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Kovdgoszolos kdzsdg 6nkorm6n yzatdnak
| 412002.1X11.27 .1 sz6mf rendelete

az ingatlantulajdonosokndl keletkezo telepiildsi szil6rd hulladdk kezel6sdvel
kapcsolatos hul lad6kkezelisi kcizszol gdltatdsrol

Kovdg6szolos kcizsig Onnkormdnyzati Kdpviselo-testiilete a helyi onkormdnyzatokrol sz6lo
1990, dvi I-XV. Torvdny 16.$. /l/ bekezddse ds a hulladdkgazd6lkod6srol szol6 2000. Evi XLIII.
tcirviny 23.$-a f'elhatalmazrisa alapj6n az ingatlantulajdonosoknril keletkezo telepi.ildsi szil6rd
hulladik kezelisdvel kapcsolatos hulladdkkezelisi kozszolg6ltat6sr6l az al6bbi rendeletet alkotja.

I fejezet

Altaldnos rendelkezdsek

l.$.

lll Kovhg6szolos kozs6g Onkormdnyzata la tov6bbiakban: onkormdnyzat/a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladikkezelisi kozszolgdltat6st szervez a teleptildsi szil6rd hulladik rendszeres

gyr'rjtdsdre, elsz6llit6s6ra, 6rtalmatlanitdsiira 6s kezeldsdre is ezen tevdkenysdgek ell6tds6rol
kotelez6 helyi kozszol96ltatris [drin gondoskodik.

l2l Akdzszolg6ltat6s cdlja a koztisztasiig, a telepi.ilistisztasdg biztosit6sa, a kcizegdszsdgiigy,

valamint az epitett is tenn6szeti kcirnyezet videlme. A kcitelezd kozszolg6ltat6sra vonatkoz6
rendelkezdsek cdlja a kozszolgdltatis kiszrimithato, folyamatos is biztonsdgos ell6tdsa, a

tevdkenysdg ellen6rzdse.

/3/ A rendelet tertileti hat6lya kiterjed K6v6g6szolos kozsig kozigazgatdsinak beltertiletire.

l4l A rendelet szemdlyi hatdlya kiterjed a k<izseg beltertiletdn fekv6 ingatlan tulajdonosiira,
birtokosdra vagy haszndloj6ra /tov6bbiakban egytitt: tulajdonos/.

l5l Gazdiilkod6 szervezet akkor k<iteles a kozszol96ltatds igdnybev6tel6re, ha a gazdas6gi

tev6kenys6gdvel osszeftiggdsben keletkezett teleptil6si szil6rd hulladdk kezel6s6r6l
a/ a hulladdkgazdrilkod6srol szol6 2000. Evi XI-lll. tcirvdny /tovdbbiakban: Hgt/ 13.$-6ban

foglaltaknak megfeleloen nem gondoskodik, vagy
bl akozszol96ltatris keret6ben nyirjtott telepiil6si szil6rd hulladdkkezelis - a kdrnyezetvddelmi
feltigyel6sdg 6ltal igazoltan - a Hgt. 13.$-ban meghat6rozottakn6l linyegesen kedvez6bb
megoldiissal tcirt6nik.

l6l A rendelet t6rgyi hatdlya kiterjed a teleptildsen keletkezett szil6rd hulladdk aldbbi fajt6ira:



o hintartirsi hulladdk,
. egy6b szil6rd hulladdk.

/7/ Nem terjed ki a rendelet hat6lya a vesz6lyes hulladdkra, valamint a telepi.il6si folydkony
hulladdkra ds a veltik osszefiiggo tevdkenysdgre.

2.$.

/1/ Akozszolgdltatds ennek ell6tds6ra feljogositott hulladikkezelo latoviibbiakban:
kcizszolgdltat6/ szilllit6eszkdzlhezrendszeresitett gyrijt6ed6nyben, a kozteriiletenvagy az
ingatlanon <isszegytijtcitt 6s a kcizszolg6ltat6 rendeik ei"ser"bocs6tott telepiil6si szildrd hulladdk
elhelyezis ciljdra tdrtdno rendszeres elszdll(tds6ra terjed ki. A kdzszolg6liatrissal ellitott telilet a
teleptilis belteriilete.

/2/ Akdzszolgriltatrist a DEKOM l6da el, illetve vdgzi azonkormdnyzattal kotott kozszolgriltatdsi
szerzodis alapjdn.

l3l Akdzszolgiltat6 mtiktidisi teriilete a kdzsdg beltertilete, amelyen beltil a krizszolgriltatrist
rendszeresen koteles ell6tni.

II fbjezet

A kozszolgdltatris elldtdsrinak rendje ds m6dja, a kozszolgriltat6 is azingatlantulajdonos, a
gazddlkod6 szervezet ezzel lsszeftiggo jogai es kotetessJgei. *

3.$.

ll / Akdzszolgrlltat6 a kdzszolg6ltatdst az dnkorm irnyzattalds a tulajdonossal, gazddlkod6
szervezettel kotdtt megrillapod 6s /szerz6dis/, valamint a l-lgt. ds e rendeletben ioglaltak szerint
koteles elj6rni.

l2l Ahulladdk osszegytijtdse, elszdllftrlsa hetente tdrtinik a kcizszolgdltat6 6ltal elore
meg.hatirozott id6pontokban, illetve beiitemezett jriratterv szerint, melyet a rendelet l. sz.
melliklet tartalmaz.

/3/ lthol az egyedi gyrijtis technikai ds mtiszaki okok miatt nem
3 00 m-en beltil kciteles gyrij t6edi nyzetet biztositani.

/4/ Akiizszol96ltat6 ivente kit alkalommal koteles lomtalanitdsi
dnkorm iiny zattal e gy eztetett i d 6pontban.

megoldhat6, ott a krizszolg6ltat6

akci6t szervezni az

/51 Akozszolg6ltat6 koteles az irltala dsszegytijt<itt hulladdkot a Pdcs-kdkinyi hulladdklerak6
telepre szlllftani.



4.$.

/l/ Az ingatlanon keletkezo ds ott 6sszegytijt<itt hulladdkot a tulajdonosnak, gazd6lkod6
szervezetnekazelszilllitds napjrin - reggel -kell azingatlan el6ttiritszakasz melletti kdzteriiletre
kihelyezni oly m6don, hogy azok a kdzlekedds biztons6grit ne veszilyeztessdk, a kozteriiletet ne
szennyezzlk.

/2/ Az elszillitdsra viir6 hullad6kot csak a kozszolgdltat6 sz6llft6 eszkozlhezrendszeresitett
gyiijtoeddnyben /kuka, lak6telepen: kontdner l, az aztmeghalad6 mennyisdget pedig
mtianyagzs6kban, illetve olyan szil6rd anyagbol kdszi.ilt eddnyben lehet kihelyezni, amelyet a
szdllit6 a j6rmtibe dob vagy tiriteni tud. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a hullad6k nem
tartafmazhat olyan til"gyat, amely a sz6llit6 munkiisok testi ipsdg6t, eg6szsdgdt veszdlyezteti,
vagy a sz6llft6 jrirmri mriszaki berendez6seit megrongdlja.

13l A l2lbekezddsben foglaltaknak nem megfeleloen kihelyezett hulladdk elsz6llitris6t a
szol griltat6 megtagadhatj a.

/41 A gynjtoeddnyek tisztdntart6siir6l, fertotlenit6s6r6l annak tulajdonosa lhaszn1l6ja/ sztiksdg
szerint gondoskodni kdteles.

l5l A gyiijtoeddnyeket a szrlllitiis napj6t kivdve kcizteri.ileten t6rolni tilos.

5. $.

/l / A huf ladik szdllitdsa az e c6lra szolg6lo zdrtrendszeni c6lgippel v6,gezhet6. Ennek sor6n
olyan gondossdggal kell eljdrni, hogy ahulladik a szrillit6jarmribe t<irtin6 riritdskor, illetoleg a
sz6f litds folyam6n ne sz6r6djon 6s m6s kdrnyezets zennyezlddst ne okozzon.

/21 Az I'iritdsb6l vagy szdllitdsb6l ered6 szennyezod6s esetdn a szdllit6 a hullad6k eltakarit6s6r6l,
a tertiletszennyezddds mentesit6s6rol, valamintazeredeti kornyezeti dllapot helyre6llft6s6r6l
koteles gondoskodni.

/31 Amennyiben a beiitemezett j6ratterv szerinti sz6llit6si napon valamilyen okn6l fogva a
sz6llitds kimarad, tgy azt a r6kovetkez6 munkanapon a kozszolgriltat6 p6tolni kciteles.

6.$.

A koztertileten az t'irit6s c6ljdra kihelyezett hulladikot v6logatni, kozteriiletre kisz6rni, valamint
miisnak a gytijtdeddnydbe - annak enged6lye ndlkiil - hullaJekoi elhelyezni tilos.



III fejezet.

A szolgdltat6sra vonatkoz6 szerzodds, a kozszolgdltat6s dija.

7.$.

/l/ A lrulladdkgazddlkoddsr6l sz6l6 2000. Evi XLIII. tOrvdny 23.5. flponddban kapott
felhatalmaz6s alapj6n a telepiil6si dnkorm6nyzat mentesiti a hulladdkszdllit6sba bekapcsolt
ingatlantulajdonosokat a kdzszolg6ltatdsi dijfizetdsi k0telezetts6g alol, es eziital biztositja
szdmukra a kozszolg6ltat6s ingyeness6g6t.

/21 Atelepil6si dnkorminyzata hulladdkgazd6lkoddsr6l sz6l6 2000,6viXLIII. torv6ny 59.9./l/
bekezddsdnek j/ ponddban kapott fblhatalmaz6s alapjdn megalkotott, a telepiilisi hulladekkezeldsi
kozszolgriltatesi dij megdllapitdsdnak rdszletes szakmai szab6lyair6l sz6l6 242/2000./XIlr23.l
Korm. rendelet 6.5. l6/bekezddsdben foglaltaknak megfelel6en a kdzszolg6ltat6nil fulmeri.ilo
k<iltsdgeket, a kdzszolgdltat6val k6t6tt kozszolgdltatdsi szerz6disben meghatdrozott m6don 6s

gyakorisriggal sz6m6ra - m6s forrrisbol - megtdriti.

IV fejezet

Vegyes 6s zhr6 rendelkez6sek

8.$,

/l/ A kiilon jogszabrilyban meghat6rozott koztisztas6gi szab6lys6rt6sen tril szab6lys6rt6st kovet el
6s 30.000 Ft-ig teded6 pdnzbfrsdggal srijthat6, aki:
a/ telepiildsi szilard hulladdkot f'elhalmoz, illetve a kdzteri.iletre vagy mds ingatlan6ra elhelyez,
b/ zsdkban folydkony, mdrgezo, robbandsveszdlyes vagy egy6b olyan anyagot helyez el, amely
vesz|lyezteti az elszilllit6ssal foglalkozok vagy misok 6letdt, testi 6psigdt.

e.$.

Jelen rendelet2002. december 27-6n ldp hatdlyba.

K6v6g6sz6l6s, 2002. december I 1.

Sdndor Tibor
polg6rmester

Lezsikn6 Csima Mdria
jegyzo


