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Z6kkozslg 6nkormilnyzata K6pvisel6testiilet6nek 1012002.(IrtI.05.) sziimri rendelete a
hullad6kkezel6si kiizszolgdltatis16l

Z6k kdzseg Onkormfunyzata Kdpviselotesttilete (tov6bbiakban: kdpviselotesttilet) a helyi
onkormdnyzatohol sz6l6 1990. 6vi LXV. t<irvdny 8.$ (1), (2) bek. illetve 16.$ (l) bek., ds a
hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. torvdny 23.g-ban ds a 25.g (l)-(3) bek.-ben
kapott felhatalmaz6s, valamint a vdgrehaj tisira kiadott 21312001. (Xil. 14.) kormdnyrendelet,
illetve a 24112000. (XII.23.) ds a 24212000. (XIL23.) Korm6nyrendeletek el6ir6sainak
fi gyel embev6teldvel az alirbbi rendeletet alkoti a.

I. fejezet

A rendelet c6lja

r.$

A rendelet cdlja, hogy a koztisztasdg,
kovetelmdnyeknek megfeleloen a telepiildsi
kdzszolgdltat6st szab6ly ozza
a) telepiil6si szil6rd hulladdk 6sszegytijtdsdre, elsz6llit6s6ra ds 6rtalmatlanitiisara szervezettkotelezo helyi kozszolgilltatiis igdnybevdteldnek ds biztons6gos ellen6r izheto

teljesitdsdnek rendjdt, valamint
b) a kotelezo kdzszolgiitatiissal osszeftiggo jogokat 6s koteless6geket.

Altal6nos rendelkez6sek

2.$

(1) A kdpviselcitesttilet a telepi.ildsi sziltrd, hulladdk rendszeres 6sszegytijtdsdrcil,
elsz6llftris6r6l ds Srtalmatlanit6s6r6l kdtelezo helyi kozszolg6ltatas riddn gondoskodik.
(2) A kdtelez6 helyi kozszolg6ltaths Zokkdzsdg eg6 szklzigazgat6si terti-ietdre kiterjed.(3) A kdzsdg kdzigazgat6si tertiletdn..]gv<1 irulirn.nrryi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosikdztissdge, haszn6l6ja, birtokosa, kezeloje (tovribbiakban egyritt: tulajdonos) az ingatlanonkeletkezo' illetve felgytileml<i teleptildsi szil6rd hulladdk dsszegyrijtdsdrol, elsz6llft6s616l ds6rtalmatlanit6s6r6l jelen rendeletben szewezett krjtelezo helyi kdzszolgaltat6s igdnybev6telettj 6n k<iteles gondoskodni.
(4) A rendelet hatiilya nem terjed ki a:

a) veszdlyes hulladdkokra ds
b) folyekony hulladdkra.

(5) A kotelezo kozszo.lg6ltatrist a tulajdonosnak nem kell azokon a bedpitetlen ingatlanokonigdnybe venni, amelyeken teleptil6si rill6rd hulladdk nem keletkezik ds nem gytilemlik fel.

3.S

( I ) A rendeletben meghat6rozott teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyikdzszolgaltat6s teljesrli:dt: 
l5.f:p_.ldl::ltilgr lltal kii; piiyuzat nyerresekdnt jogot szeruettszolg6ltat6 a kdzszolg6ltat6: DEL-KOM Kft.7632p6cs, siktosi rit 52.(2) A kotelez<j helyi kozszolgriltat6s krjrebe tartozo tevdkenysdget kiz6r6l ag a kozszolg6ltat6vegezheti.

a kornyezetvddelem 6s a kdzegdszsdgiigyi
szililrd hulladdkkal osszefligg6 kdtelezo helyi



Ertelmez6 rendelkez6sek

4.$

(l) Hdztartdsi hulladek: az emberek mindennapi dlete sor6n a lakisokban, valamint a pihends,

fidiilds celjira haszn6lt helyisdgekben ds a lak6hizak kozos haszn6latu helyisdgeiben 6s

teriiletein, valamint az intdzmlnyekben rendszeresen keletkez6 hulladdk (szemdt).

(2) Egydb szildrd hulladek: az ingatlanon folyatott ipari, kereskedelmi, szolgiltat6 ds egydb

gazdashgi tevdkenysdg v6gz6se sor6n, valamint az onkorminyzati ds m6s kozintezmenyekben
rendszeresen keletkez6 szil6rd hulladdk, illetoleg a koztertileteken keletkez6 vagy
felhalmozod6 szil6rd hulladdk, azijra hasznflatra kertil5 hullad6k kiv6tel6vel.
(3) Teleptildsi szilard hulladek; a hhztarthsokb6l szdrmaz6 szil6rd hulladdk, illetoleg a

hhztartisi hulladdkhoz hasonl6 jellegri 6s dsszetdteli, azzal egyiitt kezelheto m6s egydb

szil6rd hullad6k, amely szabv6nyos gyijtotart6lyban 6tmenetileg t6rolhat6, rendszeres

gyijtdj6rattal, zirt rendszeni cdlg6ppel sz6llithat6 6s az firtalmatlanit6 helyen elhelyezhet6.
(4) Lomtalanitds ald tartoz6 hulladek: ahhztarthsokban alkalmilag keletkezo nagyobb mdretti

darabos hullad6k, amely szabv6nyos gyijtotartillyban nem gytijtheto 6s rendszeres

gyrijtojirattal nem sz6llithat6 (nagyobb hhztartisi eszkoz, berendezdsithrgy, birtor , stb.)

(5) Kdtetezci kr)zszolgdltatds: a telepiildsi szil6rd hullad6k rendszeres gytijt6sdre, elsz|llitilshra,

ds drtalmatlanit6s6ra ir6nyul6 kozszolg6ltat6s.
(6) Kdzszolgaltat6: Z6k kdzseg klzigazgatlsi teriiletdn a rendelet 3.$-a drtelmdben a

kozszolg6ltat6s teljesit6sdre kiz6r6lagos jogosultsfggal rendelkezo t6rsas vagy egydni

v6llalkoz6s.
(7) Hulladdkkezelesi kr)zszolgdltatdsi dlj: a tulajdonos 6ltal a kozszolg|ltatAs teljesitdsdre

kiz6r6lagos jogot szerzett kcizszolgiltat6nak fizetendo, a kdpviselotestiilet 6ltal rendeletben

meg6llapitott dij, amely tartalmazza a telepiildsi szil6rd hulladdk sz|llithsinak, begytijt6sdnek,

flrtalmatlanit6 helyen tortdno elhelyez6s6nek 6s 6rtalmatlanit6s6nak dijh6nyad6t is.

(8) Gydrt6:a term6k elo6llit6ja, illetoleg kiilfdldi gyitt6 esetdn import6l6ja'
(9) Termelci: akinek a tev6kenys6ge sor6n a hullad6k keletkezik vagy tevdkenysdge

kovetkeztdben a hulladdk jellege 6s osszetdtele megv6ltozik;
(10) Hutladekkezelf: aki i huliadekot gazdas6gi tev6kenys6ge kordben a hullad6k birtokosft6l

dtveszi, kezeli;
(ll) Ujrahaszndlat: a term6knek az eredeti c6lra tort6no ism6telt felhaszn6l6sa; a tobbszdr

ielhasinilhat6, rijra tolthet6 termdk a forgisi ciklusb6l tortdn6 kil6p6sekor v6lik hullad6kk6;

(12) Hasznos{tis: a hullad6knak vagy valamely dsszetevdj6nek a termel6sben vagy a

szols6ltatdsban tortdn6 felhasznAl6sa;
(13) irtalmatlanitds: a hullad6k okozta kornyezetterhel6s csokkent6se, komyezetet

veszelyeztet6, szennyez6, k6rosit6 hat6sdnak megsziintet6,se,kizirilsa - a kornyezet elemeitol

tort6no elszigetel6ssel vagy anyagi minos6gdnek megv6ltoztatfs6val tortdno eljirrisok

valamelyik6nek alkalm azilshv al;

e\ Kizetds: a hullad6k veszelyeztet6 hat6sainak csokkent6s6re, a kornyezetszennyez6s

megel6z6s6re 6s kizhrhshra, a termel6sbe vagy a fogyaszt6sba tdrt6no visszavezetds6re

irfnyul6 tevdkenys6g, valamint a kezellst megval6sit6 eljirfs alkalmaz6sa, bele6rtve a

kezel6ldtesitm6nyek ut6gondozds6t is;
(15) Gytijtds: a hulladdk rendezett 6sszeszed6se, v6logat6sa a tov6bbi kezel6sre tdrt6no

elsz6llitis drdek6ben;
(16) Begy,iijtds: a hullad6knak a hullad6k birtokosaitol tort6no 6tv6tele a hullad6k birtokosa

uugy u-6.gyrijto telephely6n, tov6bb6 a begl'tijt6helyen (gyrijtopontokon, hullad6kgytijto

,rdiaron, taroiO-, kezel6telepen) 6s a tov6bbi kezel6s 6rdek6ben tdrt6no osszegytijtds,

v6logat6s a begytijt6 telephely6n;



(17) Szdllitds: a hullad6k telephelyen kiviili mozgathsa, beledrtve a sz|llitmitnyoz6st 6s a
fuvarozdst is;
(18) El1kezelds: a hulladdk begytijt6s6t, t6rol6s6t, hasznosit6s6t, illetoleg 6rtalmatlanithsht
elSsegit<i, azok biztons6g6t ndvel6, a kornyezetterheldst csokkent6 tev6kenys6g, amely a
hulladdk frzikai, kdmiai, biol6giai tulajdons6gainak megv6ltoztat6s6val jir;
(19) Tdrolas: a hullad6knak termeloje 6ltal a komyezet vesz|lyezteteset kizir6 m6don
vdgzett, h6rom dvn6l rovidebb ideig tart6 elhelyez6se;

II. fejezet

A k6pvisel6testtilet szil6rd hullad6kkal kapcsolatos feladatai

s.$

A kdpvisel6testtilet feladatai kiikinosen:
(l) A kotelez6 helyi kozszolg6ltatrls kdrdbe tarloz6 teleptil6si szil6rd hulladdk
osszegy[ijtdsdnek, 6rtalmatlanit6s6nak, valamint a kotelezo k<izszolg6ltat6s rendj6nek
rendeletben tortdno szab|lyozhsa, ds a rendeletben foglaltak betart6sdnak ellen6rzdse.
(2) A klzszolgfitat6 kivrilasztiisdnak c6lj6b6l pillydzat kiir6sa, a piiydzat elbir6l6sa 6s a
kdzszolgiitat6 kijel6ldse, a kdzszolg6ltat6val a kotelezo kozszolgiitatis rdszletes feltdteleit
tartalmaz6 kdzszolgiitatisi szerzodds megkotdse.
(3) A teleptildsi szllfnd hullad6kkal kapcsolatos k<jtelezo k6zszolg6ltat6s dij6nak
(hullad6kkezeldsi kdzszolg|ltat6si dij), esetleges kedvezmdnyeknek illetv-e a szolgiltatirs
ingyenessdgdnek meg6llapit6sa.
(4) A teleptil6si szil6rd hullad6k irtalmatlanft6sa, illetve hasznosit6silra szolg6l6 - a
jogszab6lyokban meghat6rozott mriszaki vddelemmel rendelkez6 krizszolg6ltat6s
teljesitds6vel rjsszefiigg6 tinkormdnyzati hat6s6gi jogok gyakorl6sa ds ezzel kapciolatos
feltdtelek megteremtdse.
(5) A teleptildsi szil6rd hulladdk hasznositiis6nak, rijra haszn1lat1nak es az 6rtalmatlanitand6
hullad6k mennyis6gdnek csokkent6se drdekdben a szelektiv hullad6kgyrijtds elterjeszt6s6nek
t6mogat6sa.
(6) A sztiksdges adatok ds inform6ci6k rendelkez6sre bocs6t6s6val a k6zszol g1ltato
tevdkenysdgdnek segit6se.
(7) A kotelezo kozszolg|ltat6ssal 6s a kdzszolgilltat6val kapcsolatos tapasztalatok dvenk6nti
drtdkeldse.

III. fejezet

A tulajdonos kiiteless6gei

6.$

(l) A tulajdonos ktitelessdge, hogy az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba keriilt teleptildsi
szil6rd hulladdk mennyis6g6t a lehet6 legalacsonyabb szinten-iartsa, valamint a k6rnyezet
szennyez6s et megelozo - k6rosit 6sht kizhr6, m6sok testi 6psdg et, kozerzetlt, a klzbiztons6got
nem vesz6lyezteto m6don gyiijtse, illetve t6rolja annak elsz6lit6s6ig.
(2) A tulajdonos az .ingatlanon telepiildsi szil6rd hulladdkot nem halm ozhat fel, ds az
ingatlanon keletkezett hulladdkot kdzteri.iletre csak az elsz6llit6s idejdre helyezheti ki.



(3) A tulajdonos a kotelezo kozszolg6ltat6s kdrdb e tartoz6 telepiil6si szil6rd hulladdkot
elsz6llitisra kizir6lag a kdzszolgfltat6nak adhatja 6t, 6s kizdr6lag a kozszolgilltat6 6ltal
ny(rjtott kdzszol g6ltat6st veheti i gdnybe.
(4) A ktitelezo kozszolgiiltat6sba irjonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a kozszolg6ltat6nak
koteles bejelenteni, hogy a kdzszolgiltat6s igdnybevdteldre kdtelezettd v6lt. Tulajdonosvdltds
esetdn a bejelentdsi kdtelezettsdg az rij tulajdonost terheli.

A telepiil6si szilird hullad6k elhelyez6se

7.$

(1) A kozszolg6ltat6 Z6k kozsdg kdzigazgatisi terulet6n osszegyrijtott 6s elsz6llit6s cdlj6b6l
iitvett telepiildsi szil6rd hulladdkot az |ltala iizemeltetett hulladdkkezel6 telepen helyezheti el,
iirtalmatlanithad a, illetve hasznosithatj a.

(2) Ahintart6sokb6l szhrmaz6 elkiilonitetten gyrijt6tt hulladdkot (feh6r 6s szines iiveg, szines,
vegyes 6s kartonpapir, textil, stb.) a tulajdonos a kdzszolg6ltat6 6ltal mrikodtetett lakoss6gi
s ze lektiv hul I ad6kgyrij to kontdnerekb en kcizvetl eniil i s elhe lye zheti.

IV. fejezet

A kiizszolgiltatisi szerz6d6s

8.$

(1) A kozszolg6ltat6val a kdpvisel6testiilet kozszolgiltatisi szerzod6st kdt a telepiildsi szildrd
hullad6kokkal kapcsolatos kotelez6 helyi kcizszolg6ltat6s teljesitdsdvel osszefiiggS rdszletes

feltdtelek me ghatir ozisa 6rdek6b en.

(2) Ervdnyes kozszolg6ltat6si szerz6dds ndlkiil a kdzszolgSltat6 a kdtelezo kozszolg6ltat6s
kordbe tartoz6 tevdkenyseget nem v6,gezhet.
(3) A kozszolg6ltatisi szerzodds az aliliris napj6n jon ldtre ds - a felmond6s e rendeltben
meghatirozott eseteit kiv6ve - az al|irhs napjdt6l sz6mitott 10. 6v utols6 napj6n j6r le. Ha a

kozszolg6ltat6si szerz6dds id6beli hatilyinak lejhrtilt kovet6en az itjabb pfiyinat
eredm6nytelens6ge miatt - trjabb kdzszolgdltat6 kijeloldsdre 6s rijabb kozszolg6ltat6si

szerzodds megkot6s6re nincs lehet6sdg, a k6pvisel6testtilet alejirt kozszolg6ltatisi szerz6dds

idSbeli hatilly 6t I e gfelj ebb 6 h6napp al me gho s szabb ithatj a.

(4) Akozszolg6ltat6si szerzoddsben a kozszolgAltat6 kotelezettsdgdnek kell meghatfuozni:
a) a kozszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes koni ell6t6s6t,

b) a kdzszolgfltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisAg szerinti teljesitdsdt,

c) a k<izszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiksdges mennyisdgti ds min6sdgti jArmri, gdp, eszkdz,

berendez6s biztosit6s6t, valamint a sziiksdges l6tsz6mir ds k6pzetts6gii szakember

alkalmazhsht,
d) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztonsigos 6s bovithet6
fej leszt6sek, beruhdz6sok ds karbantart6sok elv6gz6sdt,

e) a kozszolg6ltat6s teljesit6sdvel osszefi.iggo adatszolg6ltat6s

meghatir ozott nyi lvdntartis i rends zer mtiko dtet6s dt,

fl a fogyaszt6k szimilra kdnnyen hozziftrheto iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

mrikodtetdsdt.
g) a fogyaszt6ipanaszok 6s dszrev6telek elint6z6si rendjdnek meg6llapitds6t.

teUesit6sdhez sziiks6ges

rendszeres teliesit6sdt 6s



(5) A kozszolg6ltat6si szerzod6sben a kdpvisel6testtilet k6teless6ge:
a) a kdzszolgiitatils hat6kony 6s folyamatos elldrthshhoz a kozszolgilltat6 szimilra
sztiksdges informrlci6k szolg6ltat6sft,
b) a kdzszolg|ltatis kor6be tartoz6 6s a telepiil6sen foly6 egydb hulladdkkezel6si
tevdkenysdgek osszehangol6s6nak el6segitds6t,
c) a telepiil6sen mtikodtetett ki.ildnbozo k6zszolg6ltat6sok dsszehangol6s6nak eldsegit6sdt,
d) a teleptildsi igdnyek kielegitds6re alkalmas hulladdk gytijtds6re, kezel6sdre,
6rtalmatlan itilsirr a szolgSl6 helyek ds l6tesitmdnyek kij elOlds6t,
e) a kozszo lgiitat6 kizhr 6lagos kozs zo I g6ltat6si j o g6nak b i zto sit6s ilt.

(6) A k0zszolg6ltat6si szerzoddsnek tartalmazni kell ktildnOsen:
a) a telepi.ildsi szililrd hulladdk elsz|llithsfunak gyakorisilgilt
b) a telepiildsi szil6rd hullad6k gyrijtdsdnek m6dj6t
c) a kozszolg6ltat6s teljesit6sdnek igazol6s6ra ds ellenorz6sdre alkalmas m6dszereket
d) a megjelcilt 6rtalmatlanit6 helyek megnevezdsdt
e) a kdzszolg6ltatis frnanszirozfs6nak felt6teleit ds m6djait
f) a kcizszolg6ltatrlsi szemdtdij meg6llapit6s6ra vonatkozo eljhrist ds m6dszert
g) a kozszolg6ltat6nak a fulajdonosok ir6ny6ba fennill6 tdjekoztatSsi kotelezettsdgdt ds a

kotelezettsdg telj esitds6nek m6dj 6t
h) a k6zszolg6ltat6nak az onkormfnyzat ir6ny6ba fenn6ll6 dves kolts6gelsz6molfs

benyujt6s6nak m6dj6t
i) a kozszol g|ltathsi szerzodds m6dosit6s6nak ds felmond6sfnak okait, elj6r6si

szabiilyait.

A kiizszolgrlltatfsi szerz6d6s m6dosft6sa

e.$

(1) A kdpviseltltesttilet_ ds a ktizszolglltat6 egybehangz6 akarattal akkor m6dosithatja a
kdzszolg6ltattsi szerzodds jogszabflyban meg nem hathrozott tartalmi elemeit, ha iz a
pfilydzati kiir6st6l 6rdemi elt6rdst nem eredm 6ny ez.
(2) Ha a kdzszolg6ltat6si szerz6dds megkotdsdt kcivet6en alkotott jogszabrlly a
kozszolgilltatisi szerzodds tartalmi elemeit ugy virltoztatja meg, hogy az vatamelyik szerzijd,o
fel ldnyeges ds jogos drdekeit sdrti, a szerzSdo felek egyAehangz6 akarattal a szerz6ddst
m6dosithatj6k.

A kiizszolgdltatfsi szerz6d6s megsziin6se

10.$

(l) A kdzszolg6ltat6si szerz6dds megsztin6sdnek esetei:
a) a szer zo dd sb en m e gh at6ro zott i dohrtam lej 6rt6v al,
b) a koz sz o lg6ltat6 j o gut6 d n6lkiil i me gszrind s 6ve l,
c) el6lkissal,ha a teljesitds mdg nem kezd6d<itt meg,
d) felmond6ssal.

(2) A kdpvisel<itesttilet a kozszolg6ltat6si szerzcid6st felmondha tja, ha
a) a kozszolgfltat6 - kdzszolgilltatils ell6t6sa sor6n - a tevdkenysdgdre vonatkoz6

jogszabdlyokat vagy hat6s6gi eloir6sokat srilyosan megsdrtette , '
b) a kdzszolg6ltat6 a kozszolg6ltat6si szerzoddsben megallapitott kotelezettsdgdt neki

felr6hat6an srilyosan megsdrtette.



(3) A kozszolgdltat6 a kozszolg6ltat6si szerz6ddst akkor mondhada fel, ha az onkorm6nyzat a

kozszolg6ltatisi szerzoddsben meghatdrozott kotelezettsdgdt - a kozszolg6ltat6 felsz6lit6sa
ellen6re - sirlyosan megsdrti, 6s ezzel a krizszolg6ltat6nak kfrt okoz vagy akadAlyozza a
kcizszolgiltat6s telj esitds6t.

(4) A kozszolg6ltatfsi szerz6dds felmond6si ideje legal6bb 6 h6nap.

V. fejezet

A k0telezd kiizszolgiltatris ig6nybev6tele

11.$

(l) A tulajdonos koteles a kozszolghltat6 6ltal nyrijtott kozszolg6ltat6st igdnybe venni.
(2) A hiztarthsi hulladdkra vonatkoz6 kotelezo kozszolg|ltat6s kor6be a tulajdonos ds a

kozszolg6ltat6 kdzritt jogviszonyt a kdzszolg6ltat6s igdnybev6teldnek tdnye, illetve a

tulajdonos mulaszt6sa eset6n a kdzszolg6ltat6nak a kozszolg6ltat6s teljesitdsdt riutal6
magatart6sahozza l6tre. A teljesit6s rfutal6 magatart6s6nak minosiil a kozszolg6ltat6 rdszdrol
a hiztarthsi hulladdk elsz6llit6s6nak megkisdrldse.
(3) A hilztartSsi hullad6kkal kapcsolatos kozszolg6ltat6s igdnybev6teldnek, illet6leg
teljesitdsdnek ldnyeges felt6teleir6l, valamint a felt6telekben bekovetkezett v6ltoz6sokr6l - a

v6ltoz6s bekovetkezdse el6tt - a kdzszolg|ltat6 a tulajdonost ir6sban, illetve felhiv6s
kozzetetele irtj6n koteles 6rtesiteni. Ha a kozszolg6ltatfs feltdteleiben el6re nem l6that6 okb6l
k6vetkezik be v6ltoz6s, a kdzszolg|ltato drtesitdsi kotelezettsdgdnek m6s alkalmas m6don is
eleget tehet.
(4) A tulajdonos koteles a kozszolg6ltatonak bejelenteni, hogy az ingatlanon kotelezo
kozszolgiltatfs al6 tartoz6 telepi.il6si szil6rd hullad6k keletkezik. A bejelent6snek tartalmaznia
kell a keletkez6 telepi.ildsi hullad6k falthjilt, szok6sos illetve v6rhat6 mennyisdg6t.
(5) Ha a tulajdonos 6ltal bejelentett hulladdk egy6b szilird hullad6knak minosi.il, a k6telezo
kozszolg6ltat6s teljesitdsdr6l- a hulladdk mennyisdg6nek megfeleloen - a tulajdonos 6s a
kozszolgiiltat6 ir6sban szerzoddst kot. Az egydb szilird hullad6kkal kapcsolatos

kdzszolgiltat6s feltdteleiben bek<jvetkezett v|ltozhs eset6n a kozszolg6ltat6 a tulajdonossal
kotott szerzodds m6dosit6s6t kezdem6nyezheti.

A k0zszolgiltat6s kiitelez6 ig6nybev6tel6nek sziinetel6se

12.$

(1) Nem terheli a kotelezo kozszolgiltat6s igdnybevdteli kotelezettsege az iiresen 6116

ingatlanok tulajdonosait. A megilresed6st 15 napon beliil be kell jelenteni a szolgdltat6nak. Ez

esetben a megiiresed6st kovet6 h6 els6 napj6t6l mentesi.il az lrintett a kotelezetts6g al6l. Az
ingatlan fjb6li haszn6latba vdteldt a tulajdonos 15 napon beli.il kdteles bejelenteni a

szolgfltat6nak. A kdtelezetts 69 az ig6nybev6tel megkezd6s6nek napjht krjveto negyed6v

elsejdtol 611fenn.
(2) Z6k kozs6g kozigazgatisi tertilet6n tal6lhat6 kozteriileteken a kotelezo kdzszolg6ltat6s

igdnybevdtele nem sztineteltethet6.



VI. fejezet

A hullad6kkezel6si kdzszolgfltat6si dij

13.$

(l) A telepiildsi szil6rd hulladdk kezeldsdre ir6nyul6 kozszolgilltat6st Z6k k6zsdg
kozigazgathsi teriiletdn a k6pviselcitestiilet ingyenesen biztositja ktildn dijfizetdsi
kotelezetts6get nem 6llapit meg.
(2) A teleptildsi szililrd hulladdk a kdpzcidds helydr6l hetente egyszer kenil elsz6llit6sra.
(3) A teleptildsi hullad6k kezel6s6drt a kdpvisekitesfrilet 6ltal akozszolgilltat6nak fizetett ds a
kdzszolgiiltatisi szerzod6sben rdszletesen rdgzitett kozszolg1ltat1si dij tartalmazza a
kdrnyezetvddelmi el6ir6sok betartisa mellett a hulladdk ingatlantulajdonosokt6l t6rt6no
begytijtesdt, 6s az dvente egyszeri lomtalanit6s koltsdg6t . A szerzod6sben r<igzitett dij tov6bb6
fedezetet nyujt a teleptildsi hulladdk hulladdkkezelo telepre t<jrt6no elsziilithi1hoz ds a telepen
tort6no kezel6s6hez, maghba foglalja a kdzszolg6ltat6s folyamatoss6gdnak koltsdg6t ds a
szolg6ltat6 tart6s mtikoddsdhez sztiksdges nyeresdg fedezetdt is. A dij egyben 6szt6n6z a
kdzszolgiltatiis b iztons 69o s d s le gki s ebb kcj lts 6 gii erifi6s6r a.

VII. fejezet:

A hullad6k gyfijt6s6re 6s elszfllitfsra val6 iltadilsilra szolg6l6 tartilyok 6s
zsr{kok rendelkez6sre bocsiit{sf val kapcsolatos j ogok 6s ktiteless6gek

14.$

(l) A tulajdonos a telepiildsi szil6rd hulladdk gyrijt6se ds elsz6llit6sra val6 6tad6sa celj1raaz
dnkorm6nyzat 6ltal biztosftott szabviinyos gyijtotartillyt kdteles haszn6lni, amely a
kiizszolgilltat6 iital rendszeresitett cdlg6pbe betiritheto, illetve azzal elsz1llithat6.
(2) Az egydb szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6s vonatkoz6s irban a gyijtotart6ly
tipus6nak, rirtartalm6nak, szirmilnak a kozszolg 6ltat5 6ltal meghat6rozott feltdtelek az
ir6nyad6k.
(3) A tulajdonos koteles a kozszolgiltat6nak ir6sban 3 nappal kor6bban bejelenteni, ha
ingatlanfn a kotelezo kozszolg|ltatis al6 tartoz6 telepiil6si szil6rd hulladdk mennyisdgdt
jelentosen meghalad6 mennyis6gri hulladdk keletkezdie v6rhat6. A bejelentds alapj6ri a
kozszolgiitat6 a megjelolt idopontra vagy id6tartamra a teleptil6si szil6rd hullad6k megielel6
gyiijtdsdhez, illetve elsziillitisilhoz alkalmas nagyobb rirtartalmri vagy tov6bbi gyrijr6t;rt6lyt,
illetve a hulladdk gy-tijt6s6re alkalmas m6s grijt6 eszkdztbocs6t a tulajdonos rendelkezdsdre.

A gyiijt6tartilyok haszndlat6val, kezel6s6vel6s elhelyez6s6vel kapcsolatos
jogok 6s ktiteless6gek

1s.$

(l) A teleprildsi szil6rd hullad6k gytijtdsdre
beliil kdteles t6rolni. A gyrijt6tartllyt a
alapj6n lehet folyamatosan tartani.
(2) A tulajdonos kciteles a gy$totartalyba hulladdk elsz6llit6sa cdlj6b6l a kozszolg 6ltat6 6ltal
megjelcilt id6ben a kdzteriileten az elsz6llit6st vegzojrlrmtivel megkcizelitheto ds a leriritdsre

szolg6l6 gyijt6hrt|lyt a tulajdonos az ingatlanon
kozteriileten csak kozteriilet-hasznillati engeddly



alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyrijtotart6ly nem akadAlyozhatja a gdpjdrmti- ds

gyalogosforgalmat, 6s elhelyez6se egydbk6nt sem jfirhat baleset vagy kirokoz6s eloiddzdsnek
vesz6lydvel.
(3) A tulajdonos koteles a gyiijtotart6lyt sztiksdg szerint tisztitani 6s fertotleniteni.
(a) Ha a gytijtrltart6lyban olyan hulladdkot helyeztek el, amely <isszetomdrdddtt vagy
befagyott, illetve a tart|lyban lev6 hulladdkot irgy osszepr6seltdk, hogy emiatt a tart|lyt az
el6irt technol6gi6val iiriteni nem lehet, a tulajdonos koteles atart|lyt iirithet6vd tenni,6s az
esetlegesen okozott k6rt megtdriteni.
(5) Szigoruan tilos a gyijt6tartillyba folydkony, m6rgezo, robban6 vagy egydb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszllyezteti a sz|llit6ssal foglalkoz6k vagy m6sok 6letdt, testi 6psdgdt,
eg6szsdgdt.

VIII. fejezet

A telepii16si szil6rd hullad6k elsz6llit6s6nak megtagadfsa

16.$

(1) A kozszolg6ltat6 a k6zszolg6ltat6s keretdben megtagadhada a hullad6k elsz6llit6s6t, ha

a) nem a kdzszolg|ltat6 celgepehez rendszeresitett, illetve a kozszolg6ltat6 6ltal a
tulajdonos rendelkez6sdre bocs6tott gyfijtrltart6lyban vagy zs6kban keriil iltadhsra,
b) a gyijt6tart|ly az alkalmazott g6pi tiritdsi m6dszerrel - a tulajdonosnak felr6hat6 okb6l
nem iirithet6,
c) a sz6llit6sra 6tadott hulladdk az i.irit6s, illetve a szillliths sor6n a sz6llit6st vdgzo

szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, egdszsdgdben, tov6bb6 a j6rmtiben vagy
berendez6sdben k6rt okozhat, illetve az firtalmatlanit6s sor6n a kornyezetet veszdlyezteti,
d) lrzdkszervi dszleldssel meg6llapithat6, hogy a gyijtotartiiy m6rgezo, robban6,

foly6kony, veszdlyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiil6si szil6rd hullad6kkal
egyiitt nem gytijthet6, illetve nem 6rtalmatlanithat6, illetve nem min6siil telepiildsi szil6rd

hullad6knak.
(2) Az (l) bekezd6sben emlitett esetekben a kdzszolgiitato a tulajdonost haladdktalanul

drtesiti az elsz6llit6s megtagad6s6nak tdny6rol 6s ok6r6l. A tulajdonos a megtagad6si okot
maga koteles megszi.intetni vagy megsziintet6s6rol gondoskodni. Ha a tulajdonos e

kcitelezetts6gdnek a hulladdk elszdllit6s6nak irjabb id6pond6ig nem tesz eleget, a
kozszolg6ltat6 a tulajdonos kdlts6gdre 6s feleloss6g6re a hullad6k elsz6llit6s6nak

megtagadfs6ra okot ad6 kdrtilmdnyt megsziinteti vagy m6ssal megszi.intetteti.

IX. fejezet

A lomtalanitissal kapcsolatos jogok 6s kiiteless6gek

17.$

(1) A kdzszolg6ltat6 6ltal6vente egy alkalommal szervezett- el6re meghatirozott idSpontban

elvdgzett - lomtalanitds keret6ben a kdzszolg6ltat6 a lakossignil keletkezett, a rendszeres

elsz6llit6sra haszndlatos gyrijtotartdlyokban el nem helyezheto hullad6kot elsz6llitja ds

6rtalmatlanitja.
(2) A lomtalanitds al6 tartoz6 hullad6kot a tulajdonos

idopontban helyezheti ki elsz6llitis cdljdb6l arra a
hirdetmdny6ben megj elolt.

a kozszolg6ltat6 6ltal meghattrozott
helyre, amelyet a kozszolgfltato a



(3) A lomtalanit6s keretdben elsz6llitfsr6l kihelyezett hullad6kot rigy kell elhelyezni,hogy az
a j6rmti- vagy gyalogosforgalmat ne zavarja, a zoldterileteket 6s a nov6nyzetet ne k6rositsa,
tov6bb6 nej6rjon baleset vagy k6rokoz6s vesz6ly6nek eloid6z6sdvel.

X. fejezet

A kiizteriileten keletkez6 telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgiltat6s

18.$

(l) Aki koztertileten koztertilet-hasznillati engeddlyhez kdtdtt olyan 6rusit6, szolg6ltat6,
kereskedelmi vagy egydb tevdkenysd get vegez vagy kiv6n v6,gezni, amellyel dsszeftiggdsben
kotelezo kozszolg6ltaths al6 tartoz6 teleptildsi szil|rd hullad6k keletkezik, kdteles ezt a

kozszolg6ltat6nak bejelenteni, 6s a kozszolg6ltat6val a kozteriileten vdgzendo tevdkenysdg
idotartalm6ra, valamint a vhrhat6 hulladdk fajt6j6ra, dsszetdteldre 6s mennyisdgdre
fi gyelemm el szerzodl,st kotni.
(2) A kozter0let rendeltet6sszeni nyilv6nos haszn6lata sor6n keletkezo telepiil6si szil6rd
hulladdk gytijtdsdrol 6s elsz6llit6s6r6l a szolg6ltat6 gondoskodik. A kozteriileten keletkez6

teleptildsi szil6rd hullad6k gytijt6sdre ds elsz6llitilsira a Polgfrmester a mtiszaki eloado

kozremrikddds6vel a kdzszolg6ltat6val - figyelemmel a hullad6k v6rhat6 mennyis6gdre, a

gy.tijt6s m6dj6ra €s az elszitllit6s gyakoris6g6ra - kiilon szerz6d6st kot.

A teleptil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos el6irisok megtartfs6nak
ellen6rz6se

le.$

( I ) A teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kOzeg6szsdgiigyi rendelkez6sek
megtart6s6nak ellen6rzeset - a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint - az Allami N6pegdszsdgUgyi

ds Tisztiorvosi Szolg6lat illetdkes szewezete vegzi.

XI. fejezet:

Szabflvs6rt6sek

20.$

(1) Az 1999. 6vi LXX. tv. 6rtelmdben szab6lys6rt6st kovet el ds 30.000,- Ft-ig terjedo
pdnzbirs6ggal, illetve 10.000,- Ft-ig terjedo helyszini birsiggal srijthat6, aki

a) a kritelezo kozszolg6ltatfs teljesitdse 6rdek6ben a rendeletben eloirt bejelent6si
kotelezettsdg6nek nem tesz eleget (6.$ (4) bek., 11.$ (4) bek., 18.$ (1) bek),
b) a kozszolg6ltat6s kor6be tartoz6 tevdkenysdget jogosulatlanul v6gez (3.$ (1) (2) bek),
c) teleptil6si szil6rd hulladdkot ingatlan6n felhalmoz, illetve a kozteriiletre vagy m6s

ingatlan6ra a rendeletben megillapitott feltdtelekt5l eltdr6en kihelyez (6.$ (1), (2), bek.,
15.$ (1) bek.),
d) a gfijtotart6lyban folydkony, mergezo, robban6 vagy egy6b olyan vesz6lyes anyagot
helyez el, amely vesz6lyezteti a sz|llithssal foglalkoz6k vagy m6sok 6let6t, testi 6psdg6t,

egdszs6g6t (15.$ (5) bek.),



e) a kozszolg6ltat6s kordbe tartoz6 hulladdk elszdllitdsdnak a kozszolgilltat6 6ltali jogszeni
megtagad6sit kovet6en a megtagadis alapj6ul szolg6l6 okokat a hullad6k elsz6llit6s6nak
fjabb id6pond6ig nem szrinteti meg (16. $ (2) bek.)
f) lomtalaniths al6 tartoz6 hulladdkot a kozszolgilltat6 6ltal megjelolt id6pontt6l eltdro
idoben kihelyez, illetve olyan hullad6kot helyez ki, amelyre a lomtalanit6s nem
vonatkozik (17.$ (2), (3) bek.)
g) a telepi.il6si szil6rd hullad6kot Zokkdzsegkdzigazgat6si teriiletdre besz6llit.

(2) A telepi.ildsi szilfrd hullad6kkal kapcsolatos szab6lysdrtdsi iigyekben I. fokon hat6s6gkdnt
Bicserd es Z6k kdzsdgek korjegyzoje jir el.

XII. fejezet:

Zhr6 rendelkez6sek

21.$

(1) E rendelet 2003. janu6r 0l-jdn l6p hat6lyba.
(2) A rendelet kihirdetdsdr6l a helyi onkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. dvi LXV. torvdny l6.g
(2) ds (3) bekezddse 6rtelm6ben a helyben szok6,sos m6don a jegyzii gondoskodik.

Magd6 Szil6rd
kiirjegyzd

Nagy Gfbor
polgiirmester

Zhrad6k:

Jelen rendeletet Z6k kdzs6g Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6testtilete a 2002. december 04-dn
megtartott testtileti iildsdn fogadta el, kihirdetdsre kenilt: 2002. december 05-dn.

Magd6 Szilfrd
kiirjegyz6


