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Liget Krizsdei Onkormanyzat K6pvisel6testiilet6nek
5/2017. (V. 30.) dnkorm6.nyzati rendelete

annak kritelez6 ig6nybev6tel6rdl sz6l6
I 4/20 I 2. (XII. 28.) dnkorm6nyzati rendelet6nek

m6dositris1116l

Liget Ktizs6g Onkormdnyzatinak K6pvisel6testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.Iv|CLXXXV. t6rv6ny
88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazris alapjrin akdztiszlasigr6l, valamint a telepiil6si szilird
hullad6kkal kapcsolatos helyi kdzszolgfultaLisr6l ds annak kdtelez6 ig6nybev6tel6r6l sz6l6 1l/2012.
(VI. 12.) dnkormrinyzati rendelet6t (tov6bbiakban: R.) az aldbbiak szerint m6dositja.

r. $
Az R. preambulumiinak sz<ivege hatilydt veszti, hely6be az alilbbi sz<ivegrdsz l6p: ,,Magyarszdk
K<izs6g Onkorm6nyzatAnak K6pviselotestiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t6rv6ny gg. g
(4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazris alapjrin a kriztisztasdgr6l, valamint a telepiildsi szilird
hullad6kkal kapcsolatos helyi kdzszolgriltaxlsr6l 6s annak k0telez6 ig6nybev6teleiOt az aldbbi
rendeletet alkotja. ,,

2.$
Az R. 2. 5 Q) bekezd6s6ben,,a Hgt. 13. $-6ban foglaltaknak" szdvegrdszhatily1tveszti.

3.$
Az R. V. fejezetben l6v6 sztivegr6sz hatalyifi veszti, hely6be az alilbbi sz<ivegr6sz l6p:
,,(l) Az elktildnitetten gnijtdtt hullad6k a kozszolgaltatl riltal tizemeltetett-hulhaekrijto pontr4
hullad6kgytijt<i udvarb4 ritv6teli helyre, vagy kcizszolgiltatAs k6r6be tartoz6 hullidekot kezel6
hullad6kkezel6 l6tesitndnybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak dtadhat6, vagy ktil6n
gffi t6eddnyben elhely ezhetb.
(2) A teleptil6s lakosai r6sz6re ig6nybe vehet<i hullad6kudvarr6l akdzszolgiltat1 ahelyben szokiisos
m6don 6s honlapjrin- taj.e*gnatlst nyujt. A nyitua tartits ren-dj6t, a hullad6kudvarban gytijthet6 egyes
hullad6kokra 6s a hullad6kudvar igdnybev6teli m6djrira 6. u -.rrnyis6gi korlltot ra ,ona*orO
tajdkoztatist aKlzszolgaltat6 a honlapjrln 6s a hullad6kudvarban kozzitesi.
(3) A Kdzszolg6ltat6 a hullad6kudvar tizemeltet6si szabdlyzatitban meghatirozra a term6szetes
szemdly ingatlanhasnii6 iltal a hulladdkudvarban elhelyezhet6 hulladdkok mennyis6g6t. A
termdszetes szem6ly ingatlanhasnii6 e jogrit csak rigy gyakorolhatj4ha a hullad6kgazd6ftodrlsi
kdzszolgrlltatrisi dijat megfi zette.,'.

szhatiiyht veszti, helydbe ,,a hulladikr6l sz6l6

ly6t veszti, helydbe az alilbbi szcivegrdsz l6p:
em hasznosit6s; a mrivelet abban az esetben is

rgiakinyer6st eredmdnyez.".

Az R. 15. g (3) bekezdds6nek m6sodik mondata n"*t U,$r"ror.
6.$

Dr. Sitkei Luk6cs
jegyz6

Kihirdetve : 2017 . m6jus 30.



Liget K6zs6g Onkorm6nyzat6nak Kdpvisel6-testiilete a helyi 6nkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. dvi

LXV. T<irv6ny (6tv.) 16.$ (1) bekezd6s6bor, valamint a hullad6kgazdri'lkodilsr6l sz6l6 2000. 6vi

XLIII. Tdrvdny (Hgl.) 23.$-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n kiil<inds figyelonmel a 24212000.

(Xn. 23.) Korm. rendeletben, valamint a21312001. (XL 14.) Korm. rendeletben foglaltakra az

al6bbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

iltaldnos re n delkezdse k

1.S

( 1) Jelen rendelet c61ja, hogy Liget k6zs 5gk6zigazgatisi teriilet6n a lakoss6g eg6szs6g6nek

v6delme, valamint Liget k<izs6g termdszeti 6s epitett kiirnyezetdnek meg6v6sa erdek6ben a

telepiil6si szilard hullad6kra vonatkoz6 kdzszolg6ltatast is annak kdtelez6 iginybevdteldt

biztositsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat 6s hat6sk6r6ket, jogokat es

kdtelezettsdgeket, tilalmakat 6s jogk6vetkezmdnyeket a helyi saj6toss6goknak megfelel6en

tendezze.

(2) A rendelet h atblyaLiget kdzsflgkdzigazgatasi teriilet6n beliil a rendszeres

hullad6ksz6l'litrisba bevont, helyi k6zszo196ltatiissal elldtott ingatlanok tulajdonosaira,

birtokosaira vagy haszn6l6ira (tov6bbiakban egyiitt: ,,ingatlantulajdonos") terjed ki'
A rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont teriiletek j egyz5kflt az 1 . szirni melldklet

tartalmazza.

(3) A kiizszolg6ltatas az ingatlantulajdonos 6ltal a k<izszolg6ltat6 szallit6eszk<izeihez

rendszeresitett gffit6ed6nyben, vagy a rendeletben megieldlt egydb m6don az ingatlanon

dsszegyiijtdtt is a k6zszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepiiLl6si szilard hulladdk

begyiijt6s6re 6s rendszeres, illetve alkalmi elszallitrlsara; az ingatlanon iisszegyiijt6tt

lomtalanitas ktir6be vont telepiildsi szilird hullad6k - a kdzszolg6ltat6 tiltal meghatii,rozott

id<ipontban 6s helyen tdrtdn6 - begyiijtdsdre 6s a kdzszolg6ltat6 6ltali elszallitasra;

hulladdkkezelo telepek, hulladiklerak6k ds a hullad6k aramtalanitris6t szol9616

meghatiirozottak szerint gyrijtittt, begyiijtittt 6s elszallitott telepiil6si szilard hullad6k

6rtalmatlanitas6ra terjed ki.
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2.$

(1) A rordszeres hullad6kszdllit6sba bevont tertileten az ingatlantulajdonos a jelen

rendeletben meghatdrozottak szerint jogosult 6s kdteles igenybe venni a helyi

kdzszol96ltat6st.

(2) Gazd6lkod6 szervezet akkor kiiteles a helyi kdzszolg6ltatas ig6nybev6telere, ha a

gazdasdgi tev6kenys6g6vel 6sszefligg6sben keletkezett telepiil6si szilird hullad6k:inak

kezel6sdrdl (hasznosit6s6r6l vagy 6rtalmatlanitrisrlr6l) a Hgr. 13. $-riban foglaltaknak

megfelel6en nem gondoskodik.

(3) A helyi kdtelez6 kiizszolg6ltatrisra vonatkoz6 k<izszolg6ltatrisi szerz6d6s ldtrejdn a

kdzszol96ltat6s els6 igdnybev6tel6vel.

II. FEJEZET

A kiizszolg6ltat6s ellitis6nak rendje

3.$

(1) Liget kdzsdg dnkorm6nyzatri,nak kdpvisel6 testiilete a telepiil6si szil6rd hullad6k

tekintet6ben fenn51l6, a hullad6kkezeldsi kdzszolgiiltatas megszervez6s6re 6s fenntartasdra

ir6nyul6 k6telezetts6ge teljesitesdnek 6rdek6ben 6n6ll6 kdzszol96ltatast szervez.

(2) Liget k6zsd gkdzigazgatAsi teriilet6n a hulladdkkezeldsi k6zszolgrlLltat6s megszervez6sere 6s

fenntarllsra jogosult hulladdkkezel6 a DEL-KOM Kft. (elen rendeletben: Kdzszolg6ltat6),

valamint Magyarsz6k Kiizs6g Nonprofit Kft.

(3) Telepiil{si szilird hulladdk csak az erre a c6lra kijeldlt ds legdlisan miikddtetett

hullad6klerak6 telepen - hullad6k udvarban, vagy a kOzszolgaltat6 6ltat alkalmazott egydb,

jogszab6lyban megengedett m6don, a vonatkoz6 iiaemeltet6si szab6lyok 6s el6ir6sok szigoru

betart6seval szabad elhelyezni.

(4) Az tinkormanyzat sziiksdg eset6n gondoskodik a kdzszolg6ltat6 javaslata alapj6n a

gyrijt6pontok, valamint a lerak6hely kijel6l6s6r6l, a l6tesitm6nyek megval6sitAsiir6l 6s

mrik6dtet6sdr<il a kdzszolgirltat6 ritjan, valamint biztositja a kdztertilet haszn{latit az

indokolt mennyis6gii glujt6eddny kihelyezds'hez, Li,rokisahoz is megkdzelitds6hez.

4.$
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(1) A hullad6ksz6llit6si k6zszolg6ltat6s ig6nybevdtele heti 1 alkalommal ktitelez6.

(2) A szervezett kdzszolgdltauist igdnybe vevtik szAmira a szabvdnyos trirol6ed6nyek

hasznrilata kdtelez6.

s.$

(1) A ktizszolg6ltat6 a teleptil6si szilird hullad6kot heti 1 alkalommal k6teles elsz6llitani. A

sz6llitds m6djrir6l 6s idej6r6l az ingatlantulajdonost a kdzszolgrlltat6 - bel6trlsa szerint -
iriisban vagy kiiz zfltbtel litjin l|j6koztatja.

III. FEJEZET

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

(1) Az ingatlantulajdonos ktiteles a Liget k6zs6g iinkorm6tryzata Altal szervezett

kdzszolg6ltatds ig6nybev6telere: az ingatlan6n keletkezett telepiil6si szili,rd hullad6k e

rendeletben el6irtak szerinti gyiijt6s6re, valamint a sz6llitrisi napokon elszdllitas c6lj6b6l a

kdzszolgaltat6nak titrtdn6 ritadds6ra.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlaniin keletkez<i vagy birtok6ba kertilt telepiildsi szil6rd

hulladdkot a k6rnyezet szennyezdst megel6z6, k6rositas6t kizir6 m6don kdteles gyiijteni, 6s

ahhoz a kiizszolgaltat6 sz6llit6eszk oz'hez rctdszercsitett tri.rol6edeny k<iteles ig6nybe

venni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk gytijt6se soriin megfelel6 gondossdggal kell

eljriLrnia annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k masok 6let6t, testi eps6get, eg6szs6g6t es j6

kdzdrzetdt ne veszdlyeztesse, a termdszetes ds dpitett kdmyezelet ne szemryezze, a ndvdny -
6s 6llatvilagot ne krirositsa, a k6zrendet 6s a kdzbiztons6got ne zava{a, 6s az ingatlanrin

keletkez<t hullad6k mennyis6gdt alacsony szinten tartsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a tiirol6eddnyben az ingatlanon szok6sosan keletkez6 hullad6kot

t6m6rit6s nelkiil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zarolhat6 legyen, valamint az a

hullad6kszriLllit6s sor6n a kdzszolgSltat6 alkalmazottainak eg6szs6g6t ne vesz6lyeztesse, a

g6pi iiritdst ne akaditlyozza, az iirit6 berendezist ne karositsa'

(5) A tr{Lrol6ed6ny mell6 hullad6kot elhelyezni csak a kiizszolg6ltat6t6l v6srirolt, jelz6ssel

ell6tott zs6kban lehet. A jelzett zsi*- ira tafialmazza a telepiildsi hullad6k elsz6llit6srimak,

kezeldsenek 6s rlrtalmatlanit6sanak k6lts6g6t.
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(6) Ha trirol6ed6ny olyan nedves hullad6k ot laitalmaz, amely 6sszetdm6r6ddtt vagy befagyott,

vagy a benne l6v6 hulladdkot rigy dsszeprdseltdk, hogy emiatt a t6rol6ed6ny az el6irl

m6don kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos k6teles a visszamaradt hullad6kot fellazitani 6s a

t6rol6edeny haszn6lhat6v6 tenni.

7.$

(l ) A t6rol6ed6nyben tilos olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, mdrgez6 anyag,

6llati hulla, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gluldkony vagy robban6 anyag, k6 6s

6ptilett6rmel6k, nagyobb terjedelmii, stillu t6rgy stb.), amely vesz6lyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, megrongrilhada a gyiilit6berendezdst,

iiLrtalmatlanitdsa sor6n vesz6lyeztetheti a ktimyezetet, a telepiil6si szil:ird hullad6kkal egyiitt

egydb okb6t nem gyrijthet<i, illetve nem min6siil telepiil6si szilard hullad6knak.

(2) Ha akbzszolgAllat' alkalmazottai meg6llapitjrik, hogy a hullad6k neln a k6zszolg6ltat6

sz6llit6eszkdzeihez rendszeresitett 6s a kiizszolg6ltat6t6l 6tvett tarol6ed6nyben vagy m6s

gyttljtdeszkdzben keriilt kihelyez6sre; illetve a kihelyezett tiirol6eddny a ktizszolg.i,ltat6 6ltal

alkalmazott gdpi tiritdsi m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l - nem

iiritheto; vagy a t6rol6ed6nyben (l) bekezd6sben megieldlt anyagot, t6rgyat helyeztek el;

illetve az tult6ltdtt, a kiiirit6st 6s a hulladdk elszillitris6t jogosultak megtagadni. A kiiirit6s 6s

a hulladek elsz6llit6siinak megtagad6s6r6l a ktizszolg6ltat6 az ok feltiintet6s6vel 6rtesiti az

ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem sz^.llitott hullad6k elsz61lit6s6r6l az ingatlantulajdonos

k6teles gondoskodni.

8.$

(1) A tarol6e.ddnyeket sziiks6g szerint, de legal6bb 6vente I alkalommal ki kell tisztitani 6s

fert6tleniteni. A triLrol6ed6nyek rendszeres tisztitasa 6s fert6tlenitdse az ingatlantulajdonos

feladata, annak kiilts6gei az ingatlantulajdonosokat terhelik.
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e.$

(1) Az ingatlantulajdonos k<iteles a tiiLrol6eddnyeket a hullad€k elsz6llitisa c6lj6b6l a

kdzszolgriltat6 riltal megjel6lt id6pontban, a begytijtdst vd9z6 g6pjd,rmiivel megkdzelithet6

6s iiritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A tarol6eddnyt legfeljebb a sz6llitasi napot megel<iz6

napon I 8 6r6t6l lehet kihelyezni a kdzteriiletre, kiv6ve a tart6san engeddlyezett elhelyezest.

(2) Azokon a teriileteken, ahol a tarol6ed6nyeket a k6zszolg6ltat6nak val6 6tad6s v6gett

kdztertiletre - a forgalom akad6lyoz6sa, illetve v6roskdpi okokb6l - nem lehet kihelyezni,

ott a t6rol6eddnyek kihelyezdsdr6l az ingatlantulajdonos, vagy ki.il6n meg6llapod6s alapj6n,

dij ellen6ben a kdzszolgAltat6 gondoskodik.

10.$

(1) Az ingatlantulajdonos a tarol6ed6nyeket az ingatlan teriilet6n beliil, illetve zrirhat6

hells6gben vagy zitrhat6 tArol6ban kdteles elhelyezni rigy, hogy ahhoz illetdktelen

szern6lyek 6s iiillatok ne ffietekhozzl. A tarol6edenyeket csak a 9.$ (l) bekezdes6ben

megjeldlt id6tartamban lehet kdztertileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6ed6nyeket el6kdszit6-, iirol6 helydt tiszt6n tartani,

titen a h6t6l megtisztitani. A begyiijt6sre alkalmas szennyezett kiiztertlet tisztitdsar6l a

k6zszol96ltat6 kdteles gondoskodni.

(3) Tilos a tr{rol6ed6nyek k6rny6k6t, megk6zelit6si ritvonal6t tri.rgyak elhelyez6s6vel vagy

parkol6 g6pj6rmiivekkel oly m6don elz6rni, amely a tarol6eddnyeknek a gyakorlatban

kialakult m6don tdrt6n6 iiLritdsdt akadiiyozza.

IV. FEJEZET

A kiizszolgiltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

11 .$

(2) A tarol6ed6nyekben okozott krlrokat a k6zszolg6ltat6 t6ritdsmentesen k<iteles kijavitani,

amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A krizszolg6ltat6nak az ebbol

ered<i karbantartrisi munkriLk, valamint a javitas id6tartam6ra helyettesit6 tarol6ed6nyt kell

biztositania. Amennfben a kri,rokozris nem rohat6 fel a k6zszolg6ltat6nak, a

haszn6lhatatlann6 viilt t6rol6ed6nyek javitrisa, p6tlisa, illetve cserdje az ingatlantulajdonost

terheli.
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(3) Az elhaszn6l6dott trirol6ed6ny p6tl6sri,r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell

gondoskodnia.

(4) Anagy darabos hullad6k (lomb), tov6bbri a naponta szok6sosan keletkez6 hAztart6si

hulladdk mennyis6g6t meghalad6 falomb 6s kerti hullad6k szervezett gyilLjtds6r<il,

elsz6llitdsdr6l 6s 6rtalmatlanit6s:ir61 (lomtalanitds) a kdzszolgaltat6 6vente legal6bb 1

alkalommal t6rit6smentesen gondoskodik. A h iatartl|si veszelyes hullad6k szervezett

g).rijtisdrol, elszrillit6s6r6l ds iirtalmatlanit6srlr6l a kdzszolgaltat6 t6rit6s ellendben, az

ingatlantulajdonossal kiitiitt kiildn megilllapod6s alapjan gondoskodik.

(5) A lomtalanitrls idopontjdr6l, valamint teriileti felosztas6r6l akdzszolgiitato 2 heltel

kor6bban tajdkoztatja a telepiilisi dnkormanyzat j egyzff16t, aki err6l 6 napon beliil a helyben

szok6sos m6don 6rtesiti az ingatlantulajdonosokat.

(6) A k<izszolg6ltat6 a rendelet h atalya al6 tartozl ingatlanon keletkezett hullad6kot a jelen

rendeletben irt szab6lyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijeliilt hullad6klerak6

telepre, illetve annak 6rtalmatlanitasrir6l mr{s, a szakmai k6myezetv6delmi szabrilyokat

megtart6 m6don gondoskodni.

V. FEJEZET

A kiizszolgriltatis dija

12.$

(1) A hullad6kgazd6lkod6sr6l s2616 2000.6vi XLVII. tv.23. $ f') pontj6ban kapou

felhatalmaz6s alapj6n a telepiil6si dnkormiinyzat a hullad6ksz6llitrisban bekapcsolt

maganszern6ly ingatlan tulajdonosokra kiizszolgaltatesi dijfizetesi k6telezetts6get ii,llapit

meg.

(2) A gazd6lkod6 szervezetekre, akik e rendelet 2 $ (2) bekezd6se szerint a szilard hullad6k

kezel6sdr6l nem gondoskodnak, az 6nkorm6ny zat k,zszolgltatasi dijat 6llapit meg.

(3) A kiizszolg6ltat6si dij egy dves dijfrzetdsi id6szakra sz6l. A k6zszolg6ltat6si dij

szirnitts ta szolg616 dijk6plet, a dijsz6mitas m6dszertan6t e rendelet 1. sz. mell6klete

tartalTnazza.
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(4) Az dnkormdnyzat a telepiil6si hullad6kra vonatkoz6 k6zszolg6ltat6si dijat az

eg)'tdnyez6s kdzszolg6ltat6si dij alapj6n rillapitja meg. A fizetend6 kdzszolgdltatasi dij a

dijkalkulrici6 alapjan I 1.500.-Ft, melyet az nkorminyzat a Hgt. tv. 23. $ f.) pontj6ban

kapott felhatalmaz6s alapj6n m6rs6kli 6vi 8.800.-Ft <isszegre.

(5) A kdzszolgdltat6si dijat akozszolgiltatirsi dij fizet6s6re kdtelezett - gazd6lkod6

szervezet 6s az ingatlar, tulajdonos sz6mla ellendben az dnkorm6nyzat k<ilts6gvet6si

sz ml6j6ra 6vi k6t egyenl6 r6szletben m6rcius 15, illetve szeptember I 5-ig fizeti meg.

(6) A telepiil6si <inkormrinyzat a hullad6kgazd6lkodasr6l sz6l6 2000. 6vi LXIII. w. 59. $ (1)

bekezd6s6nek j.) pontja alapjan kapott felhatalmaz6s alapj6n megalkotott, a tel€piil6si szil6rd

hullad6kkezel6si k6zszolgriltat:isi dij meg6llapit6s6nak r6szletes szakmai szab6lyair6l sz6l6

242|2OOO. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. $ foglaltaknak megfelel6en a kd zszolgilhat6nii

felmertilt kiilts6geket, a kdzszolg6ltat6val kdtdtt k6zszolg5ltatasi szerz6ddsben

meghat6rozott m6don 6s gyakorisdggal - m6s forrdsb6l - (saj6t bevdtel) - megtdriti.

VI. FEJEZET

Kiizteriileten keletkez6 hullad6k gyiijt6se 6s elsz6llitdsa

13.$

( l ) A k6zteflileteken keletkez6 haztartdsi 6s egydb szilird hullad6kot kizriLr6lag a kijeliilt

hulladdklerak6ban (3. $ (3) bek.) lehet elhelyezni, amelyr6l az r:trrormfill.yzat a

kdzszolg6ltat6s keretein kiviil, kiildn szerz6dds alapjan gondoskodik.

(2) Az illeg6lis hullad6klerak6k felszri,rnol6s6r6l az 6nkorm6,nlzat a ktizszolgrliltatas

keretein kiviil gondoskodik.
VII. FEJF-ZET

Fogalom meghat6rozdsok

14.$

1. Ingatlan: a kdzszolg6ltatrlsba bevont teriileten fekv<i egylak6sos lak6 - vagy lak6s

celjara haszn6lt epiilet, a t6bb lakasos epillet lak6sonkent, illetve a sz<ivetkezeti, t6Lrsash6zi

6piiletben l6v6 lak6s, valamint a nem lak6s c6ljrira szolg6l6 azon helyisdgek, amelyekben a

fogyaszt6i tev6kenys6g sorrfur hullad6k k6pz6dik. Jelen rendelet alkalmaz6s6ban ingatlannak

min6siilnek a gazd6lkod6 szervezetek nem lakes cdljrira szolg6l6 azon helyisdgei,

amelyekben a fogyaszt6i tevdkenys6g soran hullad6k k6pzodik 6s a hulladdk kezel6sirol

nem gondoskodnak az 6r. 3 $ (2) bekezd6s6ben meghatriLrozott m6don'
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2. Telepiil6si szil6rd hullad6k:

a.) hdztarlasi hulladdk: az ernberek mindennapi 6lete soriln a lakrisban, valamint a

pihends, iidiil6s c6ljara haszndlt helyis6gekben 6s a lak6hazak k6zds haszn6latu

helyisdgeiben 6s teriiletein, val anint az int6zm6nyekben keletkez6, veszdlyesnek nem

min6siilo hullad6k,

b.) kt)zterilleti hulladdk: ktizforgalmri ds ztildteriileteken keletkez6 hullad6k,

c.) hdztartdsi hulladdkhoz hosonli jelleg'fr ds dsszetdtelfi hulladdk: gazdashgi

v6llalkozasokndl keletkez6 - kiildn jogszab6lyban meghat6rozoft - veszdlyesnek nem

min6siilo szilird hullad6k, amely ahlztartesi hullad6kkal egyiift kezelhet6.

3. Hullad6kgyiijt6 udvar (hullad6kudvar): az elktildnitetten (szelektiven) begyiijthetti

telepiil6si szilird, valamint a kiildn jogszab6tryban meghatarozotlak szerint veszelyes

hullad6kok 6tv6t el€re 6s az elszllitrisig elkiiliinitett m6don tiirtdn6 triroldsrira szolg6l6,

feltigyelettel ellatott, zirt be gyfiLj t<ihely.

4. Hullad6kg5riijt6 sziget (rytjt6sziget): a h6ztartasokban keletkez6, hasznositiisra

alkalmas, kiilonbdzo fajt6jri, elkiiltinitetten gyiijtittt, hintarlisi hulladdk begyujtds6re

szol9616, lak6<ivezetben, k6zteriileten kialakitott, feliigyelet n6lkiili, folyamatosan

rendelkezdsre all6 begytijt6hely, szabv6nyositott eddnyzettel'

5. Gyffjt6pont: ak6zszolg6ltal6s keret6be tafioz6 azon ingatlantulajdonosok telepiil6si

szil6rd hullad6k6nak - meghataro zofi .vagy meghatarozatlan id6tartamig - riwdtel6re kijeliilt

helye, ahoruran a kdzdssdgi vagy a sz6llitasi napon kihelyezett egydni t6rol6ed6nyb6l tttrt6n6

elsz6llit6s6val teljesiti a kiizszolgaltat6 a kdzszolgaltat6si k6telezetts6g6t'

6. Atrak66llomris: a telepiil6si szil6rd hulladik begyfljtdsdnek is sz6llitasdmak

elkiildnit6s6re szolgal6 z6rt, kdriilkeritett l6tesitrn6ny, ahol a telepiil6si szilard hullad6kot a

specialis gytljtiijarmiibtil zi{r1 rendszerti kont6nerbe iiritik, illetdleg a zi,rt kont6nert

(felepitm6ny) iirit6s n6lkiit a tov6bbsz6llitasig ideiglenesen taroljak'

7. Telepiil6si szilird hultad6k terak6 telep (a tov6bbiakban: hullad6klerak6):

miiszaki vddelemmel ldtesitett, folyamatos ellen6rzist biztosit6 rendszerrel ellatott, a szilard

hullad6k fiild felszindn vagy Iijldben tdrtdno iiLrtalmatlanitiis6t szolg6l6 miitargyak 6s

kiszolg6l6 l6tesitmenyek 6sszess6ge.

8. Nagy darabos hullad6k (tomb): a telepilesen a hdztartasokban keletkezett azon

hullad6k (haztart6si berendez6si, felszerel6si trirgyak, eszk<iz6k 6s anyagok), amely a

kiizszolgriltatas keretdben rendszeresitett t6rol6eddnyzetben nem helyezhet6 el.

g. Biol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalmt

hullad6k, am.i anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talaj6l<il6nyek vagy enzimek

segits6g6vel) lebonthat6.
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10. Vesz6lyes hullad6k: olyan hullad6k, amely a Hgt. 2. szimt mell6klet6ben felsorolt

tulajdonsigok kdziil eggyel vagy t<ibbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy

6sszetev6ket tartalmaz, eredete, 6sszetdtele, koncentrrici6ja miatt az eg6szs6gre, k$myezetre

kockazatot jelent.

11. Artalmattanitds: a hullad6k okozta kiimyezetterhel6s cs6kkent6se, k6myezetet

veszdlyeztet6, szeruryezo, krirosit6 hatris6nak megsziintetdse, kizariisa - a kdrnyezet

elemeit6l t6rt6n6 elszigeteldssel vagy anyagi min<is6g6nek megviiltoztatas6val -, a Hgt. 3.

sz6mt mell6klet6ben felsorolt eljrir6sok valamelyikenek alkalmaziis6val.

12. Kezel6s: a hulladdk vesz6lyeztet6 hatasainak csdkkent6sdre, a kdmyezetszennyezds

megeloz6s6re 6s kizirisdra, a termel6sbe vagy a fogyasztrisba tdrtdnS visszavezetdsdr

irrinyul6 tev6kenys6g, valamint a kezelest megval6sit6 eljri,r6s alkalmaz6s4 bele6rtve a

kezel6tdtesitm6nyek ut6gondoz6srlt is.

13. Beryffjt6s: a hulladdknak a hulladdk birtokosait6l tdrt6n6 dtvdtele a hulladdk birtokosa

vagy a begyrijt6 telephely6n, tov6bbd a begyilit6helyen (gyiijt<ipontokon, hulladdkgyrijt6

udvaron, t6rol6-, kezel6telepen) ds a toviibbi kezel6s drdek6ben t6rtin6 6sszegytjtds,

vrilogat6s a begyiijt6 telephelydn'

14. Szfllitds: a hulladek telephelyen kiviili mozgat6sa, bele6rtve a szallitmrinyoz6st 6s a

fuvaroz6st is.

t5. Kdzteriilet kezel6je: Kiizsdgi Onkormanyzat

VIII. FEJEZET

Hatdtyba l6ptet6 6tmeneti rendelkez6sek

1s.$

(l) Erendelet2013. janurir I' napjri.n lep hat6lyba'

(2) 13. $. (2) bek. szerinti kdzszolgriltat6si szerz6d6st a kdzszolg6ltat6 az $nkormilnyzattal

kiiti meg.

A kiizszolg6ltat6si szerz6d6s szerinti dijhzet6si kdtelezetts6g az OnkormAnyzatot terheli.
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(3) A kdzszolg6ltat6 2003.07. 01. napj6t kdvet6en a nem szabv6nyos, illetve az ir6sbeli

szerz6ddst6l elt6rri tarol6eddnyben l6v<i hulladdk elsz6llitrlsrit jogosult megtagadni.

A k6zszolg5ltat6 a kiSzszolgAltatsi szerz6d6s megkdtdsdnek id<ipontjriig fennrlll6 dijkdvetel6sdt a

k6zszolgilltat6si szerz6d6sben meghatiirozott t6rol6ed6ny m6ret6t 6s dij6t alapul v6ve egy dsszegben

6rv6nyesiti.

Lige! 2012. december 1 3.

Vargan6 Szab6 Gabriella

polgri,rmester
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T:inry: Hullad6kgazd6lkodisi
rendeletek megkiild6se

Tisztelt Cim!

Csatoltan m telepiil6sek vonatkozeseban a regi 6s irj.m6dosit6

rendeletek a lkit'isri'ra vonatkoz6an tovibbi szives felhasznilasra'

Dr. Sitkei Lukics jegyzo me gbizisib6l kiadminyozta:
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