlantulajdonos itltal a kdzszolgiitato sz1llit6eszkozeihez
rendszeresitett gyrijtoed6nyben, vagy a rendeletben megjel<ilt egy6b m6don az
ingatlanon osszegytijtdtt 6s a kdzszol g6ltat6 rendelkezds6re ds rendelkezds6re
bocsiltott telepiildsi szil6rd hulladdk begyijt6sre 6s rendszeres, illetve alkalmi
elsz|llitisirra; az ingatlanon dsszegyrijtott lomtalanit6s k6rdbe vont telepiil6si szil6rd
hullad6k - a kdzszolg6ltat6 6ltal megh atfurozott id6pontban 6s helyen tdrr6n<j -begytijtds6re 6s a kdzszolgiitat6 6ltali elszilllitdsilra; hulladdkkezelo telepek,
hulladdklerak6k 6s a hullad6k 6rtalmatlanit6s6t szolgrll6 ldtesitm6nyek l6tesitdsdre,
mrikddtet6sdre 6s i.izemeltetdsdre; valamint a fent meghatirozottak szerint gyiijtott, ds
elsz6llitott teleptildsi szil6rd hullad6k 6rtalmatlanit6s6ra terj ed ki.

(l)

(2)

(3)



(l)
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2.$

A rendszeres hulladdksz6llitdsba bevont teriileten az ingatlantulajdonos a jelen
rendeletben meghatdrozottak szerint jogosult 6s koteles ig6nybe venni a helyi
kozszolg6ltat6st.

Gazd6lkod6 szervezet akkor k<iteles a helyi kdzszolgilltat6s igdnybev6teldre, ha a

gazdasigi tevdkenys6gdvel risszefiiggdsben keletkezett telepiildsi szildrd hulladdkfnak
kezelds616l
(hasznosit6s6r6l vagy 6rtalmatlanit6s6r6l) a Hgt. 13. $-6ban foglaltaknak megfeleloen
nem gondoskodik.

A helyi kotelezri kozszolg|ltat6sra vonatkoz6 kozszolgSltatdsi szerz6d6s l6trejrin a
kozszolg6ltatds els6 igdnybevdteldvel.

II. Fejezet

A kOzszolgr{ltatis ellitisinak rendje

3.$

(l) Kdmes kdzs6g onkorm6nyzathnak kdpviselotesttilete a teleptildsi szil6rd hulladdk
tekintetdben fenn6l16, a hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6s megszervez6,sdre 6s

fenntart6s6ra ir6nyul6 kdtelezettsdge teljesitdsdnek 6rdek6ben 6n6ll6 kdzszolg6ltat6st
szervez.

(2)

(3)

Kdmes kdzsdg klzigazgat6si teriilet6n
kiz6r6lagosan jogosult hulladdkkezelo

fi elen rendeletben: Kozszolgdltat6).

a hul I addkkezel6si kozszolg{ltat6s telj es it6s 6re

a Kaposv6ri V6rosgazd6lkod6si Rt. Kaposv6r

(4)

Telepiil6si szil6rd hulladdkot csak az erre a c6lra kijelolt 6s legilisan mrikodtetett

hullad6klerak6 telepen - jelenleg a sellyei, hark6nyi, barcsi vagy m6s engeddllyel
rendelkezci hulladdklerak6ban a vonatkoz6 iizemeltetdsi szab6lyok ds eloirdsok szigoru
betart6s6val szabad elhelyezni.

Az dnkorminyzat sztiks6g esetdn gondoskodik a kozszolg6ltat6 javaslata alapj6n a

gyiijt6pontok, valamint a lerak6hely kijeldl6sdrol, a l6tesitm6nyek megval6sit6s6r6l ds

mrikodtet6s6rol a kozszolgdltat6 ritj6n, valamint biztositja a k<izteriilet haszn|latit az

indokolt mennyisdgti gytijtoed6ny kihelyezdsdhez, t6rol6sihoz 6s megkozelitesdhez.

4.$

A hulladdksz6llit6si kozszolgilltat6s ig6nybevdtele heti egy alkalommal kotelezo.

A szewezett k<izszolg6ltat6st ig6nybevevok szimira a szabv6nyos t6rol6eddnyek

haszn|lata kdtelez6.

(1)

(2)



(3) A szabviinyos t6rol6ed6nyek az onkormdnyzat tulajdon6t kdpezik, az ingatlan
tulajdonosok a haszn6latukba 6tadott t6rol6eddnyek6rt a mindenkori beszerzdsi hr
erej 6ig teljes anyagi felel6ssdggel tartoznak.

s.s
A kdzszolgilltat6 a telepiil6s szilfurd hullad6kot heti egy alkalommal koteles elsz6llitani. A
sz6,lliths m6dj6r61 6s idej6r6l az ingatlantulajdonost a kdzszolgilltat6 - bel6t6sa szerint -
ir6sban vagy kozzet6tel rid6n tljekoztatja.

(1)

(2)

(3)

(4)

III. Fejezet

Az ingatlantulaj donos ok j o gai 6s kiitelezetts 6 gei

6.$ .

Az ingatlantulajdonos kdteles Kdmes kozs6g dnkorm6nyzata 6ltal szewezetett
kdzszolg6ltat5s ig6nybev6tel6re: az ingatlan6n keletkez6 teleptildsi szil6rd hulladdk e
rendeletben el6inak szerinti gffit6sdre, valamint a sz1llitisi napokon elszfllit6s
c 6 lj 6b 6 I a kdzszolg6ltat6nak t0rrdn6 dtadilsir a.

Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkez o vagy birtok6ba keriilt telepiil6si szil6rd
hullad6kot a kdmyezetet szennyezdsdt megelilzl, k6rosit6sdt kiz6r6 -^6don k<lteles
gyiijteni, 6s ahhoz a kozszolgilltat6 sz6llit6eszkozlhez rendszeresitett t6rol6eddny
kdteles igdnybe venni.

Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk m6sok 6let6t, testi 6psdg6t eg6szs6gdt 6s j6
kozerzetet ne vesz6lyeztesse, a termdszetes ds dpitett kdrnyezetet ne szennyezze, a
ndv6ny- ds 6llatvil6got ne k6rositsa, a kdzrendet di a kozbizions6got ne zavaija,6s az
ingatlan6n keletkezo hullad6k mennyis6g6t alacsony szinten tartsa.

Az ingatlanfulajdonos a t6rol6eddnyben az ingatlanon szok5sosan keletkezd hulladdkot
tomorit6s n6lkiil ugy helyezheti el, hogy annak fedele zhrhat6legyen, valamint az a
hulladdksz6llitds sor6n a kdzszolgilltat6 alkalmazottainaf' eg6szsdg6t ne
veszelyeztesse, a gdpi tiritdst ne akad6lyozza, aziiritri berendezdst ne kaiositsa.

A t6rol6eddny mell6.hulladdkot elhelyezni csak a kozszolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelz6ssel
ell6tott zs6kban lehet. A jelzett zshk 6ra tartalma)za a teleptil6si Lulladdk
elszd,llithshnak, keze ld s dnek 6s 6rtalmatlanit6s6nak kcilts 6g6t.

Ha a t6rol6eddny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely dsszet<imorrid6tt vagybgflqvott, vagy a benne ldv6 hulladdkot rigy osszepr6seltdk, hogy emiatt a
t6rol6ed6nyt az el6irt m6don kiririteni nem lehetlu toluidonos koteles a visszamaradt
hulladdkot fellazitani 6s a t6rol6ed6nyt haszn6lhat6v6 tenni.

(5)

(6)



(1)

(2)

(1)

(2)

7.S

A t6rol6ed6nyben tilos olyan anyagot elhelyezni ( fon6 hamu, mar6-, mdrgezo anyag,
6llati hulla, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy robban6 anyag, ko ds

6ptilettrirmel6k, nagyobb terjedelmri, srilyir thrgy, stb.), amely veszllyezteti a
hulladdkszillft6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdg6t, megrongilhada a
gytijt6berendez6st, 6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyeztetheti a kdrnyezetdt, a teleptildsi
szil6rd hullad6kkal egyiitt egydb okb6l nem gyiijthet6, illefve nem min6stil telepiil6si
szil6rd hulladdknak.

Ha akiizszolg6ltat6 alkalmazottai megdllapitjik, hogy a hullad6k nem a kozszolg6ltat6
szillit6eszkdzdhez rendszeresitett 6s a kozszolg6ltat6t6l 6tvett t6rol6ed6nyben vagy
mfs gyrijt6eszkdzben keriilt kihelyez6sre; illetve a kihelyezett t6rol6eddny a

kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazott gdpi tirft6si m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak
felr6hat6 okb6l - nem tirithet6; vagy a t6rol6ed6nyben az (l) bekezd6sben megjelolt
anyagot, thrgyat helyeztek el; illetue a tultriltott, a kitirit6st 6s a hulladdk elsz6llit6sit
jogosultak megtagadni. A kitirit6s ds a hullad6k elsz6llit6s6nak megtagadis6r6l a

k<izszolg6ltat6 az ok felttntetdsdvel 6rtesiti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem
sz6llitott hullad6k elsz6llit6s6r6l az ingatlantulajdonos kciteles gondoskodni.

8.$

A t6rol6eddnyeket sztiksdg szerint, de legal6bb 6vente 3 alkalommal ki kel tisztitani ds

fert6tleniteni. A t6rol6ed6nyek rendszeres tisztitisa 6s fert6tlenit6se az ingatlantulajdonos
feladata, annak k<i lts6 gei az ingatlantuI aj donos okat terhel i.

e.$

Az ingatlantulajdonos k<iteles a t6rol6ed6nyeket a hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l a

kozszolgilltat6 6ltal megjelOlt id6pontban, a begytijt6st vegzo g6pjirmrivel
megkOzelithetri 6s iirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A t6rol6ed6nyt legfeljebb a
sz6llit6si napot megel6z6 napon este 8.00 6r6t6l lehet kihelyezni a kdzteri.iletre,

kiv6ve a tart6san engeddlyedzett elhelyez6st.

Azokon a tertileteken, ahol a t6rol6eddnyeket a krizszolgdltat6nak val6 5tad6s v6gett

kOzteri.iletre - a forgalom akadillyozilsa, illetve v6rosk6p okokb6l - nem lehet

kihelyezni, ott a t6rol6ed6nyek kihelyezds6rol az ingatlantulajdonos, vagy ki.ilon

megdllapod6s alapj6n, dij ellen6ben a kdzszolg6ltat6 gondoskodik.

10.$

Az ingatlantulajdonos a tirol6ed6nyeket az ingatlan teriilet6n, illetve z6that6

helyisdgekben vagy zhrhat6 t6rol6ban ktiteles elhelyezni rigy, hogy ahhoz illetdktelen

szem6lyek 6s illatok nem f6rjenek hozz6. A t6rol6ed6nyeket csak a 11. $ (1)

bekezd6s6ben megj el6lt id6tartamban lehet koztertileten elhelyezni.

(l)



(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6eddnyek e16k6szit6-, t6ro16 hely6t tisztintartani,
t6len a h6t6l megtisztitani. A begyrijt6s alkalm6val szewtyezett koztertilet tisztitdsfr6l
a kozszolgdltat6 koteles gondoskodni.

Tilos a t6rol6eddnyek k0rnydk6t, megkrizelitlsi riwonalft thrgyak elhelyezdsdvel vagy
parkol6 g6pj6rmtivekkel oly m6don elzdmi, amely a t6rol6eddnyeknek a gyakorlatban
kialakult m6don tcirt6n6 i.irit6s6t akadillv ozza.

IV. Fejezet

A k0zszolg 6ltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

11.$

A kdzszolghltato kdteles a trirol6ed6nyek kiiirit6s6t kim6letesen, az elv6rhat6
gondoss6ggal vdgezn|

A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a k6zszolgilltat6 t6rit6smentesen kOteles kijavitani,
amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l krivetkezik be. A kiizszolgilltat6nak az

ebbcil ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javit6s id6tartam6ra helyettesito
t6rol6ed6nyt kell biztositani. Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a

kdzszolg6ltat6nak, a haszndlhatatlaw:a v6lt t6rol6ed6nyek javit6sa, p6tl6sa, illetve
cser6j e az ingatlantulajdonost terheli.

Az elhaszn6l6dott t6rol6ed6ny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

A nagydarabos hulladdk (lom), tov6bb6 a naponta szok6sosan keletkezS hhztartisi
hullad6k mennyisdg6t meghalad6 falomb 6s kerti hullad6k szewezett gyiijtdsdrol,
elszSllit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l ( lomtalanit6s) a kdzszolg|ltat6 6vente legal6bb

egy alkalommal tdrit6smentesen gondoskodik. A hintartilsi vesz6lyes hullad6k
szewezett gyrijt6s6r6l, elsz6lliths6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l a krizszolgiltat6 t6rit6s
ellen6ben, az ingatlantulajdonossal kOtOtt ktil<in meg6llapod6s alapj6n gondoskodik.

A lomtalanit6s idopontjhr6l, valamint tertileti feloszt6s6r6l a kdzszolgiltat6 egy h6ttel
kor6bban thjekoztatja a teleptil6si onkormilnyzat jegyzojdt, akik en6l halad6ktalanul a

helyb en szok6so s m6 don 6te s iti az ingatlantulaj donos okat.

A kdzszolgilltat6 a rendelet hatillya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot a
jelen rendeletben irt szab|lyok szerint koteles rendszeresen elszillitani a kijelcilt
hullad6klerak6 telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6t6l, m6s, a szakmai
kornyezetvddelmi szabilyokat megtart6 m6don gondoskodni.

(3)

(3)

(4)

(l)

(2)

(s)

(6)



(1)

V. Fejezet

A kiizszolgiltatis dija

12.s

A hullad6kgazdillkodisr6l sz6l6 2000. 6vi XLIIL t<irvdny 23. $ f) pond6ban kapott
felhatalmaz6s alapj6n az Onkorminyzat mentesiti a huiladdkszillithsba bekapcsolt
ingatlantulajdonosokat a kiizszolefltatisi diifizet6si kiitelezetts6s al6l, ds ezilltal
b iztos itj a sz6mukra a kozszolg iltatils ingyeness 6 ger

A teleptildsi dnkorm6nyzat a hulladdkgazd6lkoddsr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. trirv6ny
59. $ (1) bekezd6s6nek j) pontj6ban kapott felhatalmaz6s alapjdn megalkotott, a
telepiildsi hulladdkkezel6si dij meg6llapit6s6nak r6szletes szakmai szabhlyair6l sz6l6
24212000. (XII.23.) Korm. rendelet 6. $ (6) bekezdds6ben foglaltaknak megfeleljen a
k0zszolg6ltat6n6l felmeriil6 kdltsdgeket, a kdzszolg6ltat6val kot6tt krizsiolg6ltat6si
szerz6ddsben meghatirozoff m6don 6s gyakorisAggal sz6m6ra - mds fon6sb6l -megtdriti.

VL Fejezet

Kiizteriileten keletkezd hultad6k gyiijt6s 6s elszfllftdsa

13.$

A kriztertileteken keletkezti hhztartisi ds egydb szilSrd,hullad6kot kiz1rolaga kijelolt
hulladdklerak6ban ( 3 $ (3) bek.) lehet elhelyezni, amelyr6l az onkoririnyzat a
k<izszolg6ltat6s keretein kiv0l, ktildn szerz6dds alaplingondoskodik.

Az illeg6lis hulladdklerak6k felsz6mol6s6r6l az dnkorm6nyzat a kozs zolg6ltat6s
keretein kivtil gondoskodik.

VII. Fejezet

Szabilys6rt6si rendelkez6sek

14.$

Szab6lysdrtdst kdvet el 6s 30.000 Ft-ig terjedo pdnzbirs6ggal srijthat6, aki:

hintatilsi hullad6kot felhalmoz vagy kdzteri.iletre, illetve m6s ingatl anira a jelen
rendeletben meghatirozott feltdtelekt6l elt6r6 m6don kihelyez /6. $ (t) bek./,

a telepiildsi szil6rd hulladdkot nem a jelen rendeletben meghatfurozott telephelyen
helyezi el /3. g(3) bek./,

(2)

(1)

(2)

(l)

a.)

b.)



c.) a t6rol6eddny tiszthntart6si 6s fert6tlenit6si kdtelezetts6gdt elmulaszda / 8.$ /,

d.) t6rol6ed6nyt rendeltet6st6l elt6r6en haszn6l,nemhiztart6si hullad6kot rak atartillyba,
rothad6, btizds hulladdk elsz6llit6s6r6l ds 6rtalmatlanit6s6r6l nem gondoskodik /7.$ (l)
bek./,

e.) tfrol6ed6ny mell6 - a szolgirltat6t6l vis6rolt, jelzett zs6k kiv6tel6vel - hullad6kot
helyez ki / 6.(5.) bek./

(2) A kdzteriilet feliigyelet l0 ezer Frig terjed6 helyszini birs5ggal srijthada az lll
bekezd6s a, d, e pontjaiban megjel<ilt szab6lys6rt6sek elkrjvet6it.

VIII. Fejezet

Fogalom meghatf rozisok

ls.s

1.

E rende let alkalmazilsilb an'

Ingatlan: a kcizszolgilltat6sba bevont tertileten fekv6 egylakiisos lak6- vagy lak6s c6lj6ra
haszn|lt 6piilet, a tribb lak6sos 6ptilet lak6sonk6nt, 

-illetve 
a szdvetke zeti tirsashuzi

dpiiletben ldvti lak6s, valamint a nem lak6s c6lj6ra szolgillo azon helyisdgek, amelyekbena fogyaszt6i tevdkenysdg sor6n hulladdk kdpz6dik. Jelen rendelet 
- 

alkalmaz1s6ban
ingatlannak min6stilnek a gazd6lkod6 szeweietek nem lak6s c6lj6ra szolg6l6 azon
helyisdgei, amelyekben a fogyaszt6i tevdkenysdg sor6n hulladdk tepzOAit 6s a hullad6k
kezel6s6r6l nem gondoskodnak az 6r. 3. 5 l2l bekezdds6ben meghat6 rozottm6don.

Telepiil6si szilird hullad6k:

a./ hdztartdsi hulladdk: az emberek mindennapi dlete sor6n a lak6sokban, valamint a
pihen6s, tidiilds celjSra hasznillt helyisdgekben 6s a lakohLzak krtz<ts haszn6latu
helyis6geiben ds teriiletein, valamint az iitdzmdnyekben keletkez6, vesz6lyesnek nem
minostil6 hullad6k,

b./ kcizteriileti hulladek: k0zforgalmri 6s zdldtertileten keletkez6 hullad6k,

c./ hdztartdsi hulladekhoz hasonl| jelleg,fi 6s risszetdtelii hultaddk: gazdaskgi
vdllalkoz6soknril keletkezS - kiilon jogszab6lyban meghat irozott - veszdlyesnek nem
mindstil6 szil6rd hulladdk, amely ahilztartilsihulladdkkal egyott kezelhet6.

,,



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Hullad6kgyiijt6 udvar ( hullad6kudvar): az elkiilonitetten (szelektiven) begyrijthet6
teleptil6si szil6rd, valamint a kiikjn jogszab6lyban meghatirozottak szerint a vesz6lyes
hulladdkok 6tv6tel6re €s az elsz6llit6sig elktiltinitett m6don tcirtdn6 throlilshra szolgiilo,
feli.igye lettel e116tott, zhrt be gyfit6hely.

Hullad6kgyiijtd sziget (gyiijt6sziget): a hilztartilsokban keletkez6, hasznositisra
alkalmas, ktil6nbdz6 fajtijt, elktildnitetten gyiijtott, hhztarthsi hulladdk begy(jt6s6re
szolg6l6, lak60vezetben, kdzteriileten kialakitott, feltigyelet ndlktili, folyamatosan
rendelkez6sre 6116 begyujt6hely, szabvhnyositott ed6nyzettel.

Gyiijtdpont: a kdzszolg6ltat6s keretdbe tartoz6 azon ingatlantulajdonosok teleptil6si
szilard hulladdk6nak - meghatilrozott vagy meghatilrozatlan id6tartamig - 6tv6tel6re
kijeltilt hely, ahonnan a kdzriss6gi vagy a szilllitSsi napon kihelyezett egydni
t6rol6eddnybSl t<jrt6n6 elsz6llit6s6val teljesiti a kdzszolgilltat6 a kdzszolg6ltat6si
ktitelezetts6g6t.

Atrak6rillomfs: a telepiildsi szil6rd hullad6k begyiijt6s6nek 6s szillliti.sinak
elkiildnitdsdre szolg6l6 zilrt, kdriilkeritett l6tesitmdny, ahol a telepiil6si szil6rd hullad6kot
a speciflis gfijt6j6rmiibi\l 26rt rendszeni kont6nerbe tiritik, illet6leg a zhrt kontdnert (
fel6pitmdnyt) iiritds ndlktil a tov6bbsz6llit6sig ideiglenesen t6rolj6k.

Telepiil6si szilird hullad6k lerak6 telep (tovibbiakban: hullad6klerak6): mtiszaki
vddelemmel l6tesitett, folyamatos ellenorz6st biztosit6 rendszerrel ell6tott, a szilird
hullad6k ftild felszin6n vagy foldben t<irtdn6 6rtalmatlanithshra szolg6l6 mrit6rgyak 6s

kiszolg6l6 l6tesitmdnyek 6sszess6ge.

Nagydarabos hullad6k (lom): a telepiildsen ahiztart6sokban keletkezett azon hullad6k
(hhztarthsi berendez6s, felszerel6si tirgyak, eszkoz<ik 6s anyagok), amely a

kozszolg6ltat6s keretdben rendszeresitett t6rol6ed6nyzetben nem helyezhetci el.

Biol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalmri
hullad6k, ami anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talaj6l6l6nyek vagy
enzimek segits6g6vel) lebonthat6.

Vesz6lyes hullad6k: az olyan hullad6k, amely a Hgt. 2. szhm:6 mell6kletben felsorolt
tulajdons6gok kdztil eggyel vagy tdbbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy

osszetev6ket tartalmaz, eredete, osszet6tele, koncentrhci6ja miatt az egdszs6gre, a

kdrnyezetre kock6zatot j elent.

Artalmatlanitds: a hulladdk okozta krirnyezetterhel6s csokkent6se, kOrnyezetet

veszllyeztet6, szennyez6, k6rosit6 hat6s6nak megsztintetdse, kizirhsa - a kdrnyezet

elemeit6l tortdnri elszigetel6ssel vagy anyagi min6s6gdnek megv6ltoztatisfval -, a Hgt.

3.- szdmir mell6klet6ben felsorolt elj6r6sok valamelyikdnek alkalmazhshval.

12. Kezel6s: a hullad6k okozta krirnyezetterhel6s cstjkkent6slre, a kdrnyezetszennyezfs

megel6z6sdre 6s kiz6ris6ra, a termel6sbe vagy a fogyasztSsba tdrt6n6 visszavezetds6re



ir6nyul6 tevdkenysdg, valamint a kezeldst megval6sit6 elj6r6s alkalmaz6sa, beledrfve a
kezelo ldtesitmdnyek ut6 gondoz6s6t is.

13. Begyiijt6s: a hullad6knak a hullad6k birtokosait6l tort6n6 6tvdtele a hullad6k birtokosa
vagy a begytijt6 telephely6n, tovibb| a begyrijtShelyen ( gytijtripontokon, hullad6kgyrijtS
udvaron, tirol6-, kezel6telepen) 6s a tov6bbi kezelds 6rdek6ben trirt6n6 <isszegyiijt6s,
v6logat6s a begyrijt6 telephely6n.

14. Szillit6s: a hullad6k telephelyen kiviili mozgathsa, beledrte a szilllitmhnyoz6st 6s a
fuvaroz6st is.

15. A kiizteriilet kezeldje: az Kdmesi Onkorm6nyzat

IX. Fejezet

Hatflyba l6ptet6 6s ftmeneti rendelkez6sek

16.$

E rendelet kihirdet6se napjrin ldp hat6lyba, rendelkezdseit e napt6l kell alkalmazni.

K6mes, 2}0Z.december 20

Horv6th Zoltilwte
polgdrmester

Zirad1k

Kihirdetve: 2}D2.december 2I.

Orm6din6 Konyh6s Gycirgyi
krirjegyzri

Orm6din6 Konyh6s Gyrirgyi
kdrjegyz6


