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Vok6ny K0zs6g Onkormdn yzatinakK6pviseld-testiilete
8/2003.(IV.10.) szimri rendetete a

telepiil6si szik{rd hullad6kkal kapcsolatos
helyi kiizszolgdltatisr6l 6s annak k0telez6 ig6nybev6ter6r6l

2.$

Az ingatlan tulajdonosai a kcizsdg egdsz teriiletdn jogosultak ds kdtelesek igdnybe venni ahelyi kdzszolgriltat6st.

Vokfny Kiizs6g K6pvisel6-testiilete a helyi 0nkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV. tu. l6
$ (l) bekezd6sdben, valamint a hulladdkgazdillkodSsr6l sz6l6 2000. 6vi XUII. tv. 23.g-6ban
kapott felhatalmaz6s alapj6n az aldbbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Altal:{nos rendelkez6s

1.$.

(l) A rendelet cdlja,.hogy Vok6ny kdzsdg kdzigazgatrisi tertiletdn a lakoss6g eg6szsdgdnek
vddelme, valamint vok6ny kozsdg termdizeii ds epitett krimyezetenek meg6v6sa
drdekdben a telepiil6si szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kcizszolg6ltatist ds annak kcitelez<i
igdnybevdtel6t biztositsa.

(2) A rendelet hTtillya vokdny kdzsdg kdzigazgatisi teniletdn beliil az ingatlan
tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6l6ira lioviUUiatban egytitt: ingatlantulajdonos)
terjed ki.

(3) A kdzszolg6ltat6s az ingatlantulajdonos 6ltal a kozszolg 6ltat6 szrlllit6eszk ;zeihezrendszeresitett gytijttied6nyben az ingatlanon osszegyriji<itt ds a k6zszolg6ltat6
rendelkez6s6re.bocsiitott teleptildsi szil6id hullad6k Uegl,riliesere 6s rendszeres illetvealkalmi elsz6llitdsara, az ingatlanon cisszegyiijt<itt lomtalanit6s k6r6be vont telepiil6siszilard hulladdk - akozszolg6ltat6 attat megtratdrozott id6pontban ds helyen tcirt6n6 -begyijtdsdre ds a k<izszolg6ltat6 6ltali elsziilitilshra terjed ki.



(l)

(2)

II. fejezet

A kOzszolgdltat{s ellitrisrinak rendje

3.$

Vok6ny Kozs6g Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testiilete a teleptilesi szilird hulladdk
tekintet6ben fenn6l16 a hulladdkkezelesi kozszolgAltat6s megszervez6,sere 6s

fenntart6s6ra ir6nyulo kotelezettsdge teljesitds6nek drdekdben kozszolg6ltat6st szervez.

Vok6ny kozs6g kozigazgat6si tertilet6n a hulladdkkezeldsi kozszolg6ltatis teljesitdsdre

kiz6rolagosan jogosult hullad6kkezelo a kaposmdr6i onkorm6nyzat 6ltal miikodtetett
kozszolgdltat6shoz val6 csatlakoz6s alapj6n a Kaposv6ri V6rosgazd6lkodrisi Rt. (elen
rendeletben: Kdzszolg6ltat6).

A telepiildsi szildrd hulladdkot a kdzszolg6ltat6 a kaposm6roi hullad6kkezelo telepre

sz|llitja.

4.$

A hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltat6s igenybevdtele heti egy alkalommal kotelezo.

(2) A szervezett kdzszolg6ltat6st ig6nybevevok szimilra a 110 literes t6rol6ed6nyek

hasznillata kotelezo.
A kozszolg6ltat6 a telepiil6si szil6rd hullad6kot heti egy alkalommal koteles elsz6llitani.

A sz6llit6s m6dj6r6l 6s idej6rol az ingatlantulajdonost az onkorminyzat ir6sban vagy

kozzetetel irtj 6n t6j dko ztatia.

III. fejezet

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s ktitelezetts6gei

6.$

(l) Az ingatlantulajdonos koteles Vok6ny Kozsdg Onkorm6nyzata 6ltal szervezett

kozszolg6ltatfs igdnybevdteldre: az ingatlandn keletkezo telepiil6si szildrd hulladdk e

rendeletben eloirt-ak szerinti gyrijtdsdre, valamint a sz6llitfsi napokon elsz6llit6s cdlj6b6l

a kSzszolgilltat6nak tdrtdno iltadhsit a.

(Z) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n kdtelezo telepi.ildsi szil6rd hulladdkot a kdmyezet

szennyezdset megelozo, k6rosod6st kizfir6 m6don koteles gyujteni' ds ahhoz a

kozszolg6ltat6 sz6llit6eszkozeihez rendszeresitett t6rol6edeny koteles igdnybe venni'

(3) Az ingatlantulajdonos a tirol6eddnyben az ingatlanon szok6sosan keletkezo hulladdkot

ugy helyezheti el, hogy annak fedele zitrhat6legyen'

(3)

(t)



(4) A t6rol6ed6ny mel16 kihelyezett trjbblethulladdk elszilllithsdhoz t6rit6s ellen6ben,
hivatalos kdzszolg6ltat6 6ltal forgalmazott, 70 literes hullad6kgyrijto zs6kot biztosit a
klzszolsilltato.

7.$

(1) A t6rol6ed6nyben tilos olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, mdrgez| anyag,
dllati hulla, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyfl6kony vagy robban6 anyag, ko ds
dpiilettormeldk, nagyobb terjedelmti, srilyu t6rgy, stb.), amely veszelyezteti a
hulladdkszdllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdg6t, megrongalhatja a
gyiijtoberendez6st, firtalmatlanitfsa sordn veszelyezteti a k6myezetet, atelepi.ildsi szi|ird
hullad6kkal egytitt egy6b okb6l nem gytijtheto, illetve nem minostil teleptildsi szililrd
hullad6knak. Ilyen anyagok elsz6llit6s6t a kdzszolgriltat6 alkalmazottai krjtelesek
megtagadni. Az emiatt el nem sz6llitott hulladdk elsz6llit6s6r6l az ingatlantulajdonos
kriteles eondoskodni.

8.$

A t6rol6eddnyeket sztiks6g szerint, de legal6bb dvente 2 alkalommal ki kell tisztitani ds
fertotlenfteni. A t6rol6eddnyek rendszeres tisztit6sa ds fert6tlenit6 se az ingatlantulajdonos
fel adata, annak kd ltsd gei az ingatlantul aj donos okat terheli.

e.$

Az ingatlantulajdonos koteles a t6rol6eddnyeket a hulladdk elsz6llit6sa cdlj6b6l a
kdzszolg6ltato 6ltal megjelolt idopontban a begyrijt6st vegzo gdpj6rmrivel megkozelitheto 6s
tiritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A t6rol6ed6nyeket a sz6llii6s napjiin 6 6r6ig lehet az
ingatlan bej6rata elotti kozteriiletre kihelyezni oly m6don, hogy a koiszolg6ltat6j6.,,',iud..
konnyen felhelyezheto legyen.

10.$

(1) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyeket az ingatlana tertilet6n beltil kciteles elhelyezni.
A t6rol6eddnyeket csak a 9.$-ban megjelcilt id6tartamban lehet koztertileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a trirol6eddnyek t6rol6si hely6t tiszt1ntartani, tdlen a h6t6l
megtisztitani. A begytijtds alkalm6val szennyezett koztertilet tisztit6s6r6l a
kOzszolgiiltat6 k6teles gondoskodni.



IV. fejezet

A kiizszolg 6ltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

11.$

(l) A ktizszolgdltat6 kdteles a t6rol6eddnyek kitiritdsdt az elv6rhat6 gondoss6ggal vdgezni.

(2) A t6rol6eddnyben okozott k6rokat a kozszolg|ltat6 t6rit6smentesen kdteles kijavitani,
amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A kozszolg6ltat6nak az
ebbtil ered6 karbantartdsi munk6k, valamint a javitds id6tartam6ra helyettesito
t6rol6eddnyt kell biztositani. Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a

kdzszolg6ltat6nak, a hasznilhatatlanni v6lt tdrol6eddnyek javft6sa, p6tl6sa, illetve
cserdj e az ingatlanrulaj donost terheli.

(3) Az elhasznil6dott t6rol6eddnyek p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodni.

(4) A nagydarabos hulladdk (lom), tovibb6 a naponta szokisosan keletkez6 hhztarthsi
hulladdk mennyisdgdt meghalad6 falomb 6s kerti hulladdk szewezett gyrijt6sdrol,

elszillit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l (lomtalanit6s) a kozszol gfitat6 dvente egy

alkalommal t6rit6smentesen gondoskodik. V6llalja az ed6nyek melld kihelyezett
fenyofak gyr.ijtds6t.

(5) A lomtalanitds idopontjhr6l akozszolg|ltat6 3 hdttel kor6bban thjekoztatja a telepi.ildsi

onkorm6nyzat polg6rmesterdt, aki en6l 5 napon beliil a helyben szok6sos m6don drtesiti

az ingatlantulaj donosokat.

V. fejezet

A kiizszolgiltatris dija

12.$

A hulladdkgazdSlkodisr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. torv6ny 23.$ f.) pontj6ban kapott

felhatalmazis alapj6n a telepiil6si onkorm6nyzat mentesiti a hulladdksz6llit6sba

bekapcsolt ingatlantulajdonosokat a kozszolg6ltatisi dijfizet6si kotelezetts6g al6l , ds

ezfital b izto s itj a s zdmukra a kozszolg|ltat6s ingyenes s 6 gdt.

A kozszolg6ltat6 a kdzszolg6ltatAs dijht a24212000.(XII.23.) sz6mri Korm. rendeletben

meghat6rozott dijkalkul6ci6 alapjhn meghat6rozta. Az onkormdnyzat a

kozszolg6ltat6n6l felmeriil6 koltsdgeket, a kozszolg6ltatoval kotott kozszolg6ltat6si

szerzoddsben meghathrozott m6don 6s gyakoris6ggal szimira - mis fon6sb6l

megt6riti.

(l)

(2)



13.S

(1) Szab6lysdrt6st kdvet el 6s 30.000,-Ft-ig terjed6 pdnzbirs6ggal srijthat6, aki:

a.) hilztarthsi hullad6kot felhalmoz, jelen rendeletben meghathrozott felt6telektrjl eltdro
m6don kihelyez 6.$ (2), (3)

a t6rol6eddnyben htntartilsi hulladdkon kivtil m6s hulladdkot is elhelyez 7.$ (l)

a t6rol6eddny tisztftntart6si 6s fert6tlenitdsi kdtelezettsdgdt elmulaszda 8.g

a t6rol6ed6nyek t6rol6si hely6t nem tartja tiszt6n, tdlen a h6t6l nem tisztitja meg, a
begytijtds alkalmiival szennyezodott kozteriilet tisztit6s6r6l nem gondoskodik. 10.$
(2\

VI. fejezet

Fogalmak meghatrirozf sa

14.$

E rendelet alkalmaz6s6ban:

(l) Telepiildsi szil6rd hulladdk:
a.) h|ztartdsi hullad6k: az emberek mindennapi dlete sor6n a lakdsokban, valamint a
pihen6s, tidiilds celjira hasznflt helyisdgekben ds a lakoh1zak kdzos haszn6latu
helyis6geiben 6s tertiletein, valam int az intdzmdnyekben keletkez6,
b.) kozteriileti hullad6k: kdzforgalmri 6s zoldtertileten keletkezo,
c.) h|ztartdsi hullad6khoz hasonl6 jellegri 6s osszetdtehi
v6llalkoz6sokn6l keletkezo - kiildn jogszab6lyban meghathrozott
minostilo szil6rd hullad6k"

b.)

c.)

d.)

hulladek: gazdas|gi
- veszdlvesnek nem

(2) Kdztisztasiigi szolg6ltat6s: megrendelds, illet6leg megbiz6s alapj6n a k<jzteriiletek
tisztin tartisa, szew ezetek hulladdk6rt almatlanitilsi tev6kenys6ge.

(3) Tisztintartds. az egyes ingatlanok ds kozteriiletek tisztit6sa, h6- ds sikoss6gmentesitdse,
illet6leg pormentesitdse.
Kezelds: a telepiil6si szilird hulladdk osszegyrijtdse, 6tmeneti t6rol6sa ds a kijelolt
lerak6helyre val6 elsz6llit6sa.

(4) Nagydarabos hulladdk : a teleptildsen ahdztart6sokb6l a k6zszolg6ltat6s keretdbe nem
tartoz6, nem rendszeresen begl'tijtott, a kdzszolgilltatds kereidben rendszeresitett
gyrijtoeddnyzet mlreteit meghalad6 hulladdk.
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VII. fejezet

Zir6 rendelkez6s

1s.$

A rendelet kihirdet6se napj6n ldp hat6lyba. A rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejrileg hat|lyit
veszti az <inkorm6nyzat koztisztas6g fenntart6s6r6l, valamint az 6llatok tart6s6r6l sz6l6 311991

sz6mu rendeletdnek 3-7. $-a.

Vok6ny, 2003. 6prilis 9.

EvaLhszl6
polg6rmester

Dr. M6lingernd Halasi Zsuzsanna
korjegyzo

Dr. M6lingern6 Halasi Zstszsanna

korjegyz6


