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Lipt6d kiizs6gi 6nkormdnyzrt 7 /2002.(XII.23.)Onkorm.sz.rcnrlelctc a telepiil6si szil6rd
ds folv6konv hullad6k kezelds6nel!$zabdlvai16l.a-hullad6k-kczcl6si kiizszolqdltatds16l

Lipt6d Kdzsdg OnkorrniinyzatinakKipviseeotestiitete a ,,helyi dnkormdnyzatokr6l " sz6l6 1990.
dvi LXV.tcirvdny 8.$( I )bekezd6sdberr 6s a ,,hutladdkgazd6tkodiisr6t" sz616 2000.6vi XLIII.tiirveny
2l .$( I )bekezdisdben kapott felhatahnazds alapjiln,"a telepiildsi hulladdkkezelesi k<izszolg6ltatdsi
dij meg-6llapft6srinak riszletes szabdlyai16l" sz6l6 242/2000.(X11.23.)Korrn.rendelet rendelkezdsei-
re figyelernrnel a krjvetkezb rendeletet alkoda:

I.FEJEZET

Attatdnos rcndelkez6sck

l.s

( I ) Lipt6d kdzsdg Onkorrndnyzata (tov6bbiakban:drrkorrn6nyzat) ezen rendetetben fogtaltak sze-
rint tovdbbra is megszervezi a hulladdkkezel6si krizszotgriltat6st a telepiildsi folydkony ds szi-
l6rd hulladdk rendszeres gyiijtdsdre,elsz6ll(tdsdra,kezel6sdre 6s 6rtalmatlanit6sdra.Az 6nkor-
milnyzat e tevdkenysdg elldtrisdr6l helyi krizszolgdltatds itjrin gondoskodik.

(2) Akdzszol96ltatris cdlja a k<iztisztasrig,a telepi.ildstisztasdg biztositdsa,a kozegdszsdgiigy,vata-
mint a terrndszetbeni ds az dpftett kdrnyezet v6dehne.

(3) A kdtelez6klzszolgdltat6sra vonatkoz6 rendelkezisek c6lja a k<izszot96ltatds kiszdrnfthat6s6-
ga,folyamatos ds biztonsdgos el kitdsa,ezen tev6kenys6g eilen6rizhet6sEge.

(4) A teleptildsi folydkony ds szilfrcl hulladdkkalkapcsolatos helyi szolg6liatds Lipt6d kcizsdg (to-
vribb i akban : kdzs6g) m i ndenko ri klzigazgatas i terii let6re terj ed ki.

(5) A ktizsigkSzigazgatdsi teriiletdn ldv6 vatamennyi ingatlan iulajdonosa,birtokosa vagy haszn6-
l6ja (tovdbbiakban:ingatlantulajdonos) az ingatlani{n keletkez6 telepiilisi foty6kony is szil6nl
hulladdk gyiijtdsdrol ds annak begyiljtisdre fetjogositott ds engeddllyet rendelkez6 hulladdkke-
zeldnek tdrtdn6 etad6ser6l az e rendeletben meghatirozottm6don k-oteles gondoskodrri.

(6) Tilos a foly6kony es szil6rd hullad6kot elhagyni,kcizteriiletre,il6vizekbe,iapaddkvfzetvezeto
drokba,nyilt csatorrl6ba kiengedni,a gyiijtds,begyiijtds,lerakds ds rirtatrnatlanfi6s szab6lyait6l
eltdr6 rn6don felhalmozni,ellenorizetlen kdri.ilrndnyek kcizdtt elhelyezni,t6rolni 6s kezelni.(7) A kcizsigkdzigazgatdsi teriiletdn a tetepiildsifoty6kony 6s szil6rcl hulaaencat kapcsolatos k<i-
telez6 helyikdzszolg6ltatris teljesftds6re jogosutt,ittet6ieg kcitetezett k6zszol96ltatb:
- folydkony hulladdkkal kapcsolatos krizszotgiiltat6:- Bencdck Istvin (Moii6cs,B6ke u.I g.sz.)
- szil6rd hullad6kkap kapcsotatos k<izszotg6ttat6 :- a DEL-coM Kft.
(tovdbbiakban valamennyi vonatkozds6ban : krizszol 96ltat6).

(l)

(2)

2.$

A kcizsdgi tinkorrndnyzat a hulladdkgazddlkodrisi fetadatainak eilritrisa drdekdben - a sziiksdges
rndrt6kben - egyi.ittrn iik6d ik m6s terepii ldsek rinkorrn6nyzataival,
Az egyi.ittrniikddds tartahniit,terjedetrndt ds fettdteteit kil.in srerrodds r6gzfti.

3.$

E rendelet alkal rnaziisiiban :

I ' tclcpiil6si hullad6k: a hdztart6sokb6l szdrrnaz6 - rendszeresen vagy alkalrnilag kipz6do - fo-ly6kony ds szil6rd hullad6k,illetoteg a hiiztartdsi hulladdkhoz hason16 jellegii ds 6sszetdtelti,azzal egyiLl kezelhet6 rnds huttaddk,kivdve az egydbjogszabdlyokban meghat6rozott vesz6lyes
6s a radioaktfv hulladdkot;

2' hdztartds: a lakris,pihenis,i.idi.il6s c6ljait szol9616 ingatlan,ftiggetlentil att6l,hogy az adott ingat-
^ lun rnag6n (kiikin) vagy kozris tulajdonban van_e;3' lomtalanftds ali tartoz6 telcpiil6si szildrd hullarldk: azazalkalmilag kdpzodcitt vagy felhal-moz6dott telepiil6si szildrd hulladdk,amely a kcizszolgriltatast vdgz6rr"otgattutJ atial rendszere-
. sftett gytijt6eddnyzetben m6rete uugy n'e't'.,yis6ge rniitt nem hellezhet6Il;4' ingatlantulajtlonos: az atermlsz.Gr uugy.log izerndly,illewe jogi szerndlyis6ggel nem rendel-kez6 szervezet,akinek/amelynek ingattanrlnieLpiil6si tiilara hulladdk keletkezik:
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drtalmatlanit6hcly: a telepiil6si szildrd hullad6k iirtalmatlanftds6t szolg6l6 - kizilr6lag erre a
c6lra l6tesiteft ds az dnkormdnyzat altal erre kijetcilt - lerak6hely,ldtesftrndny;
hasznosit6hely: a telepiildsi szil6rd hulladdknak vagy valamely tisszetevojdnek a termelisben
y.agy a szolg6ltatdsban tiirtdn6 felhaszn6ldsdra szolg6l6,kizAr6lagerre a cdlra ldtesftett is az
Onkorm6rryz t 6ltal ene kijeldlt ldtesftminy;
hulladdkkczcld: aki a teleptl6si foly6kony vagy szildrd hullad6kot gazdasilgi tevdkenysdge
kiir€ben az ingatlan tulajdonos6t6l 6tveszi,begyiljti,elszdllftja,t6rolja,hasznosida,illetve 6rtal-
matlanftja;
hulladGkkczcl6si tcv6kcnys6g: - folyikony vagy szil6rd hulladdk begyiijtdse,sz6litisa,el6keze-
lise,t6roldsa,hasznosft6sa ds 6rtahnatlanftdsa;
hullad6kgazddlkodds: a hulladdkkal risszefiiggo tev6kenysdgek rendszere,beledrtve a hulladdk
keletkez6s6nek rnegel6zdsdgmennyisdgdnek 6s veszdlyessdg6nek csiikkentdsdt,ezek tervez6s6t
6s ellencirzdsdt,a kezel6 berendezdsek 6s l6tesitm6nyek iizemeltetdsdt,bezdrdsrit,ut6gondozds6t,
a miikcidds felhagyds6t kiivetb vizsgrilatokat,valamint azezekltez kapcsol6d6 szaktarrdcsaddst
6s oktat6st;

10. szolg6ltat6:Lipt6d kdzsdg kdzigazgatisi teriiletdn a telepiildsi folydkony vagy szikird hulladdk-
kal kapcsolatos helyi k<izszolgdltat6s elldtdsdra az e rendelet szerint kiz6r6lagosan feljogositott
hullad6kkeze16;

I I . hulladdkkezel6si kiizszolgiltatis:az ezen rerrdelet 3.$ 1. pon{6ban rnegleltilt telepi.ildsi folyd-
kony vagy szil6rd hulladdknak a feljogositott szolgriltat6 6!tal az ingatlantulajdonosokt6l tdrtd-
n6 rendszeres begyiijtdse,elsz6llft6sa,t6rol6sa,6rtalmatlanft6sa ds hasznositdsa (hullad6k kezeld-
se),illet6leg kezel6 l6tesftmdny iizemeltetdse,miikddtetdse;

12. kiizszolgiltatisi dij: az ingatlantulajdonos 6ltala kdzszolg6ltat6s ig6nybevdtelddrt a szolg6lta-
t6nak fizetend6,azOnkorrndnyzat rendeletdben meghatdrozott mennyisdgre,vagy dfjfizetisi i-

d6szakra vonatkoz6an meg6llapitott dij.

Az 6n ko rmi nyzat kiizszolgdltatdssal kapcsolatos feladatai

4.$

( I ) Az Orrkorrndnyzat az irrgatlantulajdonosoknSl keletkez6 telepi.il6si folydkony 6s szil6rd hulla-

d6k kezeldsere hulladdkkezel{si kcizszolgdltat6st szervez 6s tart fenn.

Feladatai e tekintetben kiiltindsen:
a) a helyi k<izszotgdltat6s kdr6be tartoz6 teleptldsi folydkony 6s szil6rd hulladdk rendszeres

begyiijt6sinek,elsz6llit6s6nak 6s 6rtalmatlanft6sdnak megszervez6se;

b) a k6zizol96ltatdsok ell6t6srira szolg6ltat6k kiv6laszt6sa,a szol96ltat6val szerz6dds megkti-

t6se;
c) gondoskod{s a szolgiiltat6 rendelkezdsdre bocsdtott teleptil6si szil6rd hulladdk elhelyez6s6-

ie szol9616 irtahnatlanit6hely,hasznosit6hely kialakittat6s6r6l,fenrrtartatds6r6l,tizerneltetd-

s6nek megsziintet6sdnek,illetve rekultivdldsdnak biztosftds6r6l;

d) a ktizszolgdltat6si diinak 6s a dfjfizetds rendjdnek meg6llapitrisa,

.i a teleptit6ii foly6koiry 6s szil6rd hulladdkkal kapcsolatos egyes - jogszabr{lyban rneghat6ro-

zott - hat6s6gi jogktirtik gyakorldsa;

0 a k6zszolg6ttlutaril tisszJiUgg6 - egydb jogszab6lyokbarl nem rendezett - dnkorm6rryzati

feladat- ds hat6skdriik meg6l lapitdsa;
(2) A telepiil6si folyGkony trullaldkml kapcsolatos kiizszolgiltatds az annak ell6t6s6ra feljogosf'

tott szolg{ltat6 sz6llit6lszkoz6ben az ingatlantulajdonosok ingatlan6n elhelyezett zArt szennyviz-

trirol6bair 6sszegyiijt6tr 6s a szolg6ltat6 6ltal alkaimazott eszkdzzel kiszippant6s 0tj6n rendelkezd-

sire bocsdtott,"Jlt"n rendelet 3.$ l. pontjdban megiettilt teteptil6si folydkony hullad6k elhelye-

zese 6s 6rtalmatlanitdsa c6lj6b6l tdrtdn6 rendszeres elszillit6s6ra terjed ki.

(3) A telepiil6si szik{rd hullai6kkal kapcsolatos kiizszolgiltatfs az annak ell6t6s6ra feljogos(tott

szolg6itat6 szdllit6e szk1z1hezrendsziresitett gyiijt6eddnyben,a k6ztertileten vagy az ingatlanort

tissz-egyiijtiitt 6s a szolg6ltat6 rendelkezdsdre bocsdtott,a jeterr rendelet 3.$ l. pontj6ban rnegie-

Ititt teiipitesi szil6rd trittaaet elhelyezdse cilj6b6l tort6n6 rendszeres elsz6llft6s6ra terjed ki.

(+) Azo,rf.o*enyzat a telepiil6si fotyEkony es slil6rd hullad6kkal kapcsolatos feladatainak megva-

l6sit6sa sor6n - a hulladdkgazd6lkod6siiorvdnyben megfogalmazott c6lok el6r6se 6rdek6ben -

egyiittmtikddik m6s telepiit6si es tdrsdgi <inkormanyzatokkal.
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Az ingatlantulajdonos kiitclezcttsdgci

s.$

(1) Az ingatlantulajdonos kciteles az ingatlandn keletkez6 telepiildsi folydkony 6s szil6rd hulladd-
kot az e rendeletben meghat6rozott m6don ds helyen gytijteni,tovribb6 hasznosft6s6r6l vagy
6rtalmatlan ft6s616l gondoskodni.
Alapvet6 kriteless6ge e tekintetben,hogy:
a) a telepiildsi folydkony 6s szil6rd hulladdkot - kiil6n0s tekintettel a hulladdk tovr{bbi keze-

f€sdre - azelsz|llitisra t6rt6n6 dtvdtelig gytijtse 6s t6rolja,
b) az ingatlanin keletkez6 telepiil6si folydkony ds szil6rd hulladdk kezetdsdre az Onkormdny-

zat iital szervezett kiizszolgdltatdst igdnybe vegye,illetve a hulladdkot a begyiijt6sre e ren-
deletben feljogosftott hullad6kkezel6nek etadja 6s a k<izszolg6ltat6si dijat kifizesse,

c) a teleptil6si foly6kony ds szil6rd hullad6k gyiijtdse sor6n megfelelo gondoss6ggalj6rjon el
annak drdek6ben,hogy a hulladdk rnrisok dlet6t,testi dpsdgdt,egdszsdgdt ne veszdtyeztesse
ds j6 k6zdrzet6t ne sdrtse,a kdzsdg terrndszetes ds dpftett kcinryezetdt ne szennyezze,a n6-
viny- ds 6llatvil6got ne kdrositsa,a kdzrendet 6s a kdzbiztons6got ne zavaria,

d) az ingatlan6n keletkezo teleptil6si szil6rd hulladdk mennyisdgdtalacsony izinten tartsa.
(2) Az ingatlantulajdonos ktiteles a szolgiiltat6nak bejelenteni,ha tulajdonosvitltozils vagy egydb ok

fblyt6n a kozszolg6ltatds igdnybevdteldre kdtelezettd vriliklneg kelljelcilnie egyben - ai ingatla-
non keletkez6 rendszeres h6ztart6si szildrd hulladdk esetdben - az ingatlarron lak6k szdmdt,rrern
rendszeres szil6rd hullad6k esetdberr pedig a v6rhat6arr ketetkez6 hullad6k mennyisdgdt.

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheliaz (1) bekezddsben fogtalt kdtelezettsdg u, oiyu,r beipfttet-
len irrgatlana tekintetdben,ahol nem tart6zkodik 6s telepiildsi szil6rd hullad?k sem ketetkezik.

@) Az az ingatlantulajdonos,akinek ingatlandn telepi.itdsi szildrd hulladdk ketetkezik,de az ingatla-
na egyidejiileg gazdiilkod6 szervezet cdgnyilvrintartdsba bejegyzett szdkhelydiil , telephely6til
vagy fi6ktelepdiil is szol96l,kdteles a telepiildsi szit6rd hulladdkdt a gazd6tliod6 szervezetrrck az
ingatlattott folytatott gazdasd,gi tevdkenysige sordn keletkezett teleptildsi szil6rd hullad6kt6l el-
kiil6nftet-ten gytijteni 

9s a1a a kcizszolgiiltatdst ig6nybe venni,felt6ve,hogy az ingatlanon ketet-
kezett dsszes telepiilisi szil6rd hulladdkra nem a betyben szervezett kdtel;26 k6z-szolg6ltat6st
veszi iginybe.

II. FEJEZET

A hullad6kkezel6si hclyi kiizszolgdltat6s cll6t6s6nak rcndje,
a ktizszolgdltatfs kdtetez6 ig6nybcv6tele

6.$

(]) At ingatlantulajdo-nos kciteles a szolgdltat6k dltal nyujtott kozszolgiittatrist ig6nybe venni.(2) | helyi kdzszolg6ltatds.k<irEbe azingatlantulajdonos es a szolg6lta't6 k6z6tt;'jo;viszonyt - a te-
lepiif dsi szikird hulladdkra vonatkoz6 k<izszotgdltatds esetdben - az a t6ny ltozza tdtre,liogy a
szo196ltat6 az ingatlantulajdonos szilmilra a krizszotg6ttatdst felajdnlja,illltu" u kdzszolg6liat6s
teljesftdsdre rendelkezdsre 6l l.

(3) A telepiildsi folydkony hullad6k vonatkoziisiiban a helyi kdzszolgdltatds k<ir6ben az ingatlantu-
lajdonos ds a szolgriltat6 kcizcittijogviszonyt az a tdnyirozzaldti,ltogy az ingatlantulajdonos a
szolgdltat6nil megrendeli a kdzszolgdltatrist (szennyvizszippantrist) 6l a kozJzolgdltatls teljesf-
tdsdre rendelkez6sre 6ll.

(4) A ktizszolgdltatds teljesftdsdnek feltdtetei16l,az abban bekcivetkezett vdltoz6sokr6l - a szolg6l-
tatds rnegkezddse,illet6leg a v6ltoziis bevezetdse ekitt - a szotg6ltat6 az ingattantulajdonosokat
fr6sban koteles 6rtesiterri vagy felhfv6s k6zz6tdtele ttjrin trijikoztatni ,(5) A telepiil6si szikird iullad6k begyiijtdsdnek,elszdllitdirinatirendj6t ( gyakoris6grit,frtvonal6t is
id6pontjrit) - a keletkez6 hulladdkmennyisdgek figyelembevitel6vei Ia szolgeTtat6 kriteles el-
k6sziteni 6s arr6t az ingatlantutaidonosokatlvdltozds eset6n is) 6rtesfteni.
A telepiilisi szikird hulladdk elszritlftrisdnak tervezett rendjit az <inkonn6 nyzat -a szolg6ltat6-
val egyeztetett rn6don - hagyja j6vri.
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(6) A telepiil6si szil6rd hulladdknak nem min6sii16 hulladdk keletkezdsdnek tdnydt az ingatlantulaj-
donos kdteles az dnkormiinyzatnak bejelenteni.A bejelentdsben az ingatlarrtulajdonos kdteles
megielOlni azokat a kdriilmdnyeket,amelyek rniatt az adott hulladdk keletkezett es arnelyek mi-
att az nem min6stilteleptildsiszil6rd hulladdknak,tov6bb6 azokatazint|zkeddseket,amelyek
fid6n a hulladek kezel6s€r6l gondoskodik.

(7) A szolgdltat6 6s az ingatlantulajdonos jogaira ds ktitelezettsdgeire,valamint a kozszolgdltatds
teljesites6re vonatkoz6 szerzodds tartalmi elemeire ezen rendelet 7.$-riban foglaltakat kell al-
kalmazni.

(8) Amerrnyiben ezen rendelet 3.$ l.pontjriban meghat6rozott telepiil€si szil6rd hullad6knak nem

min6stil6 hulladdk - kereskedehni,szolg6ltat6 vagy egy6b gazdasdgi tevdkenysdg folyt6n -
kdzteriileten keletkezik,a tevdkenysdg vdgzdsdre kiadott kdztertilethaszn6lati engeddly birtoko-
sa,illet6leg a kiizteriilethaszndlati dijat/ktizteri.ilet-fenntartdsi hozzdj6ruList fizet6 ,illet6leg k<i-

teles az <inkonndnyzatrrak bejelenteni,hogy hulladdkdnak tisszegyiijt6sdr6l,elsz6llittdsdr6l ds

kezeldsdr6l hogyan gondoskodik.A ktizteriiletlraszndlati enged6ly megadds6t az onkormiinyzat
a kcizterii leten keletkezett hu I laddk haszrrril6 6ltal i elsz6l I ft6s6hoz k<itheti.

(9) Az (l) bekezddsben meghat6rozott ingatlantulajdonosokra a Hgt. 51 .$(l)bekezddsdbe foglalt
ktitelezettsdg nem terjed ki,a n6luk keletkez6 hullad6kok nyilv6ntart6s6r6l 6s bejelentdsdrol a

szol96ltat6 a kiiltin jogszabdlyokban rneghatiirozottak szerint gondoskodik.

A h ulladdkkczeldsi kiizszol giltatis tclj esitdsdrc vonatkoz6
szerz6d6s cgyes tartalmi elemci

7.$

A telepiil6si szilSrd hulladdkkal kapcsolatos hulladdkkezelds helyi kiizszolgdltatds keretdben

tdrtdn6 ig6nybev€tel6r6l sz6l6 szerz6ddsben meg kellhatdrozni :

a) a szerzldb - szolg6ltat6 ds megrendel6 - feleket,
b) a ktizszolgdltatissal irintett ingatlant,
c) a kiizszol96ltatris igdnybevdtel6nek kezd6 napjdt,
d) a teljesftds helydt,
e) a megrendelo rendelkezdsdre bocs6toft,illet6leg a megrendel6 tulajdondt kdpez6 6s a hulla-

d6k gyiijt6s6re szolg6l6 gyiijt6eddnyt - iirtartalorn 6s darabsz6m szerint,

f) az iiritdsi napok megieliil6s6vel az elsz6llft6s gyakorisdgdt,

g) a megrendelo 6ltal bejelentett,rneghat6rozott - ingatlanon el6rel6that6lag keletkez6 - hulla-

ddk mennyis€gdt,amelyre a k<jzszolgdltatdst igdnybe veszi,

h) a gyi.ijt6ed6ny haszndlat6nak jogcim6t (bdrl6,tulajdonos) 6s rn6djdt,

i) a kiizszol96ltatris dij6t,alkalmaz6sdnak feltdtleit,
j) a krizszolgdltat6s mdrtdkdt meghalad6,megrendel6 ingatlantulajdonos ig6nye szerinti eset-

leges tiibbletszol 96ltat6s feltdteleit,arrnak d ij 6t,

k) a k<izszolgiiltat6si dij rnegfizetesdnek m6dj6t,
l) a szol 96ltatr{si szerz6dds rn6dosit6s6nak,felmonddsinak feltdteleit,
m) az irdnyad6 jogszabrilyokat.

A hullad6k gyiijt6s6rc 6s clszdllitisra val6 itadisra szolg6l6 gyiijtdcd6nyck
rendclkcz$src bocsdtisdval kapcsolatos jogok 6s kiitclczcttsdgek

8.$

( l) Az ingatlantulajdonos a telepiil6si szil6rd hullad6k gyiijt6s6re,illet6leg elsz6llit6sdra a szolg6l-

tat6 siellitOesridzdshez rendszeresitett gytijt6ed6nyt,valamint - azalkalmi hulladdk gyiijtesdre

szolg6l6 6s - a szolg6ltat6 6ltal rendelkezdsre bocsdtott ds azonosit6jellel ell6tott rn6s gyiijtoe-

ddnyt kiiteles igdnybe venni.
(2) A hLtyi ktizszolg6itat6s 6ltal ell6tott teriitetre rendszeresftett,szabvdnyos gyi.ijt6ed6nyek tipus6t,' ' 

minim6lis t6rfolat6t,darabsz6m6t ds tiritdsre val6 6tad6s helydt a szolg6ltat6 - a keletkezett hul-
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lad6kmennyis€g is a gyi.ijtdsi/iirit6si gyakorisdg figyelembevdtel€vel - az dnkorm ilnyzat egyet-
drtdsdvel 6llapitja meg.

(3) A hulladdkgyiijtdk iirft6s6nek (hullad6k elsz6llit6sdnak) minim6lis gyakorisdga a kozsdg belte-
riiletdn heti I (egy) alkalommal
A gyiijt6ed6nyek mdret6nek 6s szdm6nak meghatiirozisakor k€t iirit6s kdzdtti id6tartamra in-
gatlanorrk6nt legkevesebb 4 liter/fo/nap hulladdkmennyis6ggel kell szdmolni.

(4) A szolg6ltat6 kdteles a szrillft6eszkozlltezrendszeresitett 6s a keletkezett t6bblethulladdk rneny
nyisdgdnek megfelelo rniretri ds sziirnfr gyi.ijtoeddnyt az ingatlantulajdonos kdrelmdre - a kelet-
kezett tdbblethulladdk elszdllitrisa c6ljrib6l - rendelkez6sre bocs6tani,a kirelem kdzhezv6tel€t6l
szdrnftott l5 napon beltil.A gytjt6eddnyek dtvdteldt az ingatlantulajdonos vagy meghatalma-
zottj a ktiteles akiiriis6val i gazoln i.

(5) Ha az ingatlantulajdonos a szolg6ltat6 fel6 a val6s6gnak meg nem felel6 mennyis6gt vagy ada-
tot k6zcil - ide drtve az ingatlanon rendszeresen tart6zkod6 szemdlyek szdmdra vonatkoz6 ada-
tot is - ds ennek folyt6n az iltadilsra kerti16 hullad6k mennyisdge rendszeresen meghaladja beje-
lentett hullad6kmennyisdget,a szol96ltat6 - az ingatlantulajdonos megkeresdseveiegyidejfileg

jogosult a tdnyleges rnennyisdgii hulladdknak rnegfelel6 dijat meg6llapftani.
(6) Az ingatlantulajdonos kdteles 3 (hdrorn) nappat kor6bban fr6sban bejJlentini a szolg6ltat6nak,

ha ingatlandn az addig szok6sos hulladdkmennyisiget jelent6sen meghalad6 mennyis6gii hulla-
ddk keletkez6se vdrhat6.

(7) Ha z ingatlanon keletkez6 hulladik rnennyisige nem rendszeresen,hanem alkalmitag haladja
meg a haszndlt gyi.ijt6eddnyek iirtartahn 6t es az ingattantutajdonos ehnulaszda a (6)1ekezj6s-
ben rneghat6rozott bejelentdsi kcitelezetts6gdt teljesiteni,a szolg6ltat6 jogosuit a tdb'btetszolgdl-
tatiis t6nye alapj6n az annak rnegfelel6 dij alkahnazds6ra,metyrol k6tetes az ilgatlantulajdonost
egyidej iileg fr6sban drtesfteni.

(8) A szol96ltat6 6ltal rendszeresftett gytijtoeddnyek p6tlis6r6l,kicserdl6sdr6ljavfttat6s6r6l annak
tulajdonosa kiiteles gondoskodni.

A hullad6k gyiijtdsdre 6s clszfllitisra val6 6ta<l6sra szolgdl6 gyiijtded6nyek
elhclycz6s6vel,haszndlatival 6s kczcl6s6vel kapcsolatos kiitcleictts6gek

e.$

(]) lt ingatlantulajdonos a hullad€kgyiijto eddnyeket az ingatlan betteriitet6n koteles elhelyezni,
(2) Gyiijt6eddnyt kdzteri.ileten taft6san elhelyezni kizfur6lag n6nkorm6nyzat rendelet6ben szab6-

lyozott m6don,a kcizteriilethaszniilati engeddly birrokribin,a kozteriitethaszniilati dij megfizet6-
sdt ktivet6en lehet.

(3) Az ingatlantulajdonos kdteles a gyiijt6eddrryeket a hullad6k dtvdtele 6s elszdilft6sa 6rdek6ben a
szolgiiltat6 6ltal megielcilt napon is id6pontban a krizteriileten a begyiijtdst v6gzi5gipjdrmiivel
megkdzelfthet6 es [rftdsre alkahnas hetyen ethetyezni.

(5) A gyiijt6eddnyt - a tart6san engeddlyezitt elhelyizds kiv6tel6vel - legfeljebb a sziillitiisi napot
rnegelo napon I 8.00 6r6t6l lehet kihely en'ti a kdzteriiletre.

(6) A hulladdk elszrillftdsa cd[irib6l k<iztertiletre kihetyezett gyiijt6eddny fedeldnek - a krizteriilet
szennyez6sdnek elkertil6se €rdekdben - lecsukott 6llapoibair kell lennie.

(7) A hulladg.kot a gyi.ijt6eddnyben figy ketlelhelyezni,hogy azazeddny mozgatdsakor,tirftdsekor
ne sz6r6djon 6s a g6pi iiritdst ne akadillyozza.

(8) A. kihelyezett gyiijt6eddnyb6l guberdtni (hulladdkot kdzteriileten viilogatni,a gyiijt6ed6nyb6l
kiemelni 6s elvinni) tilos.

(9) A kihelyezett gyiijtdeddny nern akaddly yhatjla jdrrnti ds gyalogos forgalmat ds ethelyezdse
nem j 6rh at baleset vagy k6roko z6s v esz|ly 6net< eioiaezesevel.

r0.$

(l) Az ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni a gyiijt6eddnyek tiszt6ntartiis6r6l,fert6tlenitis6rol,
rendeltetdsszerii haszndlat6r6t,valamint elhelyizesi tertilettiknek - kcirnyezettiknek - tiszt6n-
tartdsii16l.
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(2) A szabdlyszertien kihelyezett gyiijt6eddnyek iiritdse sor6n esetlegesen keletkezett szennyez6d6s
eltakaritdsa a szolg6ltat6 kdtelezetts6ge.

11.S

(l ) A gytijtdeddnyben elhelyezhet6 teleptil6si szikird hulladdk stilya:
a) I l0 literes gyiijt6ed6ny esetdben legfeljebb 25 kg,
b) 240 literes gytjtoeddny eseteben legfeljebb 50 kg,
c) I 100 literes gytijt6edeny esetdben leglbljebb 250 kg
lehet.

(2) Ha a gyiijt6eddnyben olyan nedves hulladdkot helyeznek el,amely az eddnyben dsszetdmdrdddft

vagy belefagyott,illetve az ed6nyben l6v6 hulladdkot figy dsszeprdseltdk,hogy emiatt az eddrryt

tirfteni nem lehet,az ingatlantulajdonos a szolg6ltat6 felhivrisdra kiiteles azeddnyt iirfthet6vd,il-
let6leg haszn6lhat6vd tennni.

(3) Tilos a gytijt6eddnybe foly6kony,mdrgez6,tiiz- es robban6sveszdlyes anyagot,6llati teternet vagy

egydb olyan anyagot elhelyezni,amely veszdlyezteti a begyiijt6st,tirit6st vdgzo vagy mris szem6-

lyek 6letdt,eg6szsdgdt,testi eps6gdt.

A hullad6k elhclycz6s6vcl,6rtalmatlanitdsfval,
illctvc hasznositisival kapcsolatos rendelkezisck

12.$

( I ) A teleptildsi foly6kony ds szil6rd hulladdk elhelyezdsdt,dftalmatlanit6s6t 6s hasznosftrisiit a

szotgdttat6 - kizir6lag a telepiil€si tinkormdnyzat dltal erre a c€lra kijeliilt letesftrn€rryben -

v6gezheti.
(2) A hutladdk 6rtalmatlanftdsrir6l,illetve hasznositdsdr6la szolg6ltat6 kdteles gondoskodni.

13.$

Az ingattantulajdonos az ingatlandn alkalmilag keletkezett teleptil6si szildrd hulladdkot legfeljebb

6vi i m3,illetve 5000 kg rnennyisdgben - a 12.$(1)bekezddsiben meghat6rozott l6tesitmdnybe

rnaga is elsz6llithatja 6s ott dijmentesen elhelyezheti.

14.$

A lomtalanitis al6 tartoz6 alkalmi hiztartfsi szil6rd hullad6kra
vonatkoz6 kiiliin rendelkez6sck

( I ) Ezen rendetet 3 , g( I )pontj6ban meghatirozott hulladdkra ndzve a lomtalanit6s megszerv ezds6'

16l 6s lebonyolftds6r6l a szolgiltat6 gondoskodik.
(2) A hulladdk;lszillitAsdt,drtalmattanitdsdt,illet6leg hasznositeset a szolgdltat6 v6gzi-

if j n nutluddkot az ilgatlantulajdonos a szolgdltat6 altal el6zetesen megielcilt idopontban helyez-

heti ki etsz6llft6s c6lj6b6l arra a helyre,amelyet a szolg6ltat6 megieltilt.

@) AzelszallittandO huilaOekot frgy keil elhelyezni a kcjzteriileten,hogy az a jdrmfi 6s gyalogos for

galmat ne akad{lyo zza,a zlldtertileteket ds a nOvdnyzetet ne k6rosftsa,illetve ne j6rjon baleset

vagy k6rosod6s veszdly6nek el6id6z6s6vel'
(5) Aizolg6ltat6 az(l),(i) 6s (4) bekezd6sekbe foglalt el6fr6sokt6l eltdr6 m6don,szabdlytalanul

elhelyJzett hullad6loi ir t tiiri.r - kiittin dfjfizetes ellerrdben - elszallitani.Ha a ktildndij fizet''
s6re kdtelezhet6 szem6ty nem 6llapithat6 meg,a szolg6ltat6 - amennyiben a lomtalanftdsi akci6t

maga hirdette meg - a hulladdkot saj6t koltsegdre kdteles elszdllitani.
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A hullad6kkezcl6si kiizszolgiltatdsi dij

ls.s

(l) Ahullad6kezeldsikdzszo196ltatdsegys6gnyidijiltazdnkormdnyzatezenrendetetdnek l*sz.
mel ldkletdben 6l lapitj a meg,
A telepi.il6si szil6rd ktizszolgriltatdsi dijat az 6nkorm6nyzategy|ves dijfizetdsi id6szakra,a te-
lepiildsi folydkony hullad6kkal kapcsolatos krizszolgriltat6si dfjat eseti igdnybevdtrelre dlta-
pfda rneg.
Ezen diiakat kell figyelembe venni ezen rendelet 8.$(7) 6s (8),vatamint a 14.$(6)bekezd6se
szerinti tcibbletszol griltatris telj es it6se esetdn i s.
Az <jnkorm6nyzat Sltal rnegdllapitott kcizszol96ltatdsi dij a szol96ttat6 6ltat atkalmazhat6 dij
legrnagasabb rndrt6ke.

(2)Akdzszolg6ltat6sidijeseddkesdsszegdt-az(l)bekezd6sbenfoglaltakalajdn-aszolg6ttat6
6llapfda meg,melynek sor6n figyelemmel kell lennie arra,hogy a kdzszolg6ttat6si dij nim tar-
talmazhat indokolatlarr megkiildnbdztetdst az ingattantutajdonosok,iltetve azok csoportjai kti-
zott.

(3) A ktizszolgdltatrisi dij megfizetdsdre az az ingattantulajdonos kdteles,aki ezen rendetetbe fog-
laltak szerint a hulladdkkezel€si ktizszolgdttatds igdnybevdtetdre k6teles.

(a) Az ingatlantulajdonos a kdzszolgilltatrisi diajt a szotg6ltat6 rlsz€re - a tetjesiteft kozszotg6ttatds
alapj6rr,sziirnla ellendben - negyeddves bont6sban ut6lag kdtetes megfizetni.

(5) A kcizszolgriltat6s dijdt a szdmta kdzhezvdtetdtol sz6rnitotr l5 napon beliil kell kiegyenlfteni.
(6) Nem tagadhatja meg a kdzszolgriltatrisi dij megfizetdsdt az,aki a telepi.ildsi szilird jrulad6kkal

kapcsolatos ktitelezettsegeit nern teljesfti,illetdleg a telepiilisi folydkony hullad6k szippant6sdt
6s elsz6llft6s6t megrendeli,hogy a szolg6ltat6 sz6m6ra a szolgirltat1st feiajdnlotta,illetve a k6z-
szo I gd f tatds te lj es f tis6re vonatko z6 r endelkezdsre d | | 6s rit i gazolta.

(7) A hullad6kkezeldsi kdzszolgdltatris igdnybevdtelddrt az ingatlantulajdonost terhet6 dijhdtraldk
ad6k rn6dj6ra behajthat6 ktiztartoz6s.

(8) A dijhetraldk keletkezdsdt kdvet6 30 napon beli.il a szolg6ttat6 fellrivja az ingatlantulajdonos fi-
gyelmdt a dfjfizet6si kdtelezettsdg elmulasztd sfura,az elmulasztiis k6vetkezminyeire ds felsz6lft-
j a annak teljesit6sdre.

(9) A felsz6lftds eredmdnytelesdge esetdn - a dijhdtral6k keletkezdsdt kiivet6 90 napot krjvetoen - a
szol96ltat6 a felsz6lftris megttirtdnt6nek igazoliisa mellett a dfjh6tral6kot az rinkbrm6nyzatok
krirjegyzdje feld kirnutada ds annak behajt6s6t igdnyelheti.

( l0)A szab6lyosan benyujtott igdnylds atapj6n az <inkoirn6nyzat kcirjegyz6je haladiktatanul intdz-
kedik a dfjhdtraldk 6s a fehneriilt kdltsdgek behajtdsa drdekiben.

( l 
f )A behajtott dijh6tral6kot a ktirjegyzo 8 (nyolc) riaporr beliil ktiteles a szotg6ltat6nak ritutalni.

(12)Anrennyiben a dijh6tral6k rnint kciztartozris behajttratatlan,a behajthatatlails6gtinydnek meg6l-
lapitris6t kdvet6 8 napon betiit a dijh6traldkot a szotgrittat6 feld al onkorrndnlzat egyenliti ki.
Behajthatatlan a szolg6ltatdsidij rnint kdztartoz6s,ha aztakotelezett a k<irjegyz6 fetsz6tftris6t
kdvet6 30 napon beliil nem fizeti meg.

16.$

( l) A szolgriltat6 kciteles a kdzszotgdttatdsi dij megrillapftdsa drdekdben az6nkorm6'yzar r6szdre
dfjkalkul6ci6t kdszfteni.
Ha a szol96ltat6 a kdzszol96ltat6s kdrdbe tartoz6 tevdkenysdg rnellett rniis gazdasdgi tevdkeny-
sdgBt is folytat,a kriltsdgtervdben a kd,ltsdgek szigoru elttiltilitesgnek m6dszerdt is alkalnaznia
kell.

(2) 4 szolgdltat6 kdteles a Hgt- 25.$(l ) bekezd6sdben meghatiirozottak szerint dvente - november
H6nap l5.napj6ig - ktiltsigelemzdst kdszfteni ds aztjiaslat lbrm6jriban az dnkormii nyzatn1l
el6terjeszteni.

(3) Az^cinkorrn6nyzat, kdteles a javaslat alapj6n a kriszolg6ltatds dij6t meghat6roz6 rendeletdnek
elfogadris6t megel6zoen rdszletes kdltsigelernzdst k&zf ttetn i.
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A kiizszolgdltatds tcljcsit6s6nck sziinetcl6se

17.$

A bulladikkezelds helyi kdzszolg6ltatds teljesftdse csak t<irvdrryben vary kormdnyrendeletben
meghat6rozott esetekben sziineteltethet6,illetoleg korliitozhat6.

III.FEJEZET

A telepiildsi szil6rd hullad6kot 6rint6 kiizszolg6ltatisra vonatkoz6 kiiliin szab6lyok

18.$

( 1) Gazdrilkod6 szervezet akkor k<iteles a kdzszolgrlltatds igdnybevdteldre,ha a gazdasdgi tevi-
kenysdgdvel iisszeftiggdsben keletkezett telepiildsi szildrd hulladekdnak kezel6s6rol
a) a Hgt.l3.$-riban fbglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik,
b) azon a telepiildsen,ahol a gazd6lkod6 szervezet telepiil6si szil6rd hulladdka keletkezik,a

krizszolg6ltat6s keretdben nyujtott teleptil6si hulladdkkezelds - a kd,rnyezetvddehni felii-
gyelosdg 6ltal igazoltan - kiirnyezeti szempontb6l a Hgt.l3.$-dban meghatdrozottakniil
ldnyegesen kedvez6bb megolddssal tdrt6nik.
A krirnyezetvddelmi feltigyel6sdg eljdrds6t az ktiteles kezdemdnyezni,aki a kd,zszol96lta-

tiist nem kiv6nja igdnybe venni.
Az eljdris joger6s befejezdsdig a k<izszolgdltatds igdnybev6tele kcitelez6.

(2) Azok a gazddlkod6 szervezetek,amelyek a kcirnyezetvddelmi feliigyelos6g dltal engeddlyezett *
telepiil6si szil6rd hullad6k 6rtalmatlanft6sdra alkalmas - lrulladdkkezeldsi berendezissel,l6tesit-

rndnnyet rendelkeznek,ezen rendelet 5.$(l)bekezd6se szerinti kiitelezettsdgek al6l mentesiilrrek,

ha a tevdkerrysdgi.ik sor6n kdpz6dtitt telepiil6si szil6rd hulladikuk 6rtalmatlanit6sdr6l ezekben a

berendezdsekben,l6tesitmdnyekben gondoskodnak.
(3) Azok a gazd6lkod6 szervezetek,amelyek a ktitelezo kdzszolgdltat6st nem veszik igdnybe,a kii-

Itin jogszab6lyokban meghat6rozott m6don ds taftalommal ktitelesek a tev€kenysegiik sor6n ke-

letkez6 hulladdk mennyis6g6t 6s 6sszet6tel6t fajtdnkdnt nyilvrintartani,az eltaluk vdgzett keze-

l6sr6l,a kezelt 6s a kezel6s eredmdnydb6l sz6rmaz6 hulladdkokr6l nyilv6ntart6si,a kezel6ldtesit-

mdrryek m0kdd6s6r6t iizemnapl6t vezetni 6s ezekr6l az illetdkes hat6s6goknak bejelentdst tenni.

A gazddtkod6 szervezetek a kdzszolg6ltatds a16 nem tartoz6 hullad€kuk mennyis6gdrol,6sszetd'

tel6s16l,keletkezdsdnek fon6s6r6l €s kezeldsdrrek m6dj616l k<itelesek az iinkonn6nyzatot t6j€-

koztatni.Ha a gazddtkod6 szervezet e tiljlkoztat|si kijtelezettsdgdt elmulasztia,a ktizszolg6ltat6st

kdteles igdnybe venni.

IV.FEJEZET

A hullad6kkczcl6si helyi szolgiltat6s al6 ncm tartoz6 tele piil6si szil6rd hullad6kkal
kapcsolatos tcvdkcnysGg cll6tf sdnak rendj6rc vonatkoz6 cl6irisok.

le.$

(1) A hulladdkkezel{sikdzszolgdltatds az ingatlanon folytatott ipari,kereskedelmi,szolg6ltat6 6s e-

gydb gazdas6gi tevdkenysdgyatamint a kdzintdzm6nyek miik<id6se sordn keletkezett hullad6k-

ra nem terjed ki.
E hulladdkfajt6k eset€ben az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13.$(l )bekezd6s6ben megjel6lt,a

hullad€k terinel6jdre 6s birtokos6ra vorratkoz6 szabdlyok szerint kell elj6nria.

(2) A hultad6k terrnil6je,birtokosa a tevdkenysdge gyakorl6sa sordn keletkezd,vagy mds m6don a

birtokdba kerii16 nuitaAetot kciteles gytijtlni,tov 6bb| azdrtalmatlarrit6sdr6l vagy hasznositdsd-

16l gorrdoskodni.
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(3) Az 6rtahnatlanitdsra vagy hasznosftiisra vonatkoz6 kritelezettsdgdt a hulladdk terrneloje,birto-
kosa
a) jogszab6lyokban meghatdrozott felt6teleknek megfelel6 6rtalmatlanit6 vagy basznosft6 et-

j6r6s,bererrdezds,l6tesitmdny alkahna zfisival saj6t maga, vagy
b) az erre feljogositott 6s engeddllyel rendelkez6 hulladdkkezel6nek tiirtdnd 6tad6ssat,a keze-

lds koltsdgeinek megfi zetds6vel
teljesfti.

(4) Az ( I ) bekezddsben megiel6lt hulladdkot az rinkorm ilnyzat 6ltal kijetOlt,tovdbb6 egydb - ktir-
nyezetv6delmi hat6sdgi enged6llyel rendelkez6 6rtalmatlarrit6helyre vagy hasznosft6helyre a
hulladdk termel6je,birtokosa kiilcin engeddly ndlktil maga is elsz6llithada.
Arnennyiben a hullad6kot jellege vagy risszet6tele miatt azegydb drtahnatlanft6hely nem vehe-
ti 6t,annak elhelyezdsdre a kijeliilt 6rtalmatlanit6helyet kell igdnybe venni.

(5) A hullad6k elsz6llft6siihoz egyebekben hulladdkszdllft6si tev6kenysdgre a szolgdltat6n kfvtili,
ktirnyezetvddelmi hat6s6giengeddllyelrendelkez6 gazd6lkod6 szervezet is ig6nybe vehet6.

(6) A hulladdk elszdllftdsa sor6n olyan gondossriggal kell elj6rni,hogy a hulladdk a szillft6jdrrniibe
ttirtend iirft6sekor,szippant6sakor,illetoleg a sz6llftris folyarniin ne sz6r6djon ds m6s kdrnyezet-
terheldst ne iddzzen el6.5z6llftdsb6l ered6 szennyez6dds esetdn a hullad6keltakarit6sdr6l,ate-
riilet szennyezodds-mentesitds6rol,valamint az eredeti kdrnyezeti 6llapot helyre6llit6sdr6l a hul-
Iaddk termeloje, birtokosa,iIletoleg az ingatlantuIajdonos kdteles gondoskodni.

(7) Gazddlkod6 szervezet igdnybevdtele mellett t0rt6n6 sz6llft6s esetdn a gazd6lkod6 szervezet,sa-
jdt sz6llit6s esetdn pedig a hullad6k termel6je,birtokosa,illetoleg az ingatlantulajdonos az 6tvet
illetve dtadott hullad6k mennyis6g6t ds <isszet6tel6t - a kiilcin jogszab6lyokban meghat6rozott
rn6don 6s tartalommal - kdteles fajtdnkdnt nyilv6ntartani 6s errdl az illetdkes hat6sdgoknak be-
jelentdst tenni.

(8) A (7) bekezd6sben el6frt kdtelezettsig * a kiil6n jogszab6lyokban rneghatiirozottak szerint -
mind a kijeldlt drtahnatlanit6hely iizerneltet6j6t,mint pedig az egy6b 6rtalmatlanit6hely tulajdo-
nosdt ( iizemeltet6j dt,hasznd l6j 6t) i s terhel i.

(9) Ha a hullad6k termel6je,birtokosa a hulladdkot sajdt maga a kijeltilt 6rtalmatlanitdhelyre szrillit-
ja a hulladdk 6tadds6val egyidejiileg - sz6mla ellen6ben - diiat kdteles fizetni az iizemeltet6 16-

szdre.

20.$

( I ) Ha az ingatlantulajdonos a k0zszolg6ltat6s al6 nem tartoz6 hulladdk elsz6llft6s6val a szolg6lta-
t6tblzza meg,a megrendelds 6s a szolgdltatds feltdteleiben tdrldno meg6llapod6suk alapjdn a

szolg6ltat6 a rnegiekilt id6pontra vagy id6tartamra a megiel6lt mennyisdgfi ds <jsszetdtelti hul-
laddknak megfele16 gyiijt6eddnyt bocsiit az ingatlantulajdonos rendel6kez6s6re,a hulladdk el-
sz6llitds6t elvdgzi 6s gondoskodik a kijeliilt 6rtalmatlanft6helyen tcirtdnd elhelyezds6rol.

(2) Az ingatlantulajdonos a szolg6ltat6 rlszdre a meg6llapod6sban kiktttdtt dijat ktiteles rnegfizetni.

21.$

( I ) A kdzszolg6ltat6s al6 nem tartoz6 hulladdk szdllit6sa estdben a hulladdk termel6je,birtokosa,
iflet6leg az|ltalasz6llitdsra ig€nybe vett gazddlkod6 szervezet kdteles a kdzteriilet tisztdntar-
tdsiira vonatkoz6 jogszab6lyok szerint elj6rni.

(2) A hulladdk tenneldje,bittokosa kdteles gondoskodni a k<jzteriilethaszndlati engeddly megszer-
zlsdrol,a ktizteriilethaszndlati dij megfizet6s6r6l,ha a hulladdk <isszegyiijtds6re szolg6l6 kont6-
ner a kcizteriileten 24 6rilt rneghalad6 id6tartamra keriil kihelyezdsre.
Ktiteles gondoskodni tovdbb6 a kontdner korneyezetdnek folyamatos tisztiintartrisdr6l,a kont6-
ner telit6d6se esetdn annak halad6ktalan elszdllfttatdsdr6l.

(3) A sz6llitdst v6,gzo gazd6lkod6 szervezet kont6nert kdzterijleten a kdzfrti 6s a gyalogos forgalom
biztons6g6t nem veszdlyeztet6 m6don,az al6bbi el6ir6sok rnegtart6s6val helyezhet ki:
a) fofrtvonalon kontdner kizdr6lag folyamatos rakodds idej6re helyezhet6 ki,a szdllft6 j6rmfi

helyszfnen tart6s6val annak drdekdben,hogy azelsziillitris a telft6d6skor haladdktalanul
megtcirtdnhessen,

b) tdmegkcizleked6si 0tvonalon,arnennyiben a kont6ner kihelyez6se csak a kdzfrti forgalorn
zavardsinal oldhat6 tneg,az a) pontban foglaltak szerint kell elj6rni,
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c) egydb ttvonalon a kontdnert a telit6ddst kdvet6 8 6rdn beliil el kell szillitani.
(4) K6zteriiletre kihelyezett kontdneren el nem t6volithat6 m6donj6l l6that6 helyen fel kell tiintet-

ni a hulladdk tennel6jdnek birtokosdna(illet6leg a szdllitiisra igdnybe veft gazd6lkod6 szerve-
zetnek nev6t,c6gnev6t,cfmdt,telefonszdrniit is kontdner azonosft6 szilm|t.

V. F E JEZET

Szab6lys6rt6sck

22.$

( l) Ezen rendelet 3.$ 8. ponddban meghatdrozott hulladdkkezeldsi tev€kenysdg - a Hgt-ben rneg-
hat6rozottak szerint - kizir6lag a kdmyezetvddelmi hat6srig engeddlydvel vegezhet6.

(2) Aki a kd,rnyezetvddelmi hat6s6g engeddlydhelvagy ltozziljilrulilsdhoz kcjtdtt tevdkenysdget en-
geddly vagy ltozziljdrul6s n6lkiit vdgezvagy vdgeztet,illetve a kcirnyezet elemeit a ktildn jogsza-
b6lyokban meghat6rozott m6don terheli,illetve szennyezi vary az egydb kdrnyeztvddelmi el6i-
rdsokat mds m6don rnegszegi szabrilys6rtdst kdvet el es 150.000,-Ftig,azaz szilzdtvenezer forin-
tig terjedd pdnzbirs6ggal sfrjthat6.

(3) Aki a teleptildsi dnkonn6nyzat 6ltal szervezett ktizszolg6ltatds kiirdbe tartoz6 tevdkenysdget jo-
gosulatlanul vdgzi,szabillysdrtdst kdvet el ds 150.000,-Ft-igazaz szilz}tvenezer forintig terjed6
p6nzbirsiggal sujthat6.

(4) Aki telepi.ildsi szil6rd hulladdkot a kriztertileten engeddly ndlkiil lerak,elhelyez,illetbleg telepii-
l6si foly6kony vagy szildrd hulladdkot nern a kijeltilt lerak6helyen rak te vagy helyez el,sza-
b6lysdrtdst kdvet el 6s 100.000,-Ft-igazazszilzezer forintig terjedo pdnzbirsdggal sujthat6.
E szabdlysdrt€s miatt helyszini birsdg is kiszabhat6,melynek dsszege 500,-Ft-t6l 10.000,-Ft-ig
terjedhet.

(5) A pdnzbirs6golilletve helyszfni birsdgotszabdlysdrtdsi hat6s6g a 16vonatkoz6 killonjogszab6-
lyok alapj6n szabhada ki.

Altaldnos jo gi fclcl6ss6g

23.$

Aki tevdkenys6g6vel vagy mulasztdsrival a hullad6kgazd6lkod6sijogszab6lyokban vagy red vonat-
koz6 hat6s6gi hat6rozatban foglalt kritelezettsdgdt rnegszegi 6s ezzel a kcirnyezetet veszdlyezteti,
szennyezi vagy k6rositja vagy tev6kenys6g6t a kornyezetv6delmi eloirdsok megszegdsdvel folytar
ja,a Hgt-ben,ifletve a kiiliin jogszab6lyokbarr foglaltak szerint (biintetbjogi,polgdri jogi,kdzigazga-
tdsi jogi,stb.) felel6ssdggel tartozik.

Hullad6kgazdAlkodisi birsig

24.$

( l) Aki tevdkenysdgdvel vagy mulasztdsdval
a) a hulladdkgazddlkoddssal kapcsolatosjogszab6lyok vagy re6 vonatkoz6 hat6s6gi hatdrozat

el6frdsait rnegszegi,illetve az azokban foglalt kdtelezettsdgdnek nem vagy nern megfelel6-
en tesz eleget,

b) a hat6s6gi engeddlyhez"vagyltozzilj6rul6shoz,bejelent6shez kdtdtt hulladdkgazd6lkoddsi te-
v6kenys6get enged€ly,hozzdjdrulis vagy bejelentds ndlkiil,vagy att6l elt6r6en vdgel

c) a hulladdkgazd6lkod6sra vonatkoz6 eloir6sok megsirtds6vel a krirnyezetet veszdlyezteti,k6-
rosftja

lr u I laddkgazddlkod6si bf rsdgot kdteles fi zetn i.



(2)

(3)

- lt-

A hullad6kgazd6lkodr{si birsrigot a kdrnyezetv6delmi hat6s6g szabja ki a 16 vonatkoz6 ktil<in
jogszabdlyok szerint.
A hulladdkgazdrilkod6si bfrsdg nem mentesft a biintet6jogi,a szab6lys6rtdsi,tov6bb6 a k6rtdrftdsi
felel6ssdg,valarnint a tevdkenysdg korldtozds6ra,fellilggesztisdre,tiltds6ra,illetoteg a megfetet6
vddekezis kialakft6s6ra,a termdszetes vary kor6bbi k<lrnyezet helyre6llft6s6ra vonatkoz6 ktite-
lezettsdg teljesit€se al6l.
A jogerosen kivetett hulladdkgazd6lkoddsibirsrig ad6k rn6dj6ra behajthat6 kdztartoz6s.

VI.tr'EJEZET

Atmeneti 6s z616 rcndelkez6sek

2s.$

( | ) E rendelet 2003 janudr 0 l .napj6n tdp hatrilyba.
(2) A rendelet kihirdetdsdrol a k6r.iegyz6 gondoskodik.
(3) A rendelet hat6lybal6pds6vel egyidejtileg hat6lyrit veszti az <inkonndnyzat ,g krizszolg6l-

tat6sokr6l ,, sz6l6 9 /1998.(xr1.29.) sz6m[ onkorrnrinyzati rendetet.

L i p t 6 d,z}}z.december h6 23.nap.

(4)

Pfeiffer Tibor
pol96rmester

Dr.S6lya Ndndor
k<irjegyz6

ZArad6k:
E rendelct a kiizsdgi iinkormdnyzat hirdct6t6bl6in - 2002.dccember
fiiggeszt6ssel kihirdct6src keriilt.

B a b a r c, 20O2.dcccmbcr 23.

23.napjdn - tiirt6nt ki-

Dr.S6lya Ndndor
kiirjcgyzd

Lipt6d kiizs6gi 6nkormdny-zata u telepiil6si szildrtl hullad6k kezel6s6nck szabilyair6l,a hul-
lad6kkczel6si kiizszolgiltatds16l.. sz6l-6,-7 12002.(X1t,23.) 6nkorm..r. ,."nJli"t6nek

A kdzszolgiiltatdsi dfjat az dnkorm6nyzat egydves dfjfizet€si id6szakra dllapftja meg.
Ezen dijakat kell figyelembe venni a rendei-et s.g(7) 6s (8),vatamint a 1+.g(a;[ekeziise sze-
ri nti tcibbletszo I gd ltatris telj es f t6se esetdn i s.

Az cinkorm6rryzat6ltal rneg6llapftottkcizszolg6ttat6si dij a szolg6ltat6 6ltalalkalmazhat6 dij
legrnagasabb rndrtdke,

A gyiijt6eddnyben elhelyezhet6 teleptitdsi szikird hulladdk elszrillftds66rr fizete'do dij mdrtdke:

a) Egy I l0 l-es gyfijtoeddnyre rnegk6t6tt



szotgeltat6siszerez6dds esetdn heti : - 186r-Ft + AFA

A lomtalanitis al6 tartozil alkalmi hAztartflsi szilirtl hullad6kra
vonatkoz6 kiiliin rcndcl kezGsck

A rendelet 3.$ ( I ) ponth6ban meghatdrozoft hullad6kran6zve a lomtalanftds megszervezdsdr6l ds

lebonyolft6s6r6l a szolgiltat6 gondoskodik.
A hulladik elszdllitds6girtahnatlarrft6sdt, illetoleg hasznosit6sdt a szolg6ltat6 dfjtalanul.

A szolgdltat6 azel6zi5ekt6l eltdrd m6don, szabdlytalanul elhelyezett hulladdkot is kdteles - ktil6n
dijfizetds elleniben - elszillftani, melynek dij6t annak - el6z6ekben rcigzitett stly, rnennyis6g fi-
gyelembevdteldvel - kell meg6llapftani,mely soriin a krivetkez6ket kell figyelembe venni:

- a hullad6k mennyisdg6t,
- a gdpj6rrniire felrak6s dij6t,
- a gdpj6rmii 6radij6t.
- a hulladek iirtahnatlanft6s6nak dij6t,

Ha a kiiltindij fizetdsdre k<ltelezhet6 szem6ly nem 6llapithat6 meg, a szolg6ltat6 - amennyiben a

lomtalanit6siakci6t maga hirdette meg - a hullad6kot sajet k6ltsdg6re ktiteles elsz6llftani.


