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7/2004.(IIL25 ) Onk. szrimfi rendelet

a telepiilisi szildrd hulladdk kezeldsi kiizszolgdltatds iginybev.itelirdl

Zador krizsdg Onkormdnyzat Kdpviselci-testiilete a hetyi rinkormdnyzatokr1l sz6lo trjbbszdr
m1dositott 1990. evi LW. tdrveny 16.$ (l) bekezdes, valamint a hulladekgazddlkoddsrol
sz6l6 2000. evi XUII. t(;rueny 23.$-aban kapott felhatalmazds alapjdn az aldbbi rendeleret
alkotia:

A rendelet c6lja, hatdlya

1.$.

( I ) A rendelet celja a telepiildsi szil6rd hulladdk kezeldsdvel osszefiiggo - kozszolgriltat6s
ttj6n megval6sul6 - kotelezo k0zszolg6ltat6s szabirlyozhsa a koztisztai6g, a
kozegdszsdgiigyi rendelkezdsek betartiis6nak biztosit6sa, valamint az dpiteft ?s a
termdszeti drtdkek vddelme. A kotelezo kdzszolgiiltat6sra vonatkoz6 rendelkeidsek c6lja a
tev6kenys6g kisz6mithat6,biztons6gos ell6t6sa, a kdtelezettsdgek ellendrizhet6s6ge.

(2) Z6dor kozsdg Onkormdnyzat K6pviselo-testtilete kclzszolg6ltat6st szervez a telepi.ildsi
sz i I 6rd hu I I addk rendsz eres gytij tds dre, elsz6llit6s6r a.

(3) Zidor kdzsdg kozigazgatdsi teriiletdn ldvo valamennyi ingatlan tulajdonosa, illetve
haszn6l6ja ( a tov6bbiakban: tulajdonos ) az ingatlanon keletkezo telepiildsi sziliird
hulladdk osszegytijtdsdrol, elsz6llit6s6r6l ds Srtalommentes elhelyezdsdrol e rendeletben
meghat6rozott m6don koteles gondoskodni.

A kiizszolgfltatds ell6t6sa

2.$.

(l)'A teshilet a kdzsdg kdzigazgat6si teriilet6n a telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos
kcizszolg6ltat6s ell6t6s6val a ,,Ddl-Kom" Ddl-Dun6ntrili Kommun6lis Szolg6itat6 Kft
(szdkhely: 7632 Pecs, Sikl6si it 52., a tov6bbiakban: Szolg6ltat6 ) bizza meg 2009.
december 31-ig hatrirozott idotartamra ds egyben kizdr6lagos joggal ruhitzza fel a
kdzszolg6ltat6s ell6t6sdval kapcsolatos jelen rendeletben eloirt ieladatJivegrefr ajt6s6ra.

(2) A tulajdonos kriteles a Szolg6ltat6 6ltal nyujtott k<izszolg6ltatast igdnybe venni.

M6dositotta 1 0/20 1 1. (xll. l 9.) rendelet I. g-a. I-latdlyos 2 0 1 2. janudr l.



A ktizszolgiltatis ell6tisinak 6s ig6nybev6tel6nek f6 szabrilyai

3.$.

(l) A kozszolg6ltat6s ell6t6sa rendj6nek 6ltal6nos szabilyaikdnt a kcivetkezoket kell
drvdnyesiteni:

a., a telepiil6si szil6rd hullad6k gytijtdse, t6rol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6mi,
hogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a kozteriileten, sem a sz6llit6 jdrmribe valo
iiritdskor ne sz6r6djon szdt, ne porozzon, ds egydb m6don kornyezetterheldst ne iddzzen
elo.

b., a telepiil6si hulladdk gyrijtdse ds t6rol6sa csak z6rtan, gyijt6eddnyben, illetve m6s

eddnyzetben vagy ideiglenes t6rol6sra szolg6l6 berendezdsben ( a tov6bbiakban:
gytijtoedeny ) tortenhet, a tov6bbi kezeldsnek megfelelo m6don elkiilonitve. A sz6llit6s

heti egy alkalommal tort6nik.

(2) A szolgdltato feladatai kiilonosen a kdvetkezok:

a., a rendelet hat6lya al6 tartoz6 teleptildsi hulladdkot koteles rendszeresen gytijteni,
elsz6llitani,
b., a Szolg6ltat6 a kozszolg6ltat6ssal dsszefi.iggo tev6kenysdgdt mindenkor a vonatkoz6
jogszab6lyi eloir6sokban foglalt miiszaki, kdzegdszsdgiigyi 6s egy6b felt6teleknek

megfelel6en koteles ell6tni,
c.o koteles tev6kenysd gerol a kdpviselo-testiiletnek dvente egy alkalommal beszimolni,
d, gondoskodik az onkorm6nyzat intezmenyeitol ( Kozsdgh6za, Kultrirh6z. ), valamint a
temet6ben keletkezo hulladdkok diimentes elsz6llit6s616l.

(3) A tulajdonos alapveto koteless6ge, hogy:

- a teleptldsi szildrd hulladdk keletkez6sdt a leheto legalacsonyabb szinten tartsa,

- a telepiildsi szil6rd hulladdkot az elsziillitirsra val6 6tvetelig gytijtse, illetve t6rolja,

- e rendeletben meghatirozott m6don 6s helyen az ingatlanin keletkezo teleptildsi

szil6rd hulladdk gyujtdsdrol, elsz6llit6s6r6l, drtalommentes elhelyezdsdrol
gondoskodjon. A rendeletben meghatirozott telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos

kozszolg6ltat6s esetdbenkizirolag a Szolg6ltat6 szolgdltat6s6t veheti igdnybe,

- a telepiil6si szil6rd hullad6kot irgy kezelje, hogy az m6sok 6letdt, testi dpsdg6t,

egdszs6g6t 6s j6 kozdrzetlt ne veszdlyeztesse, a telepiil6s term6szetes 6s dpitett

kornyezet6t az elkeriilhetetlen mdrt6ken feli.il ne szennyezze, a novdny- 6s 6llatvil6got

ne k6rositsa, a kozrendet ds a kozbiztons6got ne zavatja.

(4) Gazd6lkod6 szervezet akkor koteles a kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re, ha a gazdasigi

tevdkenysdgdvel osszefiiggdsben keletkezett teleptilesi szil6rd hulladdk6nak kezeldsdrol

(hasznosit6s6r6l vagy drtalmatlanit6s6rol) a Hgt. 13. $-6ban foglaltaknak megfeleloen nem

gondoskodik.



(5) A Hgt. 13. $-6ban eloirtak szerintinek minostil a teleptil6si szil6rd hulladdk kezeldse
(hasznos it6s a vagy iirtalmatlan ithsa), ha a gazd6lkod6 szew ezet

a) ahasznosit6sra vagy drtalmatlanithsra vonatkoz6 kdtelezetts6,gdrol az erre feljogositott
ds kdmyezetvddelmi feltigyelosdg engeddly6vel rendelkez6 kezel6nek t<irtdno 6tad6ssal, a
kezelds kolts6geinek megfizet6sdvel gondoskodik, vagy
b/ e kdtelezettsdget a komyezetvddelmi feli.igyelosd g 6ltal engeddlyezett, megfelelo
hasznosit6 vagy ilrtalmatlanit6 elj6r6s, berendezds, l6tesitmdny alkalmaz6s6val saj6i maga
teljesiti.

(6) Az (5) bekezddsben foglalt kdtelezettsdgdnek teljesit6se ellendre is kdteles a gazd6lkod6
szervezet a kozszolg6ltatds ig6nybev6teldre, ha a kozszolg6ltatds keret6ben nyrijtott
hulladdkkezells a komyezetv6delmi feliigyel6sd g 6ltal igazoltan kornyezeti szempontb6l
az (5) bekezddsben foglaltakndl ldnyegesen kedvez6bb megold6ssal tort6nik.

(7) Az ingatlanfulajdonos ingatlan6n amennyiben az az ingatlantulajdonos, akinek
ingatlan6n teleptildsi szililrd hulladdk keletkezik, de az ingatlana egyidejdleg gazd6lkod6
szewezet cdgnyilvdntart6sban bejegyzett szdkhely6til, telephelydtil vagy fi-6ktelepdiil is
szolg6l, kdteles a telepill6si szil6rd hulladdk6t a gazdirlkod6 szervezetnlt< az ingatlanon
folyatott gazdas|gi tevdkenysdge sor6n keletkezett teleptildsi szilhrd hullad6kt6l
elktilonitetten gytijteni ds arra a kozszolgilltatSst igdnybe venni, feltdve, hogy a gazdas1gi
tev6kenysdgdvel osszefi.iggdsben keletkezett teleptildsi szllfurd hulladdk6nak kezeldsdrol
nem a kdzszolg6ltat6s keretdben gondoskodik - a gazd6lkod6 szervezetnek az ingatlanon
folytatott gazdashgi tevdkenysdge sor6n keletkezett telepiil6si szil6rd hulladdka
tekintet6ben az (4)-(6) bekezddsben foglaltak az irrlnyad6k azzal, hogy a termelds vagy
szolgrlltat6s sor6n keletkezo hdztartisi hulladekkal egyiitt kezelheto huliad6kot a hulladdl
termeldje (birtokosa) telephelye hat6rain beltil hulladdkkezeldsi engeddly n6lkiil gytijtheti,
szilllithatja 6s azt frzil<ai elokezeldsnek vetheti al6.

(8) A gazd6lkod6 szewezet a nem a gazdaslgi tevdkenysdgdvel dsszefiiggdsben keletk ezett, a
hivtartisi hulladdkhoz hasonl6 jellegri ds osszet6telti telepiitesi szitara hullad6k6nak
kezeldsdrcil a kozszolg|ltaths keretdben koteles gondoskodni. A gazdiikod,o szervezet
kdteles az ilyen hulladdk6nak elkilkjnitett gyrijtdsdre, ha a guid6lkod6 szewezet a
gazdasigi tevdkenysdg6b6l keletkezett hulladdk6nak kezeldsdrijl ikozszole6ltat6s keretein
kivtil gondoskodhat az (5) bekezdds 6rtelm6ben.

(9) Az onkorm5ny zat kltelezetts d gei :

a kozszolg6ltat6s kordbe tartoz6 telepiildsi szil6rd hullad6k rendszeres
<isszegytij tdsdnek, elsz6ll it6s6nak megszervezdse,

a teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6s dij6nak, vagy
ingyenessdgdnek me96llapit6sa.

gdpko cs i fordu I 6 he I yek ki al akit6s 6t, bizto sitilsiit kotel e s b iztos itani,
a gytijtdsi napon ( tdli idoszakban ) a h6- ds sikoss6gmentesitett uthildzatbiztositrisa.
haladdktalanul bejelentse azokat a konilmdnyeket, amelyek akad,iiyozz1k a
Szolgriltat6t a tev6kenys69 elvdgzdsdben,



- t|jekoztatja a lakoss6got, hogy a hullad6kt6rol6 gyijt6ed6nyekbe hiztartisi
hullad6knak nem minosiil6, valamint mdrgezo, robban6, folydkony anyagot, illetve
veszdlyes hullad6kot nem lehet elhelyezni.

(10) A kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tele ingyenes.

A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszillitdsrira val6 iltaditsra szolgdl6 zsikok hasznflatfval,
kezel6s6vel 6s elhelyez6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek

4.$.

(1) A tulajdonosnak a gyijt6eddnyt az ingatlanon beltil 6s - ha erre lehet6sdg van - v6dett
helyen kell t6ro1ni.

(2) Tilos a gy.tijt6eddnyben foly6kony, mdrgezo, robban6 vagy egydb olyan anyagot

elhelyezni, amely veszllyezteti az elszillit6ssal foglalkoz6k vagy m6sok 6let6t, testi

6psdg6t vagy egdszs6g6t.

(3) A tulajdonos k<iteles a gyrijtoeddnyt a hulladdk elszdllitdsa cdlj6b6l a megjeldlt idoben,

kozteri.ileten, a gytijt6st vdgzo g6pjfrmrivel megkozelitheto ds az tiritdsre alkalmas helyen
elhelyezni.

(4) A kihelyezett gyrijt6eddny nem akadilyozhatja a j6rmri- 6s gyalogos forgalmat 6s

elhelyez6se egy6bk6nt sem jfrhat baleset vagy k6rokoz6s veszdlydnek el6iddzdsdvel vagy

m6sok j6 kdzdrzetdnek, illetve a telepiil6skdpnek indokolatlanmegzavar6s6val.

A kiizszolgriltatis r6sz6t k6pezd lomtalanitissal kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

s.$.

(1) A Szolg6ltat6 6vente egy alkalommal lomtalanit6si akciot szervez az dnkorm|nyzattal
egyeztetett, illetve az rinkorminyzat 6ltal megjeldlt idopontban. A lomtalanit6s a

hitztarthsban keletkezo szok6sos mennyis6gen feliili teleptildsi szil6rd hulladdkokra ds a

nagym6retti berendez6si t6rgyak ( britorok, hhztart6;si eszkozok ) elsz|lliths6ra terjed ki
t6ritdsmentesen.

(2) A lomtalanitis keretdben elszillit6sra kihelyezett hullad6kot rigy kell elhelyezni,hogy az a

j6rmri- 6s gyalogos forgalmat ne zavarja, a zoldtertileteket ds a nov6nyzetet ne k6rositsa,

tov6bb6 ne jdrjon baleset vagy k6rokoz6s vesz6lydnek eloid6zds6vel.

(3) A lomtalanitds nem terjed ki vesz6lyes, illetve kommunilis hullad6klerak6ban nem

kezelhet6 ( trigya, 6llati tetem ) hulladdkok, 6pit6si tdrmeldkek 6s v6llalkoz6i

tevdkenys6gb6l szirmaz6 hullad6k elszdllit6s6ra.



Vegyes 6s z616 rendelkez6sek

6.$.

(l) '

(2) A rendelet 2004. m6jus 1. napj6n ldp hat6lyba, mellyel egyidejrileg hatSlyitveszti az a
teleptil6si szildrd hulladdkra vonatkoz6 helyi kozszolghltatls igdnybev6tel6r6l sz6l6
5/l 999.(IV.26.) Onk. rendelet.

Barics Attilane
polgfrmester

Zdraddk:

A rendelet 2004. mdrcius 25. napjdn kihirdetdsre keriilt.

Hajas Endre
kiirjegyz6

Hajas Endre
kiirjegyz6

Hatdlyon kfviil helyezte 8/20]2.(Vl.4.) rendelet 3.9-a. Hatdlyos 2012. junius 4-dtcil.


