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SzentegSt Kiizs6g Onkormri ny zat
1012002 (XII.IS.) OK. sz. rendelete;

a teleptil6si szilfrd 6s foly6kony hullad6kkal iisszefii996 tev6kenys6gr6l

Szenteg6t Kozsdg Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete a teleptilds tisztas6gdnak fenntart6sa 6s a
teleptildsi szil6rd hulladdkkal osszeftigg6 kotelezo helyi kdzszolg6ltat6s szabitlyozilsa
drdekdben, az egyes helyi kozszolgfltat6sok kotelezo ig6nybev6tel6r6l sz6l6 1995. dvi XLII.
Tv; 2. $ alapj6n 6s a hulladdkgazd6lkodrisr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. Tv; 23.9-6ban kapott
felhatalmazds alapj6n figyelemmel e torvdnyekben, valamint a 24212000. (:XII. 23.) Korm.
Rendeletben,6s az l/1986 (II.2l.) EVMEUM egytittes rendeletben foglaltakra a kdvetkezo
rendeletet alkotja.

A rendelet c6lja
A rendelet cdlja, hogy Szenteg6t Kozsdg kozigazgatdsi teruletdnakoztisztasdgot fenntartsa a
telepiildsi szil6rd 6s foly6kony hulladdkra vonatkoz6 kdzszolg6ltat6st, annak kotelezo
igdnybev6tel6t biztositsa 6s az ezel<kel kapcsolatos feladatokat, kritelezetts6geket 6s tilalmakat
a helyi s aj 6toss6goknak megfelel6en r endezze.

Altalinos rendelkez6sek
l.$

(l) A jelen rendelet (tov6bbiakban: "R") hat|lya kiterjed a (2) bekezd6sben foglalt
eltdr6ssel S zente g6t kdzs dg e g6sz klzigazgatasi teriilet6re.

(2) A teleptildsi szilird 6s folydkony hulladdkkal kapcsolatos kozszolg6ltates kiterjed a

kdzsdg beltertilete valamennyi utc6jiban levo tulajdonosaira, birtokosaira vagy
hasznfl6j6ra ( tov6bbiakban: "ingatlantulajdonos/igdnybevev6re") a hullad6k
osszegyrijt6s6re, elsz6llitrls6ra, 6rtalmatlaniths6ra, elhelyezdsdre ir6nyul6
kozszolgiiltat6st el16t6 (tovSbbiakban: kozszolgdltat6ra") valamint az ingatlanon
keletkez6 hiztarthsi 6s egydb szil6rd halmaz6llapotu visszamaradt anyaggal
(tov6bbiakban: "telepii16si szil6rd hullad6kkal") kapcsolatos szolg6ltat6sra.

Telepiil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 kiizszo196ltatis
2.$

(l) A telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi kOzszolg6ltatris: a telepiil6si
szil6rd hullad6k rendszeres gyiijt6sdre, elszilllithsilra, 6rtalommentes elhelyez6sdre
ir6nyul6 kozszolg6ltat6s.

(2) A Kdpviselo-testtilet feladatakiilOnosen:
a) a komplex helyi kdzszolg6ltat6s

rendszeres osszegyrijtds6nek,
megszervezdse,

b) a teleptilesi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi kozszolg6ltat6s
telj esit6s6re szolg6ltat6 kij ekil6se,

c) a teleptil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi kozszolg6ltat6s
dij 6nak (kozszol giltat6s i szem6tdij ) me 96l I ap it6sa.

(3) A Kdpviselo-testiilet a telepi.ildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos feladatainak
megval6sitisa sor6n a hulladdkok hasznositis6nak, rijrafelhaszn6l6s6nak ds az
6rtalmatlanitand6 hulladdk mennyisdgdnek csdkkent6se 6rdek6ben trlmogada a szelektiv
hulladdkgyrij t6s sz6les koni elterj eszt6sdt.

3.$
(l) A helyi kozszolg6ltat6s ig6nybevdtele a "R" 1.$ (2) bekezd6se hatdlya al6 tartoz6

igdnybevev6kre kotelez6.
(2) A kcizszolgSltatfs igdnybev6teld6rt az igenybevevot terhelo dijh6tral6k ad6k m6dj6ra

behajthat6 koztartoz6s.

kor6be tartozo telepi.ildsi szil6rd hulladdk
elsz6llit6s6nak 6s 6rtalmatlanit6s6nak
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(3) Sztineteltethet6 a S.$ (1) bekezd6se szerinti komplex helyi kozszolgilltaths kotelezo
igdnybev6tele azokon az ingatlanokon, amelyeken legal6bb 30 napig senki sem

tart6zkodik, 6s e miatt azokon hulladdk nem keletkezik.
(4) A kozszolg6ltat6s igdnybev6tel6nek sziineteltet6sdre vonatkoz6 igdny6t a tulajdonos a

sziineteltet6s kiv6nt kezd6 id6pontja elott, azt legal6bb 30 nappal megel6z6en irisban
kdteles bejelenteni a Szolg6ltat6nak.

(5) Ha a sztineteltet6s (1) bekezd6s szerinti feltdteleiben villtozis kovetkezik be, a

tulajdonos a Szolg6ltat6nak halad6ktalanul ir6sban kdteles azt bejelenteni.
(6) Amennyiben a szi.ineteltetds ideje alatt a komplex helyi k6zszolg6ltat6s kdr6be tartoz6

hullad6k kertil kihelyezdsre, rigy - a tulajdonos egyidejri drtesitdse mellett - a Szolg6ltat6
a hullad6kot kdteles elsz6llitani, a hulladdk mennyis6g6nek megfelel6 dij felszdmitisa
mellett.

A kiizszolgriltat{s ellit{sdnak rendje 6s m6dja
4.$

(1) A K6pvisel6testiilet a szililrd hulladdkkal kapcsolatos feladatok ell6t6s6val a Duna
Dr6vamenti Hullad6kgazdillkodilsi Kft. 7900 Szigetv6r Szabads6g u. 14. (tov6bbiakban:
"Szolgiltat 6") bizza meg

(2) A kdzszolg6ltatds ellSt6sa rendj6nek 6ltal6nos szab6lyaikdnt a kdvetkez6ket kell
drv6nyesiteni:

(3) A telepiildsi szil6rd hulladdk gyfijt6se, t6rol6sa sor6n olyan gondossiggal kell elj6rni,
hogy a hullad6k sem az ingatlanon, sem a krizteriileten, sem a sz6llit6 j6rmribe val6
iiritdskor ne sz6r6djon szdt, ne porozzon, ds egydb m6don kdrnyezetterhel6st ne iddzzen
e16.

A telepiil6si szil6rd hullad6k gy0jt6se a keletkez6 hullad6kmennyisdg 6s a gytijtds
gyakoris6ga alapjhn meghatirozott rirtartalmf, szabv6nyos 110 I KUKA hullad6kgyijto
eddnyben tdrt6nhet, melynek srilya a 35 kg-ot nem haladhatja meg. T0bblethulladdk
esetdben kiz6r6lag a kdzszolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelz6ssel ell6tott zsikokban helyezheto
el a hulladdk.

(4) A hulladdkgyujt6 ingatlanon beltil helyezhetl el, a gyrijt6 ed6nyzetet, a szilllithsi napok
kivdteldvel, kdztertileten csak teriilet-felhaszn6l6si engeddly birtokiban lehet elhelyezni.

(5) A hullad6k gytijt6se 2 hetente l-szer a szolg6ltat6val kdtott meg6llapod6s szerinti
idopontban az ingatlan el6tti j6rda sz6l6re, illetve a kijekilt gffitopontokra trirt6n6
kihelyezdssel t<lrtdnhet.

(6) A nagyobb m6retti berendezdsi tilrgy (lom) szewezett <isszegyiijtds6r6l 6s elsz6llft6s6r6l
(lomtalanit6s) 6vente I alkalommal a szolg6ltat6 tdritdsmentesen gondoskodik.

(7) A lomtalanitis id6pontjir61, valamint teriileti feloszt6s6r6l a szolg6ltat6 3 h6ttel az akci6
el6tt az Onkorm6nyzatitjin 6rtesiti a lakossigot.

A szolgdltat6 feladatai
s.$

(1) A szolgiltat6 a rendelet hatillya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett telepiil6si szildrd
hullad6kot kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijel6lt szigetv6ri hulladdklerak6 telepre,
illetve annak 6rtalmatlanit6sir6l m6s, szakmai 6s k<irnyezetvddelmi szab6lyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

(2) A szolg6ltat6 kdteles a t6rol6 eddnyek tirit6sdt kim6letesen, az elvhrhat6 gondoss6ggal

elv6gezni.
(3) A t6rol6eddnyben okozott k6rokat a szolg6ltat6 t6ritdsmentesen kdteles kijavitani,

amennyiben a meghibfsod6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A szolg6ltat6nak az

ebb6l ered6 karbantart6si munk6k, valamint javitrls idritartam6ra edlnyzetet kell
biztositania. Amennyiben a meghib6sod6s nem r6hat6 fel a szolg6ltat6nak, a

haszn6lhatatlann6 v61t t6rol6eddnyek javit6sa,p6tl6sa, illetve cser6je ahasznil6t terheli.
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(4) A szolg6ltat6 a rendelethatillya al6 nem tartoz6 hulladdk elsz6llit6s6t megtagadhatja.
(5) A fulajdonos kdteles a Szolg6ltat6 6ltal nyrijtott komplex helyi krizszolg6ltat6st ig6nybe

venni.
(6) A komplex helyi kozszolg6ltat6s kor6ben a Szolg6ltat6 6s a tulajdonos k<jzotti

jogviszonyt a telepiil6si szilfrd hulladdk esetdn a kdzszolg6ltat6s ig6nybevdtel6nek
tdnyehozza l6tre.

(7) A (6) bekezddsben meghat6rozott jogviszony kezd6 id6pontja az a nap, amelyen a
Szolgfltat6 a komplex helyi kdzszolg6ltat6s teljesitds6nek megkezddsdr6l 6s ldnyeges
feltdteleirol a tulajdonost ir6sban drtesitette, illetve felhiv6s k)zzetetele ritian
thjekoztatta.

(8) A Szolgriltat6 a kdzszolgilltatdssal <jsszefiiggo tevdkenysdgdt mindenkor a vonatkoz6
jogszab6lyi el6ir6sokban foglalt mriszaki, krizegdszsdgugyi 6s egydb felt6teleknek
megfelekien koteles ell6tni.

(e)

(10)
(l l)
(r2)

Az igdnybevevovel kotdtt szerz6dds alaplfin a kdzszolg6ltat6si dij beszed6se a
szolgiltat6 feladata az Onkormfunyzat 6ltal rendelkez6sre bocs6tott adatok alapj6n.
A kcizszolgilltaths dij6nak megrillapitdshhozrdszletes k6lts6gelemz6st kell k6szitenie.
Kdteles a tev6kenys6g6rol a k6pvisel<i-testiiletnek dvente besz6molni.
A tulajdonos jogosult a Szolgiiltat6nak a hullad6k elsziilitirsfura ir6nyul6 megrendel6s6t
bejelenteni, ha ingatlanin a komplex helyi kdzszolgilltaths al6 nem .rO esetileg
sz6llithat6 alkalmi szil6rd hulladdka is keletkezik vagy ilyen hulladdk keletkezdse
v6rhat6.

(13) Ha a tulajdonos a (12) bekezd6sben foglaltakkal a Szolg6ltat6t bizza mog, a
megrendel6s 6s a szolgilltat|s felt6teleiben trirtdn6 meg6llapod6s alapj6n a Szolg6ltit6 a
megjelolt idSpontra vagy id6tartamra a megjeldlt mennyis6gri ds min-6s6gti hullad6knak
megfelelo gyijtiStartitly, illetve hullad6k gytijtds6re alkalmas m6s gyiijt oeszk1zt a
tulajdonos rendelkez6sdre bocs6tja, annak elszirllithsfur6l ds a hulladdk 6rtalommentes
elhelyez6s6rol a meg6llapod6s szerinti dij ellen6ben gondoskodik.

Az ig6nybevev6 kiiteless6gei

A hhztart3si szil6rd hulladdkot u ,ruli,[r, napon elsz6llit6s c6lj6b6l a szolgiiltat6
rendelkez6s6re kell bocs6tani, hosszabb id6n 6t felhalmozni nem szabad.
A tulajdonos a gyfit6tartSlyban, a hlztarthsban szok6sosan keletkezo hulladdkot
t6morit6s ndlki.il tgy helyezheti el, hogy az a hullad6k elsz6llit6sa sor6n alkalmazott

(1)

(2)

gdpi tiritdst ne akad|lyozza.
(3) Ha a tart|lv olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely az ed6nyben osszetrimorodott

vagy befagyott, vagy a tart|lyban,ldvo hulladdkot rigy risszepr6seitdk, uugy a tart6lyban
elhelyezett hullad6k osszsrilya olyan m6rtdkben mighaladja a tartdiy tiihethetOs6get,
hogy emiatt a tartillyt az eloirt m6don kiiiriteni nem leiret, a tulajdonos k6teles a
visszamaradt szemetet fellazitani 6s a tart6lyt haszn6lh at6v6tenni.

(4) A t6rol6 eddnyekben nem szabad olyan anyagokat elhelyezni ( forr6 hamu, mar6- ,mdrgezo anyag, 6llati hulla, folydkony vagy befagyoti zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 anyag, kti- 6s 6ptilettdrmel6k_nagyobb terjedlhri, srily(r iatly, stb. ); u-.'iy
vesz6lyezteti a szemdtsz6llit6ssal foglalkoz6 dolgoz6 egdszsdg6t,'vagy iiegrong6lhatja-a
gytij toj 6rmtivet, i lletve 6rtalmatlanf tf s a s or6n ve szd lyezlethetia kom]rezet6t.(5) Ha a szolg6ltat6 alkalmazottaimeg6llapitj6k, hogy a t6rol6eddnyben'az(4) bekezddsben
megjeldlt anyagot, thrgyat helyeztek el, a kiiiritdst jogosultak megtaguAni. e kitrit6s
megtagadfsdr6l a tulajdonost a szolg6ltat6 az ok feltiintetdsive-l 6rtesiti, majd
amennyiben a tulajdonos a kiil<in kdltsdget megfizette, a hulladdkot a megfelelo
6rtalmatlanit6 helyre szilllitja.

(6) A gytijt6eddnyzetekbeszerz6s6rril ds tisztit6s6r6l az igenybevev6 gondoskodik.
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A kiizszolgiltatdsra vonatkoz6 szerz6d6s
7.$

(1) A krizszolg6ltat6nak az igenybevevovel kdtdtt szerz6ddsben meg kell jelolni a teljesitds
helydt, idejdt, m6dj6t, a kozszolg6ltat6s6rt fizetend6 dijat, fenntartva a szolg6ltat6nak -

az <inkormhnyzat dijmeg6llapit6 rendelete szerinti m6rt6k6nek megfelel6 - m6dositisra
vonatkoz6 jogait.

(2) A kcizszolgiltat6s dija beszedds6nek m6dj6t az esetleges dijh6tral6k behajt6sa 6rdek6ben

a szolg6ltat6 jogait.
(3) Az Onkorm6nyzat a krizszolg6ltat6val szerzoddst kdt a hulladdksz6llit6sra. A

szerz6d6snek a Ptk.-ban szabdlyozott feltdteleken tul tartalmaznia kell :

- a krizszolg6ltatds tartalmht, akdzszolghltat6ssal ell6tott ter0let hatfirait
- a kdzszolg6ltat6 szolgilltathsi kotelezetts6geit
- az OnkormSnyzatnak a kdzszolg6ltat6s megszervez6s6vel 6s fenntart6s6val

kapcsolatosan kdtelezettsdgeit
- a kdzszolg6ltat6s dijht, adij meg6llapithshhoz sziiks6ges kolts6gelemzdst
- a dij beszed6s6nek m6dj6t, az ezzel kapcsolatos adatszolg6ltatdsi kotelezettsdget
- a Felek kolcsdntis tbjekoztatitsi kdtelezetts6gdt.

A kiizszolgriltatis dija
8.$

(1) A szolg6ltat6st ig6nybevevok kozszolg|ltatisdrt dijat kdtelesek fizetni.
(2) A kozizolgiltat6s ell6t6s66rt a szolgilltat6t megilleto dijat az Onkormhnyzat 6s a

szolg6ltat6 kozotti szerzrid6sben meghat6rozott m6don kell meg6llapitani a szolgdltato

6ltal v e gzett k6lts 6 gelemzds alapj 6n.

(3) Az igdnybevev6t terhel6 k<izszolg6ltat6s dij6t a k6pvisel6-testiilet 6llapida meg a

telepiil6si hullad6kkezel6si kdzszolgdltat6si dij meg6llapit6sdnak rdszletes szakmai

szab 6ly air 6l sz6l6 242 I 2000 .(XII. 2 3 . ) Korminyrendelet alapj 6n.

(4) A kozszolg6ltatiis dij6t egy 6vre kell meghatirozni.
(5) A jelen rendelet hatilyba l6p6s6t kdvet6en az els6 dijfizet6si id6szak 2003. febru6r 28.

e.$
A k<izszolg6ltatis dij6t ut6lag a szolgiltat6val k6t6tt szerz6d6s szerint a szolg6ltat6 6ltal

megkiildtitt sz6mla alapj6n kdteles megfizetni, melynek megfizet6s6t az Onkormhnyzat az

ingatlantulaj donost6l 6tv6llalj a.

10.$
Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, vagy haszn6lati viszonyaiban villtozhs kovetkezik be'

rlgy azrii totuiaottoi, uugy haszn6l6 a korabbi tulajdonossal egyetemlegesen ktiteles avilltozhs

t6nydt l5 napon beli.il ir6sban bejelenteni a szolg6ltat6nak.
11.$

(l) Megtagadhat6 a dij megfizetdse abban az esetben, ha a szolg6ltat6 kdzszolgiltat6si

kdtelezetts6gdnek nem tesz eleget.

(2) Nem tagadhat6 meg a dij fizet6se az (l) bekezdds szerint, ha a szolgilltatot a

k<izszolgTltat6s nyuji6siban az idojfuris vagy m6s elh6rithatatlan ok akadtiyozta 6s a

szolg6ltat6 az a1adaty elhirit6s6t kdvetoen a leheto legrovidebb id6n beltil p6tolta

mulasztSs6t.
12.$

A tulajdonost illetve haszndl6t a szolg6ltat6, vagy megbizottja a k6sedelembe es6stol

szimitott 30 napon beliil ir6sban sz6litjafel dijfizetlsi kotelezettsdg6nek teljesit6s6re.

Kilzszolgirltatisi dij t6telek
13.$

Szolg6ltatis mennyisdge 26dbltirit6si nap/6v 110 literes ed6ny iirit6se, sz|llitisa,

6rtalmatlanit6s a 1 I2,- F t+ l2oA AFA/db/iirit6s.
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Lomtalanit6s dvente egy alkalommal dijmentesen trjrtdnik.
Hiztartisi foly6kony hullad6k kezel6se

14.$
(1) A kdzsdg kozigazgat6si beltertiletdn a folydkony hullad6k dsszegyrijt6se, elsz6llit6sa,

6rtalommentes elhelyez6se az dnkorminyzat 6ltal szewezett hullad6kkezel6si
kdzszolgilltat6 ritj6n tor.t6nik (szigetviz Kft 7900 Szigetv6r, Gy6r u. l.).

(2) Az ingatlan tulajdonosa kdteles az (I) bekezddsben jeldlt szolgilltatilst ig6nybe venni.
ls.$

(1) A telepiil6si foly6kony hullad6k ktizvetleniil az dnkorminyzat tulajdon6ban 16v6, de a
Szigetviz Kft. 6ltal engeddlyezett pontokon iiritheto a szennyvizcsatoma
torzshillozatilba.

(2)
a) Azon ingatlantulajdonosok, akik krizel6ben a szewryvizcsatorna gerincvezet6ke

nem 6ptilt ki, a keletkezci szennyvizek ideiglenes throlilsifi az dpitdshat6sfgi
eltiir6soknak megfelel 6en z6rt t6rol6ban kotelesek megoldani.

b) A tulajdonos az erre a c6ka rendszeresitett - jogszab6lyi el6ir6soknak
megfelel6 - g6pj6rmtivel koteles elsz6llftani a keletkezett folydkony hulladdkot
a Szi getv iz Rt. 6ltal iizem eltetett s z ennyviztelepre.

c) Szennyvizet, vagy mfs szennyezo anyagot az utc6ra, k6zteriiletre,
vizfoly6sokba, 6rkokba, vagy egydb - b6rmilyen tulajdonri loldtertiletre
kiengedni, kilocsolni, valamint a telepi.ildsi foly6kony hulladdkot haszn6laton
kivuli kritba belevezetni tilos.

Szabilys6rt6si rendelkez6sek
16.s

A ktildn jogszabillyban meghat6rozottkdztisztas6gi szab6lys6rt6sen tul szab6lys6rtdst kovet el
ds 30.000,-Ft-ig terjedo penzbirsilggal srijthat6, aki :

(1) Az ingatlan 6s az ahhoz tartoz6 j6rda ds 6rokszakasz tisztasdgilal 6s sikoss6g
mentesitdsdvel kapcsolatos kOtelezettsdgdt elmulaszda, illetve az ezzel kapcsolatoi
szab6lyokat megszegi.
A telepiildsi sziLird hulladdkkal kapcsolatos krizszolgfltat6st nem veszi ig6nybe.
Hdztartfsi hulladdkot felhalmoz vagy a kdztertiletre, illetve m6s ingatl ui6ru a jelen
rendeletben meghat6rozott feltdtelekt6l eltdrrj m6don kihelvez.
A szem6tgy(ito tartilly tisztlntart6si 6s fert6tlenitdsi k6tele;etts6g6t elmulaszda.
Hulladdkgyrijt6 tartiiyrt rendeltetdst6l eltdroen haszn6l, nemh6itart6si hulladdkot rak a
tart|lyba, rothad6, nagyon bridds szemdt elsz6llit6sir6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l nem
gondoskodik.

(2)
(3)

(4)
(s)

(6) Szennyvizet, vagy mfs szelryez| anyagot az utchra, krjzteri.iletr e, vizfolyitsokba,
6rkokba, vagy egydb - b6rmilyen tulajdonri - foldtertiletre kienged, kilocsol, valamint a
teleptildsi folydkony hulladdkot hasznflaton kivtili kritba vezet bele.

Ertelmezd rendelkez6sek
17.$

E rendelet alkalmaz6s itban :

l. telepiildsi hulladdk : ah6ztart6sokb6l szirmaz6 szil6rd hulladdk, illetrileg ah6ztart6si
hulladdkhoz hasonl6 jellegii, azzal egyittkezelhet6 m6s hulladdk2' hdztartasi szildrd hulladek: a rendszeres hiztart6si szil6rd hulladdk 6s az alkalmi
hiztartisi szllfu d hu I I ad6k

3' rendszeres hdztartdsi szildrd hulladdk: a lak6s, iidtil6s, pihen6s sor6n az ingatlanon (igy a lakfsokban, valamint nem lakds clljdra szolg6l6 egydb helyis6gekben dsteriileteken ) folyamatosan keletkez6, a Szolg6ltato iittal rendszeresitettgyqtltartilyokban 6tmenetileg t6rolhat6, rendszeres gyfitljfuattal, a jogszab6lyi
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el6ir6soknak megfelel6 zSrt rendszeni c6lg6ppel sz6llithat6 hullad6k ( igy pl. a

konyhai hu11ad6k, papir, iiveg, csomagol6eszkdz,hhztartilsi ed6ny, kdzi eszkoz, rongy,
stipred6k, salak, hamu, korom, tovSbb6 kisebb mennyis6gti falvakolat, a kerti ds

j6rdatakarit6si hulladdk, kisebb mennyis6gti falomb, nyesed6k, kar6csonyfa ), tov6bb6
a lakisban, valamint a nem lakfs cdlj6ra szolg6l6 egydb helyisdgben 6s ter[leten
folyatott kisipari tevdkenys6g gyakorl6s6b6l keletkezett szem6tgytijto tartilyokban 6s

Artalmatlanithat6 6ltal kdtelezoen igenybe vett kdzszolg6ltat6s keretdben a kijekilt
6rtalmatlanit6 helyen

4. alkalmi hdztartdsi szildrd hulladdk: a 1ak6s, iidiil6s, pihen6s sor6n az ingatlanon ( igy
lak6sokban, valamint a nem lak6s c6ljira szolg6l6 egy6b helyis6gekben 6s tertileteken)
alkalmilag k6pzoddtt vagy felhalmoz6dott hulladdk, visszamaradt anyag, ha

rendszeresitett gytijt6eddnyben mdrete vagy min6sdge miatt nem helyezheto el, amely
lehet
a) lombtalanitds ald tartoz6 alkalmi hdztartasi szildrd hulladdk: nagyobb m6retti

darabos hulladdk ( igy pl. nagyobb hi.ztarthsi eszkdz, berendez6si thrgy, britor,
igybetdt stb. ), amelyet a rendeletben kijeldlt Szolg6ltat6 6vi egyszeri - el6re

k6zz6tett idSpontban trirt6nri - lomtalanit6s sor6n elsz6llit
b) esetileg szdllithat6 alkalmi szildrd hulladek : az a) pont al6 nem tartoz6, eseti

megrendel6s alapj6n 6rtalmatlanitis c6ljib6l elsz6llitand6 hulladdk (pl. 6pitdsi,

bont6si tormel6k, aut6roncs )
5. egtdb (nem hdztartdsi) szildrd hulladek : az ingatlanon folyatott ipari, kereskedelmi,

szolg6ltat6 6s egy6b gazdashgi tev6kenysdg sor6n, valamint a kozintlzmdnyekben
keletkezo rendszeres egydb szllilrd hulladdk 6s alkalmi egydb szil6rd hulladdk :

a) rendszeres egtdb szildrd hulladdk i a tev6kenys6ggel osszefiigg6sben - a

tevdkenys6g jelleg6nek megfelel6en - rendszeresen 6s/vagy folyamatosan

keletkezS, a Szolg6ltat6 6ltal rendszeresitett gytijt6ed6nyben 6tmenetileg

t6rolhat6, a jogszab6lyi eloir6soknak megfelelo rendszeni c6lg6ppel sz6llithat6

egydb szildrd hulladdk, amely a telepiildsi szil6rd hullad6k elhelyez6sdre kijelolt
drtalmatlanit6 helyen, l6tesitmdnyben helyezhetci el

b) alkalmi szildrd hulladek : a tevdkenysdg fenntart6sinak folyamat6ban esetileg,

nem ism6tl6doen keletkezri, a telepiildsi szildrd hullad6k elhelyezdsdre szolgfl6
egy6b 6rtalmatlanit6 helyen, l6tesitm6nyben elhelyezhet6 vagy hasznosithat6

egy6b szil6rd hullad6k
6. fotyekony huttaddk: az ahulladdkk6 v6lt folyaddk, amelyet nem vezetnek el, 6s nem

bocs6tanak ki szennyvizvezetoh6l6zaton, illetve szewryviztisztit6 telepen keresztiil.

Zir6 Rendelkez6s
18.$

E rendelet 2003.janu6r 1. napj6n l6p hat6lyba.

Ivanek J6nos
polg6rmester

A rendelet kihirdetve: 2002. december 18.

Pataki Istv6nnd dr.
kdrjegyz6

Pataki Istv6nn6 dr.
korjegyzo


