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Kiilked Ktizs6gi 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek 7 I 200 4.(VlI.3 0.)

rendelete

a kiizteriiletek tisztintart6sfr6l 6s a telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos
ktizszolg6ltatf s16l

A Kdlkedi Onkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XL[. t6rv6ny (a
tovdbbiakban: Hgt.) 23.$-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n az alihbi rendeletet alkoda:

I. FEJEZET
Alrer-ANos RENDELKEZESEK

A rendelet alkalmazhsi kcire
1.$

(l) A rendeletet Kolked kdzsdg kozigazgat6si tertiletdn kell alkalmazni.
(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosiira, birtokosfra,hasznhl6jira
fi.iggetleni.il att6l, hogy a tulajdonos termdszetes vagy jogi szem6ly, illetrileg jogi szemdlyis6g-
gel nem rendelkez6 szewezet.
(3) Nem alkalmazhat6 a rendelet a veszdlyes hullad6kra, valamint a teleptildsi foly6kony
hulladdkra ds a veli.ik osszefiiggri tev6kenysdgre.

Hulladdkkezel6si kozszoleilltat6s
2.$

(l) Kolked Kozsdg Onkorm6nyzata (atov6bbiakban: Onkorm 6nyzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hullad6kkezeldsi k6zszolgiiltat6st (a tov6bbiakban: k6zszolg6ltat6s) szervez
ds tart fenn.
(2) Akdzszolg6ltat6s kiterjed a telepi.ildsi szil6rd hulladdk rendszeres gyiijtds6re,
elsz6llitds6ra, Srtalmatlanitris6ra ds kezel6sdre.
(3) A telepiilds k<izigazgatilsi teriiletdn a teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos ktjtelezrj
helyi kdzszolg6ltat6s teljesit6sdre jogosult, illetoleg kOtelezett kiizszolgilltat6, a kdpvisel6-
testtilet 6ltal kiirt nyilvinos p|lyhzat eredmdnyeklnt, az onkorminyzattal kdtdtt kozszolgAl-
tatisi szerzod6s alapj6n a KVG Rt. (gazd6lkod6 szerv) 2003. augusztus 4-ig(atoviibbiakban:
szol96ltat6).

Ertelmezo rendelkezds
3.$

E rendelet alkalmaz6s6ban:
l. Telepilldsi szildrd hulladdk: ahhztarthsokb6l sz6rmaz6, jogszabillyi eli5irilsoknak megfeleld
zhrt rendszeni cdlg6ppel sz6llithat6 szildrd hulladdk (pl. a konyhai hulladdk , papir,tiveg,
csomagol6eszklz,hhztartdsi eddny, kezi eszkoz, rongy, sopreddk, salak, hamu, korom, kerti
ds j6rdatakaritisi hulladdk, kisebb mennyisdgri falomb, nyesed6k, kar6csonyfa, valamint a
lak6sban folytatott v6llalkoz6s gyakorl6s6b6l keletkezett nem veszdlyes hullad6k, ha az
osszes hulladdk mennyisdge nem haladja meg a 4IlfiJlnap normativ6val kiszimitott hulladdk



mennyisdgdt), illet6legahSztarthsi hulladdkhoz hasonl6 jellegri 6s <isszetdtelrj,azzal egyttt
kezelhet6 m6s hullad6k.
2. Lomtalanitds ald tartozf hdztartdsi szildrd hulladdk: az az alkalmllagkfpzSdtitt vagy
felhalmoz6dotthhztart5si szilfrd hullad6k, amely akozszolgSltat6st vegz6 szolg6ltat6 6ltal
rendszeresitett gyfijtoed6nyzetben m6rete vagy mennyisdge miatt nem helyezheto el, amelynek
elsz6llit5s6r6l 6s 6rtalmatlanit6sir6l a szolg6ltat6 gondoskodik.
3. Egydb telepiildsi szildrd hulladdk: a gazdashgi v6llalkoz6sokn6l keletkezo, hhztarthsi
hullad6khoz hasonl6 jeUegri 6s risszetdtelti, vesz6lyesnek nem min6siil6 hullad6k.
4.Ingatlantulajdonos: az atermlszetes vagy jogi szemdly, illetve jogi szem6lyisdggel nem

rendelkez6 szervezet, akinek, illetoleg amelynek a tulajdon6ban, birtokeban vagy
hasznillatiban l6vri ingatlan6n teleptilds i szi l6rd hulladdk keletkezik.
5. Hulladdkkezelf telep: a telepiil6si hullad6k begyijt6s6re, 6tv6tel6re 6s az egyes

hullad6kfajt6k tovdbbi tirolilshra,iltrakisira, elokezelds6re, hasznositflshravagy
6rtalmatlanithshra szolg616 telephely.
6. Hulladdkg,tfrjt6 udvar (hulladekudvar): az elktkinitetten (szelektiven) begytijtheto
telepi.ildsi szll6rd, valamint kiildn jogszabdlyban meghathrozottak szerint aveszllyes hulladdk
6tv6tel6re 6s az elszilllitdsig elkiilonitett m6don tdrtdno t6rol6sra szolg6l6, feliigyelettel
ell6tott, zirt b egyujt6hely.
7. Hulladdkkezelf: aki a telepiil6si sziIfud hulladdkot gazdashgi tev6kenys6ge kdrdben a
hullad6k birtokos5t6l 6tveszi, tarolja , hasznositj a,kezeli 6s 6rtalmatlanfda.
8. Hulladdkkezeldsi tevdkenysdg: a hullad6k gyiijt6se, begyrijt6se, sz6llit6sa, el6kezel6se,

t6ro16sa, hasznosit6sa 6s 6rtalmatlanit6sa.
9. Gyiljtes: a teleptil6si szil6rd hulladdk rendezett dsszeszed6se, v6logat6sa a tov6bbi kezel6sre

tortdno elszillitis 6rdek6ben.
10. Begfrjtds: a telepi.il6si szil6rd hulladdknak a hulladdk birtokosait6l tdrtdno 6w6tele a

hullad6k birtokosfnak vagy a begyijt6nek a telephelydn, tov6bb6 a begytijt6helyen 6s a

tovibbi kezel6s 6rdek6ben tortdno osszegyijtds, v6logat6s a begyrijt6 telephely6n.
ll. Szolgdltat|: a telepi.il6s kozigazgatdsi tertilet6n a teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos

helyi kdzszolg6ltat6s ellfithsilra az e rendelet szerint kiz6r6lagosan feljogositott
hullad6kkezel6.

II. FEJEZET
KOZTERULETEK TISZTANTARTASA

4.$

A kdzter0letek rendszeres tisztintarthsir6l, a zoldtertiletek, parkok fenntart6s6r6l az

Onkorm6nyzat egyrlszt a KVG Rt. ritj6n, m6sr6szt az lnntett ingatlantulajdonosok
kdtelez6s6vel gondoskodik.

Az ingatlantul aj dono s fe I adatai
5.$

(1) Az ingatlantulajdonosnak a krizteriilettisztintart6s6val, a ztildteriilet, park

6pol6s6val kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan el6tti j6rd6nak, Qhrda hi6ny6ban egy mdter szdles tertilets6vnak), a j6rda

melletti zrilds6v rittestig terjed6 teljes teriilet6nek, legfeljebb az 6piilet 10 m6teres kdzterdn

beliili teriiletdnek a gondoz6s a, tiszthntart6sa, szem6t- 6s gyommentesit6se, burkolt teriileteken

a h6 eltakarit6sa 6s sikossdg mentesitdse;ha az ingatlannak k6t kdzrittal is 6rintkezdse van, a

fenti feladatok mindkdt ir6nyra vonatkoznak,
b) az ingatlan melletti nyilt 6roknak 6s mtitdrgyainak tisztintarthsa, gyommentesitdse,



c) a k6t szomsz6dos teriilet, dpiilet kozdtti - kidpitett uttal, j6rd val ell6tott vagy
an6lkiili - kdzforgalmi tertiletshv vagy 6tjilr6 esetdben atisztfuntart6si kritelezetts6g a
tulajdonosok krizritt fele-fele ardnyban oszlik meg,

d) az ingatlanon l6vo madarak fdszkeki helyei alatti kdzteriilet szennyez6d6st6l val6
megtisztit6sa.

(2) Az ingatlantulajdonos a k<jztertilet tisztitdsa sor6n dsszegytijt0tt teleptil6si szil6rd
hullad6kot kdteles a rendeletben meghat6rozott gyijtoed6nyzetbe vagy m6s gyiijt6eszkrizdkbe
elhelyezni 6s elsz6llit6s6r6l gondoskodni.

6.$
Az ingatlantulajdonosnak az epijlete, telekingatlana tisztfintarths6val kapcsolatos feladatai:

a) a telepiil6s kdzpontjdban folyamatosan, a telepiilds egyes tertiletein dvente legal6bb
kdtszer az epilet homlokzat6nak (kerit6s6nek) a ftildszint magass6g6ig ttirt6nr! letakarit6sa,

b) az 6piilet fal6r61, kerit6sdrdl azidoszeris6giiket vesztett, szakadt,jogellenesen
elhelyezett falragaszok, festdsek stb. folyamatos elt6volit6sa,

c) mind a bedpitett, mind a be6pitetlen ingatlan tisztdntartdsa, gyommentesit6se, a j6rda

ds az uttest fdl6 benyul6 6gak, bokrok megfelelo nyes6se,

d) a bedpitetlen vagy idSszakosan haszn6lt ingatlan tulajdonosa kriteles az utca fe101

l6that6 t6bl t elhelyezni, amelyen akoztisztas6gi kdteless6g meg6llapit6sa c6lj6b6l fel kell
ti.intetni az ingatlantulajdonos vagy haszn6l6 c6g nev6t, cim6t,

e) bont6s, 6pitds, fehijit6s, karbantart6s miatt iiresen 6116 ingatlan 6s az el6tte hfiz6d6
jhrdatisztdntart6sa a kivitelez6 feladata, haaznem azonos a tulajdonossal; az 6pit6si munka
kivitelezoje kdteles az epites tertilet6t 6s kdzvetlen kdrny6k6t tiszt6n tartani.

A keresked6, utcai 6rus 6s rendezv6nyszewez6 kdtelezettsdger
7.$

(1) Az izlet, egy6b el6rusit6hely, vend6gl6t6, 6s szolg6ltat6 egys6g el<itti 6s melletti
jhrdaszakaszt, illetcileg ha a j6rda mellett zolds6v is van, az rittestig terjed6 teljes teriiletet a

tulajdonos kOteles tiszthntaftani, a keletkezett telepiildsi szil6rd hulladdkot dsszegytijteni ds

elsz6llit6sir6l gondoskodni. A tulajdonos kciteles a burkolt teriileten a sikoss6g 6s a h6
eltakarit6s616l gondoskodni.

(2) Az ingatlan el6tti 6s melletti jirdii a tulajdonos koteles naponta mind a t61i, mind a

ny6ri id6szakban legkds6bb reggel 7 6rhig letakaritani, a nyitvatart6s ideje alatt folyamatosan
tisztdntartani,zirilselottdsszetakaritani.

8.$
(1) Az utcai 5rus kciteles ardszdre kijeldlt helyet 6s kozvetlen korny6k6ttisztdntartani,

az 6rusitfsb6l keletkezett hullad6kot dsszegyrijteni 6s eltfvolit6sdr6l gondoskodni.
(2) K0zteriileten rendezettvhsfir, sport- 6s egydb rendezv6ny tarthsa idej6n a

rendezv6ny szewez6je kdteles gondoskodni a v6rhat6 forgalomnak megfelel6 sz6mri
illemhely biztosit6s6r6l, iizemeltet6s6rol, valamint arendezvlny alatt 6s azt kcivet6en a

teriiletnek ds k<izvetlen kdrnyezetdnek tiszthntarthsir6l, tov6bb6 a teriilet eredeti 6llapot6ban
t<irtdn5 visszaad6s6r6l.



Sikoss6g mentesit6s 6s h6eltakarit6s
e.$

(l) A sikoss6g elleni vddekezdshez a k<irnyezetkimell anyagokon (homokon, salakon)
kiviil klorid tartalmri fagySspont csokkento szer (pl. konyhas6) haszn6lata csak rigy
alkalmazhat6, hogy a vegyszer egyszeri kijuttat6s6nak m6rt6ke 4}glm2-nelt<tbb ne legyen. Az
ilyen anyagot tdrol6ed6nyben, kdrnyezetszenrtyezdstlcsz6r6 m6don kell t6rolni.

(2) Klorid tartalmri vegyszer hasznillataalul- 6s feltilj6r6 feliiletdn, z<ildteriileten,
illetve azok kdzvetlen k0rny6kdn tilos.

(3) H6rak6st tilos enged6lyezni:
a) ritkeresztez6ddsben,
b) ritburkolatijelen,
c) jfirdasziget 6s jirdaklze,
d) tdmegkrizlekeddsre szolg6l6 j6rmri meg6ll6hely6n6l,
e) kapubejiratel6,
f) kdzszolg6ltat6si felszerel6si tfurgyrads ktird; pl.vizelz6r6 csap, 96z - esegy6b

kdzl6tesitmdny (l6mpaoszlop, hirdet6oszlop stb.),

Kdztertilet tisztintartilsdval tjsszefiigg6 egy6b rendelkezdsek
10.$

(1) Tilos
a) az rittestet, jirdit, egy6b krjztertiletet, a kdzteriilet felszereldsi ds berendez6si

thtgyait szenrtyvizzel, vizelettel, emberi 6s 6llati iirtildkkel beszennyezni, megrong6lni,
b) a feltakarftdsb6l, felmos6sb6l keletkezett szewtyez6ddst, szennyviiet akoztertiletre,

csapaddkvi z elv ezet6 rendszerbe beles eperni, illet6 leg beierjnteni,
c) a k<izteriileten, z<ildteriileten ldvci n<ivdnyeliet (fa, diszcsede stb.) megrongillni,

csonkitani, leszakitani,
d) a parkositott 6s fiivesitett z<ildteriiletet rendeltet6sellenesen haszn6lni.
(2) Ebek 6ltal ktiztertileten okozott szennyez6s elt6volit6s6r6l az eb set6ltat6ja kriteles

haladdktalanul gondoskodni.

III. FEJEZET
A TELEPULESI SZLANO HUTLADEKKAL KAPCSoLAToS HULLADEKKEZELESI

KoZSZoLcArrerAs

A kdzszolg6ltatds ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei
11. $

(I) Az ingatlantulajdonos ds a szolgiltat6 kdzOtti jogviszonyt a kozszolg6ltat6s
ig6nybev6tel6nek t6nye hozza ldtre.

(2) A jogviszony kezd6 id6ponda az anap, amelyen a szolg6ltat6 ak6zszolg6ltat6s
teljesitdsdnek megkezd6s6r<il ds l6nyeges feltdteleirol az ingatlantulajdonost ir6sban 6rtesitette,
vagyfelhivhskdzzeteteleritjdnthjekoztatta.

(3) A hulladdk begytijtdsdnek, elsz6llit6s6nak rendj6t (gyakoris6g6t, ritvonal6t ds
idopontj 6t) a rendelet m e I I d kl e t e tartalmazza.

12.$
(I) Az ingatlantulajdonos a teleptildsi szilfurd hulladdk gyijtdsdre 6s elszillitfs6ra a

szolg6ltat6 szdllit6eszkozlhezrendszeresitett gyrijt6eddnyt, valamint - a szolg6ltato hltal
rendelkez6sre bocs6tott gyrijt6edenyzettirtartalm6t meghalad6 mennyis6gti alakalmi hulladdk



gytijt6s6re - a szolg6ltat6 Sltal rendelkezdsre bocs6tott 6s azonosit6 jellel elt6tott m6s
gyfijt6eszkrizt kciteles ig6nybe venni.

(2) Az igdnybe veend6 gytijt6ed6nyek tipusai 6s a gyrijt6ed6nyekben elhelyezhet6
telepiil6si szllilrd hullad6kok sirlyinak fe1s6 hatiira:

60 literes gyrijt6eddny t8 kg
110 literes gytijt6ed6ny 40 kg
120 literes gyrijt6ed6ny 45 k

(3) A gyrijtSed6nyek m6retdnek 6s sz6m6nak meghatAroz5sakor k6t iirit6s kriz<itti
id6szakra ingatlanonkdnt legkevesebb 4 literlfolnap hulladdkmennyisdget kell f,rgyelembe
venni.

13.$
A lak6ssz6vetkezet, garilzsszdvetkezet, tfirsashhz, gazd6lkod6 szewezet 6s a szolg6ltat6

kozott a jogviszony az effe vonatkoz6 ir6sba foglalt - a 14. $-ban meghatfurozott tartalmri -
szerz6d6s megk<it6s6vel jOn l6tre.

14.$
A kOzszol g illtaths i g6nybev6tel6rcil sz6l6 szerz6dds tartalmi elemei :

a) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai,
b) a kozszolg6ltat6s igdnybe vdtel6nek kezdo napja,
c) a teljesitds helye
d) a megrendel6 rendelkezds6re bocs6tott gytijt6ed6ny tirtartalom 6s darabszilm

szerint,
e) az iirit6si gyakoris6g 6s az iirit6s ideje napok szerint,
f) a megrendeki 6ltal meghatfirozott, az ingatlanon elSrelfthat6lag keletkez6 hulladdk

mennyis6ge, amelyre akdzszolgdltat6st a megrendeki igdnybe veszi,
g) t6rsash6zi szerzSdds eset6n a lakiisok szilma,
h) a gyrijt6ed6nyek haszn6lat6nak jogcime 6s m6dja,
i) a kozszolg6ltat6s dija 6s alkalmazhs6nak felt6telei,
j) a kdzszolg6ltat6s mdrtdkdt meghalad6, a megrendelS igdnyei szerinti esetleges

tcibbletszolg6ltat6s 6s annak dija,
k) a k<izszolg6ltat6si dij megfizet6s6nek m6dja,
l) a szerzodds m6dosit6sinak, felmond6s6nak felt6teli,
m) az ir6nyad6 jogszab6lyok meghatirozisa.

Az ingatlanrulaj dono s j o gai 6s kOtelezetts6gei
ls.$

(1) Az ingatlantulajdonos koteles az ingatlan6n keletkezri vagy birtokeba keri.ilt
teleptildsi szil6rd hullad6kot az e rendeletben meghathrozott m6don vagy helyen gyiijteni,
tov6bb6 hasznosit6s6r6l vagy ilrtalmatlanit6sdr6l gondoskodni. E kdtelezettsdgteljesit6se
sorhn az ingatlantulaj donos koteles :

a) az ingatlan6n keletkez6 hulladdk mennyis6g6t alacsony szinten tartani,
b) a telepiildsi szil6rd hullad6kot - kiikinds tekintettel a hulladdk tov6bbi kezel6s6re -

az elszilllithsra val6 6tvdtelig gyiijteni, illetve t6rolni, ennek sor6n megfeleki gondoss6ggal
elj6rni annak drdekdben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szsdg6t 6s j6



kdzerzetet ne vesz6lyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett kdrnyezetet ne szennyezze, anov6ny- 6s
6llawil6got ne k6rositsa, akozrendet ds ak}zbiztons6got ne zavarla,

c) az ingatlandn keletkez6 telepi.ildsi szil6rd hulladdk kezel6s6re az onkorm6nyzat 6ltal
szervezett kdzszolg6ltat6st igdnybe venni, illetve a hullad6kot a begyijt6sre e rendeletben
feljogositott szolg6ltat6nak 6tadni 6s a k<izszolg6ltatisi dijat megfizetni.

(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosv6ltozds vagy egydb ok folyt6n a
k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re krjtelezettd v6lik, koteles ezt e tlny keletkez6sdt krivet6 30
napon beliil irdsban bejelenteni a szolgilltat6nak. Meg kell jel6lnie egyben az ingatlanon lak6k
szilmilL nem rendszeres sziliird hulladdk esetdben pedig a v6rhat6an keletkez6 hullad6k
mennyis6gdt.

(3) Nem terheli az (I) bekezd6sben foglalt kdtelezetts eg az ingatlantulajdonost az
olyan bedpitett ingatlan tekintet6ben, ahol nem tart6zkodik, ds ahol hullad6k sem keletkezik.

@) Az ingatlantulajdonos ktiteles ir6sban, 3 nappal kor6bban bejelenteni a
szolg6ltat6nak, ha ingatlan6n az addigszok6sos hulladdkmennyisdget jelentosen meghalad6
mennyisdgri hullad6k keletkezdse v6rhat6. A bejelentds alapjdn a szolgiltat6 kciteles az
ingatlantulajdonos 6ltal megjeldlt id6pontrayay iddtartamra a hullad6k adott mennyisdgdnek
megfelelti gyrijt6shez, elszdllit6shoz alkalmas nagyobb rirtartalmri vagy tovdbbi gyrijt6eddny,
illetve m6s gyrijt6eszklzt az ingatlantulajdonos rendelkezdsdre bocsitani 6s a
tobbletszolg6ltat6st telj esiteni.

(5) Ha az ingatlanon keletkez6 hulladdk mennyis6ge nem rendszeresen, hanem
alkalmilag haladja megy az Stadottgytijt6ed6ny tirtartalm6t ,6s azingatlantulajdonos
elmulasztja a (4) bekezddsben foglalt bejelentdsi kritelezetts 6get, a s-olg6ltat6 kriteles az igy
6tadott, illet6leg a gyijt6ed6nyzetmell6 kirakott hulladdk elszilllitishra. A tobbletszolg6ltai6s
t6ny6r6l ds az ennek megfelel6 dij alkalmazdsdr6la szolgdltat6 azingatlantulajdonost
egyidejtileg kdteles drtesf teni.

(6) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n telepiildsi szil6rd hulladdk keletkezik,
de az ingatlana egyidejiileg gazdalkod6 szervezetc6gnyilv6ntart6sba bejegyzettszdkhelydiil,
telephely6iil vagy fi6ktelepdiil is szolg6l, kriteles a teleptil6si szil6rd truiaal6t a gazd6lkod6
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasilgi tevdkenys6ge sorin keletkezett nern telepiildsi
szilard hulladdkt6l elkiiltinitetten gyiijteni 6s arra kozszolgiltat6st igdnybe venni, feltdve hogy
a telepiildsi szilfurd hullad6k kezeldsdrol a Hgt. 21. g-6nak (2) bekeid6se szerinr nem
gondoskodott.

(7) A kdzszolgfltat6s igdnybevdtel6re kritele zett ingatlantulajdonos a
kcizszolgdltat6sb6l nem vonhada ki mag6t arra val6 hivatkoz6ssal, hogy a szolg6ltat6st a
hullad6ktermelds hi6nySban nem, illetve csak rdszben veszi ig6nybe.

16.$
(l) Az ingatlantulajdonos az iltvett gyrijt<ied6nyeket azingatlana tertilet6n beliil krjteles

elhelyezni. Gytijt6ed6nyt koztertileten tart6san elhelyezni kizir6Iagaz dnkorm hnyzatki1lon
rendelet6ben meghat6rozottk1ztertilet-haszn6lati enged6ly (krizteriilet-haszn6lati szerz6dds)
alapj6n lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles az iltvett gyrijt6eddnyeket a hulladdk elszilllitilsa
cdlj6b6l a szolg6ltat6 6ltal megjel6lt id6pontban, a koztertileten a begyrijtdst vegzo
g6pj6rmtivel megkdzelithetti ds i.iritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A gy,iltO.OZoy
legkor6bban a sz6llitdsi napot megeli5zi| napon, 18 6r6t6l lehet kihelyezni akrizteriiletre,
kivdve a tart6san engeddlyezett elhelyez6st.



(3) A hullad6k elsz6llithsa celjhb6l kihelyezett gyiijt6eddny fedel6nek - a kozteriilet
szennyezds6nek elkeriildse 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hulladdkot a
gyr'ijtSed6nyben rigy kell elhelyezn|hogy az edeny mozgat6sakor ds tirit6sekor ne sz6r6djon,
valamint a g6pi tirit6st ne akadillyozza.

(a) A kihelyezett gyijt6ed6nyekb6l m6g haszn6lhat6 dolgokat kiv6logatni (guber6lni)
tilos.

(5) A kihelyezett gytijt6eddny nem akad|lyozhatja a j6rmti- 6s gyalogosforgalmat, 6s
elhelyez6se egydbk6nt semj6rhat baleset vagy k6rokoz6s veszdlydnek elciid6z6s6vel.

17.$
(l) Az ingatlantulajdonos koteles gondoskodni a gyrijt6ed6ny tiszt6ntart6shr6l,

fert6tlenitds6rol, rendeltet6sszeni hasznillatir6l ds kdrnyezetdnek tisztfntart6s6r6l.
(2)Ha a gytijtoed6nyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az eddnyben

dsszetomdnidott vagy befagyott, illetve az edenyben l6vo hulladdkot rigy dsszeprdseltdk, hogy
emiatt az edenyt nem lehetett kiiiriteni, az ingatlantulajdonos a szolg6ltat6 felhiv6s6ra kdteles
az eddnyt tirithetov6, illetve haszn6lhat6v6 tenni.

(3) Tilos a gyijt6ed6nybe folydkony, mdrgez6,ttiz- 6s robban6svesz6lyes anyagot,
6llati tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely veszllyeztetheti a begyrijt6st, tirit6st
vegzo szemdlyek vagy m6s szemdlyek 6let6t, testi 6psdgdt, eg6szs6g6t.

18.$
Az ingatlanfulajdonos az ingatlan6n alkalmilag keletkezett, lomtalanit6sb6l vagy 6piilet

felirjit6s6b6l szhrmaz6 telepiil6si szil6rd hullad6kot - legfeljebb 2 m3 -t - havi egyszeri
alkalommal e rendeletben meghatiirozott hulladdk lerak6helyre maga is elsz6llithatja, 6s ott
dijmentesen elhelyezheti.

A szolg6ltat6 jogai 6s kdtelezettsdgei
le.$

(1) A szolg6ltat6 kciteles a rendelet hatillyaal6tartozo ingatlanon keletkezett
hulladdkot az e rendeletben eloirt szabillyok szerint rendszeresen elsz6llitani a kijel0lt
hullad6k lerak6helyre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l a szakmai kOrnyezetv6delmi
szabilyoknak megfelel6 m6don gondoskodni.

(2) A telepiil6si szil6rd hulladdk elhelyezds6t, irtalmatlanitilsfitkiz6r6lag a harkfnyi
hulladdk lerak6helyen lehet elvdgezni.

20.$
(1) A szolg6ltat6 kdteles a sz6llit6eszkozehez rendszeresitett 6s a keletkezett hullad6k

mennyis6g6nek megfelel6 m6retti 6s sz6mir gyrijtded6nyt az ingatlanfulajdonos k6relmdre
rendelkez6sre bocsdtani, a kdrelemkdzhezvdteldt6l sz6mitott 15 napon beliil. Az
ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyrijt6eddny 6tv6telet al6irhs6val kdteles igazolni.

(2) A gfijt6ed6ny a szolg6ltat6t6l megv6s6rolhat6 vagy b6rbe vehetri.
(3) A bdrbe adott gyiijt6ed6ny karbantart6s6t, fehijit6s6t 6s sztiks6g szerinti kicser6l6s6t

kiilon ir6sbeli szerzrid6s alapj6n a szolg6ltatS vlgzi.Ez a szolghltat6s dijmentes, ha a cser6t
vagy javithst a szabv6nyositott gyrijt6ed6ny rendeltetdsszerti hasznillata sor6n bekdvetkezett
elhaszn6l6diis teszi sztiks6eess6.

21.$



(1) A szolg6ltat6 ktiteles a gyijt6ed6ny kitirit6s6t kim6letes en, az elv6rhat6
gondoss6ggal vegezni.

(2) A szabilyszenien kihelyezett gyrijt6ed6ny tirit6se sor6n esetleg keletkezett
szennyezod6s takarit6s 6rol a szolg6ltat6 koteles gondoskodni.

(3) A gytijt6eddnyben okozott kdrt a szolg6ltat6 tdrit6smentesen kdteles kijavitani, ha a
k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l krivetkezett be. A szolg6ltat6 k<iteles az ebbiilered6
karbantart6si munka, 6s javitds id6tartamdra helyettesft6 gyrijt6eddnyt biztositani. Ha a
k6rokoz6s nem r6hat6 fel a szolg6ltat6nak, a hasznflhatatlann6v6lt gyrijt6ed6ny javit6sa,
p 6tl6sa, illetve cser6j e az ingatlantulaj donost terheli.

Lomtalanit6s
22.5

(1) A lomtalanit6s megszervezeserllds lebonyolit6s6r6l a szolg6ltat6 dvente kdt
alkalommal a kdzszolgSltat6s keretdben - ktildn dij felsz6mit6sa n6lkiil - gondoskodik.

(2) A szolg6ltat6kizhr6laga lomtalanit6s al6 tartoz6hhztartfusi szllfurd,hulladdk
elsz6llit6s5ra kdteles.

(3) A hulladdkot az ingatlantulajdonos a szolg6ltat6 illtalhirdetmdny fd6n elozetesen
megjelolt helyen 6s id6pontban helyezheti ki elszdllit6s c6lj6b6l.

() Az elsz6llitand6 hullad6kot rigy kell elhelyezni a krtztertileten, hogy a j6rmri- es
gyalogosforgalmat ne akad6lyozza, abegyrijt6 szrlllit6eszk6z illtalj6l megkd-etittretO legyen,
a ztjldteriiletet ds a ndvdnyzetet ne kirositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy k6rokoz6s
vesz6ly6nek el6id6zdsdvel.

A k0zszolg6ltat6s sztinetel6se
23.$

A kdzszolgilltaths teljesitdse csak tcirvdnyben vagy korminyrendeletben meghat6rozott
esetekben sztineteltethet6 vagy korl6tozhat6.

24.5
(1) A kdzszolgSltatds igdnybevdtele sziineteltethet6 azon M ingatlanon, amelyen

legal6bb 30 napig senki sem tart6zkodik, ds emiatt hullad6k sem keletkezik.
(2) A sziineteltetdsre vonatkoz6 igdnyt az ingatlanfulajdonos ir6sban koteles

bejelenteni a szolgSltat6nak, legal6bb 30 nappal a sztnetel6s kiv6nt kezdo id6pontja el6tt.
(3) Ha a sztinetel6s feltdteleiben viltoz6s k6vetkezettbe, azingatlantulajdonos ezt

ir6sban, hal addktalanul kote les bej el enteni a szorgilltat6nak.
(a) Ha a sztinetelds idotartam a alatt hullad6kkezeldsi k<izszolg6l tatis ald tartoz6

hulladekot helyeztek ki, a szolg6ltato az ingatlantulajdonos egyidejli?ftesit6se mellett k6teles
a hulladdkot elszilllitani, az ingatlannrlajdonos pedig koteles a rendeletben meghat6rozott
kdzszolg6ltat6si dij at megfizetni.

A gazd|lkod6 szewezetre vonatkoz6 ktil<in szab6lyok
25.$

(1) Gazd6lkod6 szervezet akkor koteles akozszolghltatis igdnybevdtel6re, ha a
gazdasiryi tevdkenys6ggel dsszefiigg6sben keletkezett teleptil6si hullad6k6nak kezel6sdrcjl a
Hgt. 13. $-6ban foglaltaknak megfeleltien nem gondoskodik.



(2) Az olyan gazd6lkod6 szervezetek, amelyekn6l a keletkezett teleptil6si hulladdkuk
heti mennyis6ge nem haladja meg a 110 litert, egyazongyrijt6ed6nyben is gyrijthetik a
hullad6kukat.

(3) Az a gazdilkod6 szewezet, amely a kdrnyezetv6delmi feliigyel6s6 g 6ltal
enged6lyezett - telepiil6si szil6rd hulladdk ilrtalmatlanithshraalkalmas - hullad6kkezeldsi
berendezdssel, l6tesitm6nnyel rendelkezik, ak6zszolg6ltat6s k6telez6 ig6nybev6tele al6l
mentesiil, ha a tevdkenysdge sor6n kdpzodritt teleptildsi szilSrd hullad6k 6rtalmatlanithsilr6l
ebben a berendez6sben, l6tesitm6ny6ben gondoskodik.

() Az a gazd6lkod6 szewezet, amely a kdtelezti kdzszolg6ltat6st nem veszi ig6nybe, a
kiildn jogszab6lyban meghatirozott m6don 6s tartalommal k<iteles a tevdkenys6ge soi6n-
keletkezo hullad6k mennyisdgdt 6s <isszet6teldt fajt6nk6nt nyilv6ntartani, az illtalavegzett
kezeldsrol, akezelt 6s kezel6s eredm6ny6b<il sz6rmaz6 hullad6kr6l nyilv6nt art6st, a
kezeltjldtesitm6ny mtiktid6s6r6l tizemnapol6t vezetni ds ezekr6l a hat6s6gnak bejelent6st
tenni. A gazd6lkod6 szewezet a kdzszolg6ltat6s al6 nem tartoz6 hullad6k6nak rnennyis egerol,
osszetdteldrol, keletkezdsdnek fon6s6r6l6s kezelds6nek m6dj616l kdteles a jegyzt5t
tdjdkoztatni. Ha a gazd6lkod6 szewezet e thjekoztat6si kcitelezetts6gdt elmulasztja, a
kdzszolgdltat6st kdteles ig6nybe venni.

A kdzszolgSltatilshatillya al6 nem tartoz6 telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos
rendelkezdsek

26.$
(1) A k6zszolg6ltat6s nem terjed ki a gazd6lkod6 szervezetnek az ingatlanon folytatott

ipari, kereskedelmi, szolg6ltat6 6s egy6b gazdashgitev6kenysdgdvel osszeftiggdsben
keletkezett telepiil6si szilird hullad6k6ra, ha nem kdtelezett a kdzszolg6ltat6sig6nybev6tel6re;
nem terjed ki tovdbb6 akdzintdzmdny mtikdddse sor6n keletkezett hullad6kra. b
hulladdkfajt6k eset6ben azingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. g-a (1) bekezd6s6ben megjelilt, a
hulladdk termeloje ds birtokos6ra vonatkoz6 szabillyok szerint kell elj6rnia.

(2) A hulladdk termeltlje, birtokosa a tevdkenysdg6nek gyakoil6sa sor6n keletkezett
vagy m6s m6don birtok6ba kertlt hullad6kot koteles gyiijteni, tov6bbrl az Lrtalmatlanit6s6r6l
vagy hasznosft6s6r6l gondoskodni.

(3) Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 k<itelezetts 6get ahulladdk
termeltije, birtokosa

a) a jogszab6lyban meghat6rozott feltdteleknek megfeleki 6rtalm atlanit6 vagy
hasznosit6 elj6r6s, berendez6s, ldtesitm6ny alkalmazSs6vaf saj6t maga teljesiti, vagy

b) az erre feljogosftott 6s engeddllyel rendelkez6 hulladdkkezelOnit tort6n6 6tad6ssal,
a kezel6s kdlts6geinek megfizet6s6vel teljesiti.

@) Az (1) bekezddsben megjeldlt hulladdkot a kdlkedi hullad6k lerak6helyre, tovilbb6
egydb, ktimyezetv6delmi hat6s6gi engeddllyel rendelkez 6 drtalmatlanit6 helyre vagy
hasznosit6 helyre a hulladdk termeloje, birtokosa ktilcin engeddly ndlkiil *uiu is eft6llittratia.

(5) Az ingatlantulajdonos jogosult az (l) bekezdds szerinti hulladdkanak begytijt6sdie,
elsz'llitishra,firtalmatlanit6s6ra vagy hasznosit6sa cdlj6b6l a szolg6ltat6 k6zszolg 6ltat[s6t
igdnybe venni, de a szolgaltat6son kiviil, k<irnyezetv6iehi hat6s6-gi engeddllyel rendelkezS
gazd6lkod6 szewezetet is igdnybe vehet.

27.5
(1) A hulladdk elszSllit6sa sor6n olyan gondossiggal kell elj6rni, hogy a hullad6k a

szilllit6jilrmtibe t<irt6nci tiritdsekor, illetrileg a sz6llit6s folyam6n ne sz6r6djJn, ds m6s
kornyezetterheldst se iddzzen elo. Sz6llit6sb6l ered6 szennyez6dds eset6n a hullad6k
eltakarit6s6r6l, a teriilet szewryeziid6s mentesftds6rol 6s az eredeti krirnyezeti 6llapot



helyre6llit6s6r6l a hullad6k termel6je, birtokosa, illet6leg az ingatlantulajdonos kdteles
gondoskodni.

(2) Gazd6lkod6 szervezet igdnybevdteldvel t6rt6n6 sz6llitis eset6n a gazd6lkod6
szervezet, saj6t sz6llit6s esetdn pedig a hullad6k termel<lje, birtokosa, illetoleg az
ingatlantulajdonos az 6tvett, illetve 6tadott hullad6k mennyisdgdt 6s risszet6teldt - a ktildn
jogszab6lyban meghat6rozott m6don ds tartalommal - kdteles fajtdnkdnt nyilv6ntartani ds err6l
a hat6s6goknak bejelent6st tenni.

(3) A (2) bekezddsben el6irt kotelezettseg- aktildn jogszab6lyban meghat6rozottak
szerint - mind a hark6nyi hullad6k lerak6hely iizemeltetdj6t, mind az egyeb 6rtalmatlanit6 hely
tulaj donos6t (tizemeltetdj 6t, haszn6l6j 6t) terheli.

28.$
(l) Ha az ingatlantulajdonos akozszolgilltaths al6 nem tartoz6 hullad6k elsz6llit6s6val

a szolg|ltat|tbizza meg, a megrendel6s 6s a szolgilltatis felt6teleiben tdrt6n6 megdllapod6suk
alaplfin a szolg6ltat6 a megjelolt id6pontra vagy id6tartalnra a megjeldlt mennyis6gri 6s

osszetdtelti hullad6kfnak megfelel6 gyrijt6edenyt az ingatlantulajdonos rendelkezds6re
bocs6tja, a hulladdk elsz6llit6s6t elvdgzi,6s gondoskodik a kijelolt ilrtalmatlanit6 helyen
tortdn<i elhelyez6s6rol.

(2) Az ingatlantulajdonos a szolg6ltat6 rlszlre a meg6llapod6sukban rcgzitett dijat
kdteles megfizetni.

2e.$
(l) A hullad6k termekije, birtokosa kdteles gondoskodni az dnkormfinyzat kiilOn

rendelet6ben meghatirozott k<iztertilet-hasznilati engeddly (kozteriilet-hasznfilati szerz<idds)

megszerzdsdr6l, ha a hullad6k osszegytijt6s6re szolg6l6 kontdner a kdztertileten24 orfit
meghalad6 id6tartamra keriil kihelyez6sre. Kdteles gondoskodni tov6bb6 a kont6ner
kornyezet6nek folyamatos tiszt6ntart6sdr6l, a kont6ner telit6d6se eset6n annak haladdktalan
elsz6llittat6s616l.

(2) A gazddlkod6 szewezet kontdnert kriztertileten a kozirti 6s a gyalogos forgalom
biztons6g6t nem vesz6lyezteto m6don, az ali;bbi rendelkez6sek megtartis6val helyezhet ki:

a) f6ritvonalon kont6nerkizfu6lagfolyamatos rakod6s idej6re helyezhet6 ki, a sz6llit6
j6rmri helyszinen tart6s6val annak drdekdben, hogy az elszillit6s a telit6d6skor haladdktalanul

megtort6nhessen,

b) tomegkozleked6si ritvonalon, ha a kont6ner kihelyez6se csak a kdzirti forgalom

zavarhsdval oldhat6 meg, az a) pontban foglaltak szerint kell elj6rni,
c) egy6b ritvonalakon a kont6nert a telit6d6st kdveto 8 6r6n beliil el kell sz6llitani.

TV. FEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK

Szab6lys6rt6s
30.$

Szab6lys6rt6st kovet el, 6s harmincezer forintig terjed6 plnzbirshggal srijthat6, aki e

rendelet
a) 5. 6s 6. $-6ban azingatlantulajdonosnak a koztertilet, 6piilet 6s telek

tiszthntarthshra,
b) 7. 6s 8. $.6ban a keresked6, utcai 6rus 6s rendezvdnyszewezo kdteless6geire,



c) 9. $-6ban a sikoss6gmentesitdsre 6s h6eltakarit6sra,
d) 10. $-6ban a kdzteriilettiszthntarths|val osszeftigg6 egy6b tilalomra 6s k0teless6gre,
e) I 5. $ -6nak (2) bekezddsdben az ingatlantulaj donos kriteless6g6re,
f) 16' $-6nak (3)-(5) bekezd6sdben 6s 17. $-6nak (3) bekezd6sdben a hullad6kgyrijt<i

ed6nyre
g) 22. $-6nak (4) bekezdds6ben az elszilllitand6 hulladdknak a kdzteriileten val6

elhelyez6s6re,
h) 25. $-6nak (l) 6s (4) bekezdds6ben a gazditlkod6 szervezet kcitelessdgeire,
i) 26. $-6nak (2)bekezdds6ben a hulladdk termekij6nek 6s birtokos6nak feladataira.j) Zl . g-6nak (1) bekezdds6ben a hulladdk sz6llit6s6ra.
k) 29. g-6ban a hullad6kgytijto kontdnerre

vonatkoz6lag meg6llapitott rendelkezdseket megszegi.

31. $
A 30. $-ban meghatfirozott szab6lysdrtds tetten drt elkovetdj e otszlzforintt6l tizezer

forintig terj ed6 helyszini birs6ggal srilythat6.

32. $

Ez a rendelet a kihirdetds napjdn l6p hat6lyba.

Kdlked, 2004.jrilius 29.

Martdnyi J6nos
polg6rmester

S6rk6ny Lhszll
jegyzo

S6rk6ny Ldszl6
jegyz6

Jelen rendelet Kdlked k<izs6g kozigazgat6si teriiletdn kihirdetdsre keriilt.

Kdlked, 2004.jrilius 30.


