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rendelete

a hullad6kgazddl koddsi feladatokr6l,

Tdsenfa KdzsCg Onkormlnyzata KCpvisel6testtiletd a helyi onkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV. t<irv6ny
1Otv.1 te. $ (l) bekezdds6ben, valamint a hulladdkgazd6ikod6sr6t szoio zooo. 6vi xLIn. t6rv6ny Grgt.) zl. S-
6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n ktilon<ls figyelemmel a 24212000. GJ1,23.) Kormdury rendeletbin, vaimint a
21312001. (xI.l4.) Korm6ny rendeletben fogl{takra az ar6bbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Altaldnos rcndelkezEsek

r.s
Jelcn rendelet cdlja, hogy_ Tdsenfa kozsCg kozigazgat6si teruletdn a lakossdg eg6szsCgCnek vCdelme,
valamint a k<izsCg termdszeti es epitett kornyezetdnek meg6v6sa 6rdek6len- a tjepglCsi szil6rd
hulladdkra vonatkoz6 kozszolg6ltat6st 6s annak kdtelez6 igCnybevCtelCt biztositsa, illetve az ezekkel
kaposolatos feladatokat ds hat6sk0rdket, jogokat - ci kotelezetts6geket, tilalmakat Csjogkovetkezmdnyeket a helyi saj6tossAgoknak megiel-l6en rendezze.

A rendelet hat6lya TCsenfa kcizsdg kozigazgat6si teruletCn belul rendszeres hulladCkszallit6sba bevont,
helyi kcizszolgiltat6ssal ellitott ingatlanok tutajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6l6ira
( tovibbiakban egyutt:,,ingatlantulajdonos") terjed ki.
A rendszeres. hullad6ksz6llit6sba bevont teriiletek jegy zdkdt az I . sz6mri melldklet tartalmaza.

A kdzszolg6ltat6s az ingatlantulajdonos 6ltal a kozszolg6ltat6 sz6ltit6eszkozeihez rendszeresitett
gyiijt6eddnyben, vagy a. rendeletben megielolt egyeb ri6aon az ingatlanon o*.gyijio,t ., u
kdzszolg6ltat6 rendelkezds6re is rendelkez6sdre uooi6tott telepulcsi srii*a hullad6k u-'.gyii;terr. e,
rendszeres, illetve alkalmi elsz6llit6s6ra; az ingatlanon risszegyriji<ttt lomtalanitiis kor6be vont' telepiit6si
szil6rd hulladdk - a kozszolgiltat6 6ltal Te_sqiloatt idopJntban 6s hetyen torr6n6 - uegyti6tesere 6s akozszolg6ltat6 6ltali elszillit6s6ra; hul-iaddkkezel6 telepek, hullad6klerak6k d"; hullad6k
6rtalmatlanit6s6t szolg6l6 ldtesitmdnyek ldtesitcsdre, miiktidtitds6re cs gzemettetcsdro; valamint a fent
meghatarozottak szerint gyiijt<itt, ds elsz6llitott telepiil6si szil6rd hulladdk 6rtalmatlanit6s6ra teried ki.

2.S
A rendszeres hulladdkszSllit6sba bevont teriileten az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben
meghatarozottak szerintjogosult cs koteles ig6nybe venni a helii k<izszolg6ltatdst,

Gazd6lkod6 szervezet akkor koteles a helyi 
.kozszolg6ltatAs igdnybevcteldrq ha a gazdas6gi

tev6kenysCgdvel dsszefilggdsben keletkezett teleptildsi szil6id hulladdfAnak kezelds6r6t
(hasznosit6s6rol vagy 6rtalmatlanit6s6r6l) a tlgt. 13. g-6banfoglaltaknak megfelel6en nem
gondoskodik.

A helyi kdtelez6 kOzszolg6ltat6sra vonatkoz6 k0zszolg6ltat6si szerz6d6s lctrejon a k<izszolg6ltat6s els6
igdnybevetelivel.
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d.)

e.)

(2)

tdrol6ed6nyt rendeltetdst6l elt6roen hasznAl, nem hrtaardsi hulladdkot rak a tart6lyba, rothad6, btizOs

hulladdk elszfllit6sdr6l is Artalmatlanit6s6rol nem gondoskodik /?.$ (l) bek./,

t6roloed6ny mell6 - a szolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelzett zs6k kiviteldvel - hulladdkot helyez ki / 6.(5.) bek./

A koztenilet feliigyelet l0 ezer Ft-ig tujed6 helyszini birsAggal sujthatja az lll bekezd€s 4 d, e

pontjaiban megieldlt szabilysCrtdsek elkovet6it.

VnL Fejezet

Fogalom meghatdrozf sok

ls. s

E rendelet alkalmazAs6ban:

l. Ingatlan: a kdzszolgAltatAsba bevont teruleten fekv6 egylakAsos lak6- vagy lak6s cdlj6ra haszn6lt dpiilet, a

t6bb lakAsos dptilet lak6sonkdnt, illetve a szivetkezeti t6rsashAzi dpiiletben l6v6 lakds, valamint a nem lak6s

cdlj{ra szolg6iO azon helyisCgek, amelyekben a fogyaszt6i tev6kenys6g sor6n hulladdk k6pz6dik. Jelen

rendelet alkilmazisAban ingatlannak minosiilnek a gazdAlkod6 szervezetek nem lakds cdljdra szolg6l6 azon

helyis6gei, amelyekben a fbgyaszt6i tevdkenyseg sordn hulladdk k6pz6dik 6s a hullad6k kezel6sdr6l nem

gondoskodnak az Or. 3. $ /2/ bekezd6s6ben meghatdnozott m6don.

2. Telepiil6si szildrd hullad6k:

a.l hdztarrdsi hattaddk: az emberek mindennapi ilete sor[n a lakAsokban, valamint a pihen€s, 0diil6s

c6lj6ra haszn{lt helyis6gekben 6s a lak6h6zak koz6s haszn6lattr helyisdgeiben 6s terUletein, valamint az

intdzmdnyekben keletkez6, vesz6lyesnek nem min6stil6 hullad6h

b.l kitzteritleti hulladdk: kdzforgalmt 6s zbldtertileten keletkez6 hullad6k,

c.l hiztartdst hutladdkhoz hasonl|jellegii ts ilsszetttelii hutltddk: gazdasdgi villalkozdsoknAl keletkezd -
k0l6n jogszabilyban meghatfrozoti - vesz6lyesnek nem min6siil6 szilArd hulladdh amely a hAztartAsi

hulladikkal egyttt kezelhet6.

Hullad6kgyfijt6 udvar ( hullad6kudvar): az elkulonitetten (szelektlven) begyiljthet6 telepill6si szil6rd'

valamint u t tilon;og.rabAiyban meghatAroiottak szerint a vesz6lyes hullad6kok Atvdtel6re 6s az elszAllitisig

elkrilonitett m6don tOrt6n6 i6rol6sAra szol9A16, feltlgyelettel ell6tott, z{rt begytijtbhely.

Hullad6kgiijt6 sziget (gyffjtdsziget): a hAztart{sokban keletkez6, hasznositAsra alkalmas, kiil6nb6zo

fajt6j0, eifulonitetten gy[jtoit, haitartdsi hulladdk begyiijtds6re szolgAl6, lak6Ovezetben' kozteruleten

t iatat itou, feltigyelet nel'ttiti, folyamatosan rendelkezdsre Ali6 begytijtdhely, szabvinyositott eddnyzettel'

Gyfijt6pont: a k6zszolgAltat6s keretdbe taftozo azon ingatlantulajdonosok telep0l6si szilArd hullad6k6nak -
*.glatlto^tt vagy mJghat6rozatlan idotartamig - Atv6tel6re kijelOlt hely, ahonnan a kbzdss6gi vagy a

szaTtitasi nupon lih"lylzett egy6ni tarol6eddnybol tbrtdn6 elsz6llitAs6val teljesiti a kbzszolg6ltat6 a

k6zszolgfltatAsi kotelezettsdgdt.

Atrnk6dltomds: a telepiil6si szilard hullad6k begyiijt€s6nek 6s sz6llit6sAnak elkiilbnitds6re szolgdl6 z[rt,

k6rtilkeritett ldtesitmiriy, otot u telepiilesi szilArd hullad6kot a specidlis gyiijtojarmiibol.zhrt rendszerii

kontcnerbe tiritik, illetbleg a z6rt kontdnert ( feldpitm6nyt) iiritds nelktil a tov{bbszdllitAsig ideiglenesen

tAroljdk.



7. Telepiil6si szitird hullad6k lerak6 telep (tovfbbiakban: hullad6kterak6): mtiszaki v6detcmmel
l6tesitett, folyamatos ellenorzdst biaosit6 rendszenel elt6tott, a szilard hulladdk fbid felszindn vagy foldben
tdrtdn6 irtalmatlanitis6ra szolg6l6 miitdrgyak 6s kiszolg6l6 ldtesitmdnyek osszessdge.

8. Nagydarabos hulladdk (lom): a telepiildsen a hdztart6sokban keletkezelt, azan hulladdk (h6ztart6si
berendez€s, felszerelesi t6rgyak, eszkdzok ds anyagok), amely a kozszolg6ltatis keret6ben rendszeresitert
t6rol6ed6nyzetben nem helyezheto el.

9, Biol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalmri hulladdk, ami anaerob
vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talaj6l6lenyek vagy enzimek iegits6g6vel) lebonthat6.

I0. Vesz6lyes hullad6k az olyan hullad6k, amely aHgt. 2. sz6mir mell6kletben ftlsorolt tulajdons6gok k6zUl
eggyel vagy tObbel rendelkezik, illetve.ilyen anyagbkat vagy Osszetevoket tartalmaz, eredete, 0Jszet6tele,
koncentr6ci6ja miatt az egdszsdgre, a komyezetre kockdzatot jelent.

11. Artatmatlanitis: a hulladdk okozta kOrnyezetterhelds csokkent6se, kornyezetet veszdlyeztet<i, szennyezo,
kiirosito hatisinak megsziintetdse, kiz6r6sa - a kcirnyezet elemeii6l to;dno elszigeti6sset vagy unyugi
min6sdgdnek megviiltoztatds6val -, a Hgt. 3.- sz6mri mell6klet6ben felsorolt eljlrAsok valamelyikdnek
alkalmazis6val.

12. Kezel6s: a hulladdk okozta kdrnyezetterhelds csdkkent6sdre, a kornyezetszennyezds megel6z6s6re €skizarisdra' a tennel6sbe vagy a fogyaszt6sba tortdn6 visszavezet6s6reir6nyul6 tevdkenys6g, valamint a
kezel6st megval6sit6 eljaris alkalmazasa, beleertve a kezel6ldtesitmdnyek ut6gondoz6s6t is.

13' Begyfijtds: a hulladdknak a hullad6k birtokosait6l t0rtdn6 6tv6tele a hulladdk birtokosa vagy a begyiijto
telephelydq tov6bbd. a. legyffjttihelyen ( gyfijt6pontokon, hulladdkgyfijto uauron, igrJo-, t""].ioterep"eny e,
a tov6bbi kezel6s drdek6ben tdrt6no dsszegytijt€s, v6togat6s a Uegitilttt telephely6n.

14, Szillftis: a hutlad6k telephelyen kiviili mozgat6sa, bele6rte a sz6ltitm6nyozrist 6s a fuvaroz6st is.

15. A ktzteriilet kezet6je: az T6senfa Onkorm6nvzat

IX, Fejezet

Hatfilyba l6ptet6 6s dtmeneti rendelkezfsek

16.s

E rendelet 2003. januir t' napj6n ldp hat6lyb4 rendelkezdseit e napt6l keil alkalmazni.

Tdsenfq 2002. december 20.
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I(napp Ferenc
polgirmester

Orm6din€ Konyhds Gy6rgyi
kOrjegyz6

Orm6dine Konyh6s Gy<irgyi sk.
kdrjegyz6

A rendelet kihirdetve 2002 december 2l-6n.


