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A telepiil6si szil6rdhulladdkkal kapcsolatos hullad6kkezel6si
helyi kiizszol g6ltathsr6l, a helyi kiirnye zet v Edelm6r6l, a

ktizteriiletek 6s ingatlanok rendj616l, a telepiil6s
tisztasfgfr6t sz6l6 rendelet

Hat6lyos:20 | 3-0't -12 -t6l

A telepiil6si szildrdhullad6kkal kapcsolatos hulladdkkezel6si helyi
kiizszolgfltatdsr6l, a helyi kiirnyezet v6delm6r6l, a kiizteriiletek 6s ingatlanok

rendj616l, a telepiil6s tisztashgir6l sz6l6 rendelet
Sellye Vdros Onkormi nyzata K6pviseld-testtilet6 nek 1412004.(VI.30.) sz6mf
rendelete a telepiil6si szilirdhullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi

kiizszolgr{ltatrls16l, a helyi kiirnyezet v6delm616l, a kiizteriiletek 6s ingatlanok
rendj616l, a telepiil6s tisztas ighrdl

Egvs6ges szerkezetben

o 0,3112005. (xII. 13.) 6nk. rend. (2005.6vi szem6tsz6llit6si dijak)
o 24/2006.(xrr.27.) onkr. (2007. dvi szemdtszdllit6si dijak)

" 1712008. (XII. 17 .) szimri rendelete

" 1012009. (1II.25.) sz. cinkr. rendelettel
o 27/2009. (XII.2l.) sz. onkr. rendelettel
o 3/2010. (II.04.) sz. onkr. rendelettel
o 1412010. (XII.23.) sz.6nkr. rendelettel
o 201201l. (XI.02.) sz. cinkr. rendelettel

" 2ll20l1. (XIL28.) sz. cinkr. rendelettel

" 9/2012. (IV.l8.) sz6mfi rendelettel
o 1512012. (VI.O1.) sz6mri rendelettel
o 1412012. (VI.01.) sz6mri rendelettel

" 3012012. (XII.l1.) sz6mri rendeletrel
o 512013. (IV.03.) sz6mri rendelettel, valamint a
o lll20l3. (vu.11.) szrimri onkorm6nyzatirendeletekkel

Sellye V6ros Onkormrinyzata (tov6bbiakban: Onkorm6nyzat) az Alapt1rvdny
32.cikk (1) bekezdds a.) ponda 6s (2) bekezdds6ben, valaminia Magyurorr)1ghelyi
dnkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi cLXXXx. torv6ny 13.$ (ii bekezdds 19.
ponddban biztositott feladatkordben elj6wa, a trultaOekOi sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tcirv6ny (tovSbbiakban: Ht.) 35.$ -dban 6s a gg.g (4) bekezd6sdbenbiztositott felhatalmaz6s alapj6n, a hullad6kg azdillkod,Ssi tev6kenys6gek
nyilv6ntart6sba vdteldr6l, valamint hat6srigi ..rg.ddly.zeserol sz6l6 439/2012.
(XII.29.) korm6nyrendeletben foglaltakra is Gkint.tt.l az aldbbirendeletet alkoda:

I. RESZ



Bevezet6 rendelkez6sek

I. FEJEZET

l. $

Az ti nko rm 6ny z^ti ren deleti szab itlyozas
c6lj a

(1) Jelen rendelet c6lja

a) Sellye V6ros lakoss6ga eg6szs6g6nek v6delme, term6szeti 6s dpitett
ktirnyezet6nek meg6v6sa a hulladdk gazdillko d6s e szkozeive 1,

b) Sellye V6ros komyezete hulladdk 6ltal okozott terheldsdnek

minimalizillilsa, szennyezetts6g6nek elkeriil6se 6rdek6ben a k6pzodcitt

hu1lad6k mennyis6g6nek 6s vesz6lyess6g6nek cscikkentdse, a keletkezo

hulladdk min6l nagyobb arfinyi hasznosit6sa, a hulladdk kcirnyezetkim6lo
6rtalmatlanit6sa.

(2) Az cinkorm6nyzati rendelet c6lj6nak e16r6se 6rdek6ben Sellye V6ros

kozigazgat6si teriilet6n minden tev6kenys6get rigy kell gyakorolni, hogy

a) a kornyezet6t a lehet6 legkisebb mdrtdkben terhelje, illetve a kornyezet

terhel6se 6s igdnybevdtele cstikkenj en,

b) biztositsa a keletkezo hulladdk mennyis6gdnek 6s minos6gdnek

me gfel elo kezel6 s 6t, haszno s it 6sht, furtalmatlanit6s 6t.

(3) Sellye V6ros 0nkorm6nyzata a hulladdkgazd6lkod6si c6lok e16r6se drdekdben

6rvdnyesiti a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torvdnyben foglalt alapelveket,

meghat6rozza a hulladdkgazdillkodhs kor6ben a hat6skor6be tartoz6 k6rd6sekben a

huliad{kg azd6lkod6s 61ta16nos kcivetelmdnyeit, az 6rintettek jogait 6s

kcitelezettsdgeit.

2.$

(1) Az onkorm6nyzat hullad6kgazd6lkod6ssal tisszeftiggo feladatait a

huliad6kr6l s2616 2OI2.6vi CLXXXV. t6rv6nyben (tovSbbiakban: Ht.) 6s a Ht.



felhatalmaz6sa alapjdn kiadott vdgrehajt6si tipusir jogszab6lyokban foglaltak
hatirozzilk meg. Az onkormfunyzatot megillet6 feladatok e116t6sa - jogszabilly eltdr6
rendelkez6se hi6ny6ban - Sellye V6ros Onkorm6nyzata K6pvisel6- testiiletdnek
(tov6bbiakban : K6pvisel6- testi.ilet) hat6sk6re.

(2) Az cinkorm6nyzat szervei ird6n vesz rdszt a hulladdkgazd6lkod6si
igazgatisban.

(3) A k6pviselo-testiilet annak drdek6ben, hogy a jogszab6lyokban meghat6rozott
hulladdkgazd6lkod6si, telepiil6s- 6s koztisztas6gi feladatait a korszeni
kdrnyezetv6delem kcivetelmdnyei szerint teljesitse, drv6nyesiteni kiv6nja a Ht.-
ben rogzitett elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint teleptil6si szil6rd
hullad6k kezel6s6re kcitelez6en ell6tand6 6s igdnybe veendd huilaOdtkezeldsi
kdzszoLgfrltat6st szervez 6s tart fenn.

(4) A szab6lyoz6s eszkdzdvel arra torekszik, hogy akepzldo hullad6k mennyis6g6t
ds vesz6lyessdg6t akiirnyezetterhel6s cscikkentdse drdekdben a lehetO tegt<iseUU
m6rtdkrire szoritsa. Ennek 6rdek6ben drvdnyesiteni kiv6nja a megosztott
feleloss6g elv6t, mely alapjfun a hulladdkgazd6lkod6s kcirdbe tartoz6 szireplcik
felel6 ssdg6t meghat 6rozza.

(5) A kdpvisel6-testlilet a hullad6kg azdillkodds teri.iletdn t6mogatja a
legkimdletesebb kornyezet-ig6nybev6tellel j6r6 technol6gi6k alkalmaz6s6t,
i I letve a korny ezetkim6 I o hul lad6kk ezelo techno 16 g i 6k b eveiet6 s 6t.

II. FBJEZET
Fogalmi meghat6roz6sok

3.$
(1) Teleprildsi szil6rd hulladdk:

a) ahhztartdsi hullad6k: az emberek mindennapi 6lete sor6n, a lak6sokban,
a pihen6s, iidiil6s celjira hasznillt helyisdgekben 6s a lakohfnak krtz6s
haszn6latu helyisdgeiben ds teriiletein, valamint az intezmenyekben
keletkezri, veszdlyesnek nem min6siilci hulladdk,

b) a kcizteriileti hullad6k: kozforgalmri ds zoldteriileten keletkez6 hullad6k,

c. a hflztartdsi hulladdkhoz hasonl6 jellegri 6s cisszet6telti hullad6k:
v|llalkozdsokn6l keletkez6 veszdlyesnek nem min6stilci szil6rd
amely a hdztartitsi hulladdkkal egyiitt kezelhet6.

gazdasigi
hulladdk,



(2) Egy6b szil6rd hulladdk: a hdztartisi hullad6kn6l meghathrozottak szerint
keletkezett hulladdk kdziil nem min6siil h6ztart6si hullad6knak, a jeg, a h6, a
sdr, az 6piilet, vagy egyes r6szeinek megrong6l6d6s6b6l, bont6s6b61, illetve
javitds6b6I sz6rmaz6 nagyobb mennyisdgri anyag, a kerti 6s gazdasdgi
mtivelds sor6n a hdztartisi hulladdkra meghat6rozott mennyisdg felett
keletkezett hulladdk 6s a nagyobb mdretri elhaszn6lt tdrgy (britordarab,
szalmazs6k tartalma, stb.)

(3) Szelektiven gyfjtend6 hullad6k: Sellye V6ros klzigazgat6si teriilet6n ldtesitett
hullad6kgyujt6 szigeteken elhelyezett gyrijt6ed6nyekben koteleztien
elhelyezend6 iiveg (feh6r 6s szfnes) , papir 6s mrianyag hulladdk.

(4) Inert hulladek: az a hu11ad6k, amely nem megy 6t jelent6s fizlkai, k6miai vagy
biot6giai 6talakul6son. Jellemzoje, hogy vizben nem old6dik, nem 69, illetve
m6s fizikai vagy kdmiai m6don nem reag6l, nem bomlik le biol6giai riton,
vagy nincs kedvez6tlen hat6ssal a vele kapcsolatba keri.il6 m6s anyagra oly
m6don, hogy abb6l krirnyezetszennyezds vagy emberi eg6szs6g k6rosod6sa

kovetkezne be, tovdbbi csurgal6ka 6s szennyezoanyag-tartalma, illetve a

csurgaldk cikotoxikus hat6sa jelent6ktelen, igy nem veszdlyeztetheti a felszini
vagy felszin alatti vizeket.

(5) Nagy darabos hullad6k (lom): a teleptildsen a hilztartilsokban keletkezett azon

hul1ad6k (hiztartdsi berendez6si, felszereldsi thrgyak, eszkoztik 6s anyagok),

amely a kozszolg6ltat6s keretdben rendszeresitett gyrijt6ed6nyzetben nem

helyezhet6 el rigy, hogy a gyiijt6edeny z6rhat6 6s rendeltet6sdnek megfeleloen

haszn6lhat6 maradjon.

(6) Epit6si tormeldk: 6pit6sb6l, bont6sb6l szdrmazo anyag, felt6ve, hogy az nem

veszdlyes hulladdk.

(7) Bio hulladdk: a szerves komposzt6lhato konyhai 6s kerti, valamint ehhez

hasonl6 hullad6k.

(8) Hasznosithat6 hullad6kok: azok az anyagok, amelyek anyaguk szerint

6rtdkesit{sbe vihet6k, szelekt6l6suk eset6n ak6r eredeti funkci6jukt6l eltdro

c6lra hasznosithat6k.

(9) Marad{k hullad6k: azok a visszamaradt anyagok, amelyeket rijrahasznositani

nem lehet, igy furtalmatlanit6suk lerak6ssal ton6nik.



(10) Biol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohulladdk): minden szervesanyag-tartalmir
hullad6k, ami anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talajdl6l6nyek
v agy enzimek segits6gdvel) lebonthat6.

(11) Vesz6lyes hullad6k: az olyan hulladdk, amely a Ht. l. szSmu mell6kletdben
felsorolt fulajdons6gok kciztil eggyel vagy tobbel rendelkezik, illetve ilyen
anyagokat vagy dsszetev6ket tartalmaz, eredete, cisszetdtele, koncentr6ci6ja
miatt az e geszsd gr e, a kdrnyezet r e ko ckhzatot j elent.

(12) Sellye V6ros Hulladdkgazd6lkod6si Terv: A Sellye v6rosi Onkorm6nyzat dltal
onkorm6nyzati rendeletben kihirdetett terv, melynek keret6ben az
onkorm6nyzat meghatirozza a Ht. 6s v6grehajtdsi rendeletei aLapjtn - az
Orsz6gos Hullad6kgazddLkodhsi Tervvel 6s a Tertileti Hullad6kgazd6lkod6si
Tervvel dsszhangban - az cinkorm6nyzat illetdkess6gi teriiletdn megval6sul6
hulladdkgazdfilkodils strat6giai feladatainak cselekvdsi programj6t, a
hulladdkkezel6si tev6kenysdgek racionaliz6l6sht elosegft6 intdzkid6rek.t, a
vdgrehajt6s sorrendjdt 6s hatdkonys6g6t, a megval6sit6shoz sztiks6ges
eszkoz6ket 6s l6tesitmdnyeket, valamint ezek becsiilt kolts6geit ds
finansziroz6si modj6t.

(13) Hulladdkkezeki telep: a teleptldsi hulladdk begyrijt6s6re, 6w6tel6re ds azegyes
hullad6kfajtSk tov6bbi tdrolilsdra, 6trakds6ra, el6kezel6s6re, illetoleg
haszno s it5s 6ra vagy ftrtalmatlan it6s 6ra szo r 961 6 te lephe ly.

(14) Hulladdkgyrijto udvar (hulladdkudvar): az elkiilcinitetten (szelektiven)
begytijtheto telepiildsi sztlird, valamint a kcirnyezetvddelmi hat6s6g 6ltal
engeddlyezett veszelyes hulladdkok Swdteldre es az elsz6llit6sig elktilonitett
m6don tortdnd tfurolSsdra szolg6l6, feliigyelettel ell6tottzdrtbegytijt6hely.

(15) Hulladdkgytijtci sziget (gytijt6sziget): a hdztartilsokban keletkezci hasznosir6sra
alkalmas, kiilcinbdzo fajthji, elkiilcinitetten gyiijtcitt h6ztart6si hulladdk
begffit6s6re szolg6l6, lak6dvezetben, kcizteriileten kialakitott, feltigyelet
ndlktili, folyamatosan rendelkez6sre 6ll6 begytijt6hely, szabv6nyJritott
eddnyzettel, amely eddnyzet kizirolag a rcjta egydnelmrien megjeloli fajt1jn
telepi.ildsi szilfird hullad6k szelektiv begytijtds6re szolg6l, a k6is zolg1liatist
igdnybe vev6k rdszdre.

(16) Fel6llit6si hely: az egyes ingatlanokon beli.il fel6llitott hullad6kgyujt6 ed6nyek
helye.

(17) Uritesi hely: az ahely (tcibbnyire kciztertilet), ahol a hulladdkgyujt6 eddnyek
gdpj rlrmrire tcirtdn6 iiritdse t6rt6nik.



(18) Artalmatlanit6hely: a teleptil6si szil6rd hulladdk 6rtalmatlanit6s6t szolg616,
kiz6r6lag erre a c6ba l6tesitett 6s az onkorm6nyzat 6ltal kijelolt lerak6hely,
ldtesitmdnv.

(19) Hullad6klerak6 telep (hulladdklerak6): mtiszaki v6delemmel l6tesitett,
folyamatos ellen6rz6st biztosit6 rendszerrel ell5tott, a telepiildsi szil|rd
hulladdk fbld felszindn vagy ftildben trirt6n6 ilrtalmatlanithsfura szolg6lo
mrit6rgyak ds kiszolg6l6 ldtesitmdnyek o sszes s6ge.

(20) Hullad6kgazd6lkod6s: a hullad6kkal osszefiiggo tev6kenys6gek rendszere,
beledrtve a hulladdk keletkezds6nek megel6z6s6t, mennyis6g6nek ds

veszdlyess6g6nek csrikkentdsdt, kezel6s6t, ezek tervez6s6t 6s ellen6rzdsdt, a

kezel6 berendez6sek ds l6tesitmdnyek iizemeltet6sdt, bezdrdsit,
ut6gondoz6s6t, a mrikodds felhagy6s6t kovet6 vizsg6latokat, valamint az

ezek,hez kap cso 16 d6 szaktan6c s ad6st 6 s oktatSst.

2l.Hullad6kkezel6: aki a telepiildsi szil6rd hullad6kot gazdasigi tev6kenysdge
kor6ben az

ingatlantulajdonost6l 6tveszi, kezeh, begyrijti, e1sz611ida, throlja, hasznositja,
i 1 I etve ilrtalmatlanitja;

(22) Hullad6kgazd6lkod6si enged6ly: a krirnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal a

hullad6kgazd6lkod6si tev6kenysdgek nyilv6ntart6sba v6te16r61, valamint
hat6s6gi engeddlyezdsdrll sz6l6 43912012. ((XII.29.) korm6nyrendeletben
foglalt tevdkenysdgek, vagy tev6kenysdg valamelyike vdgzdsdnek

enged6lye z6,s6r e vonatkoz6 okirat.

(23) Hasznosit6s: a telepiildsi szil6rd hullad6knak vagy valamely tisszetev6jdnek a

termel6sben vagy a szolg6ltat6sban tort6n6 hasznosit6sa.

(24) Hulladdkkezel6si kozszolg6ltat6s: a rendelet hathlya al6 tartoz6 teleptil6si

szil6rd hullad6knak az ingatlantulajdonosokt6l a k6zszolg6ltat6 6ltal tort6n6

rendszeres begyfijt6se, elsz6llit6sa, a hul1ad6k egyes osszetevoinek

elkiilonitetten tcirtdn6 gyfijtdse, 6rtalmatlanithsa, valamint hulladdkkezelo
telep, hullad6klerak6, hullad6kgyujto udvar ds hulladdkgytijto sziget ldtesitdse

6s mriktidtet6se.

(25) Hullad6kkezel6si tev6kenyseg: a hullad6k gytijtdse, begytijt6se, sz6llit6sa,

el okezel d s e, t6ro I 6s a, haszno s it6s a 6 s furtalmatlanit6s a.

(26) Gytijt6s: a telepiil6si szil6rd hullad6k rendezett 6sszeszed6se, v6logatdsa a

tov6bbi kezeldsre tortdn6 elsz6llit6s drdekdben.



(27) Begyiijtds: a teleptildsi szil6rd hullad6knak a hulladdk birtokosait6l tortdno
6tv6tele a hullad6k birtokosa vagy a begyrijt6 telephely6n, tov6bb6 a
begffit6helyen (gnijt6pontokon, hulladdkgyujt6 udvaron, t6ro16-kezelo
telepen) 6s a tov6bbi kezelds drdekdben tort6n6 osszegytijt6s, v6logat6s a
begytij t6 telephely6n.

(28) Sz6llit6s: a telepiil6si szil6rd hulladdk telephelyen kiviili mozgatilsa, beledrrve
a sz6llitminyozfst 6s a fuvaroz6st is.

(29) Artalmatlanit6s: a telepi.il6si szil6rd hulladdk okozta kornyezetterhelds
cs<ikkent6se, kornyezetet veszelyezteto, szennyezo. k6rosit6 hat6s6nak
me gsztintetd s e, kizdr 6sa, amely tortdnhet hul lad6kl erak6b an tcirt6n6 lerak6s sal,
termikus furtalmatlanft6ssal 6s m6s k6miai, biol6giai vagy fizikaielj6r6ssal.

(30) El6kezel6s: a telepiil6si szil6rd hulladdk begyrijt6sdt, t6rol6sit,hasznosit6s6t,
illet6leg furtalmatlanithsht el6segito, azok biztonsSgdt ncivel6, a
kdrnyezetterhel6st csdkkento tevdkenysdg, amely a hullad6k fizikai, k6miai,
b io 16 g iai tulaj dons 69 ainak me gv6ltoz tat6s6v al j fu .
Fizikai el6kezel6snek min6stil az elhilcinitetten begyfijtott szil6rd hulladdk

olyan tov6bbi villogatdsa, szdtvillasztdsa, osztillyozdsa (aprit6s, t6morit6s,
b6l6zds), amelynek segits6gdvel a hasznosit6s vagy 6rtalmatlanit6s
kdnnyebben megval6sithat6.

3l.Hasznosit6hely: a teleptil6si szilfurd hullad6knak vagy valamely
cisszetevojdnek a termeldsben vagy a szolg6ltat6sban tcirtdn6 feihaszn6lds1ia
szolg6l6, kizfirolag effe a c6ka ldtesitett 6,s az onkorm6nyzat dltale11e kijelolt
l6tesitm6ny;

32.Kdzterulet: kdzhasznillatra szolg6l6 minden olyan 6llami vagy 6nkorm6nyzati
tulajdonban 6116 tenilet, amelyet a rendeltet6sdnek megfeleiOen (ktilcincisen
ktizleked6s biztosit6sa, pihen6- 6s emldkhelyek, kozmriiek elhelyez6se, stb.
c6ljdta, beledrwe az ilyen zcildteriiletet is) Uarti haszn6lhat, es iz ingatlan-
nyilv6ntart6s ekkdnt tart nyilv6n. Egy6b (mag6n) ingatlanoknak a kcizfofualom
szhmilta - arr6l sz6l6 kiilon szerz6dds (okirat) keietei kozott - a tulajdonos
(vagy bejegyzett haszn6l6) 6ltal megnyitott 6s kijelolt r6sze.

(33) Jirda: gyalogos kcizleked6sre szolg6l6 szil6rd burkolatu, az ingatlan
telekhat6ra 6s az rittest szdle kozotti ilttertilet, szilLrd burkolat hi6ny6ian az
ingatlan melletti (min. 0.75 m max. 1.50 m) szdles tertilets6v tekintend6 ilyen
teriiletnek.



(34) Jbrdilhoz tartoz6 teriilet: A jdrda teriiletdn kivill a szllfurd ritburkolattal ell6tott
teriiletr6sz ds a j6rdaszegdly kdzotti villtozo sz6less6gti 6s min6s6gri (p1. mdg
iires, fi.ives vagy vir6gos) s6v, kivdve a kdzrit tartoz6k6t kdpezo, az rittest
melletti padk6t 6s ritArkot.

(35) Uttest: j6rmtivek kozlekeddsdre szolg6l6 rittertilet, fi.iggetlentil annak
sz6lessdg6t6l 6s az irtburkolat min6s6gdt6l.

(36) Tiszt6ntartis: az egyes ingatlanok 6s kcizteriiletek tisztas6g6nak meg6rzdse,
takarit6sa, h6- 6s sikoss6g mentesit6se, portala nit6sa, gyommentes itdse.

(37) Lomtalanit6s al6 tartozo teleptildsi szilfurd hullad6k: az az alkalmilag
k6pz6dott telepiil6si szil6rd hulladdk, amely a kcizszolg6ltat6 6ltal
rendszeresitett gytijt6ed6nyzetben m6rete miatt nem helyezheto el;

(38) Ingatlantulajdonos: az a termdszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi
szemdlyisdggel nem rendelkez6 szervezet, akinek/amelynek tulajdon6ban,

birtok6ban, vagy hasznhlatdban ingatlan van. Amennyiben az ingatlan a

tulajdonost6l eltdr6 szemdly/szervezet birtok6ban, hasznillat6ban van) az e

rendeletben foglalt kotelezetts6gek teljesitdse els6sorban a tdnyleges birtokost,
haszn6l6t terheli a tulajdonossal kdtott eltdro meg61lapod6s hi6ny6ban. A
telepiil6si szililrd hulladdkkal kapcsolatos k6rd6sekben a t6rsash6zak vagy
lak6sszovetkezeti lak6sok eset6n ingatlantulajdonos rlem az adott t6rsash6zi

vagy szdvetkezeti lak6s-egysdg kiilcin lapon nyilv6ntartott tulajdonosa, hanem

a t6rsash6zi vagy lak6sszovetkezeti kozoss6g egyetemlegesen, melyet a kozos

k6pviselo, va1y a t6rsash6z, illetve lak6ssztivetkezet alapit6 okirata szerinti

szerv, vagy szemdly k6pvisel.

(39) Kozszolgilltat6: a Sellye v6ros kozigazgat6si teriiletln a telepi.ildsi szil6rd
hullad6kkal kapcsolatos helyi kcizszolg|ltaths ell6tis6ra az e rendelet szerint
kiz6r6lagosan feljogositott hulladdkkezelo, a,,D6l-Kom" D6l-Dun6ntuli
Kommun6lis Szolghltato Korl6tolt Felel6ss6gri T6rsas6g (P6cs, Sikl6si u. 52.),

amely Sellye V6ros teriiletdn a teleptildsi szil6rd hulladdk gyrijtds6re 6s

6rtalmatlanitSsdra ir6nyul6 kozszolgilltat6si feladatok ellfithshra a mindenkor

hat6lyos jogszab6lyok eloir6sainak megfelelS elj6r6s lefolytat6s6val, a

rendeletben meghat6rozott id6tartamrakizSr6lagos jogot szerzett v6llalkoz6s."

(40) Kozszolg6ltat6si dtj: az e rendelet hatillya al6 tartoz6 telepiildsi szililrd
hullad6kkal cisszefiiggo hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel66rt a

Ht.-ben, illetve a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgilltatfusi dij meg6llapithsiert

felelfis miniszter rendelet6ben meghatdrozott felt6telek szerint, az

ingatlantulaj donos 6ltal a Kdzszolg6ltat6nak fizetendo dij .



(41) Hhztartds emberek kcizcis dletvitele, amelyben kcizcis gazdSlkod6ssal
biztositj6k 6leti.ik fenntart6s6t, igy az ltkezdst, lakhat6st, atisztillkod6st stb.;

(42) Gazd6lkod6 szervezet: a Ptk. 685. g c. pontj6ban felsorolt valamennyi szerv
tov 6bb| az igyv ed, az igyv 6di iroda, a klzjegy zo, a bir6s6gi v6grehaj t6.

III. FEJEZET

Altalinos rendelkez6sek

4. $.

Sellye V6ros Onkorm6nyzata(a tov5bbiakban: onkorm6nyzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladdkkezeldsi kcizszolg6ltat6st tart fenn a ielepi.il6si szil6rd
hulladdk rendszeres gytijt6sdre, elsz6llitilsfua, ilrtalmatlanit6s6ra ds kezel6s6re 6s a
felsorolt tev6kenys6gek el16t6s6r6l kcitelezo helyi k(tzszolgitltat6s rid6n
gondoskodik.

s. $.

A hullad6kkezel6si kozszolg|ltat6s hatilly a

(l) A hullad6kkezeldsi kozszolgilltat6s Sellye V6ros k)zigazgat6si tertiletdre terjed
ki.

(2) A hullad6kkezeldsi kozszolgilltat6s kiterjed Sellye V6ros kozigazgat1si
tertiletdn ldv6 valamennyi ingatlantulajdonos6n6l, tulajdonosi kozciise!'dn6l,
birtokos6n6l vagy haszn|lojdnill keletkezo telepiil6si szil6rd, huUaJekra,
(tov6bbiakban egyiitt: ingatlantulajdonos). Az ingatlantulajdonos az ingatlan1n
keletkez6 teleptildsi szllfurd hulladdk gyrijtdsdr6l 6s annak begliiit6sdre
feljogositott 6s enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6nek t6rt6n6 6tadfus6r6l az
e rendeletben meghatdr ozott m6don koteles gondoskodni.

(3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatfrozottak szerint jogosult ds
kriteles igdnybe venni a hulladdkkezel6si kozszolgftltat6st.

(4) Sellye V6ros kozigazgatdsi teriilet6n a hulladdkkezeldsi kijzszolgitltat6s
teljesitdsdre kizfirolagosan jogosult hulladdkkezel6 a ,,D61-Kom" D6l-Dun6ntuli
Kommun6lis Szolg6ltat6 Korl6tolt Felel6ssdgri Trlrsas6g (p6cs, Sikl6si u. 52.)-
amely a kdtelezo kozszolgdltat6nak min6si.il - ltov6bbiakban: Kcizszolg6ltat6). AKdzszolgilltato Sellye V6ros kozigazgatrisi teriilet6n a teleptil6si szil6rd
hulladdkkal kapcsolatos kcitelezo helyi kclzszolg6ltat6s teljesit6s6re jogosult,
illetcileg kcitelezett.



(5) Az egyiittmrikodds tartalm6t 6s felt6teleit kiikin szerz6d6s rogzit|

II. RESZ

A telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos hulladdkkezel6si kozszolg6ltat5s

I. FEJEZET

Az iinkorm 6ny zat kdzszolgiltatf s s al kap cs olato s

feladatai

6.$

(1) Az onkorm6nyzat az ingatlantulajdonosokn6l keletkezo telepiil6si szil6rd

hulladdk kezeldsdre hullad6kkezel6si kozszolgilltat6st szervez 6s tart fenn.

Feladata e tekintetben kiilonosen

a.) a helyi kozszolgilltat6s kcirdbe tartoz6 telepi.il6si szil6rd hulladdk

rendszeres begytijt6s6nek, elsz6l1it6s6nak 6s 6rtalmatlanit6s6nak

megszervezdse;

b.) a kcizszolg6ltat6s elliltdshra a szolg6ltat6 kiv6laszt6sa, a szolg6ltat6val

szerz6d6s megkotdse;

c.) gondoskod6s a szolg6ltat6 rendelkez6sdre bocs6tott telepiil6si szil6rd

hullad{k elhelyezdsdre szolg6l6 6nalmatlanit6 hely, hasznosit6 hely

kialakit6s616l, fenntart6s616l, iizemeltet6s616l, megsz0ntetdsdr6l, illetve

rekultiv6ci6j616l;
d.) a kdzszolgaltatdsi dij megfizetdse rendjdnek megSllapitilsa;

e.) a telepi.il6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos egyes, a jogszab6lyokban

meghat6rozott hat6sSgi jogkordk gyakorl6sa;



f. ) a kozszolg6ltat6ssal cisszefligg6 egy6b jo gszabillyokban nem rendezett
cinkormSn y zati fe ladat 6 s hat6skor me g6llap f tds a.

(2) A kcizszolgilltatds, akozszolg6ltatds elliltdshra feljogositott szolg6ltat6 sz6llit6
eszkcizdhez az iltala rendelkezdsre bocsdtott - jelen rendelet l.S t. pond6ban
megieldlt telepiil6si szil6rd hullad6knak - rendszeresitett gyrijtded6nyt.n u
ktizteriileten vagy az ingatlanon cisszegyrijtdtt 6s a szil6rO truiUOek ehelvez6s
c6lj6b6l tdrtdno rendszeres elsz6llit6s6ra terjed ki.

A hullad6kkezel6si kiizszolg6ltatfs tartalma

7.$

(l) A hullad6kkezeldsi kozszolgilltat6s - a tevdkenys6g tartalm6b an - azal6bbiakra
terjed ki:

a) az ingatlantulajdonos Sltal a Kozszolg iitato szdllitoeszkozeihez
rendszeresitett grijt5eddnyben, vagy a kozsiolg6ltato iital biztositott
matric6s mianyagzs6kban y ingatlanon gffitrltt 6s a Kcizszolg 1ltato
rendelkez6sdre bocs6tott teleprildsi szil6rd. irulladdk begyrijt6s6re 6s
rendszeres, il I etve alkalmi elszirllitilsfur a;

b) az ingatlanon cisszegyrijtcitt nagy darabos, lomtalanit6s kor6be vont
teleplildsi szilfurd hulladdk dvente egyszeri a Kozszolgdltatoval egyeztetett
id6pontban 6s helyen, erre a celri biztositott szillitoeszkozen - tortdn6
begyrijt6sdre 6s a Kcizszol gilltato illtali elsz6llit6s6ra;

c) hulladdklerak6 l6tesit6s6re, mrikridtetds6re 6s rizemeltetdsdre;

d) az a) 6's b) pontokban foglaltak szerint gytijtritt, begytijtott 6s elsz6llitott
te I epii I d s i s z i I 6rd hul l ad 6k ilrtalmatranitits ir al

e) a telepi'ildsi szil6rd hullad6k egyes dsszetev6inek m6s cisszetev6kt6l
elktilcinitett, szelektiv begyfijt6se (tov6bbiakban: szelektiv begyrijtds).

0 hdztattdsokban keletkez6 vesz6lyes hulladdk 6vi egyszeri
cisszegnijtds6re 6s elsz6lli t6s6ra.

II. FEJEZET



A Kiiz s zolgfilta t 6 h u ll a d 6 kkez e I 6 s i kii z s zo I gilltaths s al

kapcsolatos jogai 6s kiitelezettsdgei

(l) A Kcizszolg|ltat6 kciteless6ge

szerz6d6sben foglaltak szerint

8.$

az e rendeletben 6s a kdzszolgdltat6si
a krirnyezetv6delmi, valamint az egydb

jogszab6lyi el6ir6sok megtartdsdval - akdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re koteles,

vagy azt igdnybe vev6 ingatlantulaj donosokt6l

a) a Kdzszolg6ltat6 szilllit6eszklzethez rendszeresitett gytijtoed6nyben

vegyesen gytijtott hhztartfusi hulladdk ds hdztartilsi hullad6khoz hasonl6

jellegri 6s osszetdtehi hulladdk hhzhoz meno jhrattal tort6n6 rendszeres

begffitdse 6s elsz6llit6sa,

b) a Kozszolg 6Itat6 6ltal fenntartott 6s mrikodtetett szelektiv

hullad6kgyujt6 szigeteken, tov6bb6 aKcizszolg6ltat6 6ltal rendelkez6sre

bocs6totiizillit6eszkdzeihez rendszeresitettgytijt6eddnyben, vagy mds

e szkozb en szelektiven gytij tdtt te lepiil6 s i szilfur d hullad6k b e gyiij td s e.

c) a Kozszolg6ltat6 6ltal ene a c6ka biztositott szilIlit6eszkozdn az

ingatlanon osszegyfijtott 6s a Kozszolg6ltat6 rendelkezds6re bocs6tott nagy

daiabos, lomtalanit6s kdr6be vont telepiildsi szil6rd hu11ad6k 6vente egyszeri

- a Kozszolg flltato 6ltaI meghat6rozott id6pontban 6s helyen - tort6no

begyrijt6se 6s elsz61lit6sa.

d) a k6ztertileti hullad6knak a Kozszolghltat6 sz|llitleszkozeihez

rendszeresitett gytijtoed6nyben vagy a Kdzszolgilltat6 6ltal rendelkezdsre

bocs6tott mas esrtozben, egyedi megrendel6s a\aplfun tort6n6 alkalmi

begytij t6se 6s elsz6llit6sa,

e) a hhztartilsokban keletkezo veszdlyes hulladdknak el6zetesen

egyeztetelt idopontban tcirtdn6 6vi egyszeri osszegyrijtdse 6s

e1sz611it6sa;

f) a begytijtcitt 6s elsz6llitott telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re

szo 19616 hufaAeHerak6, hulladdkgytij to szi getek iizemeltet6 s e,

g) az a)-b) pontokban foglaltak szerint begyfjtou 6s elsz6llitott telepiildsi

szil6rd hullad6k haszno s it6sra tort6n o 6tad6sa,



h) a hulladdk firtalmatlanitilsht szolg6l6 ldtesitm6nyek - magasabb szintti
jogszabillvokban foglalt - ut6gondoz6sa 6s monitoroz6sa kor6b e tartozo
feladatok ell6t6sa.

(2) A Kcizszolgiltato a magasabb szinhi jogszab6lyokban
foglaltak szerint koteles eleget tenni adatszolg6ltat6si
kotelezettsdg6nek.

A ktizszolgriltat6si szerz6d6s

(3) A Kozszolg|ltato kdteles a k6pvisel6-testiilet szSmdra kozszolgfrltat6i
tev6kenysegerol dvente r6szletes besz6mol6t, valamint kolts6gelszimol1st
kdsziteni a k6zszolg6ltat6si tev6kenys6g 6ves 6rt6kel6s6hez.

(4) A Kdzszolg|ltato a hulladdkkezeldsi kdzszolgdltat6st akkor l6thada el, ha

a) biztositani tudja akozszolgilltatls - kiilcin jogszabillyban meghat6rozott- szem6lyi 6s t6rgyi, valamint kcizeg6szsdgiigyi feltdteleit, amelyek
garant6lj6k a kdzszolgdltat6s tart6s, rendszeres ds a kcirnyezetvddeimi
szemp ontoknak marad6ktal anul me g fe le 16 ell6t6s6t;

b) a magasabb szintri jogszab6lyokban megkcivetelt, a
hulladdkkezel6si klzszolgiltat6s ellititsihoz sztksdges kcirnyezefv6delmi
hat6s6gi engeddllyel, valamint az Orsz6gos Hulladdkgazd6lkod6si
Ugynoksd g dltali min6sitdssel rendelkezik;

c) rendelkezik a kiilcin jogszab6lyban meghat6rozottaknak megfelelc!
mdrtdkri b izto s it6kk al, gar anci|v aI:

d) az cinkorm ilnyzattal kozszolgilltat6si szerz6ddst kdtott.

(5) A Kdzszolg|ltat6 a kozszolgdltat6si szerz6ddsben foglaltak alapjdn ahulladdkkezel6si k6zszolg6ltat6s- teljesitdsdre, alvilllalkoz6t vehet igdnybe
S ellye v6ro s Kdpvi ser6testiiletdnek egyet6rt6s dvel.

III, FEJEZET

CS

ES

e rendeletben
nyilv6ntart6si

e.$

(l) Az cjnkormdnyzat a kcizszolg6ltat6s ell6t6s6nak megszerv ezeslre,fenntart6s6ra
vonatkoz6an a magasabb szintri jogszabiiyokban ds jelen rendeletben foglaltak



szerint koteles elj6rni. A k6pvisel6-testiilet a magasabb szintti
jogszab6lyokban meghat6rozottak szerint a pillydzat nyertesdvel
(nyerteseivel) az eredmdnyhirdetdst kriveto 30 napon beli.il, illetve a p|lydzati
e1j6r6s ndlkiil kijelolt Kozszolg6ltat6val a kcizszolg6ltat6s ellfitbshra szerzod6st

kdt. A kozszolg6ltat6si szerzod6s nyilv6nos.

(2) A teleptil6si szil6rdhulladdk gffit6s6re 6s 6rtalmatlanit6s6ra Sellye V6ros

Onkorm6nyzata 2010. janu6r l-t612019. december 3l-ig s2616 szerzodl,st kot a
Kdzszolg6ltat6val

(3) A kdzszolg6ltat6si szerz6dds rdszletes feltdteleit 6s tartalmi kovetelm6nyeit a

magasabb szintti jogszab6lyokkal osszhangban jelen rendelet 6llapida meg. A
kozszolgilltat6si szerzoddsben rcigziteni kell a hullad6kkezel6si kozszolgilltatds

kor6ben:

a) akozszolg6ltat6s megnevezds6t, tartalmht, a kozszolgSltatds teljesft6senek

teriileti hatdrht,
b) annak a tdnynek a rogzit6s6t, hogy a Kozszolgiiltat6 vAllalta a megjelolt

kozszolghltat6s te lj e s it6 s 6t,

c) a kcizszolg6ltat6si szerzdd6s idotartam6t'

d) a telepiil6si szil6rd hullad6kok gyrijt6s6nek m6dj6t, valamint az

elkiilonitetten- (szelektiven) gyrijthet6 6s hasznosithat6 hulladdkok kordt 6s

gyfij t6s 6nek, illetve haszno s it6s 6nak m6 dj 6t,-e) 
a kozszolgilltat6s igazol6si 6s ellen6rzdsi kotelezettsdg6t, annak m6dj6t'

0 a Kozszolg6ltat6nak a lakoss6g 6s az rngatlantulajdonosok ir6ny6ban

fenn6l 16 thj ekoztat6s i kotele zettsd get, 6 s te lj es it6 s 6nek m6 dj 6t'

g) azokat a feltdteleket, amelyek mellett a Kcizszolg6ltat6 a

koiszolg1ltat5s teljesit6s6re alv6llalkoz6t vehet ig6nybe, s ez ut6bbiakdrt

tortdno felel6ss6gv6llal6st,
h) a szerz6dds m6dosit6s6nak lehets6ges okait 6s elj6r6si rendjdt.

(4) A kozszolgilltat6si szerz6ddsben az onkorm6nyzat koteless6gek6nt kell

meghat6rozni

a) a kozszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kozszolg6ltat6

szhmhr a sziiks 6 g e s inform6c i 6k s zo I g 61tat6s 6t,

b) a kozsiolg1ltat6s kordbe tartozo 6s a telepiil6sen foly6 egy6b

hullad6kkezel{si tevdkenys6gek osszehangol6s6nak el6segit6s6t,

c) a telepiil6sen mrikodtetett kiilonbdzo kozszolg6ltat6sok

osszehangol6s6nak elosegit6s6t,

d) a telepiil6si ig6nyek kieldgit{s{re alkalmas, a hullad6k gytijt6s6re'

kezel6s6re , iitalmatlinitlshraszotgatO helyek 6s ldtesitmdnyek kije1o16s6t,

e) a Kozszol g6ltat6 kizir6lagos kcizszolg6ltat6si jog6nak biztosit6s6t.



(5) A kdzszolgilltat6si szerz6ddsben a Kcizszolgilltat6 kdtelessdgekdnt kell
meghatirozni

a) akozszolgilItatds folyamatos 6s teljes kcini ell6t6s6t,
b) a kozszolg6ltat6s meghatSrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g

szerinti telj esitds6t,

c) a kozszolgilltatils teljesitdsdhez sziiksdges mennyis6gti 6s minos6gti
j6rmri, g6p, eszkdz, berendez6s biztosit6s 6t, valamint a sziiks6ges l6tsz6mri
ds k6pzettsdgri szakember alkalmazdsht,
d) a kcizszolgfitatds folyamatos, biztons6gos 6s bovithetci teljesit6sdhez

sztiks6ges fej lesztdsek, beruh6z6sok 6s karbantart6sok elv6g z€sdt,
e) a kdzszolgdltat6s kdrdbe tartozo hullad6k furtalmatlanitfusdra a

Kdpviselo-testiilet 6ltal kijeldlt helyek ds ldtesitm6nyek ig6nybevdteldt,
0 a kizszolgiitatis teljesft6sdvel osszefiigg6 adatszolg6ltat6s rendszeres

telj e s itd s 6t 6 s me gh atdr ozott nyilv6ntart6s i rendszer mtik6 dtetd s6t,
g) a fogyaszt6k szdmdra kcinnyen hozz6f6rhet6 iigyfelszolgdlat ds

tdjdkoztathsi rendszer mrikcidtet6s6t,
h) a fogyaszt6i panaszok 6s 6szrevdtelek elintdzdsi rendjdnek

meg6llapitfsdt,

(6) A kozszolg6ltat6si szerz6dds megszrinik:

a) a benne meghat6rozott idotartamlejfurtilval,
b) aKdzszolgilltatojogut6dndlk[limegszrinds6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezdodott ffieg,
d) felbont6ssalateljesitdsmegkezdesetkovet6en,
e) felmond6ssal.

(7) A kdpvisel6-testiilet fr6sban, indokol6ssal a kozszolg6ltat6si szerz6ddst
akkor mondhatja fel, ha:

a) a Kcizszol g|ltato - kcizszolg ilItatis ell6t6sa sor6n - a tevdkenysdgdre
vonatkoz6 jogszabillvokat vagy hat6sSgi el6ir6sokat srilyosan megsdrtette,
6s a jogs6rt6s t6nydt bir6s6g vagy hat6s6g joger6sen megillapitotta,
b) a Kcizszolgilltato a kdzszolg6ltat6si szerz6d6sben meg6llapitott

kcitelezettsdg6t neki felr6hat6an sirlyosan megsdrtette.

(8) A Kcizszolgilltat6 a kcizszolgriltat6si szerz6ddst ir6sban, indokol6ssal akkor
mondhada fel, ha az cinkorm6nyzat a kiizszolgSltat6si szerz6d6sben
meghat6rozott kdtelezettsdgdt - a Kozszolg illtato felsz6lit6sa ellen6re



sflyosan megsdrti, 6s ezzel a Kozszolg6ltat6nak k6rt okoz vagy akadillyozza a

kozszolg6ltat6s telj esitds6t.

(9) A kozszolg6ltat6si szerz6dds felmond6sa eset6n a k6pviselo testtiletnek
halad6ktalanul intdzkednie kell a kozszolg6ltat6s e116t6s6nak biztosit6s6r6l.

(10) Szerz6d6s megsztin6se eset6n a Kozszolg6ltat6 iltadja az onkormhnyzatnak a

megsztindst kovet6 30 napon beliil a rekultiv6ci6s 6s aktu6lis ut6gondozhsi,
monitoroz6si kolts6geket, amelyeket alapszenien kezelt annak kamataival
egytitt.

(l l) A Kozszolg6ltat6 a szerz6d6st6l a teljesitds megkezd6se el6tt elilllhat, azt

kcivet6en felbonthada, ha a krizszolg6ltat6si szerz6d6s megkot6s6t kovetoen
alkotottjogszabilly a

kozszolgdltat6si szerz6d6s tartalmi elemeit irgy v6ltoztatja ffieg, hogy az a
kozszolgdltat6nak a kozszolg6ltat6s szerzoddsszerti teljesitdse kor6be tartoz6
l6nyeges 6s jogos drdekeitjelent6s m6rt6kben sdrti.

(12) Jelen rendelet rendelkez6sei kiilon szerz6d6si kikcitds hi6ny6ban is, illetve
akkor rs a szerzod6s rdszdv6 v6lnak" ha arrol a felek nem rendelkeznek.

III. RIISZ

Kiizteriiletek 6s ingatlanok rendje

I. FEJEZET

Kiizteriiletek 6s ingatlanok tisztfntartdsa, takarft{sa 6s

t6li h6-eltakarit6si, sikossig mentesit6si feladatok ell6t6sa

10.$.

l. A v6ros teriiletdn 16vo ingatlanok tisztdntart6s6r6l az rngatlanok tulajdonosai

kcitelesek gondoskodni, tov6bb6 kdteless6giik, hogy ingatlanukat



megmtivelj6k, rendben tarts6k. Kciteless6gtik e korben az is, hogy a gyom,
gaz 6s allergi6t okoz6 novdnyek (pl.: parlagfli, iircim, ritifli) novekedds6nek,
terjeddsdnek 6s virhgzdsdnak megakad6lyozfusa 6rdek6ben az ingatlanuk
rendszeres kasz5l6s6r61 gondoskodjanak.

(2) Yillalkoz6i tevdkenys6g ell6tds6hoz, magdngazd6lkod6shoz sziiks6ges g6pek,
j6rmfivek t6rol6sa kciztertileten tilos !

(3) Alkalmi jelleggel ig6nybe vett kcizteriilet 6s az azt koriilvev6 l0 m6teres
t eni I et s 6v tis ztfintartbsa az a lka lm i hasznfrl6 ko te I e s s 6 g e .

Az 6rusitdsb6l keletkezd hulladdk gytijtd sdre zdrhat6 eddnyt kell kihelyezni es
azt sajdt kciltsdgen elsz6llitani.

(4) Az 6piilet tulajdonosa gondoskodik anol, hogy az epilettetdzetdr6l az es6viz,
h6ld a j6rdirane csorogion.

(5) A teleptil6s teriiletdn ldv6 tavakba, holt6gakba, 616 vfzfoly6sokba,
belvizelvezetd 6rkokba tisztitatlan szenrryvrzet, tigyalevet levezetni, partjait
szemdt vagy egydb hullad6k lerakiis6val beszennyezni tilos!

(6) Epitdsi tenileten 6s az dpitkezds kozvetlen kcirny6k6n (az epitkezds el6tti
teriileten) az epitdstvegz6 kivitelezdnek kell biztosftani a tis)tas6got.

(7) Beruh6z6sok eset6n a binokbavdteltol a kivitelez6s megke zdeseig a
beruhdzonak 

_(bonyolit6nak), ezt kcivet6en a kivitelezds bereiezds6i! a
kivitelezdnek kell gondosko dni az Sltalaelfoglalt tenilet tiszt6ntart6s6r6l.

(8) Epitdsndl, bont6sn6l vagy tatarozhsn6l a munk6latokat rigy kell v6gezni, az
dpitdsi ds bont6si anyagokat, a ki6sott ftildet rigy kell t6rolni hogy por 6s egydb
szennyezdd6s ne keletkezzen.

(9) Tilos a hulladdkot elhagyni - a- gyujtds, begyrijtds, lerak6s szab6lyait6l eltdro
m6don - felhalmozni, ellenorizetlen kcinilmdny.l ko",ltt elhelyezni, kezelni.

(10) A v6ros tisztasilgfunak megorz6se drdekdben mindenki kciteles hat6konyankcizremtikodni 6s tart6zkodni minden olyan tev6kenys6gt6l, magatartiist6l,mellyel a telepiildsi kdrnyezetet szennyezne, fertozne.

(l l) Az egyes ingatlanok tisztdntart6s6r6l az e rendeletben meghatiirozott
ingatlantulaj donosok kcitelesek gondoskodni.



(12) Avart ds kerti hulladdkot csak mag6nteriileten, j6l kialakitoff nizrak6helyen
szabad dgetni irgy, hogy az az emberi egdszs6get 6s a kornyezetet ne kdrositsa,

6s az 6get6s hosughrzdsa k6n ne okozzon. Krizteriileten - az e cdlra kialakftott
trizrak6helyek kivdteldvel- b6rminemti 6get6s tilos.

(13) Az 6getend6 kerti hullad6k nem tartalmazhat m6s kommun6lis, illetve ipari

eredet0 hullad6kot (PVC, vesz6lyes hullad6k).

(14) A szabadban fizet gyrijtani, ti.izel6berendezdst haszn6lni csak rigy lehet, hogy

az akomyezetlre tiz- vagy robban6sveszdlyt ne jelentsen.

(15) A szabadban a ttizet 6s iizemeltetett tiizeldberendez6st 6rizetlentil hagyni nem

szabad, s veszdly eset6n, vagy ha arra sziiksdg nincs, a ttizet azonnal el kell

oltani.

(16) A ti.izel6s, a tiizel6berendez6s hasznillatfunak szinhelydn olyan eszkoztiket 6s

felszerel6seket kell k6szenl6tbe helyezni, amelyekkel a 'rz terjed6se

megakad6ly ozhat6, i11et61eg a tfrz elolthat6.

(17) A kerti hullad6k elszilllitilshra a szewezett 6s meghirdet6sre keriil6

lomtalanit6si akci6 is igdnybe vehet6.

(18) A hat6s6gilag elrendelt 61ta16nos t0zrak6si tilalom a161 a rendelet nem ad

felmentdst.

(19) A v6rosgazd6lkod6si korbe tartozl parkfenntart6si feladat mag6ban foglalja a

v6ros teriilet6n l6v6 parkok, j6tsz6terek, sorf6k, sovdnyek gondoz6s6t'

(20) B6rmely 6pitdsi, tatarozilsi vagy bontSsi munk6n6l termdszetes szem6ly

6pittet6 eietdn a tiszthntartils az 6pittet6t, egydb 6pittet6 eset6ben a kivitelezot

terheli.

(21) Az onkorm6nyzati utak (helyi kozutak) tiszt6ntartdshr6l az onkorm6nyzat

gondoskodik a Sellye Kommun6lis Kft-vel kotott szerz6d6s alap16n. A h6 6s

iikoss6g elleni v6dekez6s 6t az onkorm6nyzattal kdtott szetzodls alapjhn a

Sellye Ko1n-.ur61is Kft. l6tja el. A h6 6s sikoss6g elleni v6dekezdst e rendelet

10.-$ (26) 6s (28) bekezd6seiben meghatilrozottak szerint kell elvdgezm. Az

irttartoz6kot kipez6 rit6rok 6s az rittest csapad6kelvezet6sdnek folyamatos

biztosit6s hr6l airelyi kdzut tulajdono sa azdnkorm6nyzatkoteles gondoskodni'

(22) Az ingatlanokkal (6pit6si telkekkel, dptiletekkel) kozvetlen 6rintkezo

j6rdaszak asz tisztdntart6s6r6l a jhrdaszakaszok melletti nyilt Srok 6s ennek

mrit6rgyai ( kidpitett beton vagy Lgy6b 6tereszek,) valamint a jSrdilhoz tartozo



foly6k6knak 6s viznyell r6csoknak folyamatos tisztdntart6sdrol - ide 6rtve a h6
6s sikoss6g elleni v6dekez6st is - az ingatlanfulajdonos koteles gondoskodni.

(23) Kdzos tulajdonban 6116 - idedrtve a t6rsash6zi ds szcivetkezeti cirdklak6sokat is
6piiletek eset6ben a (6) bekezddsben irt tisztintartds a tulajdonosok

egyetemleges kdtelezetts6ge. A tiszt6ntart6si munk6k megszerv ezeseert a
thrsashizi 6s szovetkezetilak6sokn6l a krizcis kdpvisel6 felel6s.

(24) Az iizletek 6s intdzmdnyek elotti jdrdaszakaszt els6sorban az ingatlan
hasznilloja, b6rldje, ezek hi6ny6ban tulajdonosa kdteles tiszttn tartani 6s az ott
keletkezett hulladdkot eltdvolitani.

(25) Ha a tisztitntart6si kdtelezettsdg teljesitdsdnek k6rd6sdben a kcitelezettek kcizcitt
vita van, a vita eldcint6s6ben a Polg6rmesteri Hivatalnak az Onkorm 1nyzat
Szewezeti 6s Mrikctddsi Szab Slyzatdbanmeghat6rozott illetdkes kcizremtik6dik.

(26) Az ingatlanok el6tti jlrdaszakaszt tekintet n6llail arra, hogy be6pitett, vagy
bedpitetlen, vagy haszn6laton kivtili ingatlanr6l van-e sz6, r-egger 7 Oraig f<Jif
megfeleloen letisztitani, majd napkdzben a tisztfintartassaf kapcsJlatos
munk6kat sztiks6g szerint el kell vegezni. A sikossiig elleni vddekez6s kcirdben
az 6nos es6t6l, h6t6l vagy j6gt6l sikoss6 van iardat krizegdszsdgtigyileg
vesz6lytelen kcirnyezetkim6l6 unyaggal (homok, zIrzalekl salak,--stbj
csitsz6smentessd kell tenni, 6s a j6rddr6l a havat le kell takaritani , s ezt az
iddj6r6st6l fiigg6en napkdzben is meg kell ismdtelni. A j6rda felsz6r6s6ra
boml6 szerves, vagy burkolatra k6ros anyagnem alkalmazhat6.

(27) A j5rd5r6l letakaritott havat 8 m-n6l szdlesebb kdzut esetdn az rittest k6t
szdl6n, a foly6ka 6s aviznyel6 szabadon hagydshvalkell elhelyezni.A g m-n6l keskenyebb kdzlt eset6n a jdrdaszilen lell cisszegyfijteni rigy, hogy agyalogos kcizlekedds sz6m6ra megfelel6 szabad, t..,jt.i ds az olvad6k
elvezetdse biztositott maradj on.

(28) A gyalogos 6s a kozuti forgalom zavartalans6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben
h6rak6st tilos elhelyezni:

- ritkeresztez6d6sben,
- rittorkolatban (g) m-en behil),
- kijelcilt gyalog6tkelo helyen,
- kapubejdr6 el6 annak teljes sz6less6g6ben,
- t6megk6zleked6si jrirmti meg6ll6j6ban, ott az rittest 6s a j6rda kciz6.

(29) Az ingatlantulajdonos kciteles az ingatlana el6tti jdrddn a felburj6 nzott z6ld,
nciv6nyzetet (gazt) a burkolat rong6i6sa n6lkril kiirtani. Kciztenileten vegyi
anyag (gyomirt6szer) hasznitlata tilos. Koteles tov6bb6 az ingatlan1r6l az



fttest vagy gyalogj6rda terdbe benyul6 6gak, cserj6k 6s egydb ntivdnyzet
nyes6s6r6l v6g6s6r6l gondoskodni. Koztertileti fek @okrok) nyesds6rol a

kcizteriilet tulaj dono sa koteles gondoskodni.

(30) Az ingatlantulajdonos koteles az ingatlana elotti kozteriilet -bele6rtve az

ingatlan el6tti nyilt 6rkot is- rittestig terjed6 teljes, de maximum 10 m6ter

sz6less6gti teriilete rendszeres kasz6l6s6r6l gondoskodni. A koztertilet
kasz6l6s6ra vonatkoz6 kotelezetts6g teljesit6s6t a kciztertilet-feltgyel6
ellen6rizheti 6s annak elmulaszt6sa esetdn az rngatlan tulajdonos6t hat6rido
ttiz6s6vel felsz6lithatja a kasz6l6s elv6gz6sdre. A hat6ridci eredm6nytelen

eltelte eset6n szab6lysdrt6si feljelentdst tehet a jegyz6n6l.

(31) Ha b6rmilyen j6rmri iizemel6se sor6n a koztertilet szennyezodik, vagy a

szenrryezodds egy6b m6don, (p1. kereskedelmi, vend6g16t6, stb. tevdkenysdg)

kovetkezik be, a j6rmri iizemben tart6ja, tizemeltetdje koteles a szennyezodds

halad6ktalan elt6volit6s6r6l gondoskodni.

II. FEJBZET

Kiizteriiletek szennyez6sdnek megel6z6se

11.$.

(1) Tilos a kozteriileteket beszennyezni, a koztertleteken b6rminemti szemetet,

vagy elhaszn6lt tilrgyat (pl. h6ztart6si hulladdkot, papirt, gytimdlcshdjat' stb.)

elhelyezni, elsz6rni, eldobni.

(2) Tilos a kcizteriileteken elhelyezett berendez6si thtgyakat felszereldseket,

mrit6rgyakat, mrialkot6s okat b eszennye zn| me grong6lni'

(3) Tilos dugul6s, vagy rong6l6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot, t6rgyat

(tormel6ket, homokot, hullad6kot, papirt, ttiz- es robban6svesz6lyes anyagot,

stb.) a kozcsatorna viznyeldj6be, csapad6kelvezetd csatorn6ba vagy 6rokba

sz6rni, dnteni vagy bevezetni.

(4) Allati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a

k6rnydk levegdjdt szennyezheti, a szomsz6dos teriilet lak6inak eg6szs6gdt

veszelyezteti, sern kozteriileten, sem mag6nter0leten elhelyezni nem szabad'



(5) A kcizteriileten elhullott dllatok elt6volit6sdr6l a Sellye Kommun6lis Kft-nek
halad6ktalanul gondoskodni kell.

(6) Az izletek 6s egydb 6rusit6 helyek, venddgl6t6 egys6gek, v6llalkoz6sok,
intezmenyek bej6rata mellett az dpiilet (ingatlan) tulajdonosa(i), kezelo(i),
haszn6l6(i) kotelesek a v6ros m6s kozteriilet6n is rendszeresitett koztertileti
hullad6kgyujt6 eddnyzethez hasonl6, megfelelo, az utcakdpet 6s a jhrd1n
kozlekedds feltdteleit nem ront6 hullad6kgfijt6t (csikktart6) elhelyezni 6s
azoknak az ingatlanhoz tartoz6 szemetszilllit6sra rendszeresitett eddnvzetbe
val6 tirit6s6rSl rendszeresen naponta gondo skodni.

(7) Epit6sn6l, bont6sn6l vagy fehijit6sn6t a munk6latokat rigy kell vdgemi,
valamint az epitdsl bont6si anyagot, foldet t6rolni, hogy m6s ingatlanon por ds
szennyez6dds indokolatlanul ne keletke zzen.

(8) Kciztenileten dpitdsbol, bont6sb6l sz6rmaz6 tormel6ket, hulladdkot szabadon
t6rolni tilos. Az ilyen jellegti hullad6kot kizfurolag kontdnerben szabad
elhelyezni 6s a kijelcilt tcirmeldklerak6 helyre kell sz6llitani. A kciztertilet-
feliigyel6 a mulaszt6 ellen elj6r6st kezdemenyez.

(9) Kozteriiletethaszndlni csak a vonatkoz6 hatillyos onkormdnyzati rendeletben
fogalmazottak szerint lehet.

(10) Az dpitdst, fehijit6st vegzo tulajdonos, kivitelez6 az 6pit6si teriileten 6s
kcizvetlen kdrny6k6n (az 6pit6s kdriili kozteri.ileten) a kcizterulet tisztas6g6t 6s a
biztons6gos kcizlekedds lehet6sdg6t koteles biztositani.

III. FEJEZET

Kiiztertileten kiiliinb ozd tev6kenys6get

v 6gz6k kiitelezetts 6gei

12.$.

(l) Az utcai 6rusok kcitelesek a rdsztikre kijekilt helyet ds annak k6zvetlen
kcirnyezetet tisztin tartani, az 6rusitdsb6l keietkezett hullad6kot cisszegytijteni,
6 s e I sz6l I it6s 616 l, elszdllittat6s 616 I g ondo skodni.



(2) A sz6rakoztat6, vend6gl6t6 egys6gek, 6rusit6 helyek, tizletek e16tti, kdriili
j6rdaszakaszt - koztertileti r6szt - a tulajdonos, iizemelteto (haszn6lo,berlo) az

idoj6r6si viszonyokt6l fiigg6en kriteles a nyitva tart6s ideje alatt trsztin tartani,
nyit6s elott 6s zdr6s ut6n feltakaritani.

(3) Az alkalmi v6s6rok, kirakod6sok, bricsrik 6s egy6b kozteriiletet ig6nybe vevo
rendezv6nyek ideje alatt 6s ut6n a kozteriilet rendben tarthsfit, takaritilsht az azt

enged6lyez6 kciteles el6irni 6s a vdgrehajt6st ellen6rizni.

(4) A rendszeres heti piacokon (felsorol6sa e napoknak) a piac teriilet6nek ds

kdrny6k6nek rendszeres takarit6s6r6l a piac iizemeltetdje kciteles gondoskodni.

(5) Koztertileten g6pj6rmrivek javit6sa, szereldse 6s mos6sa tilos, kiv6ve a hirtelen
fell6p6 hib6k elh6rit6s6t cdIz6 j avit6st.

(6) Szennyvizet, vagy m6s szennyezett folyad6kot, szennyezo vagy m6s

eg6szsdgre 6rtalmas anyagot kciztertiletre elsz6rni, kionteni vagy eldobni nem

szabad.

(7) Tilos a kdzteriiletre zhrt csapad6krendszerben, valamint nyilt 6rokba

szennyvizet vagy szennyezett folyad6kot kionteni, vagy kivezetni.

(8) A kciztertiletet emberi 6s 6llati i.iriildkkel szennyezni tilos.

(9) A kcizforgalom celjdra szolg6l6 teriiletek (tcimegktizlekeddsi meg61l6k,

p6lyaudvarok, parkok, s6t6nyok, stb.) berendez6seit, nov6nyzetdt, kcizforgalmri

teriiletek burkolat6t, forgalom szabilly oz6 berendez6seket, j elz6seket, tihlilkat,
l6nckorlStokat megrong6lni tilos.

Kdzteriiletek tiszt6ntartisira, a h6 eltakarit6sra ds sikoss6g-mentesitdsre

vonatkoz6 rendelkez6sek ellen orzdse

13.$.

(1) A kozteriiletek tisztdntart6s6val kapcsolatos ktitelezetts6gek teljesitds6t - a a

kcizteriilet-feliigyel6 koteles ellenorizni, 6s sztiksdg szerint elj6rni.

(2) A rendeletben meghathrozott kozszolghltat6i tev6kenys6gek ellenorzese a

hat6lyos jogszab6lyokba foglalt szervek 6s szem6lyek feladata, az onkorm6nyzat

kozsiolg6ltat6sra k6t6tt szerz6d6sdnek ellen6rz6se a kozszolgSltat6si szerzoddsben

meghat5rozottak szerint tcirt6nik.



(3) Az (l) bekezddsben foglaltak nem drintik a rend6rseg titalfunos feladat 6s
hat6skcirdbo I fakad6 ellen6rz6s i 6s intezkedds i j o gk6r6t.

Kozteriileti szeszesital fogyaszt6s tilalma

14.$.

(l) (v6ros, kdzsdg) kozigazgatdsi teniletdn a kciztenileteken a szeszes ital
fogyasztitsa tilos.

(2) Az (l) bekezd6s alkalmazilsa szempontj6b6l nem min6stil kdzteruletnek 6s a
tilalom nem vonatkozik:

a.) a vend6gl6t6 egysdgnek az onkorm6nyzattal kotdtt kcizteriilet-
hasznillati meg6llapod6s alapjhn hasznillt teraszra, kerthelyis dgre,
kdztertiletre.

b.) v6rosi rendezvdnyek sor6n (bricsri, maj6lis, egydb iinnep vagy
rendezv6ny stb.) a rendezvdny tenilet6n fel6llftott s6trak, el6rusit6
pavilonok kcirny6kdre, a rende zy eny helyszin6re

IV. RESZ

A KilZSaoLGALTATAS IGENYBEVETELnvnI ossznnUcco
TOTNTNZETTSEGEK ES JOGOSULTSAGOK

I. FEJEZET

Az ingatlan tulajdonos telepiildsi
szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kiitelezetts6gei

Az ingatlantulajdonosok 6s a gazddlkod6 szervezetek hullad6kkezel6si
kozszolgfiltatf s i g6nyb ev6tel6vel kapcsolato s j o gai 6s kii telezetts6gei

1s.$.

(l) Az ingatlantulajdonos koteles az Onkorm6nyzat ilta! szewezett
kcizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re: az ingatlan6n keletkez6 telipul6si szil6rd hulladdk
e rendeletben el6irtak szerinti gytijt6s 6re, a Kozszolg6ltat6nak tcirtdn6 6tad6s6ra,
valamint a kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6re.



(2) Az ingatlantulajdonost a kozszolg6lati dij 50 o/o-a terheli az (l) bekezddsben
foglaltak olyan ingatlana tekintetdben, ahol senki sem tart6zkodik, 6s ahol
telepiildsi szil6rd hulladdk nincs vagy nem keletkezik, bedpitetlen ingatlan
tekintet6ben nem terheli az (l) bekezd6sben foglalt kotelezetts6g.

(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n telepi.ildsi szil6rd hulladdk
keletkezik, de az ingatlana egyidejrileg gazd6lkod6 szewezet
cdgnyilv6ntart6sban bejegyzett szdkhelydiil, telephelydiil vagy fi6ktelepdiil is
szolg6l, koteles a telepiildsi szil6rd hullad6k6t a gazd6lkod6 szervezetnek az

ingatlanon folytatott gazdasigi tev6kenysdge sor6n keletkezett te1epi.il6si szil6rd
hu11ad6kt61 elkiilcinitetten gyrijteni 6s arra a kozszolgilltatdst ig6nybe venni,
felt6ve, hogy a gazdashgi tevdkenys6gdvel osszefiigg6sben keletkezett
telepiildsi szil6rd hulladdk6nak kezel6sdr6l nem a kozszolg|ltat6s keretdben
gondoskodik, a vonatkoz6 j ogszab6lyban foglaltaknak megfeleloen.

16.$.

(1) Gazd6lkod6 szervezet akkor koteles a kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re, ha a
gazdasilgi tevdkenysdg6vel cisszefiiggdsben keletkezett telepiildsi szil6rd
hulladdk6nak keze16sdr6l (hasznosit6s6r6l vagy 6rtalmatlanit6s6r6l) a Ht. 31.$

( 1 ) bekezdds6ben fo glaltaknak megfelel6en nem gondoskodik.

(2) A Ht. 31.$ (l) bekezd6sdben eloirtak szerintinek minosiil a telepiildsi
szil6rd hulladdk kezeldse (hasznosit6sa vagy ilrtalmatlanit6sa), ha a gazd6lkod6

szewezet

a) a hasznosit6sra vagy 6rtalmatlanit6sra vonatkoz6 kotelezettsegerf| az

erre feljogositott 6s kornyezetv6delmi feliigyel6sdg engeddlydvel rendelkez6

kezel6nek tort6n6 6tad6ssal, a kezelds kolts6geinek megfizetdsdvel
gondoskodik, vagy

b) e kotelezettsdgdt a kornyezetv6delmi feltigyelosdg 6ltal engeddlyezett,

megfelel6 hasznosit6 vagy furtalmatlanit6 elj6r6s, berendezds, l6tesitm6ny

alkalmazils6val saj 6t maga telj esiti.

(3) A (2) bekezd6sben foglalt kotelezetts6g6nek teljesitdse ellen6re is koteles a

gazd6lkod6 szewezet a kozszolgilltatds ig6nybev6te16re, ha a kozszolg|ltatbs
keret{ben nffitott hullad6kkezel6s a kornyezetv6delmi feliigyel6sdg 6ltal

rgazoltan kornyezeti szempontb6l a (2) bekezd6sben foglaltakn6l l6nyegesen

kedvez6bb megold6ssal tortdnik.

(4) Az ingatlantulajdonos ingatlanhn a gazd6lkod6 szewezetnek az ingatlanon

folytatott gazdasdgi tev6kenysdge sor6n keletkezett telepiil6si szil6rd hulladdka



tekintet6ben az (1)-(3) bekezddsben foglaltak az ir6nyad6k azzal, hogy a
termelds vagy szolg6ltat6s sor6n keletkez6 hdztartilsi hulladdkkal egytitt
kezelhet6 hulladdkot a hulladdk termeloje (birtokosa) telephelye hat6rain beliil
hullad6kkezeldsi enged6ly n6lkiil gyrijtheti, szilllithatja 6s azt fizikai
el6kezeldsnek vetheti al6.

(5) A gazd6lkod6 szervezet a nem a gazdasilgi tevdkenys6gdvel osszefiigg6sben
keletkezett, a hiztart6si hulladdkhoz hasonl6 jellegti 6s osszetdtelti telepiil6si
szil6rd hulladdk6nak kezel6sdrol a kcizszolg6ltat6s keretein kivtil gondoskodhat
az (2) bekezd6s szerint.

17.$.

(1) Az ingatlan tulajdonos koteles az ingatlan6n keletkezo telepiil6si szllfrd
hullad6kot az e rendeletben meghatilrozott m6don ds helyen gytijteni, tov6bb6
haszno s it6s 616 I vagy firtalmatlan it6s 616 I gondo sko dni.

(2) Alapvet6 kdteless6ge e tekintetben, hogy:

a) a teleptil6si szil6rd hullad6kot szelektiven szdtv6logassa,
b) a telepiildsen elhelyezett hullad6kgffit6 szigeteken elhelyezett

eddnyzetekbe a ktilcin gytijtendo fehdr iiveg, szines iiveg, papir 6s mrianyag
hu I lad6k6 t elhely ezze,

c) a veszdlyes hullad6kot ktikin gytijtse 6s a kozszolgilltatonak a
veszdlyes hullad6k gytijt6si napokon 6tadja,

d) a marad6k (szelektiven szetvSlogatott 6s vesz6lyes hullad6kt6l mentes)
szil6rd hullad6kot - ktildncis tekintettel a hulladdk tov6bbi kezel6s6re - az
elsz6llit6sra val6 6wdtelig gyrij tse, ttr olja,
e) az ingatlan6n keletkez6 telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re az

onkorm6nyzat 6ltal szewezett kiizszolgilltat6st ig6nybe vegye, 6s a

hullad6kot az e rendeletben feljogositott hullad6kkezel6nek adja 6t, illewe a
kdzszolghltat6si dij at kiegyenlitse,

0 a hulladdk gytijtdse sor6n megfelelo gondoss6ggal j6rjon el annak
6rdek6ben, hogy a hulladdk m6sok dletdt , testi 6ps6gdt 6s egdszsdg6t,
valamint jo kozerzetdt ne veszllyeztesse, az vdros term6szetes 6s 6pitett
kornyezetdt ne szewryezze, a novdny 6s 6llatvil6got ne k6rositsa, a kcizrendet
6s a kozbiztons6got ne zavarja,
g) az ingatlan6n keletkez6 hullad6kot alacsony szinten tartsa, feleslegesen

hullad6kot ne bocs6sson ki.

(3) Az ingatlan tulajdonosa koteles a kozszolg6ltat6nak bejelenteni, ha tulajdonos
villtozis vagy egy6b ok miatt a kcizszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re kcitelezettd
v6lik. A bejelentdsben meg kell jekilnie, - az ingatlanon keletkezo rendszeres



hintartilsi hullad6k mennyis6g6nek becsldse 6s a sziiks6ges ed6nyzetiirtartalma
meghat6roz6sa 6rdek6ben

a) azingatlanon lak6k (61land6 vagy tartozkodilsi cimmel rendelkezok) szimht,
b) nem rendszeres szil6rd hullad6k eset6ben a v6rhat6an keletkezo

hullad6k mennyisdgdt,
c) nem lak6ingatlan esetdben az elsz6llitand6 hulladdk egy tiritdsre

vonatkoz6 nagys6g6t.

II. FEJEZET

Adatszolg6ltat{si 6s nyilvdntart6si kiitelezetts6g

18.$.

(l) Az ingatlantulajdonos 6s a gazd6lkod6 szewezet koteles eleget tenni a

hullad6kkal kapcsolatos nyilvdntart6si 6s adatszolg6ltatdsi kdtelezettsdgdnek a
Ht. 6s a hulladdkkal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6gekr6l sz6l6 44012012. (XII.29.) szdmi korm6nyrendelet szabillyai
szerint.

(2) A kdzszolgilltat6st igdnybevev6 ingatlantulajdonosok tekintetdben, akik
teleptil6si szil6rd hulladdkukat a Krizszolg6ltat6nak adj6k 6t, a magasabb szintri
jogszab6lyokban megkovetelt hulladdkok nyilv6ntart6s6r6l ds bejelentdsdrol a
Kcizszolg6ltat6 gondoskodik.

(3) Az ingatlantulajdonos (idedrtve a gazd6lkod6 szervezetet is) a nyilv6ntart6si ds
adatszolgdltat6si kdtelezetts6gdnek a 44012012. (xII.29.) szhmu
korm6nyrendelet szabdlyai szerint, valamint az e rendeletben foglaltak szerint
koteles eleget tenni, amennyiben ez ut6bbi rendelkezdsei nem ellentdtesek az
(l) bekezddsben megjeldlt jogszab6lyok rendelkez6seivel.

le.$.

(l) Azok a gazd6lkod6 szewezetek, amelyek a gazdashgi tev6kenysdgiikkel
osszefiigg6sben keletkezett teleptildsi szil6rd hulladdkuk kezel6sdre nem a
klzszolgiltat6st veszik igdnybe, kcitelesek a tev6kenys6giik sor6n keletkezo
hulladdk mennyis6gdt ds cisszetdteldt fajt6nkdnt nyilv6ntartani, az 6ltaluk
v1gzett kezel6sr6l, a kezelt 6s a kezel6s eredm6nydbol szhrmazo hulladdkokr6l
nyilv6ntart6st, a kezel6l6tesitmdnyek mtikciddsdr6l iizemnapl6t vezetni, ds

ezekrol a hat6s6goknak bejelent6st tenni.

(2) Az a gazd6lkod6 szewezet, amely telepiil6si szilfurd hulladdk6nak kezel6s6rol
kozszolghltat5son kiviil a rendelet 16.$ (2) bekezd6se szerint gondoskodik,



koteles errol a t6nyr6l a Kozszolg|ltato egyidejti ti$ekoztat6sa mellett a v6rosi
jegyzo tital vezetett nyilv6ntart6s szhmira - a jegyzohoz cimzetten - ir6sban
nyilatkozni 6s egyidejtileg igazolnia kell, hogy a mentesiil6s alapj6ul szolg6l6
feltdteleknek megfelel.

(3) Az a gazd|lkodo szervezet, amely a telepi.ildsi szil5rd hullad6ka kezel6s6rol
kdzszolghltat6son kiviil gondoskodhat, a jegyzo 6ltal vezetett nyilv6ntartris
szimixa - a jegyzlhoz cimzetten - koteles ir6sban bejelenteni az ilItala igdnybe
vett hulladdkkezel6(ke)t, az igenybe vett szolg6ltat6sokat, valamint megjelolni
a hullad6kkezel6(k) hulladdkkezeldsi enged6lydnek sz6mifi, a Kdzszolg6ltat6
e gyidej ti tdj 6koztat6s a mel lett.

(4) A (2) bekezd6s szerinti bejelent6si kcitelezetts6gnek a gazdsIkod6 szervezet a
jelen rendelet hat6lybal6pds6t kciveto 30 napon beltil, illetoleg a rendelet
hatrllybaldpds6t kcivetcien SItala ig6nybe venni kiv6nt hullad6kkezelovel tort6no
szerzoddskdtdst megelozoen kciteles eleget tenni.

(5) Az a gazd6lkod6 szewezet, amely a teleptildsi szil6rd hullad6ka kezel6sdr6l
ki)zszolgtrltat6son kiviil az 16. $ (2) bekezd6s b) ponda szerint gondoskodik, a
jegyzo iital vezetett nyilvfuntartils szfimhra - a jegyz6hdz cimzetten - k<iteles
igazolni a kdrnyezetvddelmi feliigyel6s6g enged6ly6nek eredeti vagy kdzjegyzo
6ltal hitelesitett p6ld6ny6val azt, hogy az furtalmatlanit6 berendezds vagy
l6tesitm6ny a kcirnyezetv6delmi feltigyel6s6g 6ltal enged6lyezett 6s annak
rizemeltet6s6vel - hulladdkkezel6si engeddly alapj6n - maga gondoskodik
te leptil6 s i szilSr d hullad6k6nak keze I 6s 616 l.

(6) A (4) bekezd6s szerinti igazol6si kcitelezetts6g6nek a gazdSlkod6 szervezet
mtr mrikcid6 l6tesitm6ny, berendezds esetdn a rendelet hat6lybaldpdsdtol
sz6mitott 30 napon beliil, mig a rendelet hat|lyba l6pesdt kdvetoen igdnybe
venni kiv6nt ldtesitmdny, berendezds esetdn az izembe helyezds6tol sz6mitott
l5 napon beliil kciteles eleget tenni.

(7) Az (1)-(5) bekezd6sben foglaltakat megfelel6en alkalmazni kell akkor, ha a
gazd6lkod6 szervezetnek a jegyzo szerinti nyilv6ntart6sba vett adataival
dsszefiiggdsben villtozds kdvetkezett be, vagy a gazdfikod6 szervezetet, illefve
a 16 vonatkoz6 egyes adatokat a nyilv6ntart6sb6l tcircilni kell. A fentiek
bejelentdsdre a gazd6lkod6 szewezet a v6ltozds napjit6l, illetve a viiltoz1s
tdnydnek tudom6sra jut6s6t6l sz6mitott 15 napon beliil kciteles.

V. RESZ

A HULLADEKKEZIJLE SI I<6ZSZOL GALTATAS OK



ELLATASAxIK RENDJE

I. FEJEZET

A kiizszolgfltatfs ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei

20.$.

(l) Az ingatlantulajdonos 6s a Kozszolg6ltat6 kcizotti jogviszonyt vagy a

kozszolg6ltat6s ig6nybev6teldnek tdnye hozza l6tre vagy az a tdny hogy a

kozszolg6ltat6 a kozszolgdltat6st az ingatlantulajdonos r6szdre felaj6nlja, illetve
a kozszolg6ltat6s telj esitdsdre rendelk ez6sr e 6lI.

(2) A krizszolg6ltat6s teljesitdsdnek felt6teleirol a kozszolgilltat6 az ingatlan
tulajdonost ir5sban koteles 6rtesiteni, vagy felhivds kozzetetele ritjdn
t6j6koztatni.

(3) A hulladdkkezeldsi helyi kozszolgilltat6s felt6teleiben bekdvetkezett
v6ltoz6sokr6l a kozszolgilltat6 az ingatlantulajdonost a vLltozhs
bekcivetkez6se el6tt - koteles drtesiteni.

(4) A jogviszony kezdo id6pontja az a oop, amelyen a Kozszolg|ltato a

kozszolgiltat6s teljesitds6nek megkezd6sdrol 6s ldnyeges feltdteleirol az

ingatlantulajdonost irdsban drtesitette, illetve felhiv6s kozzdtdtele fd6n
tijekoztatta.

(5) Az ingatlantulajdonos kdteles a Kozszolg6ltat6nak bejelenteni az rngatlan6n
rendszeresen keletkez6 telepiildsi szil6rd hullad6k keletkez6s6nek t6nydt.

(6) A hullad6k begyrijtds6nek, elsz6llit6s6nak rendjdt (gyakoris6g, ritvonal ds

id6pont) az ingatlantulajdonosn6l keletkez6 hullad6kmennyis6g
figyelembev6tel6vel a Kcizszolg6ltat6 hathrozza meg 6s arr6l az

ingatlantulajdonost a (2) bekezd6s szerint drtesiti.

(7) A kozter0leti hullad6k tekintetdben a kozteriilet tulajdonosa, haszn6l6ja koteles

a Kdzszolg6ltat6val szerz6d6st kdtni a az e rendeletbe foglalt tartalommal.

21.$.

(1) Az a gazd6lkod6 szewezet, amely koteles a kcizszolg6ltat6st igdnybe venni 6s

a jegyzl Sltal vezetett nyilvdntart6sban nem szerepel, a kozszolgdltat6s

telj es it6 s 6re a Kcizs zolgilltat6val ir6sb eli szerzo d6 st kot.



(2) Ha az (l) bekezddsben emlitett gazd6lkod6 szewezet a krizszolgdltatilst az
el6ir6sok ellen6re sem veszi ig6nybe, a Kozszolgilltato a jegyzlt k<iteles
drtesiteni, 6,s az drtesit6ssel egyidejtileg felhivj a a gazd6lkod6 szewezetet az
ir6sbeli szerzod6s megkotds6re.

(3) A Kozszolgiltat6 azolrrol a gazdfikod6 szervezetekriSl is 6rtesfti a jegyzot,
amelyek az e rendeletben meghat6rozottak szerint kcitelezettd v6ltak a
kdzszolgilltat6s igdnybev6teldre,

es az 6rtesftdssel egyidejrileg felhivj a a gazddlkod6 szewezetet az ir6sbeli
szerz6d6s megkcitdsdre.

(4) Azt a gazd6lkod6 szervezetet, amely a jegyzo 6ltal vezetett nyilv6ntartilsban
nem szerepel 6s hulladdkkezeldsi kotelezetts6gdnek nem tesz eleget a 16. $ (2)-
(3) bekezd6seiben foglaltak szerint, a jegyzo felhivja a hulladdk keletkezds
tdnydnek 6s mennyis6gdnek bejelent6s6re 6s a szerzldds megkcit6s6re.

(5) Ha a gazd6lkod6 szewezet nem tesz eleget a szerz6d6skcit6sre vonatkoz6
kdtelezettsdgdnek a jegyzo 6ltal megjeldlt id6pontban, a Kcizszolg1ltato a
bir6s6gt6l kdrheti a szerzod6s ldtrehozfusfut az e rendeletben meshatirozott
tartalommal, tov6bb 6 igazolt kcilts6gdnek 6s k6r6nak megt6rit6s6t.

II. FEJEZET

A gazdfllko d6 szerv ezetekkel m egkiiten d 6 szerz6d6s
egyes tartalmi elemei

22.5

(1) A szetzod6sben meg kell hatirozni a szeruoddst kcitci feleket: a Kcizszol g1ltatot
6s a gazdhlkod6 szew ezetet cegegy zdkszenien, clgegy zdkszim, n6v, si6khely
szerint, az adoszdmot ds abankszilmlasz6mot is feltiint.tu..

(2) A szerzilddsben meg kell jelolni:

a) a k6 zszo I g6ltat6s igdnyb ev6teldnek kezd6 napj 6t,
b) a teljesit6s hely6t ds m6dj6t,
c) a gazd6lkod6 szewezet rendelkezdsdre bocs6tott gytijt6eddnyt tirtartalom ds

darabsz6m szerint,
d) az iirit6si gyakoris6got 6s aziritls idejdt napok szerint,



e) nem el6re meghat6rozott id6ben tort6n6 i.irit6s eset6n aziJrritds m6dj6t,
f) a gazd6lkod6 szewezet 6ltal meghatfurozott, az ingatlanon el6rel6that6lag

keletkez6 hullad6k mennyis6g6t, amelyre akdzszolg6ltat6st igdnybe veszi.

(3) A szerzoddsben rendelkezni kell tov6bb6:

a) a gyrijt6ed6nyek hasznillatfinak jogcim6rol 6s m6dj6r6l,
b) a kozszolg6ltat6si dijr61,

c) a kozszo 1g61tat6s i dij megfizet6s dnek m6dj 616 l,
d) a szerz6dds m6do s it6s6nak, felmond6s 6nak felt6teleiro 1,

e) az ir 6nyad6 j o g s zab 6lyok me gh at6ro zilshr 61,

f) szerzodds megszrindse eseteirol.

(4) A szerzoddst a Kclzszolgilltat6 nem mondhatja fel. A gazd6lkod6 szervezet a

szerzoddst ir6sban, 30 napos hat6ridovel mondhatja fel.

(5) A gazd6lkod6 szervezet a szerz6d6st akkor mondhatja fel

a) ha Sellye v6ros kozigazgathsi tertilet6n megszfint az a gazdasilgr

tev6kenysdge, amellyel osszefiigg6sben a teleptildsi szil6rd hulladdka
keletkezett, vagy

b) ha a gazdasdgt tev6kenys6gdvel cisszefiigg6sben keletkezett teleptil6si

szilfurdhullad6k6nak kezeldsdrol atov6bbiakban a jelen rendeletben foglaltak
szerint nem a kozszolg|ltat6s keretdben gondoskodik, vagy

c) ha a Kdzszolg6ltat6nak megszrinik az e rendelet szabillyain alapul6, a

hu 1 I ad 6kke ze 16 s i ko zszolgilltat6s ra v onatko z6 kizdr 6lagos j o g o s itv 6ny a.

(6) A felmond6s akkor 6rv6nyes, ha a gazd6lkod6 szewezet - a bejelentds

6rkeztetett ir6sbeli p6ld6ny6nak csatol6s6val - egyidejtileg igazolja, hogy a

jelen rendelet szerinti nyilv6ntarths sz6m6ra az e rendeletbe foglaltak szerinti

szerint a vdltozdst bejelentette 6s becsatolta a hullad6kkezel6si enged6lydt,

illetve az ilItala ig6nybe vett fj hulladdkkezelo gazd6lkod6 szewezet

enged6ly6t.

(7) A Kozszolg6ltat6 6,s az ingatlantulajdonos, illetve gazd6lkod6 szetvezet a

kozszolgdltat6s hat6lya a16 nem tartozo hullad6k tekintet6ben ki.i16n szerzodest

k6t.

III. FB JE,ZNT

A kiizszolgiltatAs sziinetel6se



(l)

23.$.

Sziineteltetheto a kcizszolg6ltat6s igdnybev6tele azokon az ingatlanokon,
amelyeken folyamatosan legaldbb 90 napig senki sem tart6zkodik 6s emiatt
hullad6k sem keletkezik.

(2) A sziineteltetdsre vonatkoz6 igenyt az ingatlantulajdonos ir6sban koteles
bejelenteni a Kozszolg6ltat6nak, a sziinetel6s kiv6nt kezdo id6pontja elott, azt
legal6bb 30 nappal megelozoen 6s ut6lag a koziizemi sz6ml6kkal igazolni a

sztineteltetds t6nv6t.

(3) Ha a szilnetel6s (1) bekezd6s szerinti feltdteleiben v6ltoz6s kovetkezik be, az

ingatlantulajdonos ezt irSsban, halad6ktalanul kciteles a Kozszolg6ltat6nak

bejelenteni.

IV. FEJEZET

A telepiil6si szil6rd hullad6k gyiijtdse, begyiijt6se, szilllitirsa 6s

6rtalmatlanitisa

Hu I 1 ad6k s zillliths rendj e

24.$.

(1) A hullad6k begyrijtdsdnek 6s elszdllit6s6nak rendj6t ds gyakorisilgilt e rendelet

hathrozza meg. A kozszolg6ltat6 jogosult az ritvonal 6s a rendeletben

meghat6rozott kotelezo gyakoris6g mellett a napi vagy a heti iddpontok
meghat6rozhsdra. Ha az irfvonal 6s az id6pont villtozik, arr6l a

kozszolgdltat6nak kell a szolg6ltat6st ig6nybe vev6ket, a lakoss6got

6rtesitenie.

(2) A hullad6ksz6llit6s gyakoris6ga a v6rosban a kdvetkez6:

- az 50,110-120, 240 literes edlnyzetet - az ingatlantulajdonos v|lasztbsa
szerint:

: evi 52 iirit6sn6l hetente egyszer.



(3) A tulajdonos koteles ahiztartils6ban keletkezett hulladdkot az e c6lra alkalmas
szabviny t6rol6eddnyben, vagy matric6s miianyagzsdkban cisszegyrijteni, a

t6rol6ed6nyt a szolg6ltat6 6ltal meg6llapitott napon, az ingatlan el6 helyezni
olyan m6don, hogy az akontti 6s gyalogos forgalmat ne akadillyozza,valamint
a szem6t elsz6llit6sdt kovet6en a t6rol6ed6nvt a koztertiletr6l halad6ktalanul
elsz6llitani.

(4) A nem lak6s c6lj6ra szolg6l6 helyis6g, kdzi.ilet, intdzmdny esetdben a
szolg6ltat6 a szemdtsz6llit6st ktilon meg6llapod6s alapj 6 n v 6gzi.

Sp ec i6lis rendelkezd s ek a hullad6ks zilllitds idej dre

2s. $.

(l) Ha a kdzszolgdltat6 6ltal meg6llapitott rendszeres sz6llit6si nap iinnep vagy
munkasztineti napra esik, ha az cinkorm6nyzat 6s a szilllito m6sban nem
6llapodnak meg a hulladdkot a kovetkez6 munkanapon kell elsz6llitani vagy a
lakoss6g el6zetes drtesftdse mellett a Kcizszol g6ltat6 altat megjeldlt idripontban.

(2) Ha a g)'tijt6ed6nyzet tirit6se az ingatlantulajdonosok hib6j6b6l marad el, akkor
az irit6sre csak a kcivetkezS szillitfusi napon keriil sor. Iiyen esetben azonban
soron ki\riili szolg6ltat6s is rendelhet6 dij ellendben a kcizszolgdltat6t6l.

(3) Ha a hulladdkot, a lakoss6gi veszdlyes hulladdkot, vagy a lomokat
Kcizszolgilltat6 a sz6llit6si napon, vagy az elozetesen meghirOetett idcipontban
elsz6llitani nem tudja, 6s a sz6llit6s kimarad6sa nem az ingatlantulajdonosok
hib6j6b6l tcirt6nik, akkor a kozszolgilltat6 kciteles tribbletdijiz1s igenye ndlktil
helyettesit6 megold6sr6l gondoskodni. Az rij idcipontr6l a lakoss6got
thjekoztatni kell.

Hulladdkgyuj t6 ed6ny zet rende lkez6 sre bo c s6t6sa

26.$.

(l) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkez6 vagy birtok6ba kertilt telepril6si
szil6rd hullad6kot a kcirnyezet szennyezdsdt megelozii. k6rosit6s6t kiziro
m6don kciteles gytijteni, 6s ahhoz a Kozszolg ilItato szilllitoeszkozehez
rendszeresitett gyrijt6ed6nyt kciteles ig6nybe venni.

50, I l0-120, illetve 240literes zdrt, eddnyzet,
1100 literes z6rt, a kozszolg6ltat6 6ltal meghathrozotttipusir ed6nyzet.

a)

b)

27. 5



(l) Az ingatlantulajdonosnak a hullad6k gytijtdse sor6n megfelel6 gondoss6ggal
kell elj6rni annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6letdt, testi 6psdg6t,
egdszs6g6t 6s j6 kozdrzetlt ne vesz6lyeztesse, a term6szetes 6s {pitett
kdrnyezetet ne szennyezze, a nciv6ny- 6s 6llatvil6got ne k6rositsa, a kcizrendet
6s a ktizbiztons6got ne zavarja, ds az ingatlan6n keletkezo hulladdk
mennyis6g6t alacsony szinten tartsa.

28.$.

(1) Az ingatlantulajdonos koteles gondoskodni a g).rijt6eddnyek rendeltetdsszeni
hasznllathr6l, valamint kcirnyezetiik trsztfn tart6s6r6l. A gytijt6eddny
rendeltetdstol eltdro hasznillata, valamint a gyrijt6si id6n tuli id6ben val6
eltrindse vagy megsemmistildse miatt keletkezettkilrt az az ingatlantulajdonos
koteles megt6riteni, aki a gytijtoeddnyt e rendeletben irt m6don megfelel6en
6tvette, vagy a gffitoeddnydt lecserdlt6k. A Kozszolg dltato k6r6t az
ingatlantulajdonos a Kcizszolg6ltat6 felsz6lft6s6nak megfelel6en, de legfeljebb
ak6r bekcivetkeztetol szhmitott harminc napon beliil kdteles megtdriteni.

(2) Tilos a szab|lyszenien kihelyezett gyrijtoeddnyekbSl a hulladdk kisz6r isa, a
kcizteriilet szennyez6se.

(3) A hullad6kok gnijtdse sor6n tcirtdno szennyezds esetdn az ingatlan
tulajdonosa, mig a szabillyszenien kihelyezett gyLijt6ed6nyekbcil tortenci
hulladdk begytijt6se, sziilithsa sor6n a kozteriileten okozbtt szennyez6s esetdn a
Kcizszo lg6ltat6 kdteles a szenn y ezett teriiletet megtisztitani 6s fertotleniteni.

V. FEJBZET

A hullad6k gyiijt6s6re szolgdl6 gyiijt6ed6nyek elhelyez6s6vel,
hasznflat6val 6s kezel6s6vel kapcsolatos kiitelezetis6gek

2e.$.

(1) A hullad6k gyiijtdsdre szolg6l6 eddnyzetet tobb ingatlanrulajdonos kcizrisen is
haszn|lhatja a k6vetkez6 esetekben :

a) tdrsashfnak, lak6sszcjvetkezetek, lak6kozossdgek 6lta| haszn6lt
ingatlanokon



b) ha egy ingatlanon tobb egydni vagy t6rsas v6lIalkoz6s, vagy jogi
szem6ly szewezete miikodik, ds valamennyi 6rintett egybehangz6an ds

ir6sban is dokument6ltan igy 6llapodott meg.

(2) Ha a gyrijt6ed6nyzet kcizds haszn|latdr6l 6llapodtak meg az (I) bekezddsben

meghat6rozottak, az eddnyek tdrfogat6nak meg kell felelnie akepzodo hulladdk
mennyisdgdnek az iirit6s gyakoris6g6t is figyelembe v6ve.

30.$.

(l) Az ingatlantulajdonos kdteles az 6wett gyrijt6ed6nyeket a hullad6k elsz6llit6sa
cdlj6b6l a Kozszolgiltat6 6ltal megjelolt id6pontban, a koztertileten, a

begffit6st vdgz6 g6pj6rmrivel megkozelithet6 6s iiritdsre alkalmas helyen

elhelyezni, kiv6ve a tart6san engeddlyezett elhely ez6st.

(2) Az ingatlantulajdonos a telepiildsi szilfird hullad6k6t kizhrolag a

Kozszolg6ltat6 szdllit6eszklzehez rendszeresitett, 6s e rendeletben

meghatdrozotl gyijt6ed6nyben adhatja 6t. A hu1lad6k m6s m6don tort6no

kihelyez6se tilos.

(3) A hullad6k elsz6l1it6sa c61j6b6l kihelyezett gyrijtoed6ny fedel6nek a kozteriilet
szennyezds6nek elkeriildse 6rdek6ben lecsukott 6llapotban kell lennie. A
hullad6kot a gffit6eddnyben irgy kell elhelyezni, hogy 42, az ed6ny

mozgat6sakor 6s iirit6sekor ne sz6r6djon, valamint a g6pi iiritdst ne

akadhlyozza.

(4) A kihelyezett gyijt6ed6ny nem akadillyozhatja a j6rmti 6s gyalogos forgalmat

6s elhelyez6se egy6bkdnt sem j6rhat baleset vagy k6rokoz6s veszdly6nek

el6iddzds6vel.

(5) Az ingatlantulajdonos a gytijtoed6nyt - kiv6ve a kozteriileteken tart6san

elhelyezett nagy rinartalmri kont6nereket az ingatlan6n beliil kciteles

elhelyezni. ,igy, hogy ahhoz illetdktelen szemdlyek ds 611atok ne f6rjenekhozzil.

(6) Gytijtoed6nyt koztertileten elhelyezni vagy tart6san t6rolni kizhrolag a

k6pviselo- testi.ilet kiilon rendeletdben szabillyozott kciztertilet-haszn|latra
vonatkoz6 rendelkez{sek megtart6s6val, az ott szabhlyozott engeddly, illetve

kozteri.ilet-hasznillatrhozzdjilrul6salapj6nlehet.

31.$.

tulajdonos a gyrijt6ed6nYt
6ltal megjelolt idopontban

(1) Az ingatlan
kdzszolg6ltat6

frit6s ds elsz6llit6s c6lj6bol a

a begytijtdst vdgzo j6rmrivel



megkdzelitheto 6s [rft6sre alkalmas helyen, az ingatlanbejdratdnak akdzeldben
a kciztertileten kciteles elhelyezni. Ha a sz|Ilitoj6rmri j6rhat6 rittest hi6ny6ban
nem tudja megkozeliteni az ingatlan bejfiratdt ugy az i.irit6si hely az ingatlan
b ej 6rat6ho z le gkdzelebb es 6 ritte st kdze I 6ben van.

(2) T6len az ingatlantulajdonos az 6fvdteli hely megkdzelithet6sdg6r6l, valamint a
gytijtded6nyzet kezeldse 6rdek6ben drintett tttszakasz (1 m6ter sz6les 6tj5ro az
rittest 6s az 6tvdteli hely kdzdtt) h6- ds sikoss6g elleni v6delmdr6l gondoskodni
kdteles. A Kozszolgilltato kciteles gondoskodni a gyrijt6ed6nyzettiritdsdrol.

(3) A kdzszolgSltat6 hullad6kgyujt6 ed6nyek iiritdsdt a szilllitbsi napokon reggel
hat 6s este hrisz 6ra kdzcitt vegzi. Az iiritds, a sziilit6s ds a gyrijt6s napjit a
kozszolgdltat6 6llapida meg.

(4) A gytijtoed6nyt - tart6san a kdzteriiletre kihelyezett kontdnerek kivdteldvel -a szrillitrls napj6n lehet kihelyezni a kcizteriiletre reggel 6 6r6ig. A tulajdonos
kotelezetts6ge a hullad6k elsz6llit6s6nak napj 6n az elsz6llit6st kovet6en az ed1nyzet
t6rol6si helyre tcirt6no visszahelyez6se.

(5) A kihelyezett gyiijt6eddnyekbol hullad6kot kiszedni, v6logatni (guber6lni)
tilos!

(6) A kihelyezett gyr.ijtoed6ny nem akadillyozhada a j6rmii- 6s a gyalogos
forgalmat, 6s elhelyez6se egy6bk6nt sem jirhat baleset vagy kiiokoi6s
veszdly6nek el6id6z6s6vel.

VI. FEJEZET

Hulladdkgyiij t6 eddnyzet h asznflat iv al, m eg6rz6s6vel,
tisztdntartfsrlval kapcsolatos el6frr{sok

32.$.

(1) Az ingatlan tulajdonos feladata gondoskodni a hullad6kgyujt6 eddnyek
meg6rzdsdr6l, valamint arr61, hogy az eddnyzet hozzdferhet6 hJyen legyen 6s
azt rendeltetdsszenien haszn6lj6k.



(2) Az e rendeletben meghat6rozott hiztartisi hullad6k gyrijt6s6re szolg6l6
gyrijt6ed6nyek tiszthntart6s6r6l, fert6tlenitdsrol az ingatlan tulajdonosa kciteles
gondoskodni.

33. $.

(1) A hullad6kgyrijt6 ed6nyeket csak annyira szabad megtcilteni, hogy azok
zdrhat6ak legyenek. A gyrijt6ed6nyzetbe a hullad6k bedongoldse vagy
tomorit6se tilos! Az edenyek tiritdse sor6n figyelemmel kell lenni arra, hogy a

gytijt6ed6nyzet teljes kiiirit6sre kertiljcin. Nagyobb terjedelmri hulladdkot a

gyrijt6eddnyzetbe helyezds el6tt a megfelelo mdretrire fel kell darabolni.

(2) A gytijt6edenyzet mechanikai vddelme 6rdek6ben az ed6nyben elhelyezheto
hullad6k maxim6lis srilya: - 50 literes gytijtoeddny eset6n l5 kg.,

- I l0-120 literes gyrijt6eddny eset6n 36 kg,

(3) Tilos a ktilcin jogszab6lyokban meghat6rozottveszllyes hulladdkot a teleprildsi
szil6rd hullad6kkal cisszekeverni es azt a telepiil6si szil6rd hulladdk gytijtdsere

szolg616 rendszeresitett gyrijt6ed6nyben elhelyezni" A kiildn jogszab6lyokban

kihirdetett hulladdkjegyz6kekben nem szerepl6, vagy ismeretlen osszetdtehi

hullad6kot vesz6lytelens6g6nek, illetve vesz6lyess696nek me96llapit6s6ig
veszdlyes hulladdknak kell tekinteni.

(4) A gyrijtoed6nyzetben tilos olyan hullad6k elhelyezdse, amely az eddnyzetet, a

sz6llit6eszkozt, vagy a sz6llit6 szemllyzet testi 6psdg6t vesz6lyezteti.
(Kiildnosen t6gIa, beton, vas, stb.) Tilos a gffit6eddnyzetbe foly6kony,
mdrgezo, fizveszllyes 6s robban6svesz6lyes anyagot, 6llati tetemet vagy egy6b

olyan anyagot elhelyezni, amely veszelyeztetheti a begyrijt6st, iiritdst vegzo

szemdlyek, vagy m6sok 61et6t, testi 6ps6gdt, eg6szsdg6t.

(5) Ha a gyfijtoeddnyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az eddnyben

risszetdmorodcitt vagy befagyott, illetve a tilt6s ellen6re az edenyben levo

hullad6kot irgy osszepr6selt6k, hogy emiatt az eddnyt iiriteni nem lehet az

ingatlan tulajdonos a kozszolgdltat6 felhiv6s6ra koteles az eddnyt tirithetovd,

illetve haszn6lhat6v6 tenni. Koteles e fenti tev6kenys6ge miatt bekovetkezo

k6rt megtdriteni.

(6) Az tngatlantulajdonos kciteles a kiikin jogszab6lyban meghat6rozott veszdlyes

hullad6kot a telepiil6si szildrd hullad6kt6l elkiilonitetten, a kcirnyezet

szewryezds6t, k6rosit6sit vagy veszdlyeztet6s6t kizfur6 m6don gytijteni 6s a

vesz6lyes hullad6k begyfijtds6re 6s szilllithsdra, illetoleg furtalmatlanit6sdra

feljogosit6 engeddllyel rendelkezo hulladdkkezel6nek 6tadni, illetve a Ht. 55.$-

Sl.g-aiUan foglaltak szerint elj6rni. Ilyen esetben a Ht. szerinti adminisztrativ 6s

tervezdsi kotelezettsdgek a hullad6k 6tvev6j 6t terhelik.



34.$.

(1) A teleptildsi szil6rd hullad6k szdllitdsdt a Kcizszolg6ltat6nak zdrtkontenerben
vagy a kiporz6st 6s kisz6r6d6st megakad6lyozo ideiglenes takar{sri
kont6nerben, vagy e feltdteleket biztosit6 c6lgdppel, sz6llit6j6rmrivel rigy kell
elv6gezni, hogy annak sor6n a kdrnyezet ne szewtyezldjdk. Szdllit6sb6i eredo
szennyezSdds eset6n a Kcizszolgilltato a hullad6k eltakarit6s6r6l, a teriilet
szennyezod6s-mentesitds6r6l, valamint az eredeti kcirnyezeti 6llapot
helyrerillit6s616l kciteles gondoskodni.

(2) A K<izszolg6ltat6 a teleptil6si szil6rd hullad6k 6rtalmatlanit6s6r6l el6kezel6st
kcivetoen hullad6klerak6ba ttirtdno lerak6ssal 6s tomorit6ssel gondoskodik.

(3) A rendelet hat|lya al6 tartoz6 telepiil6si szil6rd, hulladdk elhelyezdsdt,
6rtalmatlanit6s6t a Kdzszolg6ltat6 kizhr6lag a k6pvisel6-testiilet 6ltal ene a
cdlra krjelcilt hullad6klerak6n v6gezheti.

VII. FEJEZE.T

Nem rendszeres kiizszolgfltatf sok

3s.$.

A nagy darabos telepiil6si szil6rd hulladdkra

vonatk 026 r endelkez6sek

(l) A nagy darabos hullad6k (lom) gyrijtdsdr6l, elsz6llit6s6r6l 6s
6rtalmatlanit6s6r6l a Kozszol ghltat6 6vente egy alkalommal a hullad6kkezel6si
kSzszolg|ltatils keret6ben - kiilcin dij felsirimit6sa n6lkdl - gondoskodik.
Lebonyolit6s6r6l ds megszervezdsdr6l, a hullad6k elsz6ilft6s6r6l ds
ilrtalmatlan it6 s 616 I a k6 z s z o I g illtato g o nd o sko d ik.

A Kcizszolgf'ltat6 kiztrolag a lakoss6 gn6l, a hlztartfusokban k6pzodcitt, de a
rendszeres hulladdksz6llit6sra haszn6latos gyrijt6ed6nyekben el nem helyezhetc!
nagy darabos hullad6k elsz6llit6s6ra kdteies. A Kcizszolg6ltat6 iltal a



kozszolg6ltat6s keret6ben szewezett lomtalanit6si szolg6ltat6s semmilyen m6s
hulladdkra (igy pl. inert hullad6k, 6pit6si tormeldkre, j6rmtironcsra,
biohullad 6Wa, rendszere s hhztartilsi szil6rd hullad6kra) nem terj ed ki.

(2) Az (1) bekezddsben meghatirozott szo1g6ltat6s id6pontjhr6l minden 6vben a

kdzszolg6ltat6 6s a polg6rmester 6llapodik meg. A lakossdg 6rtesit6se az

onkorm6ny zat feladata.

(3) A hulladdkot az ingatlantulajdonos legfeljebb a sz6llit6st megelozo nap 18 6r6ja
ut6n helyezhetiki az ingatlana elotti kciztertiletre.

(4) Az elszilllitand6 hullad6kot irgy lehet a kozteri.iletre kihelyezni, hogy az a

j6rmti 6s a gyalogos forgalmat ne akadillyozza, a zoldteriileteket 6s a

nciv6nyzetet ne k6rositsa, illetve ne j6rjon baleset vagy k6rokoz6s vesz6ly6nek

el6id6z6s6vel, a begyrijt6 szilllit6eszkoz 6ltal j6l megkozelithet6 legyen, a

zcildtenileteket 6s a ndv6nyzetet ne k6rositsa, illetve ne j6rjon baleset vagy
kdrokoz6s veszdlvdnek el6id6zdsdvel.

Lakoss6gi vesz6lyes hulladdkok gyrijtdse 6s sz6llit6sa

36.$.

(1) A kiilon jogszabillyokban kihirdetett hulladdkjegyz6kekben nem szerepl6,

vagy ismeretlen osszetdtehi hulladdkot veszdlytelens6g6nek, illetve
vesz6lyessdgdnek meg6llapit6s6ig vesz6lyes hulladdknak kell tekinteni.

(2) Minden tev6kenys6get, amelynek vdgz6se sor6n veszdlyes hulladdk keletkezik,

irgy kell v6gezni, hogy a vesz6lyes hullad6k mennyis6ge, illetve veszdlyessdge

a leheto legkisebb legyen, illetve a hasznositdsht min6l nagyobb mdrtdkben

segitse el6.

(3) A vesz6lyes hullad6k birtokosa koteles megakad6Iyozni, hogy tev6kenys6ge

v6gzdse sor6n a veszdlyes hullad6k a ta\ajba, a felszini, a felszin alatti vizekbe,

a leveg6be jutva szennyezze vagy k6rositsa a kornyezetet.

(4) Az (1)-(3) bekezddsben meghatdrozott kcivetelmdnyek teljesitdse 6rdek6ben a

hiztartdsokb an keletkezett v e sz6lye s hull addkokat az rngatlantulaj dono s kcitele s

a telepiil6si szil6rd hulladdk m6s osszetevoit6l elktilonitetten gyrijteni 6s a

veszdlyes hullad6k 6tvdtel6re feljogositott hulladdkkezelonek 6tadni, illetve az

egyes vesz6lyes hulladdkoknak a tobbi hullad6kt6l val6 elkiilonitett gytijtdsdt

biztosit6 gytijt6helyeket igdnybe venni.



(5) A hiztartdsokban keletkezo vesz6lyes hulladdkokat dvente egyszer a
kozszolgilltato terit6smentesen gytijti 6s szdllitja, valamint gondosko dik az
6rtalmatlanit6sukr6 1.

(6) A vesz6lyes hullad6kgytijtds idcipontj6r6l a polg6rmester 6s a kdzszol gflltatb
6vente 6llapodik meg. A lakoss6got a vesz6lyes hulladdk gyfljt6s6nek
iddpontj 6r ol az 6nkorm6n y zat lrtesiti.

Kar6csonyfa gyrijtdse

37.$.

A kcizszolgiiltato a kar6csonyi i.innepeket kcivetoen a lakoss6gi gyrijt6eddnyzet
mell6 kihelyezett kar6csonyf6kat kiilon dij felsz6mol6sa n6lkiil szdlliija el.

VIII. FEJEZET

A hullad6kgyiijt6 szigetek miikiid6s6vel kapcsolatos szabityok

38.$.

(1) A kdrnyezet fokozott v6delme, a hulladdk cisszetevcik rijrafeldol goz6s6nak,
visszanyerdsdnek el6segit6se, az energetikai hasznosit6s el6mozdit6sa
drdekdben a kdpviselo- testtilet a helyi feltdtelekh ez igazodva - fokozatosan -
vezeti be a hulladdkok elktiltinitett, a hasznosit6si lehet6sdgeknek megfeleld
(szelektiv) begnij tds6nek kombin6lt rendszer6t.

(2) A teleptl6si szil6rd hullad6k szelektiv gyrijt6s6vel, illetve begyfijt6s6vel
cisszeftigg6 tev6kenysdgek teljesit6sdhez sztiksdges feltdteleket az
dnkorm6nyzat a Kdzszolg 6ltat6 krizremrikoddsdvel biztositj a.

(3) Az tinkorm6nyzat oly m6don vesz r6szt a szelektiv hullad6kgyiijt6s
bevezetds6ben 6s ndpszenisit6sdben, hogy a Kcizszolg6ltat6 6ltal szewezett
szelektiv hullad6k begyrijtdst, illetve a Kozszolg 6ltat6 6ltal i.izemeltetett
begyLijt6helyek l6tesit6s6t, fenntartis6t, mrikcidtetdsdt ds kiterjeszt6s6t
tdmogatja.



(4) A telepiil6si szildrd hulladdk szelektiv begyrijt6s6nek r6szletes v6rosi feladatait
a Hullad6kgazdillkod6si Terv illlapitja ffieg, el6segitve a hulladdkfajta szerinti,
illetve az egyes hullad6kalkot6k rijrafeldolgozis6t, visszanyerds6t ds

hasznosit6s6t, tov6bb6 az firtalmatlanitand6 hulladdk mennyisdgdnek
cscikkent6s6t.

(5) Az ingatlantulajdonos a szelektiven gytijtott hhztartilsi hullad6kot az

elhelyezds celjira kijelolt hullad6kgyujt6 szigeten a hullad6kfajta szerinti
elktikinit6 s6re szol 9616 gyrij t6 ed6nyb en helyezheti el.

(6) A rendeletbe foglalt telepiildsi szil6rd hulladdkkal osszefiigg6 hullad6kkezeldsi
kozszolgdltat6s kiterjed a telepiildsi szilird hulladdk elktilonitett, szelektiv
gytij t6 s 6re, az e rendeletb e n r o gzitteti tartal ommal.

(8) Az ingatlantulajdonos jogosult, illetve kriteles eleget tenni a hulladdk

szelektiv gyiijtdsdre vonatkoz6 eloir6soknak.

(9) Az ingatlantulajdonos zz, elkiilonitetten gytijtott telepiildsi szil6rd
hullad6k6nak elhelyezds6r6l a kcizszolg6ltat6son kiviil is gondoskodhat, azt mis
- erre feljogositott - hulladdkkezelcinek tortdn6 6tad6ssal is teljesitheti.

A telepiil6si szilfrd hullad6k ktizszolgfltatfs keret6ben

tiirt6n6 szelektiv begyiijt6se

3e.$.

(1) A lakoss6g a telepi.ildsi szil6rd hullad6k m6s osszetevoitol elktilonitetten
gyrijtheto papirt, fehdr 6s szines riveget, mrianyag tiveget 6s papirt a

KozszoIgilltat6 6ltal mtikddtetett hulladdkgytijt6 szigeteken ktiteles elhelyezni.

(2) Gyrijt6sziget haszn6lata eset6n a hulladdknak az elhelyezes celjdta szolg|lo

helyre tort6n6 sz6llitds6r6l az ingatlantulajdonos gondoskodik. A hullad6kot a

kijelolt helyen - aKozszolg6ltat6 eloir6saira is tekintettel - rigy kell elhelyezni,

hogy azmSs hulladdkfajtival ne keveredjen 6s a kdrnyezetet ne szennyezze.

(3) A szelektiven gytijtott hulladdk elhelyez6sdre szolgSl6 szabv6nyos

gyujt6ed6nyek elheiyez6s6r6l, az eddnyek iiritdsdr6l, karbantart6s6r6l 6s

fertOttenit6s6r6l a kozszolghltat6, a gyrijt6ed6nyek, gytijtoszigetek 6s

komydki.ik tiszt6n tart6s6r6l, a h6 6s sikoss6g mentesit6s6r6l az onkormhnyzat

gondoskodik. A begytijt6st szolg6l6 szabvSnyos gyrijt6ed6nyt - jeloldssel



piktogrammal, m6s szinnel, felirattal stb.) vagy speci6lis kialakit6ssal (m6s
alakri, szini ed6ny) - meg kell kiildnboztetni az egydb gytijtoed6nytol.

(4) A szelektiven gytijtcitt hullad6k elhelyezdsdre szo1g616 gyrijt6ed6nyek, illetve a
gyiijt6szigetek haszn6lat6nak rendj6rol a Kozszolgilltat6 rendszeresen kriteles
t6j 6ko ztat6 s t a dn i az ingatlantu I aj d ono s okn ak.

(5) A gyt'ijtoszigeten elhelyezett szelektiv gyrijtds al6 tartoz6 hulladdk fizikai
elokezel6srol a Kcizszolg|ltato gondoskodik. Az elktilonitetten begyrijtott
teleptil6si szilfird hulladdk hasznosithat6 osszetev6inek e16keze16se,
hasznosit6sra el6k6szit6se hulladdkkezelo telepen vegezheto. A hulladdkgfijto
szigeteken elhelyezett gyrijtoeddnyzet sziiksdg szerinti iirftdsdt, a hulladdk
v6logat6s6t 6s kezel6s6t a kdzszolgftltat6 vegzi. Jogosult akozszolgilltat6 az igy
gnijtott hulladdk 6rt6kesit6sdre is. A szelektiven gyrijtott hullad6k
6rt6kesit6s6b6l befoly6 tiszta bevdteldt a hullad6ksz6llit6si dij meg6l lapitilsira
vonatkoz6 javaslata sor6n kciteles dijcscikkento tdnyezok6nt sz6mit6sba venni.

lipit6si tiirrne16k elhelyez6s6re vonatkoz6 el6irf sok

40.$.

1. Az 6pit6si tcirmel6k- mint hullad6k elsz6llit6shra- az ingatlan tulajdonosa,
illetdleg az koteles akinek a tev6kenys6ge rdv6n a hullad6k keletkezett.

(2) A vesz6lyes hullad6knak nem min6siilo 6pit6si tcirmeldket a kijeldlt
gcircsdnyi vagy szigefvdri hullad6kgyujt6 telepre lehet dijtalanul elhelyezni.

A hullad6k elhelyez6s6vel 6rtalmatlanit6s6val illetve hasznosit6s6val
kapcsolatos rendelkez6sek

41.$
(1) A teleptil6si szil6rd hulladdk elhelyezdsdt 6s drtalmatlanit6sifi ak6zszolg6ltat6

a szigefviri hulladdklerak6 telepen lev6 l6tesitmdnyben vegz|

(2) A hulladdk firtalmatlanit6sSr6l, illetve hasznosit6s6r6l a ki)zszolgilltat6
kciteles gondoskodni. A begytijtcitt hulladdk tulajdonosa a k6zszolgirltato. A
hulladdklerak6n tdrt6n6 lerak6ssal a hullad6k a hulladdklerak6t iizemelteto
tulajdon6vhvShk.



VI. RESZ

A ktizszolgiltatis dija

I. FEJEZET

A kozszolg6ltat6si dij meghat 6roz6sa

42.5.

(1) A telepiildsi szil6rd hullad6kkezeldsi kozszolgilltat6s ig6nybevdteldre
koteles, illetve a kozszolg6ltat6st igdnybe vev6 ingatlantulajdonosnak telepiildsi
hulladdkkezeldsi kozszolghltat5si dijat - tov6bbiakban'. kozszolg6ltat6si dijat - kell
fizetnie.

(2) Az ingatlantulajdonos villtozhsa esetdn a krizszolg6ltat6s dijitt a

Krizszolg6ltat6nak tcirtdnt bejelentdse h6napj6nak utols6 napj6ig a kordbbr, azt
kdvet6en pedig azij nlajdonos koteles megfizetni.

(3) A tulajdonos kciteles a szolg6ltat6st ig6nybe venni, ezen tulmen6en a

szem6t elsz6llit6s6r6l 6s a kijekilt szemdttelepen tort6n6 elhelyez6s6rril saj6t maga
is gondoskodhat.

(4) A hullad6kgazd6lkodSsi kcizszolg|ltatdsi dijat a Ht. 47.$ (4) bekezddse
6nelm6ben a Ht.46.$-47.$-aiban foglaltaknak megfeleloen a

hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dij meg6llapithsilert felel6s miniszter dvente,
rendeletben 6llapida meg.

(5) Mag6nszemdly tulajdon6ban 6116 lak6s esetdben a tulajdonos 6s a b6rlo mentes
a dij fizetese a161.

II. FEJEZET

A kiizszolgdltatdsi dij fizet6si m6djinak 6s fizet6s6nek meghathrozhsa

43.$



(1) A kcizszolg6ltat6si dijat annak azingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a
jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladdkkezel6si kozszolgirltat6s
igdnybev6tel6re kciteles.

(2) Az ingatlantulajdonos a kdzszolgilltat6s dij6t kommun6lis ad6 form6j6ban
koteles megfizetni.

(3) A kcizszolgdltat6si dij fizetdsdre kdtelezettek a (4) bekezd6s kivdtel6vel a

hul lad6ks zillliths 6vente k6t 16 szletb en kciteles ek megfi zetni.

(4) A jogi szem6lyek, a jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazd6lkod6
szewezetek, vagy a jogi szem6lyisdgek helyi szewezetei, egydni v6llalkoz6k a
hulladdksziilitits dijht a Krizszolg6ltat6val kotdtt kiildn meg6llapod6s alapjrln
frzetik meg.

(5) A krizszolg6ltat6s dijdt a szdmlakezhezvetel6t6l szbmitott 15 napon beliil kell
kiegyenliteni. A kozszolgilltat6si dij kdsedelmes megfizetdse eset6n a

KlzszolgSltat6 kd s edelmi kamatot 6rv6nye sithet.

(6) A kcizszolg6ltat6si dijat tartalmazo szdmla adataival 6s osszegdvel
kapcsolatban az ingatlantulajdonos a KozszolgSltatonill ir6sban kifog6st
emelhet. A kifog6snak a szSmla kiegyenlit6s6re vonatkoz6 kotelezetts6g
teljesit6s6re halaszt6 hatillya nincs. A kifog6sra, annak kezhezvetel6tol
sz6mitott 15 napon beliil a Kcizszolg|ltato v6laszolni kdteles.

(7) Az, aki a dij megfizet6s6re anyag\ vagy szoci5lis kdriilm6nyei miatt nem,
vagy csak r6szben k6pes, a dij megfizetds6hez az onkormftnyzat p6nzbeni ds

term6szetbeni szoci6lis t6mogat6sr6l s2616 rendelet6ben meghat6rozott
felt6te lek szerint hul lad6ks zilllitdsi dij t6mo gat6sb an rd szesiilhet.

vII. nnsz

A kOzszolgiltatis teljesit6s6nek sziinetel6se

44.$

A hulladdk kezel6si helyi kozszolgilltat6s teljesit6se csak torvdnyben,
korm6nyrendeletben meghat6rozott estekben sztineteltetheto , illetoleg
korl6tozhat6.

A hulladdkkezel6si kdzszolghltat6s hatfiya al6 nem tartozS



telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos

egyes k6rddsek

4s.$.
(1) A hulladdkkezeldsi kozszolgilltat6s nem terjed ki:

a) az inert hullad6kra,
b) a nagy darabos hulladdkra a jelen rendeletben foglalt, 6vi kdtszeri

alkalomm al v 6 gzett lomtalanit6s kiv6te l6ve I 6 s

c) a gazd6lkod6 szervezetnek a gazdasdgi tev6kenysdgdvel
cisszefiiggdsben keletkezett telepiildsi szil6rd hullad6k6ra,ha nem kcitelezett
a k0zszolg6ltat6s ig6nybevdteldre

d) a vesz6lyes hullad6kra (kivdve a 7.9 (1) bekezdds 0 pond6ban
foglaltakra).

(2) A hulladdk termeldje, birtokosa a tev6kenys6ge gyakorl6sa sor6n keletkez6
vagy mils m6don a birtok6ba keriil6 - a hullad6kkezeldsi kozszolghltat6s
hatillya al6 nem tartoz6 - hulladdkot a jogszab6lyokban foglalt el6ir6soknak
megfelel6en kciteles gytijteni (idedrtve az elkiilcinitett gyrijtdst is), tovhbb| az
6rta1matlanit6s6r6l v agy a hasznosit6s6r6l gondoskodni.

(3) Az firtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kdtelezeffs6get a hullad6k
termel6je, birtokosa:

a) j ogszab6lyokban meghat6ro zott felteteleknek megfelel6 6rtalmatlanit6
vagy hasznosit6 elj6r6s, berendezds, l6tesitm6ny alkalmazhshval saj6t maga
teljesiti, vagy
b) az erre feljogositott 6s engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezelonek

tcirt6n6 6tad6ssal, a kezelds k<ilts6geinek megfi zetds6vel telj esiti.

() Az ingatlantulajdonos jogosult akozszolgilltatils hatillya al6 nem tartoz6, az (l)
bekezd6sben megjelcilt hullad6k6nak begyiijt6sdre, elszilllitdshra,
firtalmatlanitdsira, illetve hasznosit6s6ra a Kozszolgilltat6 szolg6ltat6s6t
igdnybe venni.

(5) Ha az ingatlantulajdonos a (4) bekezddsben foglaltakkal a Kozszolg6ltatot
bizza ffieg, a megrendelds 6s a szolgilltat6s felt6teleit meg6llapod6sban rendezik.
A Kcizszolg|ltat6 ilyen esetben a hullad6k 6rtalmatlanit6s6r6l a jelen rendelet
szerint kijeltilt hulladdk6rtalmatlanit6 helyeken, az azoha vonatkoz6 hat6s6gi
engeddlyben foglaltak betart6sa mellett kciteles gondoskodni.

46.$.

(l) A kozszolg6ltat6s al6 nem tartozo inert hullad6k, tov6bb6 a telepiil6si szildrd
hulladdk kontdnerrel trirtdn6 sz6llit6sa eset6ben a hullad6k termel6je, birtokosa



6s kezeldje a kciztertilet tiszt6n tartdsfura vonatkoz6 jogszabdlyok szerint kciteles
elj6rni.

(2) A hullad6k fitvdtele, illetve sz6llit6sa sor6n a hullad6kkezel6nek olyan
gondoss6ggal kell eLjirnia, hogy a hulladdk a szilllito j6rmtibe tcirt6no
iiritdsekor, illetoleg a szSllitds folyam6n ne sz6r6djon 6s mris kbrnyezetterheldst
ne rddzzen el5. Sz6llit6sb6l eredo szennyez6dds esetdn a hulladek
eltakaritris6r6l, a tertilet szennyezldds-mentesitdsdrol, fertcitlenitdsdrcil,
valamint az eredeti kornyezeti 6llapot helyre6llit6s6r6l a hulladdk termeldje,
birtoko sa, illetdleg az ingatlantulaj dono s kdteles gondo skodni.

(3) A hullad6k termeldje, birtokosa, kezel<lje koteles gondoskodni a kciztertilet-
haszn|lati hozzhjdrulils, illetve enged6iy m"grrirrdsdrril, ha a hulladdk
cisszegyrijtds6re szolg6l6 kontdner a kdztenileten 24 ordt, h6tv6g6n 4g 6r6t
meghalad6 idcitartamra kenil kihelyezdsre, vagy meghosszabbft6s 6rol, ha akcizteriilet-hasznfiati hozzit16rul6s id6tartama lej6rt. K6teles gondoskodni
tov6bb6 a kontdner kcirnyezetdnek folyamatos tiszt6n tart6s6r6l,
fert6tlenitds6rol, a kontdner telit6ddse esetdn annak haladdktalan elsz6llit6srlr6l.

(4) Kontdner kdzteriileten a kgrri,i .6s gyalogos forgalom biztonsilg6t nem
v esz'ly eztet6 m6 do n, az al6bb i e l6ir6s of me gtitt6s 6val he lyezhet6 ki :

a) a fokcizleked6si ritvonalon kontdner kizhrolag folyamatos rakod6s idejdrehelyezhet6 ki, gondoskodni kell arr6l, hogy az elsziilit6s a telit6d6skor
haladdktalanul megtcirtdnhes s en,

b) az a) ponton kivrili fton, amennyiben a kontdner csak a k6nti forgalom
zavardsdval helyezhet6 ki, az a) pontban foglaltak szerinit.ri.r:a_i.

(5) Kdzteniletre kihelyezett kontdneren el nem t6volfthat6 m6don, j6l l6that6an felkell ttintetni a kontdner tulajdonos6nak c6gnev6t, telefonsz6m6t.

VIII. RESZ

Fe I e I 6 s s d g a hu I I addk gazd,illko d,ris i szab ril yok
megtart6s66rt

Altalirnos j o gi felel6 s s 69

47.$.



(l) Aki tev6kenys6g6vel vagy mulaszt6s6val a hulladdkgazd6lkod6si
jogszab6lyokban vagy re6 vonatkoz6 hat6s6gi hathrozatban foglalt
kotelezettsdg6t megszegi 6s ezzel a kornyezetet veszdlyezteti, szenrryezi vagy

k6rosida, vagy tevdkenyseget a kcirnyezetv6delmi el6ir6sok megszegdsdvel

folytatja, a m6s jogszab6lyokban foglaltak szerinti (bi,intetdjogi, polg6ri jogi,

kozigazgatds i j o gi stb. ) felel6 s s 6 g gel tartozik.

(2) A jogellenes tev6kenys6get folytat6 koteles

a) az flltala okozott kornyezetveszllyeztet6st, illet6leg kcirnyezetszennyezdst

me gsziintetni, illet6leg kornyezetk6ro sit6st abb ahagyni ;

b) az illtala okozott k6rokdrt helytfllni;
c) a tevdkenys6get megelozo kcirnyezeti 6llapotot helyreAllitani.

(3) A jogellenes tevdkenys6gdrt val6 felel6ss6g - az ellenkezo brzonyit6s6ig -

u*uklz ingatlannak a tulajdonos6t 6s birtokos6t (haszn6l6j6t) egyetemlegesen

terheli, u-.iy.r a tev6kenys6get folytatj6k, i11et61eg folytattSk.

(4) A tulajdonos mentesiil az egyetemleges feleloss6g a161, ha megnevezi az

ingatlan t6nyleges haszn6l6j6i vagy a hulladdk tulajdonosat, 6s k6tsdget

kii1r6anbizonyitja, hogy a felel6ss6g nem ot terheli.

A hullad6kkezel6ssel iisszefiigg6 kiitelezetts6gek

ellen6rz6se

48.$.

(1) A teleptil6si szilflrd hullad6kkal kapcsolatos kozegdszsdgiigyi rendelkezdsek

v6grehajt6s6nak ellen6rzdsdt az ANT SZ v egzi'

(2) A telepiil6si szil5rd hullad6kkal kapcsolatos kotelezetts6gek teljesitdsdnek

ellen6rzdse - a magasabb szinhi jogszab6lyokban 6s a jelen rendeletben

foglaltak alapjhn - 
-a jegyzo feladata. A koztertileten elhagyott hullad6k

kor6ben az e1iinorz1s a jlgyzo,illetve kozteriilet feliigyelett ellenorzesi feladat'

(3) A kornyezetv6delmi hat6s6gok a ktilon jogszabfilyokban meghat6rozott korben

rendelkiznek ellen6rz6si 6s int6zked6si j ogositv6nyokkal'

(4)Azellenorz6srejogosu1takszab6lys6rt6sifelje1ent6st--tehetnek6s
jogszab6lyban meghat6rozott korben hullad{kgazd6lkod6si birsfgot

szabhatnak ki.



Hullad 6kgazd6lko d 6si bfrs 6 g

4e.$.

(l) Aki tev6kenysdg6vel vagy mulaszt6s6val:

a) a hullad6kgazdillkod6ssal kapcsolatos jogszabdlyok vagy a re6 vonatkoz6
hat6srlgi hatdrozat elciir6sait megsdrti, illetve az azokban foglalt
kdtelezetts6gdnek nem vagy nem megfelel6en tesz eleget,

b) a hat6s6gi enged6lyhez, hozz6j6rul6shoz, bejelentdshez kdtdtr
hulladdkg azdillko d6si tevdkenys6get engeddly, hozzdjilrulds vagy bej elent6s
n6lkiil, vagy att6l eltdrlen vdgez,

c) a hulladdkgazdillkod6sra vonatkoz6 el6fr6sok megs6rtds6vel a k6rnyezetet
v eszlly ezteti, k6rosid a

hullad6kgazd6lkod6si birs6got koteles fizetni a magasabb szinhi
jogszab6lyok alapj6n.

2. A hullad6kgazd6lkod6si birs6got a kcirnyezetv6delmi hat6s6g szabja ki.

3. A jegyzo a kiilcin jogszab6lyban meghat6rozott esetekben
hulladdkg azd|lkoddsi birs6g kiszab6s6ra jogosult.

(4) A hullad6kgazd|lkod6si birs6g nem mentesit a btintetojogi, a szab6lys6rtdsi,
tov6bb6 a k6rt6rit6si felelossdg, valamint a tevekenyseg korl6ioz6s6ra,,
felftiggesztds6re, tilt6sera, illetdleg a megfelelo v6dekei6s kialakit6s6ra, a
termdszetes vagy kor6bbi kdrnyezet helyre6llft 6stra vonatkoz6 kotelezettsdg
teljesit6se al6l.

(5) A jogerosenkivetetthullad6kgazdhlkoddsi birs6g ad6k m6dj6ra behajthat6
koztartozis.

(6) A birsrig mdrt6kdt jogszabSlyban foglalt felt6telek szerint kell meg6llapitani. A
birs6g meg6llapit6sa sor6n figyelembe kell venni:

a) a jogsdrt6 magatart6s konkr6t vesz6lyessdg6t vagy k6rosit6 hat6s6t;
b) a jogsdrt6snek az orszig, illetve a tdrs6g hulladdkg azd6lkod6si helyzet6re

gyakorolt hat6s6t;



c) a bekovetkezett k6r m6rt6k6t 6s a helyre6llithat6s6g lehet6sdg6t, k6r

hi6ny6ban a jogs6rt6ssel esetlegesen szerzett e16nyt, elh6ritott hitrhnyt

Vegyes 6s hat6lyba ldptet6 rendelkezdsek

s0.$

(l) E rendelet a kihirdet6se napj6n l6p hat61yba. Kihirdet6sdrol a jegyzo

gondoskodik.

(2) E rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidoben hat6lyukat vesztik a telepiildsi

szil6rdhullad6k cisszegyiijt6s6rol 6s elsz6llit6s616l sz616, egys6ges szerkezetbe

foglalt 111996. (II. 19.) 6s a helyi kornyezet v6delm6r61, a kozteriiletek 6s

ingatlanok rendj6r6l, a telepiil6s tisztas6g6r6l s2616 712002. (II. 13.) szhmi

rinkorm6nyzati rendeletek.

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2004.jrinius 30.

Dr. Fekete

G6za sk.
jegyzo

Egys6ges szerkezetbe foglalva:
Sellye, 2013. jtilius 12.

Nagy Attila
Bo916rka

polg6rmester

Dr. Markovics

Jegyzo


