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Versend Kiizs6gi Onkorminyzat K6pvisel6testtilet6nek 312003. (II.7.) Ok.
rendelete a telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos helyi kiizszolgiltatis16l

kiitelezd i96nybev6tel616l

1., l', "t4t 4'

szamu
6s annak

Versend Kdzsdgi Onkorm6nyzat Kepvisel6testi.ilete a helyi Onkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990.
dvi LXV. torvdny (Otv.; 16.$ (1) bekezd6sdben, valamint a hullad6igazd6lkod6sr6l sz6l6
2000' dvi XLIII. torv6ny (Hgt.) 23.$-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n, figyelemmel a
24212000. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 21312001. (XI.14.) Korm. rendeletben
foglaltakra az alilbbi rendeletet alkotia:

I. Fn.lezer

Altal6nos rendelkez6sek

l.$

( I ) Jelen rendelet c6lja, hogy Versend kdzsdg kdzigazgat6si teruletdn a lakoss6g egdszsdgdnek
vddelme, valamint Versend kozsdg termdszeti ds dpitett komyezetdnek megZvesa
erdekdben a telepiildsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kozszolg1ltat6;t ds annak k6telezo
ig6nybevdteldt biztositsa, illetve az ezel<kel kapcsolatos feladatokat 6s hat6skrjrdket,
jogokat ds kotelezetts6geket, tilalmakat ds jogkdvetkezmdnyeket a helyi sajiitoss6goknak
megfeleloen rendezze.

(2) A teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi kcizszolgriltatis Versend k6zseg
mindenkori kdzigazgat6si tertiletdre terjed ki. A telepiil6s kitiigazgat6si tertiletdn l6vo
valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy haszn6l6ja (a tov6bbiakban:
ingatlantulajdonos) az ingatlan6n keletkez6 telepfilEii szil6rd truttaOit gyiijtdserol es
annak a begyrijtds6re feljogositott 6s engeddllyel rendelkezo hulladdkkezJlOnek tdrtdno
6tadris6r6l az e rendeletben meghatlrozott m6don kdteles gondoskodni.

(3) A kdzszolg6ltat6s az ingatlantulajdonos iital a kcizszolg6ltat6 sziillit6eszk ozeihez
rendszeresitett gytijttieddnyben, vagy a rendeletben megjelolt egy6b m6don az ingatlanon
dsszegytijtott ds a k6zszolg6ltat6 rendelkez6sdre bociatott teieptildsi szil5rd hulladdk
begytijtds6re 6s rendszeres, illetve alkalmi elszdllit6sdra; az ingatlanon osszegyrijtott
lomtalanit6s kdrdbe vont telepiildsi szil6rd hulladdk - akozszolgaltit6 iiltal megha t1rozott
idopontban ds helyen tdrt6n6 - begytijtdsdre 6s a kdzszolgattato illtali elszirllitasara;
hulladdkkezelti telepek, hulladdklerak6k 6s a hulladdk 6rtalmatlanit6s6t szo19616
ldtesitmdnyek ldtesitdsdre, mtikodtetdsdre ds tizemeltetdsdre; valamint a fent
meghat6rozottak szerint gytijtott, begytijtott 6s elsz6llitott teleptilesi szililrd hulladdk
iirtalmatlanit6s6ra teri ed ki.

2.$

(l) A rendszeres hulladdkszrillit6sba bevont teriileten
rendeletben meghat6rozottak szerint jogosult ds
kdzszol96ltat6st.

az ingatlantulajdonos a jelen
kciteles igdnybe venni a helyi



(2) Gazddlkod6 szervezet akkor kriteles a helyi kozszolg6ltat6s igdnybevdteldre, ha a

gazdashgi tevdkenysdg6vel dsszeftiggdsben keletkezett teleptil6si szil6rd hulladdk6nak
kezel6sdr6l (hasznosit6s6r6l vagy drtalmatlanit6sir6l) a Hgt. 13.$-6ban foglaltaknak
megfelel6en nem gondoskodik.

(3) A helyi k0telezS kozszolg6ltatdsra vonatkoz6 kcizszolg6ltat6si szerzrjdds l6trejon a

kozszolgiltat6s elsS igdnybevdteldvel.

II. Fn.lnzrr

A kiizszolg{ltatis ellitis6nak rendje

3.$

(1) Versend Kdzs6gi Onkorm6nyzat Kdpvisel6testiilete a telepiildsi szilSrd hulladdk
tekintetdben fenn6l16, a hulladdkkezel6si k0zszolg6ltat6s megszervezdsdre ds fenntartis6ra
ir6nyul6 kdtelezettsdge teljesitdsdnek drdekdben on6ll6 kdzszolg6ltat6st szervez.

(2) Versend kozs6g kozigazgatfsi tertiletdn a hulladdkkezel6si kdzszolg6ltat6s teljesitds6re

kiz6r6lagosan jogosult hulladdkkezelo a HUBA-KOM Szolg6ltat6 Kft. (elen rendeletben:

K<izszol96ltat6).

(3) Telepiil6si szildrd hullad6kot csak az effe a cdlra kijel<ilt 6s leg6lisan mtikddtetett
hulladdklerak6 telepen - jelenleg B6ly v6ros, valamint Szajk 6s Versend kozs6gek kozos

tulajdoniban 6116 Hullad6klerak6ban (B6ly, Ny6ridi u.) -, hulladdk udvarban, vagy a
kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott egydb, jogszab6lyban megengedett m6don, a vonatkoz6

iizemeltet6si szabdlyok 6s el6ir6sok szigoru betart6s6val szabad elhelyezni.

() Az rinkorm6nyzat sziiks6g esetdn gondoskodik a kozszolgilltat6 javaslata alapj|n a

gytijt6pontok, valamint a lerak6hely kijel0l6s6r6l, a l6tesitmdnyek megval6sit6s6r6l 6s

mrikddtetdslrol a k0zszolg6ltat6 ritjdn, valamint biztositja a kdzteriilet hasznillatitt az

indokolt mennyisdgti gyijt6ed6ny kihelyez6s1hez,throlilsirhoz 6s megkdzelitds6hez.

4.$

(l) A hullad6ksz6llit6si kozszolgAltat6s ig6nybev6tele heti I alkalommal kotelez6.

(2) A szervezett kdzszolg6ltat6st ig6nybevev6k
haszn6lata k<itelez6.

s.$

A kozszolg6ltat6 a telepiildsi szildrd hullad6kot heti
hdt keddi napj6n.

szhmhra a szabv6nyos t6rol6eddnyek

I alkalommal koteles elsz6llitani, minden

III. Fn.lnznr

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts69ei



6.$

(L) Az ingatlantulajdonos koteles Versend kozs6g <inkorm6nyzata 6ltal szewezett
kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re: az ingatlan6n keletkezo telepi.ildsi szil6rd hulladdk e
rendeletben eloirtak szerinti gyrijtdsdre, valamint a szilllithsi napokon elsz6llft6s c6lj6b6l a
kozszolgriltat6nak tdrt6n<i 6tadhs6r a.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba keriilt telepiildsi szil6rd
hulladdkot a kdrnyezet szennyezdsdt megelozo,kirosiths6t kiz6r6 m6don koteles gyrijteni,
6s ahhoz akozszolg|ltatl sz6llit6eszkdzdhez rendszeresitett t6rol6eddnyt k<iteles-igdnybe
venni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk gyrijtdse sor6n megfelel6 gondossiiggal kell elj6mia
annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok eletet, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6i6s j6k6zirzet6t
ne veszdlyeztesse, a term6szetes 6s 6pftett kornyezetet ne szennyezze, a ncivdny- 6s
6llatvil6got ne k6rositsa, a kozrendet 6s a kozbiztons6got ne zavarja, ds az ingatian6n
keletkezo hulladdk mennyis6g6t alacsony szinten tartsa.

@) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyben az ingatlanon szok6sosan keletkezo hullad6kot
tdmdritds n6lktil ugy helyezheti el, hogy annak fedele zhrhat6 legyen, valamint az a
hullad6ksz6llit:ls sor6n a kdzszolgtiltat6 alkalmazottainak egdszsdgdt-ne vesz6lyeztesse, a
gdpi iiritdst ne akad6lyozza, az iirit6 berendez6st ne k6rositsa.

(5) A t6rol6eddny mell6 hulladdkot elhelyezni csak a kdzszolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelzessel
elldtott zs6kban lehet. A jelzett zshk 6ra tartalmazza a telepiiidsi hulladdk elsz6llit6siinak,
kezeldsdnek 6s 6rtalmatlanit6s6nak k<ilts6gdt.

(6) Ha a tdrol6eddny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely dsszetdmdrridritt vagy
befagyott, vagy a benne ldvti hulladdkot rigy dsszeprdseltdk, hogy emiatt a trlrol6ed6 nytiz
eltiirt m6don kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos kdteies a visszamaiadt hullad6kot fellazitani
ds a t6rol6ed6nyt haszn6lhat6v6 tenni.

7.$

(l) A t6rol6ed6nyben tilos olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, mergezo anyag,
6llati hulla, folydkony vagy befagyoff zsiraddk, gyuldkony vagy robban6 aiyag, k6 ;;
dpiilettormel6k, nagyobb terjedelmrir :rilyu tirgy, stb.;, 

-amely 
vesz6iyeiteti ahullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott - egdszs6'g6t, megrong6lhada a

gyrijtoberendezdst, 6rtalmatlanitdsa sor6n veszelyeztJtheti i komyeze"tdt, a teleptildsi
szil6rd hullad6kkal egyiitt egydb okb6l n"rn gyii.ltheto, illetve nem minostil telepiildsi
szil6rd hullad6knak"

(2) Ha a kozszolg|ltato alkalmazottai meg,Allapid6k, hogy a hullad6k nem a k6zszolg6ltat6
sz6llit6eszkdzdhez rendszeresftett 6s akozizolgenat{iol6tvett t6rol6eddnyben vagy m6sgffitoeszkrizben k9rult kihelyez6sre; illetve a kihelyezett t6rol6e deny a k6zszolg6ltat6
6ltal alkalmazott gepi tirft6si m6dszerrel - az ingatlantuluidonosnak felrohat6 okb6l - nemiirithetti; vagy a t6rol6ed6nyben az (1) bekezdesben megjelolt anyagot, t1rgyathelyeztek
el; illetve az tultdltott, a kii.iritdst 6s a hulladdk elsz6llit6s6t jogosultak megtagadni. Akiiirftds 6s a hullad6k elsz6llit6s6nak megtagad6s6r6l a kozszolg6llat6 azok feltiintet6sdvel



6rtesiti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem sz6llitott hulladdk elsz6llit6sdr6l
ingatlantulajdonos kcjteles gondoskodni.

8.$

A tirol6eddnyeket sztiksdg szerint, de legal6bb 6vente 2 alkalommal ki kell tisztitani 6s

fert6tleniteni. A t6rol6eddnyek rendszeres tisztitisa 6s fertritlenitdse az ingatlantulajdonos
feladata, annak kdltsd gei az ingatlantulaj donos okat terheli.

e.$

(l) Az ingatlantulajdonos koteles a tArol6eddnyeket a hullad6k elsz6llitisa cdlj6b6l a
kdzszolg6ltat6 6ltal megjel6lt id6pontban, a begytijtdstv4'gzi| gdpjSrmtivel megkdzelithet6
ds iiritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A t6rol6ed6nyt legfeljebb a sz6llit6si napot
megel6zo napon 18 6r6t6l lehet kihelyezni a kozteriiletre, kivdve a tart6san engeddlyezett
elhelyezdst.

(2) Azokon a teriileteken, ahol a t6rol6eddnyeket a kdzszolg6ltat6nak val6 fitadis v6gett
kozteriiletre - pl. a forgalom akadillyozilsa miatt - nem lehet kihelyezni, ott a

t6rol6ed6nyek kihelyezdsdr6l az ingatlanrulajdonos, vagy ktildn megfllapod6s alapjdn, dij
ellendben a k<izszolg 5ltat6 gondoskodik.

10.$

(1) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyeket az ingatlan teriilet6n beliil, illetve zirhat6
helyis6gben vagy zirhato t6rol6ban kriteles elhelyezni rigy, hogy ahhoz illetdktelen
szemdlyek ds 6llatok ne ferjenek hozz6. A t6rol6ed6nyeket csak a 9.$ (l) bekezddsben

megjelolt idotartamban lehet krizteriileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6eddnyek el6kdszito-, t6rol6 hely6t tiszt6n tartani,

t6len a h6t6l megtisztitani. A begyijtds alkalmfval szennyezettkozterilet tisztitishr6l a

kozszolgiltat6 kdteles gondoskodni.

(3) Tilos a t6rol6ed6nyek korny6k6t, megkdzelitdsi irwonal6t tdrgyak elhelyez6s6vel vagy

parkol6 g6pj6rmtivekkel oly m6don elzhmi, amely a t6rol6ed6nyeknek a gyakorlatban

ki al akult m6don tortdn6 iiritds 6t akad|lv ozza.

IV. Fn.lrzer

A kiizszolg 6ltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

11.$

(l) A k<izszolg6ltat6 kdteles a t6rol6eddnyek kitiritds6t kimdletesen, az elv6rhat6

gondoss6ggal vdgezni.

(2) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a krizszolgilltat6 t6rit6smentesen koteles kijavitani,

amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l k0vetkezik be. A kozszolg6ltat6nak az

ebbol ered6 karbantart{si munk6k, valamint a javitis id6tartam6ra helyettesito

t6rol6ed6nyt kell biztositania. Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a



kdzszolgfitat6nak, a haszn6lhatatlann| v6lt t6rol6ed6nyek javitrisa, p6tl6sa, illetve cserdje
az ingatlanful aj dono st terhe li.

(3) Az elhaszn6l6dott tdrol6ed6ny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(4) A nagydarabos hullad6k (lom), tov6bb6 a naponta szokisosan keletkezo hhztartisi
hulladdk mennyisdg6t meghalad6 falomb 6s kerti hulladdk szervezett gyiijtdsdrol,
elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanitashr6l (lomtalanit6s) a kozszolgilltato 6vente legalilbb 2
alkalommal t6ritdsmentesen gondoskodik. A hhztartisi veszdlyes hulladdk szewezett
gytijt6sdrol, elsz6llitis6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l a kozszolgilltat6 t6rit6s ellendben, az
ingatlantulaj donossal k6tott kiildn meg6llapod6s alapj 6n gondoskodik.

(5) A lomtalanit6s idtipontj6r6l, valamint tertileti feloszt6s6rol a kozszolg6ltat6 2 hettel
kor6bban tdjekoztatja a teleptildsi rinkorm6nyzat jegyzljlt, aki errol i nupon beltil a
helyb en szok6s o s m6 don 6rtes iti az ingatlantu laj donos okat.

(6) A kOzszolgiiltat6 a rendelet hatiiya al6 tartozo ingatlanon keletkezett hullad6kot a jelen
rendeletben irt szab6lyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijel<ilt hulladdklirak6
telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai k6myezetvddelmi szab6lyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

V. FEJEZET

A kiizszolgiltatr[s dija

12.$

(l) A kritelezri kozszolgilltatis dijht a kdpvisel6testtilet dvente egysze\ legk6s6bb t1rgyevjanu6r 3l-ig |llapitja meg. A hulladdkkezel6si kdzszolg6liat6s ig6riybevdtelddrt az
ingatlantulajdonost terhel6 dijh6tral6k ad6k m6dj6ra behajthai 6kttztart6zai.

(2) A kdtelez6 kozszolgiitat6s dija 2003. dvben 300.-Ft/h6/t6rol6eddny.

(3) A teleptildsi dnkormdnyzat ahulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. t6rvdny 59.g(l) bekezd6sdnek j) pond6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n megalkotott, a telepiil6si
hullad6kkezeldsi k<izszolg6ltat6si dij meg6llapit6s6nak idszletes 

-szakmai 
szab1lyair6l

sz6l6 24212000. (XII.23.) Korm. rendelet 6.$ (6) bekezd6sdben foglaltaknak megfeieloen
a kozszolg|ltaton|l felmertilo kdltsdgeket, a k6zszolg6ltat6vat tritott k6zszolg6ltat6si
szerzrid6sben meghat6rozott m6don 6s gyakoris 6ggal szim6ra megt6riti.

VI. FEJEZET

Kiizteriileten keletkezd hullad6k gyiijt6se 6s elsz6llft6sa

13.$

(l) A kdzteriileteken keletkez6 hdztartiisi ds egydb szil6rd hulladdkot kiz6r6lag a kijel.lt
hulladdklerak6ban lehet elhelyezni, amely16l az rinkorm6nyzat ak6zszolg6ltat6s keretein
kivti l, kti lon szerzod6s alapj in gondoskodik.



(2) Az illegilis hullad6klerak6k felsz6mol6s6r6l az onkormhnyzat a kozszolgilltatils keretein
kiviil gondoskodik.

VII. Fp.lnzrr

Szabilys6rt6si rendelkez6sek

14.$

Szab6lysdrt6st k<ivet el 6s 30.000 Frig terjed6 pdnzbirs6ggal sirjthat6, aki:

a.) hiztartisi hullad6kot felhalmoz vagy kdzteri.iletre, illetve m6s ingatlan6ra a jelen
rendeletben meghatdrozott feltdtelektSl eltdro m6don kihelyez / 9.$ (1) bek./,

b.) a telepi.il6si szildrd hulladdkot nem a jelen rendeletben meghathrozott telephelyen helyezi
el /3.$ (3) bek./,

c.) a t6rol6ed6ny tisztilntartisi 6s fertotlenitdsi k<jtelezetts6g6t elmulasztja /8.$/,
d.) tdrol6ed6nyt rendeltetdst6l elt6r6en haszn6l, nem h6ztart6si hulladdkot rak a tart|lyba,

rothad6, brizOs hullad6k elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l nem gondoskodik /7. $ (1) -
(2) bek./

e.) t6rol6eddny mell6 - a szolghltat6t6l v6s6rolt, jelzett zs6k kivdteldvel - hulladdkot helyez
ki /6.$ (s) bek./.

VIII. FEJEZET

Hatilyba l6ptet6 rendelkez6sek

ls.$

E rendelet a kihirdetdse napjfn l6p hat6lyba. Kihirdet6s6r6l a helyben szokisos m6don a
jegyzo gondoskodik. Ezzel egyidejtileg Versend Kozs6gi Onkorm6nyzat
Kdpviselotestiiletdnek 7 I | 99 5 . (VI. I 9.) sz6mir rendelete hatilly 6t veszti.

Versend, 2003. febru6r 3.

Kiirt6si Krflroly
polg6rmester

A rendelet a mai napon kihirdet6sre ker0lt.

Versend, 2003. febru6r 7.

Dr. Szlivecz Tam6s
kiirjegyz6

Dr. Szlivecz Tamis
kiirjegyz6


