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KAPCSOLATOS IIBLYI XOZSZOT,CAITATASROL BS ANNAK XOTAINZ6
rcBNyBnvernlnn6l

(ruonosirAsoxxal DGvsEGDS szERKDznrnnN)

Ofalu Kisebbsdgi Telepiildsi Onkorm6nyzat Kdpvisel6+estiilete a helyi cinkormiinyzatokr6l
sz6l6 1990. dvi LXV. Tdrv6ny (Otv.; 16.$ (l ) bekezddsdben, valamint a
hulladdkgazddlkoddsr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. Tdrv6ny (Hgt.) 23.g-6ban kapotr felharalmazds
alapjdn ktilcintis figyelemmel a242/2000. (XIL 23.) Korm. rendeletben, valamint a213/2001.
(xl. I 4.) Korm. rendeletben fbglaltakra az alilbbi rendeletet alkotja:

I. Fo.lrznr

AltaLinos rendclkcz6sek

l.$

(l) Jelen rendelet cdlja, hogy. Ofalu kcizsdg kdzigazgatdsi teniletdn a lakossilg eg6szsdgdnek
vedelme, valamint Ofalu ktizsdg termdszeti 6s dpitett kclnyezetdnek meg6viisa 6rdekdbena telepi'ildsi sziliird hulladdkra vonatkoz6 kcizszolg6ltatiist ds lnnak k6telez6
igdnybevdteldt biztositsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat ds hatiisk6rrlket,
jogokat ds kdtelezettsdgeket, tilalmakat ds jogk<ivetkezmdnyeket a helyi sajiitoss6goknak
megf'el el 6e n rendezze.

(2) A rendelet hatrllya Ofalu kdzsdg kozigazgatisi tertiletdn beltil a rendszeres
hulladdkszdllit6sba bevont, helyi k0zszolgdltatiissal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosaira vagy haszniil6ira (tovribbiakban egytitt: ,,ingatlantulaj'donos") terjed ki.A rendszeres hulladdkszAllitesba bevont teriiletek jegyzdkdt az l. sz6mil melldklet
tartalmazza.

(3) A kOzszolg6ltat6s az ingatlantulajdonos 6ltal a kd,zszolg6ltat6 szrillit6eszk 1zeihez
rendszeresftett gytijt6eddnyben, vagy a rendeletben megjel6lt egy6b m6don az ingatlanon
osszegytijtcitt ds a kdzszolgdltat6 rendelkezdsdre bocidtott teieptildsi szil6rd hulladdk
begytijtds6re 6s rendszeres, illetve alkalmi elsz6llitd,s6ra; az ingatlanon <isszegytijtott
lomtalanitds kdrebe vont telepiilesi szil6rd hulladdk - a kdzszotgattito 6ltal meghat6rozott
id6pontban 6s helyen t<irtdn6 - begyiijtdsdre ds a k<izszolg6ltat6 6ltali elsz6llit6s6ra;
hulladdkkezel6 telepek, hullad6klerak6k ds a hulladdk rirtalmatlanit6s6t szolgdl6ldtesitmdnyek ldtesitdsdre, mrikcidtetdsdre 6s tizemeltetdsdre; valamint a fent



meghaterozottak szerint gyrijtdtt, begytijtritt ds elszrillitott telepiil6si szil6rd hulladdk
6rtalmatlanit6s6ra terjed ki.

2.$

(l) A rendszeres hulladdksz6llitdsba bevont tertileten az ingatlantulajdonos a jelen
rendeletben meghat6rozottak szerint jogosult ds kdteles igenybe venni a helyi
krizszol96ltat6st.

(2) Gazd6lkod6 szervezet akkor kdteles a helyi kOzszolgdltatris igdnybevdteldre, ha a
gazdas6gi tevdkenysdgdvel dsszefiiggdsben keletkezett telepiildsi szil6rd hulladdk6nak
kezeldsdrol (hasznosit6s6r6l vagy 6rtalmatlanit6s6r6l) a Hgt. l3.g-6ban foglaltaknak
megfblel6en nem gondoskodik.

(3) A helyi k<itelez6 kOzszolg6ltat6sra vonatkoz6 krizszolg6ltat6si szerz6d6s ldtrejrin a
kcizszolg6ltat6s elso ig6nybev6tel6vel.

II. F'unznr

A ktizszolgdltatds elldtdsdnak rendje

3.$

(l)Ofhlu Kisebbsdgi Teleptil6si 0nkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete a telepi.ildsi szildrd
hulladdk tekintetdben fenn6ll6, a hulladdkkezeldsi kcizszolgdltat6s megszervez6sdre 6s

fenntartds6ra ir6nyul6 kdtelezetts6ge teljesit6sdnek 6rdek6ben Koml6 Vilros
Onkormdnyzata 6ltal fenntartott kOzszolg6ltatiishoz tOrtdno csatlakoz6ssal gondoskodik.

(2) Ofalu kdzsdg kdzigazgat6si teriilet6n a hulladdkkezeldsi kdzszolgdltat6s teljesitds6re
kizar6lagosan jogosult hulladdkkezel6 a D6l-Dun6ntirli Kommun6lis Szolg6ltat6 Kft.

fi elen rendeletben: Kdzszolg6ltat6).

(3) Teleptildsi szil6rd hulladdkot csak az erre a celra kijekilt ds leg6lisan mukodtetett
hullad6klerak6 telepen - jelenleg a koml6i hullad6klerak6ban, hulladdk udvarban, vagy a

k0zszolg6ltat6 eltal alkalmazott egy6b, jogszabilyban megengedett m6don, a vonatkoz6
iizemeltetdsi szab6lyok es el6ir6sok szigoru betart6s6val szabad elhelyezni.

() Az onkorm6nyzat sziiks6g eset6n gondoskodik a k<izszolgilltat6 javaslata alapj6n a

gyrijt6pontok, valamint a lerak6hely kijelOldsdrdl, a l6tesitmdnyek megval6sit6s6r6l 6s

mtikddtet6s6r6l a kcizszolg6ltat6 fitj6n, valamint biztositja a kcizteriilet haszn6latitt az

indokolt mennyisegti gyujt6eddny kihelyez6,s6hez,t6rol6s6hoz 6s megkozelftdsdhez.

4.$



(l) A hulladdksz6llit6si kdzszolgdltatris ig6nybevetele heti I alkalommal k6,telez6.

(2) A szervezett kdzszolgdltat6st igdnybevev6k szdmfua a szabvdnyos t6rol6eddnyek
lraszn6lata 2004.janudr l -jdt6l kcitelezo.

s.$

A kdzszolg6ltat6 a telepiildsi szildrd hullad6kot heti I alkalommal kdteles elsz6llitani. A
sz6llit6s m6dj6r6l 6s idejdr6l az ingatlantulajdonost a kdzszolg6ltat6 - bel6t6sa szerint -
ir6sban vagy kozzet6tel ftj6n t6j6koztada.

III. Fa.laznr

Az ingatlantulnjdonosok jogni 6s kiitelezettsdgei

(r.$

(l ) Az ingatlantulajdonos kdteles a Ofalu kdzs6g dnkormdnyzata 6ltal szervezett

kozszolgdltat6s igdnybevdteldre: az ingatlandn keletkezo telepiildsi szil6rd hulladdk e

rendeletben eloirtak szerinti gyujtdsdre, valamint a sz6llit6si napokon elsz6llitris cdlj6b6l a

kozszol 96ltat6nak tdrtdn6 ritadiisira.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlandn keletkezb vagy birtokdba keriilt teleptildsi szil6rd
hulladdkot a kdmyezet szennyezdsdt megel6z6, k6rositds6,t kiz6r6 m6don kciteles gyiijteni,
6s ahhoz 2004. januir l-j6t6l a kdzszolg6ltat6 sz6llit6eszkdzdhez rendszeresitett

t6roloeddnyt koteles igdnybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk gyrijtdse sorSn megfelel6 gondossiiggal kell elj6rnia
annak drdekdben, hogy a hullad6k m6sok 6letdt, testi 6ps6gdt, egdszsdg6t 6s j6 kdzerzetet
ne veszdlyeztesse, a termdszetes 6s 6pitett k6rnyezetet ne szennyezze, a novdny- 6s

dllatvil6got ne kdrositsa, a kcizrendet ds a krizbiztons6got ne zava{a, €s az ingatlan6n
keletkez6 hullad6k mennyisdgdt alacsony szinten tartsa.

g) Az ingatlantulajdonos a t6rol6eddnyben az ingatlanon szok6sosan keletkez6 hullad6kot
tomdritds ndlktil irgy helyezheti el, hogy annak fedele zdrhato legyen, valamint az a

hulladdksz6llitis sor6n a kdzszolg6ltato alkalmazottainak egdszs6gdt ne veszdlyeztesse, a

g6pi iirit6st ne akad6lyozza, az iirit6 berendez6st ne k6rositsa.

(5) A t6roloedeny mell6 hulladdkot elhelyezni 2004.janu6r l-jet6l csak a kdzszolg6ltatotol
vdsiirolt, jelzdssel elldtott zs6kban lehet. A jelzett zs6k 6ra tartalmazza a telepiildsi
hulladdk elsz6llit6s6nak, kezel6s6nek 6s 6rtalmatlanit6s6nak kdltsdgdt.



(6) Ha a t6rol6eddny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely dsszet0m6rtid0tt vagy
befagyott, vagy a benne l6v6 hulladdkot figy <isszeprdseltdk, hogy emiatt a t6rol6edd nytiz
el6irt m6don kitiriteninem lehet, a tulajdonos kdteies a visszamaiadt hulladdkot fellazitani
ds a tiirol6ed6nyt haszndlhat6vii tenni.

7.$

A ldrol6eddnyben tilos olyan anyagot elhelyezni (fbrr6 hamu, mar6-, mlrgezo anyag, 6llati
!ull-a, folydkony vagy befagyotf zsiradJk, gyrttetony vagy robban6 anyag, k6 dsdptilettrlrmeldk, nagyobb terjedelmii, silyir 

- 
t6rgy, stb.i; amely veszdryezteti a

hulladdkszdllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdg6t,-r.grong6lhada a gytijt6berendez6st,
iirtalmatlanitiisa soriin veszllyeztetheti a krimyezet6-t, a teleptitesi szii6rd fruliaOg*al egyiitt
egydb okb6l nem gytijthet6, illetve nem min6sit t.t"ptiteri szildrd hulladdknak.

8.$

A tdrol6eddnyeket sztiksdg szerint, de regarribb dvente
fert6tleniteni. A tdrol6eddnyek rendszeres-tisztitdsa ds
fel adata, annak kci I ts d ge az ingatl antul aj dono sokat terrre I i.

4 alkalommal ki kell tisztitani ds
fert6tlenitdse az ingatlantulajdonos

e.$

(l) Az ingatlantulajdonos kOteles a trirol6eddnyeket a hulladdk elsz6llft6sa cdlj6b6l akcizszolgriltat6 6ltal megjeldlt id6pontban, a begytijtdst v6gz6 gdpj6rmtivel megkrizelfthet66s tiritdsre alkalmas helyen ellielyezni. n trirotoeodnyt legfeljebb a szrillitd,si napotmegel6z6 napon' 16.00.6r6t61 lehet kihelyezni u k.irt".ltil"ti", kivdve a tartosan
engeddlyezett elhelyez6st.

(2) Azokon a tertileteken, ahol a tiirol6eddnyeket a kdzszolgdltat6nak val6 dtadds vdgett
kcizteriiletre - a forgalom alad6lyozisa,illetve v6roskdpi okokb6l - nem lehet kihelyezni,ott a trirol6eddnyek kihelyezdsdrll.az ingatlantulajdono., vagy krildn meg6llapodds
alapj6n, dij ellendben a kcizszolg6ltat6 gondoskodik.

10.$

(l) Az ingatlantulajdonos a tdrol6ed6nyeket az ingatlan tertiletdn beltil, illetve z6rhat6
helyisdgben vagy zdrltat6 trirol6ban kdteles elhilyezni [gy, hogy ahhoz illetdktelen
szemdlyek 6s dllatok ne fdrjenek ltozzit. A tdrol6eddnyeket-csat a;.g (l) bekezddsben
megjel6lt id6tartamban lehet kdzteriileten elhelyezni.



(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a tiiroloeddnyek el6k6szit6-, t6rol6 helydt tiszt6n tartani,
t6len a h6t6l megtisztitani. A begyiijtds alkalmrival szennyezett kdztenilet tisztit6sdr6l a
kcizszol96ltat6 kciteles gondoskodni.

(3) Tilos a t6rol6eddnyek kdrnydkdt, megkdzelitdsi titvonal6t t6rgyak elhelyezdsdvel vagy
parkol6 gdpjdrmtivekkel oly m6don elz6rni, amely a tdrol6eddnyeknek a gyakorlatban
ki al akul t m6do n tdrtdno iirit6sdt akad|ly ozza.

IV. Fa.lazor

A kiizszolgdltat6 jogai 6s ktitelczctts6gei

I l.s

(1) A kdzszolg6ltat6 kdteles a t6rol6eddnyek kitiritdsdt kim6letesen, az elv6rhat6
gondossiiggal vdgezni.

(2) A t6roloeddnyben okozott k6rokat a kdzszolg6ltato t6rit6smentesen kdteles kijavitani,
amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A kdzszolgriltat6nak az

ebb6l ered6 karbantartdsi munkiik, valamint a javft6s id6tartam6ra helyettesito
t6rol6eddnyt kell biztositania. Amennyiben a k6rokozis nem r6hat6 fel a

kdzszolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlann6 vdlt t6rol6ed6nyek javit6sa, p6tl6sa, illetve cserdje

az ingatlantulaj donost terhel i.

(3) Az elhaszn6l6dott t6rol6eddny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(4) A nagydarabos hulladdk (lom), tov6bbd a naponta szok6sosan keletkez6 hdztartdsi

hulladdk mennyis6gdt meghalad6 falomb 6s kerti hullad6k szervezett gytijt6sdr6l,

elsz6llit6sdr6l 6s 6rtalmatlanit6sdrol (lomtalanit6s) a kdzszolg6ltato 6vente legal6bb 2

alkalommal tdritdsmentesen gondoskodik, A h6ztart6si veszdlyes hulladdk szervezett

gyrijtdsdr6l, elsz6llit6siirol ds 6rtalmatlanitdsdr6l a kdzszolg6ltato t6ritds ellen6ben, az

ingatlantulajdonossal kotdtt ktildn meg6llapod6s alapj6n gondoskodik.

(5) A lomtalanit6s id6pontj6r6l, valamint teri.ileti feloszt6s6r6l a kdzszolg6ltato 2 hdttel
kor6bban t6jdkoztada a telepi.il6si <inkorm6nyzat jegyzljdt, aki en6l 3 napon beli.il a

helyben szok6sos m6don drtesiti az ingatlantulajdonosokat.

(6) A k0zszolg6ltat6 a rendelet hatdlya al6 tarlozo ingatlanon keletkezett hulladdkot a jelen
rendeletben irt szab6lyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijel6lt hulladdklerako
telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai krirnyezetvddelmi szab6lyokat
megtart6 m6don gondoskodni.



V. FEJEZBT

A kiizszotgriltatis dija

12'$',',t,n,'

A hulladdksz6llit6sba bekapcsolt ingatlantulajdonosokat 2008. dvben az al1bbi dijfizetdsi
kdtelezettsdg terheli :

a') Azon ingatlantulajdonosok, akik Ofalu kdzs6gben lak6hellyel (6iland6 lakdsbejelent6vel)
rendelkeznek: 143,- Ft + AFA/tiritds, dvi 52 aikalommal.
Egyedtildll6 esetdn a dij mdrtdke: 6.000,- Ft/dv.

b') Azon ingatlantulajdonosok, akik ofalu kdzsdgben nem rendelkeznek 6lland6 Iak6hellyel
(iidtil6ingatlan-tulajdonosok): I 43,-Ft + ApaAiritds, 6vi I 3 alkalommal.

VI. FBJEZBT

Kiizteriilctcn kelctkez6 hulrad6k gyiijt6se 6s elszriltitrisa

13.$

(l) A k<izteriileteken keletkez| ltdztartrisi ds egydb szillrd hulladdkot kizirolag ahulladdklerak6ban lehet elhelyezni, amely 16l az rinkormriny zat a kozszolgriltatris
kiviil, ktildn szerz6d6s alapj6n gondoskodik.

(2) Az illegdlis hulladdklerak6k felsz6mol6sdr6l az dnkorm Anyzat a kcizszolg6ltat6s
kfvtil gondoskodik.

kijelcilt
keretein

keretein

VII. Fn.laznr

Szab6lysdrt6si rendelkcz6sck

14.$

(l ) Szabdlysdrtdst kcjvet el 6s 30.000 Ft-ig terjed6 pdnzbirs6ggal srijthat6, aki:

' M6dosftorta a9/2003. (XII.29.) rendelet
2 m6dosftorta a 1812004. (XIt.2l.) rendelet
3 m6dositotta a 16/2005.(XIt.l6.i rendelet
a m6dosftotta altf2006. (XIl.l5.i rendeletr mddosftotta a 1812007. (XII.2t.i rendelet



a.)

b.)

h6ztart6si hulladdkot felhalmoz vagy kciztertiletre, illetve mils ingatlaniira a jelen
rendeletben meghatiirozott feltdtelekt6l elt6ro m6don kihelyez /6.$. (l ) bek./,
a teleptildsi sziklrd hullad6kot nem a jelen rendeletben meghat6rozott telephelyen helyezi
el. / 3.$. (3) bek./,
a t6rol6eddny tiszt6ntart6si 6s fert6tlenitdsi kotelezettsdgdt elmulaszda /8. $/,
t6rol6eddnyt rendeltet6st6l eltdr6en haszniil, nem h6ztart6si hulladdkot rak a tartdlyba,
rothad6, btiztis hulladdk elsz6llitds6r6l ds 6rtalmatlanit6ser6l nem gondoskodik /6 g. (6.)
bek./

VIII. FEJEZET

Fogalom meghntdrozf sok

21.$

E rendelet alkalmaz6s6ban:

Ingatlan: a kdzszolg6ltat6sba bevont tertileten fekv6 egylakrisos lako- vagy lak6s
cdlj6ra haszniilt 6pi,ilet, a t0bb lak6sos dptilet lakdsonkdnt, illetve a szdvetkezeti,
tdrsash6zi dptiletben ldv6 lakiis, valamint a nem lakds cdlj6ra szolg6l6 azon helyis6gek,
amelyekben a fogyaszt6i tev6kenys6g sordn hulladdk kdpz6dik. Jelen rendelet
alkalmazils6ban ingatlannak min6siilnek a gazdrilkod6 szervezetek nem lak6s c6lj6ra
szol9616 azon helyis6gei, amelyekben a fbgyaszt6i tevdkenysdg sor6n hulladdk kdpz6dik
ds a lrulladdk kezeldsdr6l nem gondoskodnak jelen rendelet 3. 5 /21 bekezddsdben
meghat6rozott m6don.

Telepiil6si szil6rd hullnd6k:
a.) hdztartdsi hulladdk: az emberek mindennapi 6lete sor6n a lakrisokban, valamint a

pilren6s, iidiilds cdljira haszn6lt helyisdgekben 6s a lakoltdzak kdzds haszndlatti
helyisdgeiben ds tertiletein, valamint az intezmdnyekben keletkez6, veszdlyesnek
nem min6stil6 hulladdk,

b.) kozterilleti hulladdk:kozf'orgalmri ds zoldtertileten keletkez6 hulladdk,
c,)hdztartisi hulladdkhoz hasonld jellegii ds ;sszetdtelii hulladdk: gazdasilgi

vrlllalkoz6sokn6l keletkez6 - ktilOn jogszab6lyban meghatdrozott - veszdlyesnek nem
min6stil6 szil6rd hullad6k, amely a h6ztart6sihulladdkkalegytitt kezelhet6.

Hullnd6kgyiijt6 udvnr (hullnddkudvar): az elktildnitetten (szelektfven) begyiljthet6
telepi.ildsi szil6rd, valamint a ktilcin jogszab6lyban meghat6rozottak szerint a vesz6lyes
hullad6kok 6tvdtel6re €s az elszitll(t6sig elkrildnitett m6don tdrt6n6 t6rol6s6ra szolg6l6,
fbl$gyelettel ell6tott, z6rt begytijt6hely.

Hulladdkgytijt6 sziget (gyiijt6sziget): a hintartirsokban keletkez6, hasznosit6sra
alkalmas, kiildnbdzd fajtejir, elktildnitetten gyujtOtt, h6ztart6si hulladdk begytijtdsere
szolgdl6, lak6dvezetben, kdztertileten kialakitott, feltigyelet ndlktili, folyamatosan
rendelkezdsre 6ll6 begytijt6hely, szabviinyositott eddnyzettel.

c.)
d.)

t.

)

3.

4.



5. Gyiijtdpont: A kdzszolg6ltat6s keretdbe tartoz6 azon ingatlantulajdonosok telepi.ildsi
szil6rd hulladdk6nak - meghat6rozott vagy meghat6rozatlan id6tartamig - 6tvdteldre
kijelolt hely, ahonnan a kdzdssdgi vagy a szdllitdsi napon kihelyezett egydni
t6rol6eddnyb6l tdrt6n6 elszrillitds6val teljesiti a kdzszol96ltat6 a kdzszol96ltat6si
k6telezettsdgdt.

(t. Atrak6r{llomris: a teleprilesi szil6rd hulladdk begyrijtdsdnek ds szdllitdsdnak
elkiil<init6s6re szol9616 zdrt, kdriilkeritett l6tesitm6ny, ahol a teleptildsi szil6rd
hulladdkot a specirilis gyiijt6j6rmfib6l zhrt rendszerti kontdnerbe flritik, illet6leg a zdrt
kontdnert (feldpitmdnyt) tiritds ndlkiil a tov6bbsz6llitdsig ideiglenesen tdrolj6k.

7. Teleptil6si szilirdhulladdk lernkd telep (n tovribbiakban: hullad6klerakd): mtiszaki
vddelemmel ldtesitett, folyamatos ellen6rzdst biztosit6 rendszerrel ell6tott, a szililrd
hullad6k ftild felszindn vagy ftildben tdrtdn6 drtalmatlanitds6ra szolg6l6 mtit6rgyak ds
kiszol96lo l6tesitmdnyek <isszessdge.

8. Nagydarabos hullad6k (lom): a teleptildsen a ltintartilsokban keletkezett azon hulladdk
(h6ztartdsi berendezdsi, felszereldsi t6rgyak, eszkrizOk 6s anyagok), amely a
kdzszolg6ltat6s keret6ben rendszeresitett tdrol6 eddnyzetben nem helyezhet6 el.

9. Biol6giailag lebonthnt6 hullad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalm0
hulladdk, ami anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talajdl6ldnyek vagy
enzimek segitsdgevel) lebonthat6.

10. Vesz6lyes hullad6k: az olyan hulladdk, amely a Hgt. 2. szitmt melldkletben felsorolt
tulajdons6gok kciztil eggyel vagy tdbbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy
dsszetev6ket tartalmaz, eredete, cisszetdtele, koncentrdci6ja miatt az egdszsdgre, a
kdmyezetre kock6zatot jelent.

11. Artalmatlanft6s: a hulladdk okozta kcinryezetterhelds cs<ikkentdse, kcirnyezetet
veszilyeztet6, szennyez6, k6rosit6 hatdsdnak megsztintetdse, kizdrilsa - a kcirnyezet
elemeitol tdrt6n6 elszigetelessel vagy anyagi min6sdgdnek megv6ltoztat6siival -, a Hgt.
3. szdmir melldkletdben felsorolt elj6rdsok valamelyikdnek alkalmazds|val.

12, Kezel6s: a hulladdk vesz6lyeztet6 hat6sainak csdkkentds6re, a kornyezetszennyezds
megel6zds6re ds kizdr6s6ra, a termeldsbe vagy a fogyaszt6sba tcirtdn6 visszavezetesdre
ir6nyul6 tevdkenysdg, valamint a kezeldst megval6sit6 eljdres alkalmazdsa, beledrtve a
kezel6ldtesitm6nyek ut6gondozdsrit is.

13. Bcgyiijt6s: a hulladdknak a hulladdk birtokosait6l tortdn6 dtvdtele a hullad6k birtokosa
vagy a begytijt6 telephelydn, tovdbb6 a begyiijt6helyen (gytijt6pontokon, hulladdkgyrijtd
udvaron, t6rol6-, kezeldtelepen) ds a tov6bbi kezelds 6rdek6ben tcirtdn6 osszegytijtds,
vrilogat6s a begytijt6 telephelydn.

14. Szillitds: a hulladdk telephelyen kiviili mozgatdsa, beledrtve a sz6llitmdnyozdst ds a
fuvaroz6st is.

15. Kiizteriilet kezeldje: Ofalu kdzsdg dnkormiinyzata



IX. FEJEZBT

Hntrilyba l6ptet6 6s 6tmeneti rcndclkezdsck

22.9

lQ E rendelet 2003,janu6r l-jdn l6p hat6lyba.
(2 

!.J91aelet hatdlybaldpdsdvel egyidejuieg a teleptildsi szil6rd hulladdk elszaltft6s6r6l sz6l6511996. (VIL26.) sz. rendelet hat6lydt veszti.

Ofalu, 2002. december 27.

K6fi6s Endre
polgiirmester

Borka Imrdnd
jegyz6


