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8l2aa2. (X11.23.) szrimf rcndcletc
a koztisztasdgt'ol, valatnint a teleptilisi szil6rd hulladikkal kapcsolatos helyi

kozszolgdltatzisrol is annak kotelezo iginybevitelir.ol,

Zal|ta Kozsig Onkornrdnyzat Kiltviselo-testiilete a helyionkornrdnyzatokr.ol szolo 1990. ivi I..XV.
tdrviny (otv,) 1(r{.(l). bekezdisiben, valanrint a lrullaiikgazd6lkoddsr6lszolo2000. ivixl.lll,
torve ny (l-lgt.) 23 $-dban kapott I'elhatalrnazds alap.idn, ktilonos figyelenrrne I a 24212000.(XII. 2 j.).
valantint a 2lil2001.(Xl.l4.) Korni. rendeletben foglaltakra, ur otabbl r.endeleret alkotia:

I. Fcjczct

Altald nos rcndclkcz6sck

l.$.

(f ) A ielen rendelet cil.ia, hogy 7-.alftta Kozsig l<ozigazgatlsi tertiletin a lakossdg egiszsiginek videl're ,valantint ZalAta kozsig terrttiszeti is epitett konryezeGnek nregovdsa erdekibe' a teleprilesi szildrd
lruf ladikra vottatkoz6 kozszolgdltatiist es annak korelezo igenytievitelet biztositsa, illetve azezel4<el
kapcsolatos l'eladatokat is helyi hatdskor6ket,.iogokat is lftteiezettsegeket, tilalnrakat is
.j ogkdvetkeznrenyeket a helyi sa.i dtossdgoknak nregl'el el oen r.endezze,
(2) A rendelet hatiilya 7'aliltakozsig kdzigazgatdsiteliileten beltila rendszeres hulladeksz.iillir6sba
bevgtll helyi kozszolgdltatdssal elldtott irigatianok tula.jdonosaira, birtokosaira vagy Saszndloira
(tovtlbbiakban egyiitt: ingatlan ttrla.idonos) terjed ki, A rendszeres hulladiksz6llftdsba bevont ter.iiletel<
.iegyziket az L szdmir nrelliklet tar.taln.lazza.
(3) A kozszolgdltatds az ingatlanon osszegyirjtott teleptilisi szildrd lrulladik l.endszeres elszdllitrisiir.a, azingatlarton osszegyiiitott lonltalanitris koritre vonr telepi.ilisi szildrd hulladik - a koz,szol96ltato 6ltalntegltatdrozott idollontban is helyen tortino - begy(ritisele is az elszdllftris6r.a, Sglladilckezelo telepek,
hLrlladiklerakok is a hulladik 6rtalnratlanitdsdt s;igdlo letesitminyek litesitiser.e, nr[ikodtetisir.e istizemeltetisit'e, valantittl a telepi.ilisiszildrd lrulladii< drlalnrat]anjtdsiir.a ter.ied ki.

2.$,

(l ) A lendszeres hulladikszrillitdsba bevont tertileten az ingatlan tula.jdonos az a.ielen re'deletben
meghatdr'ozottak szerint.iogosult is koteles iginytre ue,'nia'lrelyi kozszol96ltatiist,
(2) Gazdrilkodo szervezet akkol kdteles a helyi.lio'szolgdltatds iginybevitelir.e, ha a gazdasdgi
tevikenysigivel osszel{ggesben keletkezett telepiilisi szilzird hu'iladikdnak a kezelisiiol,
(hasznositdsdrol, vagy drtalnratlarlitdsdrol) a.lJgt. 13.$,- ban ioglaitot<nat< nreglbleloen nenr go'doskodik.(3) A helyi kotelezo kozszolgdltatdsra vottatkoio kozszolgattarTsi szer.zodes litreion a kozszolgriltatdselso i ginybevitelivel,
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ll. Fcjczct

A ktizszolgAltatis cllAtdsinak rcndjc

3.$.

(l)T.alAtakozsig l<ozigazgatilsi teriileten a hulladekkezelesi kozszolgdltat6s tel.iesitisere kizdlolagosan

.iogosLrlt hulladikkezel6 a DDII4llG Duna-Drdva ntenti hulladekgazddlkoddsi Kft.

C egi egyzekszdm : 02 -09- 066'1 57

Szikhely: ?900 Szigetvdr, Szatradsdg tt. 14.

(tovdbbiakban : Kozszol gdltato )

iZ) i'eleptilisi szilArdhulladekot csak az erre a celra kiielolt is legdlisan miikddtetett, a Kozszolgdltatoval

k6tott szeLzodisben nregielolt helyen is niodon a vonatkozo i.izenreltetisi szabdlyok es eloirdsol< szigoLir

betartdsdval szabad elhelyezni.

(3) Az onkornrd,nyzat sztiksig eseten gondoskodik a kdzszolgdltato.iavaslata alap.idn a gyilitopontok,

valamint a lerakoirely kiiel6lisiLol. a litesitnrdnyek megvalositds6rol is nriikodtetiserol a kozszolgdltato

utidl. valanrint biztositia a kozteLiitet haszndlatdt az indokolt nrennyisigti gyiiitoedeny kihelyezisehez,

tdLoldsdhoz is nregkozel itisihez.

4.$.

(l ) A Sglladikszdllitdsi kozszolgAltatds iginybevitele kethetiegy alkalommal l<otelezo'

iZj n ,r.ru.zett kozszolgdltatdst igenybevevol< sz6urdla a szabvdnyos tdroloedinyek haszn6rlata

l<otelezo.

(3) A tAroloedinyt frgy kell kivdlasztani, hogy- begytiitis gyakoLisdgdnak figyelenrbevitelevel - ardnyos

i.gy.n a keletkezo l uiladikn'tennyisigevel, de nrininrunr ?0 liter tdrolokapacitds dll.ion rendelkezesre

ingatlanonl<int.

s.$.

A k6zszolg6ltato a telepr'rlisi szil6rd hulladekot kit heti egy alkalomnral koteles elszdllitani. A szdllit6s

nrod.idrol is ideiirol az ingatlantLrla.idonost a kozszolgdltat6 -beldt6sa szerittt iL6stran vagy kdzzetetel

irtien U.iikoztatia.

III. Fcjczct

Az ingatlantutajdonosok jogai 6s ktitclczcttsdgci

6.$.

(l) Az ingatlantula.idonos koteles a7-.alitakozsig onl<olmdnyzata Altalszervezett kozszolgdltatds

iginybevite lerc azingatlandrn keletkezo telepuleii szildLdhuila.dik e rendeletben eloirral< szerinti

gyii.iteser.e, valaminr a sz6llit6si uallokou elsiallitas cil.idbol a kozszolgaltatonak tortino 6tad6sra'

(2) Az.ingatlantula.idonos az ingatiarrdn keletkezo vagy biltokdba kerlilt telepiilesi szilardhulladikot a

kornyezer szenrycz6sit megeldzo, kdlosirlisdt kiTdrolirodon koteles gyiiiteni es ahhoz a kdzszolgdltato

szdl lltoeszkozefiez yendsze esitett tdloloedenyt liotel es i ginybe ventti'

(3) Az ingatlantulajdonosual< a hulladek gyiritese soL6n i]]egfelelo londossdggal kell eli6r'nia' annak
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irdekiben, hogy a hulladik mdsol< iletit, testi ipsigit, egiszsigit is.i6 kozirzetit ne veszilyeztesse, a

temiszetes es epitett kolnyezetet ne szenuyezze. a noviny-is allatvil6got ne l(6rosftsa. a l<ozrendet is a

kozbiztonsdgot ne zavat'ia, is az ingatlandn keletkezo hulladik nrennyisigit alacsony szinten tar.tsa.
() Az ingatlantula.jdonos a tziroloedinyben az ingatlanon szol<dsosan keletkezo hulladikot tonroiitis
nilkiil frgy helyezheti el, ltogy anual< fbdele zdrhato legyen, valamint az a hulladik szdllitds sordn a

kozszolgdltato alkalnrazottainak egeszsiget ne veszelyeztesse. a gipi i.iritist ne akad6lyozza.azirito
berendezest ne kdlositsa.
(5) A tdroloedeny nrelli hulladekot elhelyezni csak a kozszolgdltatotol vdsdlolt,.ielzissel elldtott zsdkban
lelret. A.ielzett zsdk dra tafialntazza a telepiilisi szilaLd hulladek elszr{llitdsdnak, kezelisinek is
6rtalniatlanitdsdnak kol tsigit.
(6) lJa a tdloloediny olyan nedves hulladekot tartalnraz. amely osszetomdroddtt, vagy bel'agyott, vagy a
benne livo hulladekot frgy osszepreseltek, hogy enriatt a tdloloedinyt az eloirt modon kitir.iteni nem
leltet, a tula.idonos koteles a visszatuaradt hulladekot I'ellazitani is a tdiroloedenyt laszndlSatovd tenni.

7.$.

(l)A tdrol6edenyben tilos olyan anyagot elhelyezni ( fon'o lramu, mar6-nrirgezo anyag. dllati hllla,
folyikony vagy belagyott zsiradil<, gyr]likony'vagy lobbano auyag, ko is iptilet torinelik, nagyobb
teliedelnrti, sirlyir tdrgy, stb.), amely veszelyezteti a hulladik szdlliidssal fbglalkozo alkalmazott
egiszsigit, nregrongdlhatia a gyiiitobelendezist, iirtalmatlanitdsa soriin veszelyeztetheti a kornyezetet, a
teleptilesi szil6r'dhulladekkal egytitt - egyib - okbol nenr gytiit|eto, illetve nern nrinosiil telep1ilesi
szildld lrulladeknak
(2) l{a a kozszolgdltato alkalnrazottai megdllapitjdk, hogy a hulladik nenr a kozszolgdltato
szdllitoeszkozeltezrendszelesitett isa kozszolgiiltatotol dtvett t6roloedinyben, vagy nr6s
gyititoeszkozben kertilt kihelyezisre, illetve a kihelyezett tdloloedeny a kozszolgriltato dltal alkalnrazott
gipi iiritisi modszerrel - llerlr tiritheto, vagy a tdroloedinyben az ( l) bekezdisbel nregielolt anyagot,
targyat helyeztek el, illetve az tirltoltott, a kii.iritist is a hulladik elszdllitdsdt.iogosultak nregtagadiri. A
kii'irites is a hLrlladik elsz6llitds6nal< megtagadAsdrol a kdzszolgdltato az ok l'eltiintetisivel irtesiti az
ingatlarltulajdonost' Az emiatt el nent sz6llitott hulladek elszrillitdsdrol az ingatlantgla.jdonos koteles
gondoskodni,

8.$.

A tdlol6edinyeket sztiksig szerittt, de legakitrb evenle kit all<alomnral ki kell tisztitani is lertotlenite'i.
A tdroloedirtyel< t'ettdszeres tisztit6sa is I'ertotlenitise az ingatlantula.jdonos feladata, annal< k6ltsege az
ingatlantula.jdonost terfi el ik,

9.8.

(l )A kozszolgdltato a hiiztarldsi hulladikot az ingatlan elotti.idrddn. vagy a kapu kozeliben veszi dt.
(2) Azokon a teliiletekert, altol a tdroloedinyel<et a kozszolgdltatonak v-alo dtadds vigett kozteriiletre
nen Iehel kilrelyezni, ott a tdroloedenyek kihelyeziserol az ingatlantula.idonos uugy l-,tilon rnegrlllapocl6s
alap.iiin, dij elleniben a kozszolgdltato gondoskodik,
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10.$.

(l)A tdroloedinyeket bekeritett ingatlanokndl a keritesen beliil kell tdrolni. azokat csak a

hul ladikszdll itds nap.i dn lehet l<ozteri.il etre kitenni.

(2) Azingatlantula.jdonos koteles a tdroloedinyek elokiszito-tArolo helyit tisztdn tartani, tilen a ltotol

megtisztitani. A begyiiitis alkahndval szennyezet koztertilet tisztitdsdrol a kdzszolgdrltato koteles

gondoskodni.

(3) Tilos a tdroloedinyek kornyikit. nregkozelitesi irtvonaldt tdrgyak elhelyezisivel vagy parkol6

g6p.idmriivelckel oly modon elzdrni, anrely a t6roloedinyeknek a gyakorlatban l<ialakult ntodon tort6no

riLitisit akaddlyozza,

lV. Fcjczct

A kiizszolgdltat6 jogai 6s kitclczcttsdgci

I l.$.

(1)A kozszol96ltatonak kotelessdge biztositani, hogy a l<eresletnek nregl'elelo daratrszdrnrir is nrinosigti

szabvdnyos tdLoloediny dlljon az ingatlantula.jdonos rendelkezisire. A t6roloediny a kozszol96ltatotol

- elozetes nregrendelis alap.idn -ntegvdsdrolhato, vagy birtre veheto.

(2) A birte adott tdLolo tdroloedenyel< kalbantartdsAt, feliriitds6t is sztiksig szerinti kicserileset - ktilon

irdstreli szerzodes alap.i6n - a l<ozszolgdltato vegzi. l:z a szolgdltatds abban az esetben di.inlentes, lta a

cseiit vagy a.iavit6st a szabvdnyositott tdroloediny rendeltetis szerii haszndlata soldn bekovetkezett

elhaszndl6dds teszi sziiksigessi.
(3) A kozszolgdltat6 koteles a tdroloedinyek kitiLitiset kimiletesen az elvdrhato gondossdggal vegezni.

(4) A tdroloedinyekben okozott kdrokat a l<ozszolgdltato tiritismentesett koteles kiiavitani, antennyitren

a k6Lokozds neki,'elroftato okb6l kdvetkezik be. A kozszolgdltatonal< az ebbol eredb karbantart6si

nrunk6l<. valamint a.iavitds idotartam6ra helyettesito tdr'loedinyt kell biztositattia. Anietttryiben a

k6rol<ozAs lem rohato J'el a kozszolgdltatonak. a haszn6lhatatlann6 virlt tdroloedenyek.iavitdsa, llotldsa.

il letve cseri.i e az ingatlantula.i donost terhel i.

(S) Az elSaszndlodott tdroloediny potl6sdrol a nrindenl<ori ingatlantula.idonosnak kell gondosltodnia'

12.$.

(l) A nagydarabos hulladik (lom). tovdbbd a nallonta szok6sosatt keletkezo hdztartdsi hulladik

rnennyisigit meghalado l'alonrb es kelti hulladek szelvezett gyiiitisirol. elszdllitdsdrol es

drtalmatlanit6sdrol (lonrtalanitds)a kdzszolgdltato ivente legal6bb egy alkalonrmal tiritismentesen

gondoskodil<. A Sdztat.tdsi veszilyes hulladek szervezett gytiiteserol, elszdllitdsdrol is drtalnratlanitdsdrol

i'kOzszolgdltato teritis elleniben az ingatlan tula.idonossal kotott klilon megdllapodds alapi6n

gondoskodik.

[Z; a lomtalanit6s idopontidrol a kozszolgdltato hdronr hittel kordbtran tdiikoztatia az onkormdrnyzat

.iegyzd.i6t, aki erlol a helyben szokdsos ntodon irtesiti a lakossdgot.

i:l-A [ortrolgdltato a rendelet hatdlya ald tartozo ingatlanon keletl<ezett hulladikot .ielen lendelettren irl

izab6lyok ,r.,.int koteles rendszeresen elszdllitani a kiielolt htrlladeklerako telepre, iJletve annak

a'italmatlanitdsiu.ol m6s, a szakmai kornyezetvidelmiszabhlyokat nrcgtarto niodon gondoskodni'



V. Fcjczct

13.$.

A kdzszolgdltatris dija

(l) A Ilgt. 23.$,f/pontiilban kapott l'elhatalnrazds alap.jdn a telepiilisidnkolnrdnyzat mentesiti a

hulladikszdllit6sba bekapcsolt ingatlantula.jdonosol<at a kozszol96ltatdsi di.ifizetisi kotelezettsig alol. is
ezdltal biztositia szdrnul<ra a kdzszolgdltatiis ingyenessigit.
(2) A telepiilisi onkornriinyzat a Hgt, 59.$./1/.bekezdis .j./ pontjdban kapott fblhatalmazds alap.jdn

nregalkotott, a telepiilisi hulladikhezelis kozszolgdltatdsi dii riszletes szaknrai szab6lyailol szolo
242120001X11.12./Korm. r'endelet 6.$.16l bekezdiseben fbglaltaknak nregl'eleloen a kdzszolgdltatondl
I'elnreriilo koltsigeket, - szerzodistikben nreghatdlozott nrodon is gyakorisdggal - megtiriti.

Vl. Fcjczct

Kiiztcriilctckcn kclctkczd hullad6k gyiijtdsc 6s clszdllitisa

14.$.

(l ) A kdzteliilete ken keletkezo h6ztaLtdsi is egyeb szildrd hulladikot kizdrolag a ki.ielolt
hnlladikleLakoban lehet elhelyezni, anrelyrol az onl<olm Anyzal a kozszolgdltatds keretein beliil. kiilon
szelzodes alap.idn gondoskodik.

(2) Az illegdlis hulladeklerakok fclszdnroldsdrol az dnhormdrryzat a kozszolgdltatiis keretein kivi.il
qondoskodik.

Vll. Fcjczct

Szabdlvs6rtdsi rcndelkcz6sck

t s.$.

(l) SzabAlysertist kovet el is 30.000.-Ft-ig terjedo penzbirsdggal s[rjthato. aki:

a.) hiiztartdsi hulladekot l'elhalmoz. vagy kozteliiletre. illetve nrds ingatlanAra a.ielen rendeletben

nreghatdlozott feltitelektol eltero nrodon kihelyez ((r.{, /l/. bek.)

b.) a telepiilisi sziliird hulladikot nem a.ielen rendeletben meghatiirozott telephelyen helyezi el (3.$./3/.

bek)

c.) a tiiloloediny tisztdntaitdsi is fertotlenitesi kotelezettsiget elnrulasztja (8.{.)
d.) a ti{roloedinyt rendeltetisitol eltiroen haszndl. nenr hdztaltdsi hulladikot ral< a tartdlyba, rothado,

biizos hulladik elszdllitdsdlol nenr gondoskodil< (7.{./l/ bek.)

e.) a tdroloediny melli .- a szolgdltatotol vdsiirolt..ielzett zsdk kivitelivel - hulladikot helyez ki ((r.{./5/
bek.)
(2) A szabrilysirtisi hatosdg 10.000, Ft-ig teliedo hclyszinbirsdggal sir jthatja az(1) belcezdis a.d,e

pontidbannregielolt szab{lysiLtisek elkivetoit.



VIll. Fcjczct

Fogalom mcghatd roz6sok

t 6.$.

ll rendelet alkalnrazdsiiban:

l./ Ingatlan a kozszolgdltatdsba bevont teriileten lbkvo egylal<dsos lako- vagy lakds cel.jdra haszndlt

epiilet lakdsonkint, valamiut a nenr lakds cilldra szolgdlo azon helyisigek, amelyekben a l'ogyasztoi
tevikenyseg sordn hulladik kipzodik. Jelerr lendelet alkalmazi{sdban ingatlannak minostilnek a
gazddlkodo szet'vezetel< nem lakds cil.idra szolgdlo azon helyisegei, anielyel<ben a fogyasztoi
tevekenysig sordn hulladik kipzddik es a hulladik kezelesilol nem gondosl<odnak az0r,2.$,121.
tlekezdiseben meghatdrozott modon.

2./'l'clcpiilisi szil6rd hulladik:
a.)hdztarti{si hulladik: az entberel< nrindennapi ilete solAn a lakdsokban, valanrint a pihenis. iidiilis
cil.idra lraszndlt helyisigekben es lakohdzal< kozos haszndlatir helyisigeiben is terriletein. valamint az
irttizntinyel<ben kel etkezo, veszilyesnel< nenr nr i nosiil o hul ladek,
b.) kdzteriileti hLrlladik: kozl'orgalmir es zoldteriileteken keletkezo hulladik
c.) lrr{ztalt6si hulladikhoz hasonlo jellegii is osszetitelii hulladik:
gazdasdgi vdllalkozdsokndl keletkezo - ktil6n.jogszabdlyban meghatdlozott - veszelyesnel< nenr

minosiilo szildrd hulladil<, anrely a hdztartdsi lrulladekkal egytitt kezellreto.

3./ Ilullad6kgvtijtii udvar ( hulladikudvar):
az elktildnitetten ( szelektiven ) begyiiitheto teleptilisi szildrd, valanint kril6n.iogszabdlyban
rnegltatdrozottak szer4int a veszelyes hulladikok iitvitelire is az elszdllitdsig elkiilonitett modon tdrteno
tdroldsra szolgdlo, fultigyelettel elIdtott, zArt begyrhitohely.

4./ Gyiijtdpont:
A kdzszolgdltat6s keretibe tartozo azon ingatlantula.jdonosok teleptilisi szildrd hulladikdnak -

megltatdrozott vagy nteghati{rozatlan idotartamig - dtviteliLe kijelolt hely, ahonnan a kozossigi vagy a

szdllitrisi ua;rol<on kihelyezett egyini tdrolo edinybol tortino elszdllitdsiival teliesiti a kdzszolgi{ltato a

kotelezettsegit.

5./ 'l'clcpiilisi szikirdhulladdk lcrak6 tclcp ( hulladek lelako ) :

mfiszaki videlenrmel litesitett, lblyamatos ellenorzist biztosito rendszerrel elliitott, a szildld hulladik
1'old felszinin vagy 1'oldben torlino drtalmatlanitdsdra szolgdl6 miitdrgyak is kiszolgdlo litesitmenyek
6sszessege.

6./ Nagydarabos hullad6k ( lom ) : a teleptilisen a hdzta(dsolcban keletl<ezett azon hulladik(
hdztartiisi belendezisr l'elszerelesi tdrgyak. eszkozdk is anyagol< ( anrelx a kdzszolgriltatiis kletitren
rendszelesitbtt tr{rillo edinyzetben nenr helyezhet6 el.

7,/ lliologiailag lebonthato hulladik' (biohulladil<): nrinden szerves anyag tartalmir hulladik, anri 
'
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mikroorganizmusol<, talajilolinyek vagy enzinrel< segitsigivel lebonthattr.

8./ Vcszdlycs hullndik: az olyan hulladik, amely a I-lgt.2Sz. nrellikletiben felsolirlt tula.idonsdgok

kozi.il eggyel vagy tobbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy osszetevoket tartalnraz, eredete.

osszetitele. koncentr'dci6.ia miatt az egeszsegt'e. a l<6rr:yezetre l<ocl<dzatot.ielent.

9./ Artalmatlanitds: a hulladek ol<ozta l<drlyezetter{reles csokkentise. l<olnyezetet veszilyezteto.
szennyezo. kdrosit6 hatdsdnak megsztintetise, kizfrrdsa - kornyezet elemeitol tortino nregszi.intetise,

kizdLdsa -a kornyezet elemeitol tdLtino elszigetelissel vagy anyagi nrinosiginek nregvdltoztatdsdval -, a

Ilgt.3 . sz. nrelIekletiben felsololt elidrdsok valanelyil<inek alkalmazdsdval.

ll.l Kczelils: a hulladil< veszilyezteto hatdsainak csokkentisire, a kolnyezetszennyezis nregelozisile
is kizdrdsdra, a telntelisbe vagy a fbgyasztzlsba torteno visszavezetisire ir'6nyulo tevikenyseg. valamint
a kezelolitesitminyek utogondoz6s6t is,

I l,/ Bcgviijtis: a hulladil<nak a hulladek birtokosaitirl tortino dtvitele a hulladek biltokosa vagy a

begytiito telephelyen , vagy a begyiiitohelyen, is a tovdbbi kezelis irdekiben toLtino osszegytijtds,
vdlogatris a begyiij to telephelyin.

12.l SzAllitits: a hulladil< telephelyen kivrili nrozgatdsa, beleirtve a szdllitnr6nyozdst is a firvarozdst is,

lX. Fcjczct

ZArt rcndclkcz6sck

l:. r'endelet 2003..ianu6r' 01, nap.j6n lip hatdlyba.

l-lekler Tibor
polgdnriester'

DL. Farkas Gdbor

kdriegyzo
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ZAradel<: A lendeletet nregalkotta 7-.alfttakdzsig Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete 2002. december.
23.-i iilisin.
Kihirdetve: 2002. decenrber 23.

Dr', I:'all<as GEibor
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