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Szentkatalin Kiizs6gi Onko rmilny zat
13 12003. (XI.28.) szimri

a hullad6kkezel6si kiizszolgiltatisr6l sz6l6 Kt. rendelete

Szentkatalin Kozsdgi Onkorm6nyzat Kdpviselotesti.ilete (tovrlbbiakban: kepviseld-testiilet) a
helyi 6nkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV. tv. 16.$ (1) bek.-6nek, 6s a telepiil6s
tisztas6g6nak fenntart6sa 6s a teleptil6si szil6rd hullad6kkal osszefiigg6 k6telez6 helyi
kozszolg6ltat6s szab|lyozisa drdekdben, az egyes helyi k6zszolg6ltat6sok kotelezo
igdnybevdteldrSl sz6l6 1995. 6vi XLII. T'v 2.g alapj6n 6s a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6
2000. dvi XLIII. Tv 23.$-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n figyelemmel e t<irvdnyekben,
valamint a24212000. (XII.23.) Korm. Rendeletben,6s az ll1986 (IL2l.) EVMEUM egyiittes
rendeletben foglaltakra a kovetkezri rendeletet alkoda.

I. fejezet

A rendelet c6lia

l.$

A rendelet c6lja, hogy Szentkatalin K<izsdg kdzigazgatisi teriilet6n a koztisztas6g, a
kdrnyezetv6delem ds a kdzegdszsdgtigyi kdvetelmdnyeknik megfeleloen a teleptildsi szillrd
hul laddkkal dsszefiiggo kdtelezri helyi kdzszol g6ltat6st szabily oiza

a)telepiil6si szil6rd hullad6k dsszegffitds6re, elsz6llit6s6ra ds 6rtalmatlan it1sira
szetvezett kdtelezo helyi kozszolg6ltat6s igdnybev6tel6nek ds biztons6gos,
ellenririzhetri telj esit6s6nek rendj dt, valamint

b)a kotelezS kdzszolgiiltat6ssal osszeftiggo jogokat 6s kciteless6geket.

lI. fejezet

Altal6nos rendelkez6sek

2.$

A kdpvisel6-testulet a telepiildsi szil6rd hulladdk rendszeres dsszegyiijtdsdr6l, elszillit6srir6l ds iirtalmatlanitiisrir6l kritelez6 helyikdzszolg6ltat6s ridrin gondoskodik.

3.S.

(1)A jelen rendelet hat|lya kiterjed a Szentkatalin k<izs6g egdsz kozigazgatlisi tertilet6re,
idedrtve Kar6codfa ds Kdpespuszta teleptildsrdszeket.
(2)A teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kdtelezo helyi k<izszolg6ltat6s kiterjeda kozsdg kozigazgatilsi tertilet6n ldvo valamennyi ingatlan tulajdonosra,

tulajdonosi k<izossdgre, birtokosra vagy haszn6l6jhra,'kezeioi6re ltov6bbiakban:"tulajdonos l.igdnybevevore") a szil6rd- hullad6k 
-risszegytijtd"sdre, 

elsz6llit6s6ra,
6rtalmatlanitis6ra, elhelyez6sdre irrinyul6 k6zszolg6ltat6st ell6t6 (tov6bbiakban:
"kdzszolg6ltat6ra") valamint az ingatlanon keletkez 6 hirztartksi ds egydb szil6rdhalmaz6llapotu visszamaradt anyaggal (tov6bbiakban: "tetlputesl szil6rdhulladdkkal',) kapcsolatos szo196ltat6sra_

(3)A rendelet har6lya nem terjed ki:



a)vesz6lyes hulladdkra 6s

b)foly6kony hullad6kra.

(4)A kdtelezo kozszolg6ltat6st a tulajdonosnak nem kell azokon a be6pitetlen
ingatlanokon ig6nybe venni, amelyeken a telepiil6si szil6rd hulladdk nem keletkezik,
ds nem gytilemlik fel.

4.$.

(1)A rendeletben meghat6rozott teleptil6si szilird hulladekkal kapcsolatos helyi
kdzszolgdltat6s telj esitds 6re j o got szerzett kdzszolg6l tato a DDMH G
(Duna-Dr6va Menti Hulladdkgazddlkod6si Kft)

(2)A krltelezo helyi k0zszolg6ltat6s kcirdbe tartozo tev6kenysdget kizfr6lag a kozszolg6ltat6
vdgezheti.

III. fejezet

Ertelmez6 rendelkez6sek

s.$

Telepilldsi szilard hulladek: az ingatlanon keletkezo ds szabvrlnyos gytijtotart6lyban

6tmenetileg t6rolhat6, rendszeres gnijtoj6rattal, z\rt rendszeni cdlgdppel sz6llithat6 ds az

6rtalmatlanit6 helyen elhelyezheto h6ztart6si hulladdk 6s az egy6b szil6rd hulladdk.

Hdztartdsi hulladek: az emberek mindennapi 6lete sor6n a lak6sban, valamint az

iidiil6sre, pihen6sre haszn6lt egy6b helyisdgekben 6s a lak6k kozds haszn6lat6ra szolg6l6

helyisdgekben 6s tertileten rendszeresen keletkezo hulladdk (szemdt), a kisebb mennyisdgti

falvakolat, kerti ds gazdasdgi hulladdk, tov6bb6 az ingatlanon folytatott v6llalkozdsi

tevdkenysdgbol keletkezo hulladdk, a h6ztart6sokb6l sz6rmaz6 elktildnitett gytijtdtt hulladdk

kivdteldvel.

Egydb szildrd hulladek: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolg6ltat6 6s egyeb

giidashgi tevdkenysdg sor6n, valamint az <inkormSnyzati ds miis kozintdzmdnyekben

iendszeresen keletkezo szil6rd hulladdk, illet6leg a kdztertileteken keletkezo vagy

felhalmoz6d6 szildrd hulladdk, azijrahaszn6latra kertil6 hulladdk kivdteldvel.

Lomtalanitas ald tartozd hulladdk: ahilztarthsokban alkalmilag keletkezo nagyobb mdretti

darabos hultaddk, amely szabv6nyos gytijtotartdlyban nem gyrijtheto ds rendszeres

gytijtoj6rattal nem sz6llithit6 (nagyobb h6ztart6si eszkiiz,berendezdsi t6rgy, bttor stb.).

Kdtelezrj k,zszolgdltatas: a teleptildsi szil6rd hulladek rendszeres gytijtdsdre, elsz6llit6s6ra

6s 6rtalmatlanit6srira ir6nyul6 kdzszolg6ltat6s.

Kdzszolgaltat;: Szentkatalin kozs6g kdzigazgatitsi teri.ilet6n a kozszolghltat6s teljesitdsdre

kiz6r6tagos jogosults6ggal rendelkezo t6rsas vagy egydni v6llalkoz6s.

Hulladdkkezelesi kdzszolgdltatdsi drj: a tulajdonos 6ltal a kozszolg6ltat6s teljesitesdre

kiz6r6lagos jogot szerzett kozszolg6ltat6nak fizetendo, a kdpviselo-testi.ilet 6ltal rendeletben

meg6llafitoti dij, amely tartalmazia a telepiildsi szil6rd hulladdk sz6llit6srlnak, begytijtdsenek,

6rtallmatlanit6 hllyen t6rtdno elhelyezdsdnek, 6rtalmatlanit6s6nak dijh6nyad6t is.

Gydrt6: a termdk elo6llit6ja, illetoleg kiilfdldi gy6rt6 esetdn import6l6ja.

Termel|: akinek a tevdkenysdge sor6n a hulladdk keletkezik vagy tevdkenysdge

k<ivetkezt6ben a hulladdkjellege, 6s dsszetdtele megv6ltozik'

Hulladdkkezel|: a1,t a hulladdkot gazdas6gi tevdkenysdge kdrdben a hulladdk birtokosdt6l

6tveszi. kezeli.



Artalmatlan{tds: a hulladdk okozta kdrnyezetterhelds csdkkentdse, komyezetet
veszflyezteto, szennyezo, k6rosit6 hat6s6nak megsziintetdse, kiz6r6sa - a kcirnyezet elemeitol
tortdno elszigeteldssel vagy anyagi min6sdgdnek megv6ltoztatbs|val -, a Hgtv. 3. sz6mri
melldkletben felsorolt e lj 6r6sok valamelyikdnek alkalma zdshv al.

Kezelds: a hulladdk veszelyezteto hat6sinak csokkentdsdre, a komyezetszennyezds
megelozdsdre 6s kiz6rhsira, a termeldsbe vagy a fogyaszt6sba tortdn6 visszavezet6sdre
ir6nyul6 tevdkenysdg, valamint a kezeldst megval6sit6 elj6r6s alkalmaz6sa, beledrtve a
kezeloldtesitmdnyek ut6gondoz6s6t is.

Gyiijtds: a hulladdk rendezett tisszeszeddse, v6logat6s a tov6bbi kezeldsre tdrtdno elsz6llitris
drdekdben.

Begyiiitds: a hulladdknak a hulladdk birtokosait6l tortdno 6tv6tele a hulladdk birtokosa vagy a
beg)'tijt5 telephelydn, tovilbb6 a begyrijtohelyen (gyiijtopontokon, hulladdkgyrijtr! udvaron,
t6rol6-, kezelotelepen) ds a tov6bbi kezelds drdekdben t<irtdno osszegytijtds, viilogat6s a
begyrij to telephelydn.

Szdllitds: a hullad€k telephelyen kiWli mozgatiisa, beledrtve a sz6llitm6nyoz6st ds a
fuvaroziist is.

E16kezelds: a hulladdk begyrijt6sdt, t6roliis6t, hasznosit6s6t, illetoleg 6rtalmatlanitils6t
elosegit6, azok biztons6g6t novel6, a krirnyezetterheldst csdkkent6 tevdkenysdg, amely a
hulladdk fizikai, kdmiai, biol6giai tulajdons6gainak megvftltoztatilsdval jirr.

Tdrolds: a hulladdknak termeloje riltal a kornyezet veszelyeztetdsdt kiz6r6 m6don v6gzett, h6rom
6vndl rovidebb ideig tart6 elhelyezdse.

IV. fejezet

A k6pvisel6-testiilet feladatal

6.S

(1) a kotelezo helyi kdzszolgiltat6s k<jrdbe tartoz6 telepiildsi szilard
hulladdk d,sszegyiijtds6nek, irtalmatlanit6s6nak, valamint a k6telezo
kozszolg6ltat6s rendjdnek rendeletben tortdnd meghat6roz6sa 6s a
rendeletben foglaltak betart6s6nak ellen6rzdse;
(2)akdzszolg6ltat6 kiv6laszt6s6nak cdlj6b6l pillydzat kiir6s6ra, ezen beliil:
a piiydzat elbir6l6sa ds a kdzszolgdltat6 kijeldldse, a kozszolg dltat6val a
kdtelezo kdzszolgilltat6s rdszletes felt6teleit tartalm az6 k6zJzolg6ltat6si
szerz6d6,s megkdt6se;

(3)a teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kdteleziJ k6zszolg6ltat6s
dij6nak meg6llapft6sa;

(4)a teleptildsi sziklrd hullad6k 6rtalmatlanit6sa, illetve hasznosit6s6ra
szolg6l6 a jogszabdlyokban meghat6rozott mriszaki v6delemmel
rendelkez6 - h*almatlanit6-hely kij el0l6se;
(5)a kdtelez6 kozszolg6ltat6s teljesitds6vel dsszeftiggd tinkorm6nyzati
hat6s6gi jogok gyakorl6sa, illetve az ezzel kapcsolatos felt6ielek
megteremtdse;

(6)a teleptildsi szil6rd hullad6k hasznosit6s6nak, irjra hasznillathnak 6s az
iirtalmatlanitand6 hulladdk mennyis6gdnek csokkentdse 6rdekdben a
szelektiv hulladdkgyij t6s elterj eszt6s6nek t6mo gat6sa;
(7)a sztiksdges adatok 6s inform6ci6k rendelkezdsre bocsiit6s6val 6s
kdzszolgilltat6 tevdkenys d gdnek s e gitds e ;



(8)a kotelezo kOzszolg6ltat6ssal ds a kozszolg6ltat6val kapcsolatos
tapasztalatok 6venkdnti drtdke 16se.

V. Fejezet

A kiitelezd kiizszoleiltatds ie6nvbev6tele

7.$.

(1)A helyi kozszolgilltat6s ig6nybevdtele a "R" 3.$ (2) bekezddse hat6lya al6 tartoz6
igdnybevev6kre kcjtelez6.

(2)A kdzszolgiltat6s ig6nybevdtel6drt az ig6nybevev6t terhelii dijh6traldk ad6k m6djira
behaj that6 koztartozds.

(3)Szi.ineteltethet6 a 10.$ (l) bekezddse szerinti komplex helyi kozszolg|ltatis kotelezo
ig6nybev6tele azokon az ingatlanokon, amelyeken legal6bb 30 napig senki sem

tart6zkodik, 6s e miatt azokon hullad6k nem keletkezik.
(4)A megiiresed6st 15 napon beltil irisban be kell jelenteni a kdzszolg6ltat6nak. Ez

esetben a megiireseddst k<ivet<i h6 els6 napj6t6l mentesiil az lrintett a ktitelezetts6g
al6l.

(5)Ha a sziineteltetds (1) bekezdds szerinti felt6teleiben v6ltoz6s k<ivetkezik be,

tulajdonos 15 napon beli.il ir6sban kdteles azt bejelenteni a kdzszolg6ltat6nak.
A kotelezettseg az igdnybevdtel megkezddsdnek napj6t koveto h6 elso napj6t6l 6ll
fenn.

VI. fejezet

A kOzszoleiltatis ellitisinak rendie 6s m6dia

8.S.

(1)A k6pvisel6+estiilet a telepiildsi szil6rdhullad6ktal kapcsolatos kozszolg6ltat6st

,,Ormins6g Tisztas6g66rt" Onkorm inyzati T6rsul6sho z v al6 csatlakoz6ssal l6tj a el,

tov6bb6 az dnkormhnyzati tirsulds 6ltal szervezett hullad6kgazdflkod6si program

programgazdhjit - a Duna-Driva Menti Hullad6kgazdilkod6si Kft-t (tov6bbiakban

,,kozszolgiltat6") -bizzameg a szil6rd hulladdkkal kapcsolatos feladat ell6t6s6val .

(2)A kozszolgilltaths ell6tisa rendjdnek 6ltal6nos szabilyaik6nt a k<ivetkezoket kell

drv6nyesiteni:

a)a teleptildsi szil6rd hulladdk gytijt6se, tfrol6sa sor6n olyan

gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a

kdzteriileten, sem a sz6llit6 j6rmribe val6 iiritdskor ne sz6r6djon

sz6t, ne porozzon,6s egydb m6don kornyezetterheldst ne iddzzen

el6. A telepiil6si szil6rd hulladdk gytijt6se a keletkez6

hullad6kmennyisdg 6s a gytijt{s gyakoris6ga alapjhn meghat6rozott

tirtartalmir, szabvanyos hulladdkgyrijt6 ed6nyben tdrtdnhet,

melynek srilya a 120 l-es szabv6nyeddny tekintetdben a 35 kg-ot

nem haladhatja meg. Tribblethullad6k esetdben 6s a szolg6ltat6st

nem 61land6 jelleggel igdnybe vev6k rlszlre a kozszolg6ltat6t6l

v6s6rolt, jelz6ssel ell6tott zsakokban helyezhet6 el a hulladdk;



b)a hullad6kgyr.ijto ingatlanon beliil helyezheto el, a gyfijt6 eddnyzetet,
a sz6llit6si napok kivdte I dvel, kdztertileten c sak tertil et- felhaszn6l6s i
engeddly birtok6ban lehet elhelyezni;

c)a hullad6k gyrijt6se kdthetente egyszer a k6zszolg6ltat6val kotott
meg6llapodiis szerinti id6pontban az ingatlan el6tti j6rda szdltre,
illetve a kij elolt gytijt6pontokra t6rt6n<i kihelyez6ssel tortdnhet;

d)a nagyobb m6retri berendezdsi thrgy (lom) szewezett
dsszegytijtds6rdl ds elsz6llit6s6t6l (lomtalanit6s) dvente 1

alkalommal a kdzszol g6ltat6 tdritd smentes en gondoskodik;
e)a lomtalanit6s id6pontj6r6l, akiizszolg6ltat6 3 hdttel az akci6 elott az

Onkormilnyzat ttj6n drtesiti a lakoss6got.

VII. fejezet

A kiizszole{ltat6 feladatai

e.$.

(l)A k<izszolgilltato a rendelet hatillya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett teleptil6si szil6rd
hullad6kot koteles rendszeresen elsz6llitani a kijeltilt sellyei hullad6klerak6 telepre,
illetve annak 6rtalmatlanitdsdr6l m6s, szakmai 6s kornyezetvddelmi szab6lyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

(2)A kcizszolgSltat6 koteles a t6rol6eddnyek iirit6sdt kim6letesen, az elv6that6
gondos s6gg al elv 6 gezni.

(3)A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a ktizszolgitltato tdrit6smentesen k6teles kijavitani,
amennyiben a meghib6sod6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A kozszolgiltat6nak
az abb6l ered6 karbantattisi munk6k, valamint javft6s idritartamdra edenyzetet kell
biztositania az igenybevevti rdszdre. Amennyiben a meghib6sodris nem r6hat6 fel a
kdzszolgilltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v6lt t6rol6eddnyek javit6sa, p6tl6sa, illetve
cserdje a tulajdonost terheli.

(4)A kdzszolgilltato a rendelet hatillya al6 nem tartozo hullad6k elsz6llit6s6t
megtagadhada.

(5)A tulajdonos koteles a kdzszolgriltat6 6ltal nyijtott komplex helyi k<izs zolgilltatilst
igdnybe venni.

(6).4. komplex helyi kozszolg6ltatAs kcjr6ben
jogviszonyt a teleptldsi szil6rd hulladdk
tdnyehozzal6tre.

a kdzszolgilltat6 6s a tulajdonos kdzotti
eset6n a krizszolg6ltat6s igdnybevdteldnek

(7)A (6) bekezd6sben meghat6rczottjogviszony kezd,6 id6ponda az a nap, amelyen e
kdzszolgtitato a komplex helyi kozszolg6ltat6s teliesitdsJnek megkezd6sdr6l ds
ldnyeges felt6teleirol a tulajdonost ir6sban 6rtesitette, iiletve felhivds k6zz6t6tele rid6n
thjekoztatta. A hhztartlsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex tretyl
k<izszolgilltatis kotelez6 igdnybevdtel6nek feltdteleir6l sz616 6rtesit6s mint6jrit e
rendelet II. szimri mell6klete tartalmazza.

(8)A kcizszolg6ltat6 a kozszolg6ltatissal osszeftigg<i tevdkenysdg6t mindenkor a
vonatkoz6 jogszab6lyi eltiirisokban foglalt tn6don, kozegiszs-6gugyi ds egy6b
feltdteleknek megfelel6en koteles ell6tni.

(9)A ktizszolgaitat6s dij6nak meg6llapit6s6hozr6szletes kdlts6gelemzdst kell kdszitenie.



Vlll. fejezet

Az ie6nvbevevd kOteless6eei

10.$.

(l)A tulajdonos kdteless6ge, hogy az ingatlanfn keletkez6 vagy birtok6ba keriilt telepiildsi
szil6rd hullad6kot a kdrnyezet szenrtyez6sdt megeloz6, k6rositilsfit kiz6r6, m6sok testi
6psdg6t, kozlrzetdt, a kdzbiztons6got nem veszdlyezteto m6don gyfijtse ill. t6rolja
annak elsz6llit6s6ig.

(2)A kotelezS k6zszolg6ltat6sba rijonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a kdzszolg6ltat6nak
koteles bejelenteni, hogy a kdzszolg6ltat6s ig6nybev6teldre kotelezett6 v6lt.
Tulajdonosvilt6s esetdn a bejelent6si kcjtelezetts€g az rij tulajdonost terheli.

(3)A tulajdonos az ingatlanon a kdtelezo kozszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 telepiildsi szilfird
hulladdkot nem halmozhat fel, 6s az ingatlanon keletkezett hullad6kot kozteriiletre
csak az elsz6llit6s idejdre helyezheti ki.

(4)A telepiildsi szil6rd hulladdkot a sz6llit6si napon elsz6llit6s cdlj6b6l a kdzszolg6ltato
rendelkezds6re kell bocs6tani.

(5)A tulajdonos a gyrijt6tartdlyban, a hhztartisb6l szok6sosan keletkez<i hulladdkot
t0mdrit6s n6lkiil rigy helyezheti el, hogy az a hulladdk elsz6llit5sa sor6n alkalmazott
gdpi tdmdrit6st ne akadillyozza.

(6)Ha a tartilly olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely az ed6nyben osszetomorodott

vagy befagyott, vagy a tart6lyban ldv6 hulladdkot irgy dsszeprdseltdk, vagy a

tart6lyban elhelyezett hullad6k osszsrilya olyan m6rt6kben meghaladja a tart|ly
terhelhet6sdgdt, hogy emiatt atartiiyl az eloirt m6don kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos

koteles a visszamaradt szemetet fellazitani 6s a tartilyt haszn6lhat6vi tenni.
(7)A t6rol6 eddnyekben nem szabad olyan anyagokat elhelyezni (fon6 hamu, mar6,

mlrgezo anyag, 6llati hulla, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy
robban6anyag, k6- ds 6piilettormeldk, nagyobb terjedelmti, srilyri t6rgy 8.$. (2)a ponto

amely veszdlyezteti a szemdtszillit6ssal foglalkoz6 dolgoz6 eg6szs6g6t, vagy

megrongflhatja a gyijt6jdrmtivet, illetve drtalmatlanit6sa sor6n veszllyeztetheti a

krirnyezetdt.
(8)Ha a szolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapitjik, hogy a t6rol6ed6nyben a (7) bekezddsben

megjeldlt anyagot, tfugyat helyeztek el, a kii.irit6st jogosultak megtagadni A kiiirit6s
megtagad6s6r6l a tulajdonost a kdzszolgilltat6 az ok feltiintet6s6vel 6rtesiti, majd

amennyiben a tulajdonos a ktildn kdlts6get megfizette, a hulladdkot a megfelel6

irtalmatlanit6 helyre szilllitja.
(9)A gfijt6ed6nyzetek beszerz6s6r6l 6s tisztit6s6r6l az igenybevev6 gondoskodik.

(10)A tulajdonos kdteles a kozszolg6ltat6nak a hulladdk elszilllithsira ir6nyul6

megrendelds6t bejelenteni, ha ingatlan6n a komplex helyi kdzszolg6ltat6s al6 nem eso

esetleg sz6llithat6 alkalmi szil6rd hulladdka is keletkezik vagy ilyen hulladdk

keletkez6se v6rhat6.
(11)Ha a tulajdonos a (10) bekezd6sben foglaltakkal a kozszolg6ltat6t bizza meg, a

megrendel{s ds a szolg6ltat6s felt6teleiben tdrt6no meg6llapod6s alapj6n a
k6zszolg6ltat6 a megjeldlt id6pontban vagy id6tartamra a megjeldlt mennyisdgri 6s

mindsdgti hulladdknak megfelel6 gyrijt6tart6lyt, illetve hullad6k gy[ijt6s6re alkalmas

m6s gyrijt6 eszklzt a tulajdonos rendelkez6s6re bocsitja, annak elsz6llit6sir6l ds a

hullad6k 6rtalommentes elhelyez6s6rol a megdllapod6s szerinti dij ellen6ben

gondoskodik.



IX. fejezet

A kiizszolsfltatisra vonatkoz6 szerz6d6s

I l.s.

(l)Az Onkorm6nyzat akdzszolgilltat6val szerzoddst kdt a hulla ddkszilllithsra. A szerzbddsnek
a Ptk-ban szabillyozott felt6teleken tul tartalmaznia kell:

a)a kdzszolg6ltat6s tartalmirt, a kozszolg6ltat6ssal ell6tott teriilet hatdrait - a
kdzszolgilltat6 s z o I g6ltat6s i k6te lez etts 6 ge i t ;

b)az Onkorm6nyzatnak a kozszolgitltatils megszervezdsdvel 6s fenntart6s6val
kapcsolatosan k6telezettsdgeit;

c)a kozszolg6ltat6s dij6t a dij meg6llapit|sihoz sztiks6ges k6lts6gelemz6st - a dij
beszeddsdnek m6dj6t, az ezzel kapcsolatos adatszolgiiltatilsi kotelezettsdget;

d) a Fe lek k<i lcsonos tdj ekoztathsi kote lezetts 6gdt

^ 
*.,,1",T1,*,'r, o,'"

I 2.S.

(1)A kdzszolg6ltat6s6rt fizetendti k6zszolg6ltatisi dijat az Onkormilnyzatkoteles fizetni.
(2)A kozszolg6ltat6s ell6tds66rt a kozszolgilltatlt megillet6 dijat az Onkorm6nyzat es a

kdzszolgSltato kdzotti szerz6ddsben meghat6rozott m6don kell meg6llapitani a
kdzszolgiltat6 6ltal vlgzett koltsdgelem z6s alapj6n.

(3)A kdzszolg6ltat6s dijit a kdpviselS-testtilet illlapitja meg a teleptil6si hullad6kkezel6si
kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s6nak rdszletes szakmai szabalyair6l sz6l6
242 / 20 00 .(xII. 2 3 . ) Korm6nyrendelet d s a k<tzszo lg6ltat6 aj funlata alapj an.

(4)Az alkalmazhat6 dij legmagasabb m6rt6kdt ds a dijmeg6llapit6s alapj6ul szolgril6
kdlts6gelemz6st a rendelet I. szimri melldklete tartalmazza.

(5)A kozszolgdltat6s dijitt egy 6vre kell meghatdrozni (tov6bbiakban: "kd,vetkezo
dfjfizetdsi idSszak") a dijfizetdsi idoszak kezdetdt a rendelet I. szdmri mell6klete
tartalmazza.

(6)4 kdpviselo-teshilet minden dv december 15-ig feliilvizsg6lja a k6zszolg6ltat6 6ltal
benyrijtott kdzszolgiitat6si dijra vonatkoz6 javaslatot. E lavaslatot a k6iszolg6ltat6
koteles minden 6v november I 5-ig az onkorm funyzat rlszeie megktildeni.

(7)A kiizszolgdltat6 6ltal benyrijtott kdzszolg6ltat6si dij javaslatoi a kdpviselo-testi.ilet
illlapitjameg, melyet ki kell hirdetni.

13.$

(l)A kozszolgSltat6s dijirt az 0nkorm6nyzat ut6lag a kozszolghltatoval kot6tt szerz6dds
szerint a ktizszolg6ltat6 6ltal megkiild<itt sziml a alapjSnkoteles megfizetni.

(2)Akozszolg6ltat6 a szilmlit az Onkormilnyzatnakhavonta ktildi megl

14.$



(l)Az Onkormdnyzat megtagadhatja a dij megfizetds6t abban az esetben, ha

kdzszolg6ltat6 kdzszolgdltat6si kritelezetts6gdnek nem tesz eleget.
(2)Nem tagadhat6 meg a dij fizetdse az (I) bekezdds szerint, ha a kozszolg6ltat6t

kdzszolgiltat6s nyrijt6s6ban az idljfurhs vagy m6s elhirithatatlan ok akad6lyozta ds

kozszolg6ltat6 az akad6ly elh6rit6s6t ktiveto 2 napon beliil p6tolta mulaszt6s6t.

XI. fejezet

A hullad6k eviiit6s6re 6s elszillitisra val6 6tadis6ra szoleil6 tartilvok 6s zsfkok
rendelkez6sre bocsitisival kancsolatos iosok 6s kiiteless6eek

a

a

1s.$

(1)A tulajdonos a teleptildsi szil6rd hullad6k gyrijtdse 6s elsz6llit6sra val6 dtadisa clljhra
olyan szabv6nyos gyijtltarthlyt koteles haszn6lni, amely a k6zszolg6ltat6 6ltal
rendszeresitett cdl gdpb e b ei.irf thet6, illetve azzal elszillithat6.

(2)Az egy6b szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kozszolg6ltatds vonatkoz6s6ban a

gyrijt6tart6ly tipus6nak, rirtartalminak, szhminak meghathrozisakor a kozszolg6ltat6

6s a tulajdonos ktizotti meg6llapodhs az tinyad6.
(3)A tulajdonos koteles a kdzszolgiltat6nak ir6sban 3 nappal kor6bban bejelenteni, ha

ingatlanin a kotelez6 kozszolg6ltatis al6 tartoz6 telepiil6si szil6rd hullad6k

mennyis6gdt jelent6sen meghalad6 mennyis6gri hullad6k keletkez6se v6rhat6.

(4)A bejelent6s alapjdn a kdzszolgilltat6 a megjeldlt id6pontra vagy idotartamra a

telepiildsi szilfurd hullad6k megfelel6 gl,rijtds6hez, illetve elszilllitishhoz alkalmas

nagyobb tirtartalmri vagy tov6bbi gytijt6tart6lyt, illeWe a hulladdk gyrijt6s6re alkalmas

m6s gyrijt6eszkdzt bocs6t a tulajdonos rendelkezdsdre.

A eviiit6tartdlvok hasznflatival. kezel6s6vel 6s elhelvez6s6vel
kancsolatos iosok 6s kiiteless6gek

16.$

(1)A teleptil6si szilird hulladdk gyrijt6s6re szolg6l6 gyijtdtart6ly a tulajdonos az

ingatlanon beltil kdteles t6rolni. A gyijtotartillyt a kozteriileten csak kdzteriilet-

haszn6lati engeddly alapj6n lehet folyamatosan tartani.
(2)A tulajdonos koteles a gyiijt6tartitlyt a hu1lad6k elsz6llit6sa cdlj6b6l a kdzszolg|ltat6

6ltal megjeldlt id6ben a kdztertileten az elsz6llit6st vegzoj6rmtivel megkdzelitheto 6s

a lei.iritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gytijt6tart6ly nem

akad|lyozhatja a g6pj6rmri- 6s gyalogosforgalmat, 6s elhelyezdse egy6bkdnt sem

jarhatbaleset vagy k6rokoz6s eloid6z6s6nek veszdly6vel.
(3)A tulajdonos k<ttJles a gyrijt6tart6lyt sztiks6g szerint tisztitani 6s fertotleniteni.

(ajHa a gytijt6tart6lyban olyan hullad6kot helyeztek el, amely Osszetdm<irodott vagy' - 
befagyott, illetve a tart6lyban lev6 hullad6kot rigy 6sszepr6selt6k, hogy emiatt a

tart1l1rr az eloirt technol6gi6val iiriteni nem lehet, a tulajdonos koteles a 1airt615rt.

tirithet6v6 tenni, 6s az esetlegesen okozott k6rt megtdriteni.

(5)Szigoruan tilos a gytijt6tartAlyba folydkony, m6rgezo, robban6 vagy egydb olyan' ' 
anlagot elhelyezni, amely veszllyezteti a szilllitissal foglalkoz6k vagy m6sok dlet6t,

testi 6psdg6t, eg6szs6g6t.



XII. fejezet

Szab r{lvs6rt6si rendelkez6sek

17.s.

A ktilrin jogszab6lyban meghathrozott kdztisztas6gi szabillys6rtdsen ful szab6lys6rt6st
kovet el 6s 30.000; Ft - ig terjed6 penzbirsilggal srijthat6, aki a 10.$ (2), (3), (7) bek-be; a

16.$ (1), (3) bek-be foglalt rendelkez6seknek nem tesz eleget.

XIII.fejezet

Zd16 rendelkez6sek

t 8.s.

(l)E rendelet a kihirdet6s napj6n l6p hatflyba
(2)A rendelet kihirdetds6rol a helyi Onkorm6nyzatol<rol sz6l6 1990. 6vi LXV. tv. 16.9. (2) ds

(3) bek. 6rtelm6ben a helyben szok6sos m6don a jegyzo gondoskodik.

Toperczer Istv6nnd
polgiirmester asszony

Dr. Karak6n B6la
mb. kdrjegyz6


