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MAGyARSZEK KOzsEGI ONronvrANyznrAN,qx
K6pvisel6-testii let6nek

1212004. ([V.27.) sz. rendelete
a kdztisztas{ 916l, val a mint a tetepiil6si szilird h ullad6kkal

kapcsolatos helyi ktizszolgiltatis161 6s annak k0telez6 ig6nybev6tel616l

Magyarszdk Kozs6g Onkorm6nyzathnak Kdpvisel6-testiilete a helyi <inkorminyzatokr6l sz6l6 1990.
dvi LXV. tdrvdny (Otv.) 16. $ (l) bekezddsdben, valamint a hullad6kgazdriikodasr6l sz6l6 2000.
evi XLIII. torvdny (Hgt.) 23. $-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n, kiil6n6s figyelemmel a24212000.
(XII.23.) Korm rendeletben, valamint a 21312001. Korm. rendeletben foelaltakra. az alfhbr
rendeletet alkotia:

I.Fejezet

Altal6nos rendelkezdsek

l.$

Ezen rendelet c6lja, hogy Magyarszdk Kozseg kdzigazgat6si teri.ilet6n a lakoss6g egdszs6g6nek
vddelme, valamint a kdzsdg termdszeti ds 6pitett kdrnyezetdnek meg6visa drdekdU"n u telefUldsi
szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kozszolgilltat6st 6s annak kritelezo igdnybevdtel6t biztositsa, illetve az
ezekkel kapcsolatos feladatokat 6s hat6skdrriket, jogokat 6s kdtelezetts6geket, tilalmakat ds
j ogkovetkezm6nyeket a helyi saj6toss6goknak megfeleloen rendezze.

A rendelet hatiiya Magyarszdk kozsdg kdzigazgatisi teriilet6n beliil a rendszeres
hulladdksz6llit6sba bevont, helyi kdzszolg|ltatinsal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira, lakosaira
vagy hasznil6ira ( a tovdbbiakban egyiitt: ,,ingatlantulajdonos") terjed ki. A rendszeres
hulladekszdllit6sba bevont tertiletek je gyzeket az l. szitmumell6klet tartalmizza.

A kdzszolgriltat6s az ingatlanfulajdonos 6ltal a kdzszolg6ltat6 szilllit6eszkdzeihez rendszeresitett
gytijtoeddnyben, vagy a rendeletben megjeldlt egydb m6don az ingatlanon risszegyiijtott 6s a
kdzszolg5ltat6 rendelkezds6re bocsftott telepiildsi ,rita.a hulladdk gyriJtesere 6s rends-zeies, illetve
alkalmi elsz6llit6s6ra, az ingatlanon dsszegyiijtdtt lomtalanitas t-<ireUe vont teleptildsi sziliird
hulladdk- a kozszolgiltato 6ltal meghatirozott pontban 6s helyen tortdnri - begyrijtdsdre ds a
k6zszolg6ltat6 6ltali elsziillitiisilra, hulladdkkezelo telepek, tullad6klerak6k 6s a hulladdk
6rtalmatlanit6s6t szolg6l6 ldtesitmdnyek ldtesit6sdre, mtikodtetdsdre ds iizemeltetdsdre, valamint afent meghatiirozottak szerint gyrijt6tt, begyrijt6tt 6s elsz6llitott teleptil6si szil6rd hulladdk
6rtalmatlan itisira tei ed ki.

2.$

( I )A rendszeres hulladdksz6llit6sba bevont teriileten az ingatlanhrlajdonos a jelen rendeletben meg-
meghat6rozottak szerint jogosult ds kdteles igdnybe venni a helyikriszolgiltat6st.

(2)Gazdiikod6 szervezet akkor koteles a helyi kdzszolgilltat6s igdnybevdtel6re, ha gazd,as1gi tev6-kenysdgdvel dsszefiigg6sben keletkezett teleptildsi silara hulladikanai kezJldsdrol
(hasznosit6s6r6l vagy 6rtalmatlanft6s6r6l) a Hgt. 13. g-6ban foglaltaknak megfelelclen nem
gondoskodik.

(3)A helyi kotelezo klzszolgiitat6sra vonatkoz6 kdzszolgilltatdsi szerz6d6s ldtrej6n a koszolg6l-



tat6s els<i ig6nybev6tel6vel.
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II.Fejezet

A kozszolg6ltat6s ell6tds6nak rendje

3.$

(1)Magyarszdk kdzs6g <inkormdnyzatdnakkdpvisel6-testtilete a telepiildsi szil6rd hulladdk tekinte-
tdben fenn6ll6, a hulladdkkezel6si kdzszolgdltat6s megszewezds€re 6s fenntarthsira ir6nyul6
kdte I ezetts 6 ge te lj e s itd s 6nek drdekdb en <in6l I 6 kdzszolgilltatist szew ez.

(2)Magyarszdk ktlzs6gklzigazgat6si tertiletdn hullad6kkezeldsi kozszolgilltat6s teljesit6sdre kiz6-
r6lagosan jogosult hullad6kkezel6 a D6l- Kom Kft. (elen rendeletben: Kozszolg6ltat6).

(3)Teleptil6si szil6rd hullad6kot csakaz erre a c6lra kijelcilt 6s leg6lisan mrikodtetett hulladdklerak6
telepen - jelenleg a Koml6i Hulladdklerak6ban, hulladdk udvarban, v^gy a kdzszolgiltat6 6ltal
alkalmazott egydb, jogszab6lyban megengedett m6don, a vonatkoz6 izemeltetdsi szab6lyok ds

el6ir6sok szigoru betart6s6val szabad elhelyezni.

@)Az dnkorm6nyzat sziiksdg esetdn gondoskodik a krjzszolg|ltat6javaslata alapjin a gytijtopon-
tok, valamint a lerak6hely kijelol6s6r<11, a l6tesitmdnyek megval6sitSs6r6l 6s mtikddtet6s6r5l a
kdzszolgdltat6 irtj6n, valamint biztositja a kdzteriilet hasznSlatht az indokolt mennyisdgti
gyrij t6eddny kihelyez6sdhez, tfir olilshhoz 6s me gkozelitd s 6hez.

4.$

(1)A hullad6ksz6llit6si kozszolgiitat6s ig6nybev6tele heti I alkalommal k<itelez6.

(2)A szervezettkdzszolg6ltat6st ig6nybevevok szdm6ra a szabvinyos t6rol6eddnyek hasznillta
kotelez6.

s.$

A krizszolgilltat6 a telepiildsi szil6rd hullad6kot heti 1 alkalommal kdteles elszdllitani. A sz6llit6s
m6dj6r6l 6s idejdr6l az ingatlantulajdonost a kozszolgilltat6 - bel6t6sa szerint - ir6sban vagy
kdzzetetel f tj 6n t6j 6k oztatja.

III.Fejezet

Az ingatlantulajdonosok j ogai 6s k<itelezettsdgei

6.$

(1)Az ingatlantulajdonos kriteles a Magyarszek Kozseg onkorm6nyzata 6ltal szewezett kozszol-
giltat6s ig6nybev6tel6re: az ingatlan6n keletkez6 telepiildsi szil6rd hullad6k e rendeletben

el6irtak szerinti gyfijtdsdre, valamint a szillit6si napokon elsz6llit6s c6lj6b6l akozszolghltat6nak
tdrtdn6 6tad6sira.
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(2)Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkez o vagy birtok6ba keriilt teleptil6si szil6rd hullad6kot
a k6rnyezet szennyez6sdt megel<izo, kdrositilsiLt kiz6r6 m6don kdteles gyiijteni, ds ahhoz a
kdzszolg6ltato szhlLit6eszkozdhez rendszeresitett t6rol6eddnyt koteles igdnybe venni.

(3)Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk gyrijtdse sor6n megfelelo gondoss6ggal kell elj6rnia annak
drdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6letdt, testi dps6gdt, eg6szsdg6t 6s j6 klzerzetdt ne
vesz|lyez-
tesse, a termdszetes 6s 6pitett k<irnyezetet ne szennyezze, andv6ny- 6s 6llatvil6got ne k6rositsa, a
kdzrendet 6s kdzbiztons6got ne zavaqa, 6s az ingatlan6n keletkez6 trultiaek mennyis6g6t
alacsony szinten tartsa.

@)Az ingatlantulajdonos a t6rol6eddnyben az ingatlanon szok6sosan keletkezd hullad6kot tomori-
t6s n6lkiil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zhrhat6legyen, valamint az a hullad6ksz6llit6s
sor6n a kdzszolgiiltat6 alkalmazottainak egdszs6gdt ne veszdlyeztesse, a gdpi iirit6st ne
akad6-
lyozza, azirito berendez6st ne k6rositsa.

(5)A tirol6eddny mell6 hullad6kot elhelyezni csak a kozszolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelz6ssel ell6tott
zs6kban lehet. A jelzettzsfrkhratartalmazzaatelepi.il6si hulladdk elsz6llit6s6nak kezeldsdnek ds
6rtalmatlanf t6s6nak kolts6gdt.

(6)Ha a t6rol6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely <isszet6mor6d6tt vagy befagyott,
vagy a benne l6v<j hullad6kot rigy <isszepr6seltek, hogy emiatt a t6rol6ed6nyt azel6irt m6don ki-
tiriteni nem lehet, a tulajdonos koteles a visszamaradt hullad6kot fellazituni 6r a t6rol6ed6nvt
haszn6lhat6v6 tenni.

7.S

(l)A t6rol6ed6nyben tilos olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, mlrgezb anyag, 1llati
hulla, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyfil6kony vagy robban6 anyag,kO ds 6ptilett0rmel6k,
nagyobb terjedelmri, srilyf t|rgy, stb.), amely vesz6lyezteti a hulladdksz6llit6isal foglalkoz6
alkalmazott eg6szs6g6t, megrong6lhada a gyrijt6berendez6st, 1rtalmatlanit6sa sor6n
veszdlyeztetheti a komyezetdt, a telepiildsi szllfird hullad6kkal egyiitt egy6b okb6l nem
gytijthet6,
illetve nem minosiil telepiil6si szildrd hullad6knak.

(2)Ha ak6zszolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapftjrik, hogy a hulladdk nem a k6zszolg6ltat6 sz6lllit6-
eszkdzdhez rendszeresitett ds kdzszolg6ltat6t6l 6tvett t6rol6eddnyben vagy mas gfijt6eszk<izben
keriilt kihelyezdsre, illetve a kihelyezett t6rol6ed6ny a k<izszolg6ltat6 6ltal ilkalmazott g6pi
iirit6si m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6i - nem tirithetrj, uug! 

^u

t6rol6eddnyben az (1) bekezddsben megjelolt anyagot, tfurgyathelyeztek el, illefve az t(tltoltiit, a
kitiritdst 6s a hullad6k elszilllithsit jogosultak megtagadni. A kiiirit6s 6s a hulladdk
elsz6llit6s6nak
megtagadils6r6l a kdzszolgfiltat6 az ok feltiintet6sdvel 6rtesiti az ingatlanhrlajdonost. Az emiatt el



nem szillitott hullad6k elsz6llitSs6roI azingatlantulajdonos kdteles gondoskodni.
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8.$

A t6rol6ed6nyeket szi.iks6g szerint, de legal6bb dvente I alkalommal ki kell tisztitani 6s

fert6tleniteni. A t6rol6eddnyek rendszeres tisztit6sa 6s fert6tlenitdse az ingatlantulajdonos
feladata, annak kdlts 6 gei az ingatlanfulaj dono s okat terhelik.

e.$

(l)Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6ed6nyeket a hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l a k0zszolg6ltat6
6ltal megjelcilt id6pontban, a begyijt6st v|gzo g6pj6rmrivel megktizelithetS 6s tirit6sre
alkalmas
helyen elhelyezni. A t5rol6ed6nyt legfeljebb a szilllithsi napot megel6zo napon 16 6r6t61

lehet
kihelyezni a kdzteriiletre, kiv6ve a tart6san enged6lyezett elhelyez6st.

(2) Azokon a teriileteken, ahol a t6rol6ed6nyeket a krizszolg6ltat6nak val6 6tad6s vdgett koztertiletre
- a forgalom akad6lyozhsa, illetve telepiil6sk6pi okokb6l - nem lehet kihelyezni, ott a

t6rol6ed6nyek kihelyezeserol az ingatlantulajdonos, vagy ki.ilon meg6llapod6s alap16n, dij
ellen6ben a kdzszolg 6ltat6 gondoskodik.

10.s

(1)Az ingatlantulajdonos a t6rl6ed6nyeket az ingatlan teriilet6n beliil, illetve zhrhat6 helyisdgben
vagy zirhat6 tfrol6ban kriteles elhelyezni rigy, hogy ahhoz illetdktelen szem6lyek ds dllatok ne

ferjenek hozz6. A t6rol6ed6nyeket csak a 11.$ (1) bekezd6s6ben megjeldlt id6tartamban lehet

kdzteriileten elhelyezni.

(2)Az ingatlantulajdonos kdteles a tfrol6eddnyek el6k6szito-, t6rol6 helydt tisztdn tartani, t6len a
h6t6l megtisztitani. A begyrijt6s alkalm6val szennyezett koztertilettisztitishr6l akdzszolg6ltat6
koteles gondoskodni.

(3)Tilos a t6rol6eddnyek ktimydkdt, megk0zelit6si riwonal6t t6rgyak elhelyez6s6vel vagy parkol6

g6pjdrmtivekkel oly m6don elzhmi, amely a tirol6eddnyeknek a gyakorlatban kialakult m6don

tdrtdn6 iirit6s6t akadfilv ozza.

IV.Fejezet

A k0zszolg6ltat6 jogai 6s kdtelezettsdgei

11.$



(1)A kozszolg6ltat6 koteles a t6rol6ed6nyek kii.iritdsdt kimdletesen, az elv6rhat6 gondoss6ggal
v6,gezni.

(2)A t6rol6eddnyben okozott k6rokat akdzszolgiltat6 t6rit6smentesen kdteles kijavitani, amennyi-
ben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A k0zszolgilltat6nak az ebbSl ered6 karban-
tartdsi munk6k, valamint a javit6s id6tartam6ra helyettesito t6rol6ed6nyt kell biztositania.
Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a k0zszolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlann| vitlt
t6rol6ed6nyek javit6sa, p6tl6sa, illetve cserdje az ingatlantulajdonost terheli.
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(3)Az elhaszn6l6dott t6rol6eddny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodiknai.

(4)A nagydarabos hulladdk (lom), tov6bb6 a naponta szok6sosan keletkez<! hhztartilsj hullad6k
mennyis6gdt meghalad6 falomb 6s kerti hulladdk szewezett gytijt6sdrSl, elsz6llit6s6r6l 6s
irtalmatlanftSs6r6l (lomtalanit6s) a kdzszolg6ltat6 6vente legal6bb 1 alkalommal tdrit6smentesen
frle:/llD:lDokumentumok/Hullad6kgazd.%20rendelet.sxwgondoskodik. A hhztartisi veszdlyes
hulladdk szewezett gytijtds6rtil , elsz6llitbs6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l a krizszolg 6ltat6 t6rit6s
ellendben, az ingatlantulajdonossal kcit6tt kiikjn megSllapod6s alapj6n gondoskodik.

(5)A lomtalanft6s id6pontj6r6l, valamint teriileti feloszt6srir6l ak6zszolg6ltat6 2 hettel kor6bban
thjekoztatja a telepi.ildsi <inkorm6nyzat jegyzojdt, aki err6l 6 napon beltil a helyben szok6sos
m6don drtesiti az ingatlantulaj donos okat.

(6)4 ktizszolg6ltat6 a rendelet hatilya al6 tartozo ingatlanokon keletkezett hullad6kot a jelen
rendeletben irt szab|lyok szerint kdteles rendszeresen elszillitani a kijel6lt hulladdklerak6
telepre, illetve annak 6rtalmatlanithshrSlm6s, a szakmai kdrnyezetvddelmi szabrilyokat megtart6
m6don gondoskodni.

V.Fejezet

A kdzszolg|ltatds dija

12.$

(1)A hulladdkgazdrilkodisr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. tdrvdny 23. $ f) pontj6ban kapott felhatalmaz6s
alapj6n a teleptil6si dnkorm6nyzat mentesiti a trutuietsz6llit6sba bekapcsolt
ingatlantulajdonosokat a ktizszolg6ltat6si dijfizetdsi kotelezetts eg al6l, es ez1ltal biztositja a
szolg6ltat6s ingyeness6g6t.

(2)A teleptildsi Onkormfunyzat a hulladdkgazdillkodilsr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. r6rvdny 59. g (1.1
bekezddsdnek j) pontj6ban kapott felhatalmaz6s alapjan megalkotott, a teleptildsi
hulladdkkezel6si kcizszolg6ltat6si dij megiillapiths6nak r6siietes szatmai szabilyair6l sz6l6
2412000' (XII'23') Korm. rend. 6. $ (6) bekezdds6ben foglaltaknak megfelel6en akozszolg6ltat6nii.felmeriil6 kolts6g6t a kdzszolgilltatoval k6t6tt kizszolg1ltat1si szerz6d6sben
meghatfirozott m6don 6s gyakoris6ggal szfumiira - m6s fon6sb6l - megtdritl
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VI.Fejezet

Kdzteriileten keletkez6 hulladdk gyrijt6se 6s elsz6llit6sa

13.$

(1)A kOzteriileteken keletkezri hilztarthsi 6s egydb szil6rd hullad6kot kizhr6lag a kijelolt
hullad6klerak6ban (3. $ (3) bek.) lehet elhelyezni, amelyr6l az dnkorminyzat a kozszolg6ltatris
keretein kiWl, kiikin szerzod€s alaplfin gondoskodik.

(2)Az illegAlis hulladdklerak6k felsz6mol6s6r6l az onkormhnyzat a k6zszolgflltatils keretein kiviil
gondoskodik.

VII.Fejezet

Szab6lvsdrt6si rendelkez6sek

14.$

(1)Szab6lys6rt6st kovet el 6s 30.000 Ft-ig terjed5 pdnzbirs6ggal sirjthat6, aki:

a.) hiztartilsi hulladdkot felhalmoz vagy kozteriiletre, illetve m6s ingatlanira a jelen rendeletben

me ghathr ozott felt6te I ekt6 I e ltdr6 m6 don kihe lyez
b.) a telepiil6si szil6rd hullad6kot nem a jelen rendeletben meghathrozott telephelyen helyezi el.

c.) a t6rol6ed6ny tisztSntarthsi 6s fert6tlenit6si kdtelezettsdg6t elmulasztja
d.) a t6rol6ed6nyt rendeltetdstril eltdr6en haszn6lja, nem hiztartisi hullad6kot rak a tart6lyba,

rothad6, brizrjshulladdkelsz6llit6s6r6l6s 6rtalmatlanitiis6r6lnemgondoskodik
e.) t6rol6ed6ny mell6 - a szolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelzett zs6k kivdtel6vel - hullad6kot helyez ki.

(2)A k<izteriilet feltigyelet 10 ezer Ft-ig terjedo helyszini birsiggal sirjthatja az lll bekezdds a), d),

e) pontj aiban megj eltilt szabilys6rt6sek elktjvetoit.

VIII.Fejezet

Fogalom-meghat6rozfsok



ls.$

E rendelet alkalmaz6s6ban:

l.Ingatlan: a k<izszolgfiltatisba bevont tertileten fekv6 egylak6sos lak6- vagy lak6s cdlj6rahasznhlt
dptilet lak6sonkdnt, illetve a szcivetkezeti tdrsash6zi dpiiletben l6vri lak6s, valamint a nem lakds
c6ljdra szolg6l6 azon helyis6gek, amelyekben afogyasztli tev6kenys6g sor6n hullad6k k6pzridik.
Jelen rendelet alkalmazhshban ingatlannak minosiilnek a gazd6lkod6 szewezetek nem lak6s
clljhra szolgfl6 azon helyis6gei, amelyekben a fogyaszt6i tev6kenys6g sor6n hulladdk k6pzridik
6s a hullad6k kezel6sdr6l nem gondoskodnak az Or. 3. g l2l bekezd6s6ben megltathrozott m6don.
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2. Telepiil6si szilfrd hullad6k:
a.) hdztartdsi hulladdk: az emberek mindennapi 6lete sor6n a lak6sokban, valamint a pihen6s,

tidiilds clljhra haszn6lt helyis6gekben ds a lak6hizakkozds haszn6latu helyis6geibin 6s
terilletein, valamint az intlzmdnyekben keletkezri, veszdlyesnek nem min6sril6 hullad6k,

b.) kdzterilleti hulladek: kozforgalmri ds zdldteriileten keletkez6 hulladdk,
c.) hdztartdsi hulladdkokhoz hasonl6 jellegii ds risszetdtelfi hutladdk: gazdas1gi

v6l lalkoz6sokn6l keletkez6 - ktilon j o g szab illyban meghathr ozott I vesz6lyesnek nem
min6stil6 szililrd hullad6k, amely ahdztartilsihulladdkkal egyiitt kezelhet6.

3'Hullad6kgyriijt6 udvar (hullad6kudvar): az elktildnitetten (szelektiven) begytijthetri telepiil6si
szil6rd, valamint a ktildn jogszab6lyban meghathrozottak szerint u urJieiy.s hullai6kok
6fvdteldre 6s az elszhllit6sig elkiil<initett m6don tortdn6 throlilshra szolg6l6, feltigyelettel ell6tott,
zdrtbegy(4tohely.

4.Hullad6kgytijt6 sziget (gyiijt6sziget): a hhztartfusokban keletkez6, hasznosit6sra alkalmas,
ktildnbdzo fait6it, elhildnitetten gyrijtdtt, hhztartfusi hullad6k begytijtds6re szolg6l6,
lak6dvezetben, kdzteriileten kialakftott, feltigyelet ndlkiili, folyamatosan rendelk ez1sre 6llb
begyrijtohely, szabv6nyositott eddnyzettel.

5'Gyiijt6pont: a kdzszolgitltat6s keretdbe tartozo azon ingatlantulajdonosok telepiil6si szil6rd
hulladdk6nak - meghathrozott vagy meghathrozatlan idotartamig - 6tv6tel6re kijel6lt hely,
ahonnan a k<izossdgi vagy a sz6llit6si napon kihelyezett .gleni t6rol6eddnyb6l t6rr6;6
elszd,llithshval teljesiti akdzszolgilltat6 aklzszolgiltat6si kotetezetiseget.

6.Atrak66llomis: a teleptildsi szlltrd hullad6k begyijt6sdnek ds sz6llit6s6nak elkiil<jnitdsdre
szolgil6 26rt' kcirtilkeritett ldtesitm6ny, ahol a-ieieptildsi szil6rd hullad6kot a speciiilisgfijtdj6rmibi|l zdrt rendszeni kont6nerbe iiritik, illetoleg a zirt kontdnert (feldpitmdny) tirites
ndlkiil tov6bbszrlllit6sig ideiglenesen t6rolj 6k.

7'Telepiil6si szilirdhullad6k lerak6 telep ( a tovfbbiakban: hullad6klerak6): mtiszaki
v6delemmel l6tesitett, folyamatos ellen6rzdst biztosit6 rendszerrel ell6tott, a szllhrd,hulladdk fctld
felszfndn vagy ftildben tdrt6n6 6rtalmatlanithshraszolgal6 mtit6rgyak ds kiszolgril6 l6tesitmdnyek
6sszessdge.

8'Nagydarabos hullad6k (lom): a telepiildsen a hhztarthsokban keletkezett azon hullad6k(hiztarthsi berendez6si, felszereldsi t6rgyak, eszkcizcik ds anyagok), amely a k6zszolg6ltat6ts
keret6ben rendszeresitett t6rol6ed6nyzetben nem helyezheto el.



9.Biol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalmri hulladdk, ami
anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talaj6kildnyek vagy enzimek segitsdgdvel)
lebonthat6.

l0.Vesz6lyes hullad6k: az olyan hulladdk, amely a Hgt. 2. szimi mell6klet6ben felsorolt
tulajdons6gok kdziil eggyel vagy tdbbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy risszetev6ket
tattalmaz, eredete, <isszet6tele, koncentr6ci6ja miatt az egdszsdg:a, d kdrnyezetre kock6zatot
jelent.
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11. Artalmatlanitis: a hullad6k okozta kOrnyezetterhelds cscikkent6se, krirnyezetet veszdlyezteto,
szenrryez|, k6rosit6 hat6s6nak megsziintet6se, kizhrhsa - a kornyezet elemeit6l tdrtdno
elszigeteldssel vagy anyagi min<is6g6nek megvdltoztaths|val -, a Hgt. 3. szdmir melldkletben
fels orolt elj 6r6sok valamelyik6nek alkalm azisiv al.

[2.Kezel6s: a hullad6k veszllyezteto hat6sainak csrikkentdsdre, a kdrnyezetszennyezds
megel6z6sdre ds kiz6r6silra, atermel6sbe vagy a fogyaszt6sba tdrtdnri visszavezetds6re irrinyul6
tevdkenysdg, valamint a kezeldst megval6sit6 elj6r6s alkalmazhsa, beledrtve a

kezel6l6tesitm6nyek ut6gondozfs6t is.

l3.Begyiijt6s: a hullad6knak a hullad6k birtokosait6l tcirt6n6 fiwltele a hullad6k birtokosa vagy a
begyijto telephely6n, tovhbb| a begytijt6helyen (gyrijtripontokon, hulladdkgyrijt6 udvaron,
t6rol6-, kezelotelepen) 6s a tov6bbi kezelds 6rdekdben t<irt6n6 dsszegyiijt6s, v6logat6s a begyiijt6
telephelydn.

l4.szidilitits: a hulladdk telephelyen kivtili mozgathsa, beledrtve a szitllitmfunyoz6st 6s a fuvaroz6st
is.

I 5.Kiizteriilet kezeldj e: Kdzsdgi Onkorminyzat

IX.Fejezet

Hat6lyba l6ptet6 ds 6tmeneti rendelkez6sek

16.$

(1)E rendelet kihirdetdse napj6n l6p hat6lyba.

(2)A 13. g (2) bek. szerinti kdzszolg6ltatilsi szerzoddst a kozszolg6ltat6.az Onkormdnyzattalkoti
meg.Akdzszolgiltat6si szerz6d6s szerinti dijfizet6si kdtelezetts6g az Onkormfunyzatotterheli.

(3)Az ingatlantulajdonosok a 6. $ (2) bekezdds6ben meghathrozott v6laszthat6 szabv6nyos

t6rol6eddnyeket 2003. 06. 30. napj6ig kotelesek beszerezni. A k<jzszolgilltat6 2003.07. 01.

napjit kovet6en a nem szabv6nyos, illetve az ir6sbeli szerz5d6st6l elt6r6 t6rol6ed6nyben levo

hullad6k elsz6llit6s6tjogosultmegtagadni.



(4)A kiizszolg6ltat6 a kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s megkdt6s6nek id6pontj6ig fenn6ll6 dijk<ivetel6s6t
a kozszolg6ltat6si szerz6ddsben meghatfurozott tdrol6ed6ny m6ret6t ds dij6t alapui v6ve egy

6sszegben drv6nyesiti.
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Farkas Liszll
polg6rmester

Dr. Kov6cs Lajos
kdrjegyzti


