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a hullad6kgazd6lkoddsi feladatokr6l.

Szaporcai Kcizs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6test0lete a helyi 0nkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV. t6rveny
10tv.; tO. $ (l) bekezddsdben, valamlnt a hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. tdrveny (Hgt.) 23. g-
6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n kiildnds figyelemmel a 24212000. (XII.23.) Kormdny rendeletben, valaminr a
21312001. (xl. 14.) Korm6ny rendeletben foglaltakra az alihbi rendeletet alkotia:

I. Fejezet

Altal6nos rendetkez6sek

(l)

(2)

(3)

l.$

Jelen rendelet cdlja, hogy Szaporca ktizsdg kdzigazgatisi tertiletdn a lakossdg egdszsdg6nek vedelme,
valamint a kcizsdg termeszeti ds 6pitett kcimyezetdnek meg6vdsa drdekdben a tel-eptilesi szil6rd
hulladdkra vonatkoz6 kdzszolg6ltatdst ds annak kdtelezri igdnybevdteldt biztositsa, illetve az ezekkel
kapcsolatos feladatokat es hatdskdrriket, jogokat - di kotelezettsdgeket, tilalmakat 6s
j o gkd vetkezmenyeket a he lyi saj 6toss6goknak me g fe lel ci en r endezze.

A rendelet hatdlya Szaporca kOzsdg kdzigazgatisi tertiletdn beliil rendszeres hulladdkszallit6sba bevont,
helyi kcizszolgdltatilssal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosair a vagy haszn6l6ira
( tov6bbiakban egytitt:,,ingatlantulajdonos") terjed ki.
A rendszeres hulladdksz6llit6sba bevont ter0letek jegyzekdtaz l. sz6mri melldklet tartalmazza.

A kcizszolg6ltatds az ingatlantulajdonos 6ltal a kdzszolgdltat6 sz6llit6 eszk'zeihez rendszeresitett
gytijttied6nyben' vagy a rendeletben megieldlt egydb m6don az ingatlanon osszegyrijtcitt ds a
kozszolgiitat6 rendelkez6sdre ds rendelkezdsdre boci6tott telepiildsi szi-ierd hulladdk f,.gy,ijterr. e,
rendszeres, illetve alkalmi elsziillit6s6ra; az ingatlanon dsszegyrijidtt lomtalanit6s k6r6be vorii teleptil6si
szil6rd hulladdk - a kdzszolgaltat6 6ltal meghat6rozott id6pontban ds helyen tdrtdn6 - begytijtdsdre ds akcizszolg6ltat6 dltali elszrillit6s6ra; hullad6kkezel6 telepek, hulladdklerak6k ds a hullad6k
ilrtalmatlanitds6t szolgdl6 ldtesitmdnyek l6tesitdsdre, mtikodtetdsdre ds iizemeltet6sdre; valamint a fent
meghat6rozottak szerint gytijtott, ds elszrillitott telepiildsi szil6rd hulladdk 6rtalmatlanitris6ra teried ki.

2.$
A rendszeres hulladdksz6llitdsba bevont teriileten az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben
meghat6rozotak szerintjogosult 6s kdteles igdnybe venni a helii kozszoig6ltat6st.

Gazddlkod6 szervezet akkor k0teles a helyi 
.kdzszolg6ltatris igdnybev6tel6re, ha a gazdas;gi

tevdkenysegdvel Osszefiiggdsben keletkezetr telepiilesi szilaid hutlaOelanif kezeldsdr6l '
(hasznosit6s6r6l vagy iirtalmatlanit6srir6l) a Hgt. 13. g-6ban foglaltaknak megfelel6en nem
gondoskodik.

A helyi kdtelez6 kOzszol96ltat6sra vonatkoz6 k0zszol96ltat6si szerzrid6s l6trej0n a kozszo196ltat6s elsciigdnybevdteldvel.

(l)

(2)

(3)



(l)

(2)

(3)

(4)

II. F'ejezet

A ktizszolgdltat6s ell6t6s{nak rendje

3.$
Szaporca kdzs69 dnkorm6nyzatdnak kdpviselcitestiilete a telepiildsi szil6rd hulladdk tekintetdben
fenniill6, a hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6s megszervezdsdre 6s fenntart6s6ra ir6nyul6 kdtelezettsdge
teljesitdsdnek drdek6ben 6n6ll6 kdzszolg6ltat6st szervez.

Szaporca krizsdg klzigazgatisi terUletdn a hulladekkezel6si kdzszolg6ltat6s teljesit6sdre kizdr6lagosan
jogosult hulladdkkezel6 a Kaposv6ri V6rosgazd6lkod6si Rt. Kaposv6r (elen rendeletben:

Krizszolg6ltat6).

Telepiildsi szil6rd hullad6kot csak az erre a cdlra kijeliilt 6s legdlisan miikddtetett hulladdklerak6 telepen

- jelenleg a sellyei, harkdnyi vagy mds engedellyel rendelkez6 hulladdklerak6ban a vonatkoz6

tizemeltetdsi szab6lyok 6s el6ir6sok szigoru betart6s6val szabad elhelyezni.

Az onkorm6nyzat sztiks6g eseten gondoskodik a krizszolg6ltat6 javaslata alapj6n a gyrijtdpontok,

valamint a lerak6hely kijeldldsdrdl, a l6tesitmdnyek megval6sit6s6r6l ds mtik<jdtetds6r6l a

kbzszolgiitat6 ritj6n, valamint biztositja a kcizteriilet hasznillatit az indokolt mennyisdgri gyrijttiedeny

kihelyez6sdhez, t6rol6s6hoz 6s megkcizelitdsdhez.

4.$

A hulladeksz6llit6si kcizszolgdltat6s ig6nybevdtele hetente egy alkalommal kdtelez6.

A szervezett k0zszolg6ltat6st ig6nybevevdk sz6m6ra a szabv6nyos t6rol6eddnyek haszn6lata ktitelezti.

A szabviinyos t6rol6eddnyek az dnkorm6nyzat tulajdon6t kdpezik, az ingatlan tulajdonosok a

haszn6latukba ritadott t6rol6eddnyekdrt a mindenkori beszerzdsi 6r erejdig teljes anyagi felel6sseggel

tartoznak.

s.$
A k6zszolg6ltat6 a telep0l6s szil6rd hulladdkot heti egy alkalommal kdteles elsz6llitani. A sz6llit6s m6dj6r6l es

idejdr6l azingatlantulajdonost a k6zszolg6ltat6 - bel6t6sa szerint - ir6sban vagy ki)zzdtdtel rid6n t|j|koztatja.

III. Fejezet

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kdtelezetts6gei

6.$.

Az ingatlantulajdonos k6teles Szaporca kcizs6g <inkormdnyzata 6ltal szervezetett kcizszolg6ltat6s

ig6nybiveteldre: az ingatlan6n keletkez6 telepiildsi szil6rd hulladdk e rendeletben el6irtak szerinti

gy,i1teret., valamint a sz6llit6si napokon elsz6llit6s cdlj6b6l a kdzszolg6ltat6nak tttrtdn6 6tadbs6ra.

Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkez6 vagy birtokdba kertilt telepiil6si szil6rd hullad6kot a

k6rnyezetet szlnnyez{sdt megekiz6, k6rositds6t kizinl m6don kdteles gyfijteni, 6s ahhoz a

k6zslolgiltat6 sz6llit6eszkd z\hez rendszeresitett tdrol6eddnyt kdteles igdnybe venni'

Az ingatlantulajdonosnak a hullad6k m6sok 6let6t, testi dpsdget eg6szs6g6t 6s j6 k6zdrzetdt ne

veszdlyeztesse, a termdszetes 6s dpitett ktimyezetet ne szennyezze, a ndv6ny- 6s 6llatvil6got ne

kiirosiisa, a kdzrendet es a kdzbiztonsagot ne zavarja,6s az ingatlan6n keletkez6 hulladek mennyisdgdt

alacsony szinten tartsa.

(l)

(2)

(3)

(l)

(2)

(3)



(4) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyben az ingatlanon szok6sosan keletkez6 hulladdkot t6m6ritds ndlkiil
fgy helyezheti el, hogy annak fedele z6rhat6 legyen, valamint
kdzszolg6ltat6 alkalmazottainak egdszsdgdt ne veszdlyeztesse, a gdpi
berendezdst ne kdrositsa.

aza
0rit6st

hulladdksz6llit6s sor6n a
ne akaddlyozza, az iiritiS

(5)

(6)

A t6rol6eddny melld hullad6kot elhelyezni csak a kcizszolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelzdssel ell6tott zs6kban
lehet. A jelzett zshk 6ra tarralmazza a telepiildsi hulladdk elsz6llit6s6nak, kezelds6nek ds
rirtalmatlanit6sdnak kciltsegdt.

Ha a tdrol6ed6ny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely dsszet0mdr0d0tt vagy befagyott, vagy a
benne l6v6 hullad6kot rigy dsszeprdseltdk, hogy emiatt a t6rol6eddnyt az eliiirt m6don kiiiriteni nem
lehet, a tulajdonos kdteles a visszamaradt hulladdkot fellazitani 6s a t6rol6eddnyt haszn6lhat6v6 tenni.

7.$

A t6rol6eddnyben tilos olyan anyagot elhelyezni ( fon6 hamu, mar6-, m6rgez6 anyag, 6llati hulla,
folyekony vagy befagyott zsiraddk, gyuldkony vagy robban6 anyag, k6 6s Epulettctimlteh nagyobb
terjedelmil, srilyri t6rgy, stb.), amely veszllyezteti a hulladdksz6llit6ssal loglalkoz6 aikalmazott
egdszsdg6t, megrongiilhatja a gytijt6berendezdst, 6rtalmatlanit6sa sor6n veszdlyeztelheti a kcimyezetdt, a
telepiildsi szil6rd hullad6kkal egytitt egyeb okb6l nem gyrijthet6, illetve nem min6siil telepiildsi szil6rd
hulladdknak.

Ha a kdzszolgtrltat6 ,alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a hulladdk nem a k6zszolg6ltat6
sz|llitieszklzdhez rendszeresitett 6s a k6zszolgiltat6t6l atvett t6rol6eddnyben vagy m6s
gnijtcieszkOzben keriilt kihelyez6sre; illetve a kihelyezett t6rol6eddny ak1zszolg1ltuiO attut alkalmazotr
g6pi tiritdsi m6dszenel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l - nem iirithet6; vagy a
t6rol6eddnyben az (l) bekezddsben megjel0lt anyagot,tfurgyathelyeztek el; illetve a tflt0lt6tr, a kitiritdst
6s a hulladdk elsz6llit6s6t jogosultak megtagadni. A kitiritds ds a hullad6k elsz6llir6s6nak
megtagad6s6r6l a kdzszolgtitat6 az ok feltiintet6sdvel drtesiti az ingatlantulajdonost. Az emiattel nem
sz6llitott hulladdk elsziillit6s6r6l az ingatlantulajdonos koteles gondoikodni.

(l)

(2)

A t6rol6eddnyeket sziiksdg szerint,
t6ro16ed6nyek rendszeres tisztit6sa
ingatlantulaj donosokat terheli.

8.$

legal6bb dvente 3 alkalommal ki kel tisztitani ds fertritleniteni. A
fert6tlenitdse az ingatlantulajdonos feladata, annak kdltsd sei az

de
ds

(l)

(2)

e.$

Az ingatlantulajdonos kdteles a. t6rol6eddnyeket a hulladdk elszrillit6sa c6lj6b6l a kcizszolg6ltat6 iiltal
megieldlt iddpontban, a leeryj1d.st vdgzt5 gdpjirmiivel megkrizelithet6 6s tiritdsre alkaltas helyen
elhelyezni' A t6rol6eddnyt legfeljebb a sz6llit6si napot megeld;6 napon este 8.00 6r6t6l lehet kihelyezni
a kdzteruletre, kivdve a tart6san engeddlyedzen elhilyezdsi

Azokon a teriileteken, ahol a t6rol6eddnyeket a kOzszolgdltat6nak val6 6tad6s vdgett kdzteriiletre - aforgalom akadillyozisa, illetve v6roskdp okokb6l - n"* lehet kihelyezni, o-tt a t6rol6eddnyek
kihelyezdsdr6l az ingatlantulajdonos, vagy kiilOn megiillapod6s alapj6n, dij ellendben a k6zszolg6ltat6
gondoskodik.



(l)

(2)

(3)

10.$

Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyeket az ingatlan teriiletdn, illetve z6rhat6 helyis6gekben vagy
z6rhat6 t6rol6ban kdteles elhelyezni irgy, hogy ahhoz illetdktelen szemdlyek 6s 6llatok nem fdrjenek
hozz6. A t6rol6eddnyeket csak a 11. g (l) bekezddsdben megjeldlt id6tartamban lehet kozteriileten
elhelyezni.

Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6eddnyek el6kdszit6-, t6rol6 hely6t tiszt6n tartani, tdlen a h6t6l
megtisztitani. A begytijtds alkalmiival szennyezett kdzteriilet tisztit6s6r6l a kcizszolgdltat6 kdteles
gondoskodni.

Tilos a t6rol6eddnyek k0rnydk6t, megkdzelit6si ftvonal6t t6rgyak elhelyezdsdvel vagy parkol6
gepj6rmrivekkel oly m6don elzhmi, amely a t6rol6eddnyeknek a gyakorlatban kialakult m6don tOrtdnd

iiritd s 6t akadLly o zza.

IV. Fejezet

A kiizszolgiltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

ll.$

A kdzszolg6ltat6 kdteles a t6rol6ed6nyek kiiiritds6t kimdletesen, az elvirhat6 gondossdggal v6gezni.

A t6rol6eddnyben okozott k6rokat a k6zszolg6ltat6 tdritdsmentesen kdteles kijavitani, amennyiben a

k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A k0zszolg6ltat6nak az ebb6l ered6 karbantartAsi

munk6k, valamint a javit6s iddtartam6ra helyettesitci t6rol6eddnyt kell biztositani. Amennyiben a

k6rokoz6s nem r6hat6 fel a kdzszolgdltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v61t t6rol6eddnyek javit6sa, p6tl6sa,

illetve cser6je az ingatlantulajdonost terheli.

Az elhaszndl6dott tdrol6ed6ny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.

A nagydarabos hulladdk (lom), tov6bb6 a naponta szok6sosan keletkez6 hhztartisi hulladdk

mennyisdgdt meghalad6 falomb 6s kerti hullad6k szervezell gyujtdsdr6l, elsz6llit6sdr6l es

iirtalmatlanit6s6r6l ( lomtalanit6s) a kdzszolgfrltat6 dvente legal6bb egy alkalommal t6ritdsmentesen

gondoskodik. A hhztartdsi veszdlyes hulladdk szervezett gytijtds6r6l, elsz6llit6s6r61 es

6nalmatlanit6s6r6l a k6zszolg6ltat6 t6ritds ellen6ben, az ingatlantulajdonossal kdtdtt ki.ilcjn

meg6llapod6s alapj 6n gondoskodik.

A lomtalanit6s id6pontj6r6l, valamint teriileti feloszt6s6r6l a kozszolg|ltat6 egy hdttel kordbban

tif|koztatja a telepiildsi onkorm6nyzat jegyzojlt, akik en6l haladdktalanul a helyben szok6sos m6don

drtesiti az ingatlantulajdonosokat.

A kdzszolg6ltat6 a rendelet hat6lya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hulladdkot a jelen rendeletben irt

szab{lyok szerint k6teles rendszeresen elszdllitani a kijel0lt hulladdklerak6 telepre, illetve annak

6rtalmatlanit6s6t6l, m6s, a szakmai kcirnyezetv6delmi szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.

(l)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)



(1)

(2)

V. Fejezet

A kiizszolgfltat6s dija

12.$

A hulladdkgazd6lkod6sr6l s2616 2000. dvi XLIII. tdrvdny 23. $ f) pontj6ban kapott felhatalmazils
alapj6n az Onkorm6nyzat mentesiti a hullad6ksz6llitrlsba bekapcsoli ingatlantulajdonosokat a
kiizszolg6ltatfsi dfifizet6si kiitelezetts6s al6l, 6s ez6ltal biztosida sz6mukra a kbzszolgdltat6s
ingyeness6gdt.

A telepiildsi Onkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkodrisr6l sz6l6 2000.6vi XLI[. torvdny 59. g (l)
bekezd6sdnek j) pontj6ban kapott felhatalmazis alapjdn megalkotott, a telepiildsi hullad6kkezeldsi dij
meg6llapit6s6nak rdszletes szakmai szab6lyair61 sz6l6 24212000. (XIL23.) Korm. rendelet 6. g (6)
bekezddsdben foglaltaknak megfelelSen a kdzszolg6ltat6n6l felmeriil6 kdltsdgeket, a k6zszolg6ltat6val
kotcitt k6zszolg6ltat6si szerzrid6sben meghat6rozott m6don 6s gyakoris6g gal sz6m6ra- mris fo-nesbot -megt6riti.

VI. Fejezet

Kiizteriileten keretkez6 huilad6k gyiijt6s 6s erszdilitdsa

(l)

(2)

13.$

A kdzteriileteken keletkez6 hdztartdsi ds egydb szil6rd hulladdkot kiz6r6laga kijelilt hulladdklerak6ban( 3 $ (3) bek.) lehet elhelyezni, amelyr6l az Onkorm6nyzat a klzszolgdltat6s keretein kivul, ktilon
szerz6d6s alapjdn gondoskodik.

Az illeg6lis hulladdklerak6k felsz6mol6s6r6l az dnkorm6nyzat a klzszolg1ltatris keretein kiviilgondoskodik.

VII. Fejezet

Szab6lys6rt6si rendelkez6sek

(l)

a.)

b.)

c.)

l\U.,'

e.)

14.$

Szabiilys6rtdst kovet el ds 30.000 Ffig terjed6 pdnzbirs6ggal srijthat6, aki:

hdztartdsi hullad6kot f9.lha]moz vagy kdzteriiletre, illetve m6s ingatlan6ra a jelen rendeletbenmeghat6rozott feltdtelekt6l elt6r6 m6don kihelyez /6. $ (3 ) bek./,

a telepiildsi szil6rd hulladdkot nem a jelen rendeletben meghat6rozott telephelyen helyezi el /3. g (3)bek./,

a t6rol6eddny tiszt6ntart6si ds ferttitlenit6si kdtelezettsdgdt elmulasztja / g.g /,

t6rol6eddnyt rendeltetest6l eltdrden haszn6l, nem htutart(rsi hulladdkot rak a tart6lyba, rothad6, biizoshullad6k elsz6llit6s6r6l ds 6rtalmatlanit6s6r6i nem gondoskodik /7.g ( I ) bek./,

tarol6eddny mell6 - a szolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelzett zsilkkivdteldvel - hulladdkot helyezki / 6.(5.) bek./



(2) A kciztertilet feliigyelet l0 ezer Ft-ig terjed6 helyszini
pontj aiban megj elOlt szab6lysdrtdsek elkdvet6it.

birs6ggal srijthatja az lIl bekezdds a, d, e

VIII. Fejezet

Fogalom meghatirozdsok

1s.$

E rendelet alkalmaz6sriban:

l. Ingatlan: a kdzszolg6ltat6sba bevont tertileten fekv6 egylak6sos lak6- vagy lak6s clljira haszn6lt epiilet, a

tdbb lak6sos 6ptilet lak6sonk6nt, illetve a szdvetkezeti t6rsash6zi 6piiletben ldv6 lak6s, valamint a nem lak6s

c|ljdra szolg6l6 azon helyis6gek, amelyekben a fogyaszt6i tevekenysdg sor6n hullad6k kdpzcidik. Jelen

rendelet alkalmazlsihan ingatlannak minristilnek a gazd6lkod6 szervezetek nem lak6s clljira szolg6l6 azon

helyisdgei, amelyekben a fogyaszt6i tev6kenys6g sor6n hulladdk kdpztidik 6s a hullad6k kezeldsdr6l nem

gondoskodnak az 6r. 3. 5 l2l bekezddsdben meghat6rozott m6don.

2. Telepiil6si szil6rd hullad6k:

3.

4.

a,/ hdztartdsi hulladek: az emberek mindennapi 6lete sordn a lak6sokban, valamint a pihen6s, iidiiles

cdlj6ra haszn6lt helyis6gekben ds a lak6hbzak kdzds haszn6latri helyis6geiben ds teriiletein, valamint az

int6zmdnyekben keletkez<i, veszdlyesnek nem min6stilti hullad6k,

b.l kcizteri)teti hulladdk: ktizforgalmir €s zcildteriileten keletkezti hulladdk,

c.l haztartasi hultaddkhoz hasonl6 jeltegii ds dsszetdtelti hulladdk: gazdasdgi villlalkoz6sokn6l keletkez6 -
kiilin jogszab6lyban meghat6rozoti - veszelyesnek nem min6siil6 szil6rd hullad6k, amely a h6ztart6si

hullad6kkal egyiitt kezelhet6.

Hullad6kgyfijtd udvar ( hullad6kudvar): az elkiilOnitetten (szelektiven) begytijthet6 telepiildsi szil6rd'

valamint a'ltittrn jogszab6iyban meghat6rozottak szerint a vesz6lyes hulladdkok 6tvdtelere 6s az elsz6llit6sig

elkiil6nitett m6don ttirtdn$ t6rolds6ra szo19616, feliigyelettel ell6tott, z6rt begytijt6hely.

Hullad6kgyfijt6 sziget (gyfijt6sziget)z a hlztart6sokban keletkez6, hasznosit6sra alkalmas, ktildnbrizti

fajt6jf, etktilOniteuen gy,IjtOit, hlf,3tartisi hulladdk begyrijt6s6re szolg6l6, lak6dvezetben, kdztertileten

kialakitott, feliigyelet nattiti, folyamatosan rendelkezdsre 6116 begytijt6hely, szabv6nyositott eddnyzettel'

Gyiijt6pont: a k0zszolg6ltat6s keret6be tartoz6 azon ingatlantulajdonosok telepiilesi szil6rd hulladek6nak -
meghat6rozott vagy mJghat6rozatlan idotartamig - 6tvdtelere kijeltilt hely, ahonnan a ktizdssdgi vagy a

szellitasi nupon kih"lyJzett egy6ni t6rol6ed6nyb6l t0rten6 elsz6llit6s6val teljesiti a kdzszolg6ltat6 a

kdzszolg6ltat6si kOtelezettsdgdt.

Atrak66llom6s: a telepiil6si szil6rd hulladdk begytijt6sdnek ds sz6llit6s6nak elkiilOnitdsdre szolg6l6 zhrt'

k6riilkeritett ldtesitmdny, ahol a telepiildsi szilar'd hullad6kot a speci6lis gytijtiijdrmribol .z\rt rendszeni

kontdnerbe uritik, illetoleg a zhrt kont6nert ( feldpitmenyt) iiritds ndlktil a tov6bbsz6llitdsig ideiglenesen

t6rolj6k.

Telepiil6si szilird hullad6k lerak6 telep (tov6bbiakban: hullad6klerak6): mtiszaki v6delemmel

l6tesitett, folyamatos ellen6rzdst biztosit6 rendszerrel ell6tott, a szil6rd hulladdk ftild felszindn vagy ftildben

t6rt6n6 6rtalmatlanit6s6ra szolg6l6 mtit6rgyak ds kiszolg6l6 ldtesitm6nyek 6sszess6ge.
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8. Nagydarabos hullad6k (lom): a telepiildsen a h6ztart6sokban keletkezett azon hulladdk (h6ztart6si
berendezes, felszereldsi t|rgyak, eszkdzcik 6s anyagok), amely a kcizszolg6ltat6s keretdben rendszeresitett
t6rol6ed6nyzetben nem helyezhet<i el.

9. Biol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalmri hulladdk, ami anaerob
vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talaj6l6l6nyek vagy enzimek segftsdgdvel) lebonthat6.

10. Vesz6lyes hullad6k: az olyan hullad6k, amely a Hgt. 2. sz6mri melldkletben felsorolt tulajdonsrigok kdziil
eggyel vagy tdbbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy cisszetevciket tartalmaz, eredete,0sszet6tele,
koncentr6ci 6j a miatt az e glszsdgr e, a kOrnyezetre kock6zatot j elent.

ll. Artalmatlanft{s: a hulladdk okozta kdmyezetterhel6s csOkkentdse, kcimyezetet veszdlyeztet6, szennyezo,
k6rosit6 hat6s6nak megszi.intetdse, kizbrdsa - a kOrnyezet elemeit6l t0rtdn6 elszigeteldssel vagy anyagi
min6sdgdnek megv6ltoztat6s6val -, a Hgt. 3.- sz6mir mell6kletdben felsorolt elj6r6sok valamelyikdnek
alkalmaz6s6val.

12. Kezel6s: a hulladdk okozta ktirnyezetterhelds csdkkentdsdre, a komyezetszennyezds megel6zds6re 6s
kizhrilsdra, a termeldsbe vagy a fogyaszt6sba tdrt6n6 visszavezet6sdre ir6nyul6 tev6kenysdg, valamint a
kezel6st megval6sit6 elj6r6s alkalmaz6sa, bele6rtve a kezel6 ldtesitmdnyek ut6gondoziis6t is.

13. Begyiijt6s: a hulladdknak a hulladdk birtokosait6l tcirt6nri 6tvdtele a hulladdk birtokosa vagy a begytijt6
telephelydn, tov6bb6_ a begytijt<ihelyen ( gyrijt6pontokon, hulladdkgyrijtd udvaron, t6rol6-, tcezetOtetep-enies
a tov6bbi kezel6s 6rdek6ben tdrtdn6 cisszegyrijtds, v6logat6s a begyrijtO telephely6n.

14. Szfllitds: a hulladdk telephelyen kiviili mozgat6sa, beledrte a szhllitm1nyoz6st ds a fuvaroz6st is.

15. A kiizteriilet kezel6je: az Szaporcai Onkorm6nyzat

IX. Fejezet

Hat{lyba l6ptetd 6s 6tmeneti rendelkez6sek

16.$

E rendelet 2003. janudt l. napjrln ldp hat6lyba, rendelkezdseit e napt6l kell alkalmazni.

Szaporca, 2002. december 20.

Kov6cs J6nos
polg6rmester

Zdraddk

Kihirdetve: 2002. december 21.

Orm6din6 Konyh6s Gydrgyi
kdrjegyzd

Orm6din6 Konyh6s Gydrgyi
kdrjegyz6


