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Kdv6g6tiittiis Kiizs69 6nkor milnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
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rendelete
a kiiztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos helyi

kilzszolghltatf sr6l 6s ann ak kiitelezd ig6nybev6tel6r6r.

Kov6g6tott6s Kcizsdg Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testi.ilete a helyi onkorm6nyzatokr6l sz6l6
1990. dvi LXV. Tdrvdny (Otv.) 16.$ (1) bekezddsdben, valamint a hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6
2000' dvi XLIII. T<irvdny (Hgt.) 23.$-5ban kapott felhatalmaz6s alapj6n kril<inos figyelemmel a
24212000. (XII' 23.) Korm. Rendeletben, valamint a 21312001. (XI. 14.) Korm. rendeletben
foglaltakra az alilbbi rendeletet alkotia:

I. Fejezet

Altalfnos rendelkezdsek

l- ,l
YL\[i(''\l

'f r,1,1 i

l.$

l.l Jelen rendelet cdlja, hogy Kov6g6t6ttos kozsdg kdzigazgattsi tertiletdn a lakoss6g
egdszsdgdnek vddelme, valamint a kdzsdg termdszeti es dpitett kdrnyezetdnek meg6v6si
drdekdben a teleptildsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kdzszolg6ltat6sf 6s annak kcitelezo
igdnybeveteldt biztositsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat ds hat6skdrdket, jogokat
ds kdtelezettsdgeket, tilalmakat ds jogkdvetkezmdnyeket a helyi saj6toss6goknak megietitOen
rendezze.

2.1 A rendelet hat|lya K6v6g6t6ttos kdzsdg kdzigazgati.si teriiletdn beliil a rendszeres
hulladdksz6llit6sba bevont, helyi kdzszolgilltat6isai ell6tott ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosaira vagy hasznii6ira (tov6bbiakban egyritt: ,,ingatlantulajdoios") terjed ki I a trizsdg
mindenkori utciii, a tortyog6i lak6sok kontdnerei, temeto el6tti kontdnerek/.

3 'l A kdzszolg6ltat6s az ingatlantulajdonos itltal a k1zszolgiitat6 szrlllit6eszk ;zejhez
rendszeresitett gytijtoeddnyben, vagy a rendeletben megjelolt 

"gveb 
m6don az ingatlanon

dsszegytijt6tt ds a kcizszolg6ltat6 rendelkezdsdre uociatott tiieprildsi szil6rd hulladdk
begytijtdsdre 6s rendszeres, illetve alkalmi elsz6llit6s6ra; az ingatlanon <isszegytijt6tt
lomtalanit6s kdrdbe vont teleptildsi szil6rd hulladdk - a k6zszolg6lt;t6 6ltal megh at1rozott
idopontban ds helyen ttirten<i - begyrijtdsdre 6s a kdzszolg fitat6 iitali elsz6llit6s6ra;
hulladdkkezelo telepek, hulladdklerak6k ds a hulladdk 6rtalmatlanit6s6t szo19616
ldtesitmdnyek l6tesitdsdre, mtikddtetdsdre ds tizemeltet6sdre; valamint a fent meghat6rozottak
szerint gytijtott, begytijtdtt ds elsz6llitott teleptildsi szil6rd hulladdk 6rtalmatlan itits[ra teried
ki.
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A rendszeres hulladdksz6llit6sba bevont teriileten az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben
meghat6rozottak szerint jogosult ds kdteles igdnybe venni a helyi krizszolg6ltat6st.

Gazd6lkod6 szewezet akkor koteles a helyi kdzszolg6ltatds ig6nybevdtel6re, ha a gazdashgi

tevdkenys6g6vel dsszefiigg6sben keletkezett telepiildsi szil6rd hulladdk6nak kezeldsdrol
(hasznositSs6r6l vagy 6rtalmatlanit6s6r6l) a Hgt. 13.$-6ban foglaltaknak megfelel6en nem

gondoskodik.

A helyi kdtelez6 kcizszolg6ltatdsra vonatkoz6 kdzszolg6ltat6si szerz6d6s ldtrejdn a

kcizszolg6ltat6s els6 igdnybevdteldvel.

II. Fejezet

A ktizszolg6ltatfs ell6t6s6nak rendje

3.$

l./ K6v6g6tott6s k<izs6g rinkorm6nyzatinak kdpviselo testtilete a telepiildsi szil6rd hullad6k

tekintet6ben fenn5ll6, a hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6s megszervezdsdre 6s fenntart6s6ra

ir6nyul6 kotelezetts6 ge te lj esit6s 6nek drdekdben 0n6ll6 kozszolgilltathst szew ez.

2.1 Kovilg6t6tt6s kdzs6g kdzigazgat6si teruletdn a hullad6kkezel6si kdzszolg|ltat6s teljesitdsdre

kiz6r6lagosan jogosult hullad6kkezelo a Ddl-KOM Szolg6ltat6 Kft. (elen rendeletben:

Kdzszolg6ltat6).

3.1 Teleptil{si szil6rd hulladdkot csak az erre a c6lra kijelillt 6s legdlisan miikddtetett

hullad6klerak6 telepen, hullad6k udvarban, vagy a kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott egydb,

jogszab6lyban megengedett m6don, a vonatkoz6 i.izemeltetdsi szab6lyok 6s el6irSsok szigoru

betart6s6val szabad elhelyezni.

4.1 Az dnkormfnyzat sztiks6g eset6n gondoskodik a k6zszolg6ltat6 javaslata alapj6n a

gyijt6pontok, valamint a lerak6hely kijel6l6s6r6l, a l6tesitm6nyek megval6sit6s6r6l 6s

miik6dtet6s6r6l a k<izszolg6ltat6 ritj6n, valamint biztositja a kdzteriilethasznillatdt az indokolt

mennyisdgti gyrijt6ed6ny kihelyezdsdhez,t6rol6s6hoz 6s megkcizelit6s6hez.

4.$
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A hullad6ksz|llitSsi kdzszolg6ltat6s igdnybevdtele heti egy alkalommal kotelez6.

A szewezett krizszolgilltatdst igdnybevevok szfumfura a szabvfinyos tirol6ed6nyek hasznillata
k<itelez<i.

s.$

A kdzszolg|ltat6 a telepiildsi szilfird hullad6kot heti egy alkalommal k<iteles elsz6llitani. A
szSllitils m6dj6r6l ds idejdrSl az ingatlantulajdonost a kdzszolgilltat6 - bel6t6sa szerint - iriisban
v agy kdzzdtdtel rid 6n thjlkoztatja.

III. Fejezet

Az ingatlantulajdonosok j ogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

l.l Az ingatlantulajdonos kdteles a K<iv6g6t6tt6s k6zsdg dnkormrinyzata 6ltal szervezett
kdzszolg6ltatfs igdnybevdteldre: az ingatlan6n keletkez6 telepiildsi szil6rd hullad6k e

rendeletben eloirtak szerinti gyiijtdsdre, valamint a sz6llit6si napokon elsz6llit6s c6lj6b6l a

kdzszolgdltat6nak t6rt6n6 Stadhsfira.

2.1 Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba keriilt teleptildsi szil6rd
hulladdkot a kdmyezet szennyezdsdt megel6z6, k6rosit6sAtkizfirl m6don kdteles gyiijteni, ds

ahhoz akdzszolgitltat6 szilllit6eszkcjzdhez rendszeresitett t6rol6ed6nyt kdteles ig6nybe venni.

3.1 Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk gyrijtdse sor6n megfelel6 gondoss6ggal kell elj6rnia
annak 6rdekdben, hogy a hulladdk m6sok dletdt, testi dpsdgdt, egdszsdgdt ds j6 kdzdrzetdt ne
vesz{lyeztesse, a termdszetes 6s 6pitett kdrnyezetet ne szennyezze, a n6vdny- ds 6llaWil6got
ne kfrositsa, a kdzrendet 6s a k<izbiztons6got ne zavaqa, 6s az ingatlan6n keletkez6 hullad6k
mennyisdg6t alacsony szinten tartsa.

4.1 Az ingatlantulajdonos a t6rol6eddnyben az ingatlanon szok6sosan keletkez<l hulladdkot
tom<iritds n6lktil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zirhat6 legyen, valamint az a
hulladdksz6llit6s sor6n akdzszolgSltat6 alkalmazottainak eg6szs6gdt ne veszdlyeztesse, a gdpi
iiritdst ne akad6lyozza, az ilrito berendezdst ne k6rositsa.

5./ A t6rol6ed6ny mell6 hulladdkot elhelyezni csak a kdzszolg6ltat6t6l v6s5rolt, jelzdssel ell6tott
zs6kban lehet. A jelzett zsilk fra tartalmazza a teleptil6si hulladdk elsz6llit6s6nak, kezel6s6nek
6s 6rtalmatlanit6s6nak koltsd gdt.
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6.1 Ha a t6rol6ed6ny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely dsszetrimdrdddtt vagy befagyott,
vagy a benne l6v6 hulladdkot irgy dsszepr6seltdk, hogy emiatt a t6rol6eddnyt az el6irt m6don
kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos kdteles a visszamaradt hullad6kot fellazitani 6s a

tarol6eddnyt haszn6lhat6v6 tenni.

t.t

7.S

A t6rol6ed6nyben tilos olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, mdrgez6 anyag, 6llati
hulla, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyuldkony vagy robban6 anyag, ko ds

6piilettdrmel6k, nagyobb terjedelmti, srilyu thrgy, stb.), amely vesz€Iyeztetr a
hullad6ksz5llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdgdt, megrongillhatja a gyr.ijt6berendezdst,
6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyeztetheti a kdrnyezet6t, a telepiil6si szilSrd hullad6kkal egy{itt
egydb okb6l nem gyiijthet6, illetve nem minosiil telepiildsi szil6rd hulladdknak.

Ha a ktizszolgilltato alkalmazottai meg5llapitj6k, hogy a hulladdk nem a kdzszolg6ltat6
sz6llit6eszkdz1hez rendszeresitett ds a kdzszolg6ltat6t6l 6tvett t6rol6eddnyben vagy m6s
gytijt6eszkdzben keriilt kihelyez6sre; illetve a kihelyezett t6rol6eddny a kdzszolg6ltat6 6ltal
alkalmazott g6pi iiritdsi m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l - nem iirithet6;
vary a trirol6ed6nyben az (1) bekezddsben megjeldlt anyagot, tirgyat helyeztek el; illetve az
tfltoltdtt, a ki0rit6st 6s a hulladdk elsz6llit6sSt jogosultak megtagadni. A kitiritds 6s a hullad6k
elsz6llit6s6nak megtagad6s6r6l a krizszol g6ltat6 az ok felttintetdsdvel drtesiti az
ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem sz6llitott hulladdk elsz6llit6s6r6l az ingatlantulajdonos
k<iteles gondoskodni.

8.$

A t6rol6eddnyeket sztiks6g szerint, de legal6bb dvente egy alkalommal ki kell tisztitani 6s

ferttltleniteni. A t6rol6eddnyek rendszeres tisztit6sa 6s fert6tlenitdse az ingatlantulajdonos
feladata, annak kd lts dgei az ingatlanrulaj dono sokat terhe li.

e.$

(1) Az ingatlantulajdonos kriteles a t6rol6ed6nyeket a hullad6k elsz6llit6sa cdlj6b6l a

kdzszolg6ltat6 6ltal megjel6lt id6pontban, a begytijt6st vdgzo g6pj6rmiivel megkdzelithet6 6s

iiritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A t6rol6ed6nyt legfeljebb a sz6llit6si napot megellzo
napon lehet kihelyezni a kdzteriiletre, kivdve a tart6san engeddlyezett elhelyezdst.

(2) Azokon a tenileteken, ahol a tarol6ed6nyeket a kdzszolgfiltat6nak valo fitadds vdgett
kdzteri.iletre - a forgalom akad6lyozilsa, illetve falukdpi okokb6l - nem lehet kihelyezni, ott a
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t6rol6eddnyek kihelyezeserol az ingatlantulajdonos, vagy lcildn meg6llapod6s alapj6n, dij
ellen6ben a kdzszolghltat6 gondoskodik.

10.$

(l) Az ingatlantulajdonos a t6rol6eddnyeket az ingatlan teniletdn beliil, illetve z6rhat6
helyisdgben vagy zttrhat6 t5rol6ban kdteles elhelyezni fgy, hogy ahhozilletdktelen szemdlyek
ds 6llatok ne ferjenek hozz6. A t6rol6ed6nyeket csak a 9.$ (l) bekezd6sben megeiolt
idStartamban lehet kdzteriileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6ed6nyek el6kdszit6-, t6rol6 helydt tisztfintartani, t6len a
h6t6l megtisztitani. A begyrijtds alkalm6val szewtyezett kdzteriilet tisztit6s6r6l a
k1zszolg5'ltat6 kdte les gondo skodni.

(3) Tilos a t6rol6ed6nyek kdmydk6t, megkdzelit6si irtvonal6t tfurgyakelhelyez6sdvel vagy parkol6
gdpj6rmtivekkel oly m6don elz6mi, amely a t6rol6eddnyeknek a gyakorlatban kialakult
m6don tdrtdn6 i.iritds dt akad|lvozza.

IV. Fejezet

A kiizszolg 6ltat6 jogai 6s ktitelezetts6gei

ll.$

(1) A kdzszolg|ltato kdteles a t6rol6ed6nyek kitiritdsdt kimdletesen, az elv6rhat6 gondoss6ggal
vdgezni.

(2) A t6rol6eddnyben okozott kdrokat a kdzszolgilltat6 tlrtt6smentesen k6teles kijavitani,
amennyiben a kilrokozds neki felr6hat6 okb6l kovetkezik be. A k6zszolg6ltat6nak az ebb6l
ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javitfus idltartamdra helyeffesitZ t6rol6eddnyt kell
biztosftania. Amennyiben a k6rokozds nem r6hat6 fel a k6zszolg6ltat6nak, a
hasznillhatatlannii vrllt t6rol6eddnyek javitfusa, p6tl6sa, illetve cserdje az ingatlantulajdonost
terheli.

(3) Az elhaszndl6dott t6rol6eddny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(4) A nagydarabos hulladdk (lom), tov6bb6 a naponta szok6sosan keletkez6 hLnartirsihulladdk
mennyisdgdt meghalad6 falomb 6s kerti hulladdk szewezett gyrijt6sdr6l, elsz6llit6s6r6l ds
6rtalmatlanitilsfirol (lomtalanit6s) a kdzszol gilltato dvente 

- 
legal6bb egy alkalommal

t6ritdsmentesen gondoskodik. A hiztartdsi vesz6lyes hulladdk szewe)efi gyrijt6s6r6l,
elszdilitdsit6l ds iirtalmatlanitds6r6l a kozszolgiitato tdritds ellendben, az
ingatlantulaj dono s s al kdtdtt krildn me g6llapod6s alapj 6n gondo skodik.



(5) A lomtalanit6s id6pond6r6l, valamint teriileti feloszt6s6r6l a kdzszolg6ltat6 kdt hdttel

kor6bban thjlkoztatja a telepiil6si <inkorm6nyzat jegyzojdt, aki errol 3 napon beliil a helyben

szok6so s m6don 6rtes iti az ingatlantulaj dono sokat.

(6) A kdzszolg6ltat6 a rendelet hat6lya al6 tartozl rngatlanon keletkezett hulladdkot a jelen

rendeletben irt szabillyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijeldlt hulladdklerak6
telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6sSr6l m5s, a szakmai kdrnyezetvddelmi szab6lyokat

megtart6 m6don gondoskodni.

V. FEJEZET

A kiizszolg6ltatfs dija

12.$

Ll A hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. ttirv6ny 23.$ 0 pond6ban kapott

felhatalmaz6s alapj6n a telepiildsi onkorminyzat mentesiti a hulladdksz6llit6sba bekapcsolt

ingatlantulajdonoiokat a k<iiszolgilltathsi dijfizetdsi kdtelezetts6g a161, 6s ez|ltal biztositja

sz6mukra a kozszolgilltatSs ingyeness6g6t.

2./ A telepiil6si 6nkormfunyzat a hulladdkgazdSlkod6sr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. tdrvdny 59.$ (1)

bekezd6sdnek j) pontj6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n megalkotott, a telepiildsi

hullad{kkezeldsi kdzszolg6ltat6si dij meg6llapitSs6nak r6szletes szakmai szab6lyair6l sz6l6

24212000. (XII. 23.) Korm. rendelet 6.$ (6) bekezd6sdben foglaltaknak megfelel6en a

kozszolg6ltat6n6l felmertil6 kdltsdgeket, a kdzszolg6ltat6val kdtott kdzszolgfiltat6si

szerz6d6sben meghatSrozott m6don 6s gyakoris6ggal szfumhra - m6s forr6sb6l - megtdriti.

VI. FEJEZET

Kiizteriileten keletkez6 hullad6k gyiijt6se 6s elsz{llitfsa

13.$

(l) A kcizteriileteken keletkezo hhztart6si ds egy6b szil6rd hullad6kot l<rz6r6lag a kijelolt

hullad6klerak6ban lehet elhelyezni, amelyr6l az dnkormhnyzat a kdzszolg6ltat6s keretein

kiviil, kiildn szerz6dds alapj 6n gondoskodik.

(2) Azilleg6lis hulladdklerak6k felsz6mol6s6r6l az dnkormanyzat akdzszolg|ltat6s keretein kiviil

gondoskodik.



VII. Fejezet

Szabf lys6rtdsi rendelkez6sek

ls.s

Szab6lys6rtdst kdvet el6s 30. 000 Ft-ig te{ed6 pdnzbirsriggal srijthat6, aki:

l./hdztartisi hulladdkot felhalmoz vagy kozteriiletre, illetve m6s ingatlan6ra a jelen rendeletben
meghathrozott feltdtelekt6l eltdrS m6don kihelyez I 6.$ ll-3lpontja, 9.g 1pont., 10.g.

2./ atelepil6si szil6rd hulladdkot nem a kijeldlt hulladdklerak6ban helyezi el / 3.g 3. pont /.
3.1 athrol6ed6ny tisztfintartilsi 6s fert6tlenit6si kritelezetts6g6t elmulasztjal 8.g I .

4.1 tirol6ed6nyt rendeltet6st6l eltdr6en haszn6l,nemhilztartssi hullad6kot rak atartillyba,rothad6,
btizds hullad6k elsz6lliths6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l nem gondoskodik / 7.9 1. pont/ .

5./ trlrol6eddny melld - a szolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelzett zs6k kiv6tel6vel - hullad6kot helyezki I
6.$ 5. pont / .

VIII. FEJEZET

Fogalom meghatf rozfsok

16.$

E rendelet alkalmaz6sSban:

Ingatlan: a kozszolg6ltat6sba bevont teriileten fekv6 egylakdsos lak6- vagy lak6s c6lj6ra
haszn6lt dptilet, a tcibb lak6sos 6piilet lak6sonkdnt, illetve a szcivetkezeti, tfursashfni
dptiletben l6v6 lak6s, valamint a nem lak6s c6lj6ra szolg5l6 azon helyisdgek, amelyekben a
fogyaszt6i tev6kenys6g sor6n hulladdk kdpzSdik" Jelen rendelet alkalmaz6s6ban
ingatlannak minosiilnek a gazdllkodo szervezetek nem lak6s clljtra szolg6l6 azon
helyisdgei, amelyekben a fogyaszt6i tev6kenys6g sordn hullad6k kdpz6dik 6s a hulladdk
kezeldsdr<il nem gondoskodnak az 6r. 3. 5 12/ bekezdds6ben meghat6rozott m6don.

Telepiil6si szilird hullad6k:
a.) hdztartdsi hulladek: az emberek mindennapi dlete sor6n a lak6sokban, valamint a

pihends, iidtil6s celjilra haszn6lt helyisdgekben ds a lak6htaak krizds haszndlatir
helyisdgeiben 6s teriiletein, valamint az int6zm6nyekben keletkez6, veszllyesnek nem
minosiilo hulladdk,

b.) kcizterfileti hulladek: kdzforgalmri 6s zOldtertileten keletkez6 hulladdk,
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c.) hdztartdsi hulladdkhoz hasonl1 jellegti ds dsszefttelti hulladdk: gazdashgi
v6llalkoz6sokn6l keletkezS - kiilcin jogszab6lyban meghatirozott - veszdlyesnek nem
min6siil6 szilfird hulladdk, amely ah5;ztartisi hulladdkkal egytitt kezelhet6,

Hullad6kgyiijt6 udvar (hullad6kudvar): az elktildnitetten (szelektiven) begyrijtheto
telepiildsi szil6rd, valamint a kiildn jogszab6lyban meghathrozottak szerint a veszdlyes
hulladdkok 5tvdteldre 6s az elsz6llit6sig elkiildnitett m6don tdrt6n6 throl6s6ra szolg6l6,
feliigyelettel ell6tott, zhrt be gyijt6hely.

Hullad6kgyiijt6 sziget (gy,iijt6sziget): a h6ztart6sokban keletkez6, hasznositdsra alkalmas,
kiil<inbdz6 fajt6jt, elkiilcinitetten gyrijtdtt, hfntarthsi hulladdk begyrijtdsdre szolg6l6,
lak6dvezetben, kdzteriileten kialakitott, feliigyelet ndlkiili, folyamatosan rendelkez6sre 6116

begytijt6hely, szabvdnyositott eddnyzettel.

Gytijt6pontz A kdzszolg6ltat6s keretdbe lartoz6 azon ingatlantulajdonosok teleptildsi szil6rd
hullad6k6nak - meghathrozott vagy meghatilrozatlan idStartamig - 6tv6teldre kijelolt hely,
ahonnan a kdz0ss6gi vagy a sz6llitisi napon kihelyezett egy6ni t6rol6eddnyb6l tdrtdn6
elsz6llit6s6val telj esiti a kdzszolgilltat6 a krizszolg6ltat6si kritele zettsfglt.

Atrak6fllomfs: a telepiildsi szil6rd hulladdk begyrijtds6nek 6s szilllitdsilnak elk0ldnitdsdre
szolg6l6 zArt, kdrtilkeritett l6tesitm6ny, ahol a telepiildsi szilSrd hulladdkot a speci6lis
gyijt6j6rmiib6l zilrt rendszerti kontdnerbe iiritik, illet6leg a z6rt kontdnert (fel6pitm6nyt)
tiritds n6lktil a tov6bbsz6llit6sig ideiglenesen t6rolj6k.

Telepiil6si szikirdhulladdk lerak6 telep (a tovibbiakban: hullad6klerak6): miiszaki
vddelemmel l6tesitett, folyamatos ellen6rz6st biztosit6 rendszerrel ell6tott, a szililrd
hullad6k fold felszindn vagy ftildben trirtdn6 drtalmatlanithsfira szolg6l6 mtit5rgyak ds

kiszolg6l6 l6tesitmdnyek 6sszessdge.

Nagydarabos hullad6k (lom): a telepiildsen a hilztart6sokban keletkezett azon hulladdk
(h6ztart6si berendezdsi, felszereldsi t6rgyak, eszkdzdk 6s anyagok), amely akozszolgilltatils
keret6ben rendszeresitett tarol6ed6nyzetben nem helyezhet6 el.

Biol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szeryesanyag-tartalmri hullad6k, ami
anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talajdl<ildnyek vagy enzimek
segitsdg6vel) lebonthat6.

Veszdlyes hullad6k: az olyan hullad6k, amely a Hgt. 2. sz6mri mell6kletben felsorolt
tulajdons6gok kdziil eggyel vagy t<ibbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy
risszetev6ket tartalmaz, eredete, risszetdtele, koncentrfci6ja miatt az egdszsdgre, a

kdrnyezetre kock6zatot j elent.

Artalmatlanitds: a hulladdk okozta krirnyezetterhelds csdkkentdse, k<irnyezetet veszllyezteto,
szertnyezo, k6rosit6 hat6s6nak megsztntetlse, kizirhsa - a krirnyezet elemeit6l tdrtdn6
elszigeteldssel vagy anyagi minosdg6nek megv6ltoztat6s6val -s a Hgt. 3. sz6mri

melldkletdb en felsoro lt elj 6r6sok valamelyikdnek alkalm azisiv al.
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Kezel6s: a hullad6k veszllyezteto hat6sainak csdkkentds6re, a k<irnyezetszennyezds
megel6z6s6re 6s kjzfirhsfira, a termeldsbe vagy a fogyasztilsba tdrt6n6 visszavezet6s6re
ir6nyul6 tev6kenys6g, valamint a kezeldst megval6sit6 elj6r6s alkalmazilsa, bele6rtve a
kezekildtesitm6nyek ut6gondoz6s6t is.

Begyiijt6s: a hullad6knak a hulladdk birtokosait6l tcirtdno 6tvdtele a hulladdk birtokosa vagy a
begytijt6 telephelydn, tov6bb6 a begyijt6helyen (gyrijt6pontokon, hullad6kgyiijtri udvaron,
t6rol6-, kezel6telepen) 6s a tov6bbi kezelds drdek6ben tdrtdn6 dsszegyrijtds, v6logat6s a
begyrijt6 telephely6n.

Szdllitis: a hulladdk telephelyen kiviili mozgatilsa, beledrtve a szlllitmhnyozdst ds a
fuvaroz6st is.

K0zter ii let kezel6j e : K6v 6g6t6tt6s Kiizs 69 Onkorm 6nyzat.

IX. FEJEZET

Hatilyba l6ptet6 6s ftmeneti rendelkez6sek

16.$

E rendelet 2003. janudr L napj6n ldp hat6lyba.

Levai S6ndor
Polgdrmester

Megalkotta a Kdpvisel6testtilet 2002. december 5. napi iildsdn

Kihirdetve: 2002.december 5-dn

dr. SzSszLdszl6
kdrjegyzd


