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Szigetv6r VA ros 6nkormdn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
8n002. (III.l.) rendelete

A HULLADTKKEZEIf,ST KoT.SzoLcAIratAsRdL

Szigetv6r V6ros Onkonndnyzata Kdpvisel6-testiilete (tov6bbiakban: kdpvisel6-testiilet) a

helyi <inkormdnyzatokr6l sz6l6 1990, evi LXV. tv. 16,$(l) bek.-6nek, es a

hullad6kgazdrilkod6sr6l sz6l6 2000. evi XLIII. torvdny (tovebbiakban: Ilgtv.\ 23. $-6ban
kapott felhatalmaz6s alapjdn az al6bbi rendeletet alkotja.'

I. feiezet
A rendelet c6lja

1.S

A rendelet c6lja, hogy a k<iztisztas6g, a ktimyezetvedelem 6s a k<jzeg6szs6giigyi
kdvetelmdnyeknek megfeleloen a telepiildsi szil6rd hulladekkal iisszefiiggo k<itelezo helyi
k<izszolgdltat6st szab6l y ozzai
a) teleptil6si szilard hullad6k <isszegytijt6s6re, elszrillit6s6ra 6s 6rtalmatlanit6srira
szervezett kotelezo helyi k<izszolg6ltat6s ig6nybev6tcl€nck es biztons6gos, ellenorizhet6
telj esit6s6nek rendj 6t, valamint
b) a kotelez6 krizszolg6ltat6ssal <isszefiigg6 jogokat es k<iteless6geket.

Altal6nos rendelkezdsek
2.$

(l) A k6pvisel6-testiilet a telepi,il6si szildrd hullad6k rendszeres 6sszegyujtes6r6l,
elszdllit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l ktitelez<i helyi kiizszolgdltatds rid6n gondoskodik.

(2) A kotelezo helyi krizszolgiltatis Szigetv6r v6ros eg6sz k6zigazgathsi teriiletdre
kiterjed.

(3) Szigetvdr v6ros kcizigazgat6si ter0let6n l6v6 valamennyi ingatlan tulajdonosa,
tulajdonosi koz<issege, haszn6l6ja, birtokosa, kezel6je (a tov6bbiakban egytitt:
tulajdonos) az ingatlanon kelctkez6, illetve felgyiilemlti telepiil6si szil6rd hulladdk
tisszegytijtdsdr6l, elsz6llitAsAr6l 6s 6rtalmatlanit6s6rol az e rendelet szerint szervezett
kotelez6 k<izszolg6ltat6s i g6nybev6tele ridan kciteles gondoskodni.

(+) A rendelet hajdlya nem
a) veszdlyes hulladdkra 6s

b) foly6kony hullad6kra.

(5) A kritelezd kozszolg6ltat6st a tulajdonosnak nem kell azokon a beepitetlen
ingatlanokon ig6nybe venni, amelyeken telepiildsi szilird hullad6k nem keletkezik 6s nem
gy0lemlik fel.

3.$

(l ) Az e rendeletben meghat6rozott telepiil6si szilSrd hullad6kkal kapcsolatos ktjtelezo
helyi kdzszolg6ltat6s teljesitdsdre - a kdpvisel6-testi.ilet 6ltal kiirt pfllyhzat nyertesekdnt

jogot szerzett szolg6ltat6 a kdzszolgdltatd.
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(2) A kdtelez<i helyi kdzszolgdltat6s kdrebe taftoz6 tevdkenys6get kizdr6lag a
kdzszolg6ltat6 vdgezheti.

(3)2 A teleptildsi szil6rd hulladdk kezel6s6re ir6nyul6 k6zszolg6ltat6st a v6ros
kdzigazgatdsi teriiletdn (Szigetvdr, Zsib6t, Becefh) a Ddl-Kom ,,D61-Dun6nt0li
Kommun6lis Szolgdltat6 Korl6tolt Feleldss6gti Tdrsas6g" (7622 Pecs, Sikl6si u. 52.
cg.:02-09-064556, kdpviseli: Bir6 P6ter, Vadas L6szl6 0gyvezet6k) l6tja el (a
tov6bbiakb an: kdzszo I gd I t a t 6\.

(4)3 A telep0l6si szil6rd hulladdk a kdpz6d6s hely6rol hetente kdtszer kerril elsz6llit6sra.

(5)o A teleptildsi szil6rd hulladdk tdrol6s6ra szolg6l6 gytijt6tart6ly minimum ?0 literes.

(6)s a hullad6kkezel6si kdzszolgAltat6si dij szhmlLzhsftt a k6zszolg6ltat6val k6tdtt
szerz6d6s alapjdn Szigetv6r V6ros Polg6rmesteri Hivatal (a tov6bbiakbai: Polgdrmesteri
Ilivatal) vflgzl

Ertelmezd rendelkezGsek
4.$

(1) Telepiilisi szildr.d hslladd-k:. az ingatlanon keletkez6 6s szabv6nyos gytijt6tart6lyban
6tmenetileg t6rolhat6, rendszeres gyujt6j6rattal, zhrt rendszerii cdigdpp;l sz6llithai6 is
az lrtalmatlanit6 helyen elhelyezhetri h6ztart6si hullad6k 6s az egyEb rrila.d hulladdk.

Ildztartdsi hulladdk: a lak6sban, valamint a lak6s, ridriles, pihendsre haszn6lt egy6b
helyisdgben es a lak6k kdz6s haszn6lat6ra szolgdl6 helyis6gben 6s ter0leten rendszeresen
keletkezo hullad6k (szemdt), a kisebb mennyisdgri falvakolat, kerti ds gazdasilgi hullad6k,
tov6bbd az ingatlanon folytatott vdllalkoz6si tev6kenys6gb6l kele-tkezo f,ullad6k, a
h6ztart6sokb6l szdrmaz6 elktildnitett gyfij t6tt hullad6k kiv6televet.

EWdb szlldrd hullgd -k: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolg6ltat6 es egyeb
gazdashgi tev6kenysdg sor6n, valamint az dnkorm ilnyzati 6s mds kdzintdzmenye[6"n
rendszeresen keletkez6 szil6rd hulladdk, illetoleg a kdzter[leteken keletkezd vagy
felhalmoz6d6 szil6rd hullad6k, aztjrahaszndlatra keriild,hulladdk kiv6tel6vel.

(2) Lomtalanitds ald tartoz| hulladik: a hdztartasokban alkalmilag keletkezo nagyobb
mdretfi darabos hullad€k, amely szabvdnyos gyfijtotartrilyban nem gyrijthet6 6s rendiieres
gytijt6jerattal nem szdllithat6 (nagyobb hdztari6ii eszkdi,berendezZsi i6rgy, birtor stb.),

(1) Kilele-zd kdzszolgd.ltaldf: a telepiil6si szildrd hullad6k rendszeres gytijt6s6re,
elszdllitdsira 6s 6rtalmatlanit6s6ra ir6nyul6 k<izszor96ltat6s.

() KLzqzolgdltat|;. Szigetvdr v6ros kdzigazgathsi teriilet6n akdzszolgilltat6s teljesit6sere
kiz6r6lagos j ogosults6ggal rendelkezri t6rsas vagy egydni v6llalkoz6s.

2 M6dositotra a 162010. (X.14.) 6r. l. g-a. Har6tyos: 2010, okr6ber l4-t6t,I Beikratta: a2312002. tVil.Zq.l'Or1 Z.l-..'H.rafy"s: 2002. jiltius 30-r6t.
' Peiktatta: a 2312002.(VII.2 9.) Or. 2. g-a. Har6lyos: 2002. j0tius 30-t6t.
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(5) IluUadikkezelisi kazszolgdltatdsi dtj; a tulajdonos 6ltal a kdzszolgdltat6s teljesit6s6re
kiz6r6lagos jogot szerzett kdzszolg6ltat6nak fizetend6, a kdpviseld-testtilet 6ltal
rendeletben meg6llapitott dij, amely tartalmazza a telepiil6si szil6rd hullad6k
sz6llitdsdnak, begyiijtds6nek, 6rtalmatlanit6 helyen tdrtdn6 elhelyez€sdnek,
6rtalmatlanit6sdnak dijhdnyad6t is.

(6) Gyirti: a tenndk el66llit6ja, illet6leg ktilfbldi gy6rt6 eset6n importdl6ja.

(7) Termel6: akinek a tev6kenys6ge sor6n a hulladdk keletkezik vagy tev6kenysdge
kdvetkezt6ben a hullad6k jellege 6s 6sszet6tele megv6ltozik.

(8) Hulladikkezel1: aki a hullad6kot gazdas6gi tev6kenys6ge kor6ben a hulladek
birtokos6t6l 6tveszi, kezeli,

(9) irtalmatlanitds: a hullad6k okozta kdrnyezetterhel6s csdkkentdse, k<irnyezetet
veszdlyeztet6, szennyezo, k6rosit6 hat6s6nak megsztintetdse, kizArdsa - a kdrnyezet
elemeitdl tdrt6n6 elszigeteldssel vagy anyagi min6s6gdnek megv6ltoztatds6val -, a IJgtv,
3. s z dmi me l l d kl e t h en felsorolt elj dr6sok valamel yik6nek alkalm azasfry al.6

(10) Kezelds: a hulladdk veszdlyeztet6 hat6sinak csdkkent6s€re, a kdrnyezetszennyezds
megel6zds6re 6s kiz6r6s6ra, a termeldsbe vagy a fogyaszthsba tdrten6 visszavezetdsdre
ir6nyul6 tev6kenys6g, valamint a kezeldst megval6sit6 elj6r6s alkalmaz6sa, beledrtve a
kezel6l6tesitmdnyek ut6gondoz6s6t is.

(ll) GlfrjtdX a hullad6k rendezett 6sszeszed6se, v6logat6s a tov6bbi kezel6sre tdrt6n6
elsz6llit6s 6rdekeben.

(12) BeWfrjtds: a hullad6knak a hulladdk birtokosait6l tiirt6n6 dtvdtele a hulladdk
birtokosa vagy a begyiijt6 telephelydn, tov6bb6 a begytijt6helyen (gytijt6pontokon,
hulladdkgytijt6 udvaron, tdrol6-, kezelotelepen) 6s a tov6bbi kezel6s 6rdekeben t6rt6n<i
dsszegytijt6s, v6logat6s a begytij t6 telephelydn.

(13) Szdllitds: a hulladek telephelyen kiviili mozgatdsa, bele6rtve a szdllitmdnyozdst 6s a
fuvarozist is.

(14) El6kezelds: a hullad6k begyfijtds€t, t6rol6sdt, hasznosit6s6t, illetdleg 6rtalmatlanit6s6t
el6segito, azok biztons6g6t ndvel6, a kornyezetterheldst csdkkentd tev6kenys6g, amely a
hullad6k flzikai, k6miai, biol6giai tulajdons6gainak megvdltoztat6s6val j6r.

(15) Tdrolds: a hullad6knak termeloje 6ltal a kdrnyezet veszdlyeztetes6t kizhr6 m6don
v6gzett, h6rom 6vn6l rdvidebb ideig tart6 elhelyez€se.

II. fei-ezet
A kdpvisel6-testiilet szildrd hullad6kkal kapcsolatos

feladatai
s.$

A kepviselo-testtilet feladatai kiildndsen:
a) a kdtelezo helyi kdzszolgiltat6s k6rebe tartoz6 telepiil6si szildrd

6 M6dositotta a 2312002. (VII.29.) 6r. 3. g-a. Ilat6lyos: 2002. jflius 30-t61.



hulladdk 6sszegyfijt6s6nek, 6rtalmatlanit6s6nak, valamint a kotelezo
kdzszolg6ltat6s rendj6nek rendeletben tdrt6n6 meghatdroziisa 6s a rendeletben
foglaltak betartdsdnak ellenrirz6se,

b) a kozszolgdltat6 kiv6laszt6s6nak c6lj6b6l p|lyinat kiir6sa: apillyilzat elbiril6sa
6s a kdzszolg6ltat6 kijel6l6se, a kdzszolg6ltat6val a kdtelez6 kozszolg6ltat6s
rdszletes felt6teleit tartalmaz6 kozszolg6ltat6si szerz6d6s megkdt6se,

c) a telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdtelez6 kdzszolg6ltatis
dij 6nak (hu I I add kke z e I d s i kd zs z o I gd I t at d s i d ij) megilllapi tdsa,

d) a telepiil6si szil6rd hulladdk drtalmatlanit6sa, illetve hasznosit6s6ra
szol9616 - a jogszab6lyokban meghat6rozott mtiszaki vddelemmel
rendelkez6 - irtalmatlanit6-hel y kij el6l6se,

e) a kotelezd kozszolg6ltat6s telj esit6s6vel <isszefiigg6 6nkorm6nyzati
hat6s6gi jogok gyakorl6sa, illetve az ezzel kapcsolatos felt6telek
megteremt6se,

f) a telepiil6si szildrd hullad6k hasznosit6sdnak, rijra haszn6lat6nak 6s
az 6rtalmatlanitand6 hullad6k mennyis6g6nek cs6kkent6se
6rdekdben a szelcktiv hulladekgytijt6s elterjesztds6nek tdmogat6sa,

g) a szi.iksdges adatok es inform6ci6k rendelkezdsre bocs6tisdval 6s
kozszol 96ltat6 tev6kenysdg€nek segitdse,

h) a k6telezb kilzszolghltat6ssal 6s a kdzszolgdltat6val kapcsolatos
tapasztalatok 6venk6nti 6rtekel6se.

III. feiczet
A tulajdonos kiitelessdgei

6.$

(l) A tulajdonos k<iteless6ge, hogy az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba keriilt
telepi.ildsi szil6rd hullad6k mennyis6g6t a lehet6 legalacsonyabb szinten tartsa, valamint a
kdrnyezet szennyez6s6t megeldzo k6rosit6sdt kiz6r6, m6sok testi 6psdg6t, kdzdrzettt, a
kdzbiztons6got nem veszillyeztet6 m6don gyfijtse illetve tirolja annak elsz6llit6s6ig.

(2) A tulajdonos az ingatlanon telepi,il6si szil6rd hullad6kot nem halmozhat fel, es az
ingatlanon keletkezett hullad6kot kdzteriiletre nem helyezheti ki.

(3) A tulajdonos a ktitelezd kozszolg6ltat6s kor6be tartoz6 teleptildsi szil6rd hulladdkot
elszdllitisra kizir6lag a kdzszolg6ltat6nak adhatja 6t, 6s kiz6r6lag akdzszolg6ltat6 6ltal
nytjtott szolgdltat6st veheti ig6nybe.

(4) A kdtelez6 kdzszolg6ltat6sba irjonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a k<izszolg6ltat6nak
kdteles bejelenteni, hogy a kozszolg6ltat6s ig6nybevdteldre kdtelezettd v6lt.
Tulajdonosv6lt6s esetdn a bejelentdsi kritelezettstgazuj tulajdonost terheli.

(5) A tulajdonos a kdzszolg6ltat6s6rt hulladdkkezel6si kdzszolg6ltat6si dijat kriteles
fizetni.

4



A telepiil6si szildrd hullad6k elhelyez6se
7.$

(l) A kdzszolgdltat6 Szigetvdr v6ros kdzigazgatisi teriilet6n gyrijtdtt ds elsz6llit6s
c6lj6b6l dtvett teleptil6si szildrd hullad6kot az irltala tizemeltetett csert6i tlglagydr
093/19., 093120. hrsz-ti tertileten tizemel6 region6lis hullad6kkezel6 ktizponiban
helyezheti el, 6rtalmatlanithatja, illetve hasznosithada.

(2) A h6ztartdsokb6l szilrmaz6 elki.ilonitetten gytijttitt hultad€kot (szines, vegyes 6s
kartonpapir, fbh6r 6s szines iiveg, textil stb.) a rulajdonos a kdzszolgilttaib attal
miik<idtetett lakoss6gi hullad6kgyrijt6 udvarban krizvetlentil is elhelyezheti,

(3) A lakossdg az I m3-n6l kevesebb mennyis6gii h6ztart6si hullad6kot, illetve a
hullad6k lefed6s6re alkalmas fiildet vagy trirmeldket saj6t j6rmtiv6vel terit6s
ndlktil beszdllithatja a hulladdklerak6 telepre vagy a nyitvatart6si idon kivtil annak
bejdrata el6tt elhelyezett nyitott gyiijttitart6lyban helyezheti el.

(1)

(2)

(3)

IV. feiezct
A kiizszolgdltatisi szerz6d6s

8.$

A kozszolg6ltat6val a k6pvisel6-testiilet k<izszol96ltat6si szerz6d6st kttt a
telepi.ildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos k<itelez6 lirizszolgdltatas teljesit6sevel
risszefiigg6 r6szletes fblt6telek meghat6roz6sa erdek6ben.

.Erv6nyes. ktizszolgdltat6si szerztjd6s ndlkiil a k<izszolgrlltat6 a k<jtelezo
k<izszolgdltat6s k<ir6be tartoz6 tev6kenys6get nem vdgezhet.

A k<izslolgdltat6si szerztides az aliliras napj6n j<in l6tre, 6s - a felmond6s e
rendeletben meghat6rozott eseteit kivdve - az al6ir6s napj6t6l sz6mitott 10. 6v
]t!91s6 napjdn j6r le. Ha._a ktjzszolgdltat6si szerzod6s id6Gli hat6ly6nak lej6rt6t
l.:"."J99". - az fjab! pillyhzat eredmdnytelens6ge miatt - fjabb kiizszotgiltatit
kijeltil6sdre 6s ijabb ktizszolg6ltat6si szerzodEs k<itdsere 

-nincs 
f"n"ttiiJg,--u

k6pvisel6{estiilet a lej6rt t<izszolgdltatdsi szerz6d6s id6beli hat6ly6t legfi:f e6L 6
(hat) h6nappal meghosszabbithatj a.

(4)'

(s)8

(6)e

l,T::llryl I.":] J.'"lr** a zttl!!2. (Vrr.29.) or. 4.g-a. Har6lytatarr; 2002. jrilius 3r-t61.
; Jlatllvon kivtil helyezte a 23/2002. (vil.29.) or. 4.g-a, Hat6tytatan: 2002. juhus 30_t6t.
" Hat6lyon kiviit helyezte a23t2002. (vIt,29.) or.4.li-a. Har6lyatau z00i.lntius 3o_t61.



g.$to

V. feiezct
A kiitelezd kiizszolgdltatds ig6nybev6tele

10.$

(l ) A tulajdonos kdteles a kdzszolgdltat6 6ltal nyrijtott kdzszolgAltatdst igenybe venni.

(2) A hAztart6si hullad6kra vonatkoz6 kdtelezil k6zszolg6ltat6s kdr6be a tulajdonos 6s a
kdzszolgdltat6 k6z6tt jogviszonyt, a kdzszolg6ltatds ig6nybev6tel6nek tdnye, illetve a

tulajdonos mulasztdsa eset6n a kdzszolg6ltat6nak a kdzszolgAltatds teljesitesdt rdutal6
magatartdsa hozza l6tre. A teljesit6s r6utal6 magatartds6nak min6s0l a kdzszolg6ltat6
rdsz6r6l a hdztartAsi hullad6k elszdllitisdnak megkis6rl6se.

(3) A h6ztart6si hullad6kkal kapcsolatos kdzszolgiltatds igdnybev6tel€nek, illetdleg
teljesitdsdnek l6nyeges felt6teleir6l, valamint a felt6telekben bekdvetkezett vdltoz6sokr6l
* a v6'ltozhs bekdvetkez6se el6tt - a k6zszolg6ltat6 a tulajdonost irdsban, illetve felhiv6s
kdzz6t6tele ritj6n k6teles 6rtesiteni. Ha a kdzszolg6ltatds feltdteleiben el<ire nem l6that6
okb6l kdvetkezik be v6ltoz6s, a k6zszolg6ltat6 6rtesit6si kdtelezetts6g6nek m6s alkalmas
m6don is eleget tehet.

(4) A tulajdonos kdteles a kdzszolgdltat6nak bejelenteni, hogy az ingatlanon kotelezo
kdzszolgdltat6s al6 tartoz6 telepiil6si szil6rd hullad6k keletkezik. A bejelent6snek
tartalmaznia kell a keletkez6 telepiil6si hullad6k fajtd;jilt, szokisos illetve v6rhat6
mennyis6g6t.

(5) Ha a tulajdonos 6ltal bejelentett hulladdk egy6b szil6rd hullad6knak min6siil, a

k6telez6 kdzszolg6ltatds teljesitds6r6l - a hulladdk mennyiseg6nek megfelel6en - a

tulajdonos 6s a kdzszolgdltat6 ir6sban szerz6d6st k6t. Az cgydb szildrd hullad6kkal
kapcsolatos kdzszolg6ltat6s felt€teleiben bekdvetkezett v6ltoz6s eset6n a kdzszolg6ltat6 a

tulajdonossal kdtdtt szerz6d6s m6dositds6t kezdemdnyezheti"

A ktizszolgdltatds ktitelez6 ig6nybev6tel6nek sziinetel6se
n.$

(l)rrNem terheli dijfizet6si kdtelezetts€g az 0resen 6116 ingatlanok tulajdonosait. A
megtireseddst l5 (tizen6t) napon beliil be kell jelenteni a szhml|zhstvflgzo Polg6rmesteri
Hivatalnak. Ez esetben a megiiresed6st kdvetd h6 els6 napj6t6l mentesiil az drintett a
fizet6si k6telezetts6g al6l.
Az ingatlan njb6li haszn6latba vdteldt a tulajdonos 15 (tizendt) napon beliil kdteles

bejelenteni a Polgdrmesteri Hivatalnak. A dijfizetesi kdtelezetts6g az igenybevetel

megkezd6senek napj6t kdveto negyed6v elsej6t6l 6ll fenn.

(2) Szigetv6r v6ros kdzigazgatdsi teriilet6n tal6lhat6 kdztertileteken a k6telezo

kdzszolgAltat6s ig6nybevdtele nem sziineteltethet6.

VI. fciezet
A hullad6kkezel6si kiizszolgdltatdsi dij

12. $

r0 Hat6lyon kiWl helyezre a2312002,(VI1.29.) Or. 4.$-a. Hatilytalan: 2002, jrilius 30-t61.
lf M6dosltotta a9t2003.(Y.28.) 6r.2. fi-a. I'lat6lyos:2003. m6jus 28't61.



A telepiil€si szil6rd hullad6kkezel6si k<izszolg6ltat6si dijat a kepviselo-testiilet kiilon
rendeletben 6llapida meg.

13.$

(t)12 e tulajdonos a kritelez6 k<izszolg6ltat6s teljesit6sddrt a Polg6nnesteri Hivatalnak -
yagy az 6ltala megbizott d(jbeszed6nek - hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltatasi dijat - koteles
fizetni.

(2) A telepiil€si szil6rd hullad6k elsz6llit6sehoz sztiks6ges gyiijt6tart6lyok firtartalm6nak,
mennyis6gdnek, valamint a tulajdonos r6sz6re rendelkez6sre bocsdtott zs6kok sz6m6nak
meg6llapit6shn6l az ingatlanon keletkezett hulladdkot kell figyelembe venni azzal,hogy a
ktizszol96ltat6 6ltal rendszeresitett cdlg6ppel iirithet6, illetve sz6llithat6 legki;bb
szabvdnyos gyfijtotart6lyb6l minden tulajdonos az adott ingatlanon legal6bb egyet ktiteles
ig6nybe venni, illetve haszn6lni.

(3)'3 A hullad€kkezeldsi kdzszolgdltatdsi dijat a tulajdonos a szolg6ltat6 6ltal keszitett
dijkalkul6ci6 alapjin, 2 ( kettd) havonta ut6lag, a Polgdrmesteri Hivatal 6ltal ki6llitott
sz6mla alapjin k<jteles megfizetni. A dijfizet6s a sz6mli ktzhezvlteldt k<ivet6 l5 napon
beliil eseddkes. Azt a tulajdonost, aki akozszolghltat6si dijat hat6rid6re nem fizetre meg,
a Polgdrmesteri Hivatal a dijh6tralek keletkezdsdt kdvet6 15 (tizen6t) napon beliil
felsz6lida a tartozdsa kiegyenlit6s6re. A fizet6si hat6rid6 elmulaszi6sa eseten a
Polg6rmesteri Hivatal a be nem fizetett risszeg ut6n a Polgdri 'l'<irv6nyktinyv szerinti
kesedelmi kamatot sz6molja fel.

(4) A hulladdkkezel6si k<izszolg6ltat6sidij-hdtral6k ad6k m6dj6ra behajthat6 koztartoz6s.

(5)'o
(6)'5

(7)'u 4 szat6lyosan benyujtott ig6nyl6s alapjdn a telepiildsi dnkormanyzat jegyzojekiil<in
jogszab6lyban meghatfrozottak szerint lialaddktalanul intezkedif. a aiiftiirUjt es a
felmeriilt k<ilts6gek behaj t6sa drdekeben.

14.$

gl't.A ktizszolg6ltat6s drj6t tartalmaz6 sz6mla adataival kapcsolatban a tulajdonos a
Polg6rmesteri Hivatalndl kifogdst emelhet. A kifog6snak a sz6mla kielyJnlit6s6re
vonatkoz6 kdtelezettsdg6re halaszt6 hat6lya nincsl Az ir6sban tett fifola.ru a
Polg6rmesteri Hivatal iigyintez6je l5 (tizendt) napon beliil - egyet ncm 6rt6se esJten is -v6laszolni ktiteles.

12 M6dositorta a9t2003.(y.2g,) 6r, 3. g-a. Hat6ryos:2003. mijus 2g-161.'' M6dositotta a71201|.(lI.18') o-r, L-$-a. ILatelyos: 201I. fcbiuir l8-t6t, Atkatm azAs:201. m6rcius l-r01,fa Hatalyon.kiviil helyezte a7/201l(ll.l8,) or. f. $-a. Hatdlyos: 201 L fcbrurir lg-161, Alkalm az6s:2ol|.
m6rcius I -t61.
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121'E Ha a tirlsz6ml6z6sra vonatkoz6 kifogdsnak a Polg6rmesteri Hivatal helyt ad, a

tdbbletdsszeget es annak iddar6nyos kamatait a tulajdonosnak - kiv6ns6ga szerint -
visszafizeti vagy azt az eseddkes dijfizetdsi kdtelezettsdgbe betudja.

(3)'o Ha a kdzszolgdltatds dij6t tartalmaz6 szdmla bemutat6s6ra a Polg6rmesteri
Hivatalnak felr6hat6 okb6l a 2 havi dijfizet6si id<jszakn6l ritk6bban keriil sor, a

Polg6rmesteri Hivatal az elmaradt dijat annyi egyenld rdszletben sziml|zza, ahdnyszor a
szimla kidlliteset elmulasztotta.

(+)'0 e tulajdonosnak nem kell kdzszolgdltatdsi dijat fizetni azokraa fizet6si id6szakokra,
amelyek sordn a kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re vonatkoz6 kdtelezetts6ge a ll.$.(l)
bekezd6se alapjdn szfinetel.

(5) Nem tagadhat6 meg a kdzszolgdltat6s dij6nak megfizctdse, ha a kozszolg6ltat6t a

kdzszolg6ltat6s teljesitdsdben az iddjhrils vagy m6s elh6rithatatlan ok akad6lyozta,
felt6ve, hogy a k<izszolg6ltat6 az elmaradt szolgdltatAst az akadilly elh6rul6sdt koveto
legk6zelebbi gyiijtdsi napon p6tolta.

Dij fizet6si 
!l$y,.rnluor.u

VII. feiez,pt
A hullad6k gyfijt6s6re 6s elszillitfsra val6 dtad6sdra szolg6l6

tart6lyok 6s zs{kok rendelkez6sre bocs{tfsdval
kapcsolatos jogok 6s kiitelessdgek

16.$

(l) A tulajdonos a telepril6si szil6rd hulladdk gytijtese 6s elszdllit6sra val6 6tad6sa c1ljhra
olyan szabvdnyos gyrijtotart6lyt kdteles haszndlni, amely a kdzszolgdltat6 6ltal

rendszeresitett c6l g6pbe beiiri thet<i, il I etve azzal elszilll i that6.

(2) Az egy6b szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6s vonatkoz6sdban a

gytijt6tart6ly tipus6nak, tirtartalm6nak, szdmdnak meghat6roz6sakor akdzszolghltat6 es a

tulajdonos kdzdtti megAllapod6s az ir6nyad6.

(3) A tulajdonos kdteles a kdzszolg6ltat6nak ir6sban 3 (hdrom) nappal kor6bban

bejelenteni, ha ingatlanan a kdtelez6 kdzszolgdltat6s alh tartoz! teleptildsi szil6rd

hullad6k mennyis6g6t jelent6sen meghalad6 mennyis6gii hullad6k keletkezdse vdrhat6.

A bejelentds alapj6n ak}zszolgbltat6 a megjeldlt idopontra vagy id6tartamra a teleptil6si

szil6rd hullad6k megfeleld gyiijt6s6hez, illetve elsz6llit6s6hoz alkalmas nagyobb

iirtartalmt vagy tov6bbi gyiijt6tartdlyt, illetve a hulladdk gynijt6sere alkalmas m6s

gytij t6eszkdzt bocs6t a tulajdonos rendelkezds6re.

f8 M6dositotta a912003.(Y,28.) 6r,9. fi-a.I'lat6lyos: 2003. mdjus 28+61,
re M66ositottaa?/2011.(li.l8.)0r.2.g-a. l{atdlyos:20ll.fcbruirl8+6l,Alkalmaz6s: 20ll.rndrciusl-t6l,
20 M6dosltotta a7l20ll,(ll.l8.)Or. l. g-a. l.latiilyos;2011.l'cbru6r l8-tt5l, Alkahnazis:2)ll' rndrcius l-t61.

2l l.latilyon kiuiil helyezre a9t2003. (V.28.) Or. I l. fi-a. Ilatilytalan: 2003. m6jus 28-t61.



A gyfij tdtartdlyok hasznAlatival, kezel6s6vel 6s elh elyez6s6vel
kapcsolatos jogok 6s k0teless6gek

17.$

(tl A teleprilesi szil6rd hullad6k gyrijtdsdre szolg6l6 gytijt6tart6lyt a tulajdonos az
ingatlanon beliil kdteles t6rolni. A gytijt6tart6lyt a kdzteriileten csak kriztertilet-haszn6lati
engeddly alapj6n lehet fblyamatosan tartani.

(2) A tulajdonos k<iteles a gytijt<itart6lyt a hullad6k elszdllitdsa c6lj6b6l a kdzszolgaltat6
6ltal megieliilt id6ben a k<jzteriileten az elsz6llitdst v1gz6 jdrmiivel megkrizelithei6 es a
letirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gytijt6tart6ly nem akaddlyozhatja a

Ffnj|mi- g gfalogosfbrgalmat, 6s elhelyezese egy6bk6nt sem j6rhat baleset vagy
k6rokoz6s el6id6zdsenek vesz6ly6vel.

(3) A tulajdonos ktjteles a gytijt6tart6lyt sztiks6g szerint tisztitani es fertotleniteni.

(a) Ha a gytijtotart6lyban olyan hulladdkot helyeztek el, amely rjsszetom<jr<jd<itt vagy
befagyott, illetve a tartdlyban lev6 hulladdkot rigy 6sszepr6selt6-k, hogy emiatt a tart6lyt
az ellirt technol6giAval tiriteni nem lehet, a tulajdonos k<iteles a tart6lyt iirithet6ve tenni,
6s az esetlegesen okozott k6rt megt6riteni.

(5) szigordan tilos a gyrijtdtart6lyba fbly6kony, m6rgez6, robban6 vagy egy6b olyan
anyagot elhelyezni, amely vesz1lyezteti a szdllit6ssal fbglalkoz6kvagy mZiotZtetet, tlsti
6psdgdt, eg6szs6gdt.

Atelepii|6siszi|drdouuffif,itdsdnakmegtagaddsa
18.$

(tl e ktizszolg6ltat6 a kozszolg6ltat6s keretdben megtagadhatja a hulladek elsz6llitastit,
ha:

a) nem a kdzszolq6ltat6 c€lgipdhez rendszeresitett, illetve a krizszolg6ltat6 6ltal a
tulajdonos rendelkez6sdre bocs6tott gyiijtotart6lyban vagy 

"ilkbun 
kertil

6tad6sra,

b) a gytijtotartilly az alkalmazott gdpi iirit6si m6dszerrel - a tulajdonosnak
felr6hat6 okb6l nem iirithet6,

c) a sz6llit6sra 6tadott hullad6k az iirites, illetve a szdllit6s sor6n a sz6llit6st v6gz6
szemelyek 6let6ben, testi 6psdg6ben, egdszsdg€ben, tov6bbd a j6rmtiben vagy
berendez6s6ben k6rt okozhat, itletve iz 6rtalmatlanit6s sor6n a k<irnyezetet
veszdlyezteti,

d) $rzfikszervi 6szl.el6ssel meg6llapithat6, hogy a gytijt<itart ily m€rgez6, robban6,
.fol,y€kony' veszdlyes vagy o,lyan anyagot Tartalmaz, amely a te6pulisi szil6rd
hulladekkal 

"_q{tilt 19m gytijihet6, illetve nem drtalmatlanithaml lit.w. n.,n
min6siil telepiilesi szil6rd hulladdknak.

9



12)22 Az(l) bekezddsben emlitett esetekben a ktizszolgiltat6 a tulajdonost halad6ktalanul
6rtesiti az elsz6llit6s megtagad6sdnak t6nydr<il 6s okdr6l. A tulajdonos a megtagadAsi okot
maga k<iteles megsztintetni vagy megszi,intet6s6r6l gondoskcidni.
Ha a tulajdonos e kdtelezetts6gdnek a hullad6k elsz6llit6s6nak fjabb idripontjdig nem
tesz eleget, a kdzszolgdltat6 a tulajdonos k6lts6g6re es felel6ss6g6re a hullad6k
elsz6llit6s6nak megtagad6sdra okot ad6 kciriilm6nyt megszi,inteti vagy m6ssal
megsztintetteti. Az ezzel kapcsolatban felmeri,il kdlts6geket a kdzszolg6ltat6 k6relm6re a
Polg6rmesteri Hivatal, azokat ktldn t6telkent feltiintetve, a soron k<ivctkezo szdmlAban
6rvdnyesiti.

IX. feiezet
A lomtalanitlssal kapcsolatos jogok 6s kliteless6gek

le.$

(l) A kdzszolgdltat6 6ltal 6vente egy alkalommal szervezett - el6re meghat6rozott
idopontban elv€gzett - lomtalanitds keret6ben a kozszolgdltat6 a lakoss6gn6l keletkezett,
a rendszeres elsz6llit6sra has2ndlatos gyiijtotartdlyokban el nem helyezheto hulladdkot
elsz6llitj a 6s Artalmatlanitj a.

(2) A lomtalanitds al6 tartoz6 hulladdkot a tulajdonos a kcizszolgdltat6 6ltal meghatdrozott
iddpontban helyezheti ki elszAllitds c6ljdb6l arra a helyre, amelyet a kdzszolg6ltat6 a

hirdetm6ny6ben megiel6lt.

(3) A lomtalanitds keret6ben elsz6llitAsra kihelyezett hulladdkot 6gy kell elhelyezni, hogy
az a jhrmi- vagy gyalogosforgalmat ne zavarja, a zrildteriileteket 6s a n<ivdnyzetet ne

k6rosltsa, tov6bbi nej6rjon baleset vagy kdrokozds vesz6ly6nek eldiddz€sdvel.

X. f.cjp, fet
A kdzteriileten keletkezd telepiil6si szilird hullad6kkal

kapcsolatos klizszolgiltat6s
20.$

(l) Aki k<izteriileten krizteriilet-haszndlati enged6lyhez kdtott olyan 6rusit6, szolg6ltat6,
kereskedelmi vagy egydb tevdkenys6get v€,gez vagy kivin v€gezni, amellyel
dsszefiigg6sben k<itelez6 kdzszolgiltatis al6 tartoz6 telepiil6si szildrd hullad6k keletkezik,
kdteles ezt ^ k<izszolgAltat6nak bejelenteni, 6s a kozszolg6ltat6val a koztertileten
v6gzend6 tev6kenys6g iddtartam6ra, valamint a v6rhat6 hulladek fajtAj6ra, 6sszet6tel6re

6s mennyis6g6re figyelemmel szerz6d6st kdtni.

(2) A k<izteriilet rendeltetdsszeni nyilvdnos haszndlata sorin keletkez6 teleptildsi szilArd

hullad6k gyiijt6s6rol €s elsz6llit6sAr6l a V6rosgondnoks6g gondoskodik. A
kdzteriileten keletkezd telepiildsi szilArd hullad6k gyiijt6s6re 6s elsz6llit6s6ra a

VArosgondnoks6g a kdzszolgdltat6val figyelemmel a hulladdk vArhat6
. mennyis6g6re, a gytijt6s m6djdra 6s az elsz6lllt6s gyakorisigdra - kiil6n szerzod6st

kot.

22M6dosltoua a912003. (V28,) Or. 12. fi-a. Hat6lyos: 2003. m6jus 28-t61.
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A telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos eldirdsok
megtartds6nak ellendrz6se

21.$

(l) A telepiil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kdzeg6szsdgiigyi rendelkezdsek
megtart6s6nak ellenorzds6t - a vonatkoz6 jogszabdlyok szerint az Allami
Ndpeg€szs6gu gyi 6s l'isztiorvosi S zo l 96l at hel yi szew ezete v 6gzi.

XI. feieaqt
Szabilys6rt6sek

22.$

(l).Az 1999.6vi LXIX. tv.6rtelmeben szab6lys6rtdst kdvetel es 50.000 (dtvenezer) Ft-
ig" terjed6 p€nzbirs6ggal, illetve 10.000 (tlzezer) Ft-ig terjedd helyszini birs6ggal
sfjthat6, aki

a\24
b) a ktjtelez6 ktizszolgdltat6s teljesitese 6rdekeben a rendeletben el6irt bejelent6si

kdtelezettsdg6nek nem tesz eleget/6. $ (4) bekezd6s, 10. g (4) bekezdds, zo. $ tr)
bekezd6s/;

c) a k<izszolg6ltat5s k<ir6be tartoz6 tev6kenys6get jogosulatlanul v6gez /3. $ (l)-(2)
bekezd€s/;

d) telepiilesi szil6rd- hulladdkot ingatlan6n felhalmoz, illetve a kdzteriiletre vagy m6s
ingatlan6ra a rendeletben meg6llapitott feltdtelektol elt6roen kihelyez lO. E (fl- tZl
bekezd6s, t7. $ (l) bekezdds/;

e) a gyrijt6tart6lyban folyekony, m6rgez6, robban6 vagy egyeb olyan vesz6lyes
anyagot helyez el, amely veszdlyezteti a sz6llit6ssal foglalkoz6k- vagy m6sok
6let6t, testi 6ps6gdt, eg6szs6g6t /lZ. $ (5) bekezd6s/;

f) .a k<izszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hulladdk elsz6llit6s6nak a k6zszolg6ltat6 6ltali
jogszeni megtagadds6t kdvetrien a megtagadds alapj6ul szolg6l6 okokit a hulladdk
elsz6llit6s6nak rijabb id6pond6ig nem szi,inteti megTt g. g (zjuek ezd6,s/;

g) lomtalanit6s al6 tartoz6 hulladdkot a k6zszolg6ltat6 6ltal megjel<ilt
id6pontt6l eltdr6 id6ben kihelyez, illetve olyan hullad6kol'hely ez ki, amelyre a
lomtalanitds nem vonatkozik /19. g (2)-(3) bekezd6s/;

h)25.telepill6si szil6rd hulladdkot Szigetv6r v6ros kdzigazgat6si tertilet6re
illet6kteleni,il besz6llit.

Q) A teleptlesi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos szabdlysirt6si iigyekben hat6s6gk6nt
Szigetv6r V6ros Jegyz<ije jdr el.

XII, feielret
Zdrd rendelkezCsek

23. $.

2r M6dositott a a7l20l I {II.l8.) 6r. 3. $-a. I'lat6lyos: 201 1. februar lg-t61, Alkalm az6s:2011. marcius l-t61,a Itatalyon kiviil hetyezte 
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(l) A rendelet 2002. m6rcius l-j6n l6p hat6lyba.

(2)'oA rendelet hat6lyba l6pds6vel gevidejrileg a koztisztas6gi 6s zdldtertileti feladatok
ell6tis6r6l s2616711993. (lll.l.) Or. Cs a14/1999. (Vll.5.) Or., vala int a m6dositdsa
hatAlyon kiviil helyezve.

(3) A rendelet kihirdetdsdrol a helyi onkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. ivi LXV. torvdny
16.$. (2) 6s (3) bekezddse 6rtelmdben a helyben szok6sos m6don a legyzd
gondoskodik.

Szigetvdr, 2002. febru6r 28"

Mozsgai Pdter Dr. Aracsi J6zsef
polg6rmester jegyzil

J o gharmoniz6ci6s z6raddk :27

Ez a rendelet a belsd piaci szolg6ltat6sokr6l sz6l6 2006/123/EK ir6nyelvnek val6
megfelel6st szolg{lja.

20 M6dositotta a 23t2002. (V11.29.) 0r. 9.$'a. Hatilyos: 2002, jilius 30-t61.
2t Beepitette: 102009. (111.06.) 0r. l. $-a

l2


