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Maeyarszek Ktizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6testtilet6nek
8/20 I 7. (V.3 0.) Onkormrinyzati rendelete

annak kdtelez6 ig6nybev6tel6r6l sz6l6
I l/2012. (VI. 12.) dnkorm6nyzati rendelet6nek

m6dosit6s6r6l

Maryarszek Kdzs6g Onkormrinyzztinak Kdpvisel6testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV.
tdrv6ny 88. $ (4) bekezdds6ben kapott felhatalmazbs alapjrin a k6aisztas6gr6l, valamint a telepiil6si

szi[ird hullad6kkal kapcsolatos helyi kdzszolg6ltat6sr6l 6s annak k6telez6 ig6nybev6tel6r6l szol6

lll2}l2. (VI. 12.) dnkorm6nyzati rendelet6t (tov6bbiakban: R.) az alibbiak szerint m6dositja'
l. $

Az R. preambulum6nak szdvege hatAlyi/- veszti, hely6be az alilbbi szbvegrilsz l6p: ,Jvlaryarszdk
Ktizs{g Onkorminyzatfunak K6pvisel6testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrvdny 88. $

(4) bekezd6sdben kapott felhatalmazfus alapjrln a koztisztashgr6l, valamint a telepiildsi szilird
hulladdkkal kapcsolatos helyi kdzszolg6ltatrisr6l 6s annak kdtelez6 ig6nybev6tel&61 az alibbi

rendeletet alkotj a.,,.
2.S

AzR.2. $ (2) bekezd6s6ben ,,aH*.13. $-6ban foglaltaknak" szdvegr6sz hatiiyitt veszti.

3.$
Az R. V. fejezetben l6v6 szivegr6 szhatAlyii veszti, hely6be az alilbbi sziivegr6sz l6p:

,,(l') Az eli<tilOnitetten gnijtiitt hullad6k a kdzszolgirltatb 6lt^l iizemelteteff hullad6kgytijt6 pontr4

iiufaAef<g46jt6 udvarba,- awet"fi helyre, vary kdzszolg6ltatis kiir6be tartoz6 hullad6kot kezelo

hullad6kkezel6 l6tesitrn6nybe is szillithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6, vary ktildn Srtjt6eddnyben
elhelyezhet6.
(2) A telepiil6s lakosai rlszire ig6nybe vehet6 hullad6kudvarr6l a k<izszolgiltat6 a helyben szokilsos

,,6don 6s honlapj6n tfijlkozlatfust nyujt. A nyitva tartris rendj6! a hullad6kudvarban gJrtijthet6 eryes

hullad6kokra 6s a hujhd6kudvar 
-ig6nybevdteli 

m6dj6ra 6s a mennyis6gi korlStokra vonatkoz6

trlj dkoztatrist a Kdzszolgilltat6 a hon lapj rin

fil n Kdzszolg6ltat6 a hullad6kudvar aterm6szetes

szem6ly ingatlanhaszn6l6 iitd a hullad6kudv -- . 
ennyisdg6t' A

term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 e jog6t csak rigy ryakorolhatja, ha a hullad6kgazdrilkod6si

kdzszolgfultatisi dij at megfizette. ".
4.$

( I ) Az R. 14. g I 0. pontj6ban szerepl6 ,figt. 2." szdvegr6sz hatilyi/- veszti, helydbe ,,a hullad6kr6l

sz6l620l2.6vi CLXXXV
(2) Az R. 14. $ ll. p szti, helydbe az ali. ,bi sz6vegr6sz l6p:
)'-A.t t nuUrritres: niinden asmositiis; a miivelet abban az esetben

is Srtalmatlanitris, ha az m6sodlagos jelleggel anyag- vary energiakinyer6st eredmdnyez'"'
s.$

Az R. 15. $ (3) bekezdds6nek misodik mondata hatfilyfit veszti'
6.$

A rendelet 2017. jirnius l-6n l6p hatrilyba 6s j0nius 2-inhatalyiltveszti.

Dr. Sitkei Luk6cs
jegyzo

lo-, f rot(.

t;d
Kihirdetve: 2017. m6jus 30-6n!

Dr. Sitl

K
polgrlrmester



MAcyARSzEK rdzs ne dNron-wiNyz,tr
11/2012. (VL 12,) sz. Onkormdnvzati Rendetete

A Kiiztisztasdsrdl. valamint a Telepiilds Szihird
Hulladi kkal kaocsolatos hebri Kiizszoledltatdsrdl

ds annah kbtelezd isinvbevileldrdl sztihi

11/2011 (XIL 1il sz Rendelete mddoslttisdr6l

Magyarszdk Kdzsdg Onkorm lnyzatlnak K6pvisel6-testiilete a helyi dnkormiinyzatokr6l sz6l6 1990. +
6vi LXV. Tdrveny (6tv.) 16.g (1) bekezd6s6ben, valamint a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi 2{r
XLIII. Tdw6ny (Hgt.) 23.g-aban kapott felhatalmaz6s alapjri,n kiildnds figyelern mel a 2!2/2000. 1..
(XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 21312001. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglaltakra az 1
al6bbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

iltahino s ren de lkezd se k

1.$

( I ) Jelen rendelet c6lja, hogy Magyarsz6k ki5zsbgkdzigazgatasi teriilet6n a lakoss6g

eg6szsdgenek v6delme, valamint Magyarsz6k ktizseg termdszeti 6s epitett ktimyezet6nek

meg6vasa erdekeben a telepiil6si szilard hullad6kra vonatkoz6 k<izszolg6ltat6st 6s annak

kdtelez6 igdnybevdtel6t biztositsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat 6s

hatriskdr6ket, jogokat 6s k6telezetts6geket, tilalmakat es jogkdvetkezmenyeket a helf
saj6tossdgoknak megfelel6en rendezze.

(2) A rordelet hatii{ya Magyarsz6k k6zs6g kdzigazgat6si teriilet6n beliil a rendszeres

hullad6kszallitrisba bevont, helyi kiizszolgaltattissal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira,

birtokosaira vagy haszndl6ira (tov6bbiakban egytitt: ,,ingatlanhrlajdonos") terjed ki'

A rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont teriiletek jegyzakitt az l. sziirnri mell6klet

taraalmazza.

(3) A kdzszolg6ltatas az ingatlantulajdonos 6ltal a k6zszolg6ltat6 sz6llit6eszk zelhez

rendszeresitett gytijtoed6nyben, vagy a rendeletben meglel6lt egy6b m6don az ingatlanon

6sszegyrijt6tt 6s a k6zszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocsatott telepiildsi szil6rd hulladdk

begyiijtds6re 6s rendszeres, illetve alkalmi elsz6llit6sara; az ingatlanon osszegFijt6tt

lomtalanitas kdrdbe vont telepiil6si szil6rd hullad6k - a kdzszolgriltat6 6ltal meghatiirozott

id6pontban 6s helyen tdrt6n6 - begyiijt6s6re 6s a kdzszolgaltat6 Altali elszallitasra;

hullad6kkezel6 telepek, hullad6klerak6k ds a hullad6k riramtalanitrisrit szolg6l6

meghatarozottak szerint gyiijtittt, begyrijtdtt 6s elszallitott telepiil6si szikl,rd hulladdk

6rtalmatlanit6siira terj ed ki.
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2.$

(1) A rendszeres hullad6kszrillit6sba bevont tertleten az ingatlantulajdonos a jelen

rendeletben megh atinozotlak szerint jogosult 6s kdteles igenybe vorni a helyi

k<izszolgiltat6st.

(2) Gazd6lkod6 szervezet akkor k6teles a helyi kiizszolg6ltatris ig6nybev6tel6re, ha a

gazdaslgi tev6kenys6g6vel 6sszefiigg6sben keletkezett telepiil6si szilard hullad6krinak

kezel6s6rdl (hasznosit6s6r6l vagy rirtalmatlanitris6r6l) a Hgt. 13. $-6ban foglaltaknak f
megfelel6en nem gondoskodik.

(3) A helyi kdtelez<i kdzszolg6ltatasra vonatkoz6 kiizszolg6ltatasi szerz6d6s l6trejiin a

kdzszolg6ltatiis els6 igdnybevdtel6vel.

II. FEJEZET

A kiizszolg6ltatis ell6t6sinak rendje

3.$

(l) Magyarszdk kdzsdg onkormri,nyzatanak k6pvisel5 testiilete a telepiildsi sziklLrd hullad6k

tekintet6ben fenn6ll6, a hullad6kkezel6si kiizszolg6ltatils megszervez6sere 6s fenntart6sara

irri,n1ul6 kdtelezetts6ge teljesit6s6nek 6rdek6ben 6n6116 kdzszolgaltatast szer'/ez.

(2) Magyarsz6k kozstg ki5zigazgat6si teriilet6n a hullad6kkezel6si kiizszolg6ltat6s

megszervez€s6re ds fenntart6sra jogosult hulladdkkezel<i a DEL-KOM Kft. (elen

rendeletben: K6zszolg6ltat6), valamint Magyarsz6k Kdzs6g Nonprofit Kft'

(3) Teleptil6si szilard hullad6k csak az erre a c6lra kijeliilt 6s leg6lisan mtikddtetett

hullad6klerak6 telepen - hullad6k udvarban, vagy a kdzszolg itltat6 6llal alkalmazott egy6b,

jogszab6lyban megengedett m6don, a vonatkoz6 iizemeltetdsi szabiilyok 6s el6irrisok szigoru

betartAs6val szabad elhelyezni.

(4) Az otkormhtyzat sziiks6g eseten gondoskodik a k<izszolgaltat6 javaslata alapjrim a

gyiiljt6pontok, valamint a lerak6hely kijel6l6sdr6l, a ldtesitm6nyek megval6sitasrir6l ds

mrikodtet6sdrol a k6zszolg6ltat6 r1tj6n, valamint biaositja a kozteriilet hasznalatat az

indokolt meruryis6gii gnijt6eddny kihelyez6sdhez, tarol6s6hoz 6s megkdzelit6sdhez.

4.$
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(l) A hulladdksz6llitilsi kdzszolgelta6s ig6nybev6tele heti 1 alkalommal kritelez6.

(2) A szerttezell k6zszolgeltatest ig6nybevev<ik sz mfua a szabv6nyos trirol6eddnyek
haszn6lata kdtelez6.

5.$

(1) A k<izszolg6ltat6 a telepiil6si szil6rd hullad6kot heti 1 alkalommal kdteles elsz6llitani. A
szrillit6s m6djrir6l ds idej616l az ingatlantulajdonost a kdzszolgAltat6 - beletAsa szerint -
ir6sban vagy kdzzet6tel ttjan bjfikoztatja.

III. FEJEZET

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

( 1) Az ingatlantulajdonos k6teles a Magyarsz6k k6zs6g Snkormifur yzara iltal szervezetl
kdzszolg6ltat6s ig6nybev6telere: az ingatlanri.n keletkezett telepiil6si szi|ird hullad6k e
rendeletben el6irtak szerinti gnijt6sdre, valamint a sz6llitisi napokon elsz6llit6s cdljrib6l a
kdzszolgdltat6nak t6rtdn6 6tad6sdra.

(2) Az ingarlantulajdonos az ingatlanrin keletkez6 vagy birtok6ba keriilt telepi.il6si szilird
hullad6kot a kdmyezet szennyezdst megeli5zi5, karositris6t kizrir6 m6don ktiteles gyfijteni, 6s
ahhoz a kdzszolg 61tat6 szitllitieszkdzlhez rendszeresitett tiirol6edenyt k6teles igenybe
venni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hullad6k gyiijt6se sonln megfelel6 gondossrlggal kell
eljrlmia annak erdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t 6s j6
kdz'rzetet ne veszdlyeztesse, a termdszetes 6s dpitett kdmyezetet ne szennye zze, a n6v6ny -
6s dllatvil6got ne krirositsa, a k6zrendet 6s a k6zbiztonsiigo t te zava4a,6s az ingatlanri.n
keletkez6 hulladdk mennyisdgdt alacsony szinten tartsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a ulrol6eddnyben az ingatlanon szok6sosan keletkezo hulladdkot
t6mdrit6s n6lkiil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zfuolhat6 legyen, valamint az a
hullad6ksz6llitSs sor6n a k6zszolg6ltat6 alkalmazottainak eglszslg€t ne vesz6lyeztesse, a
gdpi i.iritist ne akadilyozza, az iirit6 berendezdst ne kifuositsa.

(5) A trirol6ed6ny mell6 hullad6kot elhelyezni csak a kdzszolg6ltat6t6l vrisrirolt, jelz6ssel
ell6tott zsiltban lehet. A jelzett zs6k ira tafialmazza a telepiil6si hullad6k elszalit6sanak,
kezel6s6nek 6s 6rtalmatlanitiisilnak k6lts6g6t.
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(6) Ha tarol6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely <isszet6m6r6d6tt vagy befagyott,

vagy a benne l6v6 hullad6kot rigy 6sszeprdseltdk, hogy emiatt a trirol6ed6nl az eldirt

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

tri.rol6eddny haszniilhat6v6 tenni.

7.$

(l) A tirol6eddnyben tilos olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-, mdrgez6 anyag,

rillati hulla, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyuldkony vagy robban6 anyag, k6 ds

6piilettdmrel6k, nagyobb terjedelmii, srilyu t6rgy, stb.), amely veszi.lyezleti a

hullad6kszrillitrissal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6gdt, megrong6lhatja a gytijtdberendezdst,

iiLrtalmatlanitasa sorrin vesz6lyeztetheti a kdrnyezet&, a telepiil6si szil6rd hullad6kkal egyiitt

egy6b okb6l nem gffithet6, illewe nem min6stl telepiil6si szili.rd hullad6knak.

(2) Ha akdzszolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapitjak, hogy a hullad6k neln a k6zszolgriltat6

sz6llit6eszkdzeihez rendszeresitett 6s a k6zszolg6ltat6t6l etvett t6(ol6edenyben vagy m6s

gyiirjt6eszkdzben keriilt kihelyez6sre; illetve a kihelyezett tri.rol6ed6ny a kdzszolg6ltat6 6ltal

alkalmazott g6pi flrit6si m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l - nem

iirithet6; vagy a tarol6ed6nyben (1) bekezd6sben megjeldlt anyagot, tdLrgyat helyeaek el;

illetve az tultdlt<itt, a kiiiritest 6s a hullad6k elsz6llitris6t jogosultak megtagadni. A kiiirit6s es

a hullad6k elszellit6sii,nak megtagad6s6r6l a k6zszolg6ltat6 az ok feltiintet6s6vel 6rtesiti az

ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szdllitott hullad6k elsz6llitas6r6l az ingatlantulajdonos

kdteles gondoskodni.

8.$

(1) A trirol6edenyeket sziiks6g szerint, de legal6bb 6vente I alkalommal ki kell tisztitani es

fert6tleniteni. A tarol6eddnyek rendszeres tisztit6sa is fert6tlenit6se az ingatlantulajdonos

feladata, annak kdlts6gei az ingatlantulajdonosokat terhelik.
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e.$

(1) Az ingatlantulajdonos k6teles a tarol6ed6nyeket a hulladdk elsz6llitisa c6ljib6l a

kdzszolgiiltat6 6ltal megiel6lt id6pontban, a begyrijtdst vdgz6 g6pjrirmtivel megk6zelithet<i
ds iiritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A terol6eddnyt legfeljebb a szdllitiisi napot megel<iz6
napon 18 6r6t6l lehet kihelyezni a kdzteriiletre, kiv6ve a tart6san enged6lyezett elhelyez{st.

(2) Azokon a teriileteken, ahol a tiirol6edenyeket a kdzszolgdltat6nak val6 6tad6s v6gett
kdzteriiletre - a forgalom akaddlyozrlsa, iltewe vriroskdpi okokb6l - nem lehet kihelyezni,
ott a t6rol6ed6nyek kihelyezdsdr6l az ingatlantulajdonos, vagy kiildn meg6llapodrls alapjriLn,

dij ellendben a k6zszolg6ltat6 gondoskodik.

10.$

(l ) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyeket az ingatlan teriilet6n beliil, illetve zrirhat6
hells6gben vagy zirhatb tarol6ban kdteles elhelyezni rigy, hogy ahhoz illet6ktelen
szem6lyek 6s 6llatok ne f€4enekhozz6. A tarol6ed6nyeket csak a 9.g (1) bekezd6s6ben
megieldlt id6ta(amban lehet kdzeriileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a tarol6eddnyeket el6kdszit6-, tirol6 helydt tiszran artani,
tdlen a h6t6l megtisztitani. A begyrijtdsre alkalmas szennyezett kdztertilet tisaitaser6l a
k6zszolgriltat6 kiiteles gondoskodni.

(3) Tilos a tarol6edenyek kcirny6k6t, megk<lzelit6si ritvonal6t trirgyak elhelyez6s6vel vagy
parkol6 g6pjriLrmrivekkel oly m6don elzrimi, amely a tarol6eddnyeknek a gyakorlatban
kialakult m6don t6rtin6 iiritds6t akadiiyozza.

IV. FEJEZET

A kiizszolg6ltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

11.$

(2) A tdrol6ed6nyekben okozott karokat a k6zszolgdltat6 t6rit6smentesen kdteles kijavitani,
amennyiben a kiirokoziis neki felr6hat6 okb6l kiivetkezik be. A kdzszolgaltat6nak az ebb6l
ered6 karbantart6si munkrik, valamint ajavites id6tartamara helyettesit6 t6rol6ed6n).t kell
biztositania. Amennyiben a kilrokoz6s nern r6hat6 fel a k<izszolg6ltat6nak, a

haszn6lhatatlannri v:ilt t6rol6ed6nyek javit6sa, p6tl6sa, illetve cser6je az ingatlantulajdonost
terheli.
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(3) Az elhaszn6l6dott t6rol6ed6ny p6tl6sar6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(4) A nagy darabos hullad6k (lomb), tov6bb6 a naponta szok6sosan keletkezb hiatartAsi

hulladdk mennyis6gdt meghalad6 falom b ds kerti hulladdk szervezett gyiijt6sdr6l,

elsz6'llitrisri,r6l 6s 6rtalmatlanit6sar6l (lomtalanit6s) a k<izszolg6ltat6 6vente legal6bb 1

alkalommal t6rit6smentesen gondoskodik. A h1zlartasi vesz6lyes hullad 6k szervezett

gyiijtdsdrol, elszrillitrisar6l 6s 6rtalmatlanitdsr6r6l a kdzszolgeltat6 t6rit6s ellen6ben, az

ingatlantulajdonossal k6t6tt kiil<in meg6llapod6s alapj6n gondoskodik.

(5) A lomtalanit6s id6pontjrir6l, valamint teriileti felosztrlsrir6l a kdzszolgdltat6 2 hdttel

korribban taj6koztatja a telepiilisi dnkormanyzat j egyzojdt, aki err6l 6 napon beliil a helyben

szok6sos m6don 6rtesiti az ingatlantulajdonosokat.

(6) A k6zszolgrl,ltat6 a rendelet hat lya al6 tartozd ingatlanon keletkezett hulladdkot a jelen

rendeletben i( szab6lyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijeldlt hulladdklerak6

telepre, illetve annak riLrtalmatlanit6siir6l miis, a szakmai k6myezetv6delmi szab6lyokat

megtart6 m6don gondoskodni.

V. FEJEZET

A kiizszolgiltatis dija

12.$

(l) A hullad6kgazd6lkoddsr6l s2616 2000.6vi XLVII. tv.23. $ f.) pontjAban kapott

felhatalmaz6s alapj6n a telepiil6si 6nkormri.nyzat a hullad6kszillitiisban bekapcsolt

mag6nszem6ly ingatlan tulajdonosokra k6zszolg6ltat6si dijfizet6si kiitelezetts6get illlapit
meg.

(2) A gazdrllkod6 szervezetekre, akik e rendelet 2 $ (2) bekezd6se szerint a szilard hullad6k

kezelds6nil nem gondoskodnak, az 6nkormrinyzal kdzszolgiitatdsi dijat iillapit meg.

(3) A krizszolgriltatrisi dij egy 6ves dijfizetdsi id6szakra sz6l. A kiizszolg6ltat6si dij
szimitis6ra szolgii,l6 dijkeplet, a dijsz6mit6s m6dszertan6t e rendelet 1. sz. mell6klete

+

tafialmazza.
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(4) Az 6nkormri,nyzat a telepill6si hullad6kra vonatkoz6 k<izszolg6ltatdsi dijat az

egltdnyez6s kdzszolgeltatesi dij alapj6n dllapitja meg. A fizetend6 kdzszolg6ltat6si dij a

dijkalkulAci6 alapjrin 11.500.-Ft, melyet az dnkormrinyzat a Hgt. tv' 23. $ f.) pontj6ban

kapott felhatalmaz6s alapjrim mers6kli 6vi 8.800.-Ft 6sszegre.

(5) A kdzszolg6ltatdsi dijat a kd,zszolgtlltatiisi dij fizetds6re kdtelezett - gazd6lkod6

szertezet 6s az ingatlan tulajdonos szrlmla ellen6ben az dnkorm6nyzat k6lts6gvet6si

szrirnl6jara dvi k6t egyenlti rdszletben m6rcius 15, illetve szeptember 15-ig fizeti meg'

(6) A telepiil6si <inkormiinyzat a hullad6kgazdrilkodasr6l sz6l6 2000. 6vi LXIII. w. 59' $ (1)

bekezd6sdnek j.) pontja alapjri.n kapott felhatalmaz6s alapj6n megalkotott, a telepiil6si szilird

hullad6kkezelesi k6zszolgfltat6si dij megdllapitrisri,nak r6szletes szakmai szab6lyair6l sz6l6

242I2OOO. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. $ foglaltaknak megfelel6en a kdzszolgaltat6nel

felmeriilt ktiltsdgeket, a ktizszolgdltat6val kdtdtt kdzszolgaltatrisi szerz6ddsben

meghatarozott m6don 6s gyakoris6ggal - m6s forr6sb6l - (saj6t bevdtel) - megt6riti'

VI. FEJEZET

Kiizterfleten keletkez6 hullad6k ryiijt6se 6s elszdllitisa

13.$

(1) A kdzteriilereken keletkez6 hilzrafiasi 6s egydb szilard hulladdkot kiz,tr6lag a kijelolt

hullad6klerak6ban (3. $ (3) bek.) lehet elhelyezni, amelyr<il az dnkormiinyzat a

kdzszolg6ltat6s keretein kiviil, ki.il6n szerz6dds alapjan gondoskodik'

(2) Az illegalis hullad6klerak6k felszriLrnol6srir6l az iinkormanyzat a kdzszolgeltates

keretein kiviil gondoskodik.
VII. FEJEZET

Fogalom meghatdroz6sok

14.$

1. Ingatlan: a kdzszolg6ltatiisba bevont teriileten fekv6 egylak6sos lak6 - vagy lak6s

c6ljara haszn6lt epiilet, a t6bb lak6sos epiilet lakasonkent, illetve a szdvetkezeti, tri,rsashazi

dptletben ldvS lak6s, valamint a nem lak6s c6ljrira szolg6l6 azon helyisdgek, amelyekben a

fogyaszt6i tevdkenysdg sor6n hullad6k k6pz6dik. Jelen rendelet alkalmaziis6ban ingatlannak

min6siilnek a gazd6lkod6 szervezetek nem lak6s c6lj6ra szol9616 azon helyisegei'

amelyekben a fogyaszt6i tevdkenys6g sor6n hulladdk k6pz6dik 6s a hulladik kezel6sir6l

nern gondoskodnak az 6r. 3 $ (2) bekezd6s6ben meghatri'rozott m6don'
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2. Telepiil6si szil6rd hullad6k:

a.) hdzlartasi hultadik: az emberek mindennapi 6lete soriin a lakdsban, valamint a

pihen6s, iidiil6s c6ljara haszn6lt helyis6gekben 6s a lak6hazak kdz6s haszniilatu

helyisdgeiben ds teriiletein, valamint az intdzmdnyekben keletkez6, vesz6lyesnek nem

min6siilo hullad6k,

b.) kdzteriileti hulladik: kdzforyalmri ds zdldtertileteken keletkez6 hulladdk,

c.) hdztartdsi hulladdkhoz hasonlijellegfi ds asszetdtelil hulladik gazdasdgi

v6llalkozasoknal keletkez6 - kiil<in jogszabalyban meghatelozott - veszdlyesnek nem

min6si.il6 szilard hullad6k, arrtely ahiulartbsi hullad6kkal egyiitt kezelhet6'

3. Hullad6kgyffjt6 udvar (hullad6kudvar): az elkiildnitetten (szelektiven) begyiijthet6

telepii'lesi szilard, valamint a kiildn jogszabiiLlyban meghatiirozottak szerint vesz6lyes

hulladdkok riff6tel6re 6s az elsz6llitdsig elkiilonitett m6don t6rt6n6 tarol6s6ra szolg6l6,

feliigyelettel ell tott, zatt begytijt<ihely.

4. Hulla<t6kryiijt6 sziget (griijt6sziget): a hriatartrisokban keletkez6, hasznositasra

alkalmas, kiil6nb6z6 fajtrijri, elkiildnitetten gyiijt6tt, haztartrisi hullad6k begyiijtesdre

szolg6l6,lak66vezetben, ktizteruleten kialakitott, feltgyelet nelkiili, folyamatosan

rendelkezdsre alt6 begytjt6hely, szabv6nyositott ed6nyzettel'

5. Gyiijt6pont: akozszolgitltatfus keret6be tartoz6 azon ingatlantulajdonosok telepiil6si

szilird hullad6k6nak - meghatii,rozott vagy meghatarozatlan id6tartamig - 6tv6tel6re kijeliilt

helye, ahoruran a k6z6ss6gi vagy a sz6llikisi napon kihelyezett egydni ta'rol6ed6nyb6l tdrt6n6

e1sz61lit6s6val teljesiti a ktizszolg6ltat6 a k6zszolg6ltat6si kdtelezetts6get.

6. Atrak66llom6s: a telepiil6si szilard hullad6k begyiijt6sdnek 6s sz6llitilsdnak

elkiiliinit6sere szolg6l6 zri'r.t, k6riilkeritett l6tesitrn6ny, ahol a telepiil6si sziliLrd hullad6kot a

sPeci6lisgyfijt6jarmiibt'lz6rtrendszeriikont6nerbetiritik,illet6legazirtkontdnert
(felepitmenyt) iirit6s n6lkiil a tov6bbsz6llitrisig ideiglenesen triroljak'

7. Telepiil6si szil6rdhullad6k lerak6 telep (a tovibbiakban: hullad6klerak6): miiszaki

v6delemmel l6tesitett, folyamatos ellen6rz6st biztosit6 rendszerrel ell6tott, a szikhrd hullad6k

fiild felszindn vagy ftildben tdrtdn6 6rtalmatlanitasat szolg6l6 mrilrirgyak 6s kiszolg6l6

l6tesitmenyek iisszess69e.

E.Nagydaraboshullad6k(lomb):atelepiilesenahaztartilsokbankeletkezettazon
tultaaet Grrlatartasi berendezesi, felszerel6si t6rgyak, eszk6z6k 6s anyagok), amely a

kdzszolg6ltatas keret6ben rendszercsitett tarol6ed6nyzetben nem helyezhet6 el'

g.Biol6giailaglebonthat6hultad6k(biohullad6k):mindenszervesanyag-tartalmf

hulladek,amianaerobvagyaerobm6don(mikroorganizmusok,talaj6l<il6nyekvagyenzimek
segits6g6vel) lebonthat6.
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10. Vesz6lyes hullad6k: olyan hulladek, amely a Hgt. 2. sz6mu mell6kleteben felsorolt -"7

tulajdons6gok kiiziil eggyel vagy t6bbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy

dsszetev6ket tartalmaz, eredete, dsszetdtele, koncentriici6ja miatt az egiszsdgre, kdmyezetre

kockrizatot jelent.

11. Artalmatlanitis: a hullad6k okozta kdrnyezetterhel6s cs6kkent6se, kcimyezetet

veszdlyezteto, szennyezo, kr{,rosit6 hat6srinak megsziintet6se, kizrirdsa - a kiimyezet

elemeit5l tiirtdn6 elszigetel6ssel vagy anyagi min<isdgdnek megvAltoztat lslval -, a Hgt. 3. f
szii,rnri melleklet6ben felsorolt eljar6sok valamelyik6nek alkalmazas6val.

12. Kezel6s: a hulladdk vesz6lyeztet6 hat6sainak csdkkentdsdre, a kdmyezetszennyezds

megel6zisdre 6s kiz6r6s6ra, a termeldsbe vagy a fogyaszthsba tdrtdn6 visszavezetdsdr

irrinyul6 tevekenysdg, valamint a kezel6st megval6sit6 eljar6s alkalmaz6sa beleertve a

kezel6ldtesitrn6nyek ut6gondoziis6t is.

13. Begffjt6s: a hullad6knak a hullad6k birtokosait6l tdrt6n6 6tv6tele a hullad6k birtokosa

vagy a begyiijt6 telephely6n, tov6bb6 a begnijt6helyen (gyrijt6pontokon, hulladikgyiijt6

udvaron, trirol6-, kezel6telepen) 6s a tovebbi kezelds 6rdek6ben t6rtdno <isszegyiijtds,

v6logauls a begyrijt6 telephelydn.

14. Sz6llitfs: a hullad6k tetephelyen kiviili mozgatisa, beleerwe a szallitmanyoziist 6s a

fuvaroz6st is.

I 5. Kiizteriilet kezel6je: Kdzs6gi dnkormanyzat

VIII. FEJEZET

Hatityba 16ptet6 itmeneti rendelkez6sek

l s.$

(1) E rendelet 2012. m6jus 31. napjri,n l6p hat6lyba.

(2) 13. $. (2) bek. szerinti kdzszolgilltatisi szerzbddst akdzszolg6ltat6 az Onkorm6nyzattal

k<iti meg.

AkdzszolgallraeLsi szerz6dds szerinti dijfizetdsi kdtelezettsdg az Onkormiinyzatot terheli.
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(3) A krizszolg6ltat6 2003.07. 01. napj6t kdvetoen a nem szabv6nyos, illetve az irisbeli
szerz6d6st6l elt6r6 tarol6ed6nyben l6vo hulladdk elsz6llit6sdt jogosult megtagadni.

I

A kdzszolg6ltat6 akdzszolgitltat6si szerz6d6s megk<itds6nek id6pontj6ig fenn6ll6 dijktiveteles6t a 
I

krizszolg6ltatisi szerzoddsben meghatirozott t6rol6eddny mdretdt ds dijAt alapul v6ve egy <isszegben i

6rv6nyesiti. r

Magyarszflk, 2012. jrinius 1 2.



DEL-KOM NonProfit Kft.

2017 JUil. 0I

lkt sz6m:Maryanzeki Kiizds Onkorm{nyzati Hivatal
7396 Magrarsz6k, Kossuth u. 51.

T el.: 72 I 521-016, F ax.t 7 21 521'Ol7
E-mail.: magrar:zekkoh@gmail.com

Szitm:3296-2120'17.
Ugyint6z6: Giism6 Sziis Irma

D6l-Kom Nonprofit Kft.

P6cs
Sikl6si u. 52.
7 602

Mrgarszek 2017. jrinius 6.

Trirgz: Hullad6kgazd6lkod6si
rendeletek megkiild6se

Tisztelt cim!

Csatoltan me 6 telepiil6sek vonatkoz5siban a regi 6s irj m6dosit6

rendeletek a h ell6t6stira vonatkoz6an tovabbi szives felhasmil6sra'

fh. Sitkei Lukacs jegzb megbizitsib6l kiadmanyozta:
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