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Szalatnak k6zs6g 6nkorm6nyzat5nak k6pviselS-testtilete 7t2OO2. lXll.2}.t sz.
rendelete

a kdztisztas6gr6l, valamint a telepi,il6si szilSrd hullad6kkat kapcsolatos helyi
krizszolgiltat6s161 6s annak kritelez6 ig6nybev6te1616l

Szalatn a k kozs6g O n korm 6n yzatitnak ke pviselo-testU lete a helyi on korm6 nyzatokrol
szol6 1990. evi LXV. Torveny /Otv.l 16.5/1/ bekezdes6ben, valamint a
hulladekgazd6lkod6srol sz6l6 ZObO. 6vi XLllt.lorveny lHgt.l Ze.g-aUan kapott
felhatalmazAs alapjan kUlonos figyelemmel a 242\2OOO. /X|1.23./ Korm. rendeletben.
valamint a 21312001.1X'.14.1 Korm. rendeletben foglaltakra az alilbbi rendeletet
alkotja:

I.FEJEZET

AltalSnos rendelkezdsek

1.S

t1l
Jelen rendelet celja, hogy Szalatnak kozs6g kdzigazgat6si terUlet6n a lakoss6g
eg6sz6nek v6delme, valamint a kdzs6g term6szeti 6s epitett kornyezetenel
megov6sa erdekeben a telepUl6si szildrrd hullad6kra vonatkoz6 kozszolgiltat6st es
annak kdtelezo igenybevetelet biztositsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat
es hat6skdroket, jogokat 6s kotelezetts6geket, tilalmakat 6s jogkovetkezm6nyeket a
helyi saj6tossdgoknak megfeleloen rendezze.

t2l
A rendelet hat5lya Szalatnak kdzseg kdzigazgat6si terUlet6n belUl a rendszeres
hulladeksziillitrisba bevont, helyi kozszolgdltat6slal ellatott ingalanok tulajdonosaira,
birtokosaira vagy haszndrl6ira /tov6bbiakban egyUtt: ,,ingalantrJlajdonos"/ terjed ki.

t3t
A kozszolg6ltat6s az ingatlantulajdonos 6ltal a kdzszolg6ltato sz6llitoeszk6zeihez
rendszeresitett gyiijtoed6nyben, vagy a rendeletben mlgjelolt egyeb m6don az
ingatlanon osszegytijtott 6s a kozszolg6ltat6 rendelkez6J6re Uociatott telepUlesi
szil6rd hulladek begytijtesere 6s rendszeres, illetve alkalmi elsz6llit6s6ra, az
ingatlanon dsszegyrijtott lomtalanltils k6r6be vont telepulesi szildrrd hullad6k - a
k6zszolg6ltato Sltal meghat6rozott idopontban es helyen t6rten6 - begyrijtesre 6s akdzszolg5ltato 5ltali elszdrllit6s6ra, hulladekkezelo ielepek, hulladek]erak6k 6s ahulladek 6rtalmatlanit6s6t szolg6lo l6tesitm6nyek letesitesere, mrikodtetes6re 6s
Uzemeltet6s6re, valamint a fent meghatdrozottak szerint gyiiytott, begyrijt6tt 6s
elsz6ll itott telepulesi szil6rd hulladek 6rtalmafl an it6s6ra te4eo [i.



2.S

t1l
A rendszeres hullad6ksziillitdsba bevont terUleten az ingatlantulajdonos a jelen
rendeletben meghat6rozottak szerint jogosult 6s koteles igenybe venni a helyi
k6zszolgSltat6st.

t2t
Gazd6lkod6 szervezet akkor k6teles a helyi kozszolg6rltat6rs igenybevetel6re, ha a
gazdas6gi tev6kenys6g6vel dsszefUgg6sben keletkezett telepUl6si szil6rrd
hullad6k6nak kezel6s6r6l /hasznosit6s5rol vagy 6rtalmatlanft6s6rol / a Hgt. 13. S-
6ban foglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik.

t3l
A helyi kotelezo k6zszolgdrltat6sra vonatkoz6 kdzszolg6ltat6si szerzod6s letrejdn a

kozszolg6ltat6s els6 igenybev6tel6vel.

II.FEJEZET

A kdzszolg6ltat6s ell6t6s6nak rendje

t1l
Szalatnak kozs6g onkorm6nyzatAnak k6pviselo-testUlete a telepUl6si szil6rd hulladek
tekintet6ben fenn6llo, a hulladekkezel6si kozszolg6ltat6s megszervez6s6re 6s
fenntart6s6ra ir6nyulo kdtelezetts6ge teljesitesenek 6rdek6ben 6n6llo
kdzszol g6ltat6st szervez.

t2t
Szalatnak kdzs6g kozigazgat5si terUlet6n a hulladekkezel6si kdzszolg6ltat6s
teljesit6s6 re kizAr6lagosan jogosult hulladekke zeli5 a Szabo Kft 17342 M6rgocs/ / jelen

rendeletben : Kdzszolg6ltato/.

t3l
TelepUlesi szildrrd hulladekot csak az erre a c6lra kijeldlt es legalisan mtikodtetett
hullad6klerako telepen jelenleg a KArAsz kdzseg hat6r6ban levo

Hulladeklerak6ban, hulladek udvarban, vagy a kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott
egy6b, jogszab6lyban megengedett modon, a vonatkozo izemeltet6si szab6lyok 6s

eloir6sok szigor0 betart6sdrval szabad elhelyezni.

t4l
Az onkormAnyzat szUks6g eset6n gondoskodik a kdzszolg6ltato javaslata alapj5n a
gyfijt6pontok, valamint a lerakohely kijeldleser6l, a l6tesitm6nyek megval6sit6s6rol

el mfit<oOtet6s6r6l a kdzszolg5ltato 0tj6n, valamint biztositja a kozterrllet haszn6lat6t

az indokolt mennyis6g0 gyfijt6ed6ny kihelyez6sOhez, t6rol6rs6hoz 6s

megkdzelit6s6hez.

4.S

t1l
A hullad6ksz6llitSsi kozszolgiiltat5s ig6nybev6tele heti egy alkalommal kotelezo.



t2l
A szervezett kdzszolgSltatast ig6nybevev6k sz6m 6ra a szabvdnyos tarol6edenyek
hasznSlata kotelezo.

5.S

A kdzszolgdltat6 a telepUl6si szil6rd hulladekot heti egy alkalommal koteles
elsz6llltani. A szallitas modj6rol es idejer6l az ingatlantulajddnost a kozszolg6ltato -bel6tdrsa szerint - irdsban vagy klzzetetel utj6n t5j6k oztatla.

II1. FEJEZET

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kotelezetts6gei

6.S

l1l
Az ingatlantulajdonos koteles a Szalatnak kozseg onkorm6n yzata dltal szervezettk6zszolg6ltat6s igenybevetel6re: az ingatlanan kel&tez6 telepriiesi szilard hulladek erendeletben el6irtak. szerinti gyujtesere, valamint a sz6llit6si napokon elsz6llit6scelj6bol a kozszolgdltat6nak tcirtenO 6tadds6ra.

t2l
Az ingatlantulajdonos az ingatlanSn keletkezo vagy birtokSba kerult telepul6si szil6rdhullad6kot a kornyezet szennyezeset megel6zol karositas6t kiz6r6 modon kdtelesgytijteni, 6s ahhoz a kozszolgdltat6 szSllit6eszx6zinez rendszeresitett t6roloedenytkdteles igenybe venni.

l3l
Az ingatlantulajdonosnak a hullad6k gyrijt6se sor6n megfelel6 gondoss6ggal kellelj6rnia annak 6rdek6ben, hogy a rruttaoer m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szsegetes jo kdzerzetlt ne.vesz6lyeztesse, a term6szetes 6s 6pltetil<oin-vJzeiet neszennyezze, a nov6ny- es.6llatvilSgot ne k6rositsa, a kozrendet es a kozbiztons6gotne zavaria, 6s az ingatlandn keletkez6 hulladek mennyiseget alacsony szinten tartsa.

t4t
Az..ingatlantulajdonos a.tdrol6edenyben az ingaflanon szokdsosan keletkez6
h u I ladekot tomorftes. ner kur. 0gy heryezh.eti er, 

"nogy 
i n nak fede te zarnit6regyen,valamint az a hulladeksz6llitds soten a kdzszolglltrio alkalmazottainak eg6szs6g6tne vesz6lyeztesse, a gepi rlrit6st ne akad6lyo=i., iiurito berendez6st ne k6rositsa.

lst
A t6roloedeny melle hullad6kot elhelyezni csak a kozszolg6ltatotol v6s5rolt, jelzesselell6tott zs6kban lehet' A jelzett zsirk iua tartalmaia a telepulesi hulladekelsz6llit6s6nak, kezet6s6nek 6s 6rtarmaflanrt6s6nak lottreget.

t6t
Ha a t6roloed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely osszet6m6rod6tt vagybefagyott, vagy a benne revo huilad6kot (gy 

"rrr#erert6k, hogy emiatt a



4

t5rol6ed6nyt az el6irt m6don kiUriteni nem lehet, a tulajdonos koteles a visszamaradt
hullad6kot fellazitani 6s a t6rol6ed6nyt haszndrlhat6vd tenni.

7.S

t1l
A t6roloed6nyben tilos olyan anyagot elhelyezni lforr6 hamu, mar6-, mlrgezo anyag,

illlati hulla, folyekony vagy befagyott zsirad6k, gy0lekony vagy robban6 anyag, ko 6s

6pUlettdrmelek, nagyobb terjedelm0, srily0 t6rgy, stb./ amely vesz6lyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkozo alkalmazott eg6szs6g6t, megrong6lhatja a

gyfijtoberendez6st, artalmatlanit6sa sor6n vesz6lyeztetheti 9. kdrnyezet6t, a

ieleptil6si szil6rd hullad6kkal egyutt egyeb okbol nem gyUjthet6, illetve nem minosUl

telepulesi szi16rd hulladeknak.

t2l
Ha a kdzszolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a hulladek nem a

k6zszolgdrltat6 sz6llitoeszkIz,lhez rendszeresitett 6s a kdzszolg6ltatotol 6tvett

t6roloed6nyben vagy m6s gy0jtoeszkdzben kerUlt kihelyezesre, illetve a kihelyezett

tdrroloedeny a ko-zlzolg6liato Sltal alkalmazott gepi Uritesi mod.szerrel - az

ingalantulildonornak fel-r6hat6 okbol - nem Urithet6, vagy a t6roloedenyben az l1l

bdkezdesben megjeldlt anyagot, tSrgyat helyeztek el, illetve az t0lt6ltdtt, a kiUrit6st 6s

a hullad6k etszattitas6t' j6gosulta-k megtagadni. A kiUrites 6s a hullad6k

elsz6llit6sdrnak megtagadasaror a kozszolgattato az ok feltuntet6s6vel 6rtesiti az

ingalantulajdonost.- Az emiatt el nem sz6llitott hulladek elsziillit6s6rol az

ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni.

8.S

A tdroloed6nyeket szuks6g szerint, de Iegal5bb 6vente k6t alkalommal ki kell

tisztitani es fertoleniteni. dt6rol6ed6nyek rendszeres tisztit6sa 6s fert6tlenit6se az

ingalantulajdonos feladata, annak kdltsegei az ingatlantulajdonosokat terheli'

e.s

t1l
nz ingalantulajdonos koteles a t6rol6ed6nyeket a hulladek elszdrllit6sa c6ljabol a

kozszolg6ltato 6ltal megjeldlt idopontban, .. 
a. begyfijtest y691o gepj6rmtlvel

,"gLdririthet6 6s urit6sre- alkalmas helyen elhelyezni. A t6rol6ed6nyt legfeljebb a

sz6llit.rsi napot megelozo napon tg oraiol lehet kihelyezni a kozteruletre, kiv6ve a

tart6san enged6lyezett elhelyez6st.

t2l
Azokon a teruleteken, ahol a t6rol6ed6nyeket a kdzszolg6ltat6nak val6 dtad6s v6gett

k6zterglet r" - i forgalom akad5lyoz6ia, illetve varoskepi okokbol - nem lehet

kihefyezni, ott a tdr6loedenyek kihelyez6s6r6l .az.ingallantulajdonos, 
vagy kUl6n

rn.g6ffupod6s alapj6n, dij ellen6ben a kdzszolgdrltato gondoskodik'



10.s

t1t
Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyeket az ingatlan terUlet6n belul, illetve zfurhatl
helyis6gben vagy z{rhato t6rol6ban kdteles elhelyezni 0gy, hogy ahhoz illet6ktelen
szem6lyek 6s 6llatok ne ferjenek hozz6. A triroled6nyeket csak a 11.S/1/
bekezdesben megjeldlt id6tartamban lehet kozterureten elhelyezni.

t2t
Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6edenyek el6k6szito-, t6rolo helyet tisztdn
tartani, t6len a hotol megtisztitani. A begyfijt6s alkalmSval szennyezett kdzterUlet
tisztit5s6 r ol a kdzszolg6ltato koteles gondoskod n i.

t3l
Tilos a t6roloed6nyek kdrny6k6t, megkozelit6si 0tvonalat t6rgyak elhelyez6s6vel
vagy parkol6 gepjdrmtivekkel oly m6don elzbrni, amely a t6rol6ed6nyeknek a
gyakorlatban kialakult m6don torten6 urites6t akadllyozza.

IV. FEJEZET

A kdzszolgaltato jogai es kdtelezetts6gei

11.S

t1l
A kdzszolg6ltato kdteles a t6roloed6nyek kiUrltes6t kim6letesen, az elv6rhato
gondoss6ggal v6gezni.

t2t
A t5roloed6nyben okozott k6rokat a kdzszolgdrltato t6rit6smentesen koteles kijavitani,
amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hato okbol kdvetkezik be. A kozszolg6ltatonak az
ebbol eredo karbantartdsi munk6k, valamint a javitds id6tartam6rJ helyettesit6
t6roloedenyt kell biztositania. Amennyiben a kiirokoz6s nem rohat6 fel a
kozszolgiiltat6nak, a haszn6lhatatlannii vSlt tdrol6ed6nyek javit6sa, p6fl6sa, illetve
cser6je az ingatlantulajdonost terheli.

t3l
Az elhasznSlodott tSrol6ed6ny p6tlas6r6l a mindenkori ingalantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

t4t
A nagydarabos hulladek lloml, tov6bb6 a naponta szokSsosan keletkezo h6ztartdsi
hulladek mennyiseg6t meghalado falomb 6s kerti hullad6k szervezett gyrijt6s6r6l,
elsz6llitdrs6r6l es 6rtalmatlanitSsdrol /lomtalanitttsl a kozszolg6ltato evente legal6bbket alkalommal t6rit6smentesen gondoskodik. A h6ztartdli vesz6lyes hulladek
szervezett gytijteserol, elsz6llit6s6r6l 6s 6tralmatlanit6sdrr6l a kozszolgaltato terites
ellen6ben, az ingatlantulajdonossal kotott kul6n megSllapodes alapj6n gondoskodik.



t5l
A lomtalanit6s id6pontj6r6l, valamint tertlleti felosztdsdr6l a k6zszolg6ltat6 h6rom
h6ttel kordbban t6j6koztatja a telepUl6si onkormAnyzat jegyzqlt, aki errol 10 napon
belUl a helyben szok6sos m6don 6rtesiti az ingatlantulajdonosokat.

t6t
A kdzszolgiiltato a rendelet hat6lya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot a
jelen rendeletben irt szabdlyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijeldlt
hulladeklerako telepre, illetve annak drrtalmatlanitdrs6rol mds, a szakmai
kornyezetvedel m i szab6lyokat megtart6 m6don gondoskod n i.

V.FEJEZET

A k6zszolg6ltat6s d'rja

12.S

t1l
A hulladekgazddlkod6srol szol 2000. 6vi XLlll. torveny 23.S f./ pontj6ban kapott
felhatalmaz6s alapjAn a telepUl6si onkorm6nyzat mentesiti a hulladeksz6llit6sba
bekapcsolt ingatlantulajdonosokat a kdzszolgdrltat6si dijfizetesi kdtelezetts6g alol, 6s
ezAltal b iztos itja sz6m u kra a kdzszolg6ltat6s i n gye nesseget.

t2l
A telepulesi dnkormAnyzat a hulladekgazd6lkoddrsr6l sz6l6 2000. evi XLlll. tdrv6ny
59.S /1/ bekezd6senek j./ pontj6ban kapott felhatalmazies alapjfin megalkotott, a

telepUlesi hulladekkezel6si k6zszolg6ltat6si d'rj meg6llapitSs6nak r6szletes szakmai
szab6rlyair6l sz6l6 24212000. lxll.23.l Korm. rendelet 6.S 16l bekezd6seben
foglaltaknak megfelel6en a kdzszolg6ltaton6l felmerUl6 kdlts6geket, a

kozszolgsltat6val kotdtt kdzszolg6ltat6si szerz6d6sben meghatdrrozott m6don 6s
gyakorisdrggal szdrmdra - m6s forrdsb6l - megt6riti.

VI. FEJEZET

Kozteruleten keletkez6 hulladek gy0jtese 6s elszdrllit6sa

13.S

t1t
A kdzterUleteken keletkez6 h6ztartdsi 6s egyeb szil6rd hulladekot kiz6rolag a kijeldlt

hullad6klerak6ban lehet elhelyezni, amelyr6l az dnkorm1nyzal a kozszolgdrltat6s

keretein kivul, kUl6n szerz6d6s alapj6n gondoskodik.

t2t
Az illeg6lis hulladeklerak6k felsz6mol6s6rol az dnkorm6nyzat a kozszolgdtltat6s

keretein kivul gondoskodik.



VII. FEJEZET

Szab6lys6rt6si rendelkez6sek

14.S

t1l
Szabiilysertest k6vet el 6s 30.000 Ft-ig terjedo p6nzbirsdggal s0jthat6, aki:
a.l h6ztart6si hulladekot felhalmoz, vagy kdzterUletre, illetve m6s ingatlan5ra a jelen
re ndeletben meg hat6 rozott felt6tele kt6l elt616 m6don kiheryez,

b./ a telepUl6si szil6rd hulladekot nem a jelen rendeletben meghat6rozott telephelyen
helyezi el,

c./ a t6rol6ed6ny tiszt6ntart6si es fert6tlenitesi kotelezettseget elmulasztja,

d./ t6roloedenyt rendeltet6st6l elter6en haszn6l, nem h6ztart6si hulladekot rak a
tart6lyba, rothado, brizds hullad6k elsziillit5s6161 6s 6rrtalmaflanit6s6rol nem
gondoskodik,

e./ t6roloedeny mell6 - a szolg6ltat6tol v6s6rolt, jelzett zsdrk kivetel6vel - hulladekot
helyez ki.

VIII. FEJEZET

Fogalom meghatdroziisok

15.S

E rendelet alkalmaz1s6ban :

1. Ingatlan:

a kdzszolg6ltat6sba bevont terUleten fekv6 egylakiisos lak6- vagy lakds celj6ra
haszn6lt 6pUlet, a tobb lak6sos 6pUlet lakdsonk6nt, illetve a szdvetkezeti, t6rsasnazl
epUletben levo lak6s, valamint a n9m lak6s c6ljrira szolg6l6 azon helyis6gek,
amelyekben a fogyasztoi tevekenys6g sor5n huliadek k6pz6dik. Jelen rendelet
alkalmaz{s6ban ingatlannak min6sUlnek a gazd5lkodo szervezetek nem lak6s
cell1ra szolg6lo .azon helyisegei, amelyekben a fogyasztoi tevekenyseg sor6n
hullad6k kepz6dik 6s a hullad6k kezeieser6t nem gondoskodnak ;;$t.a.Sz;
bekezd6s6ben meghat6rozott m6don.

2. TelepUlesi szilSrd hulladek:

a'l h1ztart6si hulladek: az emberek mindennapi elete sor6n a lakdsokban, valamint apihen6s, UdUles c6lj6ra haszniilt helyis6gekben es a lakohilzak koz6s haszn6latf
helyisegeiben 6s terUletein, valamint az intlzm6nyekben keletkezo, veszelyesnek
nem min6sU16 hullad6k.

b./ kdzterUleti hulladek: kdzforgalm0 6s zoldteruleten keletkezo hulladek



c.l h6ztartdrsi hullad6khoz hasonl6 jellegri 6s 6sszet6telfi hulladek: gazdas6gi
v{llalkozflsokn6l keletkez6 - kUlon jogszab6lyban meghat1rozott - veszdlyesnek
nem min6sUl6 szildrd hulladek, amely ahiztartAsi hullad6kkal egyUtt kezelhet6.

3. Hullad6kgyrijt6 udvar /hulladekudvar/:

az elkUl6nitetten /szelektiven/ begyrijthet6 telepUl6si szil6rd, valamint a kUlon
jogszab6lyban meghatdrozottak szerint a vesz6lyes hulladekok 6tvetel6re 6s az
elszdllitSsig elkUl6nitett m6don tort6n6 t6rol6s6ra szolg6l6, felUgyelettel elldtott, zArt
begyrijt6hely.

4. Hullad6kgyrijt6 sziget /gyUjt6szigeV:

ahlztartttsokban keletkez5, hasznosit6sra alkalmas, kUl6nbdz6fajtitjf, elkulonitetten
gyrijtdtt, h6ztart6si hulladek begyrijtesere szolg6lo, lak66vezetben, kdzteruleten
kialakitott, felUgyelet n6lkUli, folyamatosan rendelkez6sre al16 begytljt6hely,
szabv6 nyos itott ed 6nyzettel.

5. Gy(jt6pont:

A kdzszolgdrltatds keret6be tartoz6 azon ingatlantulajdonosok telepul6si szil6rd
hullad6k6nak - meghat6rozott vagy meghatdrrozatlan id6tartamig - 6tv6tel6re kijeldlt
hely, ahonnan a kozdss6gi vagy a sz6llit6si napon kihelyezett egyeni t5rol6edenybol
tdrt6n6 elsz6llit6s6val teljesiti aklzszolg6ltato a kdzszolg6ltat6si kdtelezettseget.

6. Atrako6llom6s:

a telepUlesi szil6rd hulladek begyrijtesenek 6s sziillit6sdnak elkUldnit6s6re szolgdrlo

zArl, korUlkeritett l6tesitm6ny, ahol a telepUlesi szildrrd hulladekot a specidtlis
gy0jtdj6rmrib6l zdrt rendszerfi kont6nerbe Uritik, illet6leg a ztrt kont6nert
/felepitmenyU urit6s nelkUl a tov6bbsz6llit6sig ideiglenesen t6rolj6k.

7. TelepUlesi szil6rdhulladek lerak6 telep / a tov6bbiakban: hulladeklerakol:

mfiszaki v6delemmel letesitett, folyamatos ellen6rz6st biztosft6 rendszerrel ell6tott, a

szil6rd hulladek f6ld felszin6n vagy foldben tdrt6n6 6rtalmatlanitdrs6ra szolg6lo
mrit6rgyak 6s kiszolgdl6 letesitm6nyek osszess6ge.

8. Nagydarabos hullad6k /lom/:

a telepUl6sen a h6ztart6rsokban keletkezett azon hulladek lhitztart6si berendez6si,

felszerel6si t6rrgyak, eszkdzdk 6s anyagold, amely a kozszolgSltatdrs keret6ben

rendszeresitett t6roloedenyzetben nem helyezhet6 el.

L Biologiailag lebonthato hulladek/biohulladek/:

minden szervesanyagtartalm0 hullad6k, ami anaerob vagy aerob modon

/mikroorganizmusok, talaj6l616nyek vagy enzimek segitseg6vel/ lebonthat6.
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1 0. Vesz6lyes hullad6k:

az olyan hullad6k, amely a Hgt. 2. sz6m0 mell6kletben felsorolt tulajdons6gok kozUl
eggyel vagy tdbbel rendelkezik illetve ilyen anyagokat vagy osszetev6ket tartalmaz,
eredete, osszet6tele, koncentrdrcioja miatt az eg6szs6gre, a kdrnyezetre kock6zatot
jelent.

1 1 .Artalmatlanitils:

hulladek okozta kornyezetterhel6s csokkent6se, a kdrnyezetet vesz6lyeztet6,
szennyezo, kdrosito hat6s6nak megszUntet6se, kizirlsa - a kdrnyezet elemeit6l
torteno elszigetelessel vagy anyagi min6s6genek megv6ltoztat6s6val -, a Hgt. 3.
sz6 m 0 mel lekleteben fel sorolt elj6 r6sok va la melyi ke n e k alkalmazAsdrva l.

12. Kezel6s:

a hulladek vesz6lyezteto hat6sainak csokkent6s6re, a kdrnyezetszennyez6s
megeloz6s6re 6s kiz1rils1ra, a termel6sbe vagy a fogya-sztasba torteno
visszavezet6s6re irSnyul6 tev6kenys6g, valamint a 

-kezel6st 
megvalosito elj6r6s

alkalmazasa, bele6rtve a kezel6l6tes itmenyek ut6gondoz6rs6t is.

13. Begyrijtes:

a hullad6knak a hullad6k birtokosaitol torten6 Stvetele a hullad6k birtokosa vagy a
begytijt6 telephely6n, tovdbb6 a begyrijt6helyen /gyrijt6pontokon, nulladet<gir.jjto
udvaron, t6rol6-, kezelotelepen/ 6s a tov6bbi 

- 
kezel6s erdekeben tOleho

osszegyrijt6s, v6logat6s a begyfijto telephelyen.

14. Sz6llitas:

? hullad6k telephelyen kivUli mozgat6sa, bele6rtve a sziillitmdnyozdst 6s a
fuvaroz6st is.

1 5. KozterUlet kezeloje: Szalatnak k6zs6g Onkormdn yzata

IX. FEJEZET

Hatiilyba leptet6 6s dtmeneti rendelkez6sek

16.S

tlt
E rendelet 2003. janudr 1. napj6n lep hatdlyba.

t2l
Az ingatlantulajdonosok a szabvdnyog lalgpeo6nyeket 2003. febru6r 1. napj6ig
kotelesek beszerezni. A k6zszolg6ltat6 2003. febru6r 1. napj6t kovet6en a nem
szabv6nyos, illetve az irlsbeli szerz6destol eltero t6rol6edenyben levo hulladek
elsz5llit6sat jogosult megtagadni.



l0

t3l
E rendelet hat6lybalep6s6vel egyidejfileg, az onkormdnyzat m6dositott
5/1991 .lXl.2.lszAm[, a kornyezetv6delemr6l szolo rendelete 3.S-a - amely a ,,Szem6t
t6rol6sa, sz6llitdsa, elhelyez6se" alcimet viseli - hat6lydt vesziti.

Szalatnak, 2002. december 5.

Radics J6zsef
polg6rmester

A rendelet kihirdetve:
Szalatnak 2002. december 20.

Havasin6 Szokoly Zsuzsanna
jegyzo

Havasin6 Szokoly Zsuzsanna
jegyzS


