
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

1/2013. (II.25.) önkormányzati
r e n d e l e t e

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk  (2) bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva  a  következőket
rendeli el:

1.  § Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  hulladék
kezelésével  kapcsolatos  közszolgáltatásról  szóló  41/2010.  (XI.30.)  önkormányzati  rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  elhullott  állatokat  a  városi  döggyűjtő  konténerben  kell  elhelyezni.  Az  állati  tetem
begyűjtésére,  elhelyezésére  és  szállítására  a  nem  emberi  fogyasztásra  szánt  állati  eredetű
melléktermékekre  vonatkozó  állategészségügyi  szabályok  megállapításáról  szóló  45/2012.  (V.8.)
VM rendelet és az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet
rendelkezései az irányadóak.” 

2.  §  (1) A Rendelet  15.  §  (1)  bekezdésében  „a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.
törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. § g) pontja” szövegrész helyébe „a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Hgtv.) 35. § g) pontja” szöveg lép.

(2) A Rendelet 15. § (2) bekezdésében „a Hgt. 23. § g) pontjában” szövegrész helyébe „a Hgtv. 35.
§ g) pontjában” szöveg lép.

3. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. §  (1) Ez a rendelet  2013. február 27. napján lép hatályba és a hatálybalépését  követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 9. § (4) bekezdése, 11. §-a, 12. §-a, az 1. melléklet.

V á r p a l o t a ,  2013. február 21.

Talabér Márta      Máténé dr. Ignácz Anita
   polgármester        jegyző



1. melléklet az 1/2013. (II.25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelethez:

1.) Települési szilárd hulladék:

- háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés
céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint
az intézményekben keletkező,

- közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,

- háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező
- külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

2.) Veszélyes hulladék: 

a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV. törvény 1.  számú mellékletben felsorolt  tulajdonságok
közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete,
összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék.

A veszélyességi jellemz k jegyzékeő

H  1  „Robbanásveszélyes”:  olyan  anyagok  és  készítmények,  amelyek  láng  hatására
robbanhatnak, vagy amelyek érzékenyebbek az ütésre vagy a súrlódásra, mint a dinitrobenzol;
H  2  „Oxidáló”:  olyan  anyagok  és  készítmények,  amelyek  más  anyagokkal,  különösen
gyúlékony anyagokkal érintkezve erősen hőtermelő (exoterm) reakcióba lépnek.
H 3-A „Tűzveszélyes”:
-  olyan  folyékony  anyagok  és  készítmények,  amelyek  lobbanáspontja  21  °C  alatt  van
(beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat is), vagy
-  olyan  anyagok  és  készítmények,  amelyek  szobahőmérsékleten  levegővel  érintkezve
felforrósodhatnak, majd öngyulladásra képesek, vagy
-  olyan  szilárd  anyagok  és  készítmények,  amelyek  gyújtóforrással  való  rövid  ideig  tartó
érintkezést  követően  könnyen  meggyulladnak,  és  a  gyújtóforrás  eltávolítását  követően  is
tovább égnek vagy bomlanak, vagy
- olyan gáz-halmazállapotú anyagok és készítmények, amelyek a levegőn normál nyomáson
gyúlékonyak, vagy
-  olyan  anyagok  és  készítmények,  amelyeknek  vízzel  vagy  nedves  levegővel  történő
érintkezésekor veszélyes mennyiségben keletkeznek tűzveszélyes gázok.
H  3-B  „Kevésbé  tűzveszélyes”:  olyan  folyékony  anyagok  és  készítmények,  amelyek
lobbanáspontja 21 °C vagy annál magasabb, és 55 °C vagy annál alacsonyabb.
H 4 „Irritáló vagy izgató”:  nem maró hatású anyagok és készítmények,  amelyek a bőrrel,
szemmel vagy a nyálkahártyával való pillanatszerű, hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük
esetén gyulladást okoznak.
H 5 „Ártalmas”: olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a
bőrön át történő felszívódásuk esetén korlátozott egészségkárosodást okozhatnak.



H 6 „Mérgező”: olyan anyagok és készítmények (beleértve a rendkívül mérgező hulladékot
is),  amelyek  belélegezve,  lenyelve  vagy  a  bőrön  keresztül  felszívódva  súlyos,  akut  vagy
krónikus egészségkárosodást, akár halált is okozhatnak.
H 7  „Rákkeltő  (karcinogén)”:  olyan anyagok és  készítmények,  amelyek  belélegezve  vagy
lenyelve vagy a bőrön keresztül felszívódva rákot okozhatnak, vagy annak előfordulási esélyét
növelhetik.
H  8  „Maró”:  olyan  anyagok  és  készítmények,  amelyek  az  élő  szövettel  érintkezve  azt
elroncsolhatják.
H 9 „Fertőző”: olyan életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazó anyagok
és készítmények, amelyek ismert módon vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget
okoznak az emberben vagy más élő szervezetekben.
H  10  „Reprodukciót  (szaporodást)  károsító”:  olyan  anyagok  és  készítmények,  amelyek
belélegezve  vagy  lenyelve,  vagy  a  bőrön  keresztül  felszívódva  nem  öröklődő  fejlődési
rendellenességet okozhatnak, vagy azok előfordulási esélyét növelhetik.
H 11 „Mutagén”:  olyan  anyagok  és  készítmények,  amelyek  belélegezve,  lenyelve  vagy  a
bőrön keresztül felszívódva örökletes genetikai károsodást okozhatnak, vagy azok előfordulási
esélyét növelhetik.
H 12 Olyan hulladék, amely vízzel, levegővel vagy valamely savval érintkezve mérgező vagy 
erősen mérgező gázokat fejleszt.
H 13 „Érzékenységet okozó”: olyan anyagok és készítmények, amelyek belégzés vagy bőrön
át  történő  felszívódásuk esetén  hiperérzékenységi  reakciót  képesek kiváltani  úgy, hogy az
anyagnak vagy készítménynek való ismételt expozíció esetén jellegzetes káros hatások lépnek
fel.
H 14 „Környezetre veszélyes (ökotoxikus)”: olyan hulladék, amely közvetlenül vagy közvetve
veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre.
H  15  Hulladék,  amely  hajlamos  arra,  hogy  belőle  az  ártalmatlanítást  követően  valamely
formában - pl.  kimosódás - a fent felsorolt  tulajdonságok bármelyikével  rendelkező anyag
keletkezzen.
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