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Romonya Kozs6g Onkorm6 nyzatfunak K6pvi selo-testiilete
6/2002 (XII.20.) sz. Rendelete a Kdztisztatiis6gr6l, valamint a
teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi kozszolg6ltat6srol 6s annak
kdtelezri igenybevetel6rd I

Romonya Kdzsdg Onkorm6nyzatdnakKdpviselo-testtilete a helyi rinkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990.
dvi LXV. Tdrvdny (Otv.) tO. 5. (l) bekezd6sdben, valamint a hulladdkgurdanodarr6l sz6l6
2000' dvi XLIII. Tdrvdny (Hgt.) 23. $-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n ktildncis figyelemmel a
24212000. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a2l3l200L (XI.l4.) Korm. rendeletben
foglaltakra az ali-fr.bi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

Altal,{nos rendelkez6sek

r.$

(l) Jelen rendelet cdlja, hogy Romonya Kozsdg kdzigazgatbsi tertiletdn a lakoss6g egdszsdgdnek
v6delme, valamint Romonya Kdzsdg termdszeti ds dpitett kdrnyezetdnek meg6v6sa drdek6ben a
teleptildsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kozszolgilltat6st ds annak k6telez6 igdnybevdtel6t
biztositsa, illetve az ezekel kapcsolatos feladatokat 6s hat6sk<irdket, jogokat ds k6telezettsdgeket"
ti lalmakat ds j o gkdvetkezmdnyeket a helyi saj 6tossdgoknak megfelel<ien rend,ezze.

(2) A rendelet hat6lya Romonya kdzsdg kdzigazgat6si terulet6n beli.il a rendszeres
hulladdksz6llit6sba bevont, helyi kdzszolg6ltat6ssal elLitott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira
vagy haszn 6l6ir a (tov6bbiakban egytitt: " ingatlantulaj donos ") terj ed ki.

(3) A kdzszolg6ltat6s az ingatlantulajdonos 6ltal a kdzszolg6lat6 sz6llit6e szklzeihez
rendszeresitett gytijt5eddnyben, vagy arendeletben megjeldlt egydb m6don az ingatlanon
dsszegtijtott es akdzszolg6ltat6 rendelkezdsdre bocs6tott telepiildsi szil6rd hullad6k begytijtdsdre
ds rendszeres, illetve alkalmi elszSllit6s6r; az ingatlanon dsszegyrijtott lomtalanit6s k6rdbe vont
telepiildsi szil6rd hulladdk - a kdzszolgSlat6 6ltal meghatdrozott idopontban ds helyen tdrtdn6 -
begytijtdsdre ds a kdzszolg|lat6 6ltali elsz6llit6s6ra ; hulladdkkezelo telepek, hulladdklerak6k ds a
hulladdk 6rtalmatlanit6s6t szolg6l6 ldtesitm6nyek ldtesitdsdre, mtikodtetds6re ds iizemeltetdsdre;
valamint a fent meghattrozottak szerint gyrijtott, begyrijt6tt ds elsz6llitott telepiil6si szil6rd
hu I laddk 6rtalmatlan itilsilra terj ed ki.

2.S

( I ) A rendszeres hulladdksz6llit6sba bevont teriileten az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben
meghatdtozottak szerint jogosult 6s kdteles igdnybe venni a helyi k<izszolg6ltat6st.



(2) A helyi kdtelez6 kdzszolg6ltat6sra vonatkoz6 kdzszolgilltatfusi szerzldds ldtrejdn a

kdzszolg6ltat6s elsrj ig6nybevdtel6vel.

II. FEJEZET

A kiizszolgiltatis ellAtisnak rendje

3.S

(1) Romonya Kdzsdg onkorm6nyzat6nak kdpvisel6testiilete a telepiildsi szllfird hulladdk
tekintetdben fenn6ll6, a hulladdkkezel6si kcizszolg6ltat6s megszervezds6re 6s fenntart6s6ra
ir6nyul6 kdtelezetts6ge teljesitds6nek 6rdekdben dn6ll6 kdzszolg6ltat6st szervez.

(2) Romonya kdzsdg kdzigazgat6si tertilet6n a hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6s teljesitds6re
kiz6r6lagosna jogosult hullad6kkezelo a DEL-KOM Kft. (elen rendeletben: Kdzszolg6ltat6).

(3) Telepiil6si szil6rd hulladdkot csak az effe a cdlra kijel6lt 6s legilisan mtikddtetett
hulladdklerak6 telepen - jelenleg a Kdkdnyi hulladdklerak6ban, hullad6k udvarban, vagy

engeddllyel rendelkez6 hulladdklerak6ba szabad elhelyezni.

4.$

(1) A hulladdksz6llit6si k<izszolg6ltat6s ig6nybevdtele heti I alkalommal kritelez6.

(2) A szervezettkdzszolg6ltat6st igdnybevevok szimira a szabvinyos tfrol6eddnyek hasznillata
kdtelez6.

s.$

A krizszolgilltat6 a teleptildsi szil6rd hullad6kot heti I alkalommal kdteles elsz6llitani. A
sz6llit6s m6dj6r6l 6s idej6r6l az ingatlantulajdonost akdzszolghltat6 - bel6t6sa szerint - ir6sban
v agy kdzz1t6tel ritj 6n thjlkoztatja.

III. FEJEZET

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

(l) Az ingatlantulajdonos kdteles a Romonya Kdzsdg Onkorm6nyzata 6ltal szervezett

kdzszolg6ltat6s igdnybev6teldre: azingatlaninkeletkezo telepiildsi szil6rd hullad6k e rendeletben



el6irtak szerinti gyiijtdsdre, valamint aszilllitfusinapokon elsz6llit6s c6lj6b6l ak6zszolg6lat6nak
trirt6no 6tad6sira.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba keriilt telepiil6si szil6rd
hulladdkot a kdrnyezet szennyezdsdt megel6z6, k6rosit6s6tkizir6 m6don kdteles gytijteni, 6s
ahhoz akdzszolg|ltat6 szfllit6eszkdzdhez rendszeresitett t6rol6ed6nyt kdteles ig6nybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk gyrijtdse sor6n megfelelo gondoss6ggal kell elj6rnia
annak drdekdben, hogy a hulladdk m6sok dlet6t, testi 6ps6gdt, egdsisdg6t 6s j6 k6z&zet6t ne
veszelyeztesse, a termdszetes ds dpitett kdrnyezetet ne szenny ezze, andv6ny- 6s 6llatvil6got ne
k6rositsa, a kozrendet es akdzbiztons6got ne zavarja, es az ingatlan6n keleikezo hulladdk
mennyisdgdt alacsony szinten tartsa.

({ Az ingatlantulajdonos a t6rol6eddnyben azingatlanon szok6sosan keletkezrj hullad6kot
ttimdritds ndlktil tigy helyezheti el, hogy annak fedele z6rhat6legyen, valamint az a
hulladdksz6llit6s sor6n a kdzszolgitltat6 alkalm azotainak egesrseget ne veszdlyeztesse, a g6pi
tiritdst ne akad6lyozza, az iirit6 berendezdst ne k6rositsa.

(5) A t6rol6eddny melld hulladdkot elhelyezni csak a kdzszolghltat6t6l v6s6rolt, jelzdssel ell6tott
zsiikban lehet' A j el zett zs6k fua tarlalmazza a telepildsi hulladd k elszilliths6nai, kezeldsdnek ds
6rtalmatlanitds6nak k6lts6gdt.

(6) Ha a t6rol6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz,amely 6sszet6m6r6d6tt vagy befagyott
vagy a benne ldvo hulladdkot rigy dsszeprdseltdk, hogy emiatt a t6rol6edd nyt azel6irt m6donkiiiriteni nem lehet, a tulajdonos kdteles a visszamaruit huttuoekot fellazitani 6s a t6rol6eddnyt
haszn6lhat6v6 tenni.

(7) Ahaztart6si hulladdkot nem szabadhuzamosabb ideig - legfeljebb I h6tig - felhalmozni.

7.$

(l) A t6rol6eddnyben tilos olyan anyagot elhelyezni ( fon6 hamu, mar6-, mlrgezi; anyag, iilatihulla' folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyfldiony vagy robba n6 anyag;,ko e"s epuett6rmeldk,
nagyobb terjedelmti, srilyu t6rgy, stb.) , amely u"ttety"li"ti a hullad6kszallit6ssal foglalkoz6
alkalmazott egdszsdgdt, megrongdlhatja a gyrijtriberendezdst, iirtalmatlanitiisa soriin
vesz'lyeztetheti a kdrnyezetdt, a telepiildsi szil6rd hulladdkkal egyutt egydb okb6l nem gyiijtheto,illetve nem min6sril teleptildsi szildrd hulladdknak.

(2) Ha akdzszolgdltat6 alkalm azottai meg6llapitj6k, hogy a hullad6k nem a k;zszolgtiato
sz|llitoeszkdzdhez rendszeresitett 6s akdzszolgilat6t6l-rltvett t6rol6ed6nyben vagy masgyijtoeszkdzben kertilt kihelyezdsre; illetve u kih.ly.r.tt t6rol6edd ny uiorr.ol{ahata altalalkalmazott gdpi tiritdsi m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l --n.. tiritheto;vagy a t6rol6eddnyb en az (1) bekezddsben megieldli anyagot, tirgyathelyeztek el; illetve aztfltdltdtt, a kitiritdst 6s a hullad6k elsz6llit6s6tJogosultak iregtagadni. A kiiiritds ds a hullad.kelsz6llit6s6nak megtagad6s6r6l akdzszolgiltatiti azok feltrin*tetds6vel lrtesiti az



ingatlantulajdonost. Az emiat el nem sz6llitott hullad6k elsz6llit6s6r6l az ingatlantulajdonos
kdteles gondoskodni.

8.$

(l) Az ingatlantulajdonos k<iteles a t6rol6eddnyeket a hulladdk elsz6llit6sa c6ljAb6l a
k<izszolg6ltat6 6ltal megjel6lt id6pontban, a begyrijtdstvdgzo g6pj6rmtivel megkdzelitheto ds

0ritdsre alkalmas helyen elhelyezni.

e.$

(1) A szemdtgytijt6 tartillyt azingatlantulajdonosa kdteles saj6t ingatlan6n t6rolni 6s azt csak a

szemdtsz6llit6si napokon lehet a k<izteriiletre kihelyezni.
A kiiiritett tart6lyokat a sz6llit6s napj6n kell a tdrol6si helyre visszahelyezni.

(2) Azingatlantulajdonos koteles a t6rol6eddnyek elokdszito-,t6rol6 helydt tiszt6n tartani, tdlen a

h6t6l megtisztitani. A begytijtds alkalm6val szennyezett ktizteriilet tisztit6s6r6l akdzszolg6ltat6

krjteles gondoskodni.

(3) Tilos a t6rol6ed6nyek kdrnydkdt, megkozelit6si irtvonalSt thrgyak elhelyez6s6vel vagy

parkol6 gdpj6rmiivekkel oly m6don elzSmi, amely a t6rol6eddnyeknek a gyakorlatban kialakult

m6don tcjrt6n6 iirit6 s dt akadilly ozza.

(4) A kdzteriileten elhelyezett gyujt6 eddnyb6l szemetet kivenni, vagy kidnteni abban turk6lni

tilos.

IV. FEJEZET

A kdzszolgiltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

10.$

(1) A k6zszolg6ltat6 kriteles a t6rol6ed6nyek kiiiritds6t kimdletesen, az elv6rhat6 gondoss6ggal

vdgeznl

(2) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat akozszolgilltat6 t6ritdsmentesen kdteles kijivitani,

amennyiben akdrokozfus neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A kdzszolg6ltat6nak az ebb6l ered6

karbantart6si munk6k, valamint a javit6s id6tartam6ra helyettesit6 t6rol6ed6nyt kell biztositania.

Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a kdzszolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v6lt

t6rol6ed6nyek javitAsa, p6tl6sa, illetve cser6je az ingatlantulajdonost terheli'

(3) Lzelhaszn6l6dott t6rol6ed6ny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell

sondoskodnia.



(4) A nagydarabos hulladdk (lom), tov6bb6 a naponta szok6sosan keletkezo hilztartisihulladek
mennyisdgdt meghalad6 falomb 6s kerti hulladdk szewezettgytijt6sdr6l, elsz6llit6sSr6l ds
6rtalmatlanit6s6r6l (lomtalanit6s) a kdzszolgdltat6 dvente legal6bb 2 alkalommal tdrit6smentesen
gondoskodik. Ahhztartfsi veszdlyes hulladdk szervezett gyrijt6sdr6l, elszdllitirs6r6l ds
6rtalmatlanit6sdr6l akozszolgtrltat6 t6ritds ellendben, az ingatlantulajdonossal k6t6tt kiilin
meg6llapod6s alapj6n gondoskodik.

(5) A k<izszolg6ltat6 a rendelet hatiiya al6tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot a jelen
rendeletben irt szab|lyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijel6lt hullad6kleiak6 telepre,
illetve annak 6rtalmatlanitiLs6r6lm6s, a szakmai kdrnyezetv6delmi szab6lyokat megtart6 m6don
gondoskodni.

V. FEJEZET

A ktizszolgfltat{s dija

lt.$

(l) A hulladdkgazdrilkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. tdrvdny 23. $ 0 pontj6ban kapotr
felhatalmaz6s alapj6n a teleptildsi dnkorm6nyzat mentesiti a trultadeksz6llii6sba bekapcsolt
ingatlantulajdonosokat akdzszolgdlatat6si dijfizetdsi kotelezetts6g al6l, ds eziitalbiitositja
sz6mukra a kdzszolgftltat6s ingyenessdgdt.

VI. FEJEZET

Szabilys6rt6si rendelkez6sek

12.$

(l) Szabdlys6rtdst k6vet el 6s 30.000.- Frig terjedo plnzbirsilggal sfjthat6, aki:

a.)hhztartdsi hulladdkot I hdtndl tovdbb felhalmoz / 6. g (7) bek./,

b') ha az ingatlantulajdonos a hullad6k gytijtdse sor6n nem a megfelel6 gondoss6gg al j6r el, a
hulladdk m6sok testi dpsdg6t, dletdt, eg6szsdg6t, jo kozerzetdt veszdlye zieti, atermdszetes ds
epitett kdrnyezetet szewryezi, a ndvdny ds 6llatvil6got k6rositja, a k<ilrendet- 6s kdzbintons6got
zavarja / 6. $ (3) bek./,

c') ha a t6rol6ed6nyt rendeltetdst6l eltdr6en haszndl, nem h6ztart6si hulladdkot rak a tart[lyba I 7 .
$ (l) bek./,

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



VII. FEJEZET

Fogalom meghatfrozr[sok

13.$

E rendelet alkalmaz6s6ban:

1. Ingatlan: a k<izszolg6ltat6sba bevont tertileten fekv6 egylak6sos lak6- vagy lak6s

clljirahaszn|lt dpi.ilet, a tdbb lakAsos dpiilet lak6sonkdnt, illetve a szovetkezeti,
t6rsashizi 6ptiletben l6vri lak6s, valamint a nem lak6s cdlj6ra szolg6l6 azon
helyisdgek, amelyekben a fogyaszt6i tevdkenysdg sor6n hulladdk kdpzodik. Jelen
rendelet alkalmaz6s6ban ingatlannak min6stilnek a gazd6lkod6 szewezetek nem

lak6s c6lj6ra szolg6l6 azon helyisdgei, amelyekben a fogyaszt6i tevdkenys6g sor6n

hulladdk k6pz6dik 6s a hulladdk kezeldsdrol nem gondoskodnak az Or. 3.$ (2)

bekezd6s6ben meghat6rozott m6don.

2. Telepiildsi szil{rd hullad6k:
a.) hdztartdsi hulladdk: az emberek mindennapi 6lete sor6n a lakSsokban, valamint
a pihends, iidiilds c6lj6ra haszn6lt helyis6gekben 6s a lak6hizak kdzds haszn|latb
helyisdgeiben 6s tertiletein, valamint az intlzmdnyekben keletkezS, vesz6lyesnek

nem minosiilii hulladdk,
b.\ kdzteriileti hulladdk: k<izforgalmir 6s zoldteruleten keletkezo hulladdk,

c.) hdztartdsi hulladdkhoz hasonl| jellegfi 6s \sszetdtelii hulladdk: gazdasitgi

v6llalkozdsokn6l keletkezo, - kiildn jogszab6lyban meghat6rozott - veszdlyesnek

nem min6siil6 szil6rd hulladdk, amely ahhztartdsi hullad6kkal egy0tt kezelheto.

3. Hullad6kgyiijt6 udvar (hullad6kudvar) : az elkiil6nitetten (szelektiven)

begyrijthet<i telepiildsi szil6rd, valamint a kiildn jogszab|lyban meghat6rozottak

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

t<irtdn6 t6ro l6sra szo 19516, feliigyelettel ell6tott, zhrt b egy6jt6hely.

4. Hullad6kgyfijt6 sziget (gyiijtdsziget): ahhztart6sokban keletkez6, hasznositSsra

alkalmas, ktildnbdz<i fajt6jf, elktilonitetten gylijtdtt, hhztartdsi hullad6k begytijt6s6-

re szolg5l6, lak6ovezetben, kdzteriileten kialakitott, feliigyelet n6lkiili, folyamato-

san rendelkez6sre 6116 begytijt6hely, szabv6nyositott ed6nyzettel.

5. Gyiijtdpont: A k<izszolg6ltat6s keretdbetartoz6 azon ingatlantulajdonosok

telepi.ildsi szililrdhulladdkinak - meghatSrozottvagy meghatirozatlan idotartamig -

6tv6tel6re kijel6lt hely, ahonnan a k6zdssdgi vagy a sz6llit6si napon kihelyezett

egydni t6rol6ed6nyb6l t6rtdn6 elsz6llit6s6val teljesiti akdzszolghlatat6 akcizszol-

g6ltat6si ktitelezetts6g6t.



6. Atrak66llom{s: a teleptildsi szil6rd hullad6k begyijtds6nek 6s szillit6s6nak
elktil6nit6s6re szolg6l6 z6rt, kdrtilkeritett l6tesitmdny, ahol a telepiildsi szil6rd

hulladdkot a speci6lis gytijtoj6rmiibol z6rt rendszeni kontdnerbe iiritik, illet6leg
azhrtkont|nert ( fel6pitmdnyt) iiritds ndlki.il atovilbbszhllit6sig ideiglenesen
t6rolj6k.

7. Telepiil6si szik[rd hullad6k lerak6 telep ( a tovfbbiakban: hullad6klerak6) :

mtiszaki v6delemmel ldtesitett, folyamatos ellen6rzdst biztosit6 rendszerrel ell5tott,
a szil6rd hullad6k ftild felszindn vagy ftildben tort6n6 ilrtalmatlanitilshra szolg6l6
miitfrgyak 6s kiszolg6l6 l6tesitmdnyek risszessdge.

8. Nagydarabos hullad6k (lom): a telepiildsen ahbztartilsokban keletkezett azon

hullad6k (h|ztarthsi berendez6si, felszerel6si t6rgyak, eszkdzdk 6s anyagok), amely

akdzszolghltat6s keretdben rendszeresitett tSrol6ed6nyzetben nem helyezheto el.

9. Biol6giailag lebonthat6 hultad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalmir

hullad6k, ami anaerob vagy aerob m6don ( mikroorganizmusok, talaj6lSldnyek

vagy enzimek segits6gdvel) lebonthat6.

10. Vesz6lyes hullad6k: az olyan hullad6k, amely a Hgt. 2. szhmu mell6kletdben

felsorolt tulajdons6gok koz0l eggyel vagy tdbbel rendelkezik, illetve ilyen

anyagokat vagy dsszetev6ket tartalmaz, eredete, o sszet6tele, koncentr6ci6j a miatt

az egeszslgre, a kdrnyezetre kockSzatot j elent'

I 1. Artalmatlanitis: a hullad6k okozta kdrnyezetterhelds csokkent6se, kdrnyezetet

veszelyeztet6, szennyez6, k6rosit6 hat6s6nak megsztintetdse, kiz6r6sa - a kdmyezet

elemeitol tdrtdno elszigetel6ssel vagy anyagi minosdg6nek megv6ltoztatils|val -, a

Hgt. 3. szhmimell6klet6ben felsorolt elj6r6sok valamelyikdnek alkalmazhshval

12. Kezel6s: a hullad6k veszllyeztet6 hat6sainak cscjkkent6sdre, a kdrnyezetszennye-

zds megeloz6,s1re 6s kiz6r6s6ra, a termel6sbe vagy afogyasztitsba t<irtdno vissza-

vezetdsdre ir6nyul6 tev6kenysdg, valamint a kezeldst megval6sit6 eljir6s

alkalmaz6sa, beledrtve a kezelol6tesitmdnyek ut6gondoz6s6t is.

13. Begyiijt6s: a hulladdknak a hulladdk birtokosait6l tdrtdn6 6tvdtele a hullad6k

birtokosa vagy abegytijto telephely6n, tov6bb6 a begytijtohelyen ( gytijt6pontokon,

hullad6kgyr.ijto udvaron, t5rol6-, kezel6telepen) 6s a tov6bbi kezel6s 6rdek6ben

tort6n6 osszegytij tds, v6lo gat6s a begytij t6 telephely6n'

14. Szillliths: a hulladdk telephelyen kiviili mozgatbsa, beledrtve a szflllitmhnyozdst

6s a fuvaroz6st is.



15. Kiizteriilet kezel6je: Romonya Kcizsdgi Onkorm6nyzat

VIII. FEJEZET

Hatdlyba l6ptet6 6s {tmeneti rendelkez6sek

14.$

(l) E rendelet kihirdetdse napj6n l6p hat6lyba.

Herman J6zsef Ruppert Edina
polg6rmester k6rjegyz6

zhradek: A rendelet 2002. december 20-dn kihirdetdsre keri.ilt.


