Vászoly Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
10/2004.(VII. 15.) számú rendelete
A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL.

Vászoly Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. Törvény /Hgt./ 23. §.-ában kapott felhatalmazás alapján a vonatkozó
végrehajtási rendeletek rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
I.
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1.§ /1/ Vászoly Község Önkormányzatának közigazgatási belterületén lévı valamennyi
ingatlan tulajdonosára, birtokosára, üzemeltetıje, használójára /továbbiakban:
ingatlantulajdonos/ és a település szilárd hulladékkezelési tevékenység közszolgáltatójára
terjed ki.
/2/ A rendelet hatálya a települési szilárd hulladékra és ezzel kapcsolatos tevékenységre,
szolgáltatásra terjed ki.
/3/ A rendelet hatály nem terjed ki a veszélyes hulladékokra.
/4/ A település közigazgatási belterületén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelezı helyi közszolgáltatás teljesítésére a PROBIO Balatonfüredi Telepüzemeltetetési
Rt. 8230. Balatonfüred, Fürdı u. 20. /továbbiakban: szolgáltató/ jogosult.
Alapfogalmak
2.§ E rendelet alkalmazásában:
/1/ Települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységnek minısül:
a./ a települési hulladék győjtése, begyőjtése, szállítása, elıkezelése, tárolása,
hasznosítása /továbbiakban együtt: hulladékkezelés/:
/2/ 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 keletkezı:
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı:
c) háztartási hulladékoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkezı, külön jogszabályban meghatározott, veszélyesnek
nem minısülı szilárd hulladék:
d) települési
folyékony
hulladék:
szennyvízelvezetı
hálózaton,
ill.
szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz:
e) inert / kémiai reakcióba nem lépı/ hulladék: az a hulladék, amely nem megy át
jelentıs fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzıje, hogy vízben
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nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem
bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezıtlen hatással a vele kapcsolatba
kerülı más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi
egészség károsodása következne be, továbbá csurgaléka és szennyezıanyagtartalma, 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, talajélılények
vagy enzimek segítségével) lebontható:
g) hulladékkezelı telep: a település hulladék begyőjtésére, átvételére és az egyes
hulladékfajták további tárolására, átrakására, elıkezelésére, illetıleg
hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely.
/3/ Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képzıdött vagy
Felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végzı szolgáltató
által rendszeresített győjtıedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhetı el.
/4/ Veszélyes /különleges kezelést igénylı/ hulladék: az a hulladék, amely önmaga vagy
bomlásterméke az ember, az élıvilág életére, egészségére, a környezetre, vagyontárgyakra
káros hatást fejt ki. Tulajdonsága: mérgezı, fertızı, irritáló, mutagén, korrozív,
tőzveszélyes, robbanásveszélyes vagy más hasonló miatt közvetlen és jelentıs káros
hatással vagy más hasonló miatt közvetlen és jelentıs káros hatással vagy ilyen hatás
veszélyével jár.
/5/ Termelési hulladék: a termelés során keletkezı nem kommunális jellegő termelésbıl
származó, nem veszélyes, nem radioaktív anyag, amely a hulladéklerakón elhelyezhetı.
/6/ Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkezı szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék
keletkezik. A fogalom e rendelet körében magába foglalja az ingatlan tulajdonosát,
birtokosát,
üzemeltetıjét,
használóját
/bérlıjét/.
A
továbbiakban
együtt:
ingatlantulajdonos.
/7/ Hulladékkezelı: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében
az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyőjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve
ártalmatlanítja.
/8/ Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggı tevékenységek rendszere, beleértve a
hulladék keletkezésének megelızését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését,
kezelését, ezek tervezését és ellenırzését, a kezelı berendezések és létesítmények
üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a mőködés felhagyását követı 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 hulladékkezelı.
/10/ Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen §. /2/. bekezdésében megjelölt települési
szilárd hulladéknak a feljogosított szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történı
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rendszeres begyőjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása /a hulladék
kezelése/, illetıleg kezelı létesítmény üzemeltetése, mőködtetése.
/11/ Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
szolgáltatónak fizetendı, az önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési
idıszakra vonatkozóan megállapított díj.
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
3.§ /1/ Vászoly Község Önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat/ a jelen rendeletben
foglaltak szerint a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos, kötelezı
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Feladata e tekintetben különösen:
a./ a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
begyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése:
b./ a közszolgáltatás ellátására szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerzıdés
megkötése:
c./ a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása:
d./ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatározott –
hatósági jogkörök gyakorlása:
f./ a közszolgáltatással összefüggı – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati
feladat- és hatáskör megállapítása.
/2/ A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben, a közterületen vagy az ingatlanon
összegyőjtött települési szilárd hulladék rendszeres győjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására terjed ki.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
4.§ /1/ Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladékot
az e rendeletben meghatározott módon és helyen győjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni.
Alapvetı kötelessége e tekintetben, hogy:
a./ a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig győjtse, illetve tárolja:
b./ az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyőjtésre 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 keletkezı 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/ Gazdálkodó szervezet /egyéni vagy társas vállalkozásokat is beleértve/ köteles a
háztartási vagy ahhoz hasonló szilárd hulladékát elkülönítetten győjteni és tárolni a
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tevékenységébıl adódó termelési hulladékától. Amennyiben a termelési hulladékát a
környezetvédelmi hatóság engedélyével saját maga ártalmatlanítja, a közszolgáltatást nem
köteles igénybe venni. A hulladék termelıjének, birtokosának ez esetben bejelentési
kötelezettsége van a Hgt. 51. § /1/ bekezdésében elıírt módon az önkormányzat és a
környezetvédelmi hatóság felé.
II.
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje,
a közszolgáltatás kötelezı igénybevétele.
5.§/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.
6.§ /1/ A szolgáltató köteles a közszolgáltatás körében, az ingatlantulajdonosok által
győjtött települési szilárd hulladékot heti egy / június, július és augusztus hónapokban heti
két / évente 65 alkalommal elszállítani és kezelni.
/2/ Az ingatlanukat nyaralóként használó tulajdonosoknál, akik a szolgáltatóval ilyen
tartalmú szerzıdést kötöttek, a szemétszállítás április 1-tıl október 31-ig évi 43
alkalommal történik.
/3/ A szolgáltató az ingatlantulajdonosokkal a szolgáltatásról egyedileg köteles szerzıdést
kötni. A szerzıdésben kikötött a legkisebb hulladékmennyiség 50 liter.
/4/ A szolgáltató köteles -a hulladékgyőjtı edényeken kívül- az általa forgalmazott és
megjelölt zsákokban győjtött hulladékot is elszállítani.
/5/ A szolgáltató köteles a hulladékszállítás napját és annak változását elıre az
ingatlantulajdonosokkal és az önkormányzattal közölni.
7.§ /1/ 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 keletkelésérıl hogyan
gondoskodik. A közterület-használati engedély megadását az önkormányzat az általa
szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.
/2/ A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
szolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte elıtt – írásban köteles
értesíteni.
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A hulladék győjtése és elszállítása, a győjtıedényzet.
8.§/1/ Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék győjtésére, illetve elszállítására a
szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtı edényt köteles igénybe venni. A
győjtı és tárolóedény biztosítása az ingatlantulajdonos kötelessége.
/2/ Az ingatlantulajdonosoknál keletkezı nem rendszeres hulladék győjtésére a
szolgáltatótól külön megállapodás alapján, külön díjazásért, konténer bérelhetı. A konténer
közterületi elhelyezésére -24 óra idıtartamot meghaladó igénybevétel esetén- közterület
használati engedélye kell kérni az Önkormányzattól. Az engedély megszerzése az
ingatlantulajdonos kötelessége.
/3/ Ha az ingatlantulajdonos a szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelı mennyiséget
vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadásra kerülı hulladék mennyisége rendszeresen
meghaladja az átvett győjtıedények őrtartalmát, a szolgáltató – az ingatlantulajdonos
megkeresésével egyidejőleg – jogosult a tényleges mennyiségő hulladéknak megfelelıen
módosítani a szerzıdést.
/4/ Gazdálkodó szervezetek /egyéni és társas vállalkozásokat is beleértve/, üzletek, nyílt
árusítóhelyek kötelesek annyi önálló hulladéktároló edényzetet /kuka, konténer/ elhelyezni
vonzáskörzetükben, amennyi tevékenységük során keletkezı hulladék szervezett
győjtéséhez szükséges. Vállalkozások, üzletek mőködésének megkezdésekor – telephely
engedélyezésekor – alapfeltétel a hulladékszállítási szerzıdés megkötése.
9.§ /1/ Az ingatlantulajdonos a győjtıedényeket az ingatlan területén belül köteles
elhelyezni.
/2/ Az ingatlantulajdonos köteles a győjtıedényeket a hulladék elszállítása céljából a
szolgáltató által megjelölt idıpontban a közterületen, a begyőjtést végzı gépjármővel
megközelíthetı 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 győjtıedényt legfeljebb a szállítási napon megelızı napon, 18 órától lehet kihelyezni
közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
/3/ A hulladék elszállítása céljából kihelyezett győjtıedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
győjtıedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
A kihelyezett győjtıedénybıl guberálni tilos. A kihelyezett győjtıedény nem
akadályozhatja a jármő és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset
vagy károkozás veszélyének elıidézésével.
/4/ A tárolóedények, valamint környezetük tisztántartásáról, a kukák közterületre való kiés visszahelyezésérıl az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
/5/ A lomtalanítási akciók idején kívül semmiféle hulladék, lom, bútor, törmelék, stb. nem
helyezhetı el a közterületre, - kivéve a hulladékgyőjtı zsák /6.§ /4/ bekezdés/ - még
szeméttároló edény mellé sem.
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10.§ /1/ Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a győjtıedények rendszeres
tisztántartásáról, fertıtlenítésérıl, rendeltetésszerő használatáról, valamint környezetük
tisztántartásáról.
/2/ Ha a győjtıedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévı hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetıvé, illetve használhatóvá tenni. Köteles tovább az így okozott
esetleges kárt megtéríteni.
/3/ Tilos a győjtıedénybe folyékony, mérgezı, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyőjtést, ürítést
végzı személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
/4/ Közterületen tilos a győjtıedénybe égı gyufaszál, cigaretta és egyéb gyulladást
elıidézı anyagok bedobása.
A szelektív hulladékgyőjtés
11.§ A szelektív hulladékgyőjtésre vonatkozó részleteket az önkormányzat az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Rendszer mőködtetésére
alakult konzorcium tényleges mőködése után dolgozza ki és azokat rendelet módosítással
érvényesítteti.
A hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása
12.§ /1/ A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a
szolgáltató kizárólag Balatonfüred Város Önkormányzat tulajdonát képezı
hulladéklerakó telepen végezheti.
/2/ A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a szolgáltató köteles
gondoskodni.
Lomtalanítási akciók
13.§/1/ A jelen rendelet 2. §. /3/ bekezdésében meghatározott lomtalanítás alá tartozó
települési szilárd hulladék győjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására az önkormányzat
évente egy alkalommal lomtalanítási akciót szervez.
/2/ A hulladékot az ingatlantulajdonos az önkormányzat által elızetesen megjelölt
idıpontban és helyre helyezheti ki elszállítás céljából.
/3/ Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármő és a
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével.
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A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
14.§ /1/ A hulladékkezelési közszolgáltatás díját az önkormányzat rendeletben állapítja
meg. A 2004 évi díjat az önkormányzat 9/2003.(XII. 22.) számú rendelete tartalmazza. A
közszolgáltatási díj összegére az önkormányzat felé a szolgáltató tesz javaslatot.
/2/ A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési idıszakra állapítja meg.
/3/ A közszolgáltatási díj megfizetésére az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
/4/ Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére – a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében szolgáltatási szerzıdésben foglaltak szerint –
köteles megfizetni.
/5/ Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a szolgáltató számára
a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.
/6/ A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
/7/ A díjhátralék behajtásával kapcsolatos intézkedésekre a Hgt.26. §. Elıírásai az
irányadók.
III.
A termelési és egyéb hulladékok kezelése
15.§ /1/ Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelıség által
engedélyezett – települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési
berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 4. §. /1/ bekezdése szerinti
kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képzıdött települési szilárd
hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben maguk
gondoskodnak.
/2/ Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelezı közszolgáltatást az /1/ bekezdés
szerint nem veszik igénybe, a nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó Hgt. 51. §. szerinti
módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkezı hulladék mennyiségét és
összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésrıl, a kezelt és a kezelés
eredményébıl származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelılétesítmények mőködésérıl
üzemnaplót vezetni, és ezekrıl a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek
a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségérıl, összetételérıl, keletkezésének
forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek az önkormányzatot is tájékoztatni.
/3/ Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a
szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történı
megállapodásuk alapján a szolgáltató a megjelölt idıpontra vagy idıtartamra a megjelölt
hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történı
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elhelyezésérıl. A szolgáltató által elvégzett tevékenység esetén a nyilvántartási
kötelezettség szolgáltató feladata.
/4/ Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles
megfizetni.
/5/ Ha a hulladék termelıje, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító
helyre szállítja, számla ellenében az üzemeltetı által meghatározott díjat köteles fizetni az
üzemeltetı részére.
/6/ Az ingatlanon elhagyott bármilyen hulladékkezelési kötelezettsége a hulladék
tulajdonosát terheli. Ha annak kiléte /személye/ nem állapítható meg – ellenkezı
bizonyításig – a kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli.
/7/ Közterületen elhagyott hulladék kezelése az önkormányzat kötelezettsége, ha a
hulladék tulajdonosa ismeretlen.
IV.
Szabálysértések
16. §. /1/ A jelen rendelet 2. §. /7/ bekezdésében meghatározott hulladékkezelési
tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhetı.
/2/ Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az amennyiben magasabb rendő jogszabály másként nem rendelkezik - aki
- a települési önkormányzat által szervezett közszolgáltatás körébe
tartozó tevékenységet jogosulatlanul végzi;
- szabályos tárolóedényzettel nem rendelkezik;
- hulladékszállítási szerzıdéskötési kötelezettségének nem tesz eleget;
- a győjtıedényzetek megfelelı tisztántartásáról nem gondoskodik;
- a tárolóedényzetét nem az arra kijelölt helyen tartja;
- a tevékenységéhez szükséges mennyiségő győjtıedényzettel nem
rendelkezik;
- győjtıedényzetbe nem engedélyezett és veszélyes hulladékot helyez
el;
- lomot a szervezett lomtalanítási akció idején kívül tárol közterületen;
- az általa termelt hulladék kezelésérıl nem gondoskodik.
/3/ A szabálysértés tetten ért elkövetıivel szemben a körjegyzı által feljogosított
köztisztviselı helyszíni bírságot szabhat ki.
Általános, jogi felelısség
17.§ 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 elıírások megszegésével folytatja, a Hgt-ben, illetve a külön
jogszabályokban foglaltak szerinti /büntetıjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb./
felelısséggel tartozik.
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Hulladékgazdálkodási bírság
18.§ /1/ Aki a tevékenységével vagy mulasztásával
a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági
határozat elıírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy
nem megfelelıen tesz eleget;
b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási
tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérıen végez:
c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó elıírások megsértésével a környezetet
veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
/2/ A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság és a település jegyzıje
szabja ki. A bírság mértékérıl és kiszabásának részleteirıl a 271/2001. /XII.21./ számú
Kormányrendelet rendelkezik.
/3/ A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetıjogi, a szabálysértési, továbbá a
kártérítési felelısség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására,
illetıleg a megfelelı védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet
helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
V.
Záró rendelkezések
19.§ /1/ Ez a rendelet 2004. július 15. napján lép hatályba.
/2/ E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a környezetvédelemrıl szóló 1/1984. évi
közös tanácsi rendelet a hatályát veszti.
Vászoly, 2004. június 29.

Szınyeg József
polgármester

Cseh Jenıné
körjegyzı
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Cseh Jenıné
körjegyzı

