
\/r t1 t-t-tt\I('ttt rt-
\

sZENTBoRBAS onroHuAt tyzar
xtpvrspt o-testUret[NBx

6.121J04.0v.30.)
rendelete

a telepiil6si szildrd hullad€kkal kapcsolatos hullad€kkezel6si
helyi kiizszolg6ltat6srril 6s a kiizteriiletek tiszt6ntart6s616l

SZnnffOnnAS Kdpvisclci-tcstiiletc a hulladikgazdrllkodrisr6l sz6l6 2000. ivi XLIIL Tv. ( a rovdbbiakban Hgt,) 21. $ (1)
bekczdisiben kapott fclhatalmazds alapjdn is a tclepiilisi lrullaclikkezeldsi kozszolg6ltatdsi clij rncg6llapit6s6riak teszjcici
szakmai szabrilyairdl sz6l6 24212000. (Xl. 23,) Korm. szdmri rcnclclct (a toviibbiakban:lt) rcniclkeil:sei,re ligyclcmmcl az
al 6bbi rendcletet alkotja:

l. r6sz
Bevezetii rendelkez€sek

I. FEIET-ET
Az onkormilnyzati rendcl eti sz-ab6lyoz6s c6lja

t. $.

.lelen rcndelct cdlja
a) Szentborbds lakoss6ga cgiszsiginek videlnrg terrniszcti Cs dpitett kdrnyez-ctinek rncg6vasa a

hulladikgazd6lkod6s cszkozeivel,
b) Szentb0rb6s kornyezctc hullaclik dltal okozott tcrhelisinck minirnaliziililsa, szcltnyezettsiginek clkcri.ilisc

irdckibcn a kipz6dcitt hulladik ntcnnyisigdnck 6s vcszilycss6ginek cscikkcntisc, a kcletkczci-lrullad6k minil
nagyobb arany0 hasznosit6sa, a hulladik k<irnyezctkimclcl rirtahnatlanitdsa

Az <inkornt6nyzati rendelet cilj6nak clirise irdck6ben Szentborbds kdzigazgat6si tcri.iletdn minden tcvikenys6get fgy
kell gyakorolni, hogy
a) a k<irnyczctdt a lchct6 lcgkiscbb nrirtikbcn tcrhcljg illctvc a kdrnyezet terhclesc is ig6nybcvdtcJe csdkkcnjerlb) biztositsa a kelctkez6 hulladdk nrennyisiginek is rninSsdginck nrcgfclJ6 kczclis6t, hasznositiis6t,

6rtalmatlanftdsii L

Szentborbds onkormdnyzata a hullacl€kgazcliilkod6si cdlok elirise drclekiben irv6nycsiti a hullad6kgazc1rllkocldsrtll
sz6l6 2000. 6vi XLlll. ttirvinyben foglalt alapclvckct, meghat6roz-za a hulladdkgazd6lkocl6s k<iriben a harriskcir€be
tartoz6 kdrddsckben a hulladikgazdalkod6s illtal6nos k<ivetclminycit, az irintettek jogait is kcitelczettsdgert.

2.$

Az <inkormiinyzat hulladdkgazd6lkodassal risszcfiigg6 fclactatait a lrullaclikgazclalko<ldsrol szol6 2000.6vi XLIll.
torvinybcn (tov6bbiakban: Hgt.) 6s a l{gt. fclhatalmaz6sa alapjin kiadott vigrchajt6si tipusri jogszaSiilyokban tbglaltak
hal|rozzitk neg Az- <inkonndnyzatot rnegillet6 felaclatok elldtdsa - jogizabdly cttcrO renJcttezise lri6ny6lian -Szentborbfs Onkorrniinyzata K6pvisel6- testfilctinck (tovdbbiakban: t(Zp-visel6- rcsti,iler hat6sk<jrc.

nogur,lli lflil?,i,""*
3.$

(l) Telepiil€siszildrdhullad6k:
a) a biz-tartAsi hulladik: az embcrek mindcnnapi 6lete sor6n, a lak6sokban, a pihcn6s, iidfilis c6lj6ra haszn6lt

hclyisigekbcn is a lak6h6zak k<izds haszn6latrl helyisigcibcn es tcriilctein, valarnint az int6zrn€nyekben kelctkczr1,
veszilyesrrek nern rnincisi.il6 hulladik,

b) a koztcri,ilcti lrulladik: kdzforgalrn! 6s zoldteri.ileten keletkez6 hullacl€k,
c) a lriiztart6si hullad6klroz hasonl6 jellcgti 6s dsszctitclii hullaclik: gaz<lasAgi v6llalkoz6sokn6l kcletkezci vcszilycsnek

nern min6sii16 szil6rd lrulladdk, arncly a hdztartdsi hulladdkkal egyiitt kczellret6.

(2) Egy6b szildrd hullad6k: a h6ztartdsi hulladikn6l rncghatiirozottak szerint kcletkczctt hulla4ik k6zi1l nenr rnin6siil
h6ztartiisi lrulladdknak, a jlg a 116, a s6r, az ipiilct, vagy cgycs riszeinek mcgrongal6cliisdb6l, bont6s6bdl, illctvc
lavitiistib6l sz{rmazo nagyobb rnennyis6gi.i anyag, a kerti is gazclasilgi miivJlis ior6n a hazrartasi trulladikra
rneghatdrozott mennyisdg felett keletkczett hullacl€k 6s a nagyobb rniretii elhaszn6lt t6rgy (birtordara\ szalnrazs6k
tartalnr4 stb.)

(3) Nagy darabos hulladdk (tonr): a tclcpiil€sen a h6ztartdsokban kclctkezcrt azon lruiladdk (llAz-tarrilsi bcrcn.lezisi,
fclsz-crclisi t6rgya( eszkdzcjk is anyagok), amcly a kcizszol96ltat6s kcretibcn rcnclszercsitctt lyiijt6cclinyzetbcn rrclr
helyezhct6 cl tigy, ltogy a gyiijt6eddny ziirhat6 6s rendcltctisdnek rncgfclcl6en haszndllrat6 ,rruri.!on.

\!) fpit€si tiirlnel€k:6pitisbcil, bontisb6l szfurnaz6 anyag feltivc, ltogi aznern veszelyes lrulladik.(5) Vesz6lyes hullad€k: az-olyan hulladik, amely a l-tgi.2. szamu ritltetlctiben felsorolt tulajdonsiigok kcizi.il eggyel
vagy tobbel rcndc.lkczik, illctve ilycn anyagokat vagy <isszetcv6kct tartalrnaz, cre4lctc, ossietitclg konccntr6cida
miatt az cgiszsigrg a kcirnyezetrc kockdzatot jelent.

(1)

(2)

(3)
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(6)) Felfllitdsi hely: az cgycs ingatlanokon bcliil fc.Lillitott lrulladikgyiijtd cdinyek helye.
(7) UrftGsi hely: az a hely (t6bbnyire k6ztcrtilet), ahol a lrulladdkgyiijt6 ed6nyek gdpjrirnrtirc t6rtdn6 iiritisc tcirtinik.
(8) Hullad€kkezeldsi kiizszolg6ltat6s: a rendelet hatdlya al6 tartoz6 telcpiildsi szilirrd hulladiknak az

ingatlantulajdonosokt6l a krizszolgdltat6 dltal tdrtdn6 rendszcrcs bcgyiijtise, elsdllf tisa, a hullad6k cgycs
<isszetev6inek elk0l6nitcttcn tdrt6n6 gytijtisc, iirtalmatlanitdsa, valarnint hulladikkezelci tclep, hutladiklerak6,
Irulladikgyiijtci udvar 6s hullad6kgytilt6 sziget letcsitise 6s rniikcidtetdse.

(9) Gyiijtds: a tclcptlisi szildrd lrulladik rcndczett cisszcszeddse, vAlogatdsa a tovdbbi kezcl6src tcirtinci clszdllitds
6rdekibcn.

(10) Ktizteriilet: kdzhaszndlatra szolgdl6 rnindcn olyan illami vagy cinkornriinyzati tulajdonban 6116 tertilct, arnelyct a
rcndcltetisinek rnegfelelcien (ktilcincisen kridckcdis biztositdsa, pihen6- 6s ernl6khelyek, kdzrn0vek elhclyezise, stb.

ciljdra, bcledrtve az ilyen zOldtcrtiletet is) bdrki haszniilhat, is az ingatlan-nyilvdntartds ekk€nt tart nyilviin,
Egydb (magin) ingatlanoknak a kridorgalorn szdm6ra - arr6l sz6l6 k0lcin szcrztidCs (okirat) kerctei kcizcitt -- a

tulajdonos (vagy bcjegyzctt haszndl6) dltal mcgnyitott 6s kijckilt rdszc.
( l l ) .l6rda: gyalogos kcizlekedisre szolg{ld szildrd burkolatf, az ingatlan telekhatilra es az rittcst sz€le kcizcitti Littcriilct,

sziliird burkolat hiilnydban az ingatlan mcllctti l,2Eter (min.0.75 m max. 1.50 rn) szdlcs tcrtiletsav tckintend6 ilycn
teri..ilctnek.

(12) JirdAhoz tartoz6 teriilet: A j6rda teriiletin kivtil a szildrd ttburkolattal elLitott ter0letrdsz 6s a jdrdaszeg6ly kcizcitti
vdltoz6 szClcssigii 6s rnin6sigti (pl. rn€g 0rcs, ftives vagy virdgos) sdv, kivdve a kcizut tartozikAt k|pez6, az rittcst

rnelletti padk6t 6s rit6rkot.
( 1 3) Uttest: j6rrnilvek kcizlekedCsdrc szolgdl6 rittcrtilct, fiiggctlcniil annak szilessigdt6l Cs az ritburkolat min6sdgdt6l.
(14) Tisztdntartds'. 

^zegyes 
ingatlanok 6s k<iztcriiletek tisztasdgdnak rncg6rzise, takaritAsa, h6- is sikossiig mcrltcsitisc,

portalanitAsa,
(l 5) l,omtalan[t6s ali tartoz6 ielepiilEsi szil6rd hullad€k: az az alkahnilag kipz6dcitt tclcp0l6si szilArd hulladik, arlcly

a kdzszolg6ltat6 eltal rendszeresitett gyiijt6edinyzetben rndrcte miatt nern hclyezhet6 el;
(16) Ingatfantulajdonos: az a tenndszctcs vagy jogi szctn€ly, illetve jogi szcmilyisCggcl nern rendelkezb szerveznt,

akinek/arnelynek tulajdondban, birtokdban, vagy haszndlatdban lcv6 ingatlanon telcpiilisi sll6rd hulladdk keletkezik.

A tclcpiildsi szildrd hulladdkkal kapcsolatos kirdisckbcn a tiirsashAzak vagy lakdsszcivetkczcti lak6sok eseten

ingatlantulajdonos Dcrn az adott tdrsash6zi vagy szcivetkezeti lakds egysdg kiil<in lapon nyilvdntartott tulajdonosa,

Iranerrr a tirsashdzi vagy lakdsszrivctkczcti kcizdssdg egyctcrnlcgesen, rnclyet a kcizcis kipviscl6, vagy a drsashez,

illetve lakdssz<lvctkezet alapit6 okirata szcrinti szerv, vagy szemdly kipviscl;
(17) Il{ztartds: emberek kdzds €tetvitelc, anrelyben kdz<isgazddlkoddssal biztositjdkilctiik l'cnntartrisdt, igy azitkezist,

lakhatdst, a tisztdlkoddst stb,;
(18) Gazd6lkod6 szervezet: a lrtk. 685. g c. pontj6ban felsorolt valamcnnyi szerv toviibbd az 0gyvid, az 0gyv6di iroda. a

k6zjegyz6, a bir6sigi v6grehajt6.
( I 9) Kiizszotgiltatfssal iisszefiiggd szemElyes adatok (k6zszolgdltatdst iginybe vev<i nevc, lakcirne, sziilctisi helye 6s

ideje, anyja ncve )
(20) Bio hulladGk: a szerves konrposztdlhat6 konyhai is kcrti , valatnint ehhez hasonl6 hulladdk
(21) Biol69iailag lebonthat6 hullad€k ( biohulladGk ): mindcn szervesanyag-tartahnf hulladdk, ami anaerob vagy aerob

rn6don lebonthat6
(22) Komposztdl6s: az elkiildnitettcn gyfijtdtt biohulladdk ellen6rz6tt krirtilrninyck k6zcitt, oxig€n jelenlitibcn t6rtin<i

autotermikus 6s terrnolil bioldgiai lcbontdsa, mikro-is makroorganiznrusok scgits696vcl.
(23) II6zi kornposztdlds: sajdt tevdkenysigb6l szdrmaz6 biohulladik ( konyhai nyers n<ivinyi hulladdk ) sajdt kertben (

k6rnyezetvCdclmi ncvel€si cillal iskoldk , 6vod6k kcrtjibcn ) t6rtin6 kornposztdl6sa, valanint kisz komposzt sajrit
c6lra t<irtCn6 fclhaszndliisa.

(24) Komposzt6larid6 telepiil€si hullad6k: biol6giailag boml6 konyhai 6s dtkezisi hulladdkok, itotaj, zsir, biol6giailag
Iebonrl6 hulladikok, cgyib biol6giailag lcboml6 hulladikok, piacon keletkczett lrulladik (

23.12003.(X11.29.)KvVM.rerrdclct alapjdn )

III. FEJEZET
Al taliinos rcndclkczdsek

4.$

Szentborbds k<lzsdg 0nkorrn6nyzata (a tovdbbiakban: <inkormdnyzat) a jclcn rcndeletben foglaltak szerint hulladikkezeldsi

k<izszolgdltat6st tart fenn a teteptil6si szitrird hulladdk rendszeres gytijtisdre, clszAllitds6ra, 6rtalntatlanitdsAra is kezelisire is
a felsorolt tevikenysdgek elledse16l kdtele26 helyi ktizszolgdlhtes ttjen gondoskodik.

A hulladdkkezelisi k6zszolgiltat6s hat6lya
s.$.

A hulladdkkczclisi k<izszolg6ltat6s Szentborbfs krizsdg krizigazgatdsi tertilctirc tcrjcd ki.
A hutladdkkczcldsi kcizszolgiltat{s kiterjed Szentborbds kiizsdg k<ilgazgatiisi teriilct6n l6v6 valarnennyi

ingatlantulajdonosdnel, tulajdonosi kcizcissdgdnCl, birtokosdndl vagy haszn{l6rdndl kclctkez6 telcpiilisi szil6rd

hulladCkra, (tovdbbiakban egy0tt: ingatlantulajdonos). Az ingatlantulajdonos az ingatlaniin kclctkez6 tclcptil€si szil6rd

hulladik gytijtdsiriil €s annak begytijtisire fcljogositott is engedillycl rendelkez6 hulladikkezel6nck t<irtin6 ritaddsrirol

az e rendelctbcn nreghat'irozott nr6don kiiteles gondoskodni.
Az ingatlantulajdonos a jclor rerrdeletben mcghatdrozottak szerint jogosult es k<itcles ig€nybc venni a hulladikkezelisi

kOzszolgdltaUst.

(t )
(2)

(3)
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(5)
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Szentborbfs k<izsig k<izigazgatiisi tcriilctin a hulladikkczclisi kcizszol96ltat6s tcljesitdsirc kizdr6lagosan jogosult
hulladdkkczc,l6 a Duna-Driva Mcnti I'Iulladikgazddlkodrisi Kft. (Szigctv6r, Szabadsdg u. 14.) -- arncly a k<itclcz<j
kcizszol96l tat6nak rn incisiil -- ( tov6bbiakban ; Kozszol g6l tat6).
Az cgyiittmiikridds tartahxet is fclt€tcleit k0lcin szcrz6d6s rcigziti.

II. r€sz
A telepiil€si szil6rd lrullad€kkal kapcsolatos hullad6kkezel€si kiizszolgdllat6s

I. FEIEZET
Az <inkornr6nyzat kozszd giltatdssal kapcsol atos feladatai

6.$

Az <inkorm6nyzal 
^7- 

ingatlantulajdonosokniil kcletkszri tclcp0lisi szil6rd lrulladik kcz-desirc lrulladikkczelesi
k<izszolg6ltatdst szervez 6s tart fenn. Fcladata e tckintetben ki,il<in6sen
a.) a lrdyi ktizszdgiiltat6s kdrebc tartoz6 tclcpiilisi szil6rd hulladdk rendszrrcs bcgytijtisinek, elsz-dllit6s6nak es

Artal matlanlt{s6nak mcgszcrvczdsc;
b) a kcizszol96ltat6s ell6t6s6ra a szol96ltat6 kiv6lasztds4 a szolg6ltat6val szerz6d6s megkcitise;c.) a kdzszol96ltatris dijrinak €s a dijfizctis rcndjinck mcgdllapitdsa;
d.) a tdepiilisi sziliird hulladikkal kapcsdatos cgycs, a jogszabrirlyokban mcghar6rozott hat6s6gi jogk<ircik

gyakorl6sa;
c.) a kcizszolg6ltat6ssal <isszclirgg6 egyib jogszab6lyokban nem rendczert <inkorm6nyzati feladar is hat6skcjr

mcg6llapitrisa.
A kcizszolgriltatdq a ktizszolgriltat6s cll6t6s6ra fcljogositott szol96ltatd sz6llit6 eszkoz6,ve) a tclcpiilisi szil6rd
hulladdknak - rcndszeresitett gyiijt6cdinyben a kdztcrii{eten vagy az ingatlanon 6sszegyiijt<itt - clsz6llit6sdia terjed ki.

A hulIadikkezclisi kdzszol gdl tat6s tartal ma
?.$

(l) A hulladikkczelisi kcizszolg:lltatris - a tcvikcnys6g rartalm6ban - az aliibbiakra terjcd ki:
a) az ingatlantulajdonos 6ltal a K6zszolg6ltat6 sz6llit6eszk<izcihez rcndszcresiteti gyiijtcied6nyben vagy a rcndeletbcn
tnegidcilt egyib m6don az ingatlanon gyiijttitt szildrd lrutladik bcgyiijtes6r-. et r.njrrcreg illcrvc alkahni
cl szrillit6s6ra;
b) az ingatlanon <isszegyiiiit<itt nagy darabog lorntalanitds k<iribc vont telcptil6si szil6rd lrulladek evcntc egyszcri - a

Kcizszolgiiltat6 6l tal rncglratrlrozott id6pontban es hclyen, crrc a cdra biztositott sz6llit6eszk6zen - tOrt6n6
bcgyiijtdsdre is a K<izszolg6ltar6 6ltal i elszillit6s6ra;

d) az a) 9t t ) pontokban foglaltak szerint gyiljtcitr, bcgytijtdtt es elsz6llitott telepiilisi szil6rd lrulladik
6rtal rnatl an itdsdra;

(t)

(2)

(r)

II. FE.JEZET

A Ktiz-szol96ltat6 hulladikkczclcsi kcizszol96ltat6ssal kapcsdatos jogai €s kdtclczcttsigci

8,s

n Kcizszolg6ltat6 k<itcless6ge az c renddctbcn is a kcizszolgriltatdsi szcrz6ddsbcn foglaltak szerint - ak<irnyczctvidehni, valarnint az egy.6b jogszabrilyi cl6irdsok rncgtart6s;val - a krizszolg6ltat6s igiiybcv6tclirc kdtclcs,v^gy azt iginybc vev6 in gatl antul aj donosoktol
a) a l(6zszol96ltat6 sz6llit6eszklzeiltcz rcndszcrcsitctt gyiijtcicdinybcn vcgyescn gyrijrott lr6zrartdsi hullad6k ishiiztartdsi hulladdkhoz hasonl6 j ellegii is cisszetitclii lruliadik lrazhoz rncn6 ji.attat ort;no rcndszcres begyilj tisc is

el sziill it6sa,
c) a K<izszofgdltat6 eltal crrc a cdra biztositott szillit6eszkdzan az ingatlanon cisszegyiijtdtt is a Kdzszolgdltat6

rcndelkczesirc bocsatott nagy darabog lonrtalanitiis kcirebc vont rde;iilesi szil6rd lrdiadck ivcnrc egyszcri - aKcizszol96ltat6 6l tal rneghatrirozott idcipontban is hclycn - tcirtin6 frrgytjtJr. is elsz6llit6sad) a koztcriilcti ltulladeknak a K<izszol96ltatd sz6ltit6eszklzeibez-iendszcrcsitett gyiijt6ed6nybcn vagy cgyedirnegrendd6s alapjdn tcirt6n6 alkahni bcgyiijtisc is elsz6llit6sa
A K<izszolg6ltat6 a tnagasatlu. g{n1ti jogszab6lyokban is e rendclctbcn foglalrak szcrint kdtclcs ctegct tcnniadatszolg6ltardsi is nyilv6ntart6si k<itclczetts6g6nek.
A Kcizszolgriltat6 k<itclcs a kipviscl6 testi.ilct szamara ktizszol96ltat6i tevekcnysegir6l evcntc r6sdctcs bcsziirnolot,valanrint kciltsigclsz6nroliist kiszitcni a kdzszol96ltat6si tcvikenys€givcs irtekclisihez.
A kcizszolgdltat6 a kcizszolgriltal6ssal <isszeliigg6 szcmilycs adaticzilis6rc a hulladdkgazdrilkod6sr6l szdl6 2000.ivi XLlll' Ttirviny ( tovribbiakban: Hgt.)23.$g./ ponda alapj6n es a jclcn cinkorrn 1nyzatircndelctbcn foglaltrnirtCkben 6s rerjcddcmbcn jogosult
Akcizszolgdltat6al{gL n'g s,t pontjr{ban 6sazOr3.g3.(.)bckezdesnreghar6rozort krizszolgrittat6ssal risszefiiggciszernilycs adat kezclis6re jogosul t
A k<izszol96ltatassal cisszeliigg6 szernclyes adat csak a cil ntegval6suldsiihoz sziiksiges rtrirtikbcn is idcig kezellret6.A kcizszolgdltat6 nlcgfelel6 technikai is szervczdsi intizkeddse'kker ttitJcs go,looskolni az adatok biztons6g6r6l.

(2)

(3)

(7)

(8)

r9)
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(2)
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Az adatokat videni kdteles kiil6n6sen a jogosulatlan hozzAllrls, megvdltoztatiis, nyilvAnossAgra hoziis vagy tcirlis,
illetiileg s6riilCs vagy rnegsenrnris0lis ellcn.

A kiizszolg6ltat6 nern jogosulr az Alt^l^ kczelt kdzszolgAltatdssal cisszrfirgg6 szernClycs adat nyilv6nossdgra hozatalAla.

III. FEJEZET
A ktizszolg6ltatiisi szerz6dds

e,$

Az cinkornrdrryzal a kdzszolg6ltatAs ellAt6sAnak rnegszervczCsdre, ferrntart6sAra vonatkoz6arr a rnagasabb szintii
jogszabdlyokban is jelen rendeletbcn foglaltak szcrint kdtelcs eljdrni. A kipviscl6-testiilct .- a rnagasabb szintii
jogszabrilyokban meghatArozottak szerint - ap6lyAzat nyertesivel (nycrtescivel) az eredmdnyhirdetist kdvetd 30 napon

beliil, illctvc a pAly|zari eljirris ndlkiil kijcldlt Kdzrzolgdltat6val a krizszo196ltat6s ell6t6s6ra szcrz<jddst kcit. A
kcizszolgAltat6si sz-erz6dCs n yilv6nos.
A kdzszolgdltatdsi szerzddist a telepiildsi szil6rd hulladik drtahnatlanitAsAtvtgz6 hulladdkkez-clcivcl legakibb l0 6vrc
szol6an kell rnegkcitni. A kiz6r6lag a hutladik bcgyiijtds6re, illctve sz-6llitAs6ra vonatkoz6 szerz6dis legfcljebb l0 ivrc
szoloan kcithct6 tneg. Ez ut6bbi szerz6dCsbcn rncg kell hat6rozni a hulladik Artahnatlanitiis At v1gzd Kdzszolg6ltat6t.

A szcrz6dis azalsirAs napjdnjrin litre, Cs - ha a rendclet cltdriien ncrn rendelkczik - az al6ir6st kcivct6 iv elsci napj6tol
szdmitottan a (2) bekezddsben meghat6rozott Cv utolso napjAn sziinik rneg.
A kcizszolg6ltatdsi szerztjdis rCszletes feltCtcleit Cs tartahni krivetelminyeit a magasabb szirrtii jogszab6lyokkal

osszhangban jelen rendelct 6llapitja nrcg. A kcizszolgdltat6si szcrzcidCsben rdgziteui kell a hulladdkkezclisi
kcizszolg6ltatAs k0ribcn:
a) a kcizszolg6ltatiis lncgnevezdsdt, tartahnAt, a kcizszolg6ltat6s tcljesitCsCnck teriileti hat6r6t,
b) annak a tdnynek a rrigzitdsit, hogy a Kdzszolg6ltat6 vdllalta a rnegjeltilt kcizszolgiltat6s teljesit6s6t,
c) a krizszolgAltat6si sz-erz6dCs idcitartaur6t,
d) a telepiildsiszilard hulladckok gytijt6sdnek rn6dj6t
c) a k<iz-szolgriltatds igazolAsi 6s ellencirzCsi kdtclezetts€9,6t, annak rn6djlt,
l) a kcizszolgdltatds finanszirozdsAnak elveit 6s ur6dszcreit, az rinkormiinyzat ez ir|nyi kdtelezettsige teljesitcsinek

felriteleit 6s bizrositokait,
g) a kcizszolgiltat6s dijira vonatkozd rendelkcziscket, kicrnelten a kcizszolgAltat6s dij6nak rrreg6llapitls6ra vonatkoz6

rn6dszer lcirisdt, a dijnak a szcrzcidds nregkritisekor €rvinyesithctci legrnagasabb rn€rt€k6t is a dij rl)egv6ltoztatesa

6rdekiben alkahnazand6 eljiirdst,
h) a l(dzszolgdltat6 dltal igazolt dijhdtraldk kicgyenlitCsCrc vonatkozd eljdriist,

i) a Kcizszolgriltat6nak a lakoss6g 6s az ingatlantulajdonosok irdnyiban fcnnAll6 tijdkoz-tatrisi kdteleT-etts6git, 6s

teljesitCsinek m6dj6t,
j) azokat a feltitelekct, amelyek mellett a Kdzszolg6ltat6 a kozszolgdltatds tcljesitis6re kcizremiikcid6t vagy teljesitdsi

scgidet velrct iginybe, s ez ut6bbiakCrt t6rtin6 felel6ss6gvAllal6st,

k) a szerz6d6s rn6dositAs6nak lehetsiges okait C,s elj6risi rendjit.
A kcizsz-olgdltatdsi szerzcidisben az cinkorrndnyzat kOtelcssigekCnt kcll rncghat6rozni

a) a klz-sz-olgriltat6s hatdkony 6,s folyamatos cllatesdhoz a Kdzszolgriltat6 sz6rniira sz0ksiges irlformiici6k

szolg6ltatAsAt,
b) a kdzszotgdltat6s k<ir6be tartozd is a tclcpiildsen foly6 egy€b hullad€kkczclisi tevikenys6gek cisszchangol'as'inak

elcisegit6sdt,
c) a tclepi.il6sen mtikcidtctett kiildnbdz6 kdzszolgdltat6sok 6sszchangoldsdnak eliisegitds€t,

d) a teleptitisi iginyek kieligitisCre alkalmas, a hulladdk gyiijtisdre, kezeldsire,6rtahnatlanit6siira szolg6l6 lrclyek 6s

lCtcsitmdnyck ki jelcilCsdt,

e) a Kcizszolgiltat6 kiz616lagos kcizszolgdltatAsijogdnak biztositAsAt.

A kcizszolgiltatAsi szerz6disben a I(6zszo196ltat6 kdtelcssegek6nt kclt nteghatiirozni
a) a kcizszolgdltat6s folyarnatos 6s teljes kcirti ellAtds6t,

b) a kcizszolg6ltatds rneghatArozott rendszer, rn6dszer is gyakoris69 szerinti teljesitdsCt,

c) a k6zszolgaltat6s teljesitdsChcz sziiksCges urcnnytsCgti 6s rnin6sCgii jrirrnii, gdp, eszkdz, berendezis biztositds6t,

valarnirrt a sz0ksigcs litszArnri 6s kCpzettsdgti szakclnber alkalmazdsdt,

d) a krizszolgiiltatds folyarnatos, biztons69os 6s b6vithetcj teljesitCsChez sziiksiges fejlesztisek, bcruhAziisok es

karbantart6sok elvigz6s6t,
c) a kcizszolgAltatds kdr6be tartoz6 hulladik

l€tesitnrdu yek igdnybevete16t,

drtahnatlanitds6ra a Kipviselci-testiilet Altal kijel<ilt helyck is

f) a K<izszolgAltat6 6ltal alkalnrazott kcizszolgdltatasi dij rnirt6kir6l 6s az

kdpvisclotcsttiletnek tdrtdn6 ivenkinti cgyszeri tAjdkoztat6st,

g) a krizszolgeltatas teljesitisivel risszefiiggci adatszolgdltat6s rendszcres teljesitis€t
rcndszcr rntikcidtct6s€t,

h) a fogyaszt6k szarnira k<irrnycrr ltozz6f&1rct6 tigyfilszolg6lat 6s trijdkoztat6si rertdsz-er rntikcidtetdsit,

i) a lbgyaszt6i panaszok €s cszrevitelek elint6z6si rcndjinek megdllapit6sAt,

(7) AkcizszolgdltatAsisz.crzcidCsnregszlinik:
a) a bennc tneghaterozott iditartarn lej6rtdval,

b) a Kiizszolgriltat6 jogut6d n6lki.ili nrcgsziinCsCvel,

c) cl6ll6ssal, ha a teljesitis nrdg ncn kezd6d<itt nteg'

d) felbont6ssal a tcljesitds nregkczdisdt k6vet6cn,

e) l'clnronddssal,

alkalnraz6s tapasztalatai16l a

6s rneghatdrozott nyilvdntart6si
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(8) A kdpvisel6-tcstiilet ir6sban, indokoldssal a kcizszolgdltatdsi szcrzcidist akkor rnondhada fel, ha:
a) a Kdzszolgirltat6 - kcizszolgiltat6s ell6t6sa sordn - a tevikenysigire vonatkoz6 jogszab6lyokat vagy hat6sdgi

clciir:isokat srilyosan tncgsirtettc, 6s ajogscrtis tinyit bir6srig vagy hat6s6gjogerdsen rnegdllapitotta, 
--

b) a Kcizszolgiiltat6 a kcizszolg6ltatrisi szerzciddsbcn rnegdllapitott kdtelczctts6gdt ncki fclr6hat6an srilyosan
lnegsertcttc,

(9) A KrizszolgAltat6 a ktizszolgiltatiisi szerz6dist ir6sban, indokol6ssal akkor nrondlratja fel, ha az 6nkorrn6nyzat a
kcizszolgdltat6si szerz6ddsben nteghatirozott kdtelezcttstglt - a Kcizszolg6ltat6 felszolit6sa ellenire - st'lyosan
rncgsirti, 6s ezzel a KcizszolgAltat6nak kArt okoz vagy akadillyozza a k<izszolgdltat6s tcljesitCset.(10) A kcizszo196ltatdsi szerz6dis fehnond6sa esetdn a kdpviscld tcstiiletnek haladdktalanul inrCzkednie kell a
kcizszolgiiltat6s clletasiinak biztositAs616l.

(l l) Szerz6d6s rnegsztindse_.eseten a Kdzszolgriltat6 Atadja az dnkorrn6nyzatnak a rnegsziindst k6vet6 30 napol beliil a
rekultivdci6s Cs akttr6lis ut6gondozAsi, nrouitoroz6si kciltsdgckct, arnelyckct alapszeriicn kezelt annak karnataival
egyiitt.

(12) A Kcizsz-olgdltat6 a szerzcid6st6l a teljesites megkczdise el6tt elellhat, azt kdvetcicn felbonthada, ha a krizszolg6ltat6si
szerzcidds rnegkcitisdt kcivctcicn alkotott jogszabdly a kcizszolg6ltatdsi szrrzddis tartahni elcmeit igy v6ltoztada meg,
hogy az' akoz-szolgiiltat6nak a kcizszolg6ltat6s szrrzddisszerii tcljesitdse kcircbe tartoz6 linyegeJCs jogos 6rdckJi
jelcntcis rn6rtckben sdrti.

(13) Jclcn rendclet rendelkczcsei ktilcin szcrzcidcsi kikdtis hidny6ban is, illetve akkor is a szerz6d6s rcszcvi viilnak. 1a
arr6l a fclck nenr rcndclkeznck.

III. r6sz
Ktizleriiletek rendje

I. FEJEZE|
Kcizteri.ilctck Liszt6ntart6sa, takaritilsa is

tili h6 cltakarit6si, sikossiig rncntcsitisi feladatok clliit6sa
10. $

(l) Tilos a hulladdkot elhagyni - a gnijtis, begyiijtis, lcrakds szabilyait6l eltir6 modon - fclhahnozni, cllencirizerlen
kdr0hnirryek kozdtt clhctyezni, kezclni.

(2) A kcizseg kciztisztasiigrinak urcgcirzdsc drdekiben rnindenki kdteles hatdkonyan k<izrerntikcidni 6s tartozkodni rnindcn
olyan tevCkenysdgt6l, rnagatartAst6l, rnellyel a telcpiilisi kdrnyczetet szennyeini, fert6zn6.q) Az egyes ingatlanok tiszt6ntart6s6r6l az e rendeletlrcn mcghatiirozott ingatlantulajdonosok ktitelcsek gondoskodni.(4) Bdnncly 6pitdsi, tatarozdsi vagy bont6si rnunkdndl terrnisietes szerndly-dpittet6 esetin a tiszt6ntart6s iz 6pittet6t, cgyib
6pittet6 esetdben a kivitelez6t terheli.

(5) Az.ingatlanokkal (cpitisi.tclkekkel, 6piilctckkel) kcizvetlen erintkez6 jardaszakasz tisztdntartas616l a j6rdaszakaszok
tnclletti nyilt irok Cs crtnek rn0tArgyai ( kiipitctt bcton vagy egyib 6tereszek,) valamint a j6rdi{hoz tartoz6 foly6k6knakes viznyclci r6csoknak folyalnatos tisztantartdsdrol - idc-trtvc a ho Es sikossdg elleni vddekezist is .- az
i ngatlantulajdonos kciteles gondoskodni.

(6) l(tizds tulajdonban iilld - ideirtve a tiirsashdzi lak6sokat is - 6piilctek csetiben az (5) bekczdisbcn irt tisztenrartiis a
lulajdorrosok cgyctclnlcgcs kcitelezcttsige. A tisztentartdsi munkik lnegszervczisidrt a tdrsashazi lakdsoknal a kozcis
kepviselci felcl6s.

(7) Az izletek 6s intdztnenyek elcitti j6rdaszakaszt cls6sorban az ingatlan haszn6loja, birlcije, ezek hi6nyaban tulajdonosa
kdtelcs tiszteD tartani 6s az ott keletkezett hulladikot cltiivolitani.(8) Az ingatlanok el6tti jrirdaszakaszt tckintet nclkiil arra, hogy beipitett, vagy beCpitetlen, vagy haszn6laton kiviili

ingatlanr6l vatr-c sz6, rcggel 7 6r6ig kcll rncgfcleldcn lctiiztitani, rnajd irapkozben a tisztdirtartassal kaJrcsolatos
tnunkiikat sziiksdg. szerint el kell vigezni. A sikossdg cllcui vedekezis kciribcn az 6nos es6tcil, h6r6l vagy j6gt6l
sikossil v6lt jardrit.. kcizegiszsegiigyilcg vcsz-dlyteleri kcirnyczetkhnil6 anyaggal (hornok, z.ttzal1k, ,urii, .jrr.)
cstisz6stnentess6 kell tenni, is a jdrddrol a havat lc kell takaritani, s ezr az iodjaiastol iiiggi.,i napkdzben is rneg kcllisn:itelni. A jdrda fclsz6riisdra boml6 szerves, vagy burkolatra k6ros anyag ne,n alkalnaljrat6.(9) A j6rd6rol letakaritott havat E nr-nil sz6lesebb kcizrit esetdn az ilttcst k6t sz6l6n, a foly6ka cs a viznyclci szabadon
hagydsdval kell clhelyezni. A 8 m-nil keskenyebb kcizft esctin a jdrdaszilcn kell osszegyiijteni frgy, hogy a gyalogos
kcizlekedds sz|mAra megfclclci szabad teriilet 6s az olvaddk elvezeiise biztositott nrara jJir. 

-

(10) A gyalogos is a kciz-riti forgalom zavartalans6g6nak biztositisa irdekiben hdrakrlst tilos ellelyezni:
- [tkeresztez6disben,
- fttorkolatban (8) m-en beliil),
- kijcl<ilt gyalogdtkelci helyen,
- kapubejilrd c16annak tcljcs szilessigiben,
- tcinregkcizlckeddsi j6rni.i mcgiillojiiban, ott az- ilttest es a j6rda krize.

(l I ) A (7) bckezdisbcn rncghat6rozott kdteles az ingatlan elitti, nrettetti jirdiin a felburjinzott zdld nrivcnyzetct (gazt) aburkolat rong6ldsa nilktl kiirtani, Kdtelcs az ingatlaniir6l az rittest vagy gyalogjarda tcr6be bcnyril6 6gak, cscrjck is
cgydb ncivcnyzet nyesds6rcil vdgiisar6l gondoskodni. Kdzteriilcti fek @okiok)-irycsesir6l a kcjzteriilct rulajdonosa
kcitelcs gondoskodni"

(12) Ha b6rrnilyerr jdrrnii iizentel6se sordrt a kdzteriilet szcnnyez6dik, vagy a szennyezddes egy6b rn6don, (pl.kereskcdchni. vcnd.6gl6t6, stb. tevikcnysig). kdvetkezik bef a jiirnrti tiz--cnrbcn tari6ja, iizemcltet6je kdrcles aszennyezcidds haladiktalan elt6volit6siirol gondoskodni.
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II. FEJEZET
Kciztcnilctck szcnnyezds€nek nrcgc16zisc

rr. $

Tilos a ktizteriileteket bcszennyezni, a kcizteltiletcken bdrrnincnri.i szemetet, vagy elhaszn6lt t6rgyat (pl. h6ztart6si
hulladekot, papirt, gyiirrr6lcsh€jat, stb.) clhelyezni, elsz6rni, eldobui.
Tilos a kciztcrtilcteken elhelyezett bercndczCsi tdrgyakat, felszerclisekct, rniitdrgyakat, nriialkotdsokat beszennyczni,
megrongdlni.
'l'ilos dugul6s, vagy rong6l6d6s okoziisAra alkalmas arryagot, drgyat (tdrmcliket, honrokot, hulladikot, papirt, tiiz- es

robbanAsvesz6lyes anyagot, stb.) a csapadikelvezct6 csatorn6ba vagy rirokba sz6rni,6nteni vagy bcvezetni.
Allati tetcmet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, r:rely a kcirnyik leveg6jit szennyezheti, a szomszCdos

terirlet lak6inak egdszsdgit veszilyezteti, scm kcizteriileten, sem rnagdnteriileten elhclyczni nem szabad.
Az iizletek is egyib erusit6 helyek, vcndCgldt6 egysigek, v6llalkozdsok, intizminyek bejArata ntellett az ipiilet
(ingatlan) tulajdonosa(i), kezelci(i), haszndl6(i) kcitelesek a kcizsdg m6s kcizteriiletin is rendszcresitett koztertileti
hulladikgy{ijt6 edlnyz-ethez hasonl6, rnegfclelci, az utcakipet is a j6rddn kcizlekedis felteteleit ncm ront6
hulladikgyiijt6t (csikktart6) elhclyezni is azoknak az hrgatlanhoz tartoz6 szemitszAllitrisra rendszercsitett edinyzetbc
va16 iiritdsircil rendszeresen ltaponta gondoskodni.
Epitdsnil, bont6sn6l vagy fclrijit6snAl a nrunkdlatokat dgy kcll vigezni, valamint az ipitlsi,
t6rolni, hogy rn6s ingatlanon por is szennyez6dis indokolatlanul ne keletkezzen,

Kozteri.ileten 6pit€sb6t, bontrisb6l szirnaz6 tcjrrnelCket, hulladikot szabadon tiirolni tilos. Az
kizArolag kontinerben szabad clhelyezni 6s a kijelcilt tcirmeldklcrako helyre kell szrillitani.

Az ipitest, fehljit6st vigz6 tulajdonos, kivitelezci az ipitisi teriileteD is kcizvctlen komyekdn (az Cpitos kctriili

kcizteriileten) a kdzteri.ilet tisztasAgAt Cs a biztonsigos krizlekedis lehet6sigit kcitelcs biztositani.

III. FEJEZET
Kcizteriiletcn kiilcinbcizti tevikenysdget

vigz6k k6telezcttsigci
12. $

(l) Az utcai Arusok kcitelesek a rdsztikrc kiielcilt hclyet is annak kcjzvetlen kcirnyezetCt tisztAn tartani, az- drusitdsbol

keletkezett hulladikot clsszegytijteni, Cs elsz6llitAsA16l, elsz6llittatris6r6l gondoskodni.
(2) A szorakoztat6, vcndigldt6 egysdgck, 6rusito helyek, tizlctek el6tti, kcirtili jiirdaszakaszt - kdzteriilcti riszt - a

tulajdonos, 0zemcltet6 (hasz-n6lo, birlci) az idcijnrdsi viszonyokt6l fiiggcien kcjtclcs a nyitva tartAs ideje alatt tiszt6n

tartani, nyit6s el6tt Cs zrirds utdn feltakaritani.
(3) Az alkahrri vAs6rok, kirakoddsok, brjcsik is egyib kciztcriilctet iginybe vev6 rendezvinyek ideje alatt is ut6n a

koztcriilet rendben tart6set, takarit6sdt azazt enged6lyez6 kriteles cl6irni is a vegrehajtdst ellencirizni.
(4) Kcizteriileten gipjArrniivekjavitAsa, szerelise is nrosAsa tilos, kivive a hirtelen fellip6 hib6k elhiritis6t cilz6 javit6st

(5) Szennyvizct, vagy m6s szernyezett folyad6kot, szennyezci vagy nr6s egiszsigrc 6rtahnas anyagot koztcr0letre elszdrni,

kionteni vagy eldobni ncm szabad.
(6) Tilos a kdzteriiletre nyilt 6rokba szennyvizet vagy szennyezett folyadikot kicjnteni, vagy kivezetni.
(i) A kozteri.iletet cmberi is Allati iiriilikkel szennyezni tilos.
(8) A kcizforgalom c€ljdra szolg6l6 teriiletek bcrcndeziseit, ndvinyzetit, kcizforgalmri tcriiletck burkolatdt,

forgalomszabdlyoz6 berendezCsekct, jelzdseket, tdblAkat, ldnckorl6tokat nregrongAlni tilos.

Ktiztcriilctck tiszt6ntart6sdra, a h6 eltakaritdsra Cs sikoss6g-ntentesit6ste
vonatkoz6 rendelkezisek ellen6rzise

n.s.

(l) A kdzreriilerek tisztAntartAs6val kapcsolatos kdtelczcttsigek tcljesitdsCt - a Kcirjegyzcisig koztisztvisclcijc kcitelcs

ellencirizni, i,s sz0ksig szerint elj6rni
(2) A rcndeletben ntcghatdrozott k<izszolg6ltat6i tevCkenysigck

szemilyek fcladata, az onkorm6nyzal kozszolgAltatdsra
szerz6disbcn ntegltatdrozottak szcrint tortinik.

(3) Az (l) bckezdisben foglaltak ncm Crintik a rendcirsig Altaldnos feladat is hat6skijrdb6l fakado cllcn<irzcs'r es

int6zkedisi jogkorit.

l(cizteriileti szeszesital fogy asztAs tilalma
r4. $

(1 ) A kozs€g kcizigazgat6si teriilctdn a kdzteriilctekcn a szeszcs ital fogyaszt6sa tilos.
(2i Az ( I ) bikez-di1 aikahnazAsa szernpontj6b6l nem rnin6siil kcizteriiletnek is a tilalom ncnl vonatkozik:

a.) a vend€gl6t6 egysignek az dnkoirnAnyzattal kdtdtt krjzteri.ilet-haszn6lati nrcgAllapod6s alapj6D haszndlt teraszra,

kerthelyi s€grc, kcizter[rletrc,
b.) kozs6gi rendezvinyek sordn (b(csi, rnajAlis, egyCb 0nnep vagy rendczviny stb.) a rendezviny teriiletin feldllitott

s6trak, el6rusft6 pavilonok ktirnyikdre, a rendezviny helyszirtirc

bont6si anyagot, fcildct

ilyen jellegti hulladikot

ellencirzisc a hatAlyos jogszab6lyokba foglalt szervck cs

kcitritt szcrzcidCsinek ellendrzese a kcizszolgAltat6si



IV. rdsz
A kiizszolgiltalis ig6nybev€tel6vel iisszefiiggii kiitelezettsGgek 6s jogosultsrigok

I. FEIEZET

,,,, u, o t3, llff l?11 lil.,"tl:il'l?ii,'iil * u,.,

Az ingatlantulajdonosok 6s a gazdrilkod6 szervezetck hulladdkkczel6si kcizszol96ltatris ig6nybevitclivel kapcsolatosjogai 6s

/11

(2)

(3)
(4)

kcitelezcttsigei
ls. $

Az ingatlantulajdonos kgt"lgl 3l Onkorrndrryzat 6ltal szervezett kozszolgitltatds ig6nybeviteldrc: az ingatlandn
kelctkezci teleptilisi szikird hulladik c rcndcletben elciirtak szcrinti gytijt6sirc, i t<Orsroi-gatiat6nak tcirt6nci 6tadlsrira, s
magiinszcmily tulajdonost kivive a kcizszolgriltatiisi dij fi zet6s6re.

Az ingatlantulajdonost nenr terheli az(1)bekezdlsben foglalt kcitelezettsig az olyan bedpitetlen ingatlana tekintetiben,
ahol senki scln tart6zkodik, is ahol telepi.ilisi sziliird hulladek nincs vagy rrcm kelctkezik
Az ingatlantulajdonos a biohulladikot elkiil6nitetten kcitcles gyidteni, s azthAzilagkornposztiilni.
Az az itgatlantulajdonos, akinek ingatlanrin telcpiilisi szildrd hulladik keletkezil, de az ingatlana egyidejuleg
gazddlkodd szervczet cdgnyilvdntartiisban bejcgyzett szikhelyiiil, tclcphclyiiil vagy fi6ktclcpitil-is szolgril, t<ciictcia
telepiilisi szildrd hullad(kilt a gazddlkod6 szervezetnek az ingatlanon folytalott gazdaiagi tevikeriysigc sordn
keletkczett tclepiil€si szikird hullad6kt6l elkiilcinitctten gyiijteni is arra a kcizszolgdttatrist iginybJvenni, fel6ve, hogy a
gazdasigi tevikenysigivel cissz-efiiggisben kcletkezett tclepiilisi sziliird hulladildn;k kezclisercil n"ni a
kcizsz-olgtiltat6s keretiben gorrdoskodik, a vonatkoz6jogszabrilyban foglaltaknak rnegfelclcicn.

r6. $

(l ) Gazdrilkod6 szerveT-et akkor kcitcles a kcizszolgriltatds iginybcv€teldrc, ha a gazdasrigi tevikenysigivel tisszefiiggisbcn
kcletkczett telepi.il6si szildrd hulladdkrinak kezelisir6l (hasznositrisrir6l vagy drtahnarlanitrisrir6l) a llgt. t:. S-aUan
foglaltaknak tnegfelelcien ncrn gondoskodik.

(2) A II8t. 13. $-riban clciirtak szcrintirte k nrincisi.il a telcpiil6si szildrd lrullad6k kezelise (hasznositiisa vagy
ii rta I n: at lan itiisa ), h a a gazdril kod6 szer v ezet
a) a hasznositiisra vagy iirtahnatlanit6sra vonatkozd kcitelczcttsigirSl az- erre feljogositott is kcirnyezetvidchni

fcliigyelcisig engedcly6vel rcndelkcz6 kezel6nek tdrtfil6 6t;dssal, a kcze16s 
"kciltsigcinek 

rncgfizct6sivcl
gondoskodik, vagy

b) e..k6tctczctts6g6t a kcirnyczctvidclmi fcli.igyclcisig riltal engedilyczett, nrcgfelelci hasznositd vagy irtahnatlanit6
elj6rds, berc'dczds, litcsit,riny alkalmazdsdval sajrit maga tetlesiil.(3) A (2)bekez'd6,sbcn foglalt kcitclezcttsigdnck teljcsitise ellcnire is kciteles a gazddlkod6 sze*ezet a kcizszolgrilratris

igenybevdtelire, ha a kcizszolgriltatris keretibcn nyirjtott hulladikkezelis a krirnyezetvedchni feliigyel<is6g- riltal
igazoltan kcirnyezcti szcrnpontb6l a (2) bekezdisben foglaltakndl linyegesen kedvezcibt megold6ssal tdrt6nik.(4) Az ingatlantulajdorlos ingatlaniin a gazdrilkod6 s.zerv-ezetuek ar ingitlanon folytatott gazdasrigi tev6kcnys6ge soriinkeletkezett telcpiilisi sziliird hulladika tekintetibcn az (l)-(3) befczdisbcn rodatta( ai iiaiyaoot azzal, hogy a
tcrtnelis vagy szolgriltatds sordn keletkez6 hriztartdsi hulladikkal egytitt kezelhet6 hulladikot a hulladik t.rn.,.l6i.(birtokosa) tclcphclye hatilrain bcltil hulladikkezcldsi engedily nilkiillyfijthcti, szrillithada 6s azt lizikai cl6kczclisnckvcthcti alii.

(5) A gazdiilkod6 s73lve7nl .a nerll a gazdasitgi tevikcnyscgdvcl <isszcfiiggisben kclctkezett, a heztartiisi hulladikhoz
Itasonl6 jcllcgii is dsszetitelii tetepiilisi szikird hulladikrlnik kezelisir6l a kcizszolgdltatiis kcrctein kiviil gondoskodhat
az (2) bekezdl,s szerint.

fl)

II. FEJEZET
17. $

Azok a gazdrilkodd sz-ervezetek, arnclyek a gazdasdgi tevikenysigtikkel dsszefiiggesben keletkezett telepiilisi sziliirdItullad6kuk kczcl6sirc ncln a kcjzszolgdltat6st vcszik iginybe,'krilclcsck a tcv6korys6g0k sorrin keletkezci hulladikrncnnyisdgit 6s dsszetdtelit fajtrlnkdnt nyilv6ntartani, a, ,iltrluk vcgzettkezclisrril, a kei-elr is a kezel6s eredrninyibcilszarnaz6 hulladikok16l nyilviintartdst, a kezclcil6tesitrn6nyek lrriikcidisi16l iizcrnnapl6t vezetni, 6s ezekrril ahatdsiigoknak bcjclentist tenn i,
Aza gazdirlkodd szrrvczet, arncly tclepiilisi szikird hulladikrinak kczclisdrcil kcizszolgriltatiison kiviil a rendeler l6.fi(2) bckezdise szcrint gondoskodik, kcitelcs crrcil a tiny16l a Kcizszolgiiltat6 egyidcjii tiij6koztatdsa rnellctt a legyzt! dltalvezetett nyilviintartiis szdtndra - a jegyz6lroz cimzetten - irdsban rryilatkoziri is egyidejtileg igazolnia kell, hogy amentesiil6s alapjdul szolgril6 fcttircleknek megfelel,
Az a gazdirlkod6 szervczet, anrely a telep0l6si szildrd hulladika kezeliscr6l kdzszolgrittatiison kivi.il gondoskodhat, ajegyz' iital vezetett nyilviintartris sziirndra ^ a jegyzlhdzcilnzctteD - kcitcles iriisban bcjclenteni az altalaiginybc vettlrulladikkezelo(ke)l, az igiuybe .vett szolgiiitaiisokat, valarnirrr rnegjeldhri a huttaoct<kez.rofr.f ii"rruoakkezelisicngcdilyCnck sziirndr, a K6zszolgriltat6 egyid;jii riij6koztatrisa rnellett.
A (2) bekezdls szerinti trcjelentdsi kotclezcttsdgnek a gazddlkod 6 szervezeta jclen rendelct hatrilybalipisit kcivetci 30naport. bcltil, illetdlcg a rcttd-elet hatrilybaldpisit kclvctcicn dltala iginybc venni kjviint hulladikkezclcivel tdrtinciszerzciddskcitdst rnegcl6zcien kcitelcs elcget terin i.

(2)

(3)

(4)
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(5) Az a gazdAlkodd szervez-et, arncly a telcpiil€si szildrd hulladeka kezel€ser6l kcizszotgdltatdson kivijl az 16. $ (2)
bekczdds b) pontja szerint gondoskodik, ajegyzri altal vczetett nyilviintartiis szdrndra - ajegyzilhoz- cinlzettcn - kcitelcs

igazolni a kdrnyczrtvCdehni feliigyeldsCg cngeddlyinck crcdcti vagyklzjegyzd altal hitelcsitett pClddnydval azt, hogy
az drlahnatlarrit6 bercndez€s vagy lCtesitrndny a kdmyezetv6delnri feli.igycl6sig altal cngcdilyczett is annak
tizerneltctis6vcl - hulladikkczel6si engeddly alapjdn - rnaga gondoskodik telepiilesi szitdrd hulladdkdnak kezelisirdl.

(6) A (4) bekezdCs szcrirrti igazoldsi kdtelezcttsCgcrrek a gazddlkod6 szervezct rndr rniikdd6 litesitrnCny, bercrrdczis esctin
a rcndelet hatrilybalCpdsCt6l szetnitott 30 napon bel0l, rnig a rcndelet hatrilyba lCpis6t kcivetcien igCnybe vcnni kivant
lCtesitmdny, berendcz6s csctCn az tizembe helycz€s€tcil sz6mitott l5 napon bcliil kdtelcs elegct tcnni.

(7) Az ( I )-(5) bekezddsben foglaltakat nregfelel6en alkahnazni kell akkor, ha a gazdrilkodo szervezetrrek a jegyz6 szcrinti
nyilvdntart6sba vett adataival osszefiiggisben viiltozris k6vetkezett bc, vagy a gazdilkod6 szervezetet, illetve a rd
vonatkoz6 cgyes adatokat a nyilviintartdsbdl tdrcilni kell. A fentiek bejelcntisirc a gazdrllkod6 szervezel a viiltozds
napjdt6l, illetve a v6ltozds tCny6nck tudomdsra jut6sdt6l szdrnitott l5 napon beliil kcitclcs.

(E) Az a gazddtkodo sz-ervezet, arnely kdteles a kciz:zolgiiltatrist iginybe venni Cs a jegyzl eltal vezetett nyilviintartdsban
nern szcrepel, a kcizszolgrlltatils tcljcsitisdre a Krizszolgdltat6val iriisbcli szerzddest kcit.

(9 ) Ha az (l) bekezddsben emlitett gazdrllkod6 szervezet a kdzszolgdltatiist az el6iriisok ellenCrc sern veszi igdnybe, a

K<izszolgriltato a jegyz6t kdteles drtesitcni, ds az drtesitissel cgyidejiileg fclhivja a gazdrilkod6 szervezetet az irrisbeli
sz-crz6dis megkotdsire,

( I 0) A Krizszolgdltat6 azokr6l a gazdrilkod6 szervezetckrcil is irtesiti a jagyzdt, arnelyek az e rendeletben nreghatdrozottak

szcrirrt k6telezettC v6ltak a krizszolgriltatds igCnybeveteldre, €s az- drtesitCssel cgyidejtileg felhivja a gazdrilkod6

szervezetet az irdsbcli szerz6dis rnegkcit€sCre.
(ll) Azt a gazddlkod6 sz.ervezetet, arncly a jegyz6 6ltal vezetett nyilvdntartrisbaD neul szercpel 6s hulladckkczelesi

kdtelcz-ettsegenek nenr tcsz cleget a 16. g (2X3) bekezdiseiben foglaltak szerint, a jegyzl fclhivja a hulladek
keletkczcs tiny€nck cs urcnnyisdgiuek bejelentesire 6s a szcrzcid6s ruegkcitCsdre.

(12) Ha a gaz-drilkodo szervezet nenr tesz cleget a szcrz6desk6tdsre vonatkoz6 kotelezettsdgdnek ajegyz6 riltal rncgielolt
idcipontban, a Kcizszolgdltat6 a bir6srigt6l kdrhcti a szerzcidis litrchoz6siit az e rendeletbelr tneghatdrozott tartalolnlnal,

tovribbii igazolt krilts€gCnek cs kdrrinak megteritdset. A k6r m€rtikenek rrregrittapitrisdnril a gazdrilkod6 szervezetl)el

kelctkezctt hulladdknrennyiseg alapjdrr a rendelet melldklcte szcrinti dijazrist kell alapul venni.

III.FEJEZET
A gazdrilkod6 szervezetekkel megkcitend6 szerz6dCs

egyes tartalmi clernei
18. $

(l) A szerz6d6sbcll meg kcll hatdrozni a szcrztidist kcit6 felckct: a Kdzszolgriltat6t 6s a gazd:ilkodo szcrvezetet

cl,giegyzdkszerticn, cCgjegyz6ksziinr, nCv, szdkhely szcrint, az ad6sz6rnot 6s a bankszdrnlaszdntot is feltiintetvc.
(2) A szcrzciddsben rncg kglljelcilni:

a) a kdzszolgriltatds ig6nybevetc16nck kezd<i napj{t,
b) a tcljesitis helydt es m6djdt,
c) a gazddlkod6 szervezet rendelkezCsdrc bocsdtott gyiijtdeddnyt iirtartalont is darabszdrn szer'int,

d) az iiritisi gyakorisrigot 6s az iiritds idej6t napok szerittt,

e) nern el6re nrcghatiirozott id6ben t0rtdn6 iirites esetCn az iirit6s rn6djdt'

f) a gazddlkod6 izervezet riltal rneghatiir ozolt, az ingatlanon el6rcl6that6lag kelctkczd hulladdk rncnnyisigCt, atnclyrc a

kdzszol gdltatiist igCnybe veszi.
(3) A szrrzcidCsbcn rendelkezni kell tovdbbe:

a) a gytijt6cd€nyck hasznAlatrlnakjogcirnCrtil is tn6djdr6l,
b) a kcizszolgriltatdsi dijr6l,
c) a ktizszolgdltatrisi dij mcgfizetds6nek tn6dj6r6l,
d) a szerzdd€s rn6dositrisdnak, fehnonddsdrrak feltdtelcir<il'

e) az irdnyad6 jogszabrllyok rncglratiirozdsiir6l,
l). szerz6dds nregsziindsc eseteir6l.

(4) A szerz6d6st a Krizszolgriltat6 nern rnondhatja fel. A gazdrilkod6 szervezet a szcrz6dist irrisban, 30 napos hatriridcivel

morrdhatja fel.
(5) A gazdrilkod6 szervezeta szerz6dest akkor Inondhatja fel

a) Szentborbfs kdzsCg kdzigazgatrisi tertiletdn megsziint az, a gazdasAgi tevikenysege, arnellycl dsszefiiggcsben a

telepi.ilesi szihird hulladika keletkezett, vagy

b) ba a gazdasilgi tevekerrysdgdvel osszcfiigg6sben keletkezett .telcpiildsi sziLird hulladikirrak kezeldsdrdl a' 
tovdbbiakban alelen rcndeletbcn foglaltak szerint ncrn a kcizszolg6ltatiis kcretdben gondoskodik, vagy

c) ha a l(<izszolgdltat6nak rnegszfinik ai e rendelet szab6lyairr alapul6, a hulladikkezeldsi kozszolgriltatdsra vonatkozo

kizii16lagos jogositvartya.
(6) A felmoldrli akkor Crvdnyes, ha a gazdilkod6 sz-ervezet - a bejelentis irkeztetctt irrisbeli pCldrinyrinak csatolisdval -

egyidejtilcg igazolja, hogy a jelen rendelet sz-erirrti nyilvarltartes szertlera az e rendeletbe foglaltak szcrinti szcrirtt a

uaitorart bejelentettc Cs becsatolta a hulladCkkezelCsi engedilydt, illetvc az irltala igdnybe vett irj hulladdkkezelci

ga zddlkod6 szet v ezer en gcdilydt.
(i) A Krizszolgdltat6 Cs az hrgatlarrtulajdonos, illetvc gazd6lkod6 szervczel a kdzszolgaltatds hatdlya ali nctn tartoz6

hulladdk tckhrtet6ben kiildn szerzciddst ktit.

IV. FEJEZET



(l )

(l )

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

)

A kdzsz-ol griltatds sziinetel6sc
le. $

Sziineteltethet<i a kcizszolgdltatds igcnybevitele azokon az ingatlanokon, arnelyeken folyan:atosan legal6bb 90 napig
senki sem tart6zkodik 6serniatt hulladCk sem keletkezik.
A sz0ncteltetdsre vonatkoz6 igtnyt az ingatlantulajdonos irdsban kOtcles bejelcnteni , a sztinetelds kivdnt kezd6

idcipontja eltitt, azt legal6bb 30 nappal rnegelciz<ien is ut6lag a kdz0zerni szrirnldkkal igazolni a sziinctcltetds tinyit.
Ha a sziitletel6s (l ) bekczdCs sz-crinti teltiteleibon viiltoz6s kcivetkezik bc, az ingatlantulaidonos czt ir6sban,
haladCktalanul kcitelcs bejelenteni.

V.16sz
A telcpiildsi szil6rd hulladdk gyiijtdse, begyiijtdse, szillitdsa 6s 6rtalnratlan(trisa .A hutlad6ksz6llft6s r.endje

I. FEJEZET
20. $

A ltulladik begyiijtesinck 6s elszdllitdsrinak rendjit es gyakorisdgit c rendelet hatArozz,a meg. A kdzszolgriltat6
jogosult az ittvonal is a rendeletben meghatdrozott kdtelez6 gyakorisdg rnellett a napi vagy a heti idripontok
nregltat6roz-iisilra. Ha az irtvonal es az idcipont vdltozik, an'61 a kdzszolgdltat6nak kell a szolgrlltatrlst iginybe vev6ket, a
lakossdgot Crtcsitenie.
A hu I lad6kszill I itAs gvakori_sj ea a kcivetkez6:
I l0 l-cs szabv6ny gyiijtciedinyben clhelyezctt h6ztartAsi hulladek cvi 26 alkalomrnal ( k6thetente )
E rendeletben megltatdrozott gyakoris6g( hulladdkszdllitfs rnellett, ha az ingatlantulajdonosnak tdbblet telepiilCsi
sziLird hulladeka keletkezik a kcizszolgdltat6ndl rncgvdsrirolt €s errc a cilra rendszcresitett hulladckgytiit6 zsakba
helyczheti el. A hulladdkszfllitds dija (a zsrik dija) e rendelet mellCkletdbcn rnegellapirott dij.

Specirilis rcndclkezi,sek a hulladiksz6llit6s idejire
21. $

Ha a ktjzszolgdltat6 dltal megiillapitott rendszcres sz6llit6si uap iinnep vagy rnulrkasziineti napra esik, ha az
cinkonttdnyzat 6s a szrillit6 rnisban nern dllapodnak rneg a hullad6kot a krivetkez6 rnunkanaponkell elszdllitarri vagy a
lakossrig el6zetcs crtesitcse nrellert a l(cizszolgriltat6 dltal rnegjekilt id6pontban.
Ha a gyiijtciedinyzct iirit6se az ingatlantulajdonosok hibejab6l marad el, akkor az iiritesre csak a kcjvetkezii szrillit6si
napon kcriil sor. Ilyen esetben azonban soron kivtili szolg6ltatds is rendelhet6 dij elleniben a ktizszolgAltat6t6l.
l{a a hulladekot, a lakossdgi veszelyes hulladckot, vagy a lornokat Kcizszolg6ltat6 a sz6llitdsi napon, uagy az cldzctcsen
rneghirdetctt idcipontban elsz6ltitani nent tudja, is a szAllitlis kirnaraddsa nenl az ingatlantulajdonosok lribri.jrlb6l
ttirtcnik, akkor a kcizszolgdltat6 kdteles tiibblctdijaz6s igcnye nilki,il hclyettesit6 rnegoldisr6l gondoskodni, Az irj
idcipontr6l a lakoss6got tijckoztatni kell.

Hu I I ad ekgyiij t i! eddny zet
22. $

Az ingatlantulajdonos az ingatlan6u keletkezii vagy birtokriba keriilt telepiilisi szil6rd lrutladdkot a ktirnyezct
szennyezdsdt rnegelciz-ci, k6rositAs6t kiziir6 rrr6don kriteles gyrijteni, 6s ahhoz a Kdzszol96ltat6 sz6llit6eszkozthez
rcndszeresitett I l0 l-es gyiijt6edenyt kriteles saj6t kciltsCgdn megvds6rolni.
A hulladek rnis rn6don tcirtin6 kihelyezisc - kivdve a 20.$.(2) bekezdCst - tilos .

A gy[jtdcdeny beszerzise, p6tklsa, tisztiln tartdsa, karbantartAsa is fcrt6tlenitise a tulajdonos, illetve a lrasznil6
kcitelezcttsCge.

23. $

Az ingatlantulajdonosnak a ltullad6k gy{ijtcsc sor6n megfelel<i gondoss6ggal kell eljArni annak 6rdek6bcn, hogy a
hulladdk m6sok 6letit, testi i'psigit, cgdszs€gdt i,s j6 koz-trzetlt ne veszdlyeztesse, a termdszetes is ipitctt krirnyezeter

|e,szennyeT-ze, a ncivdny- 6s 6tlatvil6got ne kArositsa, a ktizrendet Cs a kdzbiztonsdgot ne zavarja, Cs az ingatlandn
keletkez6 hulladik rnennyis€gdt alacsony szinten tartsa.
I'la az ingatlalron kcletkcz<i hullad6k rnennyisdge neln rendszeresen, hancru alkahnilag haladja rncg a gytijt6edinyck
iirtartalmet, a Ktizszotgiltat6 kcjtelcs a tcjbblet hulladCk kezeli.sdre rendszeresirctt jel6lt zsdkba kihclyezctt hulladCk
elszdtlitds6ra. A tcibbletdijat a tulajdonos a hullad6kgytijt<! zsdk rnegvAsArl6sAval fizeti rneg. A zs6kos lrullad€ksz6llit6s
dij6t a rendelet rnelliklcte larl^lm^zza.

24. $

'l'ilos a szab6lyszertien kihelyezett gyiijtdedenyekb6l a hulladik kisz6rdsa, a kcjzterolet sz-ennyez6se.
A hulladekok gytijtise sor6n tcirtenci szcnlryezcs esctin az ingatlan tulajdonosa, rrrig a szabrilyszcrficn kitrelyezett
gyfijtcieddnyekb6l tdrtin6 hullad6k begyiijtcse, szrlllitrisa soriin a krizteriileten okozott szenuyezis eseten a
I(iizszolg6ltat6 kcitelcs a szennyezett teriiletet megtisztitani 6s ferttitleniteni,

II. FEJEZET
A ltultadik gylijtisere szol96l6 gytjt6edinyck elhelyezdsivel, haszndlatival 6s kezclisivel kapcsolaros kiitelczctts6gck

(r)

(l)

(3)

(l)

(2\

(l)
(2\



(l)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)
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2s. $

Az ingatlantulajdonos kdteles a S/iijt6eddnyeket a hulladik elszdllitilsa celjdb6l a Kdzszolgiiltat6 altal mcglel<ilt

id6pontban, a kriztcriileten, a begyiijtdst v6gzd g6pjrlnniivel megkrizelithet6 cs iiritisre alkahnas hclyen elhelyezni.
Az ingatlantulajdonos a telcpiil6si szikird hulladekot kizdr6lag a jelcn rendeletben rneghaterozott gyiijt6cd6nybcn
dalntja dt a Kdzszolgriltat6nak. A hulladdk rnds m6don tcirtdnci kihetyez6se tilos.
A hulladdk elszdllitdsa ciljrib6l kihclyczett gyiijt6cdeny fcdcl6nck a kcizteriilct szennyezisdnck elker0l6se crdek6ben
lecsukott dllapotban kell lennic. A hulladdkot a gytijt6eddnyben ugy kell elhelyezni, hogy az, az ed,Lny mozgatdsakor es

iiritdsekor nc sz6r6djon, valanrint a g6pi iirit6st ne akadillyozza.
A kihclyezctt gyiijt6eddny nem akadrilyozhatja a j6rrnii 6s gyalogos forgahnat 6s elhelyezise egyibkcnt sem jrirhat

baleset va gy kdrokozds veszelyenek c16idiz6s€vcl.
Az ingatlanttrlajdonos a gytlit6edinyt - kivdve a kdzteriilctekcn tart6san cllrclyezett nagy iirtartalnrri kontencrckct - az

ingatlaniin belill kciteles clhclyezni. rigy, hogy ahhoz illctdktelen szemelyek es dllatok ne fojenek hoz-zd.
Az ingatlan tulajdonos a ryiijtciedinyt iirit6s 6s etszrillitds c6ljdb6l a k<izszolgriltat6 riltal megjekilt id6pontban a

begyiijtist vC9z6 jdrmiivel megkdzelithet6 Cs iirit6sre alkalrnas helycn, az ingatlan bejdratdnak a k6zel6bcn a

kciztcriilctcn kdtcles elhclyczni. Ha a szdllit6jrinnii jrirhato irttcst hi:lnyiiban ncm tudja rnegkcizeliteni az ingatlan
bejdratrit rigy az iiritisi hely az ingatlan bcjriratrihoz legkcizelebb es6 rittest kdze16ben van.
T6len az ingatlantulajdonos az atv6teli hely mcgkcizelithet6sig6rcil, valamint a gyiijt6edenyzet kezclise irdekibcn
6rintctt ftszakasz (l rnCter sz-cles ritjdr6 az tttest 6s az ritvCteli hely kcizcitt) h6- Cs sikossrig cllcni vddehn6rcil
goudoskodni kciteles. A K<lzszolgdltat6 k6tcles gpndoskodni a gyiijt6cddnyzet 0ritds616l.
A gyiijt6eddnyt - tart6san a kciztcrtiletre kihelyczctt kontdnerek kiv6tel6vel - a szrillitds napjrin lehet kihelyezni a

kdzteri.iletre reggel ? 6rriig. A tulajdonos kdtelezcttsige a hulladik elsziillitisinak napjAn az elszdllitdst k<ivet6en az

eddnyzet tdroldsi helyre tdrtdu6 visszahelyez6se.
A kihelyezett gy0jt6edinyekb6l hullad6kot kiszedni, vrilogatni (gubcrilni) tilos!
A kihelyezett gyiijt6edcny nenr akadiilyozlutja a j6nnii- es a gyalogos forgahnat, is elhelyezise cgycbkcnt scm jdrhat
baleset vagy kdrokozds vesz6ly6nek e16id6zesivel.

III. FE]EZET
Hulladdk gyiijt6 ed6nyzet haszndlatdval, rncgcirzes6vcl,

tisztiintartiisiival kaocsolatos etciirrisok

26: $

A hullad6kgyiijt6 ed6uyeket csak annyira szabad megtdlteni, hogy azok zilrhat6ak legyenek. A gyi.ijt6ed6nyzetbe a

hulladik bcddng<ildsc vagy tdm6ritise tilos! Az edinyek 0ritise sordn figyelenrmel kell lenni arra, hogy a

gyiijtcieddnyzet teljes kiiiritisre kcriiljiin. Nagyobb terjcdehnii hulladdkot a ryiijt6eddnyzetbc helyezds ekitt a

megfelel6 rniretiire fel kell darabolni.
'l'ilos a ki.il0n jogszabdlyokban rncghatdrozott veszdlyes hulladikot a tcleptilisi szillrd hulladdkkal cisszckevcrni cs azt a
telepiilisi szildrd hulladdk gyiijt6s6re szolgiil6 rendszeresitett gy0jtSedinyben clhelyezni. A kiildn jogszabrllyokban
kihirdetett hulladikjcgyz6kekben ncrn szerepl6, vag/ ismcretlen risszetdtelii hulladekot vcsz6lytclensigcnck, illetvc
vcszilyessdgirrck mcgdllapit6sdig vesz6lyes hulladdknak kell tekinteni.
A S/iijtdedinyzetben tilos olyan hulladek elhelyezise, atnely az cdenyzetet, a szdllit6eszkdzt, vagy a szdllit6
szem6lyzet testi 6ps6git veszdlyeztcti.(Killcindsen t6gla, beton, vas, stb.) 'filos a gyiijt6eddnyzctbc folydkony, mtrgez6,
tiizvcsz6lycs 6s robbandsveszdlyes anyagot, dllati tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyczni, amely vesz6lyeztetheti
a begyiijt6st, iiritdst vdgz6 szem6lyek, vagy rndsok elet6t, testi ipsdgit, eg6szsdg6t.
l-la a gyiijt6eddnyben olyan ncdves hulladckot hclyeztck cl, amcly az eddnybcn dsszctcinr<ircid6tt vagy befagyott, illctvc
a tiltiis ellenirc az ed6nyberr lcv<i hullad6kot irgy <isszepreselt6k, hogy emiatt az eddnyt 0riteni nern leltet az ingatlan
tulajdonos a ktizszolgriltat6 felhivilsiira kcitclcs az ed6nyt tirithctciv6, illetve haszndlhat6vri tenni. Kdteles e fcnti
tcvdkenys€ge nri att bekrivetk ez-6 kirt megtdriteni,

27. g

A tetepi.ilisi szildrd hulladdk szrlllitdsiit a Kcizszolgiiltatdnak ziirt kontdnerben vagy a kiporzdst 6s kisz6r6d6st
mcgakadilyoz6 idciglcnes takardsu kontdnerben, vagy e feltdteleket biztosit6 cClgippel, szriltitoj6rnriivcl rigy kell
clvdgezni, ltogy annak soren a kdrnyezet ne szennyez6djdk. Szeilitasb6l ered6 szennyez6dds cset6n a Kdzszolgiiltat6 a

hullad6k eltakaritdsir6l, a teri.ilet szennyez6d6s-rncntesitisdr6l, valarnint az eredeti kdrnyezeti rillapot helyrerillitrisrir6l
kritcles gondoskodni.
A rcndelet hatrilya alA tartoz6 tcleptilesi sziliird hulladik elhelyez6se a sellyei regionrilis hulladikszrillitiisi program
befogad6 nyilatkozatilval Sellye telephelyen t6rt6nik.

IV. FEIEZET
Nem rendszeres k6zszolgiiltatiisok

28. $
A nagy darabos telepiilisi szikird hullad6kra

vonatko2-6 rendclkezdsek

(8)
(e)

(l)

(2)

(3)

(4)

(l)

(2)
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(l) A nagy darabos hulladdk (lorrr) gyiijtdsir6l, elszrillitrisrir6l Cs drtalnratlaniriisrir6l a Krizszolgriltat6 cvcnre cgy
alkalonlmal a hulladCkkczeldsi kcizszolgdltatrls keretiben - kiilcjn dij felszdnrit6sa n6lk0l - gonclosko4ik.
l.ebonyolitrisdr6l 6s rnegszcrvczdsirtil, a hulladik elszdllitdsd161 6s iirtahnatlariitrlsii16l a krizszolgdltat6 gonJoskodik.
A K<izszolgilltat<i kiziirdlag a lakossilgrrril, a hiiztartdsokban k6pz6dcitt, <,lc a rcndszercs hullad6kszdllitisra haszniilatos
gytijtticddnyckben cl nern helyczhet6 nagy clarabos hullaclik elszdllirAsira kdteles, A K<izszolgdltat6 rlltal a
ktizszolgdltatris kcrctdben szervezeta lorntalarritdsi szolgriltatils semrnilycn miis hullaclikra (igy pl. incrt lrullad6k, Cpitisi
ttirntelCkre, jdnnrironcsra, biohulladCkra, rcndszeres hdztart6si sziLlrcl hulladCkra) nem terieJli.(2) Az ( I ) bckczddsbcn rncghat6rozott szolgdltat6s id6pontjdr6l nrinden cvben a k<izszolgdltat6 cs a polgiirrncstcr iillapodik
meg. A lakossiig ertesitdse az cinkorrndnyzat felaclata.

(3) A.hulladckot az ingatlantulajclonos legfeljebb a szrillitrist nregckiz6 nap lE 6rrija utiin helyczheti ki az ingatlana cl6tti
kciztertilctrc.

(4) Az clszdltitandd hulladdkot igy lehct a kcizteriiletrc kihelyezni, hogy az a jiirrnti 6s a gyalogos forgahnat ne
akacJ{lyozza, a z<ildtcrtilctckgl .6t . ntivdnyzetct nc kiirositsa, illctvc ne jrirjon balcset uugy-k6rokorris veszCly6nck
cl6idizis6vcl, a begyiijt6 szrillit6cszktiz riltal j6l nregkcizclithctci legyeu, a z<jlclier0letcket ds indvdnyzetet nc kdrositsa,
itletve nc jiirjon baleset vagy kiirokoz6s vesz6iyinckllciidCzCs6vcl.'

tpitdsi tcirmelCk elhelyez6sCre vonatkoz6 clciiriisok
2e. $

(l) Az dpitcsi t<irnrcl6k- nrint hulladik elsziillitiisrira- az ingatlan tulajdonosa, illctcileg az. kcitcles akinek a tcvikcnys€gc
rivCn a hulladik kclctkczett.

(2) A vcszilyes lrulladdknak ncm rnin6si.jlci ipitisi tdnncldkct a sellyci hullacldkgytijt6 tclepre leSct clhelyezni.

30. $

A termiszctcs szenrily ingatlantulajdonos az ingatlaniin alkalmilag kelctkczeu-telcpiil6si szilird hullacldkot tegfeljebb €vi Inr3-ig maga is clsziillithatja a 213/200L (xl. 14.) I(orrn6nyrcncleletben foglalt fclrirclckkel az e rendelct 27.g,(z)bckczdiscbcn mcghat6rozott lctesitmcnybe, is ott crijrnLntcscn lerakhatja.

VI. r6sz
A kiizszolgdltar6s diia

I. FEJEZET
A kdzszolgriltatdsi dij meghat iroz6sa

3r. $

(l) A telepiilcsi sziLird hullaclckkczeldsi k<izszolgdltatiis igcnybevdtelcre, illctve a kcizszolg6ltatrist igenybc vcv6ingatlantulajdonos tclcpiilisi hulladckkczclcsi ktiiszolg6ltatasiii.l iizctescrc k<irelczctt.(2) A kdzszolgdltatiisi. di.i megtizctisit szentborbis O"koniianyrut kcpvisclci-tcsttiletc a rnagdnszernilyingatlantulajdonosok vonatkoziisiiban 6vcs kriltscgvetisc terhire dtvrillaila.

32, $

(l) A Ktizszolgiiltat6 lninclen iv novetnber l-ig a kcivctkcz6 6vre voltatkoz6an kezcicrnlnyezlrcti a kcizszolgriltatdsi clijfeliilvizsgrilatat a kiizszolgiiltatirssal kapcsolatos k<iltsigeinek - totiicget",nzcssel aldtdrnasztott, a kipviscl6- testiilcteltal clis'ncrt is nttiszakilag indokolt fejicsztcseket is tariahnaz6 - v6ltoirisa rn6rtck6nek nigg"l,ryclr*.(z) A ktizszolgdltatesi dijat rig-y l(ctt tn.gtiatri.i;ti, hogy az indofolt [tiGg.r 6s rilforclitiisok r:rcgr€riilis€.ck €s a rarrrjstniikrjdishcz sziiks€ges nyercscg fedczctcnek biztositrisiira alkalrnas lcgycn cs <isztrincizzlcin a kcizszolgiiltatrisbiztonsiigos is legkisebb k<iltscgii elliitrisrira, a kcizszolg;iltato r.pu.itasa,rak hatckony kihaszniiliisiira, valarnint ahulladekkeletkezis cscikkcnt€sdre 6s a hat6kony hullaclikg-azdrilkoclisra.(3) A ktizszolgdltat6s clijriban jelenik meg az e rendelct.s zeriitv(gzetr nalyoarauos lorntalanit6s k6ltscge.(4) A ktizszolgriltatesi dli-nre;ellapiriisal a dij kiszrimitrisiira voiratkoz6 iciirasor alapjrin - rilralinos forgahni a.6 n6lkiilszdmitott egys6gnyi dfitctclck meghatdroziisiival tdrtdnik. Az cgysignyi dijtdtclt az indokolt kciltsigck, rrifordirdsok cs atart6s tntikddcshcz sziiksdges nycresdg osszeee. cg a vilrhar6 szi!artitasi rnennyiscg hrinyaclosakcnt kell nrcgrillapitani.('5) A kcizszolgdltatdsi clij mcgrillupitetat,Itt.tuc lcltlvizsg6latat meglt<izocn rdszletes k<ilrs6gerernzcsr kcg kcszitcni az (l)-(4) bekczdisbcn foglaltakra isiekintettel, rnelyhcz u ritirv"rgarium r<iieies cri.;ta[<ukici6t 6s rnegfetel6 kcilts6gelcnrzisrkcsziteni a krivctkezci dijllzctisi icl6szakban alkahnazanclo"k,irrrorgeltutati dij alitrirnaszt6sera. A dijkalkukiciot isk<iltscgelcrnzist a dijlizctcsi id6szak lejrirta clcitt, tegkds6bb nou.nrb.i i-ig az cinkornriiny zat rencJelkez1s6re bocsiitani.(6) A kcizszolgiiltatris clijiit a kcpvisel<i- tcstilct egy6,ves-diilizetcsi ia6szat<ra iillapitja rncg.

II. FEJEZET
Az egysignyi dijrCtel 6s a fizetcnd6 dij rneg6llapitrisa

33. $

(l ) Az egysignyi dijtdtel a. gytijt6edcnyben az elszrillitiisra iirvett lrullaclck - gyiijt6edcnyhezigazocJ;t6rfogara szerinrnreghardrozort - cgyszeri iiritcsi crija. A legkisebrr gytijt6cddny.gyreg.i r0 liter,(2) jj:i:"':,""'i:l'il:iliiJl:i:,fi"Tj;:6ko'szernitsziilitiis cleGn a-zsak €s a huuacrikkczercs dijdt is rnagriba fogral6



),2

(3) A rendszeres hulladdksziillitdson trili, azon feltili hulladdkszdllitAsdilaaz e rendeletben rneghatdrozott egysCgnyi dij
alapjdn 6llapitand6 nteg. Az cgys6gnyi dijat c rcndelet ntelldklete t^rLalm^zz.l

(5) A kdzszolg6ltat6s igdnybevdtclinek cves dijdt gyiijtriedinyek szAnrdnak, azok egyszeri iiritdsi dij6nak 6s az evi tjritisck
szerndnak szorzatakent kell nreg6llapitani. A krizszolg6ltatAsdrt lizetend6 dijat a Kdzszolg6ltat6 szdlr,l|zza ki a dij
rnegfizet6sit a lakoss6gi fogyaszt6kt6l Atv6llal6 clnkorrndnyzat, illetve a gazd6lkod6 szervek feli.

A k6zszol96ltatAsi dij fizetCsi m6dj6nak is fizet6sdnek meghat6roz6sa
34. $

(l) A kcizszolgAltatAsi dij fizetCsire kcitelczettek a (2) bekczd6s kivitel6vcl a hulladeksz6llit6s dijAt negyedivente

kcitelesek megfizetni.

(2) A jogi szemelyek, a jogi szenrClyiseggcl nern rendelkez6 gazd6lkod6 szervezelek, vagy a jogi szern6lyisegck helyi

szcrvezetei, egyCni v6llalkoz6k, tArsash6zak szdvetkezeti lakdsokbau i16k az Cpi.iletek ktiz6s kciltsdgek6nt 
^

hulladdkszAllitAs dij6t havonta ut6lag fizetik meg.
(3) A kcixzolgdltat6s dijet a szi4mla k6zhczvetel6t6l szemitott l5 napon beliil kell kiegyenliteni. A kdzszolg6ltatdsi dij

kesedelmes nregfizet6se csctdn a KdzszolgAltat6 kdsedclmi kanratot ervinycsithet.
(4) n kozszo196ltatAsi dijat tartahnazd sz6ntla adataival es <isszcgivel kapcsolatban az ingatlantulajdonos a

K6zszolg6ltat6ndl fr.dsban kifog6st emclhet. A kifogrisnak a szAmla kicgycnlit6sdrc vonatkoz6 kdtelczettsiS teljesitesire

halaszt6 hat6lya 1i1cs. A kifog6sra, annak k6zhezvdtelit<il szAmitott l 5 uapon bel0l a K<izszolg6ltat6 vAlaszolni kdtcles.

3s. $

( l) A fizerend6 krizszolgdltar|si dijr6l a lftizszolg6ltat6 szAmldt bocs6t ki, mely alapj6n a gazddlkod6 szerv

iugatlantulajdonos a kdzszolg6lratesi dijat a Kcizszolg6ltat6 rdszire kclzvetleniil - ut6lag kciteles mcgfizetni.

(Z) Tirlszfunlizds esctdu a tdbbletcisszeget 6s annak idciardnyos karnatait a Ktizsz-olgAltat6 visszafizeti vagy az

ingatlantulajdonos irdsbeli kCrehnire a/ a soron kcivctkez<i, cseddkes dijfiz-etisi kdtelczettsigbe besziirnitja.

(3) Nim ragad'harja meg a kcizszolgAltatasi dti rnegfizetCsCt .az, akl a telepiildsi szil6rd hulladekkal kapcsolatos

kcitclezctts6geir nem Ietjesiti, fcltive, hogy a'tki:eszolgAltat6 a kozszolg6ltatdst felaj'inlja, illetvc a kozszolg6ltat6s

tcljesitCsdrc vortatk026 rerldelkez6src ill6s6t igazotja.
(4) A irulladekkezel6si kdzszolg6ltatAs igenybeviieli6r't az ingatlantulajdonost terhct6 dijhdtralek ad6k ln6djdra behajthat6

kdztartoziis.
(5) Nem tagadlrat6 meg a kozszolgillrat6s dijAnak megfizctise, ha a l(ozszolg6ltat6t a kcizszolgdltatdssal kapcsolatos

kcitelezettsegc teljcitdscben az-id6jdr6s vagy rnaslttrArithatatlan ok akadilyozta is a Kcizszolgdltat6 az- akad|ly

eheritAset krivctcien a legkc!zelebbi gyiijt6si napig p6tolta a tnulasztds6t.

VII. rdsz

Felel6ss69 a hullad6kgazd6lkodasi szabilyttk
rnegtart6s66rt

Altalenos jogi felelcisseg
36. $

(l) Aki revckenysigcvel vagy mulasztds6val a hulladekgazd6lkodrisi jogszab6lyokba.n vagy rc6 vonatkoz6 lrat6s6gi

hardrozatbari foiglalf kOtelezettsiget lnegszegi 6s ezz-el a krirnyezetet veszilyezteti, szemryezi vagy kArositja, vagy

tev6kcnys6g6t a k6myezctveaetiri etOirasoi mcgszcgesivel folytada, a rn6s jogszabilyokban foglaltak szerinti

(biirrtetcijogi, polgiri jogi, kozigazgat6si jogi stb') felctcissiggel tartozik'

(2) A jogellcncs tevdkcnysdget folytat6 kcitcles

a) a?- 6ltala otozolt k6rnyezetveszilyeztetest, illetciteg kdrnyezctszennyezist megsz-iintetni, illetcilcg

kornyezetk6rositdst abbahagYni;

b) az Altata okozott kArokdrt helyt6llni;
c) a tevdkcnys6get rnege16zci kcimyezeti 6llapotot hclyredllitani'

(3) A jogeller.,", i"uZk"nyigerr val6 felel6ssig - az el\enkez6 bizonyitdsAig - annak az ingatlannak a tulajdonosAt es

birtlokos6t (nasznat6jatligyetenrlcgesen terheli, arnclyen a tevdkenysiget folytatjAk, illet6leg folytatt6k'

(4) A tulajdouos nrentesgi u, 
"'gy"t"mtiges 

felel6ssdg al6l, ha nregncvezi..az ingatlan tinyleges haszn6l6j6t vagy a hulladek

tulajdonosAt, 6s kdtsCget kiiar6an bizonyitia, hogy a fclelcissCg nem cit terheli'

A hullad6kkezel6ssel 6sszeliigg6 kotclezettsdgek ellen6rzdse

37. $

(l) A teleptilisi szil6rd hulladekkal kapcsolatos kozegeszscgiigyi rendelkcz-csek ellencirziset az Allarni Nipegeszs6gtigyi cs

Tisztiorvosi SzolgAlat Barcs Vdrosi httizete vegzi.

(2) A telepiildsi szil6rd hulladckkal kapcsolatos" kijtclezcusigek tcljesitcsdnek cllcn6rz6sc - a nlagasabb szintfi

jogszab6lyokban 6s ajelen rendclerben fogtaltak alapjAn - a legyz-6 fcladata. A ktizter0leten elhagyott hulladek kcireben

azlettencirzes a jegyz6,illetve kdzteriilct feliigyeleti ellerr6rzisi fcladat.

(3) A k6'ryczctv6delni hat6s6gok a k0l6n iogsz:abatyokban rneghat6rozott kcirben rertdelkeznek ellcndrzdsi is intizkedisi

jogositvAnYokkal.
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(4) Az ellen6rz6sre jogosultak szabAlys6rtisi fcljelcntdst tehctrrck is - jogszabrilyban rncghatdrozott k6rbcn - szabiilysirtisi
birsiigot, illctvc hulladdkgazdrilkoddsi birsdgot szabhatnak ki.

Hul ladCkgazddlkod6si birs6g
38. $

Aki tcvCkcnysCgCvel vagy urulasztAs6val:
a) a hulladdkgazdrilkodrissal kapcsolatos jogszabiilyok vagy a rc6 vonatkoz6 hat6srlgi hatdrozat clciir6sait rncgsirti,

illctve az azokban foglalt kcitelezcttsigenek nern vagy nem mcgfelel6en tesz elegct,
b) a hat6s6gi cngedilyhez, hozz6j6ruldshoz, bejelentCshez kdtdtt hulladikgazddlkodrisi revCkenys6get enged6ly,

hozz6j6rul6s vagy bejelcntis n6lkiil, vagyatt6l cltir6eu vigez,
c) a hullad€kgazddlkod6sra vonatkoz6 elciiriisok rncgsirtdsevcl a kdrnyczetct veszClyczteti, kdrositja

hulladikgazdrilkoddsi birsrigot kdtelcs {izetni a magasabb szintii jogszabiilyok alapj6n,
A hulladCkgazddlkodrisi birs6got a k<irnyczctvddelmi hat6silg szabja ki.
A jegyzd a kiil<in jogszabrilyban mcgltatdrozott csctckben hullad6kgazdrilkodrlsi birs69 kiszabris6ra jogosult.
A hulladikgazddlkoddsi birsdg ncrn tnentcsit a bi.intct6jogi, a szabdlysert6si, tovdbbd a kiirt6ritisi fclctclssCg, valanrint a
tevdkcnysig korldtozdsdra, felfiiggcsztdsire, tiltiisdra, illctcileg a rnegfelel6 vddckez6s kialakitds6ra, a tcrnr6szetes vagy
korirbbi k6rnyczet helyrcdllitiisdra vonatkoz6 k6tetezerts6g teljcsit6sC al6l.
A joge16scn kivctctt hulladckgazd:llkodiisi birs6g ad6k m6djrlra behajthat6 k<iztarrozds.
A birs6g rncrtdkCt jogszabillybarr !'oglalt fcltdtclck szerint kell rnegdllapitani. A birsdg rncg6llapit6sa sorrin figyclcrnbe
Kell vcnr'il:

a) ajogs6rt6 rnagatartes konkr6t vcsz6lyess6gct vagy k6rosit6 hatiis6t;
b) a jogsirtesnck az orsz6g, illetvc a tdrsCg hulladikgazd6lkod6si hclyzctCrc gyakorolt hat6siit;c) a bekcivctkezetlklrr mdrtikit cs a hclyrcrillithat6sdg lclret6s6gdt, tcar niany,eUan a jogsirt6sscl esetlcgcscn sze.,e,

clcinyt, clhdritort hetriinyr.

.,.Xl'll;llil,-u
3'9. $

Szab6lysertest kcivct el - arncnnyibcn.csclckrninyc btiucsclckrndnynck vagy rnds szabdlysirt6snck ncrn nrin6siil -.is
3,9000 r*t'ig terjcd6 pcnzbirsriggalsirjthatd az,akie rendclct 10. $it), (5),-(7),(8), (10),(il),(lz) bckezd6sciben, ll, g
(l), (2), (3), (4), (s), (6), (i), (8) bckczdiseibcn,12. $ (t),.());'&i, is) (6), (7), (8) bckczdiseibcn, 14. g (t)
bckczdisibcn, l5'$.(3) ,24:$ (l) bekczd6s6ben,25. g (l) bckezdis harmadik'moniat6ban mcgt'ogalmazouakar,(6)
bekezddsdben valamiur a 26.g.(l) bckczdisibcn lbglaltakar nregszcgi.
Aki telcpiilCsi szildrd hulladdkol a kdzteriilcten cngcdcly nclkiil iak l- vagy hclycz cl, szabalysCrtcst kcivet el, Cs 30.000
I'-t-ig tcrjcd6 p6nzbirsdggal s[jthar6.
Az c rcndclctben Ineglratiiroz-ott szabdlyscrtesek tctten ert elkcivct6 jivcl szcrnbe n 500, I 0,000 Ft-ig terjed6
hclyszfnbirsdg szabhatd ki.

Vegycs 6s hatdlyba liptet6 rendclkez6sek
40. $

Ercndclct 2004. mrijus l. napjdn l6p harrllyba.
A hatdlybalcpdsscl cgyidejtileg hat6lydt veszti az 5.t2002.(vlll.15.) rendelet.
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A telepiildsi szikird hullad6k dija

l.) Eddny m6r'ete Urit6s gyakorisdga Dij
liter db/6v Ft/ iirft6s

U0 | 26 l2l.Ft +l5o/o Afa

Eves iirftdsi dij (Afa-val )

2.) hullad6kgyirjt6 zsdk dija: 1,-Ft/db.
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