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A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (további-
akban: Ht.) alapján:

14. § (1)  Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély  

birtokában vagy nyilvántartásba vétel alapján lehet szállítani, 
kivéve, ha

a) a természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten 
gyűjtött háztartási hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladék-
gyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesít-
ménybe szállítja,

b) a gyártó, a forgalmazó az átvételi kötelezettséggel érintett 
hulladékot hulladékkezelő létesítménybe szállítja,

c) a gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az 
elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját járművével, másik 
telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, 
hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint 
hulladékkezelőhöz szállítja, vagy

d) a természetes személy ingatlantulajdonos vagy ingatlan-
birtokos által használt ingatlanon képződő, elkülönítetten 
gyűjtött 17 06 05 azonosító kódú, azbesztet tartalmazó építő-
anyag megnevezésű veszélyes hulladékot az annak szállítására 
és tárolására alkalmas gyűjtőedényben, környezetveszé-
lyeztetést kizáró módon - nem üzletszerű szállítás keretében - az 
(5)-(8) bekezdésben foglaltak betartásával hulladékgyűjtő 
pontra vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja.

(2) A hulladék szállítója felelős a hulladék rendeltetési 
helyére történő biztonságos eljuttatásáért.

(3) Szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója 
gondoskodik az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, így 
különösen a terület szennyezésmentesítéséről és a hulladék 
elszállításáról.

(4) Ha a hulladék szállításáról a kereskedő és a közvetítő 
saját maga gondoskodik, akkor a kereskedőre és a közvetítőre a 
szállítóra vonatkozó szabályokat is megfelelően alkalmazni 
kell.

(5)  Az (1) bekezdés pontja szerinti szállításról az átadó  d) 
a) elektronikus tájékoztatás esetén legkésőbb a szállítás 

megkezdése előtt közvetlenül,
b) papíralapú tájékoztatás esetén legkésőbb a szállítás 

megkezdése előtt 48 órával
igazolható módon tájékoztatja az átvevőt.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza
a) a hulladékbirtokos vagy -tulajdonos természetes személy 

65. § (2) bekezdés szerinti adatait,
b) a hulladék képződése szerinti ingatlan azonosításához 

szükséges adatokat, a képződött hulladék becsült mennyiségét,
c) a szállításhoz felhasználni tervezett gyűjtőedény 

megnevezését, méretét, darabszámát,
d) a szállítás várható időpontját,
e) a gépjármű rendszámát, és
f) amennyiben van, az építési (bontási) engedély számát.
(7)  Az (1) bekezdés pontja szerinti szállítás ellenőrzése  d) 

során a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás megtörténtét az 
átadónak - elektronikusan vagy papíralapon - kétséget kizáróan 
bizonyítani kell tudni.

(8)  Az (1) bekezdés pontja szerinti szállítás esetén a  d) 
hulladék átvevője az átvett hulladékról igazolást ad.

 Barta Jenő
 építési hivatalvezető

Azbeszt pala kezelése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kunhegyes város sporttevékenységének támogatására, Kunhegyes Város Önkormányzatának

a város sporttevékenységének támogatásáról szóló 42/2003. (XII. 16.) rendelete alapján
A működési feltételek támogatása érdekében a Képviselő-

testület minden évben költségvetésének készítésekor fedezetet 
biztosít a városi sporttevékenység céljaira. A támogatására 
elkülönített összeg felosztásáról Kunhegyes Város Önkor-
mányzat Képviselőtestülete dönt minden év március 15-ig.

Pályázók köre:
Azok a bíróság által bejegyzett versenysport egyesületek, 

melyek Kunhegyes város illetékességi területén fejtik ki 
tevékenységüket.

Támogatási területek:
- Létesítmény fenntartás, működtetés
- Versenyrendszer: nevezési, utazási, étkezési, sporteszköz-

vásárlási költségek, játékvezetői díjak, utánpótlás nevelés, 
szakemberek tiszteletdíja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szervezet nevét, címét, telefonszámát
- a pályázó szervezet éves, szakosztályokra lebontott részletes 

költségvetését
- a foglalkoztatott sportolók számát sportáganként és 

korcsoportonként 
- a foglalkoztatott csapat, illetve csapatok osztályát (megyei, 

illetve nemzeti bajnokság)
- a foglalkoztatott csapatok előző évi bajnokságban elért 

eredményét.

A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba vételét igazoló 

dokumentum másolatát,
- számlavezető pénzintézet nevét, bankszámlaszámát.

A pályázatokat Kunhegyes Város Jegyzőjének címezve kell 
beküldeni,  án óráig, a Kunhegyesi 2020. február 28. 12.00 
Polgármesteri Hivatal Kunhegyes Szabadság tér 1.címre.

Az az egyesület amely az előző évi támogatással nem számolt 
el határidőig az önkormányzatnak, kizárja magát az ez évi 
pályázatból.

Határidőn túl beérkező, hiányos, illetve a kiírásnak nem 
megfelelő pályázatokat a Képviselőtestület elutasítja.

 Barta Ferenc
 jegyző


