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I 2/2001. (XI.O\. I On*. szrinrt renctelet

a tel ep illis i szildrd hul I addk kezelisi ktiuzol gdltatds iginybevitelirflt

Kdtilifalu kdzsdg Onkormdnyzat KdpttiselS-testi)lete a helyi dnkorndnyzatokr6l sz6l6 tabbszar
m6dositott 1990. dvi LXI/. torvdny l6.S (l) bekezdds, ttalamint a hulladdkgazddlkoddsrfil
sz6l6 2000. dvi ,YLIIL tdrvdny 23.$-dban kapott felhatalmazds alapjdn az aldbbi rendeletet
alkotja:

A rcndclct cdlja, hatrilya

1.$.

A rendelet cdlja a telepi.ildsi szil6rd hulladdk kezel6s6vel cisszeftiggo - k6zszolg6ltat6s
ftjdn megval6sul6 - kiitelezo kozszolg6ltatds szabillyozfuru 

- u kciztisztasiig, a
kcizegdszs6giigyi rendelkez6sek betartiis6nak biztosit6sa, valamint az 6pitett 6s a
terrndszeti drtdkek vddehne. A kdtelezo kdzszolg6ltat6sra vonatkoz6 rendelkezdsek c6lja a
tevdkenysdg kiszrirnithat6, biztonsrigos elldt6sa, a kotelezetts6gek ellenorizhetosdge.

K6trijfalu kozsig onkorrndnyzat Kdpviselo{esttilete kdzszolgdltatast szerveza telepuldsi
szil6rd hullad6k rendszeres gytijt6s6re, elsz6llitds6ra.

Kdttijfalu kozsdg kozigazgatasi tertiletin l6v6 valamennyi ingatlan tulajdonosa, illetve
haszniil6ja ( a tovribbiakban: tulajdonos ) az ingatlanon keletkezo teiepiildsi szilird
hullad6k osszegytijtdsirol, elszdllitris6r6l 6s iirtalommentes elhelyez6s6rol e rendeletben
meghat6rozott rn6don koteles gondoskodni,

A kiizszolgdltatds clldt{sa

2.$.

(l) A testi'ilet a kozs6gklzigazgatiisi teriiletdn a telepiildsi szildrd hulladdkkal kapcsolatos
kdzszolg6ltatds ell6t6siryal a Duna-Drriva menti Hullacldkgazddtkotltisi Kft-t ( szikhely:
7628 Pecs, Eperf6s u. 2., ad6szitm: 11943862-2-02, a tovribbiakban: Szoig6ltat6 ) bizza
meg 2010. december 3l-ig hatiirozott id6tartamra 6s egyben kiziir6lagos joggal ruh1zzafel a kcizszolgiiltatiis ell6trisrlval kapcsolatos jelen rendeletben eliirt feladatok
v6grehajtrisdra.

(2) A tulajdonos kdteles a Szolgriltat6 dltal ny0jtott kozszolgrlltatdst ig6nybe venni.

Iott.

(l)

(2)

(3)



A kiizszolgdltat{s clldtrisrinak 6s ig6nybcv6tcl6nck f6 szabdlyai

3.$.

(l) A kOzszolgiltat6s ell6tdsa rendjdnek dltalanos szabdlyaik6nt a ktivetkez6ket kell
drv6nyesiteni:

a., a teleptil6si szikird hulladdk gytijt6se, triroldsa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni,
hogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a kriztertileten, sem a sz6llit6 j6rmiibe val6

iirit6skor ne sz6r6djon szdt, ne porozzon, 6s egydb m6don kdrnyezetterheldst ne iddzzen

el6.

b.,' a telepiil6si hulladdk gyiijtdse 6s t6rohlsa csak zdftan, gytijt6ed6nyben, illetve mds

eddnyzetben vagy ideiglenes t6rolilsra szolg6l6 berendezdsben ( a tov6bbiakban:

gyrijt6ed6ny ) tdrt6nhet, a tov6bbi kezeldsnek megfelel6 m6don elk0lonitve. A szdllitris

heti egy alkalommal tdrtdnik.

(2) A szolg6ltat6 feladatai ktildnosen a kdvetkez6k:

a., a rendelet hat6lya al6r taftoz6 telepiil6si hullad6kot kciteles rendszeresen gyujteni,

elszilllitani,
b., a Szolg6ltat6 a kdzszolgdltat6ssal 6sszeftigg6 tev6kenys6g6t mindenkor a vonatkoz6

jogszabdlyi eloir6sokban foglalt mtiszaki, kozeg6szsdgiigyi 6s egy6b feltdteleknek

megfelelden kOteles ell6tni,
r., fdt"l"r tevdkenys6g6r6l a kdpvisel6-testi.iletnek dvente egy alkalommal besziimolni,

d, gondoskodik az dnkormdny zat intlzmdnyeitdl ( Ktirzeii Altaldnos Iskola 6s Ovoda,

KuftrirhAz, Ktirjegyzfisdg, Orvosi rendelo... stb. ), valamint a temetoben keletkezo

hullad6kok dijmentes elsz6llitds6r6l.

(3) A tulajdonos alapvet6 kdtelessige, hogy:

- a telepi.ildsi szil6rd hullad6k keletkez6s6t a leheto legalacsonyabb szinten taftsa,

- a teleptil6si szil{rd hullad6kot az elszilllit6sra val6 6tv6telig gytijtse, illetve t6rolia,

- . ,.nd.letben meghat6rozott m6don ds helyen az ingatlanin keletkez6 telep0lisi szil6rd

hullad6k gytijtCs6r.6l, elszdllit6sdr6l, 6rtalommentes elhelyezdsdr6l gondoskodjon. A

rendeletben meghat6rozott telepiil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kozszolg6ltatds

esetdben kiz6r6lag a Szolg6ltato szolgdltat6s6t veheti igdnybe,

- a teleptil6si szil6rd hulladZkot irgy kezelje, hogy az m6sok 6let6t, testi 6psdg6t, eg6szsdg6t

6s jo koz€rzetdt ne veszdlyeztesse, a telepiilds termdszetes 6s dpitett kornyezetft az

elkeri.ilhetetlen m6rt6ken feliil ne szennyezze, a ndvdny- es 6llatvil6got ne k6rositsa, a

kiizrendet ds a kdzbiztons6got ne zava{a.
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() Az onkormdny zat k}telezettsd gei :

- a kdzszolg6ltatrls kor6be tafioz6 teleptildsi szildrd hulladdk rendszeres osszegytijtdsdnek,
elsz6llit6s6nak megszervezdse,

- a telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdzszolgdltatds dijrinak, vagy ingyenessdgdnek
rnegrillapit6sa.

- g6pkocsifordul6 helyek kialakitds6t, biztosit6sdt kriteles biztositani,- a gyiijt6si napon ( tdli id6szakban ) a h6- ds sikossigmentesitett tith6l6zat biztositasa,- haladdktalanul bejelentse azokat a kdrtilmdnyeket, amelyek akaddlyozzdk a Szolg6itat6t a
tev6kenys6g elvdgz6s6ben,

- 'tilj5koztatja a lakossdgot, hogy a hulladiktdLrol6 gytijt6edepyekbe hdztartdsi hulladdk'ak
nem min6siil6, valamint milgezl, robban6, foly6kony anyagot, illetve vesz6lyes
hullad6kot nem lehet elhelyezni.

(5) A ktizszolgdltatds igdnybevdtele ingyenes.

A hullad6k gyiijtdsdre 6s elszrillitrisiira val6 r{taddsra szolgdlf zs:ikok haszndlat:[val,
kezelds6vel 6s elhelyez6s6vel kapcsolatbs kiitelezettsdgek

4.$.t

(l) A tulajdonosnak a gytijt6ed6nyt az ingatlanon beliil 6s - ha erre lehet6s6g van - v6dett
helyen kell t6rolni.

(2) Tilos a gytijt6eddnyben firly6kony, m6rgez6, robban6 vagy egyib olyan anyagot
elhelyezni, amely veszllyezteti az elszdllit6ssal foglalkoz6t uugy-m6sok dlet6t, tJsti
6ps6gdt vagy egdszsdg6t.

(3) A tulajdonos koteles a gyirjt6eddnyt a hullad6k elszrlllitrlsa c6lj6b6l a megielcitt id6ben,
kozteriileten' a gy[ijt6st vdgzo g6pjdrmttvel megkdzelfthetcj ds az iiritdsre alkalmas helyen
elhelyezri.

(4) A kihelyezett gyiijt<ieddny nem akadrilyozhatja a j6rmii- 6s gyalogos for.galmat 6s
elhelyezdse egy6bkdnt sem j6rhat baleset vagy li6rokozds veszetyenet Jtoiaerer"uel vagy
m6sok j6 kdz&zetdnek, illetve a telepiildsk6pnek indokolatlan^igrurur6siival.

A kiizszolgriltatds r6sz6t k6pez6lorntalanitissal kapcsolatos jogok 6s ktitelezetts6gek
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s.$.

(l) A Szolg6ltat6 6vente egy alkalommal lomtalanitrisi akci6t szelez az cinkormdnyzattal
egyeztetett, illetve az dnkormiinyzat riltal megjeldlt id6pontban. A lomtalanitis a

hriaart6sban keletkez6 szok6sos mennyisdgen feltili teleptilisi szil6rd hullad6kokra 6s a

nagymiretii berendezdsi t6rgyak ( britorok, hdztartdsi eszk6zcjk ) elsz6llit6sdra terjed ki
t6rit6smentesen.

(2) Alomtalanit6s keretiben elszzillit6sra kihelyezett hulladdkot rigy kell elhelyezni,hogy aza
jrirmfi- 6s gyalogos forgalmat ne zavtrja, a zdldteriileteket 6s a ndv6nyzetet ne kdrositsa,

tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy krirokoz6s veszdlydnek el6id6zds6vel.

(3) A lomtalanitis nem terjed ki veszdlyes, illetve kommun6lis hulladiklerak6ban nem

kezelhet6 ( trdgya, 6llati tetem ) hulladdkok, 6pit6si tdrmeldkek 6s v6llalkozoi

tev6kenysigb<il sz6rmaz6 hulladdk elszdllitdsira.

Vcgycs 6s zdr6 rcndclkcz6sck

('.$.

(l) A ktildn jogszab{lyban meglratit'<tzott koztisztasiigi szab6lysdrtdsen tirl szab6lys6rtdst

kovet el 6s 30 000 forintig tcrjedo pdnzbirs6ggal stijthat6, aki

a., teleptil{si szil{rd hulladikot fclhalmoz, illetve a kdzteri,iletre vagy m6s ingatlandra

elhelyez,
b., aa gytijt6ed6ny(ek)ben folydkony, m6rgezd, robban6sveszdly vagy egy6b olyan

*yugoi helyez ei, amely vesz.clyezlcti az elszilllit6ssal foglalkoz6k vagy mrisok 6letdt,

testi dpsdgdt vagy egcszs6g6t.

(2) Jelen rendelet 2001. szeptember l. napjdn l6p hat6lyba, ezzel egyidejtileg a telepiil6si

szil6rd hulladekra volatkoz6 helyi kdzszolg6ltat6s igdnybevdtel6r6l sz6l6 611999'(VII.30.)

Onk. szrlmir rendelet hat6lyfit veszti.

Farkas Jinos
polgdrmestcr

A rendclct kihirdctvc:

Hajas Endrc
kdrjcgyz6
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K6trrijfalu, 2001. novcrnber 08.

Hajas Endre


