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Picsviirad vdros Onkornrdnyzatiinak Kipviselo-testiilete a helyi onkornr6nyzatokr6l sz6l6
1990. ivi LXV. tdrviny (Otv.) 16.$ (l) bekezdisiben, valarnint a hulladi[gazd6lkod6sr6l
sz616 2000. ivi XLIII. torviny (FIgt.) 23.$-6ban kapott fblhatalnraz6s alapjdn kUlonos
figyelenrmel a 6412008. (lll, 28.) Korrn. rendeletben, valanrirrt a2131200f . fXi.l4.) Korrn.
rendeletben fbgla ltakra az al|bbi rendeletet a I kod a:

I. Fn.lnzul

Altal6nos rendclkcz6sck

l.s

(l) Jelen rendelet cilja, hogy Picsvdrad vdros kdzigazgat6si tertiletin a lakossiig
egiszsiginek videhne, valamint Picsviirad vdrostermiszeti is ipitett kornyezetinek
tneg6vdsa irdekiben a telepiilisi szil6rd hulladikra vonatkoz6 k6zszo196ltat6st is annak
kdtelezo iginybevitelit biztosftsa, illetve az ezekkel kapcsolatoi feladatokat is
hat6skdrtjket, jogokat is kdtelezettsigeket, tilalrnakat is jogk6vetkeznrinyeket a helyi
saj 6toss6goknak rneg l'eleloen rendezze.

(2) A rendelet hat6lya Picsvdrad vdros kdzigazgatdsi teriiletin beliil a rendszeres
hulladiksz6llltdsba bevont, helyi kdzszol96ltatdssal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosaira vagy ltasznril6ira (tovdbbiakbari egyiitt: ,,ingatlantulaj-donos") terjed ki.
A rendszeres hulladiksz6llftdsba bevont tertilet a telepulis belterUlete.

(3) A kdzszolgdltatas az ingatlantulajdonos 6ltal a kozszolgiiltat6 sz6llit6eszk ;zeihez
rendszeresftett gytijtoedinyben, vagy a rendeletben nregielolt egyib rn6don az ingatlanon
osszegyiijtott is a kozszol96ltat6 rendelkezisire bocsatott teieptilisi szit6rd hulladik
begyiijtisire is rendszeres, illetve alkalnri elszdllitdsdr.a; az irigatlanon osszegyiijtott
lorntalanftiis kdrebe vont telepulisi szil6rd hulladik - a k6zszolg6ltat6 6ltal rnegha t1rozott
idopontban is helyen tortino - begyrijtisire is a kcizszolgdltat6 6ltali elsz6llft6s6ra;
hulladikkezelo telepek, hulladiklerak6k is a hulladik 6rtalnratlanitdsrit szol9616litesltminyek letes(tisire, nrtikddtetisire is uzenreltetisire; valanrint a fe nt
nreghat6rozottak szerint gytijtdtt, begyrijtdtt is elsz6llitott telepi.ilisi sziliird hulladik
6rtallnatlan it6s6ra teried ki.
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( l) A rendszeres hulladikszdll(tAsba bevont teriileten az ingatlantulajdonos a jelen
rendeletben nreghat6rozottak szerint jogosult ds kdteles iginybe venni a helyi
kdzszol96ltat6st.

(2) Gazd6lkod6 szervezet akkor koteles a helyi kdzszolgdltat6s igenybevitelire, ha a

gazdasdgi tevikenysigivel dsszefiiggisben keletkezett telepiilisi szil6rd hulladik6nak
kezelisirol (hasznosft6s6r6l vagy 6rtalmatlanit6s6r6l) a l-lgt. 13.$-6ban foglaltaknak
rnegfelel6en nem gondoskodik.

(3) A helyi ktitelez6 kdzszolgdltat6sra vonatkoz6 kbzszolgdltatdsi szerzodes litt'ejtin a

kdzszolg6ltat6s elsd iginybevdteldvel.

II. Fnrozor

A kdzszol96ltat6s cll6t6s6nak rcndjc

3.$

(l) Picsv6rad v6ros onkorrn6nyzatilnak kipviselo-test0lete a teleptilisi szil6rd hulladik
tekintetiben fenn6ll6, a hulladikkezelisi kdzszol96ltates megszervezisire is fbnntart6s6ra

ir6nyul6 kdtelezettsige teljes(tdsinek irdekiben Konr16 V6ros Onkorrn6nyzata 6ltal
fenntaftott kdzszol96ltatdsltoz toftino csatlakoz6ssal gondoskodik.

(2) Picsvrirad v6ros kdzigazgatdsi teriiletin a hulladikkezelisi kdzszolg6ltat6s teljesftisire
kiz6r6lagosan jogosult hulladekkezelo a Dil-Dun6ntili Konrnrun6lis Szolgdltat6 Kl't.

fi elen rendeletben : Kdzszol96ltat6).

(3) Telep0lisi szil6rd hulladikot csak az erre a cilra kijel6lt is leg6lisan nrtikodtetett

hulladiklerak6 telepen - jelenleg a korn16i hulladiklerak6ban, hulladik udvarban, vagy a

kdzszolgdltat6 6ltal alkalnrazott egyib, jogszab6lyban nlegengedett rn6don, a vonatkoz6

iizenreltetisi szab6lyok is elofr6sok szigorf betart6sAval szabad elhelyezni.

(4) Az dnkorrndnyzat sziiksig esetin gondoskodik a kozszolg6ltat6 javaslata alapj6n a

gyrijtopontok, valamint a lerak6hely ki.ielillisirol, a letesltrninyek megval6s(tds6r6l is
rnrilddtetisirol a k0zszolg6ltat6 ritj6n, valamint biztosftja a k6zteriilet haszn|lat|t az

indokolt rnennyisdgti gytijtdeddny kihelyezisihez, t6rol6s6hoz is rnegkOzel(tisihez.

4.$

(l) A hulladikszdllit6si kozszolg6ltatds iginybevitele heti I alkalonrnral kdtelezo.

(2) A szervezett kdzszolg{ltat6st iginybevevok szilndra a szabv6nyos t6rol6edinyek

fraszn6lata 2004.janu6r I -jdtol kdtelez6.



s. $.

A kdzszol96ltat6 a teleptilisi szil6rd hulladikot heti I alkalornmal k6teles elsz6llitani. A
szdlllt6s rn6dj6rol is idejirol az ingatlantulajdonost a kiizszolg6ltat6 - bel6t6sa szerint -
ir6sban vagy kdzzitdtel fiti6n t6.iikozratia.

III. Fprnznr.

Az in gatla ntulaj donosok jo gai 6s kiitelezcttsG gci

6.$

(l) Az ingatlantulajdonos kOteles a Picsv6rad v6ros onkonn6nyzata 6ltal szervezett
kdzszolg6ltatds iginybevitelere: az ingatlandn keletkezo telepiilisi szil6rd hulladik e
rendeletben el6irtak szerinti gyrijtisere, valanrint a sz6ll(t6si napokon elszdllit6s cilj6b6l a
kozszo I 96ltat6nak t6rtin6 6tad6s6ra.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlandn keletkezo vagy birlokdba keriilt telepiilisi szil6rd
hulladikot a kbrnyezet szennyezisit rnegeloz6, k6ros(t6sdt kiz616 nt6don ktjieles gyii.iteni,is ahhoz 2004, janu6r l-jitol a k0zszolgiiltat6 szdllit6eszk'zehez rendszeresltetr
tdrol6edinyt k6teles iginybe venni,

(3) Az ingatlantula.idonosnak a hulladik gyri.itise sordn nreglblel6 gondoss6ggal kell eljrirnia
annak irdekiben, hogy a hulladik rndsok iletet, testi ipsigit, egiszsigAiEs jO k6z6rzetet
ne veszelyeztesse, a termiszetes is ipitett kdrnyezetet ne szennyezze, a ntiviny- is
6llatvil6got ne kiirosltsa, a kdzrendet is a kozbiztons6got ne zavarja, ds az ingatianrin
keletkezd h u | | addk nrennyisigdt alacsony szinten tartsa.

$) Az ingatlantulajdonos a tdrol6edinyben az ingatlanon szok6sosan keletkezo hulladikot
t0mdrftis nilkul 0gy helyezheti el, hogy annak fbdete zdrhat6 legyen, valanrint az a
hulladiksz6ll[tris sordn a k6zszolg6ltat6 alkalmazottainak egiszsigit n e veszelyeztesse, agipi iiritist ne akad6lyozza,aziirito berendezist ne k6ros(tsa.

(5) l-la a t6rol6ediny olyan nedves hulladikot tartalnraz, anrely osszetrimiirdd6tt vagy
bel'agyott, vagy a benne tdvd hulladikot fgy dsszepriseltai, hogy erniatt a tdrol6edinyt az
elciirt rn6don kiiiriteni nenr lehet, a tula.idonos koteies a visszamaradt hulladikot fe llazitani
is a tiirol6edinyt haszndlhat6v6 tenni.

7"$

A tdrof6edinyben tilos olyarr anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-, tn6rgez6anyag,6llati
hulla, folyikony vagy befagyott zsiradik, gyrilikony vagy robban6- anyag, k6 isipi.ilettcirmelik, nagyobb terjedelmri, srilyfi t6rgy, stb.i; arnely vesii,ryezteti ahulladikszdllit6ssal foglalkoz6 alkalnrazott egiszsigit,-rnegrong6lhatia a gyii.it6berendezist,
6rtalmatlanitdsa sor6n veszilyeztetheti a k6rnyezeti-t, a tetJpiitesi szil6rd riuriuaepur egyiittegyib olcb6l rrern gyiijtheto, illetve nenr nrinosiil teleptitisi .rltard hultadiknak.



8.$

A tdrol6edinyeket sz0ksdg szerint, de legal6bb evente 4 alkalomrnal ki kell tisztftani ds

fert6tlenfteni. A t6rol6edinyek rendszeres tisztft6sa ds l'ertotlenftese az ingatlantulajdonos
fe ladata, annak kci ltsdge az in gatl antu laj donosokat terhel i,

e.$

(l) Az ingatlantulajdonos kOteles a tdroldedinyeket a hulladik elsz6llft6sa ciljdb6l a

kdzszol96ltatd Altal megiel6lt id6pontban, a begytijtdstvdgz6 g6pj6rrntivel nregk6zelfthetd
ds iirftdsre alkalmas helyen elhelyezni. A t6rol6edinyt legl'eljebb a sz6llftdsi napot

rnegel6z6 napon, 5.00.6r6t61 lehet kihelyezni a k6zteriiletre, kivdve a tart6san

en gedely ezett e I h e I yezdst.

(2) Azokon a ter[leteken, ahol a t6rol6ed6nyeket a k6zszolg6ltat6nak val6 6tadds vigett
kdzteriiletre - a fbrgalorn akad6lyoz6sa, illetve vdroskipi okokb6l- nem lehet kihelyezni,
ott a tdrol6eddnyek kihelyezisdr(51 az ingatlantulajdonos, vagy kiil6n nreg6llapod6s

alapjdn, dij ellendben a kdzszol96ltat6 gondoskodik.

10. $

(l) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyeket az ingatlan terUleten beliil, illetve zdrhat6

hefyisegben vagy zdrhat6 tdlol6ban kdteles elhelyezni figy, hogy ahhoz illetiktelen
szenrdlyek 6s 6llatok ne fCrjenek hozz6. A tdrol6eddnyeket csak a 9.$ (l) bekezdisben

rnegje16lt idotartarnban lehet kdzterUleten ellrelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a tdrol6eddnyek el6kdszft6-, tdrol6 helyit tiszt6n tartani,

t6len a h6t6l rnegtisztftani. A begyiijtes alkalnrdval szennyezett kdztertilet tisztft6sdr6l a

kozszol96ltat6 k6teles gondoskodni.

(3) Tilos a t6rol6ed€nyek kornyikdt, nregkdzelftesi 0tvonal6t t6rgyak elhelyezisdvel vagy

parkol6 gepj6rnrtivekkel oty nr6don elz6rni, antely a tdrol6edenyeknek a gyakorlatban

kia I aku I t nr 6dott tdrtirr6 ii rf tdsit akadSly ozza.



IV. Fe.lBzn,r

A kiizszol96ltat6 jogai 6s kiitelezettsdgei

I l.$

(l) A kozszolgdltat6 kOteles a t6rol6eddnyek kiiirftdsdt kirndletesen, az elvrirhat6
gondossdggal vdgezni.

(2) A t6rol6eddnyben okozott k6rokat a k6zszolg6ltat6 tiritdsmentesen koteles kijavftani,
amennyiben a kiirokoz6s neki I'elr6hat6 okb6l kovetkezik be. A k6zszolg6ltat6nak az
ebbol eredo karbantart6si munk6k, valamint a javit6s idotartam6r.a helyettesft6
t6rol6eddnyt kell biztosftania. Arnennyiben a kiirokoziis nem r6hat6 fbl a
kdzszol96ltat6nak, a haszndlhatatlann6 vrilt t6rol6eddnyek javft6sa, p6tl6sa, illetve cserrje
az ingatlantulajdonost terheli.

(3) Az elhaszn6l6dott t6rol6eddny p6tl6sdr6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(4) A nagydarabos hulladik (lorn), tov6bb6 a naponta szok6sosan keletkez6 lt6ztart6si
hulladek rnennyisdget meghalad6 falornb ds kerti hulladek szervezett gyrijtdser<!;,
elsz6llftrisdr'61 is 6rtahnatlanft6s6r6l (lonrtalanft6s) a kozszol96ltat6 dvente t.gutaUU Z
afkalornrnal t6rltisrrtentesen gondoskodik. A hdztartilsi veszZlyes hulladik szervezett
gyiijtdser6l, elszi{llitdsiirol ds iirtalmatlanit6s6r6l a kozszolgattatO teritds ellendben, az
in gatlantu laj donossal k6t6tt kii l6n rneg6l lapod6s al apj 6n gondoskod ik,

(5) A lonrtalan(tds id6pontj616l, vatamint teriileti l"elosztds6r6l a k6zszol96ltat6 2 hettel
koriibban t6jdkoztatja a telepiilesi cjnkorrn6nyzat jegyzdjdt, aki err6l f napon beliil a
helyben szok6sos r, 6d on drtesf ti az i n gatlantu I ajdonosokat,

(6) A ktlzszolg6ltat6 a rendelet hat6lya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hulladdkot a jelen
rendeletben irt szabdlyok szerint koteles rendszereien elszdllitani a k'ljeldlt hulladiklerak6
telepre, illetve annak 6rtalnratlanftdsardl mds, a szakmai kdrnyezetvddehni szab6lyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

V. FEJEZET

A kiizszolgdltatds dija

r2.$

(l) A hulladdksz6llit6sba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a kozszolg6ltat6sirt dijat k6telesek
tizetni.



(2) A igdnybevevot terheld k0zszolg6ltat6s d(j6t a kipvisel6-test0let 6llapfda meg a telepiilisi
hulladikkezelisi kdzszol96ltat6si dii nregdllapft6s6nak riszletes szaknrai szab6lyai16l
s261624212000. (XIl. 23. ) Konnrinyrendelet alapjdn.

(3) Kdzszolgriltatdsi dij az egysignyi dijtdtel is az iir(tisi gyakoris6g 6tlagsz6nrdnak szorzata.
Egysignyi dfjtitel: a v6laszthat6 t6rol6edinynek a rendelet nrellikletiben r0gz(tett
egyszeri iir(tisi d (ja.

(4) Nern tagadhatja meg a k6zszolgdltat6si dij rnegfizetisit az, aki a telepiilisi hulladikkal
kapcsolatos kcitelezettsigeit nern teljes(ti, feltive, hogy a kOzszolgdltat6 sziirniira a

kOzszolgrlltat6st I'elajdnlja, illetve a kozszolgdltat6s teljesftisdre vonatkoz6 rendelkezisre
6ll6sdt igazolja.

13.$

(l) A ktizszolg6ltatds dfjdt a kdzszolg6ltat6 6ltal nregkiilddtt szdrnla alapj6n kdzvetlentil, vagy

a kOzszolgdltat6 6ltal rnegbizott dfjbeszedo 0tj6n - a teljesitett kdzszolg6ltatds alapj6n,

szdmla elleneben - ut6lag ktiteles rnegfizetni az ingatlantulajdonos.

(2) Akdzszolg6ltat6 a sz6nrl6t az ingatlantulajdonosnak negyedivente kiildi rneg.

14.$.

(l) A Dornbay-tavi tidiilokdrzetben (Fenyo sor, Nefelejcs utca, Patak utca, Nap utca is
Dornbay t6) az ingatlantulajdonosok a kozszolg6ltatdst ivente 6prilis l . is okt6ber 3l .

napja kdzott (szezondlis idoszak) az e rendeletben szab6lyozottak szerint jogosultak is
k0telesek iginybe ven n i.

(2) Az tidiilokiirzetben livo ingatlanok tulajdonosait a ktizszolg6ltatds riszekint nregilleti a

lorntalan it6s iginybev6tele.
(3) A kOzszolgdltat6s szezon6lis id6szakon trili iginybe vitelire a kdzszolg6ltat6val egyedi

rneg6llapod6st kell kdtn i.
(4) A szezon6lis iddszakon tfl - a k6zszolg6ltat6val erre vonatkoz6 meg6llapodds hi6ny6ban

- tilos a hutladikot az iidiiloingatlanon l'elhalmozni vagy a kozter0leten elhelyezni.
(5) A k6zszolg6ltat6sban risztvevo a keletkezett hulladikot a kijel6lt gytijtoponton tal6lhat6

t6rol6 edenyekben koteles ellrelyezn i,

ls.$

(l) Az ingatlantulaidonos nregtagadhada a kozszolg6ltat6si dij ntegfizetisit, ha a

kiizszol96ltat6 kdzszolg6ltat6si ktitelezettsiginek nenr tesz eleget.

(2) Nern tagadhat6 rneg a kozszolgriltatds dijdnak nregfizetise az (l) bekezdis szerint, ha a

kiizszolg6ltat6t a kdzszolg6ltat6s ny0jt6s6ban az idoj6r6s vagy m6s, a Ptk. szerinti

elh6rithatatlan ok akaddlyozta is a kdzszolgdltat6 az akad6ly elh6rul6sdt kdvetoen a lehet6

legrovidebb idon beliil p6tolta nrulaszt6sdt. Elhdrithatatlan oknak nrinosiil tov6bb6 az is,



amikor a kcizszolg6ltat6 a tdrol6edinyt rendszeres(tett j6rmtivivel Onhib6j6n kfviil nern
tudja megkdzelfteni.

16" $

( l) A kdzszolg6ltatds igenybevdteleert az ingatlantulajdonost terhelo dijhdtraldk ad6k m6djrira
belrajthat6 koztartoz6s.

(2) Akdzszolg6ltat6t nregilleto dijh6tralik nragdban foglalja a tokit, a prk. 301. g-a szerinti
kdsedelnri kanratot, valanrint a fblsz6litds kdltsegdt.

(3) A d(ih6traldk keletkezdsdt kdveto l5 napon belul a k0zszolg6ltat6nak az
ingatlantulajdonost fbl kell sz6lftani dijfizetisi kotelezettsdge t5 napon beltiliteljesitdsere,
arnely l'elsz6l(tdsnak tartalmaznia kell az (l) bekezdisben fbglaltakra tcirten6
figyelnreztetdst is.

VI. FEJEZET

Kiiztcriilcten kelctkez6 hullad6k gyiijt6se 6s clszrillit6sa

17.S

(l) A kdztertileteken keletkeziS hdztaftilsi is egyib szildrd hulladdkot kiz6r6lag a kijel6lt
hulladdklerak6ban lehet elhelyezni, amely16l az Onkormdnyzat a klzszolg6ltat6s keretein
kivti l, ki.i I dn szerzodis alapj 6n gondoskod i k.

(2) Az illegdlis hulladiklerak6k felsz6mol6s6r6l az dnkormiinyzat a kozszolg6ltat6s keretein
kivi.il gondoskodik.

VII. Fn.lBzBr.

Sza b6lysdrt6si rcn dclkez6sek

18.$

(l) szab6lysirtdst k6vet er ds 30.000 Ft-ig te{ed6 pdnzbirsdggar srijrhat6, aki:

a') ht4ztartrisi hulladekot felhalrnoz vagy kdzteri.iletre, illetve nr6s ingatlanilra a jelen
. rendelerben nreghat6rozort f€ltdtelektoleltiro rn6don kihelyez/6.$. (ll u-er,rb') a telepulisi szil6rd hulladekot nem a jelen rendeletben nreghatdrozott telephelyen helyeziel. / 3.9. (3) bek./,
c') a tiiroldedeny tiszt6ntart6si 6s fert6tlenftisi kotelezettsdgdt elmulasztja /g. $1



d.) t6rol6ed€nyt rendeltetistol eltiroen haszn6l, nem hdztart6si hulladikot rak a tartdlyba,
rothad6, brizcis hulladik elsz6llit6s6r6l is 6ftalnratlanit6s6r6l nem gondoskodik /6 $. (6.)

bek./

VIII. FEJEZBT

Fogalom meghati roz6sok

le.s

E rendelet alkalrnaz6sdban :

l. Ingatlan: a kiizszolgdltat6sba bevont teriileten fekvo egylak6sos lak6- vagy lak6s

cdlj6ra haszndtt dpiilet, a tijbb lak6sos ipiilet lak6sonkint, illetve a szdvetkezeti,

tdrsashdzi ipiiletben livo lakds, valarnint a nem lakds citj6ra szo19616 azon helyisigek,

arnelyekben a fogyaszt6i tevikenysig sor6n hulladik kdpz6dik. Jelen rendelet

alkalnrazdsdban ingatlannak minosiilnek a gazd6lkod6 szervezetek nenr lak6s cilj6ra
szol96l6 azon helyisigei, amelyekben a fogyaszt6i tevdkenysig sordn hulladik

kipzodik ds a hulladek kezelesirol nem gondoskodnak az Or. 3. g 12/ bekezdisiben

meghat6rozott m6don.

2. Telep0l6si szil6rd hulladdk:
a.) hciztartrisi hulladdk: az emberek nrindennapi ilete sor6n a lak6sokban, valalnint a

pihenis, udiilis cilj6ra haszndlt helyisigekben is a lak6h6zak kdzos haszndlatir

irelyisdgeiben is teiuletein, valarnint az intdzntinyekben keletkezo, veszelyesnek

nern minos016 hulladik,
b.) ktztertiteti huttacldk: kdzfbrgahnri is zoldtertileten keletkezo hulladik,

c',)hriztarlr)si huttaddkhoz hasonl6 .ielleS4ii ds Osszetetelii hulladdk: gazdasdgi

v6llalkoz6sokn6l keletkezo - kiildn jogszab6lyban meghat6rozott - veszilyesnek nem

rnindsiilo szil6rd trulladik, amely a h6ztart6si hulladikkal egyiitt kezelheto.

3. Nagyclarabos hulladdk (lom): a telepiilisen a h6ztaft6sokban keletkezett azon

nutiaaet (h6ztart6si berendezisi, felszerelisi t6rgyak, eszk0zok is anyagok), anrely a

k6zszolg6ltatds keretiben rendszeresitett t6ro16 edinyzetben nem helyezheto el.

4. Biol6giailag lebonthat- hullacl6k (biohulladdk): nrinden szervesanyag-tartahrf

hulladlk, uir.,i unu"rob vagy aerob m6don (rnikroorganiznrusok, talajilolinyek vagy

enzimek segitsigivel) lebonthat6.

S. Vesz6lyes hullacl6k: az olyan hulladdk, amely a l-lgt. 2. szint mellikletben fblsorolt

tulajdons6gok kiiziil eggyet vagy tbbbel rendelkezik' illetve ilyen anyagokat vagy

dsszetevdket tartalrnazl eredete, Osszetitele, koncentrdci6ja miatt az egeszsegre' a

kdrnyezetre kock6zatot jelent.

6. ArtalmatlanftAs: a hulladik okozta kdrnyezetterhelis csdkkentise, kdrnyezetet

vesz6lyeztet6, szennyezo, k6ros(t6 hat6s6nak megsziintetise, kiz6r6sa - a kbrnyezet



elemeitol t0rtind elszigetelissel vagy anyagi rnindsiginek megv6ltoztatdsSval -, a l-lgt,
3. szdnr0 nrellikletiben fblsorolt eljdrdsok valanrelyikinek alkaln:rlzils|val.

7. Kezel6s: a hulladdk veszilyeztetd hat6sainak cs6kkentisdre, a kdrnyezetszennyezis
megelozisere is kiz6r6s6ra, a termelisbe vagy a tbgyaszt6sba tdrtind visszavezetisire
ir6nyu16 tevekenysig, valatnint a kezelist nregval6sit6 elj6r6s alkalnraz6sa, beleirtve a
kezel6litesftminyek ut6gondoz6s6t is.

8. Begyiijtds: a hulladiknak a hulladik birtokosait6l tdrtind 6tvitele a hulladdk birtokosa
vagy a begyiijto telephelyin, tov6bb6 a begyrijtohelyen (gyrijtopontokon,
hulladikgytijto udvaron, t6rol6-, kezelotelepen) is a tov6bbi kezelds erdekeben torteno
Osszegyiijtis, v6logat6s a begytijto telephelyin.

t. 5z6llftis: a hulladik telephelyen kfviili nrozgatdsa, beleirtve a sz6llftnrdnyoz6st is a
li:varoz6st is.

10. Kiizteriilet kezel6je: Picsv6rad v6ros 6nkor.nr6nyzata

IX. FBJEZET

Hat6lyba ldptetd 6s 6tmeneti rendelkezdsek
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Kihirdelve: 201 l. decentber 23-dn.

Dn l,'enyvesi Jdnos

.iegtzti



Melldklet a I4/201L (XIL23.) rendelethez

A rendeletben meghatdrozott, alkalmazhat6 legmagasabb d ij titelek:
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