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B6nfa Kdzs6g Onkorm6nyzat kdpviselti testiilet enek 412015 (1I.26.)
a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6sr6l

Binfa Kiia6g dnkormfnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
4 I 2015.(U.26.) sz rendelete
a hullad6kgazdf lkoddsi kiizsmlgiltatds16l
B6nfa Kozsdg K6pviselo-testtilete a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV t<irvdny 88. $ (4)

bekezddsben kapott felhatalmaz6s alapj6n, Magyarorszighelyi <inkorm6nyzatak6l sz6l6 2011. dvi
CLXXXX. tdrv6ny 13. $ (1) bekezdds 19. pontj6ban 6s a hullad6kr6l sz6l6 20t2.6vi CLXXXV
tdrvdny 35. $ (l) bekezddsben foglalt feladatkdrdben elj6rva a kovetkez6ket rendeli el.

I. fejezet
Altal6nos rendelkezesek
1.$

(l) A rendelet hatiiya B6nfa kdzsdg kdzigazgathsi teriilet6n a hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolgiiltat6sba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vary haszrril6ira (a tov6bbiakban
eglrtitt: ingatlantulajdonos) terjed ki. A hullad6k gazddkodftsi kozszolg6ltat6s a teleptil6s teljes
kdzigazgathsi teri.ilet6re kiterj ed.

(2) Akozszolg6ltat6s
a) az ingatlanon osszegSrtijtdtt teleptl6si hulladdk (a tov6bbiakban: hulladdk) rendszeres

elsz|llitishra,
b) a hullad6k rirtalrnatlanitttsdt, hasznosit6sht szolgitlo l6tesitm6ny mtikddtet6s6re,
c) a begytijtdtt hullad6k 6rtalrnatlanitdsra ds/vagy hasmosit6sra t6rt6n6 6tad6s6ra,
d) a hulladdkgyiijt6 szigetre telepitett gytijtdeddnyben elhelyezett teleptil6si hulladdk elsz6llit6s6ra,

komyezetdnek tisailn tartlshr a
e) az ngatlanon keletkez5 nagydarabos ds a lomtalanit6s kordbe vont lom hullad6k glnijt6sdre es

sz|llititstra
terjed ki.
(3) Az onkormfnyzat a hulladdkgazdrilkod6si kozszolg6ltat6st a D6l-Dun6ntuli Hulladdkkezelo

Nonprofit Kft-vel, mint kdzszolg6ltat6val (a toviibbiakban: kozszolg6ltat6) kotott
hullad6kgazd6 lkodiisi k<izszo 196 lt at6si szerz6d6 st rid 6n b izt osid a.

li'\L"r+

2.$

A rendszeres hulladdkszlllit6sba bevont teriileten a termdszetes szem6ly ingatlanfulajdonos 6s akozszolgiiltatris igdnybevdteldre ktitelezett gazd6lkod6 szervezet koteles i kozszolg1ltatiist ig6nybevenni' Azok a gazdrllkod6 szervezetek, amelyek term6szetes szemdly tulajdon6ban teu,i irrgutirr6un
miik<idnek - feltdve, hory a gazdhkodo tev6kenysdg 6ltal hulladdk nem klletkezik, 6s a termdszetes
szemdly ingatlantulajdonos a kdzszolg6ltat6st igdnybe veszi - mentesiilnek a k6zszolg6ltat6si
kdtelezettsdgtcil.

3.S



Az dnkormhnyzat 6s a kozszolg|ltat6 a teleptildsi hulladdkkal kapcsolatos tevdkenysdg ell6t6s6r6l
r6szletes kdzszolg6ltathsi szerz6d6sben fllapodnak meg, amely tartalmazza a tev6kenys6g ell6trls6nak
hat6rnapjait ds idotartamit is.

II. fejezet
A kiizsmleiltatis ell6tis6nak rendie 6s m6dia

1. A kiinmlgilltat6 kOzsmlgfltatissal kapcsolatos jogai 6s kiitelezetts6gei
4.$

(l) A kdzszolg6ltat6

a) azngatlanon keletkezett hullad6k beryrijtdsdrol heti ery alkalommal,
b) a szelektiv gyrijt6szigeteken elhelyezett rytijtoeddnyek tirit6sdr6l sziiksdg szerint, de havonta

le ealibb kettri alkalommal kciteles eondoskodni.
A begyrijt6s rendjdnek r6szletszab6lyait (ritvonal, sz6llit6si nap) a kdzszolg6ltat6 az(2)

onkorm6ny zattal eryeztetett m6don 6llapitj a me g.

(3) A sz6llit6s idopontjriban bekovetkezett v6ltoz6sokr6l akozszolg6ltat6 az rngatlantulajdonost

- av|ltozhs bek<ivetkezte elott 15 nappal - ir6sban, vagy hirdetm6ny irtj6n kdteles t6jdkoaatni.

s.$

(1) A k6zszolg6ltat6 a hullad6kkezeldsi krizszolg6ltat6s keretdben a hulladdk elsz6llit6s6t

megtagadhatja, ha:

a) a szerzoddst6l elt6ro m6retti t6rol6ed6ny esetdn,

b) a hulladdk nem szabv6nyos, zArt t6rol6ed6nyben, a tribblethullad6k nem a kozszolgfltat6t6l
v6 s6rolt jelzett zs6kban ke riil kihe lye z6 sre,

c) a rytijt6eddnyben a telepiildsi szil6rd hulladdk kor6be nem tartozo arryagkertilt elhelyezdsre (pl.

forr6 hamu, k6- 6s 6pit6si tdrmeldk, 6llati tetem, mar6, mdrgezo anyag, elektronikai hulladdk,

folydkony vary befaryott zsiraddk, g1rul6kony vagy robban6 anyag, nagyobb terjedelmti vary srilyri

thrgy), amely veszelyertei a hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdgdt, vagy

megrongiilhatja a gytijtoberendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyezteti a kdrnyezetet,

d) vary kdriilcitte szabillytalanul annak mozgathsitt 6s i.irit6s6t akad6lyoz6 m6don tobblethullad6k

keriilt kihelyezdsre,

e) a t6rol6eddny mozgat6sakor a kisz6r6d6s veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6riilt ed6ny)

f) a k6zszolg6ltat6 a t6rol6ed6nyt j6rmrivdvel Onhib6j6n kivtil nem tudja megkdzeliteni vagy az

e ddnyzet mozgathsa akadilyozott.
(2) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott esetekben a kozszolg|ltat6 az ingatlantulajdonost

ir6sban, haladdktalanul 6rtesiti a hullad6k elszallit6sa megtagad6sdnak t6ny6r6l 6s ok6r6l. Az

ingatlantulajdonos k6teles a megtagadishoz vezeto okot vagy okokat megsziintetni, illetoleg a

me gszi.intet6 sr<il gondoskodni.

(3) A hullad6k elsz6llit6s6nak (1) bekezd6sben meghat6rozott okb6l tdrt6no megtagadfsa az

ingatlanhas n6l6 kozszolgdltat6si dij fizetd s i koteleze tts 6 g6t nem 6rinti'
(4) Az iirit6si mrivelet sor6n kisz6r6dott hulladdkot kdzszolg|ltat6 a

megszakit6s6val, k6sedelem n6lkiil, maraddktalanul koteles feltakaritani.
berytijt6si folyamat



6.$

Az dnkorminyzat biztositja a kdzszolgilltat6 javaslata alapjfin a k<izteriilet ingyenes hasnillatit a
rytijttieddnyek 6s gyrijt<iszigetek kihelyezdsdhez,tfirolilsilho4 6s megkozelitds6hez.

7.$

(1) A nagydarabos hulladlk szewezett gytijt6s6r6l 6s elszilllitishr6l (lomtalanit6s) dvente ery
alkalommal a k0zszolg6ltat6 az illtala meghirdetett lomtalanit6si id6szak alatt t6rit6smentesen
gondoskodik.
(2) A lomtalanitris id6pontj6r6l a kdzszolghltat6 minimum egy h6ttel kor6bban 6rtesiti a

lakoss6got.

(3) A lomtalanit6s sor6n akdzszolg|ltat6kizilr6lag a nem veszdlyes nagydarabos hulladdkot snllitja
el.

2. Azingatlanhaszrfl6 kizriznlgitltatfssal kapcsolatos jogai 6s kiitelezetts6gei
8.$

(l) Az ingatlantulajdonos az rngatlar, teriilet6n kfpzldo hullad6kot az rngatlan6n hullad6kfajt6k
szerint elkiildnitetten glnijti, 6s

a) a veryes hulladdkot akozszolgirltat6nak rendszeresen 6tadja,

b) a papir-, tiveg- 6s mrianyag hulladdkot a hullad6kgfiijt6 szigeten elhelyezett megfelel6

rytijtoed6nybe helyezi,

(2) A hulladdk rytijt6sdre szolg6l6 rytijt6ed6nyt, illetve annak p6tl6s6t azrngatlantulajdonos kdteles
biaositani.

(3) A hullad6k kdzszolgilltat6nak tdrtdn6 (1) bekezd6s a) pont szerinti iltadilsa a ryiijt6ed6ny
kdzteriiletre helyez6sdvel t<irt6nik A gytijt6eddnyt a szilllitilst megel6z<i nap 18 6r6t6l, a sz6llit6s
napjfn legk6sribb 6 6rhigkell kihelyezri,6s aszilllitis napj6n legk6sribb 21 6r6ig a kdzer0letrtil el
kell t6volitani.

e.$
(l) Az ingatlantulajdonos a gnijt6ed6nyben az rngatlanon keletkez5 hullad6kot tdmdrit6s n6lktil,

irgy helyezheti el, hogy annak fedele zhrhat6 legyen, valamint az a hulladdksz6llitrls sor6n a

kozszolg6ltat6 alkalmazottarnak eg6szsdg6t, testi 6psdg6t ne vesz6lyeztesse, a gdpi iiritdst ne

akad|ly ozza, az irito b ere nde z6 st ne k6ro s it s a.

(2)A gytijt6ed6nybe tilos m6rgezo, veszflyes, robban6 vary olyan hullad6kot rakni, amely a

kiiirit6ssel foglalkoz6 dolgoz6k eg6szs6g6t, testi dpsdget vagy 6letdt veszelyezteti, vagy begyrijt6se
sor6n a gdpkocsi mtiszaki berendezdsdben rong6l6d6st id6zhet el6, Srtalmatlanithsalhaszrosit6sa
sor6n veszllyezteti a kornyezetet, vagy az 6rtalmatlanit6/hasmosit6 telep mriszaki berendez6seit.

(3) A gytijt6ed6ny folyamatos tiszt5ntartilsa az ingatlan tulajdonos6nak a feladata. A rytijt<ied6nyt
sziiks6g szerint, de legalSbb dvente k6t alkalommal ki kell tisztitani ds fert6tleniteni.

(4) A kdztertiletre kihelyezett gyrijtSed6ny nem akadhlyozhatja aj6rmti 6s ryalogos forgalmat, 6s

elhelyez6se ery6bk6nt sem j6rhat baleset vary k6rokoz6svesz6ly6nek el6iddzdsdvel.
(5) Tilos a gyrijt6eddny kornydkdt, megk<izelitdsi ritvonal6t thrgrak elhelyez6s6vel vary parkol6

g6pj6rmtivel oly m6don elzhrr'i, amely a rytijt<ieddnynek a ryakorlatban kialakult m6don tdrtdn6



iirit6 sdt akadilly ozza.

10.$

(1)A kdzszolg6ltatisban rendszeresitett gyrijt<leddnyek kriziil aztngatlantulajdonos vilasztja ki.
(2) A szerz6dtitt tirtartalmf eddnyzetben elhelyezhet6 hullad6kmennyisdget alkalomszenien

meghalad6 hulladdk kbfur6lag a kozszilgilltat6t6l v6s6rolt jelz6ssel ellAtott zs6kban helyezheto el. A
jelzett zsilk 6ra tartalmazza a hulladdk elsz6llit6s6nak, kezel6s6nek 6s 6rtalmatlanit6s6nak k6lts6gdt.
Amennyiben a ttibblet vegyes hullad6k elhelyez6se nem a jelzdssel ell6tott zsdkban keriil
kihelyez6sre, fgy a kdzszolg6ltat6 a tcibblethullad6k elsz6llit6s6t megtagadja.

11.$

(l) A kdzszolgdltat6s ig6nybe v6tel6re egdsz 6vben kdtelezett, a t6rol6ed6nyt eryediil haszr6l6,
ir6sbeli kdzszolg6ltatisi szerzod6ssel rendelkez6 ingatlantulajdonos akdzszolg1ltat6s sztineteltet6s6t a
bejelent6st6l szamitott legfeljebb 1 6v id6tartamra irisban k6rheti, amennyiben ingatlan6t k6t napt6ri
h6napn6l hosszabb ideig nem hasm6lja. A sziineteltetds idotart am6ra az rngatlantulajdonos - a
bejelentdst kdvet6 id6pontt6l kezd6drien - mentesi.il a dijtuet6si kritelezettsdg al6l. A bejelentdst
legkds6bb a sztineteltetds meg-kezd6sdt megel6z6 8 munkanappalbezfur6lag, akiizszolg1ltat6 rdszere
ir6sban, lev6l, fax vary e-mail form6j6ban kell eljuttatni.

(2) Az (1) bekezddsben foglalt bejelentdst a szerz6ddses viszonyban 6116 ingatlantulajdonos vagy
me ghatalm azottja teheti me g.

(3)Az ingatlan tov6bbi lakatlansSga eset6n a sziineteltetdsre vonatkoz6 bejelentds - legal6bb 8
munkanappal a sziineteltet6s lej6rta elcitt - megismdtelhet6.

(4) A bejelentdsben foglaltak val6s6gtartalrn6t a kiizszolgilltat6 ellen6rizni jogosult. Amennyiben a
kdzszolg6ltat6 meg6llapitja, hogy az tngatlanttlajdonos sziineteltet6sre vonatkoz6 nyilitkozata
val6tlan, a sziineteltet6st visszavonja, a kdzsznlghltat6si dij visszamen6leg egy 6sszegben ised6kess6
v6lik.

(5) Ha az rngatlan a sztineteltetdsi id<itartam lejirta el6tt irjb6l lakottd v6lik, annak tenyet a
kdzszolgaltat6val szerzodiitt ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja koteles legal6bb 3 nappal
koribban a kdzszolghltat6nak ir6sban adott nyilatkozattalbejelenteni.

III. fejezet
A kiizsmledltatds diia
12.$

(l) A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magar Energetikai 6s
Hivatal javaslat6nak figyelembev6teldvel a minisaer rendeletben 6llapftja meg.

(2) Az dnkorm6nyzat a mag6nszem6lyek 6ltal fizetend6 dijat 6w6llalja, a
szem6ly lak6ingatlan tulajdonosok helyett megfizeti.

13.$

Krizrnti-szab6lyoz6si

dijat a term6szetes

(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, haszr6lati viszonyaiban villtozis krivetkezik be, az rij
tulajdonos vagy haszn6l6 a korilbbi tulajdonossal egyetemlegesen koteles a v6ltoz6s t6ny6t 15 napon
b e liil ir6sban bej e lenteni a kdzszo lg6ltat6nak.

(2) Az (1) bekezd6sben foglalt bejelent6s megtdteldig - a bejelent6s elmulaszt6sa esetdn a
bejelentdst kdvet6 h6nap 1. napj6ig - a krizszolg6ltat6s dijit a kor6bbi ingatlantulajdonos koteles
megfizetni.



IV. fejezet
A szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkom rendelkezesek
14.$

(1) A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re k<iteles ingatlantulajdonosokr6l a
kdzszolg6ltat6 nyilv6ntart6st vezet az azonositilsdhoz sziiks6ges adatok feltiintet6sdvel.

(2)Ak6zszolg6ltat6 a szemdlyes adat kezel6se sor6n kdteles azrnformhci6s onrendelkezdsi jogr6l ds
azrnformhci6szabads6gr6l sz6l6 20lI.6vi CXIL torv6ny rendelkezdseinek megfelel6en eljrirni.

V. fejezct
Hatilvba l6ptet6 rendelkezesek
16.$

(l) A rendelet a kihirdet6s6t kdvetrj napon l6p hat6lyba, kihirdetdsdr<il a jegyz1 a helyben szokiisos
m6don gondoskodik.

(2)Hatillyht veszti a 1512004.(IX. 20.) szAmurendelet.

B6nfa ,2015. februilr 26.

Szab6 Melinda Mecseki P6ter
polg6rmester jegyzo

Kihirdetve:

B6nfa ,2015. februilr 26.

Mecseki P6ter
jegyzS


