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V6m6nd kiizs6s Onkorminvzata
6. /2OO3. /III.2O. / sz6mri rendelete

a telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos
hullad6kkezelGsi helvi kiizszolsiltatdsr6l

Vemend kozseg Onkorm6"nyzatanak Kepviselo-testulete a helyi
onkormanyzatokrol szolo modositott es kiegeszitett 1990. evi LXV. torveny 8.

S. (1) bekezd6s6ben, valamint a hulladekgazdtikodAsrol szolo 2000. evi XLIIL
torveny (HSt.) 21. S. (1) bekezdeseben kapott felhatalmazAs alapjan az aldbbi
rendeletet alkotja.

I.

Altalenos rendelkez6se k

1. S.

Vemend kozseg OnkormAnyzata (a tovdbbiakban: Onkormdnyzatl a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladekkezelesi kozszolgdltatdst szenlez a
telepillesi szilArd hulladek rendszeres gnijtesere, elszAllitAsAra,
artalmatlanitAsara es kezeles6re, 6s ezen tevekenysegek e1l6,t6.s5.ro1 kotelezo
helyi kozszolgaltatAs utj 5.n gondoskodik.

AkozszolgAltat6.s celja akoztisztasag, a telepulestisztasag biztositAsa, a
kozegeszsegtiry, valamint az epitett es termeszeti kornyezetvedelme. A
kotelezo kozszolgaltatasra vonatkozo rendelkezesek celja akozszolgS,ltatds
kisz6rmithato, folyamatos es biztonsAgos ellatAsa, a tevekenyseg
ellenorizhetosege.

A telepulesi szilS.rd hulladekkal kapcsolatos helyi kozszolgaltatds Vemend
kozseg mindenkori kozigazgatAsi teruletere terjed ki.

A telepul es kozigazgatdsi teruleten levo valamennyi ingatlan tulaj donosa,
birtokosa, v&5l hasznAloja (a tovdbbiakban: ingatlantulajdonosl az
ingatlanan keletkezo telepulesi szilArd hulladek grujt€serol es annak a
be $ruj te se re fe lj o go sito tt e s en ged€llyel rend elkezo hulladekkezelonek
torteno dtadS.sAroI az e rendeletben meghatArozott modon koteles
gondoskodni.



Tilos a hulladekot elhagrni,
eltero modon - felhalmozni,
kezelni.

A telepules klzigazgatdsi
kapcsolatos kotelezo helvi
O nkorm5. ny zataj o go sult

- a grtijtes, a begrujtes, lerakAs szabdlyaitol
ellenorizetle n korulme nyek k6 ztitt e the lyezni,

teruleten a telepulesi szildrd hulladekkal
kiczszolgttltat6.s teljesitesere Vemend Kozseg

2. S.

(I) Az Onkormdnyzat a hulladekgazd,iikoda.si feladatainak elldtdsa
erdekeben e gruttmukodik Feked Kozse g O nkorm6. ny zatav al

(21 Az egruttmukodes tartalmAt es feltetelit kulon szerzod,es ri)gziti. Az

3. S.

E rendele t alkalmazasAban :

1' telepul6si szilArd hulladek: a hAzta.rt6:sokb oL szarmazo - rend.szeresen
Y"ry alkalmilagk€pzldo - szildrd hulladek, illetole g ahAztartAsi hulladekhoz
hasonlo jellegu es osszet6telti, azzal egrutt ke zelheio m6s hul1ad6k, kiveve az
9{9b jogszabAlyokban megh atarozottveszelyes hulladekot 6s a radioktiv
hulladekot;
2. hdztartds: a lakas, pihenes, udules celjait szolgalo ingatlan, fuggetlenulattol, hory az adott ingatran magan (ktil6;) tulajdonb"ri,o.g, ioro"tulajdonban van-e;
3' lomtalanitAs ala tartozo telepulesi szilard hulladek: az azalkalmilag
kepz6ddtt vagr felhalmozodott telepulesi szilard hulladek, amely akozszolgdltatdst veg.z6 Szolgdltato altal rendszeresitett grujtciedenyzetben
merete vary mennyisege miatt nem helyezheto eI;
4. ingatlantulajdon os: az a term6szetes vag, jogi szemely, illetve jogi
szemelyiseggel nem rend elkezo szerv ezet, ;ki"& / amerynek ingatlanantelepulesi szilArd hulladek keletkezik;
5' drtalmatlanitohely: a telepulesi szildrd hulladek ArtalmatlanitasAt
szolgalo, kizatolag erre a celra letesitett es az Onkormd nyzatAltal kijelcilt
lerakohely, letesitmeny;
6. hasznositohely: telepulesi szilard hulradeknak vagr varamely
osszetevojenek a termelesben va€y a szolgdltatasban torteno felhasznaldsdra
szolgAlo, kizdr6lag erre a celra leiesitett es az onkormAnyzataltai errekijelcllt letesitmeny;
7' hulladekkezelo: aki a telepulesi szilard hulladekot gazdasdgi tevekenysege
koreben az ingatlan tulajdonosdtol atveszi, b egrujti, ilszallid-a, tarolja,
hasznositja, illetve Artalmatlanitja;
8. hulladekkezelesi tevekenyseg: a hulladek ryujtese, begrujt6se, szAllitdsa,
elokezelese, tarol6.sa, hasznositasa es drtalmatlanitdsa;
9' hullad€kgazdilkodS.s a hullad6kkal osszefuggci tevekenysegek rendszere,
bele€rtve a hulladek keletkezesenek rne geroz€"=.i, .,'.nrryise genek e s
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veszelyessegenek csokkentes6t, kezeleset, ezek tervezeset es ellenorzds€t, a
kezelo berendezesek es letesitmenyek uzemelteteset, bezarast,
utogondozasat, a mukodes felhagrdsat koveto vizsgdlatokat, valamint az
ezekhez kapc solodo szaktanac sadAst e s oktatAst;
10. szolgAltato: Vemend kozseg kozigazgatAsi teruleten a telepulesi szilard
hulladekkal kapcsolatos helyi kozszolgttltatAs elldtdsdra az e rendelet szerint
ktzar olago s an felj o go si to tt hullad €kkezel6 ;

11. hulladekkezelesikozszolgaltatAs: a jelen rendelet 3. S. (1) pontjriban
megjelolt telepulesi szilard hulladeknak a feljogositott Szolgdltato tiltal az
ingatlantulajdonosoktol torteno rendszeres begrujt6se, elszAllitdsa, tarolasa,
artalmatlanitAsa e s hasznositAsa (a hullad ek kezel€se), illetoleg kezell
letesitmeny uzemeltetese, mukodtet6se.

4.S
Az 6 nko wn6:ny zat ko zszolgiltatissal kap csolato s fe la datai

(l) Az OnkormAnyzat az ingatlantulajdonosoknAl keletkezcj telepulesi szilArd
hulladek kezelesere hulladekkezelesi kozszolgaltatdrst szervez es tart fenn.
Feladata e tekintetben kulonosen:

a.l a helyi kozszolgttltat5.s korebe tartozo telepulesi szilard hulladek
rendszeres begrujt6s6nek, elszallitdsanak es Artalmatlanitasanak
megszervezese;
b./ gondoskodas a telepulesi szilArd hulladek elhe|yez€sere szolgalo
artalmatlanitohely, hasznositohely kialakitdsarol, fenntartasarol,
uzemelteteserol, megszunteteserol, illetve rekultivdciojdrol,
c.l a telepulesi szilArd hulladekkal kapcsolatos e$/es, ajogszabd.lyban
me ghatar ozott hatos6gi j ogkorok grakorlAsa,
d.l a kozszolgitltat6.ssal osszefugg6 - egreb jogszabdlyban nem rend ezett -
onkormA ny zati feladat- e s hat5.skor me gAllapitasa.

(2) A kozszolgdltatits a kozszolg6.ltatAs ell6.tdsdra feljogositott Szolgdltato
szdllitoe s zkoz€hez re nd szere sitett gruj toedenyben, a kozte ruleten v agjr az
ingatlanon osszegruijtott, €s a SzolgS.ltato rendelkezesere bocsatott, a jelen
rendelet 3. S. 1. pontjAban megjelolt telepulesi szilard hulladek elhelyezes
celjdbol torteno rendszeres elszallitAsara terjed ki.

(3) Az Onkormanyzat a telepulesi szildrd hulladekkal kapcsolatos
fe ladatainak me gvalo sit6.sa soran, a hullade kgazddlkodas torvenyben
megfogalmazott celjainak el6r6se erdekeben egruttmukodik mas telepulesi es
tersegi onkormanyzatokkal.

Az ingatlantulajdonos kiitelezetts6gei

s. s.

(1) Az ingatlantulajdonos koteles az ingatlanan keletkezo telepulesi
hulladekot az e rendeletben meghatarozott modon es helyen gru.iteni,
tov5.bbd. hasznositdsdrol vary ArtalmatlanitasArol gondoskodni.
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Alapvet6 kotelessege e tekintetben, hogr:
a.l a telepulesi szildrd hulladekot - kulonos tekintettel a hulladek tovdbbi
kezelesere - elszdllitasra valo atvetelig grujtse, illetve tarolja,
\.1 az ingatlanAn keletkezti telepulesi szilArd hulladek kezelesere az
Onkormanyzat altal szentezett k6zszolgAltatdst veS/e igenybe, illetve a
hulladekot a begrujtesre e rendeletben feljogositott hulladekkezelonek
adja 5.t,
c.l a hulladek Srujtese sorAn megfelelci gondossaggal jArjon el annak
erdekeben, hogi a hulladek mAsok eletet, testi epseget, .ge" zseget es jo
k6zetzetet ne veszelyeztesse, a kozseg termeszetes es epitett kornyezetet
ne szennyezze, a noveny - es AllatvilAgot ne karositsa, a kozrendet es a
kozbiztonsagot ne zav arj a,
d.l az ingatlanS.n keletkezo hullad€k mennyiseget alacsony szinten tartsa.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles a Szolga.ltatonak bejelenteni, ha
tulajdonvaltozas, vary egreb ok folyt6n a kozszolgdltatAs igenybe
vetelere kotelezett€ valik; meg kell jelcilnie eryben az ingatlanon
vArhatoan keletkezci hulladek mennyiseget.

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdesben foglalt
kotelezetts€g az olyan be6pitetlen ingtlana tekinteteben, ahol nem
tartozkodik es hulladek sem keletkezik.

{4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanAn telepulesi szitArd
hulladek keletkezik, de az ingatlana egridejtileg gazddlkodo szervezet
cegnyilvantartasaban bejegrezett szekhelyeul, telephelyeul vary
fioktelepeul is szolgal, koteles a telepulesi szilArd hulladekot
elkulonitetten grujteni es arra a kozszolgdltatdst ig6nybe venni,
felt6ve, hory az ingatlanon keletkezett osszes telepulesi szilard
hulladekra nem a helyben szewezett kotelezo kozszolgaltatdst veszi
igenybe.

il.

A hullad6kkezel6si helyi kozszolgiltatds elldtdsdnak rendje,
a ki5zszolgiltatds ktitelez6 ig6nybe v6tele

6. S.

(ll Az ingatlantulajdonos koteles a
kozszolgdltatdst ig€nybe venni.

Szolg6ltato Altal nyujtott

(2) A helyi kozszolgdltat6.s koreben az ingatlantulajdonos es a SzolgAltato
kozotti jogviszonyt a telepulesi szildrd hullad6kra vonatkozo
kozszolgaltatAs eseteben aa a teny hozza letre, hory a SzolgAltato az
ingatlantulajdonos szamara a kozszolgdltatAst felajAnlja, illetve a
kbzszolgdltat6.s te lj e site se re re nde lkez€ sre 6.11.
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(41

(s)

(3) A hulladekszAllitds minden heten hetfoi napon tortenik.

A hulladek begrujtes6nek, elszdllitAsanak rendjeben bekovetkezo
valtozas eseten az )nkormanyzat a lakossagot ertesiti.

A telepulesi szildrd hulladeknak nem minosul6 hulladek
keletkezesenek teny€t az ingatlantulajdonos koteles az
O nkorm5. nyzatnak bej elenteni. A bej elente sben az, ingatla.ntulaj dono s
koteles megjelolni azokat a korulmenyeket, amelyek miatt az adott
hulladek nem minosul telepulesi szilArd hulladeknak, tovabb6. azokat
az intezkedeseket, amelyek utj5,n a hulladek kezeleserol gondoskodik.

A SzolgAltato 6s az ingatlantulajdonos jogaira es kotelezettsdgeire,
valamint a kozszolgdltat6.s teljesitesere vonatkozo szerzodes tartalmi
elemeire a jelent rendelet 7. $-6.ban foglaltakat kell alkalmazni.

Amennyiben a jelent rendelet 3. S. 1. pontjAban meghatArozott
telepulesi szildrd hulladeknak nem minosulo hulladek Arusito,
szolg6rltato vagr egreb gazdasagi tevekenyseg folytan - kozteruleten
keletkezik a tevekenyseg vegzesdre kiadott kozterulet-haszn6.lati
hozzajarulAs, illetve engedely birtokosa koteles az Onkormanyzatnak
bejelenteni, hory hulladekAnak kezeleserol hogran gondoskodik. A
kozeterulet-hasznalati };ozzajarulas, illetve enged6ly megad6.s5.t az
OnkormAnyzat az dltala szewezett kozszolgAltat5.s igenybevetelehez
kotheti.

(81 Az (1) bekezdesben meghatArozott ingatlantulajdonosokra a Hgt. 51 . S.
(1) bekezdeseben foglalt kotelezettseg nem terjed ki; a n5.luk keletkezo
hulladekok nyilvAntartAsarol es bejelenteserol a Szolg6.ltato a kulon
j o gszabd.lyokban me ghatar ozottak szerint gondo skodik.

A hulladEk gytijt6s6re 6s elszdllitdsra val6 dtadisira szolgil6
gyiijt6ed6nyek rendelkezEsre bocsitisival kapcsolatos jogok 6s

kiitelezetts6gek

7. S.

(1) Az ingatlantulajdonos a telepulesi szildrd hulladek grujtesere, illetve
elszAllit6,sAra a Szolgdltato szdllitoeszkozehez rendszeresitett
grujtoedenyt, valamint - a Szolgdltato 6.ltal rendelkezdsre bocsAtott
grujtoedenyzet urtartalmat meghalado mennyisegu alkalmi hulladek
grujtesere - a SzolgAltato dLltal rendelkezesre bocsdtott es azonosito
jellel ellAtott m5"s grujtoeszkozt koteles igenybe venni.

(6)

(71
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(1)

(21

8. S.

Az ingatlantulajdonos a grujtoedenyeket az ingatlan teruleten belul
koteles elhelyer?ni. Gyujtoedenyt kozteruleten tartosan elhelyezni
kizdrolag az OnkormAnyzat rendeleteben szabalyozott kozterulet-
hasznAlati hozzajarulas, illetve a vonatkozo szabdlyok szerinti
kozterulet-hasznAlati enged€ly alapjdn lehet.

Az ingatlantulajdonos koteles az atvett grujtoedenyeket a hulladek
elsz61lit5.sa celjabol a Szolgdltato altal megjel6lt idopontban a
koztruleten a begruj tes t v egz6 gepj armuvel megk i)zelithet(i es uritesre
alkalmas helyen elhelyezni. A Srujtciedenyt legfeljebb a sztilitasi napot
megelozo napon, 18 orAtol lehet kihelyezni a kozteruletre, kiveve a
tartosan engedely ezett elhelyez6st.

A hulladek elszallitasa celjabol kihelyezett grujtoedeny fedelenek - akozterulet szennyezesdnek elkerulese .ralteu.tr lecsukott
S.llapotban kell lennie. A hulladekot a grujtoedenyben u$/ kell
elhelyezni, hogr az edeny mozgatasakor es uritesekoi ,r. 

"roiodio.r,valamint a gepi uritest ne akadaryozza. A kihelyezett grhjtoedenybol
guberAlni tilos. A kihelyezett grujtcied€ny n.* 

^k" 
aatyoZnitia a jarmu

es gralogos forgal*1,, es elhelyezlse egrebkent sem jarhat bi.leset,
vary kdrokozas veszelyenek ekjidezesevel.-

(3)

(1)

(2)

e. s.

Az ingatlantulajdonos koteles gondoskodni a
tisztantartdsdrol, fertritleniteserrll, rendeltetesszeru
valamint kornyezetuk tisztantartasArol.

A szabalyszeruen kihelyezett ryujtoedenyek
esetlegesen keletkezett szer.rryezodes takarit6.sdrol
koteles gondoskodni.

grujtdedenyek
haszndlatarol,

uritese sordn
a SzolgAltato

(3) A szolgaltato koteles a taroloedenyek kiuriteset kimeletesen,
elvdrhato gondossaggal elveg ezni.

10.s

(1) A Szolgaltato tulajdondt k€pezo, az ingatlantulajdonos rendelkezesere
bocsS.tott, VAs dltala berbe vett, illetve ;" ingatlantulajdonos
tulajdonat kepezo rendeltet6sszeruen hasznalt grujtoeae.ry.t a
Szolgdltato hibajabol sz6.rm azo - szukseg szerinti iavitasarol, cserejerol
es esetleges p6tldsArol az ingatlantulajdonos bejelentdse alapjan a
SzolgAltato koteles gondoskodni. Az elhasznAlodott, etoregedett
ryujtoedenyek hasznalatabol szarmazo kArokat a SzolgAltatonak- nem
koteless6ge megt6riteni.
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(2) A Srujtoed€ny rendeltetestol elter6 hasznAlata, valamint eltunese, va5/
megsemmisulese miatt keletkezett k6,rt az ingatlantulajdonos koteles
viselni. A Szolgdltato kdrAt az ingatlantulajdonos a kAr bekovetkezt€t6l
szAmitott harminc napon belul koteles megteriteni.

1r.s.

(1) A grujtoedenyben elhelyezheto telepulesi szilArd hulladek sulya:

a. 110 literes grujt6edeny eseteben legfeljebb 25 kg,
b. 24O literes grujtoedeny eseteben legfeljebb 5O kg,
c. 110O literes grujtoedeny eset€ben legfeljebb 205 kg lehet.

(2) Ha a grujtoedenyben olyan nedves hulladekot helyeztek el, arnely az
edenyben osszetomorodott, vary befagrott, illetve az ed€nyben levo
hulladekot ugr osszepreseltek, hory emiatt az edenyt uriteni nem
lehet, az ingatlantulajdonos a SzolgAltato felhivAsAra koteles az ed6nyt
urithetove, illetve hasznalhatova tenni. Koteles tovAbbd az ig okozott
esetleges kArt megteriteni.

(3) Tilos grujtciedenybe folyekony, m€,rgezo, t'hz- es robbanAsveszelyes
anyagot, Allati tetemet, vary egreb olyan anyagot elhelyezni, amely
vesz€lyeztetheti a begrujtest, uritest vegzo szemelyek, vary mAs
szem6lyek eletet, testi epseget, egeszseget.
Tilos tovabbd a ryujtoedenybe ko- es epulettormeleket es eryeb olyan
nagrobb terjedelmu es sulyu tArgrat elhelyezni, amely megrongalhatja
a grujtoberendez6st.

(a) Ha a SzolgAltato alkalmazottai megAllapitjak, hory a taroloedenyben a
(3) bekezd6sben megjelolt anyagot, tS.rgrat helyeztek €1, vary az
tultoltott, a kiuritest jogosultak megtagadni. Az emiatt el nem szAllitott
hulladek el szallitAsS.rol az tngatlantulaj dono s kotele s gondo sko dni.

A hulladGk elhelyez6s6vel, irtalmatlanitisdval, illetve
hasznositisival kapcsolatos rendelkezdsek

12.S.

A telepulesi szil6.rd hulladek elhelyezeset, 5.rtalmatlanitAs5.t es
hasznositasdt a SzolgAltato kizdrolag az erre a celra kijelolt
letesitmenyben illetve a kozszolgaltato altal alkalmazott egreb,
jogszabalyban megengedett modon, a vonatkozo eloir6r.sok €s
uzemeltetesi szabalyok szigoru betartasAval vegezheti.

A hulladek artalmatlanit6sarol, illetve hasznositdsdrol a Szolgdltato
koteles gondoskodni"

(1)

(2)
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13.S.

Az ingatlantulajdonos az ingatlanAn alkalmilag keletkezett telepulesi szilard
hulladekot - alkalmankent - legfeljebb evi 3 m3 mennyisegben - a 12. S. (l)
bekezdeseben meghat5.rozott letesitmenybe maga is llszallithatja, 6;
dij mente sen elhely ezheti.

A lomtalanitds ali tartoz6 alkalmi hdztartisi szilird hullad6kra
vonatkoz6 kiiliin rendelkezdsek

14.S.

(1) A jelen rendelet 3. S. 1. pontjdban meghatarozott hulladekra ndzve a
lomtalanitAs megszervezeserol es lebonyolitdsdrol a Szolgaltato
gondoskodik.

(21 A hulladek elszdllitAsAt, Artalmatlanitasat, illetve hasznositAsdt a
SzolgAltato v€gzi.

(3) A hulladekot az ingatlantulajdonos a Szolgdltato altal elozetesen
megjelolt id6pontban helyezheti ki elszdllital celjabol arra a helyre,
amelyet a SzolgAltato elozetesen megielolt.

$l Az elszdllitando hulladekot ugr kell elhelyezni a kozteruleten, hogr az
a jarmu es Sralogos forgalmat ne akadAlyozza, a zoldteruleteket €s a
nov€nyzetet ne karositsa, illetve ne jarjon baleset, vary karokozas
veszelyenek eloidez6 sevel.

(5) A Szolgdltato az (1), (3) es (a) bekezdesben foglalt elcjirAsoktol elter6
modon, szabAlytalanul elhelyezett hulladekot koteles - kulon dijfizeteselleneben elszdllitani. Ha a kulon dij megfizetes6re kotelezett
szemelye nem allapithato ffi€g, a Szolgttltato a szamlat a telepulesi
onkormS. ny zatnak nyuj tj a be.

A hullad6kkezelGsi kiizszotgdltatisi dij
ls. s.

Vemend kozseg k6zigazgatlsi teruleten az
kitzszolgitltatdsi dij fizetes6re nem kotelezettek.

ingatlantulajdonosok

A kdzszolgiltatds telje sit6s6 ne k sziinetelte t6 se

16.S.
A hulladekkezelesi helyi klzszolgaltatAs teljesitese csak a torvenyben,
vary korm6nyrendeletben meghatarozott esetekben szuneteltetheto,
illetcileg korlAtozhato.
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III.

A telepiil6si szilird hullad€kot €rintti k6zszolgiltatisra vonatkoz6
kiiliin szabdlyok

17.S.

(I) Gazdekodo szervezet akkor koteles a kozszolgdltatas igenybevetelere,
ha a gazdasAgi tevekenysegevel osszefuggesben keletkeze[t telepulesi
szildrd hulladekanak kezeleserol

a. a Hgt. 13. $-dban foglaltaknak megfeleloen nem gondoskodik,
vary

b. azotl a telepulesen, ahol a gazddlkodo szervezet telepulesi szilArd
hulladeka keletkezik, kozszolgttltat6.s kereteben nyujtott
telepulesi hulladekkezeles a klrnyezetvedelmi felugreloseg
altal igazoltan kornyezeti szempontbol a Hgt. 13-g-aban
me ghatAr ozottaknal lenye ge s en kedv ezobb me goldds sal tortenik.A kornyezetvedelmi feluryel6seg eljdrdsdt az koteles
kezdem€nyezni, aki a klzszorgdrtatdst nem kivanja igenybe
venni. Az eljdrds jogeros befejezeseig a kiSzszolgitltatd"s igenybe
vetele kotelezo.

(2) Azok a gazdalkodo szewezetek, ameryek a ki)rnyezetvedelmi
felugreloseg dltal engedelyezett telepulesi szilArd hulladek
artalmatlanitasara alkalmas hulladekkezelesi berendezessel,
letesitmennyel rendelkeznek, a jeren rendelet s. s. (l) bekezdese
szerinti kotelezettsegek alol mentesulnek, ha a tevekenyseguk soran
kepzodott telepule si szilArd hultadekuk artalmatlanitas irol Tzekben a
berendez6sekben, letesitmenyekben gondoskodnak.

(3) Azok a gazdtlkodo szervezetek, amelyek a kotelezo kozszolgitltatdst
nem veszik igenybe, a kulon jogszabdlyokban meghat6.rozott modon es
tartalommal kotelesek a tevekenyseguk soran keletkezo hulladek
mennyiseget es osszetetelet fajtdnkent nyilvAntartani, az dltatuk
v€gzett kezelesrol, a kezelt es a kezeles eredmenyebol szarmazo
hulladekokrol nyilvAntartasi, a kezelSletesitmenyek mukodeserol
uzemnaplot vezetni, 6s ezekrol a hatos6.goknak bejelentest tenni. A
gazddlkodo szerve zetek a kozszolgaltatAs ala nem tartozo hulladekok
mennyiseg€rol, osszetetelerol, keletkezes6nek forrasarol es
kezelesenek modjArol kotelesek az OnkormS.nyzatot tdjekoztatni. Ha a
gazdifrkodo szervezet e tajekoztatdsi kotelezettseget elmulasztja, a
kozszolgaltatAst koteles igenybe venni.
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(1)

(2)

rv.

A hullad6kkezelGsi helyi kozszolgriltatris ali nem tartoz6 telepiil6si
szildrd hulladGkkal kapcsolatos tev6kenys€g eltdtisinak rendj6re

vonatkoz6 el6irisok

18.S.

A hulladekkezelesi kozszolgdltatds az ingatlanon folytatott ipari,
kereskedelmi, szolgdltato €s egreb gazdasAgi tevekenyseg, valamint a
kozintezmenyek mukod6se sorAn keletkezett hulladekra nem terjed
ki. Ezen hulladekfajtAk eset6ben az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13.
S. (1) bekezdeseben megjelolt, a hulladek termelojere es birtokosara
vonatkozo szabdlyok szerint kell eljdrnia.

A hulladek termel6je, birtokosa a tev6kenysege grakorlasa sorAn
keletkezo , vary mAs modon a birtokAba kerulo hulladekot koteles
grujteni, tovAbbA az ArtalmatlanitasAr6l vagr a hasznositasarol
gondoskodni.

Az artalmatlanitasra, vag/ hasznositAsra vonatkoz o kotelezettseget a
hulladek termeloje, birtokosa

a. jogszabAlyokban meghatArozott felteteleknek megfelelo
artalmatlanito, vary hasznosit6 eljArAs, berendezes,
l6tesitmeny alkalmazasaval sajdt maga teljesiti, vary

b. az erre feljogositott es engedellyel rendelkezo
hulladekkezelonek torteno Ataddssal, a kezeles koltsegeinek
megfizet1s6vel telj esiti.

Az (1) bekezdesben megjelolt hulladekot az OnkormAnyzat 6.1tal
kijelolt, tovAbbd egreb, kornyezetvedelmi hatosS.gi engedellyel
rendelkezo artalmatlanitohelyre, vary hasznositohelyre a hulladek
termeloje, birtokosa kulon engedely nelkul maga is elszAllithatja.
Amennyiben a hullad6kot jellege vagl osszet6tele miatt az egreb
Artalmatlanitohely nem veheti at, annak elhelyezesere a kijeldlt
artalmatlanitohelyet kell igenybe venni.

A hulladek elszAllit6.sa sorAn olyan gondossaggal kell jd.rni, hogr a
hulladek a szAllitojArmube torteno uritesekor, illetoleg a szAllitas
folyamS.n ne szorodjon es mAs kornyezetterhelest ne td€zzen elo.
Sz6.11itAsb61 eredci szennyezod6s eset6n a hullad€k eltakaritAsArol, a
terulet szennyezodes-mentesiteserol, valamint az eredeti kornyezeti
dllapot helyreAllitAsdrol a hulladek termeloje, birtokosa, illetoleg az
ingatlantulaj donos koteles gondoskodni.

A hulladek elszdllitdsahoz egrebekben hulladekszAllitS'si
tevekenysegre a SzolgAltaton kivul, kornyezetvedelmi hatosAgi
engedellyel rendelkezo gazddlkodo szervezetet is igenybe lehet venni.

(3)

(4)

(s)

(6)
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(71 GazdilJkodo szervezet igenybe vetele mellett torteno szdllit6.s esetdn a
gazddlkodo szervezet, saj6.t szallit6.s eseten pedig a hultadek
termeloje, birtokosa, illetoleg az ingatlantulajdonos az atvett, illetve
dtadott hulladek mennyiseget es osszetetelet a kulon
jogszabAlyokban meghatarozott modon 6s tartalommal koteles
fajtAnkent nyilvAntartani es errol a hatosdgoknak bejelentest tenni.

A (7) bekezdesben eloirt kotelezettseg - a kulon jogszabAlyokban
meghatarozottak szerint mind a kijelolt Artalmatlanitohely
uzemeltetojet, mind pedig az egy€b artalmatlanitohely tulajdonosAt
(uzemeltetojet, haszndlojat) is terheli.

Ha a hulladek termeloje, birtokosa a hulladekot sajAt maga a kijelolt
artalmatlanitohelyre szdllitja, a hulladek 6.taddsdval egridejuleg,
szamla ellen6ben dijat koteles fizetni azizernelteto reszere.

le.s.

(1) Ha az ingatlantulajdonos a kozszolg6.ltatd.s ala nem tartozo hullad€k
elszdllitAsAval a Szolg6.ltatot bizza ffi€g, a megrendeles es a
szolgAltatds felteteleiben torteno meg5,llapod6.suk alapjdn a
SzolgAltato a megjelolt idopontra vary idotartamra a megjelolt
mennyisegu, 6s osszetetelu hulladeknak megfelelo grujtoedenyt az
ingatlantulajdonos rendelkez€.sere bocsAtja, a hulladek elszdllitAsAt
elv€gzi 6s gondoskodik a kijelolt 5.rtalmatlanitohelyen torteno
elhelyezesrol.

(2) Az ingatlantulajdonos a SzolgAltato rdsz€re a meg6.llapodasban
kikotott dijat koteles megfizetni.

20. s.

A kozszolgaltatds al| nem tartozo hulladek szAllitdsa esetdben a
hulladek termeloje, birtokosa, illetoleg az altala szdllitdsra igenybe
vett gazdiikodo szervezet koteles a kozterulet tiszt6.ntartasara
vonatkozo jogszabAlyok szerint elj5.rni.

A hulladek termeloje, birtokosa koteles gondoskodni a kozterulet-
hasznalati hozzajarulas, illetve engedely megszerzeserol, ha a
hulladek osszegrujtesere szolgAlo kontener a kozteruleten 24 orat
meghalado idotartamra kerul kihelyezesre. Koteles gondoskodni
tovdbbd a kontener kornyezetenek folyamatos tisztantartasArol, a
kontener telitodese eset6n annak haladektalan elszallitasarol.

(3) A szdllitAst vegzo gazdAlkodo szervezet a kontenert koztertileten a
kozuti es a gralogos forgalom biztons6rgAt nem vesz€Lyezteto modon
helyezheti el, maximum 8 ora idotartamig.

(8)

(e)

(1)

(2)
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(4) Kozteruletre kihelyezett kontdneren el nem tAvolithato modon, jol
lAthatoan fel kell tuntetni a hulladek termelojenek, birtokosAnak,
illetcileg a szdllitAsra ig€nybe vett gazdalkodo szervezetnek nevet,
c6gnevet, cimdt, telefonszdmdt 6s a kontdner azonosito szamat.

v.

Szabdlys6rt6sek
21. S.

(1) A jelen rendelet 3. S. 8. pontjS,ban meghatarozott hulladekkezelesi
tevekenyseg - a Hgt-ben meghataro"ottak szerint kizarolag a
kornyezetvedelmi hatosdg engedelyevel vegezhetcj.

(21 Aki a kornyezetvedelmi hatosdg engedelyehez, vagr hozzajarulasahoz
kotott tevekenyseget engedely vary hoizitjdrulas-nelkul vegez, vary
vegeztet, illetve a kitrnyezet elemeit a kr.ilon jogszabdlyokban
meghatarozott modon terheli, illetve szennyezi, ""ry az egreb
klrnyezetvedelmi eloirAsokat mas modon megszegi, szabAlysertest
kovet el 6s 150.000.- Ft penzbirsdggal sujthato.

(3) Aki a telepul6si onkorm anyzat altal szerv ezett k6zszolgaltatAs kor6be
tartozo tev6kenyseget jogosulatlanul vegzi, szabAlyserftst kovet el es
150.000.- Ft-ig terjedo penzbirsdggal sujthato.

(4) Aki telepulesi szilArd hulladekot a kozteruleten engedely nelkul lerak,
elhelyez, illetoleg nem a kijelolt rerakohely.tt ,"k le, vag, heryez el',
szabalysertest kovet el es loo.ooo.- n1-ig terjed6 pEnzbiisaggai
sujthato. Ezen szab5.lysertes miatt helyszini biisag is kiszabhaio,
melynek osszege 500- 10.000.- Ft-ig terjedhet.

(5) Aki tAroloedenyt a jelen rendeletben meghatAr ozott feltetelkt6l
elteroen helyez ki, illetve rendeltetestol eltercien hasznAl, nem
h6ztartdsi hulladekot rak a tartdlyba, rothado, buzos hulladek
elszdllitdsdrol 6s Artalmatlanitdsarol nem gondoskodik, szabdlysertest
kovet el es 30.000.- Ft-ig terjedci penzbirsaggal sujthat6.

(6) Penzbirs5-got,_illetve a helyszini birsagot szabalysertesi hatosag, a ra
vonatkozo kulon jogszabdly alapjdn szabja ki.

Altalinos jogi felel6ss6g

22.5.

Aki tev6kenysegevel, vary mulasztasAval a hulladekgazdalkodAsi
jogszabAlyokban vag rea vonatkozo hatosdgi hatdrozatban foglait

12



kotelezettseget megszegi 6s ezzeL a kornyezetet vesz€lyezteti, szennyezi, vary
k6"rositja, V&S tevekenyseget a kornyezetvedelmi eloirasok megszegesevil
folytatja, a Hgt-ben, illetve kulon jogszabAlyokban foglaltak szerinti
(buntetojogi, polgari jogi, kdzigazgatrisi jogi stb.) felel6sseggel tartozik.

Hullad6kgazddlkoddsi birsig

23.S.

(1) Aki tevekenysegevel vary mulasztAsaval

a.

b.

c.

a hulladekgazddlkoddssal kapcsolatos jogszabdlyok vary rea
vonatkozo hatosagi hatarozat eloird,sait megseiti, illeive az
azokban foglalt kotelezettsegenek nem, vary re- megfeleloen
tesz eleget,
hatosAgi engedelyhez, hozzajarurashoz, bejelenteshez kotott
hulladekgazddlkoddsi tev6kenyseget engedely, hozzajarulas,
vary bejelentes nelkul, vary attol elteroen v6gez-,
a hulladekgazddlkodasra vonatkozo eloirasbk megsertesevel akornyezetet veszelyezteti, kdrositja, hullad,ekgazd,ekodasi
birsAgot koteles fizetni

(2) A hulladekgazddlkoddsi birsagot a kornyezetvedelmi hatosdg szabja ki
a ra vonatkozo kulon jogszabdlyok szerint.

(3) A hulladekgazddlkoddsi birsdg nem mentesit a buntetojogi, a
szabAlysertesi, tovAbbd a kArterit€si feleloss6g, valamint a tevekeiyseg
korratozasara, felfuggeszt6s6re, tiltasara, illetcileg a megreteto
vedekezes kialakitasara, a term6szetes, vary t<oiauui kornyezet
helyreallitasara vonatkozo koterezettseg teljesitese alol.
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vI.

Zdr6tendelkez6sek

Hatilybal6ptet<i 6s itmeneti rendelkezGsek

24. S.

(Il Ez a rendelet a kihirdetes napjAn lep hatalyba.

(21 A rendelet kihirdeteserril a Korjegrzo gondoskodik.

Dr.Major Jozsef
kt5rje9rz6

A rendelet kihirdetve:

Dr. Major Jozsef
korjegrzo

Trabert Andrds
polgArmester
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