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teleDiil6si szi16rd hullad6k iisszesvilit6s6re. elsz6!lit6.sira 6s_6rtalmAtlani$jiti[ra
szelge?ett kiitelezd h ely i kbzszoledltat6sr6 |

Sornogyhatvan Kdzseg Onkorrndnyzat6nak Kepvisel6testtilete az 1995. evi XLII torveny
4.(i.(4) bekezdeseben, valamint a 2000 evi XLIII trirvdny 23.g-ban kapott felhatahnaziisa
alapjan - az 1990 evi LXV. tdrveny 8.$,( I ) es (2) bekezdeseben meghatiirozotr
dnkorrn6nyzati feladatktirre tekintettel - a teleprilesi szikird hulladek gyrijtesere,
elszrillit6srira es drtahnatlanitiisiira szervezett kcitelez6 helyi krizszolgdltatris
rnegvalosul6sa erdekeben az akibbi rendeletet alkotja:

A rendelet c6lja

l,$ A rendelet celja, hogy a teleprilestisztasig, a kdztisztasdg, a kornyezetvedelem es a
kcizegeszsegtigy kcivetehnenyeinek rnegfelel6en szabdlyozzaateleprjlesi sziklrd
hulladek <isszegytijtesere, elsz6llitiisrira es iirtahnatlanitdsdra szervezett k6telez6 helyi
k<izszolgriltatris igenybevetelenek es biztons6gos, ellen6rizhet6 teljesitesenek rendjet,
valarnint a ktitelez6 kclzszolg6ltat6ssal dsszeftiggo jogokat es kcitelessegeket.

Alta16nos rendelkez6sek

2.$. ( | ) Sornogyhatvan Ktizseg Onkorrn6nyzatdnakKepviselotestrilete (a tovdbbiakban:
kepvisel6testtilet) a teleprilesi szikird hulladek rendszeres risszegyrijteser6l,
elszrillitrisrirol es drtalmatlanitds6rol k<itelez6 helyi kcizszolg6ltatris utj6n gondoskodik.
(2) A kotelez6 helyi ktizszolgiiltat6s Sornogyhatvan K<izseg egesz krizigaigatrlsi
teniletere kiterjed.
(3) Sornogyhatvan Kdzseg kdzigazgatdsi tertileten levo valarnennyi ingatlan tulajdonosa,
tulajdonosi kdzdssege, haszndl6ja, kezel6je, berl6je (a tovabbiakban egryi1tt: tulaJdonos)
az ingatlanon keletkez6, illetve felgyiilern16 telepiilesi sziLird hulladek 6sszegytijteseroi,
elszriltitdsarol es Artahnatlanitrisardl az e rendelet szerint szervezettkcitelez6
kcizszo I grlltatris i genybevete le irtj rin k<ite I es gondoskodni.
(4) A rendelet el6irdsai netn vonatkoznak a veszelyes hulladekokra es a fblyekony
hulladekra.
(5) A kcitetezokdzszolgilltatast a tulajdonosnak nem kell azokon a beepitetlen
ingatlanokon igenybe venni, arnelyeken telepiilesi szikird hulladek nern keletkezik es
nern gytilernlik fel.
3.$.(l) Aze rendeletben rneghatdrozott teleptilesi sziliird hulladekkal kapcsolatos
kdtelezo helyi kcizszolgdltatris teljesitesere jogot szerzett szolgriltatd a Duna-Drdva
Menti tl ul ladekgazd6l kod6si Kft. (rovdbbiakban: krizszol g6ltato).
(2) A ktitelez6 helyi k<izszolgdltat6s kdrebe tartozo tevekenyseget kizrir6lag a
kcizszol 96ltat6 vegezhet.

Ertel mez6 rendelkezesek

4. $ ( I ) 'l'elepiildsi .szilcird hulluttdk'. az ingatlanon keletkezo es szabvdnyos
edenyzetben 6trnenetileg tiirolhat6, rendszeres gyrijt6j6rattal, zdrt rendszerti celgeppel
szrillithatd es az 6rtahnatlanit6 helyen elhelyezheto hinta*ilsi hulladek es az egydb
szikird hulladek. l'irlztartrlsi hulladeknak rnin6sul a lakrisban, valarnint a lak6s, r.idules,
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pihenes celjrira haszndlt egyeb helyisegben es a lak6k kdzds haszndlat6ra szolgrllo
helyisegben ds ter0leten rendszeresen keletkez6 hulladek (szernet) a kisebb rnennyisegti
falvakolat, kerti es gazdasdgi hulladek, tovribbri az ingatlanon folytatott viillalkozdsi
tevekenysegb6l keletkezb hulladek, a hriztartdsokb6l szfurmazo elktildnitett gyrijtOtt

hulladdk kivetelevel, Egydb szildrd hulladdknak min6sril az ingatlanon folytatott ipari,
kereskedehni, szolg6ltat6 es egyeb gazdas6gi tevekenyseg sordn, valarnint az

dnkonndnyzati es rn6s k<izintezrnenyekben rendszeresen keletkezo szilird hulladek,
illet6leg a krizter[leteken keletkez6 vagy lblhahnoz6d6 szildrd hulladek, az qra
haszn6latra kenil6 hulladdk kivetelevel.

(2) Lomtalanitds ald tartozd lrulladik'. a hilztartilsokban alkahnilag keletkez6 nagyobb

rneret[i darabos hulladek, arnely szabvdnyos gytijt6tart6lyban nem gytijtheto es

rendszeres gytijt6jdrattal nem sz6llithat6 (nagyobb hdztartrisi eszk6z, berendezesi t6rgy,

bftor stb.).
(3) Kdrelezd k\zszolgdltards: a teleptilesi szil6rd hulladek rendszeres gyfijtesere,

elszll I itdsrira es drtal matlanit6s6ra i rdnyul6 krizszo I gdltatds.
(4) Kdz.szctlg(rltat6: Sornogyhatvan Kdzsegkozigazgatdsi terilletdn a rendelet 3. (i-a

ertelmeben a krizszolgriltatds teljesitesere kizrir6lagos jogosultsriggal rendelkezd tilrsas

vagy egyeni v6llalkozds,
(5) K-zszolgdltatd.si szemritdfi: a tulajdonos dltal a kdzszolg6ltatds teljesitesere

kiz6r6lagos jogot szerzett krizszol96ltat6nak fizetend6, a kepvisel6test0let riltal

rendeletben rnegdllapitott dij, arnely tartalnazza a teleptilesi szikird hulladek
drtahnatlanit6 helyen tdrten6 elhelyezesenek,drtahnatlanit6s6nak dijh6nyadat is.

A k dpvis elff-testii let szildrd hu lladik kal kapcs o latos feladatai

S. $ A kepvisel6testulet feladata kulOndsen:

a) a ktitelez6 helyi ktlzszolgrlltat6s kdrebe tartoz6 teleptilesi szilard hulladek

rendszeres osszegytijtesenek es drtahnatlanitdsdnak megnevezdse, valamint a kdtelez6

kozszolg6ltatds rendjenek rendeletben tdrtend rneghat6rozdsa es a rendeletben foglaltak
betart6sdnak el lenorzese,

b) akdzszolgriltat6 kivrllasztdsdnak celj6bol pirlyiv;at kiir6sa: a p|lyinat elbirdklsa es a

k<izszolgrlltat6 kijekilese, a kdzszolgriltat6val a ktitelez6 kcizszolgrlltatds reszletes

lblteteleit tartahnaz6 kdzszol96ltat6si szerz6des rnegkdtese,
'r,/^ a teleptilesi szil6rd hulladekkal kapcsolatos kdtelez6 kdzszolgriltatis dijanak

(kdzszol gdltatrisi szemetdij ) meg6l lapit6sa,
r/ a telepiildsi szil6rd hulladek drtahnatlanitdsa, illetve hasznosit6sdra szolgrilo - a

jogszabdlyokban meghatdrozott rntiszaki vddelemmel rendelkezo - rirtalmatlanito hely

rnegjel<ilese,
e/ a ktitelez6 k<izszolg6ltat6s teljesitesevel <isszeftigg6 dnkonnAnyzati hatos6gi jogok

gyakorliisa, i I letve az ezzel kapcso I atos fe ltete lek me gteremtese,

./) a telepiilesi szil6rd hulladek hasznositds6nak, 0jra haszn6lat6nak es az

6rtahnatlanitand6 hulladek rnennyisegenek csdkkentese erdekeben a szelektiv

hul ladekgy fij tes elterj esztdsdnek tdrno gatilsa,

g/ a sztikseges adatok es infonnriciok rendelkezesre bocsdtdsdval es ktizszolgaltat6

tevekenysegenek segitese,
/i/ a k6telezo kozszolgriltatdssal es a kcizszolg6ltat6val kapcsolatos tapasztalatok

evenkenti ertekelese.



A tulajdonos kdtelessdgei

6. $ ( l) A tulajdonos alapvet6 k<ltelessege, hogy a hulladek keletkezeset a lehet6
legalacsonyabb szinten tartsa.

(2) A tulajdonos az ingatlanon teleprilesi szil6rd hulladekot nem halmozhat fel, es az
ingatlanon keletkezett hulladekot kdztertiletre nem helyezheti ki.

(3) A teleptilesi szikird hulladekot a tulajdonos az elsz6llitdsra valo dtvetelig gyrijteni,
illetve trirolni kriteles.

(4) A tulajdonos a ktitelez6 kdzszol96ltat6s kcirebe tarroz6 teleptilesi szit6rd
hulladekot elszdllit6sra kizir6lag a k<izszolgiiltat6nak adhatja 6t, es kiz6r6lag a
k<izszo I grlltat6 rll tal ny0j tott szo I 96l tatdst veheti i genybe.

(5) A tulajdonosnak a teleptilesi szildrd hulladekot a kdzszolgdltatonak elszrillitas
celjab6l ttirten6 ritadrlsriig rigy kell gyrijtenie, tiirolnia, illetve kezelnie, hogy az rn6sok
testi epseget, j6 k<izerzetel ne veszdlysztesse, a telepiiles kornyezetet ne szennyezze, a
telepriles ntiveny- es 6llatvildgrit ne k6rositsa, a kcizrendet es a kozbiztonsdgot ne
zavarJa,

(6) A k<itelez6 kdzszolgdltardsba
kdzszolgiiltat6nak kriteles bejelenteni,
kdtelezette vrilt. Tulaidonosv6ltds eseten

0jonnan bekapcsol6dd tulajdonos a
hogy a kdzszolgriltatrls igenybevetelere

a bejelentesi kdtelezettseg az uj tulajdonost
terheli.

(7) A tulajdonos a krizszolg6ltatilsert kdzszol96ltatrisi szerndtdijat k6teles fi zetni.

A rcleprtldsi szildrd hulladdk elhelyezdse

7.$ (l)A kdzszolg6ltatd a Sornogyhatvan Krizsdg kdzigazgatdsi tertileten gyiijt<itt es
elszrillitris celj6b6l 6tvett teleprilesi szil6rd hulladekot kizdr6lag a Szigetv6ri
hulladeklerak6ban helyezheti el, iirtahnatlanithatja, illetve hasznosithada.

(2) A hdztartdsokb6l szilnnazo elkiilonitetten gyrijtott hulladekot (izines, vegyes es
kartonpapir, fbher es szines liveg, textil stb.) a tulajdonos a kcizszolgriltato riltal
rntiktidtetett lakossdgi hul ladekgyrij t6 udvarban kcizvetlentil is elhelyezheti.

A kiiuzolgtiltatdsi szerzddds

8. $ (l) A ktizszolgdltatoval a kepvisel6testtilet kdzszolgriltatdsi szerz6dest k<it a
teleptilesi sziliird hulladekkal kapcsolatos k0telez6 krizizolgriltat6s teljesitesevel
cisszefti 996 resz I etes fel tetelek rne ghatdrozdsa erdekeben.

(2) Ervenyes kclzszolgaltatdsi szerzodes nelktil a krizszolgdltato a k6telezo
k<izszol gril tatds kcirebe tartoz6 tevekenyseget nem vegez\ef ;;-i(3) A kcizszolgrlltat6si szerz6dds az aiiiir,i, napjdn jtin -ietre, 

es - a felnondiis e
rendeletben rneghatdrozott eseteit kiveve - 2009 decernber 3l napj6n jrir te, Ha a
kcizszolg6ltatisi szerz6des id6beli hatrilyrlnak lej6rtrit krivet6en - ur 
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eredmenytelensege rniatt - 0jabb kdzszolgriltato krlel<ilesere es [jabb krizszolgriliat6si
szerz6des kcitesere nincs lehet6seg, a kepvisel<i-testtilet a lei6rt krizszolgriltatrlsi
szer-z6desid6belih1tri!y6!|egfeljebb6h6nappalmeghosszabb(tlratia.

1a) e k<inszolglltata;; ;;;;-;oaern"r, iuriur*ia^*fari [trr"";'ofi;:1r. .''
a/ a teleptilesi szilard hulladek elszallitdsrinak gyakorisrlgdt arra tekintettel, hogy a

h6ztartrisi hulladek elszrillitdsrinak gyakorisrlga heti I alkalomn6l kevesebb nem lehet,
b) a teleptilesi szikird hulladek gyiijtesenek rn6djrit, ezen beltil a hasznosithat6

hulladekok k<iret es gytijtesenek rnodjrit,



c) aklzszolgriltatas teljesitesenek igazoLisira es ellenorzesere szolgril6 modszereket,
cf a rnegjelolt ertalmatlanit6 helyek megnevezesdt,
e) a kdzszol gdltatds fi nanszirozdsdnak fe lteteleit es rn6dj ait,

.fl a kdzszolgdltat6si szernetdij rnegrillapitdsdra vonatkozd elj drdst ds m6dszert,
g/ a kozszolgdltat6nak a tulajdonosok irrlnydba fenndll6 tiijekoztatiisi k<itelezettseget

es e kdtelezettseg teljesitesenek rn6dj6t,
h) akdzszolgdltatdsi szerzodes rn6dositrisrlnak, illetve fehnond6s6nak okait es eljrlrrisi

szab6lyait.
(5) Rendkivrili fehnond6ssal mondhatja fel a kdzszolgdltatrlsi szerz6dest:
a) a kdzszolgriltatd, ha a kdpviselotesttilet a kdzszolgriltatdsi szerzodest stilyosan

rnegszegi
6/ a kepvisel6testtilet, ha a k<izszolgrlltat6 a k<izszolgiiltatdsi szerzodest stilyosan

rnegszegi vagy az e rendeletben, illetve a kozszolgrlltat6s teljesitesevel dsszeftiggo rnds

jogszab6lyokban meghat6rozott kritelezettseget stlyosan sert6 magatartdst tanusit,

illetve silyosan sert6 tevekenyseget vegez.

A kdzszolg6ltatasi szerz6dessel silyosan 6ssze nem egyeztetheto rnagatart6s rniatt a
kepviselotestiilet ds a kdzszolg6ltat6 akkor elhet rendkiviili fehnondilssal, ha a rndsik

felet el6zetesen felsz6litotta a szerzodesszerfi magatartdsra, es a rndsik fdl a

szerz6desszegest rnegadott hatdrid6n belul vagy isrnetelt felsz6lit6s ellenere nem

szUntette meg.

Rendkivtili fehnondds esetdn apillydzatalapjdn krjeltilt rij ktlzszolgdltat6 rnegbizdsriig

a k6zszolg6ltat6 kciteles a kdzszolg6ltat6st teljesiteni, kivdve, ha err6l a kepviselo-

testiilet lernondott.

A kiitelezf kdzszo lgriltatds igdny b ev itele

9. $ (l) A tulajdonos koteles a kdzszolgriltat6 6ltal nytjtott k<izszolgdltatrist igenybe

venni.
(2) A hdztartrisi hulladekra vonatkoz6 k<itelez6 kdzszolg6ltat6s kdreben a tulajdonos

es a krizszolgdltat6 krizcitt jogviszonyt a k<izszolg6ltatris igenybev6telenek t6nye, illetve

a tulajdonos mulaszt6sa eseten a kdzszolgriltatonak a k<izszolgdltatds teljesiteset rdutalo

rnagatartds a hozza letre. A teljesites rriutal6 magatart6sdnak rninostil a ktizszolgrlltato

reszer6l a hdztartdsi hulladek elszrlllitds6nak rnegkiserlese.
(3) A hdztart6si hulladekkal kapcsolatos kozszolgriltat6s igenybeveteldnek, illetoleg

teljesitesenek lenyeges felteteleir6l, valarnint a feltetelekben bekovetkezett

vdltozdsokr6l - a vdltozds bek<ivetkezese el6tt - a ktizszolgriltat6 a tulajdonost irdsban,

illetve felhivds kdzzetetele 0tjdn kdteles ertesiteni. Ha a k<izszolgriltatds felteteleiben

elore nem l6that6 okb6l kdvetkezik be vdltoztis, a kozszolg6ltat6 ertesitesi

kritelezettsegenek m6s alkahnas m6don is eleget tehet.

A kd uzo lg tiltatdsi szemdtdii

10.$(l)Akdzszolg6ltatdsiszernetddatakepviselotesttiletrendeletbenrlllapitjarneg.
(2)" A szerz6dds elv6laszthatatlan reszet kepezo l. sz. rnellekletben tal6lhat6

dijtablazat szerint - a szolgdltat6st igenybe vevok iital az kdzszolgrlltat6nak fizetendo -

dijak 2002-es drbdzison sz6rnitottak, es korrekciojukra evente janurlr l-jeig

visszamenoleg, KSH inflici6s adatok kdzzetetele utAn, a mellekelt tilbI|zat szerint keriil

sor. Kivetelt kepez az az eset, ha esetleges - kes6bb hat6lyba lepo jogszabrilyok a



ktizszolg6ltatot, bdrrnely egyeb szervezet rdszdre dij vagy j6rulek (kdrnyezetterhelesi dij,
k<irnyezethaszn6lati j6rulek, rendkiviili ado stb.) fizetesere kcitelezik, illetve lerak6s
elotti hulladekkezelesre (pl. egetes; bioldgiai el6kezelds stb.) k<itelezik.

11. $ (l) A tulajdonos a k<itelez6 krizszolg6ltat6s teljesiteseert i-'llctzszolgdltatdnak -
vagy az eltala rnegbizott dijbeszed6nek - a k<izszolgdltatdsi szernetdijat kdteles fizetni.
A;k<izszolgriltatdsilstdiittOij rnag6ban fbglalja - az dvente egy alkalommal szervezett -
lorntalanit6s kdrebe tartozo hulladek elsz6llitdsrinak es drtahnatlanit6sdnak dij6t is. A
ktizszolgriltatdsi szemdtdij alapj6t kepez6 egyszeri tiritesi ddakat - edenyzet tipuso-iilient
', illetve a zsiikokban. 6tadott hulladdk egyszeri elszdllit6s6nak dij6t a szerz6des l.
szqlpq rne I leklete tartaltnazza.

(2) A teleptilesi szikird hulladek rneghatdrozott gyrijtesi gyakorisagri elszrillitiis6hoz
sztiksdges gyiijt6tartdlyok iirtartalmdnak, illetve rnennyisegdnek, valarnint a tulajdonos
reszdre rendelkezesre bocs6tott zsilkok szdrndnak rneg6llapitrisrinril az ingatlanon
keletkezett hulladekot kell figyelernbe venni azzal, hogy a kozszolgrlltat6 dltal
rendszeresitett celgeppel tirithet6, illetve sz6llithatd legkisebb szabv6nyos
gyfjtotart6lybdl rninden tulajdonos az adott ingatlanon legakibb egyet kdteles igenybe
venni, i I letve haszndlni.

(3) A kdzszolgriltat6si szernetdijat a kcizszolgdltatd irltal az ingatlanra kihelyezett,
ilfetve a tulajdonos illtal az ingatlanon haszndlt gytijt6tartrllyok sz6m6nak, az adott
tipusri tartdlyok egyszeri tiritesi dijrinak es a havi riritesek szarniinak szorzatakent kelltnegllat6rozni' ., .....-..

(4) A ktizszolgriltat6s dij6t a- tulajdbios havonta utdlag a kozszolgriltat6 vagy
megbizotda 6ltal dsszedllitott sz6mla alapjrin,kdteles pnegfizetni. A dijfizeies a sz6mla
kezhezvetelet kdvet6 l5 napon beltil esedeke_1,,Azt a tulajdonost, aki a kOzszolgdltatrisi
szernetdijat hatrlrid6re nem ftzette rneg, a krilizolgriltat6 vagy rnegbizottja sz6litia fel
tartozdsa kiegyenlitesere. A fizetesi hatarid6 ehnulasztdsa eseten u k.i4rolgriltatovagy
megbizottja megfizetni elrnulasztott dsszeg ut6n a Polgdri "l'<trvenyk0.-ny szerinti
kesedehni kamatot sz6rnit fel.

(5) Az k<izszolgriltato a'Szdinlinotrktizszolgriltatasidijak cisszesitett havi 6sszegeben a
2jYo-ot rneghaladd rnertekii 30 napon tili tulajdonosi iartoz6s esetdn a kintlev6ieger6l
az dnkonndnyzatot a rnegfelel6 bizonyitekok csatoftisiival ertesiti. Onkorm6nyiat a
bizonyitottan fennril16 tartozdst 6tv6llalja, es a tulajdonos 6ltal rnegfizetni elnulasztott
dij dsszeget a bejelentest k<ivet6 l5 napon behil a k<izszolgdltat6nak?tutalja.

A hulladdk gy{iitdsdre is etsztiltltdsra szolgtil| edinyek ds zstikok
kezeldsivel kapcsolatos jogok ds khtelessdgek

12.$ (l) A tulajdonos a telepulesi szildrd hulladek gyiijtese es elsz6llit6sra val6
6tadrisa cdljrira olyan szabvdnyos gytijt6edenyt k<iteles haszndini, arnely a kozszolgriltato
6f tal rendszeresitett celgepbe betirithet6, iIletve azzal elszillIithat6.

(2) Az egyeb szil6rd hulladekkal kapcsolatos krizszolgilltatds vonatkozris6ban agytijt6tartdly tipusdnak, tirtartalmiinak, illetve sziirniinak rneghatdroz6sakor a
kcizszolgriltat6 es a tulajdonos krizcitti rnegdllapodds az ir6nyad6.

(3) A tulajdonos kriteles a kdzszolgiiltatonak irdsban 3 nappal korribban bejelenteni,
ha ingatlandn a k6telez6 k<izszolgdltatiis aki tartoz6 telipulesi szikird hulladek
mennyiseget jelent6sen rneghalad6 rnennyisegii hulladek i<eletkezese vrlrhat6, A
bejelentes alapjdn a kdzszolgriltat6 a rnegjekilt id6pontra vagy id6tartamra a teleptilesi
szikird hulladek megfelel6 gyrijtesdhez, illetve elszrillit6siihoz atkalrnas nagyobb



tirtartalmri vagy tovdbbi gyiijt6tartdlyt, illetve a hulladek gyrijtesdre alkahnas m6s

gy fij t6eszkdzt bocsdt a tu laj donos rendel kezdsere.

13. $ (1) A teleptilesi szildrd hulladek gyrijtesere szolg6ld gyiijt6tart6lyt a tulajdonos
az ingatlanon beliil kciteles t6rolni. A gytijt6tartrllyt a kcizter0leten csak koztertilet-
hasznilati engedely alapj6n lehet folyamatosan tartani.

(2) A tulajdonos koteles a gyiijt6tart6lyt a hulladek elszrillitdsa celj6b6l a
k6zszolg6lcat6 6ltal rnegjekilt id6ben a krizter0leten, az elsz6llitdst vegzo jdrrniivel

rnegk<izelithet6 es a leriritesre alkahnas helyen elhelyezni. A kihelyezett gytijt6tartdly
nern akaddlyozhatja a gepjdnnti- es ryalogosforgalmat, es elhelyezdse egyebkent sern

j6rhat baleset vagy kiirokoz6s el6idezes6nek veszdlydvel.
(3) A tulajdonos kciteles a gytijt6tartdlyt sziikseg szerint tisztitani es fert6tleniteni.
(4) A k<izszolg6ltat6 6ltal a tulajdonos rendelkezesdre bocsdtott es rendeltetesszertien

haszn6lt gytijt6tartrily sztikseg szerinti javitAsAr6l, cserejer6l es esetleges p6tl6srirol a

kozszolgdltat6 gondoskodik. A gyrijtotarttily rendeltetest6l eltero haszndlata, elttinese

vary megsernmistilese rniatt keletkezett kdrokat - a k6zszolg6ltat6 erre iranyul6
felsz6lit6sdt6l szAmitott 30 napon beltil - az a szernely teriti meg a kozszolgriltat6nak,

aki a gytjt6tart6lyt 6tvette.
(5) Ha a gytijt6tartdlyban olyan hulladekot helyeztek el, arnely 6sszet6m6rtidtitt vagy

befhgyott, illetve a tart6lyban lev6 hulladekot 0gy risszeprdseltdk, hogy erniatt a tart6lyt
az ellirt technol6gidval Uriteni nem lehet, a tulajdonos ktiteles a tartdlyt tirithetove

tenni, es az esetlegesen okozott k6rt megteriteni.
(6) Szigortan tilos a gyiijt6tart6lyba folydkony, mergez6, robband vagy egyeb olyan

anyagot elhelyezni, arnely veszelyezteti a sz6llitrlssal foglalkoz6k vagy m6sok eletet,

testi epsegdt, egeszseget.

14. g (l) A krizszolgriltat6 a kozszolgdltatds keretdben rnegtagadhatla a hulladek

elszdllit6sdt ha
a) nern a kcizszolgriltat6 celgepehez rendszeresitett, illetve a kdzszolgriltato altal a

tulajdonos rendelkezesdre bocs6tott gytijt6tartrilyban vagy zsrikban keriil 6tad6sra,

U a gynjtltart6ly az alkalmazott gepi iiritesi mddszerrel - a tulajdonosnak felrohat6

okb6l nern tirithet6,
c) a sz6llit6sra itadott hulladek az tirites, illetve a sz6llit6s sor6n a szdllitrist vegzo

szemelyek eleteben, testi epsegeben, egdszsdgeben, tovdbbd a jdrrnuben vagy

berendezesdben k6rt okozhat, illetve az drtahnatlanitiis sor6n a kdrnyezetet

vesz6lyezteti,
d) |rzdkszervi eszlelessel rneg6llapithat6, hogy a gytijt6tart6ly rnergez6, robbano,

folyekony, veszelyes vagy olyan anyagot tartalmaz, arnely a teleptilesi szildrd

hulladdkkal egyiitt nem gytijthet6, illetve nem irtalmatlanithat6, illetve nern rnin6stil

telepulesi szi l6rd hul ladeknak.
(2) Az (l ) bekezdesben ernlitett esetekben a kdzszolg6ltatd a tulajdonost

haladektalanul ertesiti az elsziilitds rnegtagaddsinak tenyer6l es ok6r6l. A tulajdonos a

rnegtagad{si okot maga koteles megsztintetni vagy megsztinteteser6l gondoskodni.

Ua a tutaiAonos e kbtelezettsegenek a hulladek elszdllit6s6nak tjabb id6pontj6ig nem

tesz eleget, a kdzszolgriltato a tulajdonos kdltsegere es felel6ssegere a hulladek

elszdllitris{nak rnegtagaddsdra okot ad6 k0riihnenyt rnegsztinteti vagy rniissal

megsztintetteti. Az ezzel kapcsolatban fehnertilt kdltsdgeket a kdzszolg6ltatd ' azokat

ktil<in tetelkent felt0ntetve - a soron k<ivetkezo sz6rnl6ban ervenyesiti'

lS. $ (l ) A krizszolgdltat6 dltal dvente egy alkalomrnal szervezett - el6re

rneghatdrozott id6pontban elvegzett lorntalanitds keretdben a kdzszolg6ltato a



lakoss6gn6l keletkezett, a rendszeres elsz6llit6sra haszn6latos gyiijt5tartdlyokban el nem
helyezheto hul ladekot elszril I itj a es 6rtal matlani tj a.

(2) A lorntalanit6s aki tartoz6 hulladekot a tulajdonos a kdzszolgriltat6 6ltal
rneghat6rozott id6pontban helyezheti ki elszallitds celjdb6l arra a helyre, arnelyet a
kdzszol giiltat6 hi rdetrnenyeben rne gj ekilt.

(3) A lorntalanitds kereteben elsziillitdsra kihelyezett hulladekot 0gy kell elhelyezni,
hogy az a j6nnri- es gyalogosforgahnat ne zavarja, a zoldteriileteket es a ndvenyzeret ne
kdrositsa, tovribbri ne jrirjon baleset vagy k6rokozds veszdlyenek el6idezesevel.

A kdzterii leten kelet k ezd telepii ldsi szildrd hu tlad ikkal kap cs o latos
kdzszolgtiltatds

16. $ (l) Aki kciztertileten ktiztertilet-haszndlati engedelyhez kritritt olyan 6rusit6,
szolgriltat6, kereskedelmi vagy egyeb tevekenyseget vdgez vagy kiviin vdgezni, arnellyel
dsszef0ggesben kdtelez6 kdzszolgiiltatiis al6 tartozo teleptilesi srikird hulladek
keletkezik, kdteles ezt a k<izszolgiiltat6nak bejelenteni, es a kdzszolgriltat6val a
koztertileten vegzend6 tevekenyseg iddtartarndra, valamint a viirhat6 hulladek fajtdjrira,
cisszetetelere ds mennyi segere figyelernmel szerz6dest kcitni.

(2) A ktiztertilet rendeltetesszeni nyilv6nos haszndlata sordn keletkez6 telepiilesi
sziliird hulladek gytijteser6l es elsziillitrisdrol a kepvisel6-testtilet gondoskodik. A
k<iztertileten keletkez6 teleptilesi szikird hulladek gyiijtesere es llszrillit6siira a
kepvisel6-test0let a kdzszolgiiltatdval - figyelernrnel a hulladek viirhat6 mennyisegdre, a
gytijtes rn6djrlra es az elszdllitris gyakoris6gdra - ktilctn szerz6dest k6t.

A telepiilisi szildrd hulladdkkal kapcsolatos elfiirtisok megtartdsdnak
ellendrzdse

17. S (1) A teleptilesi szikird hulladekkal kapcsolatos kdzegeszsegrigyi rendelkezesek
megtartdsrinak ellen6rzeset - a vonatkozd jogszabrilyok szerini- - az Allarni
Nepegeszsegrigyi es Tisztiorvosi Szolgrllat Baranya Megyei Int ezetevegzi.

(2) A teleptilesi szikird hulladekkal kapcsolatos szabdlysertesi ugyekben hat6sagkent
Sorno gyhatvan Kdzseg jegyzoj e j ar el.

Szabdlysdrtdsek

18. $ Szabrilysertestkdvet eles 20 000 F't-igte4ed6 penzbirsriggal, illetve l0 000 F't-ig
terjed6 helyszini birsdggal srijthat6, aki

a/ a telepulesi szildrd hulladekkal kapcsolatos k<itelez6 kozszolgriltat6st nem a
rendeletben rneghatiirozott rnddon veszi igenybe [6. g (4) bekezdes, g. glZ) bekezOesl,

6/ a k<itelez6 ktizszolgriltat6s teljesitese erdekeben a rendeletben et6irt belelentesi
kotelezettsegenek nem tesz eleget t6 {i (6) bekezdesl,

c) akdzszolgriltatas ktirebe tartoz| tevekenyseget jogosulatlanul vegezt3. $ (1) ds (2)
bekezdesl,

ci/ telepulesi szil6rd hulladekot ingatlan6n felhahnoz, illetve a k6ztertiletre vagy m6s
ingatlaniira a rendeletben rnegiillapitott fbltetelekt6l elter6en kihelyez [6. {i (2), (3) ds
(5) bekezdesl,

e) a gyrijt<itartrilyban folyekony, mergez6, robban6 vagy egyeb olyan veszeryes
anyagot helyez el, arnely veszelyezteti a szrillitiissal foglalkoiOt uagy rn6sok eletet, tcsti
epseget, egdszsdget,



.fl a kozszolgaltatris krirebe tartoz6 hulladek elszrillitasdnak a kdzszolgiiltat6 altali
jogszerii rnegtagaddsdt kdvet6en a megtagadds alapjaul szolgdld okokat a hulladek
elszrillitdsanak ujabb idopontjaig nem sztinteti meg [4. $ (2) bekezdes].

g/ lorntalanitas ala tartozo hulladekot a kdzszolgdltat6 altal megel6lt id6pontt6l elter6
idoben kihelyez, illetve olyan hulladekot helyez ki, arnelyre a lomtalanitds nem

vonatkozik !5. $ (l) es (2) bekezdesel,
h) teleptilesi sziliird hulladekot Somogyhatvan K0zseg kdzigazgatasi teriiletere

beszdllit.

Vegyes 6s hatdlyba liptetf rendelkezdsek

19. $ ( 1 ) A rendelet 2003. januiir l-jen lep hatalyba.
(2) ) A rendelet kihirdeteser6l a helyi onkorrndnyzatokr6l sz6l6 1990. evi LXV.

t<irveny 16. $ (3) bekezdese ertelmeben a helyben szokdsos m6don a korjegyzo
gondoskodik.

Gyergydk Laszl6 polgdnnester sk. dr. Sponga Margit kdrjegyzo sk.

Ziradek: Jelen rendelet kihirdetese 2002 decernber 5-en rnegtcirt6nt.

Dr. Sponga Margit
Kdrjegyz6
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A telepiilesi szilard hulladek 6sszegyrlif tesere, elszdllit6sdra es 6rtalmatlanitds6ra szervezett
l<otelezo helyi l<6zszolgiiltat6sr6l szolo 12/2002.(XJI.05.) szdmir reudelet (tovdbbiakban:
Rerrdelet) modosit6s6roI

r.$.
A Rendelet 10.$.(2) bekezdese helyebe az aldbbi rendelkezes lep:
(3) A kdzszolgdltatds di.laazegysegnyi clijtetel osszege-t AFA, azaz:185,-Ft+ 20% AFA,
nref y a gyri.jtoedenyzet egyszeri i.iritesi dija,
A kozszolg6ltatdsi dfiat 2008.januar I napj6tol kell alkalmazni.
A kepviselotestUlet a kdzszolgdltatdsi dfj megfizeteset 2008 ev fblyamdn valamennyi
igdnybevevo helyett kdzvetlentll kiegyenlfti a Szolgdltatonal<,

2.$.
Ez a rendelet a kihirdetese nap.iiin lep hat6lyba, rendellcezeseit 2008.ianudr I nap.i6tol kell
alkalmazni.

fornogyhatvan, 2007 decemtrer I 3.
--l-r-./, /vrYrrr/t;l-

Po,.!g6rmester

,,. .,rl ,, 
..."

dr, Sponga Margit
I(6rjegyzo

Ztradek: A rendelet kihirdetese 2007 december 20-6n kihirdetesre kenilt.

'; lir

Dr. Sponga Mqlgit
I(6r'jegyzo'


