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Als6mocsol6d kozs6g k6pvisel6 testtiletdnek 512015 (II1.24..) onkorm6nyzati rendelete
A telepiildsi szilird hulladdk kezelds6vel kapcsolatos kozszolg6ltat6sr6l

Als6mocsolid Kiizs6g dnkormfnyzat
K6pvisel6-testtilet6nek
s/20rs. urr.24.)
iinkormf nyzati rendelete

a telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6vel kapcsolatos kiizsml96ltatris16l

Als6mocsol6d Kozsdg Onkorm6nyzatKepviselo-testiilete, MagyarorszitgAlaptrirvdnye 32. cikk (l)
bekezdds a) pontj6ban, tovdbb6 a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV torvdny 35.g-6ban, 6s a 88.g
(4) bekezd6s6ben foglalt felhatalmaz6s alapj6n, Magyarorszdghelyi 6nkorm6nyzatatrol sz6l6 2011.

6vi CLXXXIX torvdny 13.$ (l) bekezd6s 19. pontjiban meg6llapitott feladatkor6ben elj6rva a
kdvetkez6ket rendeli el:

I. Fejezet

Altal6nos rendelkez6sek

l. $ A rendelet cdlja a teleptildsi hullad6khoz kapacsol6d6 hulladekgazdikod6si krizszolg6ltatrls
helyi szabiiyozhsa, a koilisztashg, a k6zeg6szs6giigyi rendelkezdsek betart6s6nak biZosit6sa,
valamint az epitett 6s term6szeti kdrnyezet vddelme. A kcitelezo kdzszolg6ltat6sra vonatkoz6
rendelkezdsek a tev6kenys6g kisz6mithat6, biaonsiigos ell6t6s6t, akotelezetts6gek ellen<irizhetosdg6t
celozzhk.

2. $ (1) A rendelet teriileti hat|lya Als6mocsolldkdngazgat6si tertiletdre terjed ki.

(2) A rendelet szem6lyi hat|lya Als6mocsol6d kozigazgathsi teri.ilet6n beliil minden
ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezel6re 6s haszn6l6ra (tovrlbbiakban egytitt:
ingatlantulajdonos), valamint minden, Als6mocsol|d kdzigazgathsi teriiletdn telepiil6si hullad6k
gyrijtesdt, szillitilsitt 6s 6rtalrnatlanit6s6t vegzore kiterjed, fiiggetlentil att6l, hory azterm€szetes vagy
jogi szemdly, vary jogr szem6lyisdg n6lkiili gazdasdgi t6rsas6g.

(3) A rendelet t6rryi hat6lya kiterjed a teleptildsi hullad6kkal kapcsolatos kozszolg6ltat6sra.

3. $ Az e rendeletben hasznAlt fogalmakat a Ht. ds vdgrehajt6si rendeletei szerinti tartalommal kell
alkalmazri, drtelmemi.

II. Fejezet

R6sdetes rendelkezesek

A telepiil6si szilfrd hullad6k kezel6s6vel kapcsolatos kiizszolgfltatis tartalma, a kiizsmlg6ltat6
megnevez6se



4. $ (1) Als6mocsol6d Krizs6g OnkormSnyzatlnak K6pvisel6-testiilete a teleptil6si szil6rd hullad6k
tekintetdben fenn6ll6, a hullad6kkezel6si krizszolg6ltat6s megszervezdsdre 6s fenntart6s6ra irdnyul6
kdtelezettsdge teljesit6s6nek 6rdek6ben hullad6kkezeldsi kozszolgilltatist szervez 6s tart fenn.

(2) Als6mocsol6d ktizs6g kozigazgathsi tertiletdn a telepiil6si szil6rd hullad6k begytijt6s6t 6s

elszLllithsfit, valamint a hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6st a D61-dun6ntuli Hulladdkkezelo Nonprofit
Kft (DDH Kft. 7400 Kaposv6r, Cseri irt 16.) (tov6bbiakban: Kozszolgilltat6) l6tja el.

A kiinmlgiltatds ig6nybev6tele

5. $ (1) A kdzszolg6ltat6 6s az ngatlanhasmill6 kdzdtt a kdtelezd kdzszolg6ltatiissal kapcsolatos
jogviszony a szolgilltatdsi szerz6d6s megkdtdsdvel, vagy a szolg6ltat6s ig6nybevdteldvel jrin l6tre.

(2) Gazd6lkod6 szervezet eset6be n a szerzid6s megkdtds6vel jdn ldtre a kozszolg|ltat6si jogviszony.

(3) Gazd6lkod6 szervezetek a kozszolg6ltat6st kdtelesek igdnybe venni, kiv6ve, ha a hulladdkr6l
s2616 torv6ny rendelkezdseinek megfelel6en a kdrnyezetvddelmi hat6s6g 6ltal engedelyezett hullad6k
ilrtalmatlanitisilra alkalmas elj6r6s, berendez6s vagy ldtesitm6ny alkalmaz6s|val a tevdkenysdgtik
v6gz6se kdzben keletkezett hullad6k hasznositiishr6lvagy 6rtalmatlanit6sSr6l maguk gondoskodnak.

A telepiil6si szil6rd hullad6k elszillit6sinak gyakorisiga,
a lom hullad6k elszillitfsa

6. $ (1) A kdzszolg6ltat6 a teleptildsi szililrd hullad6kot hetente eryszer, keddi napon koteles
elsz6l1itani.

(2) Az ingatlanban vagy az ingatlanon
gyrijt6ed6nyekben el nem helyezhet6 - nagyobb
dvente kdt alkalommal, el6re meghirdetett
lomtalanit6skor ktilon dij ndlkiil szallitja el.

nem rendszeresen kepz6do, a szabv6nyositott
m6retri - lom hulladdk elszSllithshra akdzszolg|ltat6
idopontban lomtalanit6st szervez, a hulladdkot

(3) Lomtalanit6s keretdben kdaeriiletre nem helyeztret6 ki:
a) 6pit6si 6s bont6si hullad6k;
b) gumiabroncs hullad6k;
c) gdpj6rmti roncs, vagy termdkk6nt tov6bb nem hasm6lhat6 j6rmti;
d) az ipar, mezo gazdas6g vagy szolg6ltat6si tev6kenysd g sor6n kdpzridritt hulladdk;
e) veszdlyes hulladdk;
f) h|*artilsokban keletkezci ve ryes hullad6k;
g) kerti biohullad6k.

(4) A lomtalanit6s al6 tartoz6 hhztarthsi hullad6kot riry kell elhelyeznie az tngatlantulajdonosnak,
hogy az a j6rmti- 6s ryalogos forgalmat ne zavarla, a zclldteriileteket 6s a n<iv6nyzetetne kirositsa,
tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy k6rokozfls vesz1lydnek el6iddz6s6vel.

(5) A lomtalanit6s pontos idopontj6r6l annak megkezd6se el6tt legfeljebb 60, de legal6bb 15 nappal

kor6bban a K6zsznlg6ltat6 koteles a lakoss6g r6szdre igazolhat6 m6don t|jekoztatilst ny(rjtani. A
thjlkoztatisi kotelezetts6g6nek eleget tehet az Onkorm6nyzathivatalos lapj6ban, az Onkorminyzat
honlapj6n, illetve sz6r6lappal"



A teleptl6si sziLird hullad6k gyiijt6se, 6tv6tele 6s szlllitdsa

7. $ A ktizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kotelezett term6szetes szem6ly, jogi szemdly a teleprildsi
szil6rd hullad6kot e c6lra rendszeresitett, zhrt, szabv6nyos gytijtSed6nyben k<iteles dsszeryrijteni 6s a
megadott sz6llit6si napon a kozszolgdltat6nak elsz6llit6sra 6tadni.

(2) Rendszeresitett zitrt, szabv6nyos gytijt6ed6nynek minrisiil
a) a csal6di h6za,ll;;r6l, illetve a 6 lak6sosn6l nem nagyobb t6rsash6zakn6l a 60, 80, 120 literes

kukaed6ny;
b) t6rsashf zi lak6koziiss6 gek, intdzrn6nyek e setdn I I 00 litere s e ddny.

(3) A (2) bekezd6sbenrdgzitett mdrettol elt6r6 eddnym6retre akdzszolgilltat6 nem kot szerz6ddst.

(4) A teleptildsi szllilrd hullad6k gyrijt6s6hez az rngatlanhasmill6 olyan rirtartalmir, illetve
darabsziimri gytijt6ed6nyt kdteles haszn6lni, hogy abban, illetve azokban a megadott sz6llitdsi napok
kOzOtt keletkezti hhztartdsi hullad6k az elotrdsoknak megfelel6en mindenkor elhelyezhet<i leryen. A
tulajdonos 60 liter tirtartalmri rytijtded6nyndl kisebb rirtartalmri ed6nyt nem haszr6lhat.

(5) A t6rol6eddnyt irgy kell kiv6lasztani, hory ar6nyos leryen a keletkezo hulladdk mennyis6g6vel,
de lakosonkdnt minimum 60 liter t6rol6kapacitfs rendelkez6sre 6lljon. A t6rol6edeny beszerzds6r6l a
kozszolgaltat6st ig6nybe vev6 koteles gondoskodni.

(6) Ha az ngatlanhasndl6 az tngatlan6n keletkez6 telepiil6si hullad6k el6ir6soknak megfelel6
rytijtdsdhez ds elszillIitilsra val6 |tadhsilhoz a rendszeresitett, sziiksdges rirtartalmir, illetve
darabsziimri ryrijt<ieddnnyel nem, vagy nem megfelel5 m6rt6kben, ileltve mennyisdgben rendelkezik,
kdteles a nagyobb tirtartalrnri, illetve ttibb ryrijt6ed6nyt beszeremi.

(7) Az ingatlanra kihelyezett, illetve haszr6lt gytijt6eddnyek rirtartalma, illetoleg darabsz6ma - az
adott iiritdsi ryakoris6g firyelembev6teldvel - akkor csdkkenthet6, ha az rngatlanon rendszeresen
kisebb mennyis6gti hullad6k keletkezik, mint amennytnek az elhelyez6s6re kor6bban kihelyezett,
illetve haszrdlt rirtartalmri, illet<ileg darabsz6mri eddnyzet megfelel6. A csdkkentett rirtartalmri,
illetSleg darabszimir ed6nyzetnek mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladdk
e lo ir6sszeni gytij t6 s6re 6 s e lszallit6sra val6 iltadhsr a.

(8) A rytijt6ed6nyben lom, dpitdsi t<irmeldk, 6llati tetem, veszdlyes hulladdk nem helyezhet6 el.

8. $ (1) Szabv6nyositott, zhrt hulladdkgfijt6 eddnyzetben elhelyezett telepiil6si szil6rd hullad6k
elszallit6sra val6 6tad6sa (kihelyez6s) a megjeldlt szallit6si napon az tngatlan bejhrata el6tt,
kridertileten tdrt6nik.

(2) A telepiil6si szil6rd hullad6kot tartalmaz6 edenyzetet riry kell a k<izszolgilltat6 rlszlre
kihelyemi, hogy az a kozszolgilltat6 szAmfura hozzlfdrhet6 legyen 6s a kdzeriilet forgalmht ne
zavarja.

(3) Hulladdksz6llit6si napokon kivi.il a hulladdkgyrijtrl ed6nyzet k0zteriileten nem t6rolhat6, kiv6ve,
ha az ed6nyzet elhelyezdse csak kcizteriileten lehetsdges. Urites utdn a hullad6kgyrijtri eddnyzetet az
ingatlanhaszr6l6 kritele s az iiritds napj6n az tngatlan6ra visszahelyezri.

(4) A rytijt<ied6nybe csak olyan mennyisdgri hullad6k helyezhet6 el, hogy az ed6ny teteje az
e lszillit6sra val6 6tad6skor lec sukhat6 le gyen.

(5) Balesetveszdlyes, sdriilt hulladdkgyrijtri hasm6lata tilos.



(6) A zirt ed|nyzet rendszeres tiszt6ntart6s6r6l, fert6tlenitds6r6l 6s rendszeres karbantart6s6r6l,
sztiksd ge s c serej dnl I az ingatlanh asn6l6 kdtele s gondoskodni.

(7) A kozszolgilltat6 felel az edlnyzet illlagiban keletkezett olyan kir6rt, amelyet a sz6llit6s sordn
sz6nd6kos vagy gondatlan magatart6s6val, vagy szakszertitlen iiritdssel okozott. A krizszolgiltat6
felel6ssdge a termdszetes elhasm6l6d6sb6l ered6 k6rokra nem terjed ki.

9. $ (1) az elszAllit6s c6lj6ra kihelyezett vagy tart6san a kdzteriileten elhelyezett $ ijtoeddny
kornydk6nek rendszeres tisztdntart6s6r6l a szolg6ltat6s igdnybev6teldre kdtelezett kdteles
gondoskodni. Ha ezt a kdtelezettsdgdt felsz6lit6s ellendre elmulasztja, a tiszt6ntartisr6l az
dnkorm6nyzat gondo skodik a k<itele zett kolts6 gdre.

(2) A k<iaertletnek a hullad6k elszallit6sa sor6n a k<izszolg|ltat6 6ltal el6id6zett szenrryezdslt a

kozszolg6ltat6 kdteles mepztintetni.

(3) A kdzszolg6ltat6 a szolg6ltat6s teljesit6sdt csak a hulladdkgazd6lkod6ssal kapcsolatos
jogszabdlyokban, valamint jelen rendeletben me$tathrozott esetekben sztineteltetheti, korl6tozhatja
vary tagadhatja meg.

(4) A k6zszolg6ltat6 a kdtelezri kdzszolgdltatis keretdben megtagadhatja
hullad6k sz6lilths6t, ha:

a) az nem rendszere sitett szabv6nyos glnijt6e d6nyben keriil 6tad6sra,
b) erzlkszervi 6szlel6ssel meg6llapithat6, hogy olyan anyagot tartalmaz,

teleptildsi szil6rd hulladdknak,
c) a glnijt6eddnyzet sdriil vary balesetvesz6lyes.

a telepiildsi szil6rd

amely nem minosiil

A kOnrclgiltatris dijrflnak megfizet6se

.. 10. $ (1) A ktizszolg6ltat6s ell6t6silert- a term6szetes szem6lyek helyett - Als6mocsoldd Krizsdg
Onkorm6nyzata fizeti akdzszolghltat6s dijat ak}zszolgilltat6nak. A kdzszolg5ltat6si dij elsz6mol6s6ra
a kozszolghltat6 negyeddves elszamol6si id6szakot alkalmaz. A kdzszolg6ltatds dij6t a k6zszolg6ltat6
6ltal megkiilddtt szimla alapjfin k<iteles megfzetni Als6mocsol6d Krizsdg Onkorm6nyzata.

(2) Jogl szemdlyek esetdn, amennyiben a tulajdonos szem6ly6ben v6ltozis k<ivetkezrk be, az ij
tulajdonos birtokba l6p6sdnek napj6t6l szimitott 15 napo beltil, a kor6bbi 6s rij tulajdonos eglrtittesen
koteles a villtozist bejelenteni a krjzszolgfltat6nak. A v6ltoz6s bejelent6sdnek megtdteldig a
kdzszolgiltatisi dijat a kor6bbi tulajdonos kdteles megfzetni.

A kdzszolg6ltat6ssal dsszefiigg6 szem6lyes adatok kezel6se

11. $ A kozszolgiitat6ssal dsszefiigg<i szem6lyes adatokat (krizszolgiltatSst igdnybe vev<i neve,
lakcime, szDletdsi helye 6s ideje, anyja neve) a Kozszolgirltat6 koteles zilrtan kezelni a magasabb
szintri jogszabillyok rendelkezdsei szerint, es az adatbhzistkizhr6lagklzszolg|ltat6i tev6kenysdgehez
kapcsol6d6an haszn6lhatja fel.



12. $ Az adatv6delmi 6s az ery6b adatszolgilltat6sokra vonatkoz6 jogszabillyok rendelkez6sei 6ltal
meghatirozott keretek kdzritt Als6mocsol6d Kdzs6g Onkorm6nyzata koteles 6tadni
K0zszolg6ltat6nak a kozszolghltat6i kotelezetts6ge hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz sziiksdges,
kezeldsdben l6v6 kciz6rdekti adatokat 6s inform6ci6kat.

13. $ A Kdzszolgiltato kizhrolag a kdzszolg6ltat6s kialakit6sa ds fenntart6sa c6lj6b6l, a k<jtelez6
kozszolg6ltat6s nyrijt6s6ra ir6nyul6 jogviszony id6tartama alatt, valamint e jogviszony megsztin6sdt
kdvet6en a jogszabillyokban el<iirt iratmegdrz6si kOtelezetts6g id6tartama alatt kezelheti a
kdzszolg6ltat6ssal 6rintett ingatlantulajdonos Ht-ben me$tathrozott 6s a kozszolg1ltaths ellhtdsihoz
sziiks6ges szem6lyes adatokat. A Kdzszolg|ltat6 jogosult eryes, a kozszolg1ltat6s ell6t hs1hoz
kapcsol6d6 rdszfeladatai tekintet6ben adatkezel6t, adatfeldolgoz6t megbizri, 6s a jogos ig6nyeinek
6rv6nyesit6se 6rdek6ben az e bekezddsben meghatirozott szem6lyes adatokat hat6s6gi, U-irOsagi
e lj Arisok le fo lytatfsa cd lj 6b6 I harmadik szem6 lynek 6tadni.

Zir6 rendelkezesek

14. $ (l) E kihirdetds6t kdvet6 napon ldp hat6lyba.

(2) Hattiyht vesdi Als6mocsol6d Kozs6g OnkormSnyzata Kdpvisel6-testiilet6nek a teleptil6si
szilfird hullad6k kezel6s6vel kapcsolatos kdzszolgdltat6sr6l sz6l6 9/2011. (y1.11.) 6nkorm1nyzati
rendelete.

Als6mocsol6d, 20 I 5.m6rcius 9.

Dics6 Lhszl6
polg6rmester

ZARADEK

A rendelet kihirdetve.
Als6mocsol6d, 20I 5. m6rcius 24.

dr. Morvay Klaudia
jegyziS

dr. Morvay Klaudia
jegyz6


