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Teklafalu Ktizsdgi Onkorm6nyzat Kdpvisel6testiilete 6 12004 ( III.l9.) Ok. sz. rendelete

,q, TBI,NPUIISI SZIIAND HULLADEKKAL KAPCSOLATOS HULLADEKKEZELESI
HELyr xdzszor-cAlrarAsnol, ES e rozrenUlnrer rrszrANranrAsAnol

Teklafalu Kdzsegi Onkorm6nyzat Kdpvisel6testiilete a helyi 6nkorm6nyzatokr6l sz6l6 m6dositott 1990. evi
LXV. tv. 8.$ (l) bekezdds, 16. $ (l) bekezd6s, valaminr a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. dvi XLII. tv. (a
tov6bbiakban Hgt.) 21. $ (1) bekezddseben kapott felhatalmazils alapj6n ds a telepiildsi hulladdkkezeldsi
kdzszolgaltatdsi dij meg6llapit6sdnak rdszletes szakmai szab6lyair6l szOtO Z+Z1ZOO0. (XII. 23.) Korm. sz6mir
rendelet (a tov6bbiakban; R) rendelkezeseire valamint a kciztisztasaggal ds a telepiii6si szilird hulladekkal
6sszefiigg6 tev6kenysdgekr6l s2616 l/1986. (IL 2l.) EVM-EIIM egyiittes rendelet rendelkezdseire figyelemmel
az alilbbi rendeletet alkoti a:

r.$

(l) Jelen rendelet c6lja: a kcizseg lakossiiga eg6szsdg6nek vddelme, termdszeti 6s dpitett k6myezetdnek
meg6viisa a hullad6kgazd6lkodds eszkcizeivel.

2.$

(l) Az cinkormdnyzat hulladdkgazddlkoddssal dsszefiiggo feladatait a hulladdkgazd6lkodiisr6l sz6l6 2000. evi
XLIII. tdrvdnyben (toviibbiakban: Hgt.) ds a Hgt. felhatalmazirsa alapj6n kiadott vdgrehajtasi tipusir
j o gszabrilyokban foglaltak hat6r ozz6k me g.

(2) Az 6nkorm6nyzat szervei irtj6n vesz reszt a hulladekgazdrllkod6si igazgat6sban.

3.$

Az Onkormdnyzat a jelen rendeletben foglaltak szerint hullad6kkezel6si k0zszolg6ltat6st tart fenn a telepiildsi
szil6rd hulladdk rendszeres gyrijtdsdre, elszitllitfusdra, drtalmatlanit6sdra ds kezeldsdre ds a felsorolt
tevekenysdgek ell6tdsrir6l kcitelez6 helyi k6zszol96ltat6s ritj6n gondoskodik.

4.S

(l) A hullad6kkezeldsi kdzszolgiiltatds a kiizs6g kdzigazgatilsi teriitet6re terjed ki.(2) A hulladekkezeldsi kdzszolg6ltat6s kiterjed a kcizseg klzigazgatlsi teriiletdn levci valamennyi
ingatlantulajdonos6n6l, tulajdonosi kdzciss6gendl, birtokoi6n6l vagy haszn6l6j6n6l keletkezri teleptilesi
szil6rd hulladdkra' (tovdbbiakban egyiitt: ingatlantulajdonos). (3) Az ingatlantula.ydonos a jelen rendeletben
meghatilrozottak szerint jogosult 6s k<iteles igdnybe vinnia hulladdkkez-eldsi k6zszolg6ltat6st.(4) A kdzsdgkiizigazgatiisi teriiletdn a hulladdkkezel6si kdzszolgriltatas teljesitdsdre kizrii6lagosan jogosult

hulladdkkezel6 a Duna-Drdva Menti Hulladdkgazd6lkod6si Kft. (a tov6bbiakban: DDMHG Kd. Szigetv6r,
Szabads6g u. 14. sz') - amely a kcitelezci kdzszolgrlltatdnak min6siil - (tov6bbiakban: K6zszolg6ltat6).

s.$

(l) Az onkorm6nyzat az. ingatlantulajdonosokn6l keletkez6 telepiildsi szililrd hulladdk kezeldsdre
hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltatiist szervez6s tart fenn. Feladata e tekintetben kiildndsena') a helyi kdzszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 telepiildsi szil6rd hulladdk rendszeres begyiijtdsdnek,

elsziillitiis6nak ds 6rtalmatlanit6s6nak megszervezdse;
b') a kcizszolg6ltatris ellit6s6ra a szolg6ltat6 kivrilaszt6s a, a szolgilltat6val szerz6dds megkdtdse;c') gondoskod6s a szolg6ltat6 rendelkezdsdre-bocsdtort telepiild"si szil6rd hulladdk elhjyezdsdre szolg6l66rtalmatlanit6 he1y, hasznosit6 hely kialakit6ser6l, fenntartris6ror, ur...rirt.:*eroi, ..grrtintetds6r6l,

illetve rekultiv6ci6j616l;
d.) a k0zszolg6ltatiis dij6nak ds a dijfizetds rendjdnek megdllapitasa;
e') a telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos egyes, a jogszabrilyokban meghat6rozott hat6srigijogkdr6k

gyakorl6sa;
f') a kozszolgiitSlass.al dsszefiiggti egy6b jogszab6lyokban nem rendezett dnkorm6nyzati feladat dshat6skcir megrillapit6sa.
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6.$

A hullad6kkezel6si kiizszolgdltatAs - a tevdkenysdg tartalmilban - az aldbbiaka terjed ki:

a) az ingatlantulajdonos 6ltal aKdzszolg6ltat6 sz6llit6eszkdzeihez rendszeresitett 6s az ingatlantulajdonos
6ltal biztositott gyrijt6ed6nyben, vagy a rendeletben megjelOlt egy6b m6don az ingatlanon gytijtdtt es a
Kdzszolg6ltat6 rendelkezdsdre bocs6tott telepiildsi szil6rd hulladdk begl.tijt6s6re 6s rendszeres, illetve
alkalmi elsz6llit6s6ra;

b) az ingatlanon dsszegyiijt0tt nagy darabos, lomtalanit6s kdr6be vont teleptildsi szil5rd hullad6k dvente
egyszeri - a Krizszolg6ltat6 6ltal meghatirozott iddpontban 6s helyen, erre a cdlra biztositott
sz6llit6eszkcizdn - tdrtdn6 begyrijtdsdre 6s a Kcizszol96ltat6 6ltali elszdllit6s6ra;

c) az a) 6s b) pontokban foglaltak szerint gytijtOtt, begl.tijtdtt ds elsz6llitott telepiildsi szildrd hulladek
ilrtalmatlanit6s6ra;

d) az illeg6lis hullad6klerak6k felsz6mol6s6ra.

7.$

A Kiizszolgiltat6 kdteless6ge az e rendeletben 6s a kdzszolg6ltat6si szerz6ddsben foglaltak szerint - a

kdmyezetvddelmi, valamint az egy6b jogszabrilyi ekiir6sok megtartds6val - a kcizszolg6ltat6s
igdnybevdteldre kdteles, vagy azt igdnybe vev6 ingatlantulajdonosokt6l
a) a K0zszolg6ltat6 sz6llit6eszkdzeihez rendszeresitett 6s 6ltala rendelkez6sre bocs6tott gyrijtrieddnyben

vegyesen gyrijtdtt hiztarthsi hulladdk 6s h6ztart6si hulladdkhoz hasonl6 jellegri ds cisszet6telii hulladek
hizhoz men6 j6rattal tdrt6n6 rendszeres begytijtdse 6s elsz6llit6sa,

b) a Kdzszolg6ltat6 6ltal erre a cdlra biztositott sz6llit6eszk0zdn az ingatlanon dsszegyiijtdtt 6s a
Kdzszolg6ltat6 rendelkezds6re bocs6tott nagy darabos, lomtalanit6s ktjrdbe vont telepiildsi szilSrd

hulladdk dvente egyszeri - a Kdzszolg6ltat6 6ltal meghatbrozott id6pontban 6s helyen - tortdn6

begytijtdse 6s elsz6llit6sa,
c. az a)-b) pontokban foglaltak szerint begyrijtOtt 6s elsz6llitott telepiil6si szil6rd hullad6k hasznosit6sra

t0rtdn6 6tadesa,

d. a hulladdk 6rtalmatlanitris6t szolg6l6 ldtesitmdnyek - magasabb szintti jogszab6lyokban foglalt -
ut6gondoz6sa 6s monitoroz6sa k0r6be tartoz6 feladatok ell6t6sa.

A Kdzszolg6ltat6 a magasabb szintrijogszab6lyokban 6s e rendeletben foglaltak szerint kdteles eleget tenni

adatszolgdltat6si ds nyilvdntart6si kdtelezettsdgdnek.
A Kdzszolg6ltat6 kdteles a kepvisel6testtilet szdmtra kdzszolg6ltat6i tev6kenysdgdr6l dvente r6szletes

besz6mol6t, valamint k0ltsdgelsz6mol6st k6sziteni a kdzszolg6ltat6si tev6kenysdg eves drtdkeldsdhez.

(4) A Kdzszolgiltat6 a hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltat6st akkor l6thatja €1, ha az dnkorm6nyzattal

kdzszolg6ltat6si szerz6d6st k6t0tt.

8.$

(l) Az rinkorm6nyzat a kozszolg6ltat6s ell6t6s6nak megszervezds€re, fenntart6s6ra vonatkoz6an a magasabb

szintii jogszab6lyokban ds jelen rendeletben foglaltak szerint kdteles elj6rni. A kdpviseki-testUlet - a

magasabb szintii jogszab6lyokban meghat6rozottak szerint - a p|lyizat nyertesdvel (nyerteseivel) az

eredm€nyhirdetdst kdvetri 30 napon beliil, illetve a pillyhzati elj6r6s ndlkiil kijeldlt Kdzszolgdltat6val a

k6zszo196ltat6s ell6t6s6ra szerz6ddst ktit. A kdzszolg6ltat6si szerz6des nyilv5nos.

(2) A kiizszolgiltat6si szerz6d6st a telepiil6si szildrd hulladdk 6rtalmatlanit6s6t v|gz6 hullad6kkezel<ivel

legal6bb l0 6vre sz6l6an kell megkotni. A kiz6r6lag a hullad6k begytijtds6re, illetve sz6llit6s6ra vonatkoz6

szerzrjdds legfeljebb l0 6vre sz6l6an kdthet6 meg. Ez ut6bbi szerz6ddsben meg kell hathrozni a hulladdk

6rtalmatlanit6s6t vdgz6 Kdzszolg6ltat6t.
(3) A szerz6dds az alilirhs napj6njdn ldtre, 6s a szerz6ddsben meghat6rozott 6v utols6 napj6n szrinik meg.

i+j A k6zszolgdttatdsi sierrOOes rdszletes feltdteleit ds tartalmi kcivetelmdnyeit a magasabb szintii

jogszab6lyokkal osszhangban jelen rendelet dllapitja meg. A kdzszolg6ltat6si szerz6ddsben rOgziteni kell a

hullad6kkeze16si ktizszol96ltat6s ktir6ben:

a) a k6zszolg6ltat6s megnevez1s6t, tartalm6t, a kcizszolg6ltat6s teljesitdsdnek teriileti hatirht,
b) annak a tenynek a rdgzitdsdt, hogy a Kdzszolg6ltat6 v6llalta a megielOlt kdzszolg6ltat6s teljesit6sdt,

c) a kdzszolgdltat6si szerz6dds idtitartam6t,

(2)
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d)

e)

0

a telepiil6si szil6rd hulladdkok gytijtds6nek m6djrlt, valamint az elkiilcinitetten (szelektiven) gytijthetd ds
hasznosithat6 hulladdkok kdr6t €s gytijtdsdnek, illetve hasznositris6nak m6dj6t,
akdzszolgiitat6s igazol6si 6s ellencirzdsi kcitelezettsdgdt, annak m6dj6t,
a kdzszolgSltat6s finansziroz6s6nak elveit ds m6dszereit, az Onkormiinyzat ez irinyu kotelezetts6ge
teljesitdsdnek feltdteleit ds biztositdkait,

g) a k0zszolg6ltat6s dij6ra vonatkoz6 rendelkez6seket, kiemelten a k0zszolg6ltat6s dij6nak meg6llapit6srira
vonatkoz6 m6dszer leir6s6t, a dijnak a szerz6dds megk0tdsekor 6rv6nyesithet6 legmagasabbm6rtdkdt es
a dij megv6ltoztatdsa 6rdek6ben alkalmazand6 elj6r6st,

h) a Kdzszo I g6ltat6 6ltal i gazolt dij h6tral6k kiegyenl it6sdre vonatkoz6 elj 6rrist,
i) a K0zszolgiiltat6nak a lakossiig 6s az ingatlantulajdonosok irrinydban fenn6ll6 t6j6koztat6si

kdtelezettsdgdt, 6s telj esitds6nek m6dj 6t,

i) azokat a felt6teleket, amelyek mellett a Kdzszolgirltat6 a kdzszolgdltat6s teljesit6sdre k0zremrik6d6t
vagy teljesit6si segddet vehet igdnybe, s ez ut6bbiakdrt tortdn6 felel6ss6gv6llal6st,

k) aszerz1dds m6dosit6s6nak lehets6ges okait ds eljdr6si rendj6t.

A kiizszolg6ltat6si szerz6d6sben az iinkorm{nyzat kiiteless6gek6nt kell meghat6rozni

a) akbzszolg6ltatds hatdkony ds folyamatos ell6t6sdhoz aKdzszolgtrltat6 szdmtra sziiks6ges informrlci6k
szolg6ltat6s6t,

b) a kdzszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 6s a teleptildsen foly6 egydb hulladdkkezeldsi tev6kenys6gek
dsszehangol6s6nak el6segit6sdt,

c) a telepiildsen mriktjdtetett kiil0nbdz6 kOzszo196ltat6sok cisszehangolds6nak el6segitdsdt,
d) a telepiilesi igdnyek kiel6gitdsdre alkalmas, a hulladdk gyrijt6s6re, kezeldidre, 6rtalmatlanit6s6ra

szol9616 helyek 6s ldtesitmenyek kijel6l6sdt,
e) a Kdzszol g6ltat6 kiz6r6 lagos kozszolg|ttat6si j o g6nak biztosit6s6r.

A ktizszolg{ltatdsi szerz6d6sben a Kiizszolg6ltat6 kiiteless6gek6nt kell meghat6rozni

a) a kdzszolg6ltat6s folyamatos ds teljes kdni ell6t6silt,
b) a kdzszolgriltatris meghat6rozott rendszer, m6dszer ds gyakorisiig szerinti teljesitds6t,
c) a k0zszolg6ltat6s teljesit6sdhez sztiksdges mennyis6gri 6s minosdgti j6rmti, gdp, eszkdz, berendezds

biztosit6siit, valamint a sziiksdges ldtsz6mir 6s kdpzettsegii szakembei uikul11ur*6t,
d) a k0zszolgiiltatiis folyamatos, biztons6gos ds UOvittretO teljesitdsdhez ,"tikrdg", fejlesztdsek,

beruh6z6sok 6s karbantartiisok elvdgzdsdt,
e) a kcizszolg6ltat6s k<jrdbe tartoz6 hulladdk drtalmatlanit6sara a Kdpvisel6-testiilet 6ltal kijelolt helyek ds

l6tesitmenyek igdnybevdteldt,
a Kdzszolgitltat6 6ltal alkalmazott k0zszolg6ltat6si dij mdrtdkdr6l ds az alkalmazils tapasztalatair6l a
kdpvi sel6testiiletnek t6rt6n6 dvenkdnti e gyszeri t6j ekoitatilst,
a kiizszolg|ltat6s teljesit6s6vel 6sszefiigg6 adatszolgdltat6s rendszeres teljesitdsdt ds meghat6rozott
nyilv6ntart6si rendszer mtikddtetdsdt,
a fogyaszt6k szitmirakOnnyen hozzilfdrhet| tigyfdlszolg6lat ds t6j6koztat6si rendszer miikddtetesdt,
a fogyaszt6i panaszok ds dszrevdtelek elint6zdsi rendjdnek megriliapitds6t,
elkiildnitett alapkdnt kezeli a hulladdklerak6 tilep nut-aaetoiluan meg6llapitott monitoroziisi,
ut6gondoz6si ds rekultiv6ci6s kdltsdeeit.

A kiizszof g{l tathsi szerz6d6s megszii ni k:

a) a benne meghat6rozott id6tartam lei6rt6val.
b) a K0zszolg6ltat6 jogut6d ndlktili megsztinesdvel,
c) ekill6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezd6d0tt meg,
d) felbont6ssal a teljesit6s megkezd6s6t kdvetrien,
e) felmondiissal.

A k6pvisefdtestiilet ir6sban, indokol6ssal akdzszolgilltat6si szerzciddst akkor mondhatja fel, ha:

a) a Kcizszolg6ltat6 - kdzszolg6ltat6s ell6t6sa soriin - a tevdkenysdgdre vonatko z6 jogszabitlyokat vagyhat6s6gi el6ir6sokat stlyosan megsdrtette, ds a jogsdrtes tinyZt bir6srlg u"gv frutorag joger6sen
megiillapitotta,

b) a Kcizszolg6ltat6 a kdzszolg|ltat6si szerz6ddsben meg6llapitott kotelezettsdgdt neki felr6hat6an
sirlyosan megsdrtette.

(s)
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(9) A K0zszolg6ltat6 a kdzszolg6ltat6si szerz6ddst ir6sban, indokoldssal akkor mondhatja fel, ha az
dnkormdnyzat a k6zszolgilltatbsi szerziiddsben meghat6rozott kdtelezettsdgdt - a Kdzszolg6ltat6
felsz6litdsa ellendre - sirlyosan megsdrti, 6s ezzel a Kdzszolg6ltat6nak k6rt okoz vagy akaddlyozza a
kdzszolg6ltatSs telj esitdsdt.

(10) A kdzszolg6ltatdsi szerz6dds felmond6sa esetdn a kdpvisel6 testiiletnek halad6ktalanul intdzkednie kell a
kdzszolgdltat6s ell6t6s6nak biztositris6r6l. A felmond6si id6 hat h6nap.

(11) Szerz6dds megszrin6se esetdn a Kdzszolgiiltat6 dtadja az onkorm6nyzatnak a megszrin6st kdvettj 30
napon beliil a rekultivici6s ds aktu6lis ut6gondozdsi, monitoroz6si kdltsdgeket, amelyeket alapszerrien
kezelt annak kamataival egyiitt.

(12) A K0zszolg6ltat6 a szerz6ddst6l a teljesitds megkezddse el6tt ekillhat, azt kdvet6en felbonthatja,ha a

kdzszolg6ltat6si szerz6dds megkdtdsdt kdvet6en alkotott jogszabitly akdzszolg|ltat6si szerz6dds tartalmi
elemeit fgy v6ltoztatja meg, hogy az a kdzszolg6ltat6nak a kdzszolgilltat6s szerz6d6sszeni teljesitese
kOrdbe tartoz6 ldnyeges 6sjogos drdekeitjelent6s mdrrdkben sdrti.

(13) Jelen rendelet rendelkezdsei ktildn szerz6d6si kiktttds hi6ny6ban is, illetve akkor is a szerzbdes rlszevd
v6lnak, ha arr6l a felek nem rendelkeznek.

e.$

(l) Tilos a hulladdkot elhagyni - a gyiijtds, begyrijtds, lerak6s szab6lyait6l elt6r6 m6don - felhalmozni,
ellendrizetlen kdrtilmdnyek kdzdtt elhelyezni, kezelni.

(2) A kdzsdg kdztisztas6gdnak megcirzdse 6rdek6ben mindenki kdteles hatdkonyan kdzremtikddni ds

tart6zkodni minden olyan tev6kenys6gt6l, magatartdst6l, mellyel a telepiil6si kdmyezetet szennyeznd,
fert6znd.

(3) Az egyes ingatlanok tiszt6ntart6s6r6l az e rendeletben meghat6rozott ingatlan-tulajdonosok kdtelesek
gondoskodni.

(4) Bdrmely dpitdsi, tataroz6si vagy bont6si munk6n6l termdszetes szemdly 6pittet6 esetdn a tiszt6ntartds az

6pittet6t, egydb dpittet6 esetdben a kivitelez6t terheli.
(5) A helyi szil6rd burkolatt utak tisztdntartds6r6l, mos6s6r6l, sepr6sdrcil valamint a h6- es

sikoss6gmentesitdsdrtil az Allami Kcizritkezel6 Kht, dnkormdnyzati tulajdonir fit esetdn az )nkrmhnyzat
gondoskodik. Az ittartozdkot kdpez6 irtdrok ds az fttest csapaddkelvezetdsdnek folyamatos biztosit6s6r6l a

helyi kdzrit tulajdonosa kdteles gondoskodni.
(6) Az ingatlanokkal (dpitdsi telkekkel, dpiiletekkel) kcizvetlen 6rintkez6 jhrdaszakasz tiszt6ntart6s6r6l a

jdrdaszakaszok melleni nyilt 6rok 6s ennek miit6rgyai ( kidpitett beton vagy egyeb 6tereszek,) valamint a

jirdihoz tartoz6 foly6k6knak 6s viznyel6 r6csoknak folyamatos tiszt6ntart6s6r6l - ide 6rtve a h6 6s

sikoss6g elleni v6dekezdst is - az ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni.
(7) Az tizletek ds intdzmdnyek el6tti jhrdaszakaszt els6sorban az ingatlan haszn6l6ja, b6rl6je, ezek hi6ny6ban

tulajdonosa kdteles tiszt6n tartani 6s az ott keletkezett hulladdkot elt6volitani.
(8) Az ingatlanok el6tti jdrdaszakaszt tekintet ndlkiil ara, hogy bedpitett, vagy bedpitetlen, vagy haszn6laton

kivtili ingatlanr6l van-e sz6, reggel 7 6riig kell megfelel6en letisztitani, majd napkdzben a tiszt6ntart6ssal

kapcsolatos munk6kat sziiksdg szerint el kell vdgezni. A sikoss6g elleni vddekezes kOreben az 6nos

es<itril, h6t6l vagy jdgt<il sikossi v6lt j6rd6t kdzegdszsdgiigyileg vesz6lytelen kcirnyezetkimdl6 anyaggal
(homok, z: rzal6k, salak, stb.) csrisz6smentessd kell tenni, ds a jdrd6r6l a havat le kell takaritani, s ezt az

id6j6r6st6l fiiggden napkdzben is meg kell ismdtelni. A j6rda felsz6r6s6ra boml6 szerves, vagy burkolatra
k6ros anyag nem alkalmazhat6.

(9) A gyalogos 6s a kdzirti forgalom zavartalanshgiinak biztositrisa 6rdekdben h6rak6st tilos elhelyezni:
- ritkeresztez6ddsben.
- frttorkolatban (8) m-en bel0l),
- kapubej6r6 eld annak teljes szdlessdg6ben,
- tcimegkOzlekeddsi j6rmri meg6ll6j6ban, ott az irttest 6s a jirdakoz€.

(10) A tulajdonos 6s a haszn6l6 kdteles az ingatlan el6tti, melletti j6rd6n a felburj6nzott zdld ndvdnyzetet

(gazt) a burkolat rong6l6sa ndlkiil kiirtani. K0teles az ingatlan6r6l az irttest vagy gyalogj6rda terdbe

benyul6 6gak, cserjdk ds egy6b nOvdnyzet nyesdsdr6l v6g6s6r6l gondoskodni. Kdzteriileti f6k (bokrok)

nyes6sdrril a kOzteriilet tulajdonosa kOteles gondoskodni.
( I 1) Ha b6rmilyen jdrmri iizemeldse sor6n a kOzteriilet szennyez6dik, vagy a szennyez6dds egydb m6don, (pl.

kereskedelmi, venddgl6t6, stb. tevdkenysdg) kdvetkezik be, a j6rmti iizemben tart6ja, iizemeltetcije kdteles

a szennyezrid6s halad6ktalan elt6volit6s6r6l gondoskodni.

10.$



(l) Tilos a kOzteriileteket beszennyezni, a kciztertileteken bdrminemri szemetet, vagy elhaszn6lt t6rgyat (pl.
h6ztart6si hulladdkot, papirt, gytimOlcsh6jar, stb.) elhelyezni, elsz6mi, eldobni.

(2) Tilos a kdzteriileteken elhelyezett berendezdsi tirgyakat, felszerel6seket, miit6rgyakat, mrialkot6sokat
beszennyezni, megrong6lni.

(3) Tilos dugul6s, vagy rong6l6d6s okoziis6ra alkalmas anyagot, tdrgyat (tcirmeldket, homokot, hullad6kot,
papirt, ttiz- 6s robban6sveszdlyes anyagot, stb.) a krizcsatorna viznyel6j6be, csapad6kelvezet6 csatom6ba
vagy iirokba sz6rni, 0nteni vagy bevezetni.

(4) Allati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a kdmydk leveg6j6t szennyezheti, a
szomsz6dos teriilet lak6inak egdszsdg6t veszdlyezteti, sem kozteriileten, sem mag6nteriileten ilhelyezni
nem szabad.

(5) A kOztertileten elhullott 6llatok elt6volitrisilr6l a kdzrit kezel6j6nek haladdktalanul gondoskodni kell.(6) Az iizletek 6s egydb 6rusit6 helyek, venddgl6t6 egysegek, v6llalkozrisok, intdzmEnyek bej6rata mellert az
6pi.ilet (ingatlan) tulajdonosa(i), kezelti(i), haszn6l6(i) kdtelesek a kdzs6g m6s kdzteriilet6n is rendszeresitetr
ktizteriileti hulladdkgyrijt6 eddnyzethez hasonl6, megfelel6, az utcakdpet ds a j6rd6n kcizleked6s feltdteleit
nem ront6 hulladdkgy'tijt6t (csikktart6) elhelyezni es azoknak az ingatlanhoz tartoz' szemdtsziillit6sra
rendszeresitett eddnyzetbe val6 iirit6sdr6l rendszeresen naponta gondoskodni.

(7) Epitdsndl, bont6sn6l vagy fehijitrisndl a munk6latokat tgy [eI v1gezni, valamint az 6pit6si, bont6si
anyagot, foldet t6rolni, hogy m6s ingatlanon por 6s szennyez6dds indokolatlanul ne keletkezzen.(8) Kozteriileten dpitdsbdl, bont6sb6l sz6rmaz6 tdrmeldket, hullad6kot szabadon t6rolni tilos. Az ilyen jellegii
hulladdkot kizhr6lag kontdnerben szabad elhelyezni 6s a kijeldlt tormeldklerak6 helyre kell sz6lliiani. 4
jegyzo a mulaszt6 ellen elj6r6st kezdemdnyez.

(9) Kdztertiletet haszn6lni csak a vonatkoz6 hat6lyos dnkorminyzati rendeletben fogalmazottak szerint lehet.
(10) Az dpitdst, fehijit6st v6gzci tulajdonos, kivitelez6 az dpitdsi teriileten ds kdzv-etlen k6rnydkdn (az 6pitds

kcirtili kdzteriileten) a kdztertilet tisztas6g6t ds a biztonsiigos kozlekedds lehet6s6gdt k6teles biztositani.

ll.$

(l) Az utcai drusok kdtelesek a rdsziike kijeldlt helyet ds annak kozvetlen k6rnyezetdt tisztrin tartani, az
6rusit6sb6l keletkezett hulladdkot 6sszegyrijteni, ds elszrillit6s616l, elsz6llittat6s6rol gondoskodni.(2) A sz6rakoztat6, venddgl6t6 egysdgek, 6rusit6 helyek, iizletek el6tti, k6r0li jilrdasza:kaszt - kdzteriileti rdszt
- a tulajdonos, iizemeltet6 (hasznril6, bdrl(5) az id6j6rdsi viszonyokt6l fiigg6en koteles a nyirva tart6s ideje
alatt tisztiin tartani, nyit6s elcitt es z6r6s utiin feltakaritani.

(3) Az alkalmi kirakod6sok, bricsrik 6s egydb kozteruletet igdnybe vev6 rendezv6nyek ideje alatt ds ut6n a
ktizteriilet rendben tartdsitt, takaritds6t az azt engeddlyezri koteies el6imi 6s a vdgre'hajt6st ellenririzni.(4) Kcizteriileten gdpj6rmtivek javitiisa, szereldse ds mos6sa tilos, kiveve a hirtelin feitepo hib6k elh6rit6s6t
cdlz6 javit6st.

(5) Szennyvizet, vagy miis szennyezett folyaddkot, szennyez6 vagy m6s eg6szsdgre 6rtalmas anyagot
k<iztertiletre elsz6rni, kidnteni vagy eldobni nem szabad.

(6) Tilos a kdzteriiletre z6rt csapadlkrendszerben, valamint nyilt 6rokba szennyvizet vagy szennyezetr
folyad6kot kiOnteni, vagy kivezetni.

(7) A kdzteriileter emberi ds 6llari tiriildkkel szennyezni rilos.

(8) A kdzforgalom cdlj6ra szolg6l6 teriiletek (tdmegkdzlekeddsi megrill6k, parkok, stb.) berendezdseit,
ndvenyzetdt, kdzforgalmf teriiletek burkolat6t, forgalomszabillyozi berendezdseke! jelzdseket, t6bl6kat,
megrong6lni tilos.

12.$

(l) A kozteriiletek tisztdntartas6val kapcsolatos kcirelezettsdgek teljesitds6t jegyz' kdteles ellen6rizni, ds
sztiksdg szerint eljrimi.

(2) Az (l) bekezddsben foglaltak nem drintik a rendrirsdg 6ltal6nos feladat ds hatriskdrdb6l fakad6 ellen6rzdsi
6s intdzkeddsi jogkdr6t.

13.$

Kciztertileteken a szeszes ital fogyasztlsa tilos.
Az (1) bekezdes alkalmaz6sa szempondrlb6l nem minrisiil kcjzteriiletnek ds a tilalom nem vonatkozik:a') a vend6gldt6 egysegnek az dnkorm6nyzattal kdtcitt kdzteriilet-haszn6lati meg6llapodas alapj6nhaszniilt teraszra, kerthelyisdgre, kcizteriiletre,

(l)
(2)



b.) a kdzsdgi rendezvdnyek sor6n (bircsri, maj6lis, egy6b iinnep vagy rendezv6ny stb.) a rendezv6ny

teriilet6n fel6llitott s6trak, el6rusit6 pavilonok krimy6k6re, a rendezvdny helyszin6re

14.$

(l) Az ingatlantulajdonos kdteles az Onkorm6nyzat 6ltal szeNezett kOzszolgdltat6s igdnybevetelere: az

ingatlan6n keletkezri teleptldsi sziliird hulladdk e rendeletben el6irtak szerinti gytijtdsdre, a

Kdzszolg6ltat6nak tdrtdnd 6tadbs6ra, valamint akdzszolgiitat6si dij megfizetdsdre.

(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (l) bekezddsben foglalt kdtelezettsdg az olyan be6pitetlen ingatlana

tekintet6ben, ahol senki sem tart6zkodik, ds ahol telepiildsi szil6rd hulladdk nincs vagy nem keletkezik.

ls.$

(l) Gazdrilkod6 szervezet akkor kdteles a kozszolg6ltatds igdnybevdteldre, ha a gazdas|gi tevdkenys6gevel

dsszefiigg6sben keletkezett telepiildsi szil6rd hulladdk6nak kezel6sdrtil (hasznositdsdr6l vagy

6rtalmatlanitds6r6l) a Hgt. 13. $-6ban foglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik.
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(l) Az ingatlantulajdonos kciteles az ingatlanhn keletkez6 telepiildsi szil6rd hulladdkot az e rendeletben

meghat6rozott m6don ds helyen gytijteni, tov6bb6 hasznositdsdr6l vagy 6rtalmatlanitris6r6l gondoskodni.

(2) Alapvet6 k0teless6ge e tekintetben, hogy:

a) a vesz|lyes hulladdkot kiilon gytjtse 6s a kdzszolg6ltat6nak a veszdlyes hulladdk gynijtdsi napokon

iltadja,
b) a maraddk (szelektiven sz6tvilogatott ds vesz6lyes hullad6kt6l mentes) szil6rd hulladdkot - ktilonds

tekintettel a hullad6k tov6bbi kezel6s6re - az elszLllitdsra val6 6tvdtelig gyiijtse, t6rolja,

c) az ingatlandn keletkez6 telepiil6si szil6rd hulladdk kezeldsdre az Onkorm6nyzat 6ltal szervezett

kOzszolgAltat6st igdnyb" u"gye, 6s a hulladdkat az e rendeletben feljogositott hulladdkkezel6nek adja dt,

illetve a kdzszo196ltat6si dijat kiegyenlitse,

d) a hullad6k gytijtdse sor6n megfelel6 gondossdggal j6rjon el annak drdekdben, hogy a hulladek m6sok

dletdt, testi dp;dgdt ds egdszs6g6t, valamintj6kozdrzetdtne veszdlyeztesse, az a kOzsdg termdszetes es

dpiten ktimyezetdt ne 
"rinny"rre, 

a ndv6ny ds 6llatvil6got ne k6rositsa, a kdzrendet ds a kOzbiztons6got

ne zavarja,
e) az ingatian6n keletkez6 hullad6kot alacsony szinten tartsa, feleslegesen hullad6kot ne bocs6sson ki.

(3) Az ingatlan tulajdonosa kdteles a kdzszolg6ltat6nak bejelenteni, ha tulajdonos v6ltoz6s vagy egydb ok miatt

a kOzszol96ltat6s igdnybev6tel6re kcitelezettd v6lik.

(l)

(2)

(3)
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Az ingatlantulajdonos 6s a gazdhlkod6 szervezet k0teles eleget tenni a hulladdkkal kapcsolatos

nyilv6ritartrisi ds adatszolgaltataii kotelezettsdgdnek a Hgt. ds a Hgt. 59. $ (1) bekezdds e) alpontja szerinti

korm6nyrendelet szab6lyai szerint.

A kiizszolg6ltat6st igdnybevev6 ingatlantulajdonosok tekintet6ben, akik teleptildsi szililtd hullad6kukat a

Ktizszolg6itatOnat adla[ 6t, a magisabb szintri jogszab6lyokban megkdvetelt hulladdkok nyilv6ntart6s6r6l

6s bej elentds6r6l a Kdzszol g6ltat6 gondoskodik.
Mindaddig, amig a hulladdlkal kafcsolatos nyilv6ntart6si 6s adatszolg6ltat6si kdtelezettsegrcil rendelkez6 -

a Hgt. 59. g (lf bekezdds e) alponda szerinti - kormdnyrendelet hat6lyba nem l6p, az ingatlantulajdonos

(ideErtve a"gazd6lkod6 s"eir"iet"t-is) a nyilv6ntart6si €s adatszolg6ltat6si kcitelezetts6g6nek e rendelet

rendelkezdseiben foglaltak szerint kdteles eleget tenni.

(4) A (3) bekezd6sben Legjelolt jogszabrily tratatyUatepesdt kovet6en is alkalmazni kell az e rendeletben
' ' 

fogiaitakat akkor, ha a iendeleiben foglalt ,rub6lyoi6, nem ellentdtes a magasabb szintri jogszab6lyban

foglaltakkal.

18.$



(l) Az ingatlantulajdonos 6s a Kiizszolg6ltat6 kiiziitti jogviszonyt vagy a kd'zszolg6ltat6s igdnybev6teldnek
t{nye hozza ldtre vagy az a tlny hogy a kcizszolgriltat6 a kdzszolgriltat6st az ingatlantulajdonos rdszdre
felaj6nlja, illetve a kdzszol96ltat6s teljesitds6re rendelkezdsre 6ll.

(2) A k6zszolg6ltat6s teljesitds6nek feltdteleirdl a kcizszolgdltat6 az ingatlan tulajdonost ir6sban koteles
drtesiteni, vagy felhiv6s kiizzltltele irtj6n trljdkoztatni.

(3) A hulladdkkezeldsi helyi k6zszolg6ltat6s felt6teleiben bek0vetkezett villtozhsokr6l a k1zszolgdltat6 az
ingatlantulajdonost - avilltozis bekdvetkez6se el6tt - kdteles drtesiteni.

(4) A jogviszony kezd6 id6pontja az a nap, amelyen a Kiizszolghltat6 a kdzszolg6ltatiis teljesitdsdnek
megkezddser6l 6s l6nyeges felt6teleir6l az ingatlantulajdonost irdsban 6rtesitette, illetve felhiv6s kozzdtdtele
t3tj6n tijdkoztatta.

(5) Az ingatlantulajdonos k6teles a Kdzszolgdltat6nak bejelenteni az ingatlanin rendszeresen keletkezri
telepiildsi szil6rd hulladdk keletkez6s6nek t6ny6r.

(6) A hulladdk begytijtdsdnek, elszdllit6s6nak rendjdt az ingatlantulajdonosn6l keletkez6 hulladdkmennyisdg
figyelembevdtel6vel a Kdzszolg6ltaro hatirozza meg 6s an6l az ingatlantulajdonost a (2) bekezdes szerini
ertesiti.

(7) A kdzteriileti hulladdk tekintetdben a kdzteriilet tulajdonosa, haszn6l6ja koteles a K6zszolg6ltat6val
szerzrid6st k6tni az e rendeletbe foglalt tartalommal.
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(l) Sziineteltethet6 a k0zszolg6ltat6s ig6nybevdtele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legal6bb
90 napig senki sem tart6zkodik 6s emiatt hulladdk sem keletkezik.

(2) A sziineteltetdsre vonatkoz6 igdnyt az ingatlantulajdonos irasban koteles bejelenteni a K6zszolgiiltat6nak, a
sziinetelds kiv6nt kezd6 id6pontja el6tt, azt legal6bb 30 nappal megel6z6en ds ut6lag a kOztizemi
sz6ml6kkal igazolni a sziineteltet6s t6nydt.

(3) Ha a szi.inetelds (l) bekezdds szerinti feltdteleiben villtoziskdvetkezik be,azingatlantulajdonos ezt ir6sban,
haladdktalanul kdte I es a K6zszolg6ltat6nak bej elenteni.
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(l) A hulladdk begl'tijtdsdnek ds elsz6llitris6nak rendjdt ds gyakoris6gdt e rendelet hat1rozza meg. A
kcizszolg6ltat6 jogosult az ftvonal ds a rendeletben meghat6rozott kdtelei6 gyakoris6g mellett a napi vJgy a
heti idcipontok meghatiirozdsdra. Ha az ftvonal 6s az id6pont v6ltozik, urrOt u koiszolg6ltatOnit teti a
szol96ltat6st igdnybe vev6ket, a lakossiigot drtesitenie.

(2) A hulladdkszdllft6s glzakoris6sa a kcivetkez6: 2 hetenk6nt I alkalom.

Ingyenes lomtalanitds 6vente egy alkalommal.

2l.s

(l) Ha a kdzszolgilltato 6ltal megdllapitott rendszeres szallitiisi nap iinnep- vagy munkasziineti napra esik, ha
az dnkorm6nyzat 6s a sz6llit6 m6sban nem iillapodnak meg u truUaAetoia kovetkezd munkanapon kell
elsz6llitani vagy a lakoss6g el6zetes drtesitdse mellett a Kdzsiolg6ltat6 illtalmegjel6lt id6pontban.(2) Ha a gytijt6ed1,nyzet iiritdse az ingatlantulajdonosok hibAj6b6l riarad el, akkor az iiritdsre csak a kovetkezri
sz6llit6si napon keriil sor.

(3) Ha a hullad6kot, vagy a lomokat K0zszolg6ltat6 a sz6llit6si napon, vagy az eldzetesen meghirdetett
idcipontban elszdllitani nem tudja, ds a szdllit6s kimarad6sa nem az ingatlantiiajdonosok hib6j6b6itortdnik,
akkor a k0zszolg6ltat6 kOteles tObbletdijaz6s igdnye ndlkiil helyett.rit6 rnrgoldiisr6l gondoskodni. Az fj
id6pontr6l a lakoss6got tdjdkoztatni kell.
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Az ingatlantulajdonos az ingatlanin keletkez6 vagy birtokaba keriilt teleptildsi szilard hulladdkot a krirnyezet
szennyezdsdt megel6zi5, k6rositds6t kizir6 m6don kdteles gytijteni, 6s ahhoz a K6zszolgilltat6
sz6llit6eszkd zdhez rendszeresitett gyrijt6ed6nyt kOteles igdnybe venni.
A szabvdny gyiijt6ed6nyt az iinkorm Snyzat- els6 atkalommal - ingyen biztosftja a lakoss{gnak.

23.S



Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk gyrijtdse sor6n megfelel6 gondoss6ggal kell elj6rni annak drdekdben,
hogy a hulladdk m6sok dletdt, testi dps6g6t, egdszs6gdt 6s j6 kozdrzetdt ne veszdlyeztesse, a termdszetes ds

dpitett kdmyezetet ne szennyezze, a ncivdny- ds 6llatvil6got ne kdrositsa, a kdzrendet ds a kOzbiztons6got ne
zavarja, ds az ingatlan6n keletkez6 hulladdk mennyis6g6t alacsony szinten tartsa.
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(l) Az ingatlantulajdonos kOteles gondoskodni a gyiijt6ed6nyek rendeltetdsszerii haszniilatilr6l, valamint
kcirnyezetiik tiszt6n tart6s6r6l. A gytijt<ieddny rendeltetdstdl elt6r6 haszn|lata, valamint a gytijtdsi id6n trili
id6ben val6 eltrindse vagy megsemmistil6se miatt keletkezett kirt az az ingatlantulajdonos kriteles
megtdriteni, aki a gytijt6eddny e rendeletben irt m6don megfelekien 6tvette, yagy a gyiijt6eddny6t
lecserdlt6k.

(2) Tilos a szab6lyszenien kihelyezett gytijt6eddnyekb6l a hulladdk kisz6r6sa, a kdzteriilet szennyezese.
(3) A hulladdkok gytijtdse sor6n tOrtdnci szennyez6s esetdn az ingatlan tulajdonosa, mig a szabhlyszenien

kihelyezett gytijtrieddnyekb6l tdrtdnri hulladdk begyfijt6se, szilllitdsa sor6n a kdztertleten okozott
szennyezds esetdn a Kdzszolgdltat6 k0teles a szennyezett teriiletet megtisztitani ds fertcitleniteni.

2s.$

(l) Az ingatlantulajdonos ktiteles az iltvett gytijt6ed6nyeket a hulladdk elsz6llit6sa c6lj6b6l a Kdzszolgdltat6
6ltal megjeldlt id6pontban, a kdzteriileten, a begyiijtdst vdgz6 gdpj6rmrivel megkcizelithet6 6s tiritdsre
alkalmas helyen elhelyezni.

(2) A hulladdk elsz6llit6sa cdlj6b6l kihelyezett gytijt6edeny fedeldnek a kcizteriilet szennyezesdnek elker0l6se
6rdek6ben lecsukott 6llapotban kell lennie. A hulladdkot a gyrijt6eddnyben tgy kell elhelyezni,hogy az, az
eddny mozgat6sakor 6s tiritdsekor ne sz6r6djon, valamint a gdpi iiritdst ne akad|lyozza.

(3) A kihelyezett gytijt6eddny nem akad|lyozhatja a j6rmti ds gyalogos forgalmat ds elhelyezdse egydbk6nt
sem j6rhat baleset vagy krirokoz6s veszdlydnek el6iddzdsdvel.

(4) Az ingatlantulajdonos a gytijt6eddny az ingatlanhn beliil kOteles elhelyezni. rigy, hogy ahhoz illet6ktelen
szemdlyek 6s 6llatok ne fdrjenek hozz6.

(5) Gytijt6eddnyt kdzteriileten elhelyezni nem lehet.
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(l) Az ingatlan tulajdonos a gyrijt6eddnyt uritds ds elszdllitrls c6lj6b6l a klzszolg|ltat6 6ltal megielcilt
idripontban a begyrijtdst vdgz6 j6rmtivel megkOzelithet<i 6s firitdsre alkalmas helyen, azingatlan bej6rat6nak

a kdzeldben a kdztertileten kdteles elhelyezni.
(2) Tdlen az ingatlantulajdonos az 6tv6teli hely megkdzelithetris6gdr6l, valamint a gyiijt6ed6nyzet kezel6se

drdekdben drintett ritszakasz h6- ds sikoss6g elleni v6delmdr6l gondoskodni kdteles. A K6zszolg6ltat6
kdteles gondoskodni a gyujt6eddnyzet tirit6sdr6l.

(3) A k6zszolg6ltat6 hulladdkgyrijtri ed6nyek iirit6sdt a sz6llit6si napokon reggel hat es este hirsz 6ra kdzdtt
vdgzi. Az i.iritds, a sz6llit6s 6s a gytijtds napjit a k0zszolg6ltat6 6llapitja meg.

(4) A gyrijt6eddny a sz6llitds napj6n lehet kihelyezni a kdzteriiletre. A tulajdonos kdtelezettsdge a hulladdk
elsz6llit6s6nak napj6n az elsz|llitbst kdvetrien az edenyzet t6rol6si helyre t0rt6nci visszahelyezdse.

(5) A kihelyezett gyrijt6eddnyekb6l hulladdkot kiszedni, v6logatni (guberdlni) tilos!
(6) A kihelyezett gyrijt6eddny nem akad6lyozhatja a j6rmti- ds a gyalogos forgalmat, ds elhelyezdse egy6bkdnt

sem jiirhat baleset vagy k6rokoz6s veszdlydnek el6iddzdsdvel.
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(l) Az ingatlan tulajdonos feladata gondoskodni a hulladekgyrijt6 eddnyek megorz6sdrtil, valamint arr6l, hogy

az eddnyzethozz|flrheto helyen legyen 6s azt rendeltet6sszertien haszn6lj6k.
(2) Az e rendeletben meghatdrozotthiztartisi hulladdk gyrijt6s6re szolg6l6 gytijt6ed6nyek tisztdntart6s6r6l,

fert6tlenitdsr6l az ingatlan tulajdonosa ktiteles gondoskodni.

(3) A hulladdkgyrijt6 ed6nyeket csak annyira szabad megt0lteni, hogy azok zirhat6ak legyenek. A

gyrijttied6nyzetbe a hulladdk beddng<ildse vagy t0m0rit6se tilos! Az ed6nyek 0ritdse sor6n figyelemmel kell

Gnni arra, hogy a gyrijt6ed6nyzet teljes kiiiritdsre keriiljtin. Nagyobb terjedelmii hulladdkot a

gytijt6eddnyzetbe helyez6s el6tt a megfelel6 mdrehire fel kell darabolni.
(a) Tilos a ktilOn jogszab6lyokban meghat6rozott veszdlyes hulladdkot a teleptildsi szil6rd hulladdkkal

cisszekeverni 6s azt a telepiildsi szil6rd hulladdk gyiijt6sere szolgdl6 rendszeresitett gytijtoeddnyben



(4)

elhelyezni. A ktildn jogszab6lyokban kihirdetett hullad6kjegyzdkekben nem szerepl6, vagy ismeretlen
cisszetdtelii hulladdkot veszdlytelens696nek, illetve veszdlyess6g6nek me96llapit6s6ig veszdlyes
hulladdknak kell tekinteni.
A gytijtded6nyzetben tilos olyan hulladdk elhelyezdse, amely az ed6nyzetet, a sz6llit6eszk6zt, vagy a
szrillit6 szemlIyzet testi 6ps6g6t veszllyezteti.(Kiil0ndsen t6gla, beton, vas, stb.) Tilos a gytijtrieddnyzetbe
folydkony, m1rgezo, ttizvesz6lyes ds robban6sveszdlyes anyagot, 6llati tetemet vagy egydb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszdlyeztetheti a begyiijtdst, iirit6st v6gz6 szem6lyek, vagy m6sok 6letdt, testi 6psdg6t,
egeszsdg6t.
Ha a gy'tijt6eddnyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az eddnyben osszetcimtirodott vagy
befagyott, illetve a tiltis ellendre az eddnyben lev6 hulladdkot rigy risszeprdseltdk, hogy emiatt az ed6nyt
iiriteni nem lehet az ingatlan tulajdonos a kdzszolg6ltat6 felhiv6s6ra kOteles az eddnyt iirithet6v6, illetve
haszn6lhat6vii tenni. Kdteles e fenti tevdkenys6ge miatt bekdvetkez6 k6rt megt6riteni.
Az ingatlantulajdonos kdteles a kiilOn jogszab6lyban meghat6rozott veszdlyes hulladdkot a telepiilesi
szildrd hulladdkt6l elkiildnitetten, a k<irnyezet szennyez6sdt, k6rosit6s6t vagy vesz6lyeztet6s6t kiz6r6 m6don
gytijteni ds a vesz6lyes hulladdk begl,rijt6sdre ds szdllit6s6ra, illet6leg 6rtalmatlanit6s6ra feljogositott
engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezel6nek 6tadni, illetve a Hgt. 12. $ (2)-(3) bekezd6seiben foglaltak
szerint elj6rni. Ilyen esetben a Hgt. szerinti adminisztrativ 6s tervezdsi k6telezetts6gek a hulladdk 6tvev6jet
terhelik.

28.S

A telepiil6si szil6rd hulladdk sz6llitris6t a Kiizszolghltat6nak z6rt kontdnerben vagy a kiporz6st 6s
kisz6r6d6st megakad6lyoz6 ideiglenes takar6sf kontdnerben, vagy e feltdteleket biztosit6 c6lg6ppel,
sz6llit6jdrmtivel irgy kell elvdgezni, hogy annak sor6n a kdmyezet ne szennyez6djdk. Sz6llit6sb6l ered6
szennyezcid6s eset6n a Kdzszolg6ltat6 a hulladdk eltakaritrisrlLr6l, a tertilet szennyez6dds-mentesitds{r6l,
valamint az eredeti k0myezeti 6llapot helyre6llit6s6r6l kciteles gondoskodni.
A Kdzszolg6ltat6 a telepiildsi szil6rd hulladdk 6rtalmatlanit6s6r6l elSkezeldst kcivet6en hullad6klerak6ba
tcirtin6 lerak5ssal ds tdmdritdssel eondoskodik_

2e.$

A nagy darabos hulladdk (lom) gytijtds6r6l, elszdllit6s6r6l ds 6rtalmatlanitds6r6l a Kdzszolg6lrat6 evenre
egy alkalommal a hullad6kkezel6si kcizszolg6ltat6s keret6ben - kiiliin dij felsz6mit6sa n6lk0l -
gondoskodik. Lebonyolitdsrir6l ds megszervezdsdr6l, a hulladdk elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanitds6r6l a
krizszo196ltat6 gondoskodik.

Az elsziilitand6 hulladdkot rigy lehet a kOzteriiletre kihelyezni, hogy az a j6rmri ds a gyalogos forgalmat ne
akadillyozza, a z0ldteriileteket ds a ntivdnyzetet ne k6rositsa, illetve ne j6rjon baieset vagy k6rokoz6s
veszdly6nek el6id6z6sdvel, a begytijt6 sz6llit6eszkdz 6ltal j6l megkozelithet6 legyen, a z6ldtertileteket ds a
ndvenyzetet ne k6rositsa, illetve nej6rjon baleset vagy k6rokoz6s veszdly6nek el6iddz6sdvel.

30.$

A kiilOn jogszab6lyokban kihirdetett hulladdkjegyzdkekben nem szerepl6, vagy ismeretlen dsszetdtelii
hulladdkot vesz6lytelensdgdnek, illetve veszdlyessdgdnek meg6llapitrisriig veszetyes hullad6knak kell
tekinteni.
Minden tev6kenysdget, amelynek v6gzdse soriin veszdlyes hullad6k keletkezik, rigy kell v6gezni, hogy a
veszdlyes hullad6k mennyisdge, illetve veszdlyessdge a lehet6 legkisebb legyen, iletve a-hasznosit6s6t
min6l nagyobb m6rtdkben segitse el6.
A veszdlyes hulladdk birtokosa kciteles megakad6lyozni, hogy tevdkenysdge vdgz6se sor6n a vesz6lyes
hulladek a taLajba, a felszini, a felszin alatti vizekbe, a leveg6be juwa -rt"niy"r." 

vagy k6rositsa a
kOmyezetet.
Az (l)-(3) bekezddsben meghatdrozott kcivetelmdnyek teljesitdse drdekdben a h6ztartrlsokban keletkezett
veszdlyes hullad6kokat az ingatlantulajdonos koteles a teleptil6si szil6rd hulladdk m6s 6sszetev6ir<il
elkiilOnftetten gytijteni ds a veszelyes hulladdk 6tvdteldre feljogositott hulladdkkezekinek 6tadni, illetve az
egyes veszdlyes hulladdkoknak a tcjbbi hulladdkt6l val6 elktilonitett gytijtdsdt biztosit6 gyrijt6helyeket
igdnybe venni.
A vesz6lyes hulladdkgyrijt6s idtipontj616l a polgarmester 6s az erre jogosult kdzszolg6ltat6 dvente 6llapodik
meg. A lakoss6got a veszdlyes hulladdk gyrijtdsdnek idtlpontj616l az onkorm6nyzat 6rtesiti.

(s)

(7)

(l)

(2)

(l)

(2)

(l)

(2)

(3)

(4)

(s)

31.$



(l) Az dpitdsi tdrmeldk- mint hulladdk elsz6llit6s6ra- az ingatlan tulajdonosa, illet6leg az koteles akinek a
tevdkenysdge rdvdn a hulladdk keletkezett.

(2) A veszdlyes hulladdknak nem min6stiki dpitdsi tcirmeldket a polg6rmester 6ltal kijeldlt helyen lehet
elhelyezni.

32.$

A hulladdk drtalmatlanit6sdr6l illetve hasznosit6sdr6l a kozszolgdltat6 koteles gondoskodni. A begyrijtritt
hulladdk tulajdonosa a kdzszolg|ltat6. A hulladdklerak6n tdrtdn6 lerak6ssal a hulladdk a hulladdklerak6t
iizemeltet6 tulajdon6v6 v6lik.

33.$

A hullad6k kezeldsi helyi kdzszolg6ltat6s teljesit6se csak tdrvdnyben, korm6nyrendeletben meghat6rozott
estekben sziineteltethet6, illet6leg korl6tozhat6.

34.$

A kdzszolg6ltat6s 6ves dijita gytijt6ed6nyek ds az dves iiritdsek sz6m6nak szorzataklnt kell meg6llapitani. A
kdzszo I g6ltat6s i dij at a kdzszol g6ltat6 az dnkorm |nyzatnak szfumlilzza ki.
Az iinkormdnyzat a hullad6kszdllitds dfjit a takossigt6t Atvdllalja.

3s.$

(l) Aki tevdkenysdgdvel vagy mulaszt6s6val a hullad6kgazd6lkod6si jogszabdlyokban vagy re6 vonatkoz6
hat6s6gi hatdrozatban foglalt kOtelezettsdgdt megszegi 6s ezzel a kdmyezetet veszdlyezteti, szennyezi vagy
k6rositja, vagy tev6kenysdgdt a kdrnyezetvddelmi el6ir6sok megszeg6sdvel folytatja, a m6s
jogszabdlyokban foglaltak szerinti (biintet6jogi, polg6rijogi, klzigazgatisijogi stb.) felel6ssdggel tartozlk.

(2) A jogellenes tevdkenys6get folytat6 kdteles
a) az |ltala okozott kdmyezetveszllyeztetdst, illet6leg kdmyezetszennyezdst megsziintetni, illet6leg

kdmyezetk6rosit6st abbahagyni;
b) az illtala okozott krirokdrt hely6llni;
c) a tevdkenys6get megel6z6 k6rnyezeti 6llapotot helyre6llitani.

(3) A jogellenes tevdkenysdgdrt val6 felekisslg - az ellenkez6 bizonyit6s6ig - annak az ingatlannak a
tulajdonosdt ds birtokos6t (haszn6l6j6t) egyetemlegesen terheli, amelyen a tevdkenysdget folytatjek,
illet6leg folytan6k.

(4) A tulajdonos mentestil az egyetemleges felel6ss6g al6l, ha megnevezi az ingatlan tdnyleges haszn6l6j6t vagy
a hulladdk tulajdonos6t, ds kdtsdget kiz6r6an bizonyitja, hogy a felel6ss6g nem 6t terheli.

36.$

(l) A telep0ldsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdzegdszs6giigyi rendelkezdsek ellen6rzeset az Allami
Ndpeg6szs6giigyi ds Tisztiorvosi Szolgrilat Vdrosi lntlzete v|gz|

(2) A telepiildsi szildrd hullad6kkal kapcsolatos k6telezettsdgek teljesitdsdnek ellen6rzdse - a magasabb szintii
jogszabdlyokban ds a jelen rendeletben foglaltak alapj6n - a jegyzb feladata. A kdzteriileten elhagyott
hulladdk k6rdben az ellen6rzds ajegyz6, illetve kdzteriilet feltgyeleti ellen6rzdsi feladat.

(3) A kdrnyezetv6delmi hat6s6gok a kiildnjogszab6lyokban meghat6rozott kOrben rendelkeznek ellencirz6si ds

intdzkeddsi j ogositv6nyokkal.
(4) Az Ellenorz|,sre jogosultak szab6lysdrtdsi feljelentest tehetnek ds - jogszabdlyban meghatilrozott kdrben -

szab6lysdrtdsi birs6got, illetve hullad6kgazd6lkod6si birs6got szabhatnak ki.

37.$

(l) Aki tevdkenysdgdvel vagy mulaszt6sdval:
a) a hulladdkgazd6lkod6ssal kapcsolatos jogszab6lyok vagy a re6 vonatkoz6 hat6s6gi hatirozat el6ir6sait

megs€rti, illetve az azokban foglalt kdtelezettsdgdnek nem vagy nem megfeleliien tesz eleget,



(2)
(3)
(3)

b) a hat6s6gi engeddlyhez, hozzhjdrul6shoz, bejelentdshez kotott hullad6kgazd6lkod6si tev6kenysdget
engeddly, hozzhjitrulis vagy bejelentds n6lkiil, vagy att6l eltdrrien v6gez,

c) a hulladdkgazdtikoddsra vonatkoz6 el6ir6sok megsdrtds6vel a kdrnyezet et veszllyezteti, k6rositja
huflad6kgazd{lkoddsi birsfgot kdteles fizetni amagasabb szintiijogszab6lyok alapj6n.

A hulladdkgazd6lkod6si birsiigot a kOmyezetv6delmi hat6s6g szabja ki.
Ajegyzb a kiildnjogszabdlyban meghat6rozott esetekben hulladdkgazd6lkod6si birs6g kiszab6s6rajogosult
A hulladdkgazd6lkodiisi birs6g nem mentesit a biintet6jogi, a szabillysdrrdsi, tov6bb6 a k6rtdritesi
feleltiss6g, valamint a tevdkenysdg korl6toz6s6ra, felffiggesztdsdre, tiltiisiira, illet6leg a megfelel6 vddekezes
kialakitds6ra, a termdszetes vagy kor6bbi kdmyezet helyre6llit6s6ra vonatkoz6 kotelezettsdg teljesitdse al6l.
Ajogertisen kivetett hulladdkgazd6lkod6si birs6g ad6k m6dj6ra behajthat6 k1ztartozits.

A_birsdg m6rt6k6t jogszab6lyban foglalt feltdtelek szerint kell meg6llapitani. A birs6g meg6llapit6sa sor6n
figyelembe kell venni:
a) ajogsdrt6 magatart6s konkr6t veszdlyess6gdt vagy k6rosit6 hat6s6t;
b) ajogsdrtdsnek az orsz6g, illetve a tdrsdg hulladdkgazd|lkoditsi helyzetdre gyakorolt hatris6t;
c) a bekdvetkezett k6r m6rtdk6t 6s a helyre6llithat6s6g lehet6sdg6t, kdr hi6ny6ban a jogsdrtdssel

esetlegesen szerzett e l6nyt, e lh6ritott h6tr ttnyt.

(4)
1\l

38.$

(l) Szabdlys6rt€st kdvet el - amennyiben cselekmdnye biincselekmdnynek vagy m6s szabrilysdrtdsnek nem
mindstl-6s30.000Ft-igterjedripdnzbirsdggalsirjthat6 az,akierindeletS.$(f),6),ei,(g),(9),(ll),
bekezddseiben,10. g (l), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (10) bekezd6seiben, ll. $ (t), izi, ioi,'fii,'fs1,
bekezd6seiben, 13 $ (l) bekezd6sdben,24. g (3) bekezdds6ben, 26. g e) UetcliOes, 27. E'g),'d)
bekezddseiben foglaltakat megszegi.

(2) Aki telepiildsi szildrd hulladdkot a k0zteriileten enged6ly ndlktil rak le vagy helyez el, szab6lysdrtdst k6vet
el,6s 30.000 Ft-ig terjed6 pdnzbirsilggal sfjthat6.

(3) Az e rendeletben meghat6rozott szab6lys6rt6sek tetten drt elkdvet6j6vel szemben 500- 10.000 Ft-ig terjed6
helyszinbirsSg szabhat6 ki.

3e.$

(l) E rendelet a kihirdetdse napj6n l6p hat6lyba. Kihirdetdsdr6lajegyz1gondoskodik.
(2) Az e rendeletben meg6llapitott egy 6vre sz6l6 dijak ar6nyoiitasauai kell a 2004. dvi hulladdksziillit6si

dijakat megrillapitani.

Tekfafalu. 2004-03-17.

Nagy G6za
polgirmester

Kisn6 dr. Fiiliip M6rta
kiirjegyz6

l. szdmri melldklet

Ertesit6s a rendszeres hdztarthsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi kdzszolgiiltatiis igdnybevdteldnek
feltdteleir6l



Az Onkorminyzara Kdpviselci+estiiletdnek rendelete alapjdn a telep0ldsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos
kcizszolg6ltat6s igdnybevdtele kdtelez6. A kcizszolg6ltat6st DDMHG Kft. v6gezheti kiz6r6lagos jogosults6ggal,
A Kdzszolg6ltat6 az al6bbi feltdtelek szerint nyujtja a kcizszolg6ltat6st:

L A megjelOlt szolg6ltatdst 2004. m6jus l. napjrit6l folyamatosan vdgzi.

2. A Kdzszolgdltat6 6ltal rendelkezdsre bocs6tott t6rol6tart6ly tipusa ds darabsz6ma

3. A t6rol6tart6ly i.iritdsi gyakoris6ga: alkalom/hdt, iiritdsi napok: ................

4. A kdzszolgdltat6s dija: ........ Ft/negyeddv. Ugyfdlszolg6lat nyitva tart6sa: ................
telefon, telefax sz6mok:

5. A szolg6ltat6s heti gyakoris6ga: ........

Teklafalu. 2004. mfrcius 19.

Nagy G6za
polg{rmester

Kisn6 dr. Fiiliip Mdrta
kiirjegyz6


