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Vdr a d kd u i g O n k o rm dnyzat Kipvis e l6-tes t iil eti n e k

8/2001.(Wil.24. ) Onk. szdmfi rendelete

a telepiilisi szildrd hulladdk kezelisi hflzszolgdltatds iginybevdteldrfl

Vdrad kdzs,lg Onkormdnyzat Kdpvisel1-testi)lete a helyi rinkormdnyzatotcr6l sz6l6 tribbszrjr
m6dos{tott 1990. evi LXy. tdrvdny 16.$ (l) bekezdds, valamint a hulladekgazdatkoddsrot
sz6l6 2000. evi XLIII. tdrvdny 23.$-dban kapott felhatalmazds alapjdn az aldbbi rendeletet
alkotja:

A rendelet c6lja, hatrilya

r.$.

A rendelet c6lja a telepiildsi szil6rd hulladdk kezeldsdvel dsszefi.iggo - k6zszolg6ltat6s
ft16n megval6sul6 - kdtelez<i kozszolg6ltat6s szabillyoziuu 

- u k6ztisztai6g, a
kdzegdszsdgugyi rendelkez6sek betart6s6nak biztosit6sa, valamint az dpitett ds a
termdszeti drtdkek vedelme. A kotelezo kdzszolg6ltat6sra vonatkoz6 rendelkez6sek c6lja a
tev6kenys69 kisz6mithat6, biztons6gos ell6t6sa, a kcitelezetts6gek ellen6rizhet6sdge.

Yhtad kozsdg Onkormfnyzat Kepvisel6-testiilete kdzszolg6ltat6st szervez a teleptil6si
szi l6rd hullad6k rendszeres gyiij t6sdre, elsz6llit6s6ra.

V6rad kdzsdg kozigazgat5si teri.iletdn ldvo valamennyi ingatlan tulajdonosa, illetve
hasznil6ja ( a tov6bbiakban: tulajdonos ) az ingatlanon kiletkezo teleptildsi szil6rd
hullad6k dsszegyiijtdsdrol, elsz6llitdsrir6l ds 6rtalommentes elhelyezdsdrol e rendeletben
meghatilrozott m6don kdteles gondoskodni.

A kiizszolg6ltat:ls elLltrisa

2.$.

(l)'A testtilet a ko""sdg kdzigazgatdsi teriiletdn a telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos
kozszolgSltat6s ell6t6s6val a Ddl-Kom" Ddl-Dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Korl6tolt
Feleltlssdgti Tirsas6ggal (szdkhely 7632 Pdcs, Sikl6si rit 52.) bizza rn.giote. december
3l-ig hatrlrozott id6tartamra 6s egyben kiz6r6lagos joggal ruhizza fel-a k<tzszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatosjelen rendeletben eloirt feladaiok uegretr ajt6s6ra.

(2) A tulajdonos kdteles a Szolg6ltat6 6ltal nyujtott kozszolgiitatast igdnybe venni.

r ( i.ri

Mddositotta 3/2010.(v.3r.) renderet L$-a. Hatdryos 2010. junius I-jdver.



A kdzszolgiltatis ellitisinak 6s ig6nybev6tel6nek f6 szabflyai

3.$.

(1) A kdzszolg6ltat6s ell6t6sa rendj6nek 61ta16nos szab6lyaikdnt a kovetkezoket kell
6rvdnyesiteni:

a., a telepi.il6si szil6rd hulladdk gffit6se, t6rol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell eljirni,
hogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a kozteriileten, sem a sz6llit6 j6rmribe val6
iirit6skor ne sz6r6djon sz6t, ne porozzon, 6s egy6b m6don kdrnyezetterhel6st ne idezzen
elo.

b.,'u telepiildsi hullad6k gyijtdse 6s tfrol6sa csak z6rtan, gytijtoeddnyben, illetve m6s

eddnyzetben vagy ideiglenes t6rol6sra szolg6l6 berendezdsben ( a tov6bbiakban:
gytijt6eddny ) t6rt6nhet, a tov6bbi kezeldsnek megfelelo m6don elki.ildnitve. A sz6llit6s

heti egy alkalommal tdrtdnik.

(2) A szolg6ltat6 feladatai kiildndsen a kdvetkez6k:

a., a rendelet hat6lya al6 tartoz6 teleptildsi hullad6kot k<iteles rendszeresen gytijteni,

elsz6llitani,
b., a Szolghltat6 a kdzszolgdltatSssal risszefiigg6 tevdkenys6g6t mindenkor a vonatkoz6
jogszabAlyi eloir6sokban foglalt mtiszaki, kdzegdszsdgiigyi ds egy6b feltdteleknek

megfelel6en kdteles ell6tni,
c., kdteles tevdkenys6gdr6l a k6pviselS-testiiletnek 6vente egy alkalommal besz6molni,

d, gondoskodik az onkorminyzat intdzm6nyeitol ( Kulturh6z ), valamint a temet6ben

keletkez6 hulladdkok dijmentes elsz6llit6s6r6l.

(3) A tulajdonos alapvet<l kdteless6ge, hogy:

- a telepiil6si szil6rd hutladdk keletkezdsdt a lehet6 legalacsonyabb szinten tartsa,

a teleptildsi szil6rd hullad6kot az elszilllit6sra val6 dtvdtelig gytijtse, illetve t6rolja,

e rendeletben meghatirozott m6don 6s helyen az ingatlan6n keletkez6 telepiildsi szil6rd

hullad{k gyrijtdsardl, elsz6llitits6r6l, 6rtalommentes elhelyez6sdr6l gondoskodjon. A

rendeletben meghat6rozott telepiildsi szildrd hullad6kkal kapcsolatos kozszolg6ltat6s

esetdben kizhr 6lag a S zolg6ltat6 szol g6ltat6s6t veheti i g6nyb e,

a telepi.il{si szil6rd hulladdkot rigy kezelje, hogy az m6sok 6letdt, testi 6ps6gdt, egdszsdg6t

6s j6 kozerzetet ne vesz6lyeztesse, a telepiil6s term6szetes 6s 6pitett kdmyezet|t az

elkirtilhetetlen mdrt6ken feltl ne szennyezze, a ndv6ny- 6s 6llatvil6got ne kdrositsa, a

kozrendet 6s akozbiztons6got ne zavarja.

Mildositoua: I4/2002.(xII.1l)nk. szamilrendelet I.$.. Hatdlyos: 2003.ianudr l.



@) Az onkorm6ny zat kotelezetts d gei :

' a kiizszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 teleptildsi szilfurd hullad6k rendszeres osszegyiijtds6nek,
elsz6llit6s6nak megszervez6se,

- a teleptldsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdzszolg6ltatils dij6nak, vagy ingyenessdgdnek
me96llapit6sa.

- gdpkocsifordul6 helyek kialakit6srlt, biztosit5s6tkdteles biztositani,
- a gytijt6si napon ( t6li idoszakban ) a h6- 6s sikoss6gmentesitett irthill6zatbiztosit6sa,
- haladdktalanul bejelentse azokat a kortilmdnyeket, amelyek akadillyozz6k a Szolgiitat6t a

tevdkenysdg elvdgzdsdben,

- 3t|jekoztatja a lakoss6got, hogy a hulladdkt6rol6 gyrijtoeddnyekb e h1ztart1si hullad6knak
nem min6stil6, valamint mdrgez6, robban6, folydkony anyagot, illetve veszdlyes
hulladdkot nem lehet elhelyezni.

(5) A kozszolg6ltat6s ig6nybevdtele ingyenes.

A hullad6k gytijt6s6re 6s elszfllitisira val6 5tad,6sra szolgfl6 zsfkok hasznflatfval,
kezel6s6vel 6s elhelyez6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek

4.$.0

(l) A tulajdonosnak a gyrijtoeddnyt az ingatlanon beli.il ds - ha erre lehet6s6g van - vddett
helyen kell t6rolni.

(2) Tilos a gyrijt6eddnyben foly6kony, m6rgezo, robban6 vagy egy6b olyan anyagot
elhelyezni, amely veszllyezteti az elszhllitissal foglalkoz6k- vagy m6sok dlet6t, testi
6psdg6t vagy egdszs6g6t.

(3) A tulajdonos k<jteles a gyrijtoedenyrt a hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l a megjelolt idcjben,
kozteriileten, a gffitdstvlgzo g6pj6rmtivel megkozelithet6 es az uritdsre alkalmas helven
elhelyezni.

(4) A kihelyezett gytijttieddny nem akaditlyozhatja a jdrmti- 6s gyalogos forgalmat ds
elhelyez6se egydbk6nt sem j6rhat baleset vagy k6rokoz6s veszdtyenet Jt,iiAereiuel vagy
m6sok j6 kdzerzetenek, illetve a telepiildskdpnek indokolatlan^iguuur6s6val.

M6dositotta: 12/2001.(ru.13.) O.nk. szdmil rendelet 2.9.. Hatdlyos: 2002. janudr t.
M\dositotta: I 2/2001.(xIL t 3.) )nk. szdmi rendelet 3.g.. Hatdiyos: 2002. januar I.



A kiizszolg6ltatis r6sz6t k6pez6 lomtalanitfssal kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

s.$.

(1) A Szolg6ltat6 dvente egy alkalommal lomtalanit6si akci6t szervez az onkormhnyzattal
egyeztetett, illetve M dnkormdnyzat 6ltal megjekilt idopontban. A lomtalanit6s a

hiztartilsban keletkez6 szok6sos mennyis6gen feltili telepiil6si szilird hullad6kokra ds a

nagymdrehi berendez6si tirgyak ( britorok, hhztartilsi eszk6zdk ) elsz6llit6s6ra terjed ki
tdritdsmentesen.

(2) A lomtalanit6s keretdben elsz6llit6sra kihelyezett hulladdkot rigy kell elhelyezni,hogy az a

j6rmri- 6s gyalogos forgalmatne zavarja, a zrildteriileteket 6s a novdnyzetet ne kdrositsa,

tov6bb6 ne jdrjon baleset vagy k6rokoz6s vesz6ly6nek eloid6zds6vel.

(3) A lomtalanitis nem terjed ki vesz6lyes, illetve kommun6lis hulladdklerak6ban nem

kezelhetri ( trhgya, 6llati tetem ) hulladdkok, 6pit6si tormel6kek ds v6llalkoz6i
tevdkenys6gb6l sz6rmaz6 hullad6k elsz6llit6s6ra.

Vegyes 6s zirb rendelkez6sek

6.$.

(1) 5

(2) Jelen rendelet 2001. szeptember 1. napj6n l6p hat6lyba.

Kiss Istvin
polg6rmester

A rendelet kihirdetve:2001. augusztus 24.

Hajas Endre
k0rjegyz6

s Hatdlyon kivi)t helyezte 8/2012.(V1.4.) rendelet i.$-o. Hotdlyos 2012. junius 4-dtcil'



Hajas Endre
kiirjegyz6


