Úrkút község Önkormányzat Képviselőtestület 14/2002. /XII.19./ önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról.
(egységes szerkezetben)
Úrkút község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 16. §. /1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. Törvény /Hgt./ 23. §.-ában kapott felhatalmazás alapján a vonatkozó végrehajtási
rendeletek rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
/1/ Úrkút község területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára,
üzemeltetője, használójára /továbbiakban: ingatlantulajdonos/ és a település szilárd
hulladékkezelési tevékenység közszolgáltatójára terjed ki.
/2/ Úrkút község közigazgatási területére terjed ki 1.
/3/ A rendelet hatálya a települési szilárd hulladékra és ezzel kapcsolatos tevékenységre,
szolgáltatásra terjed ki.
/4/ A rendelet hatály nem terjed ki a veszélyes hulladékokra.
/5/ A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére az „AVAR AJKA” Városgazdálkodás Kft
/továbbiakban: szolgáltató/ jogosult.
2. §
/1/ Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása körében együttműködik
– a szolgáltató közreműködésével – Ajka város és a város vonzáskörzetéhez tartozó többi
települési önkormányzatokkal a hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos és teljes körű
ellátásában a hulladéklerakó telep használatában, kétoldalú szerződés alapján.
3. §
Alapfogalmak
E rendelet alkalmazásában:
1. Települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységnek minősül:
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

a./ a települési hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása,
hasznosítása /továbbiakban együtt: hulladékkezelés/:
Települési szilárd hulladék:
a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során lakásokban, valamint a
pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező:
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező:
c) háztartási hulladékoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkező, külön jogszabályban meghatározott, veszélyesnek
nem minősülő szilárd hulladék:
d) települési folyékony hulladék: szennyvízelvezető hálózaton, ill.
szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz:
e) inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy
biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve
más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton,
vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly
módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása
következne be, továbbá csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a
csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni
vagy felszín alatti vizeket:
f) biológiailag lebontható hulladék /biohulldék/: minden szervesanyag-tartalmú
hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények
vagy enzimek segítségével) lebontható:
g) hulladékkezelő telep: a település hulladék begyűjtésére, átvételére és az agyes
hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg
hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely.
Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képződött vagy
Felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató
által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető
el.
Veszélyes /különleges kezelést igénylő/ hulladék:az a hulladék, amely önmaga vagy
bomlásterméke az ember, az élővilág életére, egészségére, a környezetre,
vagyontárgyakra káros hatást fejt ki. Tulajdonsága: mérgező, fertőző, irritáló,
mutagén, korrozív, tűzveszélyes, robbanásveszélyes vagy más hasonló miatt közvetlen
és jelentős káros hatással vagy más hasonló miatt közvetlen és jelentős káros hatással
vagy ilyen hatás veszélyével jár.
Termelési hulladék: a termelés során keletkező nem kommunális jellegű termelésből
származó, nem veszélyes, nem rádioaktív anyag, amely a hulladéklerakón
elhelyezhető.
Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék
keletkezik. A fogalom e rendelet körében magába foglalja az ingatlan tulajdonosát,
birtokosát, üzemeltetőjét, használóját /bérlőjét/. A továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos.
Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében
az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve
ártalmanítja.
Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve
a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének
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csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és
létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő
vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást.
9. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan
feljogosított hulladékkezelő.
10. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. §. 2. pontjában megjelölt
települési szilárd hulladéknak a feljogosított szolgáltató által az
ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása,
ártalmatlanítása és hasznosítása /a hulladék kezelése/, illetőleg kezelő létesítmény
üzemeltetése, működtetése.
11. 2Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
szolgáltatónak fizetendő meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan
megállapított díj.
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
4. §
/1/ Úrkút község Önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat/ a jelen rendeletben
foglaltak szerint a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos, kötelező
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Feladata tekintetben különösen:
a./ a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése:
b./ a közszolgáltatás ellátására szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerződés
megkötése:
c./3
d./ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatározott –
hatósági jogkörök gyakorlása:
f./ a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati
feladat- és hatáskör megállapítása.
/2/ A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyüjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon
összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására terjed ki.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
5. §
/1/ Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:
a./ a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja:
2
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b./ az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben
feljogosított szolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse.
/2/ Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, meg kell jelölnie
egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási szilárd, illetve nem rendszeres
szilárd hulladék várható mennyiségét.
/3/ Az ingatlantulajdonost nem terhelheti az /1/ bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
/4/ 4
II. fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás
kötelező igénybevétele.
6. §

/1/ Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe
venni.
/2/ A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató között
jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a
tény hozza létre, hogy a szolgáltató az ingatlantulajdonos számra a közszolgáltatást
felajánlja, illet a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
/3/ A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a szolgáltató az ingatlantulajdonost
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék
gyűjtésének, elszállításának rendjét /gyakoriságát, időpontját/ - a keletkező
hulladékmennyiségek figyelembevételével – a szolgáltató köteles elkészíteni és arról
az ingatlantulajdonosokat – változás esetén is – értesíteni.
A hulladékszállítás rendjét az önkormányzat a szolgáltatóval egyezteti.
/4/ A szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 7.
§.-ában foglaltakat kell alkalmazni.
/5/ Amennyiben települési szilárd hulladék vagy egyéb hulladék – árusító, szolgáltató
vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik,, a tevékenység
végzésére kiadott közterület-használati hozzájárulás, engedély, illetve engedély
birtokosa köteles az önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának keletkeléséről
hogyan gondoskodik. A közterület-használati engedély megadását az önkormányzat az
általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.
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/6/ A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról
a szolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt – írásban köteles
értesíteni.
A hulladékkezelési közszolgáltatás
7. §
/1/ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás
igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a
szolgáltatót és a megrendelő ingatlantulajdonost.
/2 A szerződésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját:
b) a teljesítés helyét:
c) a közszolgáltatásba bevont gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,
valamint a gyűjtőedény tulajdonosát:
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint:
e) a megrendelő által meghatározott átlagos keletkezett napi vagy heti
hulladékmennyiséget, amely nem lehet kevesebb a szolgáltatónál
rendszeresített legkisebb szabványosított edényzet térfogatától:
f) ingatlanonként az ingatlanon rendszeresen tartózkodók számát.
/3/ A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a) a gyüjtőedények használatának jogcíméről és módjáról:
b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről:
c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatásról és annak díjáról:
d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról:
e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről:
f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.
A hulladék gyűjtése és elszállítása. A gyüjőedényzet
8. §
/1/ Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyüjtő edényt köteles igénybe venni. A gyűjtő
és tárolóedény biztosítása az ingatlantulajdonos kötelessége.
A szabványos gyűjtőedények a szolgáltatónál is megvásárolhatók.
A szabványos gyűjtőedények a szolgáltatónál is megvásárolhatók, illetve bérelhetők a /7/
bekezdésben részletezettek szerint.
/2/ Az ingatlantulajdonosoknál keletkező nem rendszeres hulladék gyűjtésére a szolgáltatótól
külön megállapodás alapján konténer bérelhető. A konténer közterületi elhelyezésére – 24 óra
időtartamot meghaladó igénybevétel esetén – közterület-használati engedélyt kell kérni a
Polgármesteri Hivataltól. Az engedély megszerzése az ingatlantulajdonos kötelessége.
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/3/ Ha az ingatlantulajdonos a szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy
adatot közöl, és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen
meghaladja az átvett gyüjtőedények űrtartalmát, a szolgáltató – az ingatlantulajdonos
megkeresésével egyidejüleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő
ürtartalmú edényre cserélni az eredeti gyüjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési
gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyüjtőedények számát.
/4/ Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a
szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladék mennyiséget jelentősen meghaladó
mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján szolgáltató köteles az
ingatlantulajdonossal egyeztetett módon és időpontban a többletszolgáltatás teljesítésére,
többlet díjfizetés ellenében.
/5/ Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg a gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a /4/
bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a szolgáltató jogosult az így átadott, illetőleg a
gyüjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására. A többlet szolgáltatás tényéről és az
ennek megfelelő díj alkalmazásáról a szolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni
köteles.
/6/ Gazdálkodó szervezetek /egyéni és társas vállalkozásokat is beleértve/, üzletek, nyílt
árusítóhelyek kötelesek annyi önálló hulladéktároló edényzetet /kuka, konténer/ elhelyezni
vonzáskörzetükben, amennyi tevékenységük során keletkező hulladék szervezett gyűjtéséhez
szükséges. A gyüjtőedény helyét az igénybevevőnek a szolgáltatóval, ill. szükség szerint a
Polgármesteri Hivatallal egyeztetnie kell. Vállalkozások, üzletek működésének
megkezdésekor – telephely engedélyezésekor – alapfeltétel a hulladékszállítási szerződés
megkötése. A már működő vállalkozások, üzletek e rendelet hatálybalépésétől számított 3
napon belül kötelesek a hulladékszállítási szerződést megkötni a szolgáltatóval.
/7/ a.) A szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos
erre irányuló írásbeli szerződés alapján szolgáltatónál is jogosult megvásárolni vagy külön díj
ellenében bérbe venni.
b.) A magántulajdonban levő tároló edények megvásárlása, pótlása, javítása, fertőtlenítése
a tulajdonosok kötelessége, de mindezeket megrendelésre a szolgáltató köteles elvégeztetni.
c.) A bérelt szeméttároló edények rendeltetésszerű használatáról, állagmegóvásáról és ab.)
pont alatti üzemeltetéséről a – szerződésben meghatározott bérleti díj megfizetése mellett –
bérlő köteles gondoskodni.
/8/ Az elszállítás /ürítés/ gyakorisága kukás szállítás esetén legalább heti egy alkalom, igény
szerint heti két alkalom.
A gyüjtőedényzet elhelyezése, használata és kezelése
9. §
/1/ Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.
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/2/ Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
szolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
A közterületre kihelyezett tárolóedények /kukák és konténerek/ megközelítését a
rendszeres elszállítás érdekében télen is /mindenkor/ biztosítani kell az ingatlan
tulajdonosának.
A gyüjtőedényt legfeljebb a szállítási napon megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni
közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
/3/ A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.
/4/ A szolgáltató köteles a tárolóedényeket az elszállítás, illetve az ürítés során fokozott
gondossággal kezelni, a kiürítés során esetlegesen keletkezett, szolgáltató hibájából eredő
károkat megtéríteni.
/5/ A tárolóedények, valamint környezetük tisztántartásáról, a kukák közterületre való kiés visszahelyezéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
/6/ A lomtalanítási akciók idején kívül semmiféle hulladék, lom, bútor, törmelék, stb nem
helyezhető el a közterületre, még szeméttároló edény mellé sem.
10. §
/1/ Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendszeres
tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük
tisztántartásáról.
/2/ A szolgáltató tulajdonát képező bérbe vett és rendeltetésszerűen használt
gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról – az
ingatlantulajdonos bejelentése alapján – a szolgáltató köteles gondoskodni.
/3/ Bérelt gyűjtőedény esetében a gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint
eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles
megtéríteni, illetve az köteles viselni, aki a gyűjtőedény használati jogát megszerezte.
/4/ A szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított 30 napon
belül köteles megtéríteni.
11. §
/1/ A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:
100 liter űrtartalomként legfeljebb 25 kg lehet.
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/2/ Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörődött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles tovább az így okozott
esetleges kárt megtéríteni.
/3/ Amennyiben a tárolóedények állapota, vagy az /1-2/ bekezdésben részletezett
esesteken túlmenően egyéb műszaki hiba miatt nem lehetséges a hulladék elszállítása,
szolgáltató köteles értesíteni az ingatlantulajdonost.
/4/ Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést
végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
/5/ Közterületen tilos a gyüjtőedénybe égő gyufaszál, cigaretta és egyéb gyulladást
előidéző anyagok bedobása.
A szelektív hulladékgyűjtés
12. §
/1/ A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó részleteket az önkormányzat az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárd hulladék Kezelési Rendszer működtetésére
alakult konzorcium tényleges működése után dolgozza ki és azokat rendelet módosítással
érvényesítteti.
A hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása
13. §
/1/ 5A települési szilárd hulladék gyűjtési és szállítási közszolgáltatói feladatokat az
„AVAR Ajka” Városgazdálkodási Kft látja el. A hulladék ártalmatlanításáért az ÉBH
Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft a felelős.
/2/ A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a szolgáltató köteles
gondoskodni.
/3/ A kijelölt lerakó helyen veszélyes hulladékot elhelyezni tilos.
/4/ Ajka város tulajdonát képező hulladéklerakó telepen Úrkút település szilárd hulladéka
is elhelyezhető az önkormányzatok kétoldalú megállapodása szerint.
Lomtalanítási akciók
14. §
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/1/ A jelen rendelet 3. §. /3/ bekezdésében meghatározott lomtalanítás alá tartozó
települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására a Polgármesteri
Hivatal évente legalább egy alkalommal lomtalanítási akciót szervez.
/2/ A hulladékot az ingatlantulajdonos a Polgármesteri Hivatal által előzetesen megjelölt
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Hivatal előzetesen
megjelölt.
/3/ Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és a
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
15. §6

16. §7
III. Fejezet
A termelési és egyéb hulladékok kezelése
17.§
/1/8
/2/ 9
/3/ Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a
szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk
alapján a szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű, és
összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére
bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen
történő elhelyezéséről. A szolgáltató által elvégzett tevékenység esetén a nyilvántartási
kötelezettség szolgáltató feladata.
/4/ Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles
megfizetni.
6
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/5/ Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre
szállítja, számla ellenében az üzemeltető által meghatározott díjat köteles fizetni az
üzemeltető részére.
/6/ Az ingatlanon elhagyott bármilyen hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék
tulajdonosát terheli. Ha annak kiléte /személye/ nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig
– a kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli.
/7/ Közterületen elhagyott hulladék kezelése az önkormányzat kötelezettsége, ha a hulladék
tulajdonosa ismeretlen.
IV. fejezet
Szabálysértések
18. §
/1/ A jelen rendelet 3. §. 7. pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenység
kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
/2/ 10

/3/ 11

Általános, jogi felelősség
19. §
Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá
vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet
veszélyeztet, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások
megszegésével folytatja,a Hgt-ben, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti
/büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb./ felelősséggel tartozik.
Hulladékgazdálkodási bírság
20. §
/1/ Aki a tevékenységével vagy mulasztásával
a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági
határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy
nem megfelelően tesz eleget:
b) a hatósági engedélyhez,hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási
tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentést nélkül, vagy attól eltérően
végez:
c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet
veszélyezteti, károsítja:
hulladékgazdálkodás bírságot köteles fizetni.
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/2/ A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság és a település jegyzője szabja
ki. A bírság mértékéről és kiszabásának részleteiről a 271/2001. /XII.21./ számú
Kormányrendelet rendelkezik.
/3/ A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a
kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására,
illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet
helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
Hatályba léptető rendelkezések
21.§
/1/ Ez a rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba.
/2/ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15/2000. /XII.28 / ÖkKt. Sz.
rendelet.
Ú r k ú t, 2002. december 10.

Pichler József sk.
Polgármester

Rostási Mária sk.
jegyző
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