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Pereked Kcizs6g Onkorm6 nyzatdnak Kdpvisel6-testiilete
612002. (XII.l.) sz. Rendelete aKdztisztat6sgr6l, valamint a
telepi.il6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi kcizszolg6ltat6sr6l 6s annak
kotelezri ig6nybev6tel6rol

Pereked Kcizsdg Onkorm6nyzat|nak KdpviselS+estiilete a helyi <inkormSnyzatokr6l sz6l6 1990.
dvi LXV. Tdrvdny 1Otv.; t0. 5. (1) bekezddsdben, valamint a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6
2000. dvi XLIII' Tdrvdny (Hgt.) 23. $-5ban kapott felhatalmaz6s alapj6n kiildncis figyelemmel a
24212000. (xIL23.) Korm. rendeletben, valamint a2131200r. (xI.l4.) Korm. rendeletben
foglaltakra az alitbbi rendeletet alkotia:

I. FEJEZET

Attatinos rendelkez6sek

l.$

(l) Jelen rendelet cdlja, hogy Pereked K<izsdg kdzigazgatitsi teriiletdn a lakoss6g egdszsdgdnek
vddelme, valamint Pereked Kozs6g termdszeti ds dpitett kcirnyezetdnek meg6v6sa drdekdben a
telepiildsi szilfird hulladdkra vonatkoz6 kdzszolg6ltatSst ds annak k<itelezo ig6nybevdteldt
biztositsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat ds hat6sk6roket, jogokut e, t.it.t.zetts6geket,
tilalmakat 6s jogkdvetkezmdnyeket a helyi saj6toss6goknak megfeleloen rendezze.

(2) A rendelet hat6lya Pereked kdzsdg kdzigazgatitsi tertiletdn beliil a rendszeres
hulladdksz6llit6sba bevont, helyi kozszolg6ltat6ssal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira
vagy haszn illoira (tov6bbiakban egytitt: "ingatlantulaj donos ") terj ed ki.

(3) A kdzszolg6ltat6s azingatlantulajdonos 6ltal akozszolgillat6 sz6llft6eszkijzeihez
rendszeresitett gytijtoeddnyben, vagy arendeletben megyelolt egydb rn6don az ingatlanon
tisszegtijtott ds a kcizszolg6ltat6 rendelkezdsdre bocs6tott telepiildsi szil6rd hullad?k begyrijt6sdre
ds rendszeres, illetve alkalmi elsz6llit6s6r; az ingatlanon risszegyrijtott lomtalanit6s k6r6be vont
telepiildsi szilitrd hulladdk - a kdzszolg6lat6 6ltal meghathrozott idopontban ds helyen t6rt6no -
begyiijtdsdre 6s a kcizszolg6lat6 Sltali elsz6llit6s6ra; hulladdkkezelotelepek, hulladdklerak6k ds a
hulladdk iirtalmatlanithsdt szolg6l6 ldtesitmdnyek ldtesit6sdre, mtik6dtetdsdre ds tizemeltetdsdre;
valamint a fent meghat|rozottak szerint gyrijtdtt, begyrijtritt ds elsz6llitott teleptil6si szil6rd
hulladdk 6rtalmatlan it6s6ra teried ki.

2.$

( I ) A rendszeres hulladdksz6llit6sba bevont tertileten az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben
meghatdtozottak szerint jogosult ds kdteles igdnybe venni a helyi k6zszolg6ltat6st.



(2) A helyi ktitelez6 kdzszolgfltat6sra vonatkoz6 k<izszolgAltat6si szerzod6s ldtrejdn a

krizszolg6ltatris els6 igdnybevdteldvel.

II. FEJEZET

A k0zszolgfltatis ellftisnak rendje

3.$

(l) Pereked Kdzsdg 6nkorm6nyzat6nak k6pvisel6+estrilete a teleptil6si szil6rd hulladdk
tekintetdben fenn61l6, a hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltat6s megszervez6sdre 6s fenntart6s6ra
ir6nyul6 kdtelezettsdge teljesitdsdnek drdekdben 6n6ll6 kdzszolg6ltathst szervez.

(2) Pereked kOzsdg kozigazgat6si teriiletdn a hulladdkkezeldsi k<izszolg5ltat6s teljesit6sdre

kizdr6lagosna jogosult hulladdkkezel6 a DEL-KOM Kft. (elen rendeletben: Kdzszolg6ltat6).

(3) Teleptil6si szil6rd hulladdkot csak az erre a c6lra kijel<ilt 6s legSlisan miik6dtetett
hulladdklerak6 telepen - jelenleg a K6k6nyi hulladdklerak6ban, hulladdk udvarban, vagy

enged6llyel rendelkez6 hulladdklerak6ba szabad elhelyezni.

4.S

(1) A hulladdksz6llitisi k<izszolgiltat6s ig6nybevdtele heti I alkalommal kdtelez6.

(2) A szervezettkozszolg6ltat6st igdnybevevoksz|mfuraaszabvfunyos t6rol6eddnyek haszn|lata

k<itelez6.

s.$

A kdzszolg6ltat6 a telepiildsi szil6rd hulladdkot heti I alkalommal kdteles elsz6llitani. A
sz6llit6s m6dj6r6l 6s idejdr6l az ingatlantulajdonost ak6zszolg6ltat6 - bel6t6sa szerint - ir6sban

v agy kdzz|tdtel irtj 6n tdjlkoztatja.

III. FEJEZET

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

(l) Az ingatlantulajdonos kdteles a Pereked Kdzsdg Onkorm6nyzata 6ltal szewezett

kozszolgiltat6s ig6nybev6tel6re: azingatlanlin keletkezo telepiildsi szil6rd hulladdk e rendeletben



eloirtak szerinti gytijtdsdre, valamint a sz6llit6si napokon elsz6llit6s cdlj6b6l akdzszolgillat6nak
tdrtdno iltadhsdra.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba keriilt telepiildsi szil6rd
hullad6kot a kdrnyezet szennyez6s 6t megelozo k6rositfs6tkizhr6 m6don koteles gyiijteni, ds
ahhoz akozszolgilltat6 sz|llit6eszkdzdhez rendszeresitett t6rol6eddnyt koteles igdnybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hullad6k gyrijt6se sor6n megfelelo gondoss6ggal kell eljfrnia
annak 6rdekdben, hogy a hulladdk m6sok 6letdt, testi 6psdg6t, egdszsdgdt dsj6 koz6rzet6tne
veszelyeztesse, a termdszetes 6s dpitett k<irnyezetet ne szennyezze, an<ivdny- ds 6llatvil6got ne
k6rositsa, a kdzrendet 6s a kdzbiztons6got ne zavarja, ds az ingatlan6n keletkez6 hullad6k
mennyisdgdt alacsony szinten tartsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyben az ingatlanon szok6sosan keletkez6 hulladdkot
t<imoritds ndlkiil rigy helyezheti el, hogy annak fedele z6rhat6legyen, valamint az a
hulladdksz6llitds sor6n ak6zszolg6ltat6 alkalm azotainakeg6szs6gdt ne vesz6lyeztesse, a g6pi
tiritdst ne akadSlyozza, az tirit6 berendezdst ne k6rositsa.

(5) A t6rol6eddny melld hulladdkot elhelyezni csak a kdzszolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelz6ssel ell6tott
zs6kban lehet. A jelzett zsitk 6ra tartalmazza a telepildsi hulladdk elszSllitfus6nak, kezeldsdnek ds
6rtalmatlanit6s6nak k6lts6gdt.

(6) Ha a t6rol6ed6ny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely osszetom<irddcitt vagy befagyott
vagy a benne ldv6 hulladdkot rigy <isszeprdseltdk, hogy emiatt a t6rol6ed6nyt azel6irt m6don
kitiriteni nem lehet, a tulajdonos kdteles a visszamaradt hulladdkot fellazitani ds a t6rol6ed6nyt
haszn6lhat6v6 tenni-

(7) Ah'ztart6si hulladdkot nem szabad huzamosabb ideig - legfeljebb I h6tig - felhalmozni.

7.$

(1) A t6rol6eddnyben tilos olyan anyagot elhelyezni ( fon6 hamu, mar6-, mergezo anyag,1llati
hulla, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyul6kony vagy robban 6 anyag,t6 e"s eputett<jrmel6k,
nagyobb terjedelmti, sflyu t6rgy, stb.) , amely veszelyeiieti a hulladdkszillftassal foglalkoz6
alkalmazott egdszsdgdt, megrong6lhatja a gyiijt6berendezdst, 6rtalmatlanit6sa sor6n
veszelyeztetheti a kdrnyezetdt, a teleptil6si szil6rd hulladdkkal egyritt egydb okb6l nem gyrijthet6,
illetve nem min6siil teleprildsi szil6rd hulladdknak.

(2) Ha akdzszolg|ltat6 alkalmazottaimeg6llapitj6k, hogy a hulladdk nem a k1zszolg1latd
sz6llit6eszk\zdhez rendszeresitett 6s akozszolgilat6t6l-ritvett t6rol6ed6nyben vagy m6s
gytijtoeszkdzben keriilt kihelyezdsre; illetve u kih"ly.r.tt t6rol6ed6ny uidrr.ot{itato enat
alkalmazott gdpi tiritdsi m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l --n.. iir(thet6;
v?gy a t6rol6eddnyben az (1) bekezd6sben megjelcili anyagot, thrgyathelyeztek el; illetve aztfltoltott, a kitiritdst ds a hulladdk elsz6llitris6t jogosultak ilegtagaoni. A kitirit6s 6s a hulladdk
elsz6llit6s6nak megtagad6sdr6l akozszolgillatit6 azok felttintetdsdvel 1rtesiti az



ingatlantulajdonost. Az emiat el nem szillitott hulladdk elsz6llit6s6r6l az ingatlantulajdonos
kdteles gondoskodni.

8.$

(1) Az ingatlantulajdonos kriteles a t5rol6eddnyeket a hullad6k elsz6llit6sa cdlj6b6l a

krizszolgAltat6 6ltal megjel6lt id6pontban, a begyrijt6st vdgz6 gdpj6rmiivel megkdzelitheto 6s

iiritdsre alkalmas helven elhelvezni.

e.$

(l) A szemdtgyiijt6 tartillyt az ingatlan tulajdonosa kdteles saj6t ingatlan6n t6rolni es azt csak a

szemdtsz6llit6si napokon lehet a k<izteriiletre kihelyezni.
A kiiiritett tart6lyokat a szilllitis napj6n kell a t6rol6si helyre visszahelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a tdrol6eddnyek el6kdszit6-, tdrol6 hely6t tisztfun tartani, tdlen a

h6t6l megtisztitani. A begfijt6s alkalm6val szennyezett kdztertilettisztitisir6l a kdzszolg6ltat6
kdteles gondoskodni.

(3) Tilos a t6rol6eddnyek kdrnydk6t, megkdzelit6si ritvonal6t t6rgyak elhelyez6sdvel vagy
parkol6 gdpj6rmiivekkel oly m6don elzimi, amely a t6rol6eddnyeknek a gyakorlatban kialakult
m6don trirt6n6 tiritds6t akadillyozza.

(4) A kozteriileten elhelyezett gyujt6 ed6nyb6l szemetet kivenni, vagy kidnteni abban turk6lni

tilos.

IV. FEJEZET

A kiizszolgfttat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

10.$

( I ) A k6zszolg6ltat6 koteles a t6rol6eddnyek kii.irit6sdt kimdlete serl., az elv6rhat6 gondoss6ggal

vdgezni.

(2) A t6rol6eddnyben okozott k6rokat akozszolghltat6 tdrit6smentesen kdteles kijivitani,

amennyiben a k6rokozfs neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A ktizszolg6ltat6nak az ebb6l eredo

karbantart6si munk6k, valamint a javit6s id6tartamira helyettesit6 t6rol6eddnyt kell biztositania.

Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a k0zszolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlannhv6lt

t6rol6ed6nyek javit6sa, p6tl6sa, illetve cserdje azingatlantulajdonost terheli.

(3) Azelhaszn6l6dott t6rol6eddny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell

sondoskodnia.



(4) A nagydarabos hulladdk (lom), tov6bbri a naponta szokiisosan keletkez6 hlztartilsihulladdk
mennyis6gdt meghalad6 falomb ds kerti hulladdk szewezettgyrijtds6rSl, elsz6llit6s6r6l 6s
6rtalmatlanit6s6r6l (lomtalanit6s) a kdzszolg6ltat6 6vente legal6bb 2 alkalommal t6ritdsmentesen
gondoskodik. Ahfntart6si veszdlyes hulladdk szewezett gnijtds6r6l, elsz6llitis6r6l 6s
6rtalmatlanitilsbr6l akdzszolgdltat6 tdritds ellendben, az ingatlantulajdonossal k6t6tt kiildn
meg6llapod6s alapj6n gondoskodik.

(5) A kdzszolg6ltat6 a rendelet hat|lya al6tartoz6 ingatlanon keletkezett hulladdkot a jelen
rendeletben irt szabiiyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijel6lt hullad6klerak6 telepre,
illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai kdrnyezetv6delmi szab|lyokat megtart6 m6don
sondoskodni.

V. FEJEZET

A kiizszolgfltatis dija

11.$

(l) A hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. tdrvdny 23. $ f) pontj6ban kapott
felhatalmaz6s alapjSn a telepi.il6si dnkorm6nyzat mentesiti a hullad6ksz6llit6sba bekapcsolt
ingatlantulajdonosokat aklzszolgSlatat6si dijfizetdsi kdtelezettsdg al6l, es eziitalbiitositja
sz6mukra a k6zszolgSltat6s ingyenessdgdt.

VI. FEJEZET

Szabdlys6rt6si rendelkez6sek

12.$

(l) Szab6lys6rtdst kdvet el 6s 30.000.- Ft-ig terjed6 pdnzbirs6ggal srijthat6, aki:

a.) hdztarthsi hulladdkot I hdtndl tov6bb felhalmoz / 6. $ (7) bek./,

b.) ha az ingatlantulajdonos a hulladdk gyrijtdse sor6n nem a megfelel6 gondoss6gg al j6r el, a
hullad6k m6sok testi dpsdgdt, 6letdt, egdszsdg6t, j6 kdzerzetdt veszdlye zieti, atermdszetes 6s
dpitett kcirnyezetet szewryezi, a ndvdny 6s 6llatvil6got k6rositja, a kdzrendet- 6s kcizbintons6got
zavarja / 6. $ (3) bek./,

c') ha a t6rol6ed6nyt rendeltetdst6l eltdr6en haszn6l, nemhlztart6si hulladdkot rak atart1lyba / 7.
$ (l) bek./,

d.) aki a kdztertileten elhelyezett gyijtoed6nyben turk6l, szemetet kivesz, ki6nt
/ e. $ (a) bek /.



VII. FEJEZET

Fogalom meghat{rozfsok

13.S

E rendelet alkalmaz6sdban:

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

celjilra haszn6lt dpiilet, a tcjbb lakSsos dpiilet lak6sonkdnt, illetve a szdvetkezeti,
t6rsash6zi dpiiletben l6v6 lak6s, valamint a nem lak6s cdlj6ra szolgil6 azon
helyis6gek, amelyekben a fogyaszt6i tevdkenysdg sor6n hulladdk kdpz6dik. Jelen
rendelet alkalmaz6s6ban ingatlannak min6siilnek a gazd6lkod6 szewezetek nem
lakis c6lj6ra szolg6l6 azon helyisdgei, amelyekben a fogyaszt6i tevdkenys6g sor6n

hullad6k kdpz6dik ds a hullad6k kezel6sdr6l nem gondoskodn ak az Or. 3 . $ (2)
bekezddsdben meghatSrozott m6don.

2. Teleptildsi szil{rd hullad6k:
a.) hdztartdsi hulladek: az emberek mindennapi dlete sor6n a lak6sokban, valamint
a pihends, iidiilds c€ljilrahaszn6lt helyisdgekben 6s a lak6hizak kozds haszn6latir
helyisdgeiben ds tertiletein, valamint az intdzmdnyekben keletkez6, vesz6lyesnek

nem min6siilti hullad6k,
b) kdzteriileti hulladdk: krizforgalmir 6s ztildtertleten keletkezd hullad6k,

c.\ hdztartdsi hulladekhoz hasonl| jelleg{i ds r)sszetdtel{i hulladek: gazdas5,gi

v6llalkoz6sokn6l keletkezo, - ktildn jogszab6lyban meghatfirozott - veszdlyesnek

nem min<isiil6 szil6rd hulladdk, amely ahiztarthsi hulladdkkal egyiitt kezelheto.

3. Hullad6kgytijtd udvar (hullad6kudvar) : az elkiildnitetten (szelektiven)

begyijtheto telepiildsi szil6rd, valamint a kiildn jogszab6lyban meghat6rozottak

szerint a veszdlyes hulladdkok 6tv6tel6re 6s az elsz|llit6sig elkiildnitett m6don

tort6n6 tfrolSsra szolg6l6, feliigyelettel ell6tott, zhrt be g5r(iit6hely.

4. Hullad6kgyiijt6 sziget (gyiijt6sziget)z ahdztart6sokban keletkez6, hasznosit6sra

alkalmas, ktilonbozo fajt6jir, elki.il<initetten gyiijtott, h|ztarthsi hullad6k begytijtdsd-

re szolg6l6, lak6<ivezetben, kdzteriileten kialakitott, feliigyelet ndlkiili, folyamato-

san rendelkezdsre 6116 begytijt6hely, szabv6nyositott eddnyzettel'

5. Gytijt6pont: A kozszolgilltatis keretdbetartoz6 azon ingatlantulajdonosok

telepiil{si szil6rd hulladdk6nak - meghathrozott vagy meghathrozatlan id6tartamig -

6tv6tel6re kijel<ilt hely, ahonnan a kdzoss 69r vagy a sz6llit6si napon kihelyezett

egy6ni t6rol6eddnyb6l tdrtdn6 elsz|lliths|val teljesiti akozszolg|latat6 a ktizszol-

g6ltat6si kdtelezetts6gdt.



6. Atrak6illlomis: a telepiildsi szil6rd hulladdk begyrijt6s6nek 6s sz6llit6s6nak
elkiildnitdsdre szolg6l6 z6rt, kdriilkeritett l6tesitmdny, ahol a teleptildsi szil6rd

hulladdkot a speci6lis gfijt6j6rmiib6l zdrt rendszeni kontdnerbe tiritik, illetoleg
azhrtkontenert ( feldpitmdny) tiritds ndlktil a tov6bbsz|llithsigideiglenesen
t6rolj6k.

7. Telepiil6si szil{rd hullad6k lerak6 telep ( a tovfbbiakban: hullad6klerak6) :
mtiszaki vddelemmel l6tesitett, folyamatos ellenrirz6st biztosit6 rendszerrel ell6tott.
a szililrd hulladdk fold felszindn vagy fiildben tdrt6no 6rtalmatlanitdsiraszole6l6
mrit6rgyak ds kiszolg6l6 ldtesitmdnyek dsszessdge.

8. Nagydarabos hullad6k (lom): a telepiil6senahhztartbsokban keletkezett azon
hulladdk (hiztartilsi berendez6si, felszerel6si t6rgyak, eszkozdk ds anyagok), amely
a kozszolgiltat6s keretdb en rendszere sitett thr o16 edlnyzetben nem helyezhetii el.

9. Biol6giailag tebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalmir
hulladdk, ami anaerob vagy aerob m6don ( mikroorganizmusok, talajJl6i6nyek
vagy enzimek segitsdgdvel) lebonthat6.

10. vesz6lyes hullad6kl. az olyan hulladdk, amely a Hgt. z. szilmimell6kletdben
felsorolt tulajdons6gok koztil eggyel vagy tobbel rendelkezik, illetve ilyen
anyagokat vagy 6s s zetev6ket tartalmaz, eredete, 6 s szet6tel e, koncentr6c i6j a miatt

az egeszsdgre, a kiimyezetre kock6zatot jelent.

I l. Artalmatlanitds: a hulladdk okozta kdrnyezetterhelds csdkkentdse, kdmyezetet
vesz'lyezteto, szennyez6, k6rosit6 hatfs6nak megszrintet6se, kiz6r6sa - a kcirnyezet
elemeit<il tdrtdn6 elszigeteldssel vagy anyagi min6sdgdnek megv6lto ztat6s6val -, a
Hgt. 3. sz6mri mell6klet6ben felsorolt elj6r6sok valamelyikdnek alkalm az1shval.

12. Kezel6s: a hulladdk veszelyeztetci hat6sainak csdkkentdsdre, a kdrnyezetszennye-
zds megelozesere eskizirdsfura, a termeldsbe vagy afogyasztirsba t6rt6no vissza-
vezet6sdre ir6nyul6 tevdkenysdg, valamint a kezeldst megval6sit6 elj6r6s
alkalmazhsa, b e I e drtv e a kezelorltes itm dnyek ut6 go ndo z as 6t i s.

13. Begyiijt6s: a hulladdknak a hulladdk birtokosait6l tdrt6n<i 6tvdtele a hulladdk
birtokosa vaw a begyrijt6 telephelydn , tov6bb6 a begyrijtohelyen ( gyrijt6pontokon,
hulladdkgytijt6 udvaron, t6rol6-, kezel6telepen) ds u touaUUi kezelds 6rdel6ben
tdrtdno dsszegyrijtds, v6logat6s a begyrijto telephelydn.

14' Sziilitils: a hulladdk telephelyen kivtili mozgatitsa,beledrtve a sz6llitm6nyoz6st
ds a fuvaroz6st is.



15. Kiizteriilet kezel6je: Pereked Kdzs6gi Onkorm6nyzat

VIII. FEJEZET

Hat6lyba l6ptet6 6s 6tmeneti rendelkez6sek

14.$

(1) E rendelet kihirdetdse napj6n l6p hat6lyba.

N6j J6zsef
polg6rmester

Ruppert Edina
kdrjegyz6

Zdradek: A rendelet 2002. december l-jen kihirdet6sre keriilt.


