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Vilki nykiives d ktizs 69 k6pvis el6testiiletdn ek

812002. (XI.26.) szdmri rendelete

a kiiztisztasfgr6l 6s a teleptil6si szildrd hulladdkkal kapcsolatos
hullad6kkezel6si helyi kiizszolgdltatds16l

Vill6nykdvesd kozsdg kdpvisel6testiilete a hullad6kgazd6lkod6sr6l szolo 2000.
6vi XLIII. tv.23. $-a, a helyi onkorm6nyzatokr6l sz6l6 modositott 1990. dvi
LXV. tv. 16. $(1) bekezddsdben kapott felhatalmazds alapj6n, figyelemmel az e
tdrvdnyben, valamint az l/1986. (II.21.) EVM-EUM egyiittes rendeletben,
valamint a 24212000. (XII. 23.) 6s a 27112001. (Xn. 21.) Korm. rendeleteben
foglaltakra az alilbbi rendeletet alkoda:

I. fejezet

Altal6nos rendelkez6sek

r. $.

(l) Vill6nykovesd kozsdg Onkormdnyzata (a tov6bbiakban: Onkormilnyzat) a
jelen rendeletben foglaltak szerint hullad6kkezeldsi kozszolg1ltatrist szervez a
teleptilesi szikird hulladdk rendszeres gyujtdsdre, elsztillit1s1ra,
|rtalmatlanititsdra 6s kezel6sdre, 6s ezen tev6kenysdgek elkit6sr6l kcitelezci
helyi kdzszolg{,ltat6s utj 6n gondoskodik.

(2) A kozszolghltat6s c6lja a kiiztisztasdg, a telepiil6stisztas6g biztosit6sa, a
kozegeszsdgrigy, valamint az dpitett 6s termdszeti kcirnyezet v6delem. A
kdtelezo kozszolgirltat6sra vonatkoz6 rendelkezdsek celja a kozszolg6ltat6s
kisz6mfthato, folyamatos 6s biztons6gos elLitrisa, a tev6kenyseg
ellenorizhet6sege"

(3) A teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi k6zszolg6ltat6s
Vill6nykcivesd kozsdg (a tovdbbiakban: telepriles) mindenko ri k1zigigat6si
tertiletere terjed ki.

(4) A teleptiles kiizigazgat6si teniletdn levci valamennyi ingatlan tulajdonosa,
birtokosa vagy haszn6loja (a tov6bbiakban: ingatlantulajdonos) az iigatlanitn
keletkez6 teleprildsi szilfrd hulladdk gyrijt6s6r6l 6s annak a begyrijt6s6re
feljogositott 6s engeddllyel rendelkez6 hulladdkkezel6nek tcirtdn6 6tadiis6r6l
az e rendeletben meghat6r ozottm6don koteles gondoskodni.
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(5) Tilos hulladdkot elhagyni - a gyrijtds, a begffit6s, lerakils szabhlyairol eltdr6
m6don - felhalmozn| ellen6rizetlen kdri.ilmdnyek kdzdtt elhelyezni, kezelni.

(6) A telepi.ilds kdzigazgat6si tertilet6n a telepiil6si szil6rd hullad6kkal
kapcsolatos kdtelez6 helyi kdzszolghltat6s teljesitdsdre jogosult, illetoleg
kotelezett kozszolgfltat6 a V6rosgazdillkoddsi Rt. Kaposv6r (a tov6bbiakban:
Szolg6ltato).

2. $.

E rendelet alkalma zilsdban:
1. teleptildsi szil6rd hullad6k: a hfntartilsokb6l szfirmazo - rendszeresen vagy

alkalmilag k6pz6d6 - szilfurd hulladdk, illet6leg a hhztart6si hulladdkhoz
hasonlo jellegri ds 6sszet6teli, azzal egytitt kezelhet6 m6s hullad6k, kiv6ve az

egydb jogszab6lyokban meghat6rozott veszdlyes hulladdkot 6s a radioaktiv
hulladdkot;

2.hhztart6s: a lak6s, pihen6s, iidiilds c6ljait szolg6l6 ingatlan, fiiggetleni.il att6l,

hogy az adott ingatlan mag6n (krilon) tulajdonban vagy kdzos tulajdonban

van-e;
3. lomtalanit6s al6 tartozo telepiil6si szil6rd hullad6k: az az alkalmilag

kdpz6dott vagy felhalmoz6dott teleptildsi szrlfird hulladdk, amely a

kdzszolg6ltat6st vegz6 Szolg6ltato 6ltal rendszeresitett gyujt6 eddnyzetben

mdrete vagy mennyis6ge miatt nem helyezhetci el.

4. ingatlantulajdonos: az a termdszetes vagy jogi szemdly, illetve jogi

szem6lyisdggel nem rendelkez6 szewezet akinek/amelynek ingatlan6n

telepiil6si szilfurd hulladdk keletkezik;
5. 6rtalmatlanit6-hely: a telepi.il6si szllilrd hulladdk 6rtalmatlanit6s6t szolg616,

kizhrolag erre a c6lra l6tesitett 6s az Onkorm6nyzat 6ltal kijelolt lerakohely,

l6tesitm6ny;
6. hasznosit6-hely: telepi.il6si szil6rd hulladdknak vagy valamely osszetev6j6nek

a termel{sben vagy a szolg6ltat6sban tortdn6 felhaszn6lilsdra szolg6lo,

krzfirolag erre a c6lra ldtesitett 6s az Onkorm6nyzat 6ltal ene kijeldlt

l6tesitm6ny;
7. hullad6kkezelo: aki a telepiil6si szil6rd hulladdkot gazdastrgi tevdkenysdge

kor6ben az ingatlan tulajdonos6tol 6tveszi, begyiijti, elsz|llitja, tdrolja,

has zno s itj a, ill etve itrtalmatlanitja;
8. hulladdkkezel6si tev6kenysdg: a hulladdk gytijtdse, begytijt6se, szilllitilsa,

el6kezel6s e, t6rol6sa, haszno sit6s a ds 6rtalm atlanitilsa;
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9. hulladekgazdillkod6s: a hulladdkkal 6sszefi.igg6 tev6kenys6gek rendszeres,
beledrtve a hulladdk keletkezdsdnek megel6z6s6t, mennyis6g6nek 6s
veszdlyess6gdnek csokkentdsdt, kezelds6t, ezek tervez6sdt 6s ellenorulsdt, a
kezelo berendez6sek 6s ldtesitmdnyek rizemeltetdsdt, bezfurhsdt, ut6gondoz6sht,
a mrikod6s felhagy6s6t kovetl vizsgirlatokat, valamint az ezekhez kapcsol6d6
szaktanircsad6st 6s oktat6st;

10. szolg6ltat6: Vill6nykovesd telepi.ilds kdzigazgat6si tertiletdn a telepiil6si
szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi kdzszolgirltat6s ellitthsira az e rendelet
szeri nt kiz6r 6lago s an fe lj o g o s itott hu I I ad6kkeze I 6 ;

11. hulladdkkezeldsi kdzszolgilltat6s: a jelen rendelet 3. $. (l) pontj6ban
megjelolt teleptil6si szilfud hulladdknak a feljogositott Szolg6ltat6 tital az
ingatlantulajdonosokt6l tdrt6n6 rendszeres begytijtdse, elsz6llit6sa, t6rol6sa,
trtalmatlanit6sa ds hasznosit6sa (a hulladdk kezel6se), illet6leg kezelo
l6tesitmdny rizemeltet6se, mrikddtet6se.

Ingatlanok 6s kiizteriiletek tiszt6n tartdsa.

3. $.

(1) Az ingatlan tulajdonosa kdteles gondoskodni:
a.) az ingatlan el6tti jfrda fi6rda hi6ny6ban: 1 mdter szdles tertilets6v, illet6leg

ha a jdrda mellett zcilds6v is van, az rittestig terjed6 teljes teriilet, tov6bb6 a
jirda ds az irt kozotti ki6pitett, vagy ki6pftetlen teriilet gondoz6s6r6l,
tiszttntart6s6r6l, a szem6t osszeszeddsdr6l ds gyommentesit6s6r6l, a h6
eltakarit6srol 6s a sikoss6g-mentessdgr6l"

b. ) a be6p itetlen telekingatlan tisztintart6s 6161 6s gyommentes it6sdr6l.

c.) a telekingatlanr6l a jhrddra es az rittest fcil6 nyul6 6gak 6s bokrok megfelelo
nyesds615l.

(2) Az iizletek 6s egy6b el6rusito helyek, vend6gl6t6 egysdgek, int6zm6nyek ds

szolgfitato egysdgek el6tti jtrdaszakaszt, illet6leg ha a jttrda mellett z61ds6v
is van, az irttestig terjed6 tertiletet - a nyitva tart6s ideje alatt a tulajdonos,
bdr16, illet6leg haszniiati jog jogosultja koteles tiszt6n tartani, 6s a tertletet
gondozni.
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(3) A kdztenilet rendeltetdsdt6l eltdr6 c6lra (6rusit6s, 6pitdsi, szerel6si munka,
stb. c6lj6ra) tort6n6 haszniiata esetdn ahaszniiattal drintett tertilet kdzvetlen
kornyeze tet a hasznSlo kdte le s ti s zt6ntartani.

4. $.

(1) Az 6pit6si 6s bont6si, valamint felirjit6si munk6latok helydt - a sziiksdg
esetdn - a kdrnyez6kdzteriilett6l el kell z6mi"

(2) Tilos a helyisdgek 6s teriilets6vok feltakarit6s6b6l, felmos6sdb6l keletk ezett
szennyezilddst, szennyvizet a csapaddk-elvezet6 rendszerbe beleseperni,
illet6leg belednteni.

(3) Mindennemti anyag sziilitSsdn6l iigyelni kell arra, hogy a kiizteriilet be ne
szennyez6djdk. Ha b6rmilyen sz6llitmhny fel- vagy lerak6s6n6l vagy szitllitds
alatt a kdzteriilet beszennyez6dik, a szdllit6 kdteles azt a fel vagy lerak6s
elvdgzdse ut6n, illet6leg a sz6llit6s sor6n nyomban megtisztitani.

(4) Epit6si munk6latokn6l, illet6leg egydb kozteriile t hasznillata sor6n a fikat,
valamint a kdztertileti ldtesitmdnyeket vdd6burkolattal kell kortilvenni. A
rong6l6d6sb6l keletkezett k6rt annak okoz6j a kdteles megtdrfteni.

(5) Kozteriileten a gdpj6rmtivek mos6sa - erre alkalmas helyen - csak mos6szer
hasznillata n6lktil, illet6leg a kdrnyezetre nem k6ros mos6szerrel vdgezhet6.
Alv6z mos6s tilos. A mos6ssal okozott szennyezciddst a csirsz6sveszdly
haladdktalanul meg kell sztintetni. Tomegkozlekeddsi ritvonalakon 6s az
ritvonalak mentdn gdpj6rmtivek mosiisa tilos !

(6) K6ztenileten - sportprilya kdrnydke kivdteldvel - tdkmag, valamint
napraforg6 mag 6rusft6sa tilos !

(7) Sport ds egydb rendezvdnyek tart6sa idejdn arendezvdny szervez6je koteles
gondoskodni a rendezv6ny alatt 6s aztkdvet6en a teriilet tisztdntart6s6r6l.

(8) Uttestet, j6rd6t 6s egy6b kdzteriiletet b6rmifdle szemdttel (szennyvizzel,
vizelettel, emberi ds 6llati iirtil6kkel) beszennyeznitilos !



(9) Az ebek iiltal okozott szennyezds eltakarit6s6r6l az eb s6t6ltatoja
haladdktalanul koteles gondoskodni.
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(10) Az ingatlan tulajdonosa koteles az ingatlan el6tt h6t6l, j6gt6l ds 6nos es6t6l
sikoss6 viit jardaszakaszt (sziiksdg eset6n naponta tdbbszdr is) sikoss6gtol
mentesiteni.

( 1 I ) H6 lerak6st tilos elhelyezni:
I irtkere s ztezo d6sb en,
t irtburkolati jeleken,
I a tdmegkozlekeddsre szolg616 jdrmn meg6llohely6n6l,
I kozszolgriltat6si felszereldsi titrgyra (vizelzfuro csap, g6z 6s egy6b

kozl6tesitm6ny, pl. l6mpaoszlop, hirdet6 oszlop, stb. kor6),
I a kapubejfirat eld, annak szdlessdg6ben.

(12) Sikoss6g elleni vddekezdshez a kdrnyezetkim6ki anyagokon kfvtil (homok,
salak) klorid tartalmir (p1. konyhas6) fagy6scsdkkent6 szer haszndlata csak rigy
alkalmazhat6, hogy a vegyszer egyszeri kijuttat6s m6rt6ke 40 glm2-n6l t6bb ne
legyen. Ezeknek az anyagoknak a t6rol6sa t6rol6 eddnyekben,
k6 rnyeze tszenny ezd s t ki z616 m6 don tcirtdnhet.

(13) Klorid tartalmir vegyszerek haszniilata z6ld tertileteken ds azok kdzvetlen
kcirnydkdn tilos !

(14) A kdztenilet felszereldsi 6s berendezdsi tdrgyainak beszennyez6se, illet6leg
megrongiil6sa tilos !

(15) Koztenileten ldv6 novdnyek (fak, diszcserjdk, stb.) rongfidsa, csonkit6sa,
leszakit6sa tilos !

(16) A kciztertileten a f6k gallyazilsir6l, szriksdg szerinti csonkit6s6r6l val6
gondoskod6s az dnkorm6nyzat feladata. Fakiv6g6s koztertileten a jegyzi;
en gedd lyd v el v e gezhet6.

(17) A parkosftott 6s fiives tenileteket rendeltet6sellenesen haszndlni tilos !

(18) Gyermekjiitsz6tereken, az ilyenjellegti parkokban ebeket sdt6ltatni mdg
p6rhzon is tilos !



(19) Fekon, koztertileteken 6116 dpitmdnyeken, dpi.iletek falin, keritdsen - a

rendeltet6sszertien hirdet6sre szolg6l6 berendez6sek kiv6tel6vel - hirdetni,
fakagaszt vagy rekl6mot enged6ly n6lkiil elhelyezni tilos !
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A falragaszok ki nem jeldlt helyeken tdrt6n6 felragaszthshert az e tevdkenysdget
vegezo 6s a megrendel6 - felel6ss6gtik meg6llapitilsa esetdn - egyetemlegesen
felelnek.

s. $.

Az Onko rminy zat kiizszolg6ltatis s al kapcs olatos feladatai

(l) Az Onkorm6nyzat az ingatlantulajdonosokn6l keletkez6 telepiildsi szil6rd
hullad6k kezeldsdre hulladdkkezel6si kdzszolgilltat6st szervez ds tart fenn.
Feladata e tekintetben krildndsen:

a.l a helyi kozszolgSltat6s kor6be tartoz6 teleprildsi szilfurd hullad6k rendszeres

be gnij tdsdnek, elsz6llit6s6nak 6s 6rtalmatlanit6s6nak megszervezds e ;

b.l a kdzszolgdltat6s ell6t6sdra Szolg6ltat6 kivilaszthsa, a Szolg6ltat6val
szerz6d6s megkdtdse;
c.l a telepiil6si szilSrd hulladdkkal kapcsolatos egyes, a jogszab6lyban

meghat6r ozott hatos6gi jogkdrdk gyakorl6sa,
d.l a kdzszolgiltat6ssal osszefiigg6 - egydb jogszab6lyban nem rendezett -

onkorm6ny zati feladat- 6s hat6skor meg6l lapit6sa.
(2) A kozszolgdltat6s a kdzszolgdltat6s ellfitishra feljogositott Szolg6ltato

sz6llit6eszkdzehez rendszeresitett gyrijt6ed6nyben, a kdzteriileten vagy az

ingatlanon dsszegyrijtdtt, ds a Szolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott, a jelen

rendelet 3. $. 1./ pontj6ban megjeldlt teleptil6si szllilrd hullad6k elhelyez6s

cdlj6b6l tortdn6 rendszeres elsz6llitdsdra terjed ki.
(3) Az Onkorm6nyzat a telepiil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos feladatainak

megval6sitdsa sor6n, a hullad6kgazd|lkodhs torvdnyben megfogalmazott
cdljainak eldrdse drdekdben egytittmtikddik m6s telepril6si 6s ters6gi

dnkorm6nyzatokkal.

Az ingatlantulajdonos kiitelezetts6gei

6. S.

(1) Az ingatlantulajdonos kdteles az ingatlan6n keletkez6 telepiildsi szil6rd

hulladdkot az e rendeletben meghathrozottm6don 6s helyen gyfijteni, tov6bb6

hasznosit6s6rol vagy firtalmatlanit6s6rol gondoskodni. Alapvet6 kdteless6ge e

tekintetben, hogy:



a.l a teleptildsi szilfird hullad6kot - ki.ilonds tekintettel a hullad6k tov6bbi
kezeldsdre - az elszSllit6sra val6 Stv6telig gyfijtdse, illetve tfrolja,
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b.l az ingatlan6n keletkez6 teleptildsi szildrd hulladdk kezelds6re az
Onkorm6nyzat iital szewezett kdzszolgilltatdst vegye igdnybe, illetve a
hulladdkot a begytijtdsre e rendeletben feljogositott hullad6kkezel6nek adja 6t,
c./ a hulladdk gfijt6se soriin megfelel6 gondoss6ggal j6rjon el annak 6rdekdben,
hogy a hulladdk m6sok dletdt, testi 6psdg6t, egdszseget ds j6 kdzerzetet ne
veszdlyeztesse, a kdzsdg termdszetes ds epitett kdrnyezetdt ne szennyezze, a
novdny - 6s 6llatvil6got ne k6rositsa, a kdzrendet 6s a kdzbiztons6got ne zavarja,
d.l az ingatlandn keletkezo hullad6k mennyisdgdt alacsony szinten tartsa.
(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a Szolg6ltat6nak bejelenteni, ha
tulajdonvtitozhs vagy egy6b ok folytdn a kdzszolgilltat6s ig6nybevdteldre
kotelezettd v6lik; meg kell jeldlnie egyben az ingatlanon v6rhatoan keletkez6
hullad6k mennyis6gdt.
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (l) bekezddsben foglalt kotelezettseg
az olyan bedpitetlen ingatlana tekintetdben, ahol nem tart6zkodik ds hullad6k
sem keletkezik.

@) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n teleptildsi szil6rd hulladdk
keletkezik, de az ingatlana egyidejrileg gazditlkodo szewezet
c6gnyilv6ntartSsban bejegyzett szekhely6ril, telephely6tl vagy fi6ktelepdiil is
szolgdl, koteles a telepril6si szil6rd hulladdkdt a gazdtrlkod6 szervezetnek az
ingatlanon folytatott gazdasdgi tevdkenysdge sor6n keletkezett teleptil6si szil6rd
hulladdkt6l elkiilonitetten gytijteni 6s arra a kozszolg6ltat6st ig6nybe venni,
felt6ve, hogy az ingatlanon keletkezett dsszes telepUldsi szil6rd hulladdkra nem
a helyben szewezett kdtelez6 k}zszolgftltat6st veszi ig6nybe.

II.
A hulladdkkezel6si helyi ktizszolgSltatis elldtisdnak rendje, a

kiizszolgiltatis kiitelez6 igdnybev6tele

7. $.

(l) Az ingatlantulajdonos kdteles a Szolgitltato itltal nyujtott k1zszolgftltat6st
igdnybe venni.

(2) A helyi kdzszolgdltat6s kcirdben az ingatlantulajdonos 6s a Szolg6ltat6
kozdtti jogviszonyt a telepril6si szildrd hulladdkra vonatko z6 k1zszolf1ttatas
eset6ben az a teny hozza l6tre, hogy a Szolg6ltato az ingatlantulaldonos



szitmitra a kdzszolg6ltat6st felaj6nlja, illetve a kdzszolgiitatds teljesitdsdre
rendelkezdsre 611.
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(3) A hulladdkszilllitds rendj6t az Onkormrinyzat - a kozszolgdltatoval
egyeztetett m6don hagyja j6v5. A hullad6k elsz6llithsa heti egy alkalommal
tdrtdnik.

(4) A hullad6k begyrijt6sdnek, elsz6llit6s6nak rendjdben bekdvetkezo v6ltoz6s
esetdn a Szolg6ltat6 az Onkorm6nyzatot, az Onkorm6nyzat a lakoss6got
koteles err6l drtesiteni.

(5) A teleptildsi szil6rd hullad6knak nem min6stil6 hulladdk keletkezdsdnek
t6ny6t az ingatlantulajdonos koteles az Onkorm6nyzatnak bejelenteni. A
bejelent6sben az ingatlantulajdonos koteles megjeldlni azokat a
koriilmdnyeket, amelyek miatt az adott hulladdk nem min6siil teleptildsi
szililrd hulladdknak, tov6bb6 azokat az int6zkeddseket, amelyek irtj6n a

hullad6k kezelds6rril gondoskodik.
(6) A Szolg6ltat6 6s az ingatlantulajdonos jogaira 6s kotelezettsdgeire, valamint

a kozszolgilltaths teljesitdsdre vonatkoz6 szerz6dds tartalmi elemeire a jelen
rendelet 7. $-6ban foglaltakat kell alkalmazni.

(7)Amennyibe a jelen rendelet 2. $. 1./ pontj6ban meghatdrozott teleprildsi
szil6rd hulladdknak nem min6siil6 hulladdk - 6rusit6, szolgilltato vagy egy6b
gazdasigi tev6kenysdg folyt6n - koztenileten keletkezik, a tev6kenys6g
vdgz6s6re kiadott kozteriilet-haszn6lati hozz6j6rul6s, illetve engeddly
birtokosa kdteles az Onkorm6nyzatnak bejelenteni, hogy hulladdk6nak
kezel6sdr6l hogyan gondoskodik. A kdztertilet-hasznillati hozz6j6rul6s,
illetve engeddly megad6s6t az Onkorm6nyzat az ilItaIa szewezett
kozszolgLltat6s i gdnyb ev etelehez kotheti.

(8) A hullad6kkezeldsi helyi kozszolgilltat6s feltdteleiben bekcivetkezett
v6ltoz6sokrol a Szolg6ltat6 az Onkorm6nyzatot - a v6\toz6s bekovetkezte
el6tt - ir6sban drtesiteni kriteles.

(9) Az (1) bekezddsben meghat6rozott ingatlantulajdonosokra a Hgt. 51. $. (l)
bekezd6sben foglalt kotelezetts6g nem terjed ki; a n6luk keletkez6
hulladdkok nyilv6ntart6s6r6l 6s bejelentds616l a Szolg6ltat6 a ktildn
j o gszab illyokb an me ghat6rozo ttak szerint gondo skod ik.

A hulladdkkezel6si kiizszolgSltat6s teljesft6s6re vonatkozfl szerz6d6,s egyes

tartalmi elemei

8. $.



(1) A telepiil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi
kdzszolgttltat6s igdnybevdteldr6l sz6lo szerz6ddsben meg kell hat6rozni a
szerzoddskdt6 feleket: a Szolgilltatot 6s a Megrendel6 ingatlantulajdonost.
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(2) Ir6sbeh szerzoddst csak a 17. $. (1) bekezddsben meghatdrozott gazd6lkodo
szervezetek kotelesek a Szolg6ltat6val k6tni, a termdszetes szemdly
ingatlantulajdonosok szerzlddsdnek tartalmdt a Szolg6ltat6 ds az

O nk o rm 6 ny zat ko z o tt I 6trej o tt ko zs zol gillati szer zod 6 s s z ab 6 ly o zza.

(3) A szerz6ddsben meg kell jeldlni:
a. I a kdzszolgiitatds i gdnyb evdtel6nek kezdo napj6t,
b./ a teljesit6s hely6t,
c.l a Megrendel6 rendelkezds6re bocs6tott gyrijt6eddnyt rirtartalom es

darabszftm szerint,
d.l aziirit6si gyakoris6got 6s az tiritds idejdt napok szerint,
e./ a MegrendelS 6ltal meghatdrozott, az ingatlanon el6rel6that6lag keletkezo

hullad6k mennyisdgdt, amelyre akozszolghltatdst a Megrendel6 igdnybe veszi.

(4) A szerz6ddsben rendelkezni kell tov6bb6:

a. I a gyijto e ddnyek hasznillatdnakj o gc im6r6 I 6 s mo dj 516 l,

b.l a kdzszolgitltat6s mdrt6kdt meghalad6, a Megrendel6 ig6nyei szerinti

esetleges tdbbletszolg6ltat6srol 6s annak dij6rol,
c . I a szerzo d6s modosit6s6nak, felmond6s 6nak felt6teleirol,
d./ a kdzszoLgfltatttsi dij megfizetes6nek m6dj6rol,
e. I a szerzod6 s modo sit6s 6nak, felmond6sSn ak feltdte I eirol,
f . I az ir6nyado jo gszab 6lyok me ghatfir ozhsfir ol.

A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszfllitisra val6 itadSsira szolgfl6
gytijt6ed6nyek rendelkez6sre bocsritfsfval kapcsolatos jogok 6s

ktitelezetts6gek

e. $.

(1) Az ingatlantulajdonos a telepiildsi sztlfird hulladdk gyiijt6s6re, illetve
elsziilitftsdra Szolg6ltato sz6llit6eszkdzehez rendszeresitett gyfijt6eddnyt,
gyrijt6eddnyzet tirtartalm6t meghalad6 mennyisdgri alkalmi hullad6k gy'tijt6s6t

mtianyag zs6kban vagy olyan szildrd anyagbol kdsziilt ed6nybe kdteles

dsszegyfijteni, hogy abbol az iiritdskor, bedob6skor a hullad6k ne sz6rodjon
ki, kornye zetszennyez6ddst ne okozzon.



(2) A helyi kdzszolgilltat6s 6ltal ell6tand6 tertiletre rendszeresitett, szabv6nyos
gytijt6eddnyek tipus6t, minim6lis tdrfogat6t, darabszhmit 6s riritdsre valo
6tad6s6nak helydt a Szolg6ltato az Onkorm6nyzat egyetdrtds6vel ilIlapitja
meg a keletkezett hulladdkmennyis6g ds a gyrijt6si, ririt6si gyakoris6g
figyelembevdteldvel.
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10.s.

(I) Az ingatlantulajdonos a gffit6ed6nyeket az ingatlan tenilet6n behil kciteles
elhelyezni. Gytijt6eddnyt kdzteriileten tart6san elhelyezn i kizdr6lag az
O nkorm6 ny zat kd zt ertil e t -haszndlat i en g e dd Iy e alap j 6n I e h e t.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles az Stvett gytijt6eddnyeket a hulladdk
elsz6llft6sa celjib6l a Szolgitltat6 6ltal megjelcilt id6pontban a kozteriileten a
begytijtdst vdgzo gdpj6rmtivel megkdzelithet6 6s iiritdsre alkalmas helyen
elhelyezni. A gyujt6ed6nyt legfeljebb a szilllitdsi napot megel6z6 napon, 18
6r6t6l lehet kihelyezni a kdztertiletre, kivdve a tart6san engeddlyezett
elhelyezdst.

(3) A hulladdk elsz6llit6sa c61j6b6l kihelyezett gytijt6ed6ny fedeldnek - a
kdztenilet szennyezds6nek elkenildse drdekdben - lecsukott 6llapotban kell
lennie. A hulladdkot a gnijt6eddnyben irgy kell elhelyezni, hogy az edeny
mozgat6sakor ds riritdsekor ne sz6r6djon, valamint a gdpi ririt6st n.
akadillyozza. A kihelyezett gfijt6eddnyb6l guber6lni tilos. A kihely ezett
gyrijtcieddny nem akadhlyozhatja a jilrmti 6s gyalogos forgalmat, ds
elhelyezdse egydbkdnt sem jfrhat baleset vagy 

-tdrolor6s 
veszdlydnek

el6id6z6s6vel.

11.$.

(l) Az ingatlantulajdonos kciteles gondoskodni a gyrijt6eddnyek
tisztdntartdsdrol, fert6tlenitds6r6l, rendeltetdsszerti haszndlatirol, valamint
kdrnyezettik tiszt6ntart6s6r6l.

(2) A szabillyszertien kihelyezett gyrijt6eddnyek rirftdse sor6n esetlegesen
keletkezett szennyez6dds takaritdsilr6l a Szol gdltato koteles gondoskodni.

(3) A Szolg6ltat6 kdteles a t6rol6eddnyek kiiirit6sdt kimdletei en, az elv6rhato
gondoss6ggal elvd gezni.

(4) A Szolg6ltat6 tulajdon6t kdpez6, az ingatlantulajdonos rendelkezdsdre
bocs6tott vagy ilItala b6rbe vett, illetve az ingatlantulajdonos tulajdon6t



kepezo rendeltetdsszeriien haszn6lt gyr.ijt6eddnyek - a Szolg iitato hib6j6b6l
szdrmazo - sziiksdg szerinti javit6s6r6l, cserdj6r6l ds esetleges potlilsfxol az
ingatlantulajdonos bejelentdse alapj6n a Szolg6ltat6 kdteles gondoskodni. Az
elhaszn6l6dott, eldregedett gyrijt6ed6nyek hasznillatdbol szdrmazo kdrokat a
Szolg6ltatonak nem kdtelessdge megt6rfteni.

- tl-

(5) A gytijt6eddny rendeltetdstcil eltdrci hasznitlat valamint eltrindse vagy
megsemmisiildse miatt keletkezett k6rt az az ingatlantulajdonos koteles viselni.
A Szolg6ltat6 kfritt az ingatlantulajdonos a kdr bekovetkeztetol szilmitott
harminc napon beltil kdteles megt6riteni.

12.$.

(l) Ha a gytijt6eddnyben olyan nedves hulladdkot helyeztek €1, amely az
ed6nyben cisszetdmdrdddtt vagy befagyott, illetve az eddnyben ldvo
hullad6kot irgy dsszeprdseltdk, hogy emiatt az edenyt tiriteni nem lehet, az
ingatlantulajdonos a Szolg6ltat6 felhfv6s6ra koteles az eddny iirithet6v6,
illetve hasznSlhat6v6 tenni. Koteles tov6bb6 az igy okozott esetleges krirt
megtdriteni.

(2) Tilos a gytijt6eddnybe folydkony, mdrgezo, tiz- 6s robban6sveszdlyes
anyagot, illlati tetemet vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, urn.ty
veszllyeztetheti a begytijtdst, riritdst vegzii szemdlyek vagy m6s szemdlyei
eletet, testi dpsd gdt, egdszsdgdt. Tilos tov6bb5 a gyrijt6eaenyUe k6- ds epritet
tcirmeldket ds egydb olyan nagyobb terjedelmti 6s srilyu tfugyat helyizni,
amely megrongiilhatj a a gyiij t6berendezdst.

(3) Ha a Szolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a t6rol6eddnyben, a (2)
bekezd6sben megieltilt anyagot, ttrgyat helyeztek el, vagy az tirltcilt6tt, a
kitiritdst jogosultak megtagadni. Az emiatt el nem oanitott hulladdk
el szril lit6s 6r oI az ingatlantul aj dono s kdteles gondo sko dni.

A hullad6k elhelyez6s6vel, irtalmatlanitdsival, illetve hasznosit6srival
kapcsolatos rendelkez6sek

13.$.



(l) A hulladdk 6rtalmatlanit6s6rol, illetve hasznosit6s6r6l a Szolg6ltato kdteles

gondoskodni.

Az ingatlanon alkalmilag keletkezett telepiildsi szil6rd hullad6kot a Szolg6ltat6
havonta egy alkalommal elsz6llitja.

A lomtalanftis al6 tartoz6 alkalmihilztartisi szilird hullad6kra vonatkoz6
kiiliin rendelkez6sek

14.$.
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(l) A jelen rendelet 2 $. l.l pontj6ban meghat6rozott hulladdkra n6zve a
lomtalanit6s megszervez6sdr6l 6s lebonyolit6s6r6l a Szolg6ltat6 gondoskodik

m6rciust6l november h6napig, jirlius h6nap kivdtel6vel a h6nap utols6

szombati napj6n.
(2) A hullad6k elsz6llit6s6t,ilrtalmatlanitdsfut illetve hasznositisifi a Szolg6ltat6

vegzi.
(3) A hulladdkot az ingatlantulajdonos a Szolg6ltat6 6ltal el6zetesen megielolt

id6pontban helyezheti ki elsz6llit6s c61j6b6l ana a helyre, amelyet a

Szolg6ltat6 el6zetesen megielolt.

@) Az elsz6llitando hullad6kot irgy kell elhelyezni a kdztertileten, hogy az a

j6rmri 6s gyalogos forgalmat nem akadillyozza, a zdldteruleteket 6s a

n6vdnyzetet ne k6rositsa, illetve ne j6rjon baleset vagy k6rokoz6s

veszdlydnek el6id6zds6vel.
(5) A Szolg6ltat6 az (1), (3) 6s (4) bekezddsben foglalt eloir6soktol eltero

m6don, szabill5n"alanul elhelyezett hulladdkot kdteles - kiilon dijfizet6s

ellen6ben - elsz6llitani. Ha a kiildn dij megfizet6s6re kotelezett szemdlye nem

6llapithat6 meg, a Szolg6ltato a szdmlilt a telepi.il6si onkorminyzatnak nyujtja

be.
ls.$.

A hullad6kkezel6si kiizszolgdltatisi dij

Iv6nbatty Lnk1zigazgathsi tertilet6n az ingatlantulajdonosok kozszolg6ltat6si dij

fi zetdsdre nem kdtelezettek.

A kiizszolgiltatis teljesft6s6nek sziinetel6se

16.$.



A hullad6kkezeldsi helyi kdzszolghltat6s teljesit6se csak a tdrvdnyben vagy
korm6nyrendeletben meghat6rozott esetekben sztineteltethetS, illet6leg
korl6tozhat6.

III.
A telepiil6si szilfrd hullad6kot 6rint6 kiizszolgfltatfsra vonatkoz6 kiildn

szabflvok

17.s.
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(1) Gazd6lkod6 szewezet akkor koteles a kdzszolgSltaths igdnybevdteldre, ha a
gazdashgi tevdkenysdggel osszeftiggdsben keletkezett teleptilesi szil6rd
hulladdk6nak kezeldsdr6l

a.l aHgt. 13. $-6ban foglaltaknak megfeleloen nem gondoskodik, vagy
b.l azon a telepi.il6sen, ahol a gazdiikod6 szervezet teleptildsi szildrd hulladdka
keletkezik, a kdzszolg6ltat6s keret6ben nyrijtott teleptil6si hulladdkkezeles - a

kdrnyezetv6delmi feltigyel6s6g 6ltal igazoltan - kdrnyezeti szempontb6l a Hgt.
13. $-6ban meghathrozottakn6l ldnyegesen kedvez6bb megold6ssal tdrtdnik. A
kdrnyezetv6delmi fehigyel6s6g elj6r6s6t az koteles kezdem6nyeznt, aki a

kozszolgtrltat6st nem kiv6nja ig6nybe venni. Az eljfirhs joger6s befejezdseig a

kozszolgdltat6s i g6nybev6tele kotelez6.
(2) Azok a gazdtrlkod6 szervezetek, amelyek a kdrnyezetvedelmi fehigyelosdg

6ltal engedelyezett - telepiildsi szil6rd hulladdk itrtalmatlanitdsfira alkalmas -

hullad6kkezel6si berendezdssel, ldtesitm6nnyel rendelkeznek, a jelen rendelet
6. $. (l) bekezddse szerinti kdtelezettsdgek al6l mentesrilnek, ha a

tev6kenysdgiik sor6n kdpzodott teleprildsi szilSrd hulladdkuk
6rtalmatlanit6s6r6l ezekben a berendezdsekben. ldtesitm6nvekben
gondoskodnak.

(3) Azok a gazddlkod6 szervezetek, amelyek a kdtelezo kdzszolgSltat6st nem
veszik ig6nybe, a ktildn jogszabillyokban meghat6rozott m6don 6s

tartalommal kotelesek a tev6kenys6gtik sor6n keletkez6 hullad6k
mennyisdgdt 6s dsszetdtel6t fajt6nk6nt nyilv6ntartant, az 6ltaluk vegzett
kezel6sr6l, a kezelt 6s a kezelds eredm6ny6b6l szdrmaz6 hullad6kokrol
nyilv6ntart6si, a kezel6l6tesitm6nyek mtikcid6sdr6l tizemnapl6t vezetni, 6s

ezekrol a hatos6goknak bejelent6st tenni. A gazd6lkodo szervezetek a

klzszolgitltat6s al6 nem tartozo hulladdkuk mennyisdgdr6l, osszetdtel6r6l,
keletkezdsdnek fon6s6r6l ds kezel6sdnek m6dj6rol kdtelesek az



Onkormdnyzatot t6jdkoztatni. Ha a gazd6lkodo szervezet e thjekoztatisi
kdtelezetts 6 g6t elmulaszd a, a kdzszolg6ltat6st koteles igdnybe venni.

IV.

A hullad6kkezel6si helyi kiizszolgiltatfs aki nem tartozil telepiil6si szilird
hullad6kkal kapcsolatos tevdkenysdg elldtfsinak rendj 6re vonatkoz6

el6fr{sok

18.S.

(1) A hullad6kkezeldsi k6zszolg6ltat6s az ingatlanon folytatott ipari,
kereskedelmi, szolg6ltat6 6s egydb gazdasdgi tevdkenysdg, valamint a
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kozintezmdnyek mrikod6se sor6n keletkezett hulladdkra nem terjed ki. Ezen
hulladdkfajt6k esetdben az ingatlan tulajdonosnak a Hgt. 13. $. (1)
bekezd6s6ben megjeldlt, a hulladdk termeldjdre 6s birtokos6ra vonatkoz6
szab6lyok szerint kell elj6rnia.
(2) A hulladdk termeldje, birtokosa a tev6kenysdge gyakorl6sa sor6n keletkezo,
vagy m6s m6don a birtok6ba kertil6 hulladdkot koteles gytijteni, tov6bb6 az
irtalmatlanit6s 616 I vagy a has zno s it6s 616 I gondo sko dni.
(3) Az ilrtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kotelezettsdgdt a

hulladdk termeldj e, birtokosa
a.l a jogszab6lyokban meghat6rozott feltdteleknek megfelel6 furtalmatlanit6
vagy hasznosit6 elj6r6s, berendezds, ldtesitm6ny alkalmazdsdval sajdt maga
teljesiti, vagy
b.l az erre feljogositott 6s engeddllyel rendelkez6 hulladdkkezel6nek tdrtdn6
6tad6ssal, a kezelds kdltsdgeinek megfizetdsdvel teljesfti.

() Az (l) bekezddsben megjeldlt hulladdkot az }nkormdnyzat 6ltal kijelolt,
tov6bb6 egydb, kdrnyezetvddelmi hat6s6g enged6llyel rendelkez6
ilrtalmatlanit6 helyre vagy hasznosit6 helyre a hulladdk termeldje, birtokosa
ktildn enged6ly ndlkril maga is elsziilithatja. Amennyiben a hullad6kot
jellege vagy dsszetdtele miatt az egyeb furtalmatlanit6 hely nem veheti itt,
annak elhelyezdsdre a kijeldlt firtalmatlanit6 helyet kell igdnybe venni.

(5) A hulladdk elsz6llit6sihoz egyebekben hulladekszdllitdsi tevdkenysdgre a

Szolg6ltat6n kivtili, kdrnyezetv6delmi hat6s69i enged6llyel rendelkezo
gazd6Ikod6 szewezetet is ig6nybe lehet venni.

(6) A hullad6k elsz6llit6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a
hulladdk a sz6llit6j6rmribe tdrtdn6 tiritdsekor, illet6leg a szdllitils folyam6n
ne sz6r6djon 6s m6s kdrnyezetterheldst ne iddzzen e16. Sz6llit6sb6l eredo



szennyez6dds esetdn a hulladdk eltakafitits6r6l, a tertilet szennyez6dds-
mentesitdsdr6l, valamint az eredeti kornyezeti 6llapot helyre6llit6s6rol a
hullad6k termeldje, birtokosa, illetoleg az ingatlantulajdonos koteles
gondoskodni.

(7) Gazddlkod6 szewezet igdnybev6tele mellett tort6n6 szfilitds esetdn a
gazdiikod6 szewezet, saj6t sz6llit6s esetdn pedig a hulladdk termeldje,
birtokosa, illet6leg az ingatlantulajdonos az ifivett, illetve 6tadott hullad6k
mennyisdgdt 6s dsszetdtelet - a ktildn jogszab6lyokban meghat6rozott m6don
6s tartalommal - kciteles fajt6nkdnt nyilv6ntartani 6s err6l a hat6s6goknak
bejelentdst tenni.
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(8) A (7) bekezddsben eloirt kotelezettsdg - a ktilon jogszabtrlyokban
meghat6rozottak szerint - mind a kijelolt ilrtalmatlanit6-hely rizemeltetdj6t,
mind pedig az egy6b firtalmatlanito-hely tulajdonos6t (rizemeltet6jdt,
haszn6loj6t) is terheli.

(9) Ha a hullad6k termeldje, birtokosa a hulladdkot sajifi maga a kijeldlt
frtalmatlanit6-helyre szfllitja, a hulladdk ffiadilsdval egyidejrileg, szfrmla
ellendben dijat kdteles fizetni az izemeltet6 rdszdre.

1e.$.

(1) Ha az ingatlantulajdonos a kozszolgilltat6s aI6 nem tartoz6 hulladdk
elsz5llit6s6val a Szolg6ltatot bizza ffieg, a megrendelds 6s a szolg6ltatris
feltdteleiben tortdn6 meg6llapod6suk alapjtn a Szolg6ltat6 a megjeldlt
id6pontra vagy id6tartamra a megjelolt mennyisdgr.i, es osszetetelti
hulladdknak megfelel6 gyrijtSeddnyt az ingatlantulajdonos rendelkezds6re
bocs6tja, a hullad6k elsz6llit6s6t elvegzi ds gondoskodik a kUelolt
6rtalmatlanito-helyen tort6n6 elhelyez6sr6l.

(2) Az ingatlantulajdonos a Szolg6ltato reszere a meg6llapod6sban kikdtdtt dijat
koteles megfizetni.

20.$.

(l) A kdzszolgitltat6s al6 nem tartozo hulladdk sz6llit6sa esetdben a hulladdk
termeldje, birtokosa, illet6leg az iitala szilllittrsra igdnybe vett gazdtikodo
szewezet kdteles a kozteri.ilet tiszt6ntartilsixa vonatkozo jogszab6lyok szerint
elj6rni.

(2) A hulladdk termeldje, birtokosa koteles gondoskodni a koztertilet-haszn6lati
hozzttjitrul6s, illetve enged6ly megszerzeserol, ha a hullad6k dsszegyrijtdsdre



szolgdl6 kont6ner a kdztenileten 24 6rht meghalad6 id6tartamra kenil
kihelyezdsre. Kdteles gondoskodni tov6bb6 a kontdner kdrnyezetdnek
folyamatos tiszt6ntart6s6r6l, a kontdner telit6d6se esetdn annak halad6ktalan
elsz|llittat6s616l.

(3) A sz6llit6st vegzo gazd6lkod6 szewezet kont6ner kciztertileten a kdzirti 6s a
gyalogos forgalom biztons6g6t nem veszllyeztet6 m6don, az al6bbi el6ir6sok
megtart6s6val helyezhet ki:

a./ f6ritvonalon kont6ner kizilrolag folyamatos rakod6s idejdre helyezhet6 ki, a
sziilit6 j6rmri helyszinen tart6s6val annak drdekdben, hogy az elszitllitirs a
telitciddskor haladdktalanul megtdrtdnhessen;
b./ tcimegkcizlekeddsi irtvonalon, amennyiben a kontdner kihelyez6se csak a
kdzirti forgalom zavarSsdval oldhat6 ffieg, az a.l pontban foglaltak szerint kell
eli6rni.
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c.l egydb irtvonalakon a kontdnert, telft6ddst kcivetri 8 or6n beltil el kell
szilllitani.
(4) Kdztertiletre kihelyezett kontdneren el nem t6volithat6 m6don, j6l l6thatoan

fel kell tiintetni a hulladdk termelcijdnek, birtokos6nak, illet6leg a sz6llit6sra
igdnybe vett gazd6lkod6 szewezetnek nevdt, cdgnev 6t, cimdt, telefonsziimilt
6s a kontener azonosit6 sz6m6t.

V.
Szabrilvs6rt6sek

21. S.

(l) A jelen rendelet 3. $. 8.1 pond6ban meghat6rozott hullad6kkezeldsi
tevdkenysdg - a Hgt-ben meghat6rozottak szerint - kizfrolag a
kdrnyezetvddelmi hat6s 69 enged6ly6 v el v egezhet6.

(2) Aki a kdrnyezetvddelmi hat6s6g engeddly6hez vagy hozzdjilruIilsdhoz k6t6tt
tev6kenysdget engeddly vagy hozzdjfurulils ndlkiil vdgzet vagy vdgeztet,
illetve a kornyezet elemeit a ktildn jogszab6lyokban meghat6rozott m6don
terheli, illetve szennyezi, vagy az egyeb kdrnyezetvddelmi elSir6sokat m6s
m6don megszegi, szab6lys6rt6st kovet el 6s 150.000,-Ft. pdnzbirs6ggal
st'rjthat6.

(3) Aki a telepril6si dnkorm6nyzat 6ltal szewezett kozszolg6ltat6s kor6be
tartoz6 tevdkenysdget jogosulatlanul vdgzi, szab6lysdrtdst kovetel es
I 5 0. 000, -Ft-i g terj ed6 p enzbirsilggal srij that6.



(a) aki telepril6si szil6rd hullad6kot a kdztenileten enged6ly n6lkril lerak,
elhelyez, illet6leg nem a krjelolt lerak6helyen rak le vagy helyez el,
szab6lysdrtdst kovet el ds 100.000,-Ft-ig terjed6 penzbirsitggal srijthato.Ezen
szab6lysdrtds miatt helyszini birs6g is kiszabhat6, amelynek osszege 500,-Ft-
t6l I 0.000,-Ft-ig terjedhet.

(5) Aki t6rol6ed6nyt a jelen rendeletben meghatirozott felt6telekt6l eltdr6en
helyez ki, illetve rendeltetdst6l eltdr6en haszn6l, nem hilztarthsi hullad6kot
rak a tartdlyba, rothad6, brizds hulladdk elsz6llit6s6r6l ds irtalmatlanit6s6rol
nem gondoskodik, szabiilysertdst kovet el ds 30.000,-Ft-ig terjedo
p enzb ir sig gal s rij that6.

(6)A pdnzbirs6got, illetve a helyszini birs6got szabillysdrtdsi hat6s6g, a rir
vonatkoz6 kiilctn jogszabitly alapjdn szabja ki.

-t7 _

Altalfnos, jogi felel6ss69

22.5.

Aki tev6kenysdgdvel vagy mulaszt6s6val a hulladdkgazdiilkod6si
jogszabrilyokban vagy re6 vonatkozo hat6s6gi hattrozatban foglalt elciir6sokat
megs6rti, illetve az azokban foglalt kdtelezetts6geknek ni- vagy nem
megfelelcien tesz eleget es ezzel a kornye zetet vesz|lyezteti, szen nyezi vagy
k6rosida, vagy tevdkenys6gdt a kornyezetv6delmi el6irSsok megszeg6sdvel
folytatja, a Hgt.-ben, illetve krildn jogszab6lyokban foglaltak szerinti
(brintetdjogi, polg6ri jogi, klzigazgat6si jogi, stb.) felel6sdggel {artozik.

Hullad6kgazdr{lko drisi bf rs 69

23.S.

(1) Aki tevdkenysdgdvel vagy mulaszt6s6val
a.) a teleptil6si hulladdk gytijtds6re 6s itaddstra vonatkoz6 k6telezetts6get

megszegi az ingatlantulaj dono s, vagy
b') a teleptildsi hulladdk kezeldsdre szervezett hulladdkkezeldsi kcizszol giitatts

igdnybevdtel6t mell6zve jogellenesen hulladdkot hely ez el,vagy
c.) a telepiildsi hullad6kot kcizteri.ileten, illetve m6s ingatlan6n hugyju el, vagy



d.)az Onkorm5nyzati rendeletben meghat6rozott kdztertilet tisztfntart6si
kotelezetts6gdnek nem tesz eleget, 6s

e.) egydb hullad6kgazd6lkod6ssal osszefiigg6 kotelezettsdgeit megszegi, vagy
f.) hat6s6gi hatirozat el6irdsait megsdrti, illetve az azokban foglalt

kotelezettsdg6nek nem vagy nem megfelel6en tesz eleget.

(2) A hullad6kgazdillkod6si birs6got a jegyzo szabja ki a 27112001. (XII. 21.)
Korm. rendelet alapjhn.

(3) A hulladdkgazd|lkod6si birs6g nem mentesiti a brintetdjogi, a szab6lysdrt6si,
tov6bbi a k6rtdritdsi felel6ssdg, valamint a tevdkenysdg karliltozhshra,
felfi.iggesztlsdre, tilt6s6ra, illet6leg a megfelelS v6dekez6s kialakitirsftra, a

termdszetes vagy kordbbi kornyezet helyre6llititsira vonatkoz6 kotelezettsdg
teljesit6se alol.
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vI.
2616 rendelkezdsek

24.$.

Hatilyba l6ptet6 6s dtmeneti rendelkez6sek

( 1) A jelen rendelet 2003. febru6r h6 I . napj6n 16p hat6lyba.

(2)A hulladdkkezeldsi kozszolg6ltat6s ellfitdsdra ir6nyul6 6s az 1. $. (6)

bekezd6sben megjeldlt szolg6ltat6val kdtdtt szerzodls a szerz6ddsben

meghat6rozott id6tartamig, de legfeljebb 10 6vig marad drvdnyben.

Vill6nykovesd,2002. novemb er 26..

polg6rmester korjegyzo



Kihirdetve:

Vill6nykdvesd, 2002. november 27.

Albert K6rolynd dr.
korjegyzo


