
LAKÓCSA ÖNKORMÁNYZAT 
KJÍ,PVISELÖ-TESTÜLETÉNEK 

6./2004. (IV.30.) 
r e nd e l e t e  

r :J 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi küzszolgúltatásról és a közterületek tisztántartásüról 

l,Al(C)CSA Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. ( a továbbiakban Hgt.) 21. § (1) 
bekezdésében kapo!L fclhalalmi1zús alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási dí.i inegál!apításának résí'.letes 
szakrnai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. szá1nú rendelet (a továbbiakban:R) rendelkezéseire figyclc1nmcl az 
alábbi rendeletet alkolja: 

(1) JClci1 rendelet célja 

I. rész 
Bevezető rendelkezések 

J. FEJEZET 
Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja 

1.§. 

_·1_1) l,:ikócs-a lakossága ·egészségének védc!Jnc, természeti é� épített környez_clCnck inegóvása a hulladékgazdálkodás 
eSzközcivc!, 

b) -l,akócsa környezete hulladék által okozott terhelésének n1inin1a!izálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a 
képződött hulladék 1nennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék 1ninél nagyobb arányú 
hasznosítása, a hulladék környezetkín1élő ártaln1atlanítása. 

(2) /\z önkormányzati .rendelet céljának elérése érdekében Lakócsa közigazgatási területén n1indcn tevékenységet úgy ke!l 
gyakoi·oh1i, hogy 
a) a köí'nyezctét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a 1(örnyczct terhe!éSC_és igénybevétele csökkenjen, 
b) biztosítsa a keletkező hulladék 1nennyiségének és 1ninőségének n1egfelcl6 kezelését, ha�znosítását, 

ártal1nallanításál. 
(3) -L<ik<)csa „Önkonnányzat<t a bulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érv-ényesíti a hulladékgazdálkodásról szóló 

-2000. évi XLllJ. törvényben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó 
kér<lés?kbcn a hulladékgazdálkodás általános kL ·1etel1nényeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit. 

2. § 

/\z önl::onnányz'1-l hulladékgazdálkodással összefüggő feladatait a hulladél<gaZdáll<odásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvényl)cn (továbbiakban: Hgt.) és a Hgt. felhatalmaz<ísa alapján kiadott végrehajtási típusú jogszabályokban foglaltak 
határozzák n1cg. J\z önkorn1ányzatot n1egillető feladatok ellátása - jogszabály eltérő rcnclclkczése hiányában - Lakócsa 
()nkorn1ányzata I(épvisclő- testületének (to\·ábbiakban: Képviselő- testület hatásköre. 

(1) 'felepülési szihí.rd hulladék: 

11. l'EJEZEJ' 
Fogalmi n1eghatározások 

3.§ 

a) a háztartási hulladék: az e1nberek n1indennapi élete során, a lakásokban, a pihenés, üdülés céljára használt 
helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, vala1nint az intézi11ényekben keletkező, 
veszélyesnek nen1 n1inősülő hulladék, 

b) a közterületi hulladék: közforgahnú és zöldterületen keletkező hulladék, 
e) a húzf.artási hulladékhoz hasonló jellegű és összetétclü hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek 

ncin n1inősülő szilárd hulladék, a111ely a háztartási hulladékkal együtt kezelhető. 

(2) Egyéb szihírd hulladék: a háztartási hulladéknál 1ncghatározottak Szerint keletkezett hulladék közül nen1 ininősü! 
háztartási hulladéknak, a jég, a hó, a sár, az épület, vagy egyes részeinek n1cgrongá!ódásából, bontásából, illetve 
javításából szánnazó nagyobb 1nennyiségü anyag, a kerti és gazdasági 1nüvelés során a háztartási hulladékra 
111cghatározott 111cnnyiség felett keletkezett hulladék és a nagyobb 1néreti.i elhasznált tárgy (bútordarab, szahnazsák 
tartalrna, stb.) 

(3) Nagy darabos hulladék (10111): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék (húztartási berendezési, 
fl.'.Js;i:crclési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatűs keretében rends;i:ercsítctt gyűjtőedényzctben ne1n 
hclyc;i:hctő e! úgy, hogy a gyüjtöedény zárható és rendeltetésének 1negfelelően használható 111aracljon. 

( 4) i;:pítési türn1elék: építésből, bontásból sí'.ánnazó anyag, fCltéve, hogy az ne1n veszélyes hulladék. 
(5) Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Hgt. 2. szá1nú 1ne!léklclében felsorolt tulajdonságok köziil eggyel 

vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartahnaz, eredete, összetétele, koncentrációja 
rn iall ai'. egészségre, a környezetre kockázatot jelent. 



(6)) 
(7) 
(8) 

(9) 

(Hl) 

( 11) 

(12) 
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Felállítási hely: a1. egyes ingatlanokon bdül felállított hulladékgyiíjtö edények helye. 
Ürítési hely: a?; a hely (többnyire közterület), ahol a hulJadékg,yüjtö edények gépjánnürc történö ürítése törlénik, 
1-lulladékkezclési közszolgáltatás: a rcndclcl hatá!ya alá Lartozö települési szilárd hulladéknak az 
ingat]antulajdonosoktól a közszolgáltató által történő rendszeres bcgyüjtésc, elszállítása, a hulladék egyes 
összetevőinek elkülönítetten történő gyűjtése, ártalinatlanítása, va!anünt hulladékkezelö telep, hulladéklerakó, 
hu!!adékgyüjtő udvar és hulladékgylíjtő sziget létesítése és 1nüködtctésc. 
(;yüjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás 
érdekében. 
l(üztcríilct: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkorn1ányzali tulajdonban ál!ó lcrü!et, amelyet a 
rendeltetésének n1cgfclelöen (különösen közlekedés biztosítása, pihenő- és c1nlékhe!yek, közn1üvck elhelyezése, stb. 
céljára, beleértve az. ilyen zöldterületet is) bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartfls ekként tart nyílván, 
Egyéb (1nagán) ingatlanoknak a közforgalo111 szá1nára - arról szóló külön szerződés {okirat) keretei között·- a 
tulajdonos (vagy bejegyzett használó) állal megnyitott és kijelölt része. 
Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú, az ingatlan tclekhatúra és az úttest széle közötti útterület, 
szilárd burkolat hiányában az ingatlan n1ellelli 1,2 éter (rnin. 0.75 111 1nax. 1.50 111) széles területsáv tekintendő ilyen 
területnek. 
Járdához tartozó terület: A járda területén kívül a szilárd útburkolattal ellfltott területrész és a járdaszegély közötti 
változó szélességíí és 111inőségíí (pl. 111ég üres, füves vagy virágos) sáv, kivéve a közút tartozékát képező, az úttest 
rnellctti padkát és útárkot. 

(13) , Úttest: jánnüvek közlekedésére szolgáló útteri.ilet, függetlenül annak sz�Jességétől és az út_burkolát ininőségétöl. 
(14)-- 1'isztántartás: az egyes ingatlanok és közte1ületek tisztaságának 1ncgör7o_ésc, takarítása,.hó--és síkosság 1nentésítésc, 

(15) 

(16) 

(17) 

(l 8) 

(19) 

(20) 
(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

- porla!anítása. 
· 

Lo1ntalanítás alá tartozó telepiilési szilárd hulladék: aZ a_z alkalini!ag képződött települési szilárd hulladék, an1ely 
�közszolgáltató által rendszeresített gyüjtőedényzctben rnérete 111iatt nci11 helyezhető cl; 
Ingatlantulajdonos: az a tcrn1észctcs vagy jogi sze1nély, illetve jogi s:-'.e111élyiséggel nen1 rendelkező szervezet, 
akinek/a1nclynck tulajdonában, birtokában, vagy használatában lev6 ingatlanon tel�pi.Uési szilárd hulladék keletkezik. 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kérdésekben a társasházak vagy lakásszövetkezeti lakások esetén 
ingat!anlulajdoi1os nem az adott társasházi vagy szövetkezeti lakás egység kµlön lapon nyilvántartott tulc1jdonosa, 
11itne1Ú a társasházi vagy lakásszövetkezeti közösség egyctcn1lcgcsen, 111clycl" a közÜs képviselö, vagy a társasház, 
illetve-lakásszövetkezet alapító okirata szerinti szerv, vagy sze1nély képvisel; 
I-Iáztartás: c1nbcrck közös életvitele, a1nclybcn-közös gazdálkodá_ssal biztüsítj"ák életük fenntartását, így az-étkezést, 
lakhatást, a tisztálkodást stb.; 
Gazd�Hkod6 szervezet: a Ptk. 685. § e. pontjában felsorolt valan1ennyi-szerv továbbá-az ügyvéd, az ügyvédi iroda, a 
kö?jegyző, a bírósági végrehajtó. 
KözSzolgúltatással összefüggő sze1néJyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő nCve, lakcín1c, születési helye és 
ideje, anyja neve) 
Bio hullad�k: a szerves kon1posztálható konyhai és kcrli , vala1nint -ehhez hasonló hulladék 
Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): 1ninden szcrvesanyag-tarta!Jnú hulladék, a1ni an;:ierob vagy aerob 
1nódon lebontható 
l(o1nposzlálús: az elkülönítetten gylíjtött biohulladék ellenőrzött körüln1ényck között, oxigén jelenlétében történő 
au101ern1ikus és tennofil biológiai lebontása, mikro-és 1nakrourganiz1nusok segítségével. 
Jlázi kornposztálás: saját tevékenységből szánnazó biohulladék ( konyhai nyers ·növényi hulladék ) saját kertben ( 
környczctvécleln1i nevelési céllal iskolák , óvodák kertjében ) történő ko1nposztálása, va\a1nint kész ko1npqszt saját 
célra történő felhasználása. 
Koinposztálandó települési hulladék: biológiailag bomló konyhai és étkezési hulladékok, étolaj, zsír, biológiailag 
!eboinló hulladékok, egyéb biológiailag lebomló hulladékok, piacon ke!etkezeH hulladék 

23./2003.(XIl.29.)KvVM.rcndelet alapján ) 

111. FEJEZET 
Állalános rendelkezések 

4. § 

Lakócsa község Önkorn1ányzat<Í (a továbbiakban: önkorn1ányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési 
közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyüjtésére, clsz{d!ítására, ártaln1atlanítására és kezelésére és 
a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

A hulladékkezelési közszolgáltalás halálya 
5.§. 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás l,akócsa község közigazgatási területére terjed kí. 
(2) /\. hulladékkezelési közszo!gá!latás kiterjed f_,akócsa község kö7.igazgatAsi tcri.ilctén lévő valan1cnnyi 

ingatlantulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy használójánál keletkező települési szilárd 
hulladékra, (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). Az ingatlantulajdonos az ingallanán keletkező települési szilárd 
hulladék gyüjLéséről és annak begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkc7..6 hulladékkezelőnek történő átadásáról 
az e rendeletben 1ncghatározott 1nódo11 köteles gondoskodni. 

(3) /\z ingat!anlulajdonos a jelen rendeletben ineghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési 
közszo!gá!lalásL. 
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(4) Lakócsa község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáhatús teljesítésére kizárólagosan .iogosul! 
hulladékkc?.:clö a J)una-J)ráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. (Szigctvúr, Szabadság u. 14. )  ainc!y a kötclczö 
közszolgáltatónak ininösü\ - · - ( továbbiakban: Közszolgáltató) . 

(5) Az cgyüttn1üködés tartaliná.t és feltételeit külön szerződés rögzíti. 

II. rész 
A települési szilárd hulladék.kal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás 

1. FEJEZET 
Az ö11korn1ányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

6.§ 

( 1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési 
közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen 
a.) a hely! közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyíijtésénck, elszállításának és 

ártalmatlanításának 1negszervezése; 
b.) a közszolgáltatás el!átására a szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerződés 1negkötése; 

e.) a közszolgáltatás díjának és a díjfizetés rendjének 1negállapítása; 
d.) a települési szilárd hull_adékkal. kapcsolatos egyes, a jogszabályokban incghatározott hatósHgi -jogkörök 

gyakorlása; 
e.) a lözszo!g<iltatással ö�szcfiigi:;ő. --egyéb jogszabályok?an ne1n rendezett önkonnányzati feladat és ·hatáskör 

n1egállapítása. 
(2) A közszolgáltatás, a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató szállító eszközével a települési szilúrd 

hulladéknak � rendszeresített gyüjlöcdénybcn a közterületen \'agy az ingatlanon összcgylíjtött - elszállítására te1jed ki. 

A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 
7.§ 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékeiiység tartal1nában - az alábbiakra terjed ki: 
a) az ingatlantulajdonos ált:il a Közszolg�ltató szállítócszközcihez rendszeresített gylíjtőedényben vagy a rendeletben 
1ncgjelöll -egyéb 111ódon az ingatlanon gylijtöit szilárd hulladék begyiijtésére és· rendszeres, illetve alkahni 
elszállítására; 
b) az ingatlanon összegyüjtött nagy darabos, 101ntalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri - a 

l(özszolgáltató által 1neghatárÜzott időpontban és helyén, erre a célra biztosított szállítócszközéri - történő 
begyűjtésére és a Közszolgáltató általi_ e!szállítás8.ra; 

d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyüjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék 
ártalmatlanítására; 

II. FEJEZET 

i\ Közszo!griltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

8. § 

(1) A J(özszo!gáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint - a 
környczetvédelnli, valan1int az egyéb jogszabályi előírások 111cgtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, 
vagy azt igénybe vcvö ingatlantulajdonosoktól 
a) a Közszolgáltató szállítócszközeihez rendszeresítelt gyűjtőedényben vegyesen gyüjtöH háztartási hulladék és 

háztartási hulladékhoz hasonló jellegü és összetételü hulladék házhoz inenő járattal történő rendszeres begyüjtésc és 
el szál 1 ítása, 

c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összcgyi.\jtött és a J(özszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lon1talanílás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri - a 
l(özszolgáltatO által 1neghatározott időpontban és helyen - történő begyüjtése és clsz<illítása. 

d) a közterületi hulladéknak a l(özszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy egyedi 
1negrcndclés alapján történő alkahni begyüjtése és elszállítása, 

(2) A Közszolgáltató a n1agasabb szintü jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni 
adatszolgálLaLási és nyilvántartási kötelezettségének. 

(3) A Kö?.:szo!gá!tató köteles a képviselö testület szán1ára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes bcszá111olót, 
valan1inl költségclszún1olást készíteni a közszolgú!ta1ási tevékenység éves értékeléséhez. 

(7) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő sze1néiycs adat kezelésére a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. Törvény ( továbbiakban: l-Jgt.)23.§ g./ pontja alapján és a jelen önkonnányzati rendeletben foglalt 
n1értékbcn és tc1jcdclen1bcn jogosult. 

( 8) ;\ közs;.-,olgúltatö a Hgl. 23. § g./ pontjában és az ()r3.§3.(.) bckezdé-s n1eghatározott közszolgáltatással összefüggő 
személyes adat kezelésére jogosult. 
;\közszolgáltatással összcfiiggö szen1é!ycs adat csak a cél megvalósulásához szükséges n1értékbcn és ideig kezelhető. 

(9) A közszolgállató n1cgf'elclő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságHró l. 
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Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, 
illctölcg sérülés vagy n1cgsc1n1nisülés e!!en. 

(10) A közszolgáltató nc1n jogosult az általa kezelt közszolgúltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára. 

III. FEJEZET 
A közszolgáltatási szerződés 

9.§ 

(1) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának n1egszervezcserc, fenntartására vonatkozóan a 1nagasabb szintü 
jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. A képviselő�testület ·- a n1agasabb szintű 
jogszabályokban 1ncghatározottak szerint ·-- a pályázat nyertesével (nyerteseivel) az cred1nényhirdetést követő 30 napon 
belül, illetve a pályázati eljárás né!h.iil kijelölt l(özszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására szerződést köt. A 
közszolgáltatási szerződés nyilvános. 

(2) A közszolgáltatási szerződést a településí szilárd hulladék árta!tnatlanítását végző hulladékkezclővel legalább l 0 évre 
szólóan kell n1cgkötni. A kizárólag a hulladék begyi.íjtésérc, illetve szállítására vonatkozó szerződés legfeljebb 10 évre 
szólóan köthető 1ncg. Ez utóbbi szerződésben 1neg kell határozni a hulladék ártaln1atlanítását végző Közszolgáltatót. 

(3) A szerződés az aláírás napján jön létre, és - ha a rendelet eltérően nen1 rendelkezik - az aláírást követő év első napjától 
száinítottan a (2) bekezdésben n1eghatározott év utolsó napján szünik n1eg. 

_ (4) A közszolgáltatási Szerződés részletes feltételeit és tarlahni követcl1nénycit a n1agasabb szintí.l jogszabályokkal 
összhangban jelen rendel<i:t állapítja. ·1nCg. A közszolgáltatási- szerzödésbcn rögzíteni kell a hulladékkezc.lési 
közszolgáltatás körében: 
a) a közszolgáltatás 111cg1JevcZését, tái·talmát, a közszolgáltatáS teljesítésének területi ha!árál, 
b) annak a Lénynek a rögzítését, hogy a J(özszolgáltató vállalla a 1ncgjclöll közszolgúltatás teljesítését, 
e) a közs?olgáltatási szerződés időtarlan1át, 
d) a települési szilárd hulladékok gyi.�jtésének 1nódját 
e) a közszolgáltatás igazolási és ellCnörzési kötelezettségét, annak tnódját, 
f) a közszolgáltatás finanszírozásának .elveit és n1ódszcri.;,it, az önkonnányzat ez irányú kötelezettsége teljesítésének 

feltételeit és biztosítékait, -
g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rende!.keiésekct, kic1neltcn a közszo!gállatás díjának n1egállapítására vonatkozó 

1nódszer leírását, a díjnak.:: -szerzödés„n1e_gkötésckor érvényesíthető !cg1nagasabb n1értékét és a díj rnegváltoztatása 
érdekében. alk<iln1azancló eljárást, 

h) a Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást, 
i) a Közszolgáltatónak a Jakossúg és ·az ingatlantulajdonosok iráriyában fennálló tájékoztatási kötelezettségét, és 

teljesítésének n1ódját, 
j) azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közrcmüködőt vagy teljesítési 

segédet vehet igénybe, s ez utóbbiakértJörténő fClclösségvállalást, 
k) a szerződés 1nódosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. 

(5) A közszolgáltatási szerződésben az önkonnánizat kötelességeként kcll inegbatározni 
a) a közszolgáltatás hatékony és folyainatos el!átásához a Közszolgáltató szá1nára szükséges infonnációk 

szolgáltatását, 
b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összchangolúsának 

elősegítését, 
e) a településen n1üködtctett különbözö közszolgáltatások összehangolásának elősegítését, 
d) a települési igények kielégítésére alkaln1as, a hulladék gyüjtésére, kezelésére, ártallnatlanítására szolgáló helyek és 

Jétcsít1nények kijelölését, 
e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. 

(6) A közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelességeként kell 1neghatározni 
a) a közszolgállatás fo!yan1atos és teljes kö1ií ellátását, 
b) a közszolgállatás n1cghatározott rendszer, 1nódszer és gyakoriság szerinti teljesítését, 
e) a közszolgállatás teljesítéséhez szükséges n1cnnyiségü és 1ninőségü jánnű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, 

valan1int a szükséges létszámú és képzettségü szake1nber alkaln1azását, 
d) a közszolgáltatás folyan1atos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, be1uházások és 

kurbantartások elvégzését, 
e) a közszolgállat<is körébe tartozó hulladék ártalinatlanítására a K.épviselő-testülct által kijelölt helyek és 

!étcsít1nények igénybevételét, 
1) a I<özszolgáható által alkaln1azott közszolgúlta!úsi díj 1nértékéről és az alkalinazás tapasztalatairól a 

képviselötestületnek történő évenkénti egyszeri tájékoztatást, 
g) a közszolgáltatás teljesítésével összcfti.ggö adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és n1eghatározott nyilvántartási 

rendszer 1nűködtctését, 
h) a fogyasztók sz{unára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer 1nüködtetését, 
i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását, 

(7) A közszolgáltatási szerződés 1negszünik: 
a) a benne 111cghatározott időtartan1 lejártával, 
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli n1cgszünésévcl, 
e) elállással, ha a tcl_icsítés 1nég nc1n kezdődött 111cg, 
d) felbontással a teljesítés 1negkczdésél követően, 
e) fcln1011dással. 
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(8) !\képviselő-testület írásban, indokolással a közszolgáltatási szcrzödést akkor 1nondhatja fel, ha: 
a) a Közszolgáltató - közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági 

előírásokat súlyosan 1ncgsértctlc, és a jogsértés tényét bíróság vabry hatóság jogerősen 1ncgállapította, 
b) a K_özszolgáltató <l közszolgáltatási szerződésben 1ncgállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan 

1ncgsértcttc. 
(9) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést írásban, indokolással akkor 111ondha�ja fel, ha az önkonnányzat a 

közszolgállatúsi szerződésben n1cghatározott kötelezettségét - a l(özszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan 
incgsérLi, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. 

(10) A közszolgáltatási szerződés feln1ondása esetén a képviselő testületnek haladéktalanul intézkednie kell a 
közszolgáltatás ellátásának biztosításáról. 

(11) Szerződés 111cgszünése esetén a Közszolgáltató átadja az önkonnányzatnak a 1negszünést követő 30 napon belül a 
rekultivációs és aktuális utógondozási, 1nonitorozási költségeket, mnelyeket alapszcrlíen kezelt annak kaniataiva! 
együtt. 

(12) A Közszolgáliató a szerződéstől a teljesítés 1negkezdése előtt elállhat, azt követően felbonthatja, ha a közszolgáltatási 
szerződés 1ncgkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartaln1i ele111cit úgy változtatja n1eg, 
hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszc1ü teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit 
jelentős 111értékben sérti. 

(13) Jelen rendelet rendelkezései külön szerződési kikötés hiányában is, illetve akkor is a szerződés részévé válnak, ha 
arról a fc!ck nein rendelkeznek. 

III. rész 
Közte1iiletek rendje 

1. FEJEZET 
Közterületek tisztántartása, takarítása és 

téli hó eltakarítási, síkoss<lg 111entesítési feladatok ellátása 
10.§ 

(J) Tilos a hülladékot elhagyni � a gyüjtés, begyüjtés, lerakás szabályaitól eltérő 1nódon � fclhaln�ozni, ellenőrizetlen 
körülinények közÜtt c!hc!yezni, kezelni. 

(2) A község -·köztisztaságának n1egőrzése érdekében 111índenki köteles hatékonyan közi'e1nüködni és tartózkodni 1ninden 
olyan tcvékc1lységtő!, n1agatartástól, 1nellyel a települési környezetet szennyezné� fcrtőzné. _ 

(3) Az egyes ingatlanök tisztántartásáról az e rendeletben meghatáro-zott ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni. 
(4) -Bánnely építési, tatarozási vagy bontási 1nunkánál tennészetes sze111ély építtető esetCn a tisztántartás az építtetőt, ·egyéb 

építtető esetében a kivitelezőt terhéli. 
(5) Az ingatlanold<al (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz iisztántartásáról a járdaszakaszok 

incllctti nyílt árok és ennek 1nütárgyai ( kiépített beton vagy egyéb átereszek,) valan1i.11l a járdához tartozó folyókáknak 
és víznyelő rácsoknak folyainatos tisztántartásáró! - ide értve a hó és - síkosság elleni - védekezést is az 

ingatlantulajllonos köteles gondoskodni. 
· 

(6) J(özös tulajdonban álló - ideértve a t<írsasházi lakásokat is - épületek esetében az (5) bekezdésben írt Lisztántartás a 
Lulajdonosok egyetemleges kötclezetlségc. A tisztántarL<ísi munkúk n1cgszcrvezéséérL a társasházi lakásoknál a közös 
képviselő felelős. 

(7) J\z üzletek és intéz1nények clőtLi járdaszakasz[ elsősorban az ingatlan használója, bérlője, ezek hiányában tulajdonosa 
köteles tisztán tarlani és 11z ott keletkezett hulladékot eltávolítani. 

(8) Az ingatlanok előtti járdaszakaszt tekintet nélkül arra, hogy beépített, vagy beépítetlen, vagy használaton kívüli 
ingatlanról van-e szó, reggel 7 óráig kell 111egfelelően letisztítani, n1ajd napközben a tisztántartással kapcsolatos 
n1unkákat szükség szerint el kell vége7J1i. A síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől 
síkossá vá:t járdát közegészségügyileg veszélytelen környezctkín1élő anyaggal (hon1ok, zúzalék, salak, stb.) 
csúszásn1entcssé kell tenni, és a járdáról a havat le kel! takarítani, s ezt az időjárástól fliggően napközben is 1neg kell 
isrnételni. A járda fclszórására bo1nló szerves, vagy burkolatra káros anyag nen1 alka!n1azható. 

(9) J\ járdáról letakarított havat 8 n1-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka és a víznyelő szabadon 
hagyásával kell elhelyezni. A 8 111-nél keskenyebb kJzút esetén a járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos 
közlekedés szán1ára 1negfclclö szabad terület és az olvadék elvezetése biztosított 111aracljon. 

(10) A gyalogos és a közl11i forgalo1n zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni: 
- útkereszteződésben, 
·· üttorko!atban (8) n1-en belül), 
- kijelölt gyalogátkelő helyen, 
- kapubejáró elé annak teljes szélességében, 
- töincgközlekedési jánnű 1negáUójában, ott az úttest és a járda közé. 

(11) J\ (7) bekezdésben 1ncghatározott köteles az ingatlan előtti, 1nclletti járdán a [elburjánzott zöld növényzetet (gazt) a 
burkolat rongálása nélkül kiirtani. I<öteles az ingatlanáról az úttest vagy gyalogjárda terébe benyúló ágak, cserjék 6s 
egyéb növényzet nycséséröl vágásáról gondoskodni. K.öztcrülcti fák (bokrok) nycséséről a köztc1ület tulajdonosa 
köteles gondoskodni. 

(12) Ha bánnilycn jánnlí üzcn1c\ése során a közterület szennycződík, vabry a szennyeződés egyéb 1nódon, (pl. 
kcrcskedc11ni, vendéglátó, stb. tevékenység) következik be, a járn1ü üze1nben tartója, üzcn1eltctöjc köteles a 
szennyeződés haladéktalan eltávolításáról gondoskodni. 
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II. FEJEZET 
Közterületek szennyezésének n1cgclözésc 

11. § 
(1) Tilos a közterületeket beszennyezni, a köztcrlilctekcn bánnincn1ü szcn1ctct, vagy elhasznált tárgyat (pL háztartási 

hulladékot, papírt, gyümölcshéjat, stb.) e!he!yczni, elszórni, eldobni. 
(2) Tilos a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, 111ütárgyakat, 111üalkotásokat beszennyezni, 

1negrongálni. 
(3) Tilos dugulás, vagy rongálódás okozására alkaln1as anyagot, tárgyat (tönneléket, ho111okot, hulladékot, papírt, tűz- és 

robbanásveszélyes anyagot, stb.) a csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni. 
(4) Állati tctcn1ct, valan1int olyan szerves vagy szervetlen anyagot, n1cly a környék levegőjét szennyezheti, a szon1széclos 

terület !aköinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem 1nagánterületen elhelyezni nen1 szabad. 
(5) Az üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek, vállalkozások, intéz1nényck bejárata n1cllett az épület 

(ingatlan) tu!ajdonosa(i), kczclő(i), használó(i) kötelesek a község n1ás közterületén is rendszeresíteu közterületi 
hulladékgyí.íjtő ec!ényzethez hasonló, 1negfelelő, az utcaképet és a járdán közlekedés feltételeit ncn1 rontó 
hulladékgyüjtőt (csikktartó) elhelyezni és azoknak az ingatlanhoz tartozó szen1étszállításra rendszeresített edényzetbe 
való ürítéséről rendszeresen naponta gondoskodni. 

(6) Építésnél, bontásnál vagy felújításnál a n1l1nkálatokat úgy kell végezni, valainint az építési, bontási anyagot, földet 
tárolni, hogy 1nás ingatlanon por és szennyeződés indokolatlanul ne keletkezzen. 

(7) Közterülc.ten 6j)Ítésből, bontásból szánnazó tönnelékct, hulladékot szabadon- tárolqi- tilos. Az ilyen jel!egü hulladékot 
kizár6l_ag-koiH6n�rben szabad clhC!yezni és a kijelölt tönnelék!erakó helyre kell szá!lít'Unl. 

· 

(8) _Az Cpítést, - feh'.Uí _tást Végző tulajdÜnos, kivitelező az építési területeLJ és· közveilen _környékén (az építés körüli 
közterületen) a kö_ztcrület ti sztaságát és a biztonságos közlekedés lehetőségét köteles biztosítani. 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 
(5) 

(6) 
(7) 
( 8) 

III. FEJEZET 
J(özterü!eten különböző tevékenységet 

végzők kötelezettségei 
12.§ 

Az utcai áruso� köt0Jesek a részükre kijelölt helyet és _annak közvetlen környezetét tis:zt'án tartani, az árusításból 
keletkezett -hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról gondoskodni. 
A szórakoitató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, köiiili járdas·zakaszt --- közterületi részt a 
tulajdonos, üzen1eltetö (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán 
tartani,- nyitás előtt és zárás után feltakarítani. 
Az alkahni vásúrok, kjfakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő rcndc_zvények ídejc alatt és után a 
köztcrülé:t rendben tartását, takarítását az azt engedélyező köteles előínli és a végrehajtást ellenőrizni. 
l(öztcrü!ctcn gCpj"ánnüvck javíiúsa, szerelése és rnosása tilos, kivéve a hirtelen fellépő hibák elhárítását célzó javítást. 
Szennyvizet, vagy n1ás szGnnyczctt folyadékot, szennyező vagy 1nás egészségre círtaln1as anyagot közteri'lletrc elszórni, 
kiönteni vagy eldobni nen1 szabad. 
Tilos a közterületre nyílt árokba szennyvizet vagy szennyezett folyadékot kiönteni, vagy kivezetni. 
A közterületet e111beri és állati ürülékkel szennyezni tilos. 
A közforgalon1 céljúra szolgáló területek berendezéseit, növényzetét, küzforgalrnú területek burkolatát, 
forgalo111szabályozó berendezéseket, jeli::éseket, táblákat, Jánckorlátokal 1ncgrongálni tilos. 

Közterületek tisztántartására, a hcí cl!akarításra és síkosság-1nentesítésre 
vonatkozó rendelkezések ellenőrzése 

13.§. 
(1) A közterületek tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését a J(ö1jegyzőség köztisztviselője köteles 

ellenőrizni, és szükség szerint eljárni 
(2) A rendeletben 1neghatározott közszolgáltatói tevékenységek ellenőrzése a hatályos jogszabályokba foglalt szervek és 

szcn1élyek feladata, az önkonnányzat közszolgáltatásra kötött szerződésének ellenőrzése a közszolgáltatási 
szerződésben ineghatározottak szerint történik, 

(3) Az ( l )  bekezdésben foglaltak ncin érintik a rendőrség általános feladat és hatásköréből fakadó cllcnörzési és 
intézkedési jogkörét. 

J(öztcrületi szeszesital fogyasztás ti!alina 
14.§ 

(1) A község közigazgatási területén a közterületeken a szeszes ital fogyasztása tilos. 
(2) Az (1) bekezdés alknln1azúsa szcn1pontjából nen1 n1inősül közterületnek és a tilalon1 ncn1 vonatkozik: 

a .) a vcndéglútó cgységnek az önkorn1únyzattal kötött köztcrlilet-hasznú!ati 1negál!apodús alap_jcín használt teraszra, 
kertbclyiségre, közterületre, 

b.) községi rendezvények során (búcsú, 1najális, egyéb ünnep vagy rendezvény stb.) a rendezvény terülcLén felállított 
sátrak, elúrusítö pavilonok környékére, a rendezvény helyszínére 
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IV. rész 
A közszolgáltatás igénybevételével összcfüggéí kötelezettségek és jogosultságok 

!. FEJEZET 
Az ingatlan tulajdonos települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei 

J\z ingat!an!llla.idonosok és a gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési közszolgállatás igénybevételével kapcsolatos jogai és 
kötelezettségei 

15.§ 

( l) /\z ingatlantulajdonos köteles a;:-, Önkonnányzal állal szervezett közsz.olgállatás igénybevételére: az ingatlanán 
keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben e!őírlak szerinti gyüjtésérc, a J(özszolgáltatónak történő átadására, s 
rnagánsze1nély tulajdonost kivéve a közszolgáltatási díj fizetésére. 

(2) Az ingaL!antulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezetlség az olyan beépíletlen ingatlana tekintetében, 
ahol senki se111 tartózkodik, és ahol települési szilárd hulladék nincs vagy ncn1 keletkezik. 

(3) Az ingatlantulajdonos a bíohulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni, s azt házilag ko1nposztálni. 
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg 

gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelcpéül is szolgál, köteles a 
�elepiilési szilárd· hulladékát a gazdálkodó szervezetnek a;?: íngatlanoi1 folytat6tt gazdasági tevékenysége során 
keletkezett települési szilárd hulladéktól ·elkülönítetten gyüjferii és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a 
gazdasági tevékenységével összcfüggésbe�1 keletkezett t.eiCpülé-Si szilárd -hulladékának kezeléséről nen1 a 
közszolgáltatás keretében gondoskodik, a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak 1negfclclöen. 

16.§ 

(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a-gazdasági tevékenységével összefüggésben 
. keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről (hasznosításáról _vagy ártahnatlanításáról) a Hgt. 13. §-ában 
foglaltaknak 111egfelelöen nen1 gondoskodik. 

(2) A Hgt. 13. §�ában előírtak szerintinek ininősüi a települési szilárd hulladék kezelése (hasznosítása vagy 
úrtaln1atlanítása), ha a gazdálkodó szervezet 
a) a hasznosításra- vagy ártaln1atlanításra vonatkozó köteie'zetts�géről az erre feljogosított és könÍyezetvédehni 

felügyclöSég engedélyével rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek n1egfizetéséve! 
gondoskodik, vagy 

b) e kötelezettségét a környezetvédelnli felügyelőség által engedélyezett, 1negfelelő hasznosító vagy 8.rtahnatlanító 
e!júrás, berendezés, létesítJnény alkaln1azásával saját 1naga teljesítí. 

(3) - A (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének tcljcsítéSc ellenére is köteles a gazdálkodó szcrVezet a közszolgált2tás 
igénybevételére, ha a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés a kön1yezetvédehni felügyelőség által 
igazoltan kön1yezcti s1.e1npontból a (2) bekezdésben foglaltaknál lényegesen kedvezőbb n1egoldással tö1iénik. 

(4) Az ingatlantulajdonos ingatlanán a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során 
keletkezett települési szilárd hulladéka tekintetében az (1 )-(3) bekezdésben foglaltak az irányadók nzzal, hogy a 
tcnnelés vagy szolgáltatás soran keletkező háztartási hulladékkal" együtt kezelhető hulladékot a hulladék tcrn1elője 
(birtokosa) telephelye határain belül hulladékkezelési engedély nélkül gyí.ijtheti, szállíthatja és azt fizikai e!őkezelésnck 
vetheti a!á. 

(5) A gazdálkodó szcrvc!'.ct a nem a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, a háztartási hulladékhoz 
hasonló jcllcbrlí és összetétclü települési szilárd hulladékának kezeléséről a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodhat 
az (2) bekezdés szerint. 

II. FEJEZET 
17.§ 

(1) 1\zok a gazdálkodó szervezetek) a1nelyek a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett lclepülési szilárd 
hulladékuk kezelésére ne1n a közszolgáltatást veszik igénybe, kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék 
1ncnnyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés cred1nényéből 
szárn1azó hulladékokról nyilvántartást, a kezclőlétesítn1ényck n1üköcléséről üzcn1naplót vezetni, és ezekről a 
hatóságoknak bejelentést tenni. 

(2) Az a gazdálkodó szervezet, a1ncly települési szilárd hulladékának kezeléséről közszolgáltatáson kívül a rendelet 16.§ 
(2) bekezdése szerint gondoskodik, köteles erről a tényről a I<özszolgáltató egyidejű tájékoztatása 1nel!ctt a jegyző által 
vezetett nyilvántartas szá1nára - a jef:,ryzőhöz chnzctten - írásban nyilatkozni és egyidejü!eg igazolnia kell, hogy a 
n1e11Lesülés alapjául szolgáló feltételeknek 111cgfelel. 

C1) Az a gazdálkodó szervezel, an1ely a települési szilárd hulladéka kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodhat, a 
jegyző által vezetett nyilvántartás szán1ára - a jegyzőhöz cín1zcttcn - köteles írásban bejelenteni az általa igénybe vett 
hulladékkczelő(kc)t, az igénybe vett szolgáltatásokat, valaininl n1cgjelölni a hulladékkczclő(k) hulladékkezelési 
engedélyének szán1át, a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása 1nellctt. 

(4) A (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet a jelen rendelet hatálybalépését követő 30 
napon belül, illetőleg <l rendelet hatálybalépését követően általa igénybe venni kívánt hulladékkcze!ővel történő 
szerződéskötést 111cgc!özöcn köteles elegcL tenni. 
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(5) /\z a gaz:dálkocló szervezet, mncly a települési szilárd hulladéka kezeléséről közszolgáHatáson kívül az 16. S (2) 
bekezdés b) pontja szerint gondoskodik, a jegyző által vezetett nyilvántartás szá1nára - a jegyzőhöz cín1zctten - köteles 
iga7,0!ni a kön1yczctvédchni felügyelőség engcdé!yénck eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával azt, hogy 
az ártaln1at!anító berendezés vagy Jétesítn1ény a környczctvédcln1i felügyelőség által engedélyezett és annak 
üzc1nc!tctésévc! - hulladékkezelési engedély alapján - inaga gondoskodik települési szilárd hulladékának kezeléséről. 

(6) A (4) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének a gazdálkodó szervezet n1ár 1nüködő létcsítn1ény, berendezés esetén 
a rendelet hatálybalépésétől szán1ított 30 napon belül, 1níg a rendelet hatályba lépését követően igénybe venni kívánt 
létcsillnény, bcrcnd.czés esetén az üze111bc helyezésétől szá1nított 15 napon belül köteles eleget tenni. 

(7) Az ( l )-(5) bekezdésben foglaltakat n1egfelelően alkahnazni kell akkor, ha a gazdálkodó szervezetnek a jegyző szerinti 
nyílvántartásba vett adataival összefüggésben változás következett be, vagy a gazdálkodó szervezetet, illetve a rá 
vonatkozó egyes adatokat a nyilvántartásból törölni kell. A fentiek bejelentésére a gazdálkodó szervezet a változás 
napjától, illetve a változás tényének tudomásra.jutásától szán1ítolt 15 napon belül köteles. 

(8) Az a gazdálkodó szervezet, a1nely köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a jegyző által vezetett nyilvántartásban 
ncn1 szerepel, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. 

(9 ) Ha az ( l) bekezdésben e1nlített gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások ellenére sen1 veszi igénybe, a 
Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli 
szerződés n1egkötésére. 

(10) A Közszolgáltató azokról a gazdálkodó szervezetekről is értesíti a jegyzőt, ainelyek az e rendeletben n1eghatározottak 
sí:'.erint kötelezetté váltak a közszolgáltatás igénybevételére, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó 
SzcrvczctCt az írásbeli szerződés 1negkötésére. _ 

() 1) Azl á gazdálkodó szcrVezetet, a1nely a je!:,iyző által vC&etett nyílvántartásban ncn1 szerepel és- hulladékkezelési 
kötelcietlségének ne1n tesz eleget a 16. § (2)�(3) bekezdéseiben foglaltak szerint, a jegyző felhívja a hulladék 
keletkezés tényének és n1ennyiségének bejelCntésére és a szerZődés n1cgkötésére. 

(12) I-la a gazdálkodó szervezet nen1 tesz eleget a szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségének a jegyző által 1negjclölt 
idöpontban, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerződés Jétrehcizását az e rendeletben ineghatározott tartalon1n1al, 
továbbá igazolt költségének és kárának n1egtérítésél. A kár n1értékének 1ncgállap,ításánál a gazdálkodó szervezetnél 
_keletkezett bu!!adékn1ennyiség alapján a rendelet 1nelléklete szerinti díjazá�t kell alapul venni. 

Ili.FEJEZEi' 
A gazdálkodó szervezetekkel 1ncgkötendö szerződés 

egyes t<;irtalini clC111ei 
18.§ 

(J) A szerződésben ineg kell határozni a szerződ�st kötő feleket: a K_özszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet 
eégjcgyzékszerűen, cégjegyzékszán1, név, székhely szerint, az adószá1nol és a bankszán1laszá1not is feltüntetve. 

(2) A szerződésben n1eg kell jelölni: 
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 
b) a teljesítés helyét és.n1ódját, 
e) a gazdálkodó szervezet rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt ürtartalo1n és darabszán1 szerint, 
d) az ürítési gyakoriságot é:-; az ürítés idejét napok szerint, 
e) ncn1 előre 1neghatározott időben történő ürítés esetéri az ürítés n1ódját, 
f) a gazdálkodó szervezet által 1neghatározott, az ingatlanon clöreláthatólag keletkező hulladék 1ncnnyiségét, an1clyre a 

közszolgáltatást igénybe veszi. 
(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá: 

a) a gyűjtőedények használatának jogchnéről és n1ódjáról, 
b) a közszolgáltatási díjról, 
e) a közszolgáltatási díj megfizetésének 1nódjáról, 
d) a szerződés 1nódosításának, fehnondásának feltételeiről, 
e) az irányadó jogszabályok meghat8rozásáról, 
f) szerződés n1cgszűnésc eseteiről. 

(4) A szerződést a l(özszolgáltató ne111 1nonclhatja fel. A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban, 30 napos határidővel 
n1ondhatja fel. � 

(5) A gazdálkodó szervezet a szerződést akkor inondhatja fel 
a) l.akócsa község közigazgatási területén 1negszünt az a gazdasági tevékenysége, ainellyel összefiiggésbcn a 

települési szilárd hulladéka keletkezett, vagy 
b) ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről a 

továbbiakban a jelen rendeletben foglaltak szerint nen1 a közszolgáltatás keretében gondoskodik, vagy 
e) ha a K.özszolgáltatónak n1egszünik az e rendelet szabályain alapuló, a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó 

kizárólagos jogosítványa. 
(6) A fe!rnondás akkor érvényes, ha a gazdálkodó szervezet - a bejelentés érkeztetett írásbeli példányának csatolásával -

egyidcjülcg igazolja, hogy a jelen rendelet szerinti nyilvántartás szán1ára az e rendeletbe foglaltak szerinti szerint a 
változást bejelentette és becsatolta a hulladékkezelési engedélyét, illetve az általa igénybe vetl új hulladékkczclö 
gazdálkodó szervezet engedélyét. 

(7) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos, illetve gazdálkodó szervezel a közszolgáltatás hatálya alá nen1 tartozó 
hulladék tekintetében külön szerződést köt. 

IV. FEJEZET 
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A közszo!gá!tatás szünetelése 
19.§ 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, mnc!yckcn fo!yainatosan legalább 90 napig 
senki sc1n tartózkodik és eniiatt hulladék sc1n keletkezik. 

(2) A szünctcllctésrc vonatkozó i gényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni , a szünetelés kívánt kezdő 
időpontja előtt, azt legalább 30 nappal n1cgclőzöcn és utólag a közüzcn1i száinlákka! igazolni a szüneteltetés tényét. 

(3) Ha a szünetelés (J) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, 
ha!adékta!anu! köteles bejelenteni. 

V.rész 
A telepiilési szilárd hulladék gyiíjtésc, bcgyű_jtésc, szállítása és ártahnatlanítása .A  hulladékszállítás rendje 

1. FEJEZET 
20.§ 

(J) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza rneg. A közszolgáltató 
jogosult az útvonal és a rendeletben 1neghatározott kötelező gyakoriság 1ncllett a napi vagy a heti időpontok 
1neghatározására. I-Ia az ú tvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a 
lakosságot értesítenie. 

(2) A hulladékszállítás gyako0.§.Ó.g_1! a következő: 
110 !�cs szabvány gyűjtqedéúyben elhelyezett háztaitási hulladék évi 26 alkalon1111al ( kéthetente ) 

(3) E rendeletben ó�cghatá_roio_tt gyakoriságú- hulladékszállítás mellett, ha az ingatlantulajdonosi�ak· !(ibblet települési 
szilárd hulladéka- keletkezik _ a···köLSz-o!gáltatónár 1negvásárolt és erre a célra rendszeresített huJladékgyüjtő zsákba 
helyezheti ei: A hulladékszállÍtás díja (a zsák díja) e rendelet mellékletében inegállapílott díj. -

Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére 
21. § 

(1) Ha a közszolgáltató .ált8.l - n1egállapított rendszeres szúllítási nap ünnep vagy munkaszüneti' napra esik, ha az 
önkorn1ányzat és a szállító 111úsbahnen1 állapodnak 1neg a hulladékot a következő n1unkanapon ·kell elszállítani vagy a 
lakosság clőzctc� értcsí tése„n1cllett a Közszolgáltató által n1Cfljclölt időpontban. 

(2) _Ha ·a gyi.íjtőcdényzct ürítése az- ingatlantulajdonosok hibájából 1narad cl, akkor az ürítésre csak a· következő szá!lítási 
napon kerül sor. Ilyen csctbCn azonban soron kívüli szolgáltatás is rendcll1ctő díj ellenében a közszolgáltaiótól.-

(3) Ha a hulladékot, a lakossági veszélyes hulladékot, vagy a Jon1okat J(özszolgáltató a szállítási napon,·vagy az előzetesen 
1ncghirdetett időpontban elszál-Jítaní nern tudja, és a szállí tás künaradása nen1 az ingatlantulajdonos_ok hibájából 
történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő 111egoldásról gondoskodni. Az új 
időpontról a lakosságot tájél�oZlatni kell. 

Ffulladékgyüjtő edényzet 
22.§ 

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy bi1tokába kciiilt települési -szilárd hulladékot a környezet 
szennyezését n1cgelőzö, károsítását kizáró n1ódon köteles b'YÍ.Íjteni, és ahhoz a l(özszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített 110 !�cs gyüjtőedényt köteles saját költségén megvásárolni. 
A hulladék n1ás 1nódon történő kihelyezése kivéve a 20.§.(2) bekezdést - tilos, 

(3) A gyi\jtőeclény beszerzése, pótlása, tisztán tartása, karbantartása és fertőtlenítése a tulajdonos, illetve a használó 
kötelezettsége. 

23. § 

(1) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyüjtése során 111egfclclő gondossággal kel! eljárni annak érdekében, hogy a 

hulladék rnások életét, testi épségét, egészségét és jó Közérzetét ne veszélyeztesse, a tennészetcs és épített környezetet 
ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán 
keletkező hulladék 111cnnyiségét alacsony szinten tartsa. 

(2) T--Ia az ingatlanon keletkező hulladék 1ncnnyisége nc111 rendszeresen, hane1n alkahnilag haladja n1eg a gyi.íjtőcdényck 
ürtartal111át, a I(özszolgúltató köteles a többlet ilulladék kezelésére rendszeresített jelölt zsákba kihelyezett hulladék 
elszállítására. A többletdíjat a tulajdonos a hulladékgyűjtő zsák 1negvásárlásával fizeti 111eg. A zsákos hulladékszállitás 
díját a rendelet 1ncl!éklete tartahnazza. 

24.§ 

(1) Tilos a szabályszerüen kihelyezett gy(íjtőedényckböl a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése. 
(2) /, hulladékok gyüjtésc során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, 111íg a szabályszcrlícn kíhclyezett 

gyüjtőcdényckből történő hulladék bcgyüjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a 
J(özszolgáltató köteles a szennyezett területet inegtisztítani és fertőtleníteni. 

II. FEJEZET 
A hulladék gyüjtésérc S7.olgúló gyüjtőcdényck elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsoh1tos kötelezettségek 
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25. § 

( 1 )  Az ingatlantulajdonos köteles a gyüjtöcdényckct a hulladék clszál\ítása céljából a Közszolgáltató által incgjelölt 
időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjánnüvcl 1ncgközelíthető és ürítésre alkaln1as helyen elhelyezni. 
Az ingatlann1lajdonos a települési szilárd hu!Jadékot kizárólag a jelen rendeletben 1ncghatározott gyüjtőedénybcn 
dahatja át a Közszolgáltatónak. A hulladék 1nás 1nódon történő kihelyezése tilos. 

(2) A hulladék elszállítása céljából kihclyczclt gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében 
lecsukott állapotbap kell lennie. A hulladékot a gy4j tőcdénybcn úgy kell elhelyezni ,  hogy az, az edény 1nozgatásakor és 
ürítésekor ne szóródjon, vala111int a gépi ürítést ne akadályozza. 

(3) A kihelyezett gyűjtőcdCny nen1 akadályozhatja a jánnű és gyalogos forgahnat és elhelyezése egyébként sen1 járhat 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

(4) Az ingatlantulajdonos a gyüjtőcdényt - kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy űrtartahnú konténereket - az 
ingallanán belül köteles elhelyezni. úgy, hogy ahhoz illetéktelen szen1é!yck és állatok ne fé1jenck hozzá. 

(5) Az ingatlan tulajdonos a gyűjtőedényt ürítés és elszállítás céljából a közszolgáltató által 1negjelölt időpontban a 
begyűjtést végző jánnűvcl 111egközelíthető és ürítésre alkahnas helyen, az ingatlan bejáratának a közelében a 
közterületen köteles elhelyezni .  I-Ia a szállí tójárnri.\ járható úttest hiányában netn tudja tnegközclítcni az ingatlan 
bejáratát úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van. 

(6) Télen az ingatlantulajdonos az átvételi hely 1negközclíthctöségéről, valan1int a gyüjtöcdényzet kezelése érdekében 
érintett útszakasz ( 1  inéter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó- és síkosság .elleni védcln1éröl 
gondoskodni köteles. A Közsz-o!gá!tató köteles gondoSkodni a-gyűjtőedényzet ürítéséről. · 

(7) A gyi.\jtöcdényt -- t_artósan a · közterülct_re kihelyezett konténerek kivételével · · a szállítás napjún _ lehef kihelyc?:'.ni a 
közterületre reggel -7 óráig. A tufajdoúos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszál_lítást Követően az 
edényzet tárolási helyre történő visszahelyezése. · -

(8) A kihelyezett gyüjtőedényckből hulladékot kiszedni, válogatni (guberálni) tilos! 
(9) A kihelyezett gyüj töcdény nen1 akadál)Íozhatja a járn1ü- és a gyalogos forgahnat, és elhelyezése egyébként sen1 járhat 

baleset vagy károkozás Veszélyének előidézésével. 

111. FEJEZET 
Hulla<:lékgyűjtö edényzet használatával, 1negörzésével, 

tisztántadásával kapcsolatos előírások 
26. § 

(1) A hulladékgyűjtő cdényckef csak annyira ·szabad 1negtölteni ,  hogy azok zárhatóak legyenek. A gyűj tőecl,ényzetbe a 
hulladék bedöngölése vagy tön1örítésc tilos! Az- edények ürítése során figyele1nn1cl kell lenni arra, hogy a 
gylijtöedényzct teljes kiürítéSre_ kerüljön. N agyobb tc1jedeln1ű hulladékot a gyíijtőcdényzetbe h�lyezés előtt a 
1negfc!clő 1néretüre fel kell darabolni. -

(2) Tilos a külön jogszabályókban n1cghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal -összekeverni és azL a 
telcpü!ésí szilárd hulladék gyüjtéSére szolgáló rendszeresített gyüjtöedényben clhelyczni.- - -A külön jogsz�lbályokban 
kihirdetett hulladékjegyzékckben nc1n szereplő, vagy is1neretlen összetéte!ü hulladékot veszélytelenségének, i l letve 
vesl'.élycsségénck 1negállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. 

(3) A gyűjtőedényzetbcn ti lös olyan hulladék elhelyezése, aiDely az edényzetet, a szílllílóeszközt, vagy a szí1llító 
szcn1é!yzct testi épségét veszélyeztcli .. (l(ü!önöscn tégla, beton, vas, stb.) Tilos a gyi.\j töcdényzctbc folyékony, ni.érgezéí, 
tlízveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati teti::n1ct vagy egyéb olyan anyagot clhelyezní ,  a1nely veszélyeztetheti 
a bcgyüjtést, ürítést végző szcn1élyck, vagy 1nások életét, testi épségét, egészségét. 

(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek cl, ainely az edényben összetö1nörödölt vagy befagyott, i l!cLve 
a tiltás ellenére az edényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy en1iatt az edényt üríteni ncn1 !ehet az ingatlan 
tulajdonos a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, i lletve használhatóvá tenni. K.ötelcs e fenti 
tevékenysége 111iatt bekövetkező kárt 1negtérítcni .  

27. § 

(1) A települési szi lárd hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást 
n1cgakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállító jár111üvel úgy kell 
elvégezni ,  hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a l(özszo!gáltató a 
hulladék eltakarításáról, a terület szennycződés-1nentcsítéséröl, valarnint az eredeti környezeti állapot helyrcó\lításáról 
köteles gondoskodni. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozö települési szilárd hulladék elhelyezése a se!!yci region{ilis hulladékszállítási progra111 
befogadó nyi latkozatával Sellye telephelyen történik. 

1 Y. FEJEZET 
Ncn1 rendszeres közszolgáltatások 

28. § 
A nagy darabos települési szilárd hulladékra 

vonatkozó rendelkezések 
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( 1 )  J\ nagy darabos hul ladék (10111) gyűjtéséről, clsi:'.áll ításáról és ártaln1at!anításáról a Közszolgáltató évente egy 
alkalnm1nal a hulladékkezelési közszolgáltalús keretében - külön díj fclszúmítúsa nélkül - gondoskodik. 
Lcbonyolít<ísáró! és 1ncgszcrvczésérő!, a hul ladék elszállításáról és ártahnatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik. 
A Közszolgállató kizárólag a !akosságnúl, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos 
gyűjtőedényekben cl nc1n· helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a 
közszolgáltatás keretében szervezett !onltalanítási szolgáltatás se1ninilycn 111ás hul ladékra (így pl .  inert hulladék, építési 
törn1clékrc, jánnüroncsra, biohul ladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nen1 terjed ki. 

(2) Az { 1) bekezdésben n1cghatározott szolgáltatás időpontjáról 1ninden évben a közszolgáltató és a polgánnester állapodik 
1neg. A lakosság értesítése az önkormányzat feladata. 

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos legfeljebb a szállítást n1cgelőző nap 1 8  órája után helyezheti ki az ingatlana előtti 
közterületre. 

(4) /\z dszüll ítandö hulladékot úgy lehel a közterületre kihelyezni, hogy az a jánnű és a gyalogos lürga!n1at ne 
akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, il letve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével, a begylíjtő szállítóeszköz által jól inegközclíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, 
il letve ne júijon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

Építési tőn11elék elhelyezésére vonatkozó előírások 
29. § 

( 1)  . 'Az építési törinc!ék- 1nlnt hulladék elszállítti.sára- az ingatlan tulajdonosa� illetőleg az ·köte!es akinek a tevékenysége 
- rCvén a hulladék keletkezett. 

(2) A Veszélyes hulladékilak 11en1 n1inősülő építési tönneléket a seÜyei hul ladékgyüjtő t�lcpre lehet 'elhelyezni. 

30. § 

A tcnnészeles sze111ély ingatlantulajdonos az ingatlanán alkahnilag keletkezett�te!epülési szilárd hulladékot legfeljebb évi 1 
1113_-ig inaga is elsiállílhatja a 213/2001 .  (XL 14.) Korn1ányrendeletben foglal( feltételekkel az e rendelet 27.§.(2) 
bekcZdéséb�n incghatározotl lé1esítn1énybe, és ott díj1nentesen lerakhatja. 

VI. rész 
A k()zszolgált3tás díja 

!. FEJEZET 
A közszolgállatási díj .1neghatáröz.ása 

31. § 

_(1) A ·települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére", i l letve a köz;szolgáltatást igénybe vevő 
ingatlantulajdonos települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett. 

(2) A· közszolg,általiísi díj 1ncgfizctését Lakócsa Önkorn1ányzat képviselő-tesiülcte a 1nagánsze1né!y ingatlannilajdonosok 
vonatkozásában éves költségvetése terhére átvállalja. 

32. § 

( 1 )  A Közszolgáltató 111inden év novcn1ber l -ig a következő évre vonatkozóan kczdcn1ényezhcti a közszolgáltatási díj 
felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek - költségele1nzéssel alátáinasztott, a képviselő- testület 
által clisn1ert és 1nüszakilag indokolt fejlesztéseket is tartal111azó - változása n1értékének függvényében. 

(2) A közszolgáltatási díjat úgy kell n1eghatározni,  hogy az indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének és a tartós 
n1üködéshez szlikséges nyereség fedezetének biztosítására alkaln1as legyen és ösztönözzön a közszolgáltatás 
biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásúnak hatékony kihasználására, valainint a 
hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra. 

(3) A küzszo!gáltalús díjában jelenik n1eg az e rendelet szerint végzett nagydarabos !ointalanítás költsége. 
(4) A közszolgáltatási díj n1egállapítása - a díj kiszá1nítására vonatkozó elöírások alapján - általános forgahni adó nélkül 

szán1íto1t egységnyi díjtételek n1eghatározásával történik. Az egységnyi díjtételt az indokolt költségek, ráfordítások és a 
tartós nri.iködéshcz szükséges nyereség összege és a várható szolgáltatási n1ennyiség hányadosaként kell n1cgállapítani. 

(5) A közszolgállatási díj rnegál lapításál, i lletve felülvizsgálatát n1cgelőzően részletes költségcleinzést kell készíteni az (J)
(4) bekezdésben foglaltakra is tekintettel, melyhez a K.özszolgáltató köteles díjkalkulációt és n1cgfelclő költségelcn1z;ést 
készíteni a következő díjfizetési időszakban alkaln1azancló közszolgáltatási díj alútán1asztására. A díjkalkulációt és 
kö!tségelcn1zést a díjfizetési időszak lejárta előtt, legkésőbb nove1nber 1-ig az önkonnányzat rendelkezésére bocsátani. 

(6) A közszolgáltatás díját a képviselő- testület egyéves díjfizetési időszakra állapítja 1ncg. 

II. FEJEZET 
Az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj n1egál !apítása 

33. § 

( 1 )  Az egységnyi díjtétel a gylJjtöedényben az elszállításra átvett hulladék - gyüjtöcdényhez igazodó térfogata szerint 
1nc:ghatúrozott - egyszeri iiritési díja. A legkisebb gyiíjtöcdény Cb'J'Ség az J 1 0  l iter. 

(2) /\ szcn1étszállításra igénybe vehető zsákos sze1nétszál l ítás esetén a zsák és a hul ladékkez;elés díját is 1nagába foglaló 
díjat e rendel el 1nclléklete tartahnazza. 
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(]) A rendszeres hulladékszállításon túli, azon felüli hulladéksz{!!Jítás díja az e rendeletben n1cghatározolt egységnyi dí.i 
al apján �1!Japítandó meg. Az egységnyi díjat e rendelet n1clléklctc tarta!n1azza. 

(5) A közszolgáltatás igénybevételének éves díját gyűjtőedények szán1ának, azok egyszeri ürítési díjának és az évi ürítések 
szá1nának szorzataként kel! 111egállapítani. :\ közszolgáltatásért fizetendő díjat a Közszolgáltató szárnlázza ki a díj 
1ncgfizetését a lakossági fogyasztóktól átvállaló önkonnányzat, illetve a gazdálkodó szervek felé. 

A közszolgáltatási díj fizetési 1nócljának és fizetésének 1ncghatározása 
34. § 

(1) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a (2) bekezdés kivételéve! a hul!adékszá!!ítás díját negyedévente 
kötelesek n1cgfizctni. 

(2) A jogi sze111élyek, a jogi sze1nélyiséggcl ncin rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a jogi szen1élyiségek helyi 
szervezetei, egyéni vállalkozók, társashúzak szövetkezeti lakásokban élők az épületek közös költségeként a 
hulladékszáll ítás díját havonta utólag fizetik meg. 

(3) A közszolgáltatás díját a száinla kézhezvételétől szán1ított 15 napoil belül kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj 
késedcln1cs 1ncg/'izctésc esetén a Közszolgáltató késedeln1i kamatot érvényesíthet. 

(4) A közszolgáltatási díja! tartalinazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a 
J(özszolgáltatönál írásban kifogást cn1clhct. .'\ kifogásnak a száinla kiegyenlítésére vonstkozó kötel_ezettség teljesítésére 
l�<ilas·ztó hatálya ·nincs. A kifogásra, annak kC:zhezvétclétől sz['unítot( 1 5  1_1<tpÓÍ1 belül a J(özszolg�ltató válaszolni köteles. 

35. § . 

(1) A fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató szá1nlát bocsát ki,  n1E'._ly alapján a gazdálkodó szerv 
ingatlantulajdonos a közszolgáltstási díjat a Közszo!gá!tató részére közvcllenül - utólag köteles 1negfizetni. 

(2) Túlszá1nlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos ka1natait a J(özszolgáltató visszafizeti vagy az 
ingatlantulajdonos_ írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötele7:ettségbe beszá1nítja. 

(3) - Nein lagaclha\ja n1cg a közszolgáltatási díj 1negfizctését az, aki a települési sz_ilárcl hulladékkal kapcsolatos 
kötclezCuségeit ncin teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatáSt felajánlja, illetve a közszolgáltatás 
tCl,ics_ítésérc vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(4) A h91ladé;kkezclési közszolgáltatás igénybc\·étqléérl az ingatlantulaJdonost terl;clő 9íjhátralék adók n1ódjára behajtható 
köztartozás. 

(5) - Nc111 tagadható meg a közszolgáltatás díjának n1cgfizctésc,_ ha -a l(öZSzolgáltatöt a .közszolgáltatással kapcsolatos 
kötclezett�ége teljesítésében az időjárás vagy 1ná� elháríthatatlan Ük akadályozta és a Közszolgáltató az akadály 
eihárítását követően a legközelebbi gyüjtési napig pótolta a n1ulasztását. 

VII. rész 
Felelősség a hulladékgazdálkÜdási szabál)1ok 

megtartásáért 
1\ltalános jogi felelősség 

36. § 

( 1 )  Aki tevékenységével vagy mu!asztásával s hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó halósági 
határozatban foglalt kötclezctlségét 1ncgszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy k{nosítja, vagy 
tevékenységét a környezetvédchni előírások 1ncgszcgésével folytatja, a n1ás jogszabályokban foglaltak szerinti 
(büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik. 

(2) A jogellenes tevékenységet folytató köteles 
a) az állala okozotl környezetvcszelyeztetést, illetőleg környezetszennyezést 1ncgszüntetni, illetőleg 

környezetkárosítást abbahagyni; 
b) az általa okozott károkérl helytál lni; 
e) a tevékenységet niegclőző kö111yezeti állapotot helyreállítanL 

(3) A jogellenes tevékenységért ,való felelősség - az ellenkező bizonyításáig � annak az ingatlannak a tulajdonosát és 
birtokosát (használójút) egyeten1!egcscn terheli, atnclycn a tevékenységet folytatják, illetőleg folytatták. 

(4) A tulajdonos n1entcsül az egyctcinleges fclclösség alól, hs n1egncvczi az ingatlan tényleges használóját vagy a hulladék 
tulajdonosát, és kétséget kizáróan bizonyhja. hogy a felelősség nen1 öt terheli .  

A hul ladékkezeléssel összcftiggő kötelezettségek ellenőrzése 
37. § 

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések cllenörzését az Ál!anü Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Barcs Városi Intézete végzi. 

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése - a inagasabb szintü 
jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak alapján � a jegyző feladata. A közterületen elhagyott hulladék körében 
az cllenörzés a jegyző, illetve közterület felügyeleti ellenőrzési feladat. 

(3) A környczctvédeln1i hatóságok a külön jogszabályokban incghatározott körben rendelkeznek ellenőrzési és intézkedési 
jogosítványokkal. 
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( 4) J\z ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek és - jogszabályban 1ncghatározott körben - szabálysérlési 
bírságol, i l letve hulladékgazdálkodási bírságot szabhatnak ki. 

I-lullaclékgazdálkodási bír.súg 
38. § 

( 1 )  J\ki tevékenységével vagy inulas?.:tásával: 
a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait 1ncgsérti, 

il letve az azokban foglalt kötelezettségének nen1 vagy ne1n 111cgfclclöen tesz eleget, 
b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötöu hul ladékgazdálkodási tevékenységet engedély, 

hozzájárulás vab'Y bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez, 
e) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások n1egsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja 

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni a 111agasabb színtü jogszabályok alapján. 
(2) A hulladékgazdálkodási bírságol a környczetvédelini hatóság szabja ki. 
(3) A jegyző a külön jogszabályban 1ncghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult. 
( 4) A hulladékgazdálkodási bírság nc1n n1cntesít a büntetöjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelösség, valainint" a 

tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, i llctölcg a 111egfelelö védekezés kialakítására, a ten11észctes vagy 
korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 

(5) A jogerősen kivetett hul ladékgazdálkodási bírság adók n1ódjára behajtható közlatiozás. 
(6) -A bírság 111értékét jogszabályban foglalt felt�telek szerint kell n1egállapÚani. A bírság 1ncg('íl lapítása során fig_ye!c1nbe -

kc!J venni: 
· 

a) a jogsértő 1nagata1iás konkrét veszélyességét vagy kárösító hatását; 
b) a jogsértésnek az ország, illetve a térség buBadékgazdálkodási helyzetére gyakorolt hatását; 
e) a bekövetkezett kár 1nértékét és a hclyreállíthatóság lehetőségét, kár hiányában a jogsértéssel esetlegesen szerzett 

előnyt, elhárított hátrányt. 

VIII. rész 
Sz�bálysérté�ek 

39. § 

( 1 )  Szabálysértést követ. el -- an1cnnyiben cselelonénye.büiicsclek1nénynek vagy 111ás szabálysért�snck nen1 111inösül - éS 
30.000 Ft-ig tc1jcdő pénzbírsággal sújtható az, aki e rc11clclet 10. § ( 1  ), (5), (7),(8), ( 1 0),( 1 1),(12) bekczclésciben, 1 1 .  § 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) bekezdéseiben, 1 2. § (1), (2), (4), (5) (6), (7), (8) bekezdéseiben, 14. § ( 1)  
bekezdésében, 15.§ .(3) , 24 .  § ( 1 )  bekezdésében, 25. § (1)  bekezdés harmadik mondatában megfogalmazottakat,(6) 
bekezdésében valainint a 26.§.(1) bekezdésében-foglaltakat megszegi. 

(2) Aki települési szilárd hulladékot a közteriileten engedély nélkül rak le vagy llelyez el, szabálysértést követ el, és 30.0QO 
Ft�ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) Az e rendeletben 111eghatározott szabálysértések 'telten ért elkövet�jével szcn1ben 500� 10.000 Ft�ig -te1jcdő 
he!yszínbírság szabható ki. 

( 1 )  
(2) 

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 
40. § 

E rendelet 2004. május 1 .  napján lép hatályba. 
A hatálybalépéssel cgyid{jíilcg hatályát veszti az 5./2002.(VIII.30.) rendelet. 
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J .) Edény mérete 
liter 

110 1 

Éves ürítési díj (Áfa-val ) 

Ürítés gyakorisága 
db/év 

26 

2.) hulladékgyűjtő zsák díja: 1 ,:Ft/db. 

1.számú melléklet 

Díj 
Ft/ ürítés 

121.Ft +15% Áfa 

3.620.Ft / edény/ év 

165.Ft+ 15 % Áfa 


