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Adorj6s Kozs6g dnkorm6nyzata K6pvisel6-testtileten ek 4l2Ol5(lY .23.) rendelete
Hat6lyos : 2 0 I 5 -04-24 -t6l
Adorj rls Kci zs 6 g Onkormany zata Kdpv is elo -testtil et6nek 4 I 20 | 5 (lY .2 3 . ) rend el et e

Akonisnasdgr6l, valamint a telepiil6si szllilrd hullad6kra vonatkoz6 helyi
kozszolgilltat6sokr6l 6s annak kritelez6 ig6nybev6tel6r6l sz6l6 912002. (X[.] l.)
dnkorm6nyzati rendelet m6dosit6sar6l

Adorj6s K<izs6g Onkorm6nyzatKepvisel6-testtilete az Alapt<irv6ny 32. cikk (l) bekezd6s a)
pontja 6s (2) bekezd6se, valamint Magyarorszhghelyi <inkormanyzatair6l sz6lo 2011. 6vi
CLXXXX. ttirv6ny 13.$ (l) bekezd6s 19. pontj6ban biztositott feladatkrir6ben eljiwa, a
hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny 35. $-ban 6s a 88. g (4) bekezd6s6ben
biztositott felhatalmazris alapjrin akoztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szilard hullad6kra
vonatkoz6 helyikozszolg6ltat6sokr6l 6s annak kritelez<i ig6nybev6tel6rcil sz6l6 912002.
()(II.1 1.) 6nkorminyzati rendelet6t az alSbbiak szerint m6dositja.

1.$

Ak6ztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szilSrd hulladekra vonatkoz6 helyi
klzszolgdltat6sokr6l 6s annak k6telezo ig6nybev6tel6r6l sz6l6 9 I 2002.
(X[.11.) 6nkormdnyzati rendelet ( a tovribbiakban : R.) felhatalmaz6 rendelkez6se hely6be
az alilbbi szrivegez6s 16p:

,, Adorj6s K6zs6g 6nkormrlnyzatKlpvisel<i-testiilete az Alaptrirveny 32. cikk (1) bekezd6s a)
pontja 6s (2) bekezd6se, valamint Magyarorszfighelyi <inkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXX. t<irveny 13.$ (1) bekezd6s 19. pontjriban biztositott feladatk<ir6ben eljirva, a
hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny 35. $-ban 6s a 88. g (4) bekezd6s6ben
biztositott felhatalmaz6s alapj6n akoztisztas6gr6l ,valamint a teleptil6si hullad6k kezel6s6vel
kapcsolatos k<izszolg6ltat6sr6l az alilbbi rendeletet alkotj a. "

2.$

(l) Az R. 1.$ hely6be az alilbbi rendelkez6s l6p:

,,1.$ (1) A rendelet hatdlyaAdorj6s kozs6g teljes kdzigazgatisiteriilet6re, a tertileten ingatlant
haszn6l6kra 6s a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat6ra, valamint az ingatlanokon keletkezett
hullad6kokra terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelethatdlya a vesz6lyes hullad6kra, a teleptil6si foly6kony
hullad6kra, 6s a veliik risszefiigg6 tev6kenys6gre.

(3) A gazd6lkod6 szewezet akkor ktiteles akozszolgdltatils ig6nybev6tel6re, ha a gazdasdgi
tev6kenys6g6vel 6sszefiigg6sben keletkezett teleptil6si hullad6kLnakkezells6rdl a hullad6kr6l
sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t<irv6ny 31. $ (1) bekezd6s6ben foglaltaknak megfeleloen nem
gondoskodik."

3.$

(l) Az R 8. $ (1) bekezd6se hely6be az alilbbi rendelkez6s lep:



,,(1) A hullad6kkezel6si kozszolgdltat6s - a tev6kenys6g tartalmi{ban - az alitbbiakra terjed
ki:

a) az ingatlanhaszn6l6 6ltal a kozszolgiitat6 sz6llit6eszk6zeihez rendszeresitett
gyfljt6ed6nyben vagy ak6zszolgiltat6 r{ltal biztositott, jelzett mrianyag zsilkban az

ingatlanon gfijtdtt 6s a k<izszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepi.il6si hullad6k
begyiijt6s6re 6s rendszeres illetve alkalmi elsz6llitds6ra

b) azingatlanon tisszegffit<itt nagy darabos, lomtalanit6s ktir6be vont
telepiil6si hullad6k 6vente egyszeri, akozszolg6ltat6val egyeztetett id6pontban 6s

helyen tdrt6n6 begyfijtesere 6s a kozszolgilltat6 6ltali elsz6llit6sara

c) hullad6klerak6 l6tesites6re, mtik<idtet6s6re 6s tizemeltet6s6re

d) az a) 6s b) pontokba foglaltak szerint gffit<itt, begnijt<itt 6s elsz6llitott telepiil6si
hullad6k 6rtalmatlanit6s6ra

e) a teleptil6si hullad6k egyes risszetevoinek m6s <isszetev6kt6l elktilonitett szelektiv
begy[ijt6se"

(2) Az R.8.$(2) bekezd6s c.) pontj6t hat6lyon kivtil helyezi.

4.S

(1) Az R 9. $ (1) bekezd6se,,R" sztivegez6s6t torli.

(2) Az R. 9.$ (6) bekezd6s6t hat5lyon kiviil helyezi.

s.$

(1) Az R 10. $ (l) bekezd6se hely6be az alilbbi rendelkez6s l6p:

,,(1) ) A telepiil6si hullad6k gyiijt6sere 6s 6rtalmatlanit6s6ra az tinkorm6nyzat a ,,D61-Kom"
D6l-dun6ntuli Kommun6lis szolg6ltat6 Korl6tolt Felel6ss6gri T6rsas6ggal (sz6khelye: P6cs,

Sikl6si u. 52.) k<it a kozszolg6ltat6si szerz6d6st."

(2) AzR 10. $ (2) bekezd6s b.) ponda hely6be az alilbbi rendelkez6s l6p:

,, b.) A hullad6kszrillit6shoz a term6szetes szem6ly ingatlanhasztill6- az 5rirrtett ingatlanon

klpziido hullad6k mennyis6g6t figyelembe v6ve :

ba.) 20l5jirnius 30-ig 110 literes, 20l5jrilius 1-6t61 80 vagy 110 literes tirtartalmri,

bb.) a lak6ingatlant egyedtil 6s 6letvitelszertien hasznhl6 term6szetes szem6ly

2015 jrinius 30-ig 110 literes, 2015 jrilius l-6t61 60 vagy 110 liter tirtartalmri
gytijtoed6nyt haszn6lhat.,,

(3) Az R 10. $ -a az alilbbi (7) bekezd6ssel eg6sziil ki :



,,(7) A (2)bekezd6s bb.) pontja szerinti kedvezn6nyt azingatlanhasznill6 akkor veheti
ig6nybe, ha annak tdnyfit, hogy a lak6ingatlant egyedtil 6s 6letvitelszerfien haszndlja, a

teleptil6si <inkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolils itjin akozszolghltat6 rflszdrebizonyitja."

6.$

(I) Az R.11.$ (1) bekezd6s ,,sellyei" sz<ivegr6szehely5be,, g<ircs<inyivagy szigetvSi,,
sz<ivegez6s l6p.

(2) Az R. 11.$ (10) bekezd6s6t hat6lyon kivtil helyezi.

7.$

AzR 12. $ (6) bekezd6se hely6be az alilbbi rendelkez6s l6p:

,, (6) A gffi t6 ed 6ny ek b eszer z6s 615 I j avitt atis in 61, p 6tl 6s 616 l, tisztdntartils 616 1,

fertStlenit6s5rol az ingatlanhaszn6l6 ktiteles gondoskodni . ,,

8.$

Az R.13.$ hely6be az alitbbi rendelkez6s 16p:

,, 13.$ (l) Az <inkorm6nyzat akozszolg6ltat6s ell6tSs6nak megszeryezfis5re, fenntart6siira
vonatkoz6an magasabb szintti jogszab6lyokban 6s jelen rendeletben foglaltak szerint k<iteles

eljrlrni. A k6pviselo testiilet a magasabb szinhi jogszab6lyokban meghatdrozottak szerint a

pdlyilzat nyertes6vel az eredm6nyhirdet6st k<ivet5 30 napon beliil, illetve aptlyilzati elj6r6s
n6lkiil kijelolt kozszolgilltat6val akozszolgilltatds ell6ths6ra szerzodlst kot. A k<izszolg6ltat6si

szerzodls nyilv6nos.

(2) Akozszolg6ltat6si szerzodfls r6szletes felt6teleit 6s tartalmi krivetelm6nyeit a magasabb

szintti jogszabiiyokkal osszhangban jelen rendelet illlapitja meg. A kcizszolg6ltat6si
szer z6 d6sb en r o gziteni kel I a hul I ad6kkez el 6si ko zszolgiltatils kor6b en :

a) akozszolg6ltat6s megnevez6s6t, tartalmdt, akozszolg6ltat6s teljesit6s6nek tertileti
hatilrdt.

b) annak a t6nynek arogzitlslt, hogy akozszolgilltat6 v6llalta a megjel<ilt
ko zszolgLltat6s telj e sit6 s 6t.

c) a kozszol g6ltat6si szerzo d5s id6tartamSt.

d) a telepiil6si szil6rd hullad6kok gyiijt6s6nek m6dj6t, valamint az elktilonitetten
(szelektiven) gytijthetS 6s hasznosithat6 hullad6kok ktir6t es gyiijt6s6nek,

hasznosit6s6nak m6dj 5t

e) akozszolgdltatils igazolilsi 6s ellen6rz6si ktitelezetts6g6t, annak m6dj6t

fl akozszolg6ltat6nak a lakoss6g 6s azingatlantulajdonosok irany6ban fenn6ll6
t6j 6ko ztatilsi k<itel ez etts 6 g6t 6s telj esit6s 6nek m6 dj 6t.



g) azokat a felt6teleket, amelyek mellett a krizszolgiltat6 akozszolgilltat6s teljesites6re
alv6llalkoz6t vehet ig6nybe, 6s ez ut6bbiak6rt t<irt6n6 felel6ss6gv6llal6st

h) a szerz6d6s m6dosit6s6nak lehets6ges okait 6s eljrir6si rendj6t.

(3) A kdzszolg6ltat6si szerz6d6sben az <inkormdnyzat k<iteless6gek6nt kell meghat6rozni:

a) akozszolg5ltat6s hat6kony 6s folyamatos ell5t6srihoz akozszolgilltat6 szfumdra
szliks6ges inform6ci6k szolg6ltat6s6t

b) a k<izszolg6ltatris kor6be tartoz6 es a telepiilesen foly6 egy6b hullad6kkezel6si
tev6kenys6gek <isszehangolSs6nak el6segit6s6t

c) a teleptil6sen mtik<idtetett ktil<inbrizo kozszolgilltat6sok <isszehangol6s6nak
el6segit6s6t

d) a telepiil6si ig6nyek kiel6gites6re alkalmas, a hullad6k gytijt6s6re, kezel6s6re,
6rtalmatlanit6s6ra szolgdl6 helyek 6s l6tesitm6nyek kijekil6s6t

e) a k<izszol gSltat6 kiz6r6lago s kozszolgilltat6si j o ganak biztosit6s6t.

(4) Akozszolg6ltat6si szerz6d6sben a k<izszolg6ltat6 k<iteless6gek6nt kell meghat6rozni:

a) a kcizszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes krini ell5t6s6t

b) a ktizszolg6ltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisilg szerinti teljesites6t

c) akozszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyisegti 6s min6s6gri jrirmti, g6p,
eszkoz,berendez6s biztosit6s6t, valamint a szliks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti
szakember alkalmaz6sSt

d) a ktizszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b<ivithet6 teljesit6s6hez sztiks6ges
fej leszt6sek, b eruhaz6sok 6s karbantart6sok elv 6gz6s6t.

e) a k<izszolg6ltat6s k<ir6be tartozl hullad6k 6rtalmatlanitilsina a k6pviselo testtilet Sltal
kijelolt helyek 6s l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6t

f) a k<izszolg6ltat6s teljesites6vel <isszefligg6 adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6t, a
megfiatirozott nyilv6ntart6si rendszer mtikridtet6s6t

g) a fogyaszt6k szimfira konnyen hozzhflrhet6 tigyf6lszolg6lat 6s tfujlkoztat6si rendszer
mtikridtet6s6t

h) a fogyaszt6ipanaszok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapit6s6t.

(5) A krizszolg6ltat6si szerzldfls megsztinik

a) a benne meghatfurozott id6pont lejirt|val

b) a kcizszolg6ltat6 jogut6d n6lkiili megszfin6s6vel



c) el6ll6ssal,ha a teljesites m6g nem kezd6dritt meg

d) felbont6ssal a teljesit6s megkezd6s6t k6vet6en

e) felmond6ssal.

(6) A k6pvisel6 testtilet ir6sban, indokolSssal akozszolgSltatSsi szerzod6st akkor mondhada
fel, ha:

a) a kdzszolgilllat6 akozszolgiltatis ellSt6sa sor6n tev6kenys6gekre vonatkoz6 jogszabSlyokat
vagy hat6sSgi el6ir6sokat sirlyosan megs6rtette 6s a jogs6rt6s t6ny6t bir6s6g vagy hat6s6g
jogerosen meg6llapitotta

b) a ktizszolgilltat6 akozszolg6ltat6si szerzod6sben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki
felr6hat6an, srilyosan megs6rtette

(7) Akozszolg6ltato akozszolg6ltat6si szeru6ddst ir6sban, indokol6ssal akkor mondhatja fel,
ha az <inkormhnyzat akozszolgSltatSsi szerz6d6sben meghatSrozott k<itelezettslgfit- a

kozszolgSltat6 felsz6lit6sa ellenere - srilyosan megs6rti 6s ezzel akozszolgLiltat6nak k6rt
okoz,vagyakadillyozzaakozszolgiltat6steljesit6s6t.

(8) A krizszolg6ltat6si szerzfidds felmondiisa eset6n a k6pvise16 testiiletnek halad6ktalanul
int6zkednie kell a kozszolgSltat6si ellitris biztositSs6r6l.

(9) A k<izszolg6ltat6 a szerzoddst6l a teljesit6s megkezd6se el6tt el6llhat, azt k<ivet6en
felbonthatj a,ha ak6zszolgilltatilsi szerz5d6s megk6t6s6t krivetoen alkotott jogszabilly a

kozszolg6ltatisi szerz6d6s tartalmi elemeit :6gy villtoztatja meg, hogy az akozszolg6ltat6nak a
kozszolg6ltatils szerzod6sszeni teljesit6se kor6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s
m6rt6kben s6rti.

(10) Jelen rendelet rendelkez6sei kiil<in szeruod6si kikot6s hiSny6ban is, illetve akkor is a
szerzodls reszeve v6lnak, ha arr6l a felek nem rendelkeznek."

e.s

Az R. az alilbbi 13/A $-al eg6sziil ki:

,,13/A(1)Az epitlsi tormel6k, mint hulladdk elszilllitilsirra az ingatlan tulajdonosa, illetoleg az
kciteles, akinek a tev6kenys6ge r6v6n a hullad6k keletkezett.

(2) Aveszllyes hullad6knak nem minosiilo 6pit6si t6rmel6ket a kijel<ilt g<ircsdnyi vagy
szigetv6ri hullad6kgffi to telepre lehet dijtalanul elhely ezrri."

10.$

Az R. az alilbbi 13/B $-al eg6sztil ki:

,, 13/B(1) A k6rnyezet v6delme a hullad6k risszetev6k rijra feldolgozilsirnak, visszanyer6s6nek
el6segit6se az etergetikai hasznosit6s elomozdit6sa 6rdek6ben a k6pvisel6testiilet a helyi



felt6telekhezigazodva- fokozatosan - vezeti be a hullad6kok elkiil6nitett, a hasznosit6si
lehet6s6geknek megfelel6 (szelektiv) begytijt6s6nek kombin6lt rendszer6t.

(2) A telepi.il6si szil5rd hullad6k szelektiv gyrijt6s6vel illetve begytijt6s6vel <isszefiigg6
tev6kenys6gek teljesit6s6hez sztiks6ges felt6teleket az rinkormiinyzat akozszolg6ltat6
krizremtik<id6s6vel biaositj a.

(3) Az <inkorm6nyzatoly m6don veszr*szt a szelektiv hullad6kgffit6s bevezetes6ben 6s

n6pszenisit6s6ben, hogy a kozszolghltat6 6ltal szervezett szelektiv hullad6k begyrijt6st illetve
akozszolgfiltati 6ltal iizemeltetett begytijt<lhelyek l6tesit6s6t, fenntart6s6t, mrikodtet6s6t 6s

kiterj es ztes 6t tdmo gatja.

(4) Az ingatlan tulajdonos a szelektiven gyiijt<itt hiztartilsi hullad6kot az elhelyezes c6ljiira
kijelolt hullad6kgyrijt6 szigeten a hullad6kfajta szerinti elkiil6nit6sre szolg6l6 gytijtoed6nyben
helyezheti el."

11.S

Az R 14.$ hely6be az alilbbi rendelkez6s l6p:

,, 14.$ (1) A hullad5kgazdillkod6si krizszolg6ltat6s6rt aziglnybevevok kozszolgilltat5si dij
fizet6s6re k6telesek.

(2) A hullad5kgazdillkod6si k<izszolg6ltat6si dijat a hullad6la6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
trirv6ny 47. $ (4) bekezd6se 6rtelm6ben , a 46 - 47. $-aiban foglaltaknak megfeleloen , a
hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiltat6si dij meg6llapithsSfirt felelos miniszter 6vente
rendeletben Sllapitja meg.

(3) A hullad5kgazdillkod6si krizszolg6ltat6si dijat az <inkorm6nyzat2015 jitnius 30. napj6ig
6tv6llalja. A k6pvise16 testtilet akozszolgiltat6si dij fedezetfit az

<inkorm6nyzat k6lts6gvet6s6ben 20l5jrinius 30. napj6ig terjedri id6szakra biztositja."

r2.$

Az R 17.$ (l) bekezd6s , az akad6ly elh6rul6s6t krivetSen a lehetd legrrividebb idon beliil
p6tolta mulaszt6s6t,, sz<ivegez6s6t t<irli.

13.$

Az R 19.$ helyebe az alfibbi rendelkez6s l6p:

,, 19. $(1) A telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos k6zeg6szs6gtigyi rendelkez6sek
v6grehajt6s6nak ellenorz6s6t az AllaniN6peg6szs6gugyi 6s Tisztiorvosi Szolg6l atvlgzi.

(2) A teleptil6si szilArd hullad6kkal kapcsolatos k<itelezetts6gek teljesit6s6nek ellen6rz6se a
magasabb szintri jogszabillyokban 6s a jelen rendeletben foglaltak alapj6n a jegyzo feladata. A
k<izter{ileten elhagyott hullad6k k6r6ben az ellenorzls a jegyz1 feladata.

(3) A k<irnyezetv6delmi hat6s6gok a ktilon jogszab6lyokban meghat6rozott kdrben
rendelkeznek ellenorz6si 6s intezked6si jogositv6nyokkal.



(4) Az ellenorz6sre jogosultak szab6lys6rt6si feljelent6st tehetnek 6s a jogszab6lyban
megfntfur ozott k6rben hull ad6kgazd6lkod6si birs6got szabhatnak ki. "

14.$

Az R 20. $ hely6be az alihbi rendelkez6s 16p:

,,20.$(1) Hullad6kgazd6lkod6si kozszolgSltat6s: a kozszolgilltat6s krir6betartoz6 hullad6k
6tvetel6t, gyiijt6s6t, elsz6llit6s6t, kezel6s6t valamint a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgiltat6ssal
6rintett l6tesitm6ny fenntart6s6t, iizemeltet6set biztosit6, k<itelez6 jelleggel ig6nybeveendo
szolg6ltat6s.

(2) Hullad6k: b6rmely anyag vagy tirgy, amelyt6l birtokosa megv6lik, megv6lni szind6kozik
vagy megv6lni k6teles.

(3 ) Telepiil6si hullad6k:

a)hiztartisi hullad6k: ahiztartdsokban k6pz(id(5 vegyes elkiildnitetten gyiijtritt,
valamint lomhullad6k, ide6rtve a lak6sokban, lak6ingatlanokban, a pihen6s, iidiil6s
c1ljira haszn6lt helyis6gekben valamint alak1hhzak kdz6s hasznillati helyis6geiben 6s
teriiletein k6pzi5 d6 hullad6kot.

b)hiztartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k: az averyes, illetve elki.ikinitetten gyiijtott
hullad6k, amely ahdztartdsokon kivtil klpzodrk,6s jelleg6ben, risszet6tel6ben a
h{ztartSsi hull ad6khoz hasonl6.

(4) Lomhullad6k: azingatlariltasznil6t6l akozszolghltat6 6ltal a lomtalanit6s sor6n iltvett
olyan hiztarthsi hullad6k, amely akozszolg6ltat6s keret6ben rendszeresitett gytijt6ed6ny
m6reteit meghaladja.

(5) Ingatlanhaszn6l6: azitgatlanbirtokosa, tulajdonosa, vagyonkezeloje,valamint atilrsashdz
6s a lak5ssztivetkezet, aki (amely) a hullad6kgazdillkodbsi kozszolg6ltat6st a t6rv6ny szerinti
szerz6d6ses jogviszony keret6ben kcitelez6 jelleggel ig6nybe veszi 6s akinek (amelynek) a
kozszolgilltat6 rendszeres idokrizonk6nt rendelkez6s6re 6ll.

(6) Gazd6lkod6 szervezet: apolgdri perrendtart6sr6l sz6l6 t<irv6nyben meghat6rozott
gazd6lkod6 szervezet, ide nem 6rtve a k<ilts6gvet6si szervet, amelyet az Sllanlhilztartilsr6l
sz6l6 trirv6ny szerint kozfeladat ell6t6s6ra hoztak l6tre.

ls.$

Ez a rendelet a kihirdet6s6t kovetri napon l6p hat6lyba.

Adorj6s, 2015. fipflis 22.

Fintr{n6 Buzils Brigitta

polg6rmester

Tak6csn6 Jauk Ibolya

jegyz6



Zhraddk:

A rendelet az <inkormdnyzat SZMSZ-ben foglaltak szerint a mai napon kihirdet6sre keriilt.

AdorjSs, 2015. 6prilis 23.

Tak5csn6 Jauk Ibolya

jegyzi5


