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I5/2002.(XILI3. ) 6nk. szdmfi rendelet

a telepiilisi szildrd hulladik kezelisi kduzolgdltatds igdnybevitelirdl

Szt)rdny kdzsdg )nkormdnyzat Kdpviselci-testiilete a helyi dnkormdnyzatolcr\l sz6l6 rdbbszdr
mddositott 1990. dvi LXV. tdrveny 16.$ (l) bekezdes, valamint a hulladdkgazddtkoddsrdl
sz6l6 2000. evi XLIII. tdrveny 23.5-dban kapott felhatalmazds alapjdn az aldbbi rendeletet
alkotja:

A rendelet c6lja, hatflya

r.$.

(l) A rendelet c6lja a telepiildsi szil6rd hullad6k kezel6sdvel osszefiiggo - k<izszolg6ltat6s
ft16n megval6sul6 - krjtelezci kdzszolg6ltatils szabillyozisa a koztisztai6g, a
kozegeszsdgugyi rendelkezdsek betart6s6nak biztosit6sa, valamint az dpitett Zs a
termdszeti 6rt6kek vddelme. A kdtelezo kdzszolgiltatisra vonatkoz6 rendelkeidsek c6lja a
tevdkenysdg kisz6mithat6, biztons6gos ell6t6sa, a kdtelezetts6gek ellenorizhetrisdge.

(2) Sz0rdny kdzsdg Onkorm6nyzat Kepvisel<j-testtilete k<izszolg6ltat6st szervez a teleptil6si
szi l6rd hullad6k rendszeres gyiij tds6re, elsz6llit6s6ra.

(3) Szdrdny kozsdg kiizigazgat6si teruletdn ldvo valamennyi ingatlan tulajdonosa, illetve
haszn6l6ja ( a tov6bbiakban: tulajdonos ) az ingatlanon keletkez6 telepiil6si szil6rd
hulladdk dsszegyiijtdsdrtil, elsz6llit6sfr6l 6s 6rtalommentes elhelyezdsdrol e rendeletben
meghathr ozott m6don koteles gondoskodni.

A kiizszolgiltatfs ell{t6sa

2.$.

(l) 'A testiilet a kdzs6g kdzigazgat6si tertiletdn a teleptildsi szilird hulladdkkal kapcsolatos
ktizszolg6ltat6s ell6tils6val a ,,Del-Kom" Ddl-Dun6ntrili Kommun6lis Szolg6itat6 Kft
(szekhely: 7632 Pecs, Sikl6si ut 52., a tov6bbiakban: Szolg6ltat6) bizza meg 2021.
december 31-ig hat6rozott idotartamra ds egyben kiz6r6lag-os jolgal ruh1zza fel a
kcizszolg6ltat6s ell6t6s6val kapcsolatos jelen rendeletben eldirt ieladatJlf vegreh ajt6s6ra.

(2) A tulajdonos kdteles a Szolgiiltat6 riltal nyujtott k6zszolg6ltat6st ig6nybe venni.
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A kiizszolgiltatrls ell[tisfnak 6s ig6nybev6tel6nek f6 szabilyai

3.$.

(l) A kdzszolgiltatis ell6t6sa rendjdnek 6ltal6nos szab6lyaik6nt a kovetkezoket kell
drvdnyesiteni:

a., a telepiildsi szil6rd hulladdk gyrijtdse, t6rol6sa sordn olyan gondoss6ggal kell elj6mi,
hogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a kdzteriileten, sem a sztilit6 jArmtibe val6
iiriteskor ne sz6r6djon szdt, ne porozzon, 6s egydb m6don kornyezetterheldst ne idezzen
el6.

b.,a telepi.il6si hulladdk gy.rijtdse ds tfroldsa csak zhrtan, gyrijt6eddnyben, illetve m6s

eddnyzetben vagy ideiglenes t6rol6sra szol9616 berendezdsben ( a tov6bbiakban:
gyijtcied6ny ) tdrt6nhet, a tovibbi kezeldsnek megfelelo m6don elktildnitve. A szrillit6s
heti egy alkalommal tortdnik.

(2) A szolg6ltat6 feladatai kiilonrisen a ktjvetkezok:

a., a rendelet hatdlya al6 tartozo teleptildsi hulladdkot kdteles rendszeresen gytijteni,
elsz6llitani,
b., a Szolgiitato a kozszolgdltat6ssal 6sszefiigg6 tevdkenysdgdt mindenkor a vonatkoz6
jogszab6lyi e16ir6sokban foglalt mriszaki, kozegdszs6gtigyi 6s egydb feltdteleknek
megfelel<ien kciteles ell6tni,
c., koteles tev6kenys6g6r6l a k6pvisel6-testiiletnek 6vente egy alkalommal besz6molni,
d, gondoskodik az <inkormdnyzat int1zm1nyeit6l ( K<izsdgh6za, Kulturh6z. ), valamint a

temet6ben keletkezo hulladdkok dijmentes elsz6llit6s616l.

(3) A tulajdonos alapvet6 kcitelessdge, hogy:

- a teleptil6si szil6rd hullad6k keletkezds6t a lehet6 legalacsonyabb szinten tartsa,

- a teleptil6si szil6rd hulladdkot az elszf,llitisra val6 6tv6telig gytijtse, illetve tirolja,

- e rendeletben meghat6rozott m6don 6s helyen az ingatlan6n keletkezo telepiildsi

szil6rd hulladdk gyrijt6s6r5l, elsz6llit6s6r6l, 6rtalommentes elhelyez6sdr6l

gondoskodjon. A rendeletben meghatiirozott teleptil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos

kdzszolg6ltat6s eset6ben kiz6r6lag a Szolgdltat6 szolghltat6s6t veheti ig6nybe,

- a telepi.il6si szilArd hullad6kot irgy kezelje, hogy az m6sok dlet6t, testi dps6g6t,

eg6szs6g6t 6s j6 kozdrzetet ne vesz6lyeztesse, a telepi.il6s termdszetes 6s dpitett

kornyezet6t az elker0lhetetlen m6rt6ken feliil ne szennyezze, a ntiv6ny- 6s dllatvil6got

ne kirositsa, a kdzrendet 6s a kozbiztonsigot ne zavarja.



($ Az dnkormiinyzat kdtelezettsdgei :

a kiizszolg6ltat6s kcir6be tartoz6 teleptildsi szil6rd hulladdk rendszeres
6sszegyfijtdsdnek, elsz6llit6sinak megszervezdse,

a telepiildsi szilird hulladdkkal kapcsolatos kozszolg6ltat6s dij6nak, vagy
ingyenessdg6nek meg6llapit6sa.

gdpko c sifordu 16 helyek ki alakit6s it, bizto sit6s 6t k<iteles b izto sitani,
a gffitdsi napon ( tdli id6szakban ) a h6- 6s sikoss6gmentesitett itthilI6zatbiztosit6sa,
halad6ktalanul bejelentse azokat a koriilmdnyeket, amelyek akad,6lyozz6k a
Szolg6ltat6t a tev6kenysdg elvdgzdsdben,

t|jekoztatja a lakoss6got, hogy a hulladdktirol6 gytijt6eddnyekbe hintart1si
hullad6knak nem min6stilci, valamint mergez6, robban6, foly6kony anyagot, illetve
vesz6lyes hullad6kot nem lehet elhelyezni.

( 5 ) A kdzszolgilltat6s i gdnyb ev6te le ingyenes.

A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszdllitfs6ra val6 fitadirsra szolgfl6 zsdkok haszn6lat{val,
kezelds6vel 6s elhelyez6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek

4.$.

(1) A tulajdonosnak a gyijt6eddnyt az ingatlanon beliil ds - ha erre lehet6s6g van - vddett
helyen kell trlrolni.

(2) Tilos a gytijt6eddnyben folydkony, m6rgezo, robban6 vagy egy6b olyan anyagot
elhelyezni, amely veszllyezteti az elszdllit6ssal foglalkoz61'uugi" m6sok dlet6t, tJsti
6ps6gdt vagy eg6szs6g6t.

(3) A tulajdonos ktlteles. a gyrijtoeddnyt a hulladdk elsz6llftasa cdljrlb6l a megjelolt id6ben,
kdztertileten, a gy[ijtdst vdgzo g6pj6rmrivel megkdzelitheto ds ai tiritdsre alfalmas helyen
elhelyezni.

(4) A kihelyezett gyiijt<ieddny nem akad,itlyozhatja a j6rmti- ds gyalogos forgalmat ds
elhelyezdse egy6bkdnt semj6rhat baleset vagy k6roko26, u"rt"rydret Jt,iiaereJeuel vagy
m6sok j6 kozerzetenek, illetve a teleprildskdpnek indokolatlan^"gruuur6s6val.



A ktizszolgiltatds r6sz6t k6pez6 lomtalanitfssal kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

s.$.

(1) A Szolgiltat6 6vente egy alkalommal lomtalanit6si akci6t szervez az <jnkormilnyzattal
egyeztetett, illetve az onkorm6nyzat 6ltal megjelOlt id6pontban. A lomtalanit6s a

hhztartisban keletkezS szok6sos mennyis6gen feliili telepiildsi szililrd hullad6kokra 6s a
nagymdretti berendezdsi t6rgyak ( birtorok, hiztartilsi eszkozok ) elszillliths6ra terjed ki
tdritdsmentesen.

(2) A lomtalanit6s keret6ben elsz6llitisra kihelyezett hulladdkot irgy kell elhelyezni,hogy az a
j6rmti- 6s gyalogos forgalmatne zavarja, a z<ildteriileteket 6s a novdnyzetet ne k6rositsa,
tov6bb6 nej6rjon baleset vagy k6rokozSs vesz6ly6nek eloid6zdsdvel.

(3) A lomtalanit6s nem terjed ki vesz6lyes, illetve kommun6lis hullad6klerak6ban nem
kezelhetri ( trigya, Allati tetem ) hullad6kok, 6pit6si tdrmeldkek 6s v6llalkoz6i
tevdkenysdgb6l sz6rmaz6 hullad6k elsz6llit6s6ra.

Vegyes 6s zhr6 rendelkez6sek

6.$.

(1) 2

(2) Arendelet 2003.janu6r 1. napjdn l6p hat6lyba.

Kov{cs Zoltiln
polgirmester

Zdradik:

A rendelet kihirdetve: Szor6ny, 2002. december 13.

Hajas Endre
ktirjegyz6

Hajas Endre
kiirjegyz6
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