
O z - k+-s - 5 ^ tt s lu - nh_or +

5/2017. (V. 30.) dnkormdnyzati rendelete

annak kritelez6 ig6nybev6tel6r6l sz6l6
I 4/20 I 2. (XII. 28.) iinkormrinyzati rendeletdnek

m6dosixlsrir6l

Mecsekp<ilciske Krizs6g Onkormrinyzatinak Kdpvisel6testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi

CLXXXV. tdrv6ny 88. g (4) bekezdds6ben kapoff felhatalmazrls alapjin a kdztisztasdgr6l, valamint a

teleptil6si szikird hullad6kkal kapcsolatos helyi kdzszolgiltatisr6l 6s annak kdtelez6
ig6nybev6tel6r6l sz6l6 I ll20l2. (VI. 12.) <inkormrinyzati rendelet6t (tov6bbiakban: R.) az al6bbiak
szerint m6dositja.

l. $

Az R. preambulumrinak szdvege hat6ly6t veszti, hely6be az alfubbi szdvegrdsz l6p: ,,Magyarsz6k
Ktizsdg Onkormrfuryzatinak Kdpvisel6testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny 88. $
(4) bekezdds6ben kapott felhatalmazls alapjrin a kdztisztasigr6l, vdamint a telepiil6si sziklrd
hullad6kkal kapcsolatos helyi k6zszolgriltatlsr6l 6s annak kdtelez6 ig6nybev6tel6rol az al6bbi

rendeletet alkotja. ,,
2.S

Az R. 2. 5 Q) bekezddsdben,,a Hgt. 13. $-6ban foglaltaknak" szdvegr6szhatilyfit veszti.
3.$

Az R. V. fejezetben l6v6 szovegrlszhatityfut veszti, hely6be az alilbbi sz<ivegrdsz l6p:

,,(l) Az elkiiltinitetten gyrijtdtt hullad6k akozszolgiltat6 6ltal iizemeltetett hullad6kgytijt6 pontra,

hullad6kgytijt6 udvarba, :ltv6teli helyre, vagy kdzszolgfultatils ktir6be tartoz| hullad6kot kezelo

hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe is szillithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6, Yagy kiiltin
gnij t6ed6nyben elhelyezhet6.
(2) A teleptil6s lakosai rdszlre ig6nybe vehet6 hullad6kudvarr6l a kozszolgfultat6 a helyben szok6sos

m6don 6s honlapjri.n tijlkozratist nyujt.A nyitva tart6s rendj6t, a hullad6kudvarban gytijthet6 egyes

hullad6kokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli m6djrira 6s a mennyisdgi korl6tokra vonatkoz6

tAjdkoztatist a Kdzszolgfultat6 a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban kozzetesn.
(3) A K<izszolg6ltat6 a hulladdkudvar iieemeltet6si szabilyzatilban meghatiiroaza a term6szetes

szem6ly ingatlanhasznil6 6ltal a hulladdkudvarban elhelyezhet6 hullad6kok mennyis6g6t. A
term6szetes szem6ly ingatlanhasmil6 e jog6t csak tigy gyakorolhatj4 ha a hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolg6ltallsi dij at megfi zette.".
4.$

( I ) Az R. 14. g I 0. pontj6ban szerepl6 ,fi*. 2)' szdvegr6sz hatAlyht veszti, hely6be ,,a hullad6kr6l sz6l6

2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny l. sz6mri" szdvegr6sz l6p.
(2) Az R. 14. $ ll. pontj6ban l6v6 szivegr6sz hatAlyfut veszti, hely6be az alibbi szdvegr6sz l6p:
iArtalmatlanitSs: minden olyan kezel6si mflvelet, amely nem hasznositris; a miivelet abban az esetben is

irtalmatlanitfus, ha az m6sodlagos jelleggel anyag- vary energiakinyer6st eredm6nyez.".
s.$

Az R. 15. $ (3) bekezd6s6nek m6sodik mondata hatAlyiiveszti.

Dr. Sitkei Luk6cs
jegyzo

Dr. Sitkei Luk6cs
jegyzo

6.$
6s jrinj

G
Paplrlstv6n

polg6rmester

Kihirdewe: 2017. m6jus 30.



MECSEKadLdSKE xozs ne t or,t xonutiNyz,ar

Hulladi kkal kapcsol atos helvi Kbuzolsiil tatds rdl
ds annak kdtelezii igiqtbevitelirdl sztilti ll/2002.

(XI L 1 l. ) sz R ende let mddos itrisdrdl.

Mecsekpdlciske K<izseg Onkomr Anyzatinak K6pviselci-testiilete a helyi <inkorm:i,nyzatokr6l sz6l6

1990. 6vi I-XV Tdrvdny (Otv.) 16.$ (l) bekezd6sdben, valamint a hullad6kgazdiilko&isr6l sz6l6

2000. 6vi XLIII. Tdrvdny (Hgt.) 23.$-Aban kapott felhatalmazris alapjriLn kiildncis figyelemmel a

242/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 213/2001 . (XI. 14.) Korm. rendeletben

foglaltaka az aLibbi rendeletet alkotja:

FEJEZET

Allaldn os rendel*ezdsek

1,$

(l) Jelen rendelet c6lja, hogy Mecsekprildske kdzsdg kdzigazgatAsi tertilet6n a lakoss6g

egdszs6gdnek vddelme, valamint Liget krizsdg termdszeti 6s dpitett kcimyezetdnek meg6vdsa

6rdek6ben a telepiil6si szilird hulladdka vonatkoz6 kdzszolg6ltatast ds annak kdtelezo

igdnybevdteldt biztosits4 illetve az ezekkel kapcsolalos feladatokat ds hataskdrdket, jogokat

6s kdtelezettsdgeket, tilalmakat 6s jogkdvetkezmdnyeket a helyi saj6tossrigoknak

megfelel6en rendezze.

(2) A rendelet hatiilya Mecsekpdliiske kcizsdg kdzigazgatdsi tertilet6n beliil a rendszeres

hulladdkszdllitdsba bevont, helyi kdzszolgriltatessal elletofi ingatlanok tulajdonosaira,

birtokosaira vagy haszn6l6ira (tov6bbiakban egyiitt: ,,ingatlantulajdonos") terjed ki.

A rendszeres hullad6kszillit isba bevont teriiletek jegyzdkdt az 1. szirnt mell6klet

larlalmazj,a.

(3) A kiizszolgdftates az ingatlantulajdonos iiltal a kdzszolgriltat6 szrl{lit6eszkdzeihez

rendszeresitett gyiijt6eddnyben, vagy a rendeletben megjeliilt egy6b modon az ingatlanon

dsszegytijtdtt 6s a kdzszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott teleptilesi szil6rd hulladdk

begyiijt6sdre 6s rendszeres, illetve alkalmi elszillitrisara; az ingatlanon dsszegl'rijttitt

lomtalanitiis kdr6be vont telepiildsi szil6rd hullad6k - a k6zs zolgirltat6 d,ltal meghatarozott

id<ipontban ds helyen tdrt6n6 - begyiijtdsdre ds a ktizszolgdltat6 riLltali elsziillit6sra;

hullad6kkezelti telepek, hulladdklerak6k 6s a hulladdk ri,ramtalanitris6t szolgdl6

meghatiirozottak szerint gytjt6tt, begyiijtd,tt 6s elszillitott telepiil6si Szil6rd hulladdk

6rtalmatlanitdsdra terjed ki.



1

2.S

(l) A rendszeres hulladdksz6llit6sba bevont tertileten azingatlarfiulajdonos a jelen

rendeletben meghat6rozottak szerint jogosult 6s kciteles igenybe venni a helyi

kozszolgiitatist.

(2) Gazddlkod6 szervezet akkor kciteles a helyi kdzszolgrlltat6s igdnybevetel6re. ha a

gazdasiryi tevekenys6gdvel <isszefi.iggesben keletkezett telepiildsi szildrd hullad6krinak

kezel6s6rol (hasznosit6s6r6l vagy 6rtalmatlanit6s6r6l) a Hgt. 13. $-6ban foglaltaknak

megfeleloen nem gondoskodik.

(3) A helyi kritelezo kdzszolgdltat6sra vonatkoz6 kozszolgaltatisi szerzod6s letrejon a

kozszol g6ltat6s elso igenl'bev6tel6vel.

il. FEJEZET

A kiizszolgdltatr{s ellStisfnak rendje

3.$

(l) Mecsekp<il6ske k<izs6g onkorm6.nyzatinak kepviselo teshilete a telepiilesi szilard hulladek

tekintet6ben fennilll6, a hulladdkkezeldsi kdzszolgiiltatiis megszewezesdre 6s fenntart6sara

irrinyul6 kdtelezetts6ge teljesitesdnek erdek6ben cinrlll6 krlzszolgiiltatdst szervez.

(2) Mecsekpoloske kdzseg kdzigazgatAsi teri.iletdn a hullad6kkezeldsi k<izszolg6ltat6s

megszervez6sere 6s fenntart6sra jogosult hullad6kkezelo a DEL-KOM Kft. (elen

rendeletben : Kozszolgitl tat6), valamint Magyarsz6k Ktizs6 g N onprofi t Kft '

(3) Teleptilesi szil6rd hulladdk csak M en.e a c6lra kijeliilt 6s leg6lisan mrikddtetett

hullad6klerak6 telepen - hutlad6k udvarban, vagy a kdzszolgiitalr: eh.al alkalmazott egy6b,

jogszab6lyban megengedett m6don, a vonatkoz6 tizemeltet6si szabalyok 6s eloirdsok szigoru

betart6s6val szabad elhelYezni.

(4) Az 6nkorm inyzat sziiks6g eset6n gondoskodik a kozszolgiitato javaslata alapjin a

gytijt6pontok, valamint a lerak6hely kijeldlds6rol, a l6tesitmenyek megval6sitris6r6l 6s

mtikridteteser1l a k6zszolg6ltat6 titjiin, valamint biztositja a koztertilet haszn6latht az

indokolt mennyisdgri gy.rijt6ed6ny kihelyezesehez,t6rol6s6hoz 6s megkdzelites6hez.

4.$
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(1) A hullad6kszdllit6si kozszolgriltat5s ig6nybev6tele heti 1 alkalommal kdtelezo.

(2) A szewezett k<izszolg6ltatast igdnybe vevok szAmitra a szabv6nyos tarol6eddnyek

haszniilata kotelez<i.

5.S

(1) Akozszolgitkaro ateleptilesi szilird hullad6kotheti I alkalommal kdteles elsz6llitani.A

sz6llit6s m6djar6l 6s idejdrol azingatlantulajdonost akdzszolgitltat6 - bel6t6sa szerint -
irdsban vagy kozzet6tel ritj6n lilekoztatja

III. FEJEZET

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kdtelezetts6gei

6.$

(1) Az ingatlantulajdonos koteles a Mecsekpdl<iske k<izs6g cinkormrinyzataiital szervezett

k<izszolg6ltat6s igdnybevdtel6re: azingatlantln keletkezett telepiil6si szil6rd hulladdk e

rendeletben eloirtak szerinti gyiijt6sdre, valamint asz|llitAsi napokon elsz6llit6s cdlj6b6l a

kozszol g6ltat6nak tort6n6 iltadesilra.

(2) Az ingatlantulajdonos azingatlan6n keletkez6 vagy birtok6ba keriilt telepiil6si szikird

hullad6kot a krirnyezet szennyez6st megel6zo, k6rosit6sittyrzi$6 m6don kdteles gytijteni, es

ahhoz a kdzszolg6ltat6 sz6llit6eszk<iz6hez rendszeresitett tarol6eddnyt kciteles ig6nybe

venni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hullad6k gytijt6se sordn megfelelo gondoss6ggal kell

eljrirnia annak drdek6ben, hogy a hullad6k mdsok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6gdt 6s j6

kozerzetetne vesz{lyeztesse, a termdszetes 6s dpitett ktirnyezetet ne szennyezze, a ndvdny -
6s {llapiftigot ne k{rositsa, a kdzrendet 6s a k<izbiztons6got ne zavaria,6s az ingatlan6n

keletkez6 hulladek mennyis6gdt alacsony szinten tartsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a tarol6eddnyben az ingatlarron szok6sosan keletkezo hulladdkot

tom6rit6s ndlkiil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zirolhatl legyen, valwnint az a

hulladekszallit6s sorrln a kozszolgAltat6 alkalmazottainak egdszsegdt ne vesz6lyeztesse, a

gdpi iiritest ne akad6lyo77a, az iirito berendez6st ne karositsa.

(5) A t6rol6edeny melle hullad6kot elhelyezni csak a k<izszolgriltat6t6l v6srirolt. jelzdssel

ell6tott zsakban lehet. A jelzett zsitk ira tartalmazza a telepi.ildsi hullad6k elsz6llitas6nak,

kezeldsdnek 6s d.rtalmatlanit6s6nak kdltsegdt.



(6) Ha tarol6edeny olyan nedves hulladdkot lartalmaz, amely risszettimciriidtitt vagy befagyott,

vagy a benne l6t 6 hulladdkot rigy osszepreseltdk, hogy emiatt a t6rol6eddnyt az eloirt

m6don kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos kriteles a visszamaradt hulladekot fellazitani ds a

t6rol6ed6ny haszn6lhat6v6 tenni.

7.S

(1) A trirol6ed6nyben tilos olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mat6-, mdrgezo anyag,

6llati hulla, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy robban6 anyag, ko ds

dpiilettormeldk, nagyobb terjedelmti, srilyi tiogy, stb.), amely vesz6lyezteti a

hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egeszs6g6t, megrongdlhatja a gyiijtoberendezdst,

6rtalmatlanit6sa sorfn veszelyeztetheti a krirnyezetdt, a teleptil6si szilard hullad6kkal egytltt

egydb okb6l nem gytijtheto, illetve nem minostil telepiilesi szilard hulladeknak.

(2) Haakozszolg6ltato alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a hullad6k nem a kozszolgiitato

szdllit6eszkozelhez rendszeresitett es akozszolgdltat6t6l 6tvett tarol6ed6nyben vagy m6s

gyiijtoeszkozben keriilt kihelyez6sre; illetve a kihelyezett tarol6ed6ny a k<izszolg6ltat6 6ltal

alkalmazott gdpi iirit6si m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l - nem

i.iritheto; vagy a t6rol6edenyben (l) bekezddsben megielOlt anyagot, litrgyat helyeaek el;

illetve az tult6ltott, a kiiirit6st es a hulladdk elsz6llitilsdt jogosultak megtagadni. A kii.irites es

a hullad6k elszillit6srinak meglagad6s6r6l a ktizszolgiiltat6 az ok feltiintetdsdvel 6rtesiti az

ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szrillitott hulladdk elszrlllitasdrol. az ingatlantulajdonos

kriteles gondoskodni.

8.$

(l) A t6rol6eddnyeket sztikseg szerint, de legaldbb 6vente 1 alkalommal ki kell tisztitani es

fertotleniteni. A tarol6eddnyek rendszeres tisztitdsa 6s fert6tlenit€,se az ingatlantulajdonos

fe ladata, annak k0 lts6 ge i az ingatl antul aj dono sokat terheli k.

4
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e.$

(l) Az ingatlantulajdonos k0teles a trirol6ed6nyeket a hulladdk elszillitasa cdljrib6l a

kozszolgiiltat6 6ltal megjelcilt id6pontban, a begytijtestv€gzo g6pjdrmtivel megkdzelitheto

6s tirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A t6rol6ed6nyt legfeljebb a szbllit6si napot megelozo

napon 18 6r5t6l lehet kihelyezni a koztertiletre. kivdve a tarl6san enged6lyezett elhelyez6st.

(2) Azokon a tertileteken, ahol a t6rol6ed6nyeket akozszolgAltat6nak val6 6tad6s vegett

kdzteriiletre - a forgalom akad6lyozasa, illetve varoskepi okokb6l - nem lehet kihelyezni,

ott a t6roloeddnyek kihelyez6serol az ingatlantulajdonos, vagy kiildn meg6llapod6s alapj6n,

dij elleneben a kcizszolg6ltat6 gondoskodik.

10.$

(l) Az ingatlantulajdonos a tarol6ed6nyeket az ingatlan ter0let6n beliil, illetve zhrhat6

helyisegben vagy z.6that6 tarol6ban kdteles elhelyezni rigy, hogy ahhoz illetektelen

szemdlyek 6s 6llatok ne ferjenek hozzit.A tarol6edenyeket csak a 9 $ (l) bekezdeseben

megj elillt idotartamban lehet kdzter0leten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a tarol6edenyeket el6keszitS-, t6rol6 hely6t tisztin tartani'

t6len a h6t6l megtisztitani. A begyijt6sre alkalmas szennyezett kOnerulet tisztitasrir6l a

kdzszolg6ltat6 kdteles gondoskodni.

(3) Tilos a tarol6edenyek k<!rny6ket, megkdzelitesi utvonalit targyak elhelyezesevel vagy

parkol6 gdpj6rmtivekkel oly m6don elzim| amely a tarol6ed6nyeknek a gyakorlatban

kialakult m6don tdrteno tiritesdt akadiiy ozza.

IV. FEJEZET

A kiizszolgdltatri jogai 6s kiitelezetts6gei

I l.$

(l) A taroloed6nyekben okozott k6rokat akozszolgitltat6 t6rit6smentesen kdteles kijavitani,

amennyiben a karokoz6s neki felr6hat6 okbol krivetkezik be. A k6zszolgaltatonak az ebbol

eredo karbantartdsi munk6k, valamint a javit6s idotartamara helyettesit6 tdroloedenyt kell

biztositania. Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a kozszolgiltat6nak, a

haszndlhatatlann6 v6lt t6rol6eddnyek javit6sa, p6tl6sa. illetve cserdje azingatlantulajdonost

terheli.
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(2) Az elhaszn6l6dott tarol6ed6ny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell

gondoskodnia.

(3) A nagy darabos hullad6k (lomb), tovribbii a naponta szok6sosan keletkezo hl.Ztar1asi

hulladdk memyiseget meghalad6 falomb es kerti hulladdk szervezett gf iijtdsdrol,

elsz6llit6s6r6l es artalmatlanitAsAr6l (lomtalanitds) akozszolgdltat6 dvente legakibb 1

alkalommal t6ritdsrnentesen gondoskodik. Ahintartisi vesz6lyes hullad6k szervezetl

gyrijtdsdrol, elsz6llitas6r6l6s ilrtalmatlanititshr6lakozszolgilltat6 t6rit6s ellen6ben, az

ingatl antul aj donossal kdtott kiildn me 96l lapod6s alapj an gondoskod ik.

(4) A lomtalanit6s id6pontj616l, valamint teriileti felosztdsdr6l a kozszolgdltat6 2 hettel

kor6bban tilekonatla a telepiildsi <inkorm6nyzat jegyzbj6t, aki en6l6 napon beltil a helyben

szokiso s m6don erte siti az ingatlmttulaj dono sokat.

(5) A k6zszolg6ltat6 a rendelet hat6lya al6tartozl ingatlanon keletkezett hullad6kot a jelen

rendeletben irt szab6lyok szerint kdteles rendszeresen elszdllitani a kijelolt hulladeklerak6

telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6sdr6l m6s, a szakmai kdmyezetvedelmi szab6lyokat

megtarto m6don gondoskodni.

V. FEJEZET

A kiizszolg6ltatrls dija

12.$

(1) A hullad6kgazdflkodrisr6l sz6l6 2000. 6vi XLVI. N.23. $ f.) pontj6ban kapott

felhatalmaz6s alapjrin a teleptilesi dnkorm6nyzat a hulladdksz6llitasban bekapcsolt

mag6nszem6ly ingatlan tulajdonosokra k<izszolgriltat6si dijfizetdsi kotelezettsdget 6llapit

meg.

(2) A gazd6lkod6 szervezetekre, akik e rendelet 2 $ (2) bekezd6se szerint a szil6rd hulladek

kezelesdrol nem gondoskodnak, az cinkormiinyzatkozszolg6ltatasi dijat 6llapit meg.

(3) A kozszolg6ltatisi drj egy 6ves dijfizetdsi idoszakra szolA kdzszolgriLltatiLsi dij

szitmitis1raszolg6l6 dijk6plet, a dijsz6mit6s m6dszertanilt e rendelet l. sz. melleklete

tartalmazza.
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(4) Az onkormirnyzat a telepi.il6si hulladdkra vonatkoz6 k<izszolgriltatdsi dijat az

egytenyezos kozszolg6ltatasi dij alapjdn illlapitja meg. A frzetend6 kd,zszolg6ltatasi dij a
dijkalkul6ci6 alapjrln 11.500.-Ft, melyet az dnkormilnyzat a Hgt. tv.23. $ f.) pontj6ban

kapott felhatalmazris alapjrln mersekli 6vi 10.000.-Ft <isszegre.

(5) A kdzszolgAltatasi dijat a kdzszolg6ltat6si dij fizetdsdre kdtelezett - gazdiikod6

szeryezet es az ingatlan tulajdonos sz6mla elleneben az dnkormitnyzat kdlts6gvetesi

szimlirjira evi ket egyenlo reszletben marcius 15, illetve szeptember 15-ig fizeti meg.

(6) A telepi.il6si onkorm6nyzat a hulladdkgazd6lkod6sr6l szol6 2000. evi LXIII. fv. 59. $ (l)
bekezddsdnek j.) pontj aalapjin kapott felhatalmazits alapj6n megalkotott, a teleptilesi szilard

hulladdkkezeldsi kozszolgiiltat6si dij meg6llapit6s6nak r6szletes szakmai szab6lyair6l szol6

24212000. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. $ foglaltaknak megfelel6en a k<izszolgiitatoniil

felmertilt kdltsegeket. a kdzszolg6ltat6val kOtOfi kOzszolgdltatilsi szerzod6sben

meghatirozott m6don 6s gyakorisaggal - m6s forr6sb6l - (saj6t bevdtel) - megt6riti.

VI. FEJEZET

Ktizteriileten keletkezti hutlad6k ryiijt6se 6s elszlllftisa

13.$

(l) A kdztertileteken keletkezo hlztartisi 6s egydb szilard hulladekot kizirolag a kijelOlt

hulladeklerak6ban (3. $ (3) bek.) lehet elhelyezni. amelyrol az tinkorm6nyzat a

k<izszolg6ltatas keretein kiviil, ktil<in szerzod6s alapj an gondoskodik.

(2) Az illeg6lis hulladeklerak6k felsz6mol6sar6l az tinkormiinyzat a k<izszolg6ltat6s

keretein kivUl gondoskodik.

VII. FEJEZET

Fogalom meghat6rozisok

14.$

l. Ingatlan: akozszolgitltatdsba bevont teri.ileten fekvo egylak6sos lak6 - vagy lak6s

celj6ra haszn6lt epiilet, a tdbb lakasos epiilet lak6sonkdnt, illetve a szdvetkezeti, tarsash6zi

6piiletben l6vo lakris. valamint a nem lakas c6lj6ra szolgillo azon helyisdgek, amelyekben a

fogyasztoi tevekenyseg sor6n hullad6k kdpzodik. Jelen rendelet alkalmazas6ban ingatlannak

minostilnek a gazdilkod6 szewezetek nem lakds c6lj6ra szolg6l6 azon helyisdgei,

amelyekben a fogyaszt6i tevdkenyseg sor6n hulladek k6pzodik ds a hulladdk kezeles6rol

nem gondoskodnak azOr.3 $ (2) bekezdesdben meghatiirozott m6don.
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2. Telepiil6si szildrd hullad6k:

a.) haztartdsi hulladdk: az emberek mindennapi 6lete sor6n a lak6sban, valamint a

pihends, iidiiles celjfua haszn6lt helyisegekben ds alakohinak k<lzcis haszn6latri

helyisegeiben 6s teriiletein, valamint az intezmdnyekben keletkezo, veszdlyesnek nem

minosiilo hulladdk,

b.) kAileriileti httlladik;kozforgalmri 6s zOldtertileteken keletkezo hulladek,

c.) hdztartdsi hulladikhoz hasonl| jellegil ds dsszetdtelfi hulladdk: gazdasdgi

v6llalkozdsokn6l keletkezo - killdn jogszabalyban meghatinozott - veszdlyesnek nem

minosiil6 szil6rd hullad6k, amely ahi.z,tartisi hullad6kkal egyi.itt kezelheto.

3. Hullad6kryfijt6 udvar (hullad6kudvar): az elktil0nitetten (szelektiven) begyiijtheto

telepiilesi szilard, valamint a ktikin jogszab6lyban meghatarozottak szerint veszelyes

hulladdkok effdtel6re es az elszdllit6sig elki.ildnitett m6don tdrt6no t6rol6sara szolgiii,
fe lti gye I ette I e I I iitott, zitrt b e gytiitohe ly.

4. Hullad6kgyiijt6 sziget (ryiijt6sziget)z ahivtart6sokban keletkez6, hasznosft6sra

alkalmas, ki.ilonbciz6 fajtdjri, elktildnitetten gytijt6tt,hiztartisi hulladdk begyftjt6s6re

szolgril6, lak6dvezetben, kcizteriileten kialakitott, feltigyetet n6lkiili, folyamatosan

rendelkez6sre 6116 begyrijt6hely, szabv6nyositott eddnyzettel.

5. Gyfijt6pontz akozszolg6ltat6s keretdbe tartozo azon ingatlantulajdonosok teleptildsi

szil6rd hullad6k6nak - meghatirozott vagy megh atdrozatlan idotartamig - Stv6tel6re kijeldlt

helye, ahonnan a k6z6ss6gi vagy a sziilititsi napon kihelyezett egy6ni tarol6eddnybol t6rteno

etsz1llititsitval teljesiti a kdzszolgaltat6 akdzszolgiltat6si ktitelezetts6gdt.

6. Atrak6{llomfs: a telepi.ildsi szilard hullad6k begy[ijtdsenek 6s szrillit6sanak

elkiil6nitesdre szolg6l6 zhrt, kdri.ilkeritett ldtesitmeny, ahol a telepiil€si szilard hullad6kot a

speci6lis gytijtojermiibol zirtrendszeni kontdnerbe tiritik, illetoleg a zArt kont6nert

(felepitm6nyt) i,iritds n6lktil a tov6bbszallitasig ideiglenesen t6roljak.

7. Telepiil6si szil{rd hullad6k lerakri telep (a tovr[bbiakban: hullad6klerak6):

mtiszaki v6delemmel ldtesitett, folyamatos ellendrzdst biaosito rendszerrel ell6tott, a szilard

hulladek fttld felszinen vagy ftildben trirten6 Srtalmatlanitasrit szolg6l6 mtitrlrgyak 6s

kiszolg6lo ldtesitm6nyek <isszess6ge.

g. Nary darabos hullad6k (lomb): a telepill6sen ahiutartisokban keletkezett azon

hulladek (hhnafitsiberendezesi, felszerelesi t6rgyak, eszkdztik ds anyagok), amely a

kdzszolgriltatris keret{ben rendszeresitett t6rol6ed6nyzetben nem helyezheto el-

g. Biot6giailag lebonthat6 hullad6k (biohutlad6k): minden szervesanyag-tartalmf

hulladek, ami anaerob vagy aerob m6don (milaoorganizrnusok, talaj6loldnyek vagy enzimek

segits6g6vel) lebonthat6.
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10. Vesz6lyes hullad6k: olyan hulladdk, amely a Hgt. 2. szitmt melldkletdben felsorolt

tulajdons6gok k6ztil eggyel vagy tdbbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy

cisszetevokettafialrna4 eredete, <isszetetele, koncentr6ci6ja nriatt az egeszsegre, kdmyezetre

kock6zatot jelent.

1 1. A rtalmatlanitis : a hulladek okoAa komyezetterhel6s cscikkent6se. ktirnyezetet

veszllyezteto, szennyezo, kdrosit6 hat6sanak megsziintetese. kiz6r6sa - a kdmyezet

elemeitol tdrt6nri elszigetel6ssel vagy anyagi minoseg6nek megvaltoztat6rs6val -, a Hgt. 3.

szdmri me ll6kletdb en fel sorolt elj 6rasok r,alame I yikenek alkalm az{siv al.

12. Kezelils: a hulladek veszelyezteto hat6sainak cscikkent6s6re, a ktirnyezetszennyezds

megeloz6s6re 6s kizdr6s6ra, a termeldsbe vagy a fogyasztasba tdrteno visszavezetdsdr

ir6nyul6 tev6kenys6g. valamint a kezeldst megval6sit6 eljar6s alkalmaz6s4 beledrtve a

kezeloletesitmdnyek ut6gondoz6s6t is.

13. Beryiijt6s: a hullad6knak a hulladek birtokosait6l tdrt6n6 6tv6tele a hulladdk birtokosa

yagy a begnijto telephelyen, toviibb6 a begyrijtohelyen (gytijt6pontokon, hulladekgyrijto

udvaron, t6rol6-, kezelotelepen) 6s a tovdbbi kezeles 6rdekdben tdrt6no dsszegyujtes,

v6logat6s a begnijto telephely6n.

14. Sz:illitds: a hullad6k telephelyen kivtili mozgatisa- beledrtve a szallitrnanyozast ds a

fuvaroz6st is.

15. Kdzteriilet kezel6je: Kdzsegi Onkorm6nyzat

VIII. FEJE,ZE.T

Hatrllyba t6ptet6 6tmeneti rendelkez6sek

1s.$

(l) E rendelet 2013.janu6r 1. napjan lep hat6lyba.

(Z) 13. $. (2) bek. szerinti kdzszolg6ltat6si szerzodest a kozszolg6ltat6 azonkormanyzattal

kriti meg.

A k6zszolg6ltat6si szerzodds szerinti dijfizet6si kdtelezettseg az Onkormdnyzatot terheli.
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(3) Akozszolgiitat6 2003.07. 01 . napjitt kdvetoen a nem szabv6nyos, illetve az irdsbeli

szerzoddstol eltdro uirol6eddnyben l6vo hulladek elszrillitasdt jogosult megtagadni.

A k<izszolgiitato akozszolgirltat6si szerzodes megkot6senek id6pond6ig f'enndll6 dijkdveteleset a

kcizszolg6ltatisi szerzodesben meghat6rozott t6rol6ed6ny meretet 6s dijAt alapul veve egy cisszegben

6rvdnyesiti

Kihirdetve: 2012. december 28.
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