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Bogdrisa K<izs€g Onkormiinyzata K6pvisel6-testiil etdnek 2/2013(IY .24.) d*orminyzati
rendelete
Hat6lyos:20 1 3-04-29 -t6l
Bogd6sa K6zs6g dnkormdnyzata K6pvisel6-testiil etbnek 2l2Ol3(1Y.24.) dnkormanyzati
rendelete
a telepiil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 helyi k6zszolg6ltatdsr6l

Bogdrisa Kdzs6g Onkorm6nyzata (tovribbiakban: dnkormdLnyzat) az Alapt6rv6ny 32.cikk (l)
bekezd6s a.) pontja 6s (2) bekezd6s6ben, valamint a Magyarorszdg helyi 6nkorm6nyzatair6l
sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. t6rv6ny l3.g (l ) bekezd6s 19. ponddban biztositott
feladatkdr6ben elj6rva, a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t6rv6ny (tov6bbiakban: Ht.)
35.$-6ban 6s a 88.9 (4) bekezd6s6ben biztositott felhatalmaz6s alapjin, a
hullad6kgazdriLlkod6si tev6kenys6gek nyilvantart6sba v6tel616l, valamint hat6stigi
enged6lyez6s6r6l szol6 439/2012. (XIL29.) Kormiinyrendeletben foglaltakra is tekintettel az
al6bbi rendeletet alkotja:

A Rendelet cdlja

A Rendelet c6lja, hogy Bogd6sa k6zs6g k6ziga.gat6si teriilet6n a kdztis asegot fenntartsa, a
telepiil6si szilard hullad6k <isszegyfijt6s6re 6s elsz6llit6s6ra vonatkoz6 k6zszolg6ltat6st, annak
k6telez6 ig6nybev6tel6t biztositsa 6s szabalyozza az ezel,kel kapcsolatos feladatokat, jogokat
6s k<itelezettsegeket, tov6bb6 tilalmakat.

il t a td nos re n de I k e zese k

1. S.

(1) A Rendelet (tov6bbiakban: ,,R") hat6lya Bogdrisa k6zs6g kii zigazgathsi
teriilet6re terjed ki: (a R teriileti hatrilya).

(2) A R hatdlya az ingatlan tulajdonosara, birtokosSra, vagy hasznf,l6jdra (a
tovribbiakban: tulajdonos), tov6bb6 a hullad6k 6sszegyfijt6s6re, elszdllitasii.ra 6s
elhelyez6s6re iranyul6 k6zszolgiltatrist ellAt6 (a tovebbiakban: kdzszolgriltat6)
szervezetre terjed ki (a R. szem6lyi hat6lya).

A telepiilisi szikird h ulladi kra vo natkozd kiizszolgtiltatds

2. S.

(1) A telepiil6s szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi k6zszolg6ltatris: a
teleptil6si sziLiLrd hullad6k rendszeres gyiijt6s6re, elsz6llitas6ra, rirtalommentes
elhelyez6s6re ir6nyul6 k6zszolgdltatis.

(2) A Kepvisel6-test et feladata kiil6n6sen a komplex helyi k6zszolg6ltat6s
kdr6be tartoz6 telepiil6si sziLiLrd hullad6k rendszeres 6sszegyfjt6s6nek, elsz6llit6srinak
6s rirtalmatlanit6siinak megszervez6se.

(3) A Kepvisel6-testtilet a teleptil6si szildrd hullad6kkal kapcsolatos feladatainak
megval6sit6sa sor6n a hullad6kok hasznositiisrinak, rijrafelhasm6lisrinak 6s az



drtalmatlanitand6 hullad6k mennyis6genek cstikkent6se 6rdek6ben temogatja a

szelektiv hullad6kgl'rijt6s sz6les kdni elterjeszt6s6t.

A kduzolgtiltatds elldtrisdnak rendje is m6dja

3. S.

(l) A K6pviselci-testiilet a szilard hullad6kkal kapcsolatos kdzszolgdltat6s
ell6t6s6val a ,,D61-Kom" D6l-Dun6ntuli Kommundlis Szolgdltat6 Korl6tolt Felekissegri
Trirsas6got - sz6khely: 7632 PEcs, Sikl6si it 52.- (tov6bbiakb an: szolgiltat6) bizza
meg.

(2) A kdzszolg6ltat6s e1l6t6sa rendj6nek 6ltal6nos szab6lyaik6nt a k6vetkez6ket
kell 6rv6nyesiteni:

A telepiil6si szildrd hullad6k gyrijt6se, tarotisa soriin olyan gondoss6ggal kell eljrimi,
hogy a hullad6k sem az ingatlanon, sem a kdzteriileten, sern a sz6llit6 jirmribe val6
iirit6skor ne sz6r6djon sz6t, ne porozzon, 6s egy6b m6don kiimyezetterhel6st ne
idflzzen elo.
A telepiil6si szil6rd hullad6k gyiijt6se a keletkez6 hullad6kmennyis6g 6s a gyffjtds
gyakoris6ga alapjiin, szabv6nyos I 10 I r.irtartalmri fedeles hullad6kgyiijt6 ed6nyben
t6rt6nhet. T6bblethullad6k eset6n kiz6r6lag a kdzszolg6ltat6t6l v6Ls6rolt, matric6s
jelzessel ell6tott miianyagzsiikban helyezhet6 el a hullad6k.

(3) A nagyobb m6retii berendez6si tSrgy (lom) szervezeti iisszegyiijt6s6r6l 6s

elszdllitrisrlr6l (lomtalanitds) 6vente egy alkalommal a szolg6ltat6 t6ritesmentesen
gondoskodik.

(4) A lomtalanitas id6pontjir6l, valamint teriileti felosztriLsrir6l a szolgriltat6 3 h6ttel
az akcio el6tt az Snkormrinyzat itjin 6rtesiti a lakoss6got.

A s zo I griltatd fe I odalai

4. S.

(1) A szolg6ltat6 a rendelet hat6lya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett telepiil6si
szilird hullad6kot k6teles rendszeresen elszdllitani a kijel6lt sellyei hullad6klerak6
telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6srir6l m6s, a szakmai 6s kdmyezetvedelmi
szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.

(2) A szolg6ltat6 k6teles a t6ro16 ed6nyek kiiirit6s6t szakszerfien, az elv{rhat6
gondossriggal elv6gemi.

(3) A trlrol6ed6nyben okozott karokat a szolg6ltat6 t6rit6smentesen kdteles
kijavitani, amennyiben a meghib6sod6s nek felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A
szolg6ltat6nak az ebb6l ered6 karbantart6si munkrik, valamint a javitiis id6tartamrira
m6sik szem6tgyfjt6 ed6nyt kell biztositania. Amennyiben a meghib6sod6s nem r6hat6
fel a szolgeltat6nak, a haszniilhatatlann6 viilt tilrol6ed6nyek javit6sa, p6tl6sa, illetve
cser6je a haszn6l6t terheli.



(4) A szolg6ltat6 a rendelet hat6lya alii nem tartoz6 hullad6k elsz6llit6s6t
megtagadhatja.

(5) A komplex helyi kdzszolg6ltat6s kdr6ben a szolg6ltat6 6s a tulajdonos k6z6tti
jogviszonyt a kdzszolgltatirs iganybev6tel6nek t6nye hozza l6tre.

(6) Az (5) bekezd6sben meghat6rozott jogviszony kezd6 id6pontja az a nap,
amelyen a szolg6ltat6 a komplex helyi k6zszolg6ltat6s teljesit6s6nek megkezd6s6r<il 6s
l6nyeges felt6teleir6l a tulajdonost inisban 6rtesitette, illetve felhiv6s k6zz6t6tele ritj6n
t|j€kozlatta.

(7) A szolgdltat6 akdzszolgiitatirssal 6sszefiigg6 tev6kenys6g6t mindenkor a
vonatkoz6 jogszabrllyi el6ir6sokban foglalt mriszaki, kdzeg6szs6giigyi 6s egy6b
felt6teleknek megfelel6en kdteles ell6tni.

(8) A szolgeltat6 kdteles a tev6kenys6g€r6l a k6pvisel6-testi.iletnek 6vente
besz6molni.

Az igdnybe vevd kdtelessdgei

s. s.

(1) A tulajdonos k6teles a hdztart6s6ban keletkezett hullad6kot az e c6lra alkalmas szabviiny

trirol6ed6nyben, vagy matrices mrianyagzs6kban iisszegyfijteni, a ttlrol6ed6nl a szolg6ltat6

6ltal meg6llapitott napon, az ingatlat el6 elhelyezni olyan m6don, ho gy az a kdzttti 6s

gyalogos forgalmat ne akadhlyozza, valamint a szem6t elszillitas6t k6vet6en a trirol6ed6nyt a

kdztertiletr6l halad6ktalanul elsz6llitani.

(2) A tulajdonos k6teles a szolgeltatest igdnybe venni, ezen tulmen5en a szem6t

elsz6llit6sar6l 6s a kijel6lt szem6ttelepen tdrt6n6 elhelyez6ser6l saj6t maga is

gondoskodhat.

(3) A szem6tgyujt6 ed6nyek tisa6ntartds6r6l a tulajdonos kdteles gondoskodni.

A szol gtillatdsra vonalkozti szerzddds

6. S.

(1) Az dnkormrinyzat a szolg6ltat6val szerz<id6st k6t a hullad6kszdllit6sra. A
szerz6d{snek a Polgdri ttirvdnykdnyvben szab|lyozott felt6teleken 6s felek kdlcsdniis

t6j6koztat6si kdtelezettseg6n tril tartalmaznia kell:

. a szolg6ltat6s tartalm6t, a szolg6ltatassal ell6tott teriilet hatarait,

. aszolg6ltat6 szolg6ltatisi ktitelezettsegeit,
o az dnkorminyzatnak a szolg6ltatAs megszervezds6vel 6s fenntart6s6val kapcsolatos

kdtelezetts6geit,
. a szolgdltatas dij6t,
. a dij beszed6s6nek m6dj6t, az ezzel kapcsolatos adatszolg6ltatesi kdtelezettseget,
. a tlijhdtral6k eset6n a szolgiltat6t megillet6 jogokat, illetve az d*orminyzal

feladatait.



(2) A szolgriltat6nak az o*orminyzattal k6tdtt szerz6d6s6ben meg kell jel6lni a

teljesit6s hely6t, idej6t, m6dj6t valamint a fizetend6 dijat is, az erre vonatkoz6
miniszteri rendeletben meghat6rozottak fi gyelernbev6tel6vel.

(3) A nem lak6s celj6ra szolg6l6 helyis6g, kdziilet, int6zm6ny eset6ben a
szolgdltat6 a szem6tszillitast kiildn megillapodas alapjan v6gzi.

A kozs zo I gti ltatds dija

7. S.

( I ) A szem6tsz6llit6si szolgriltatris6rt az ig6nybe vev6k szolg6ltatdsi dij fizet6s6re
kiitelesek a k6vetkez6 elt6r6sekkel:

. magiinszemelyek tulajdoniban 6116 lakdsok eset6ben a tulajdonos mentes a dij fizet6se
al6l

. mentes tovdbb6 a magrLnszem6ly tulajdon6ban l6v5 lakSs b6rl6je.

Az a) 6s b) pont szerinti mentess6gi kdrbe tartoz6k eset6ben a dij fizet6s6t az
dnkormrinyzat a lakoss6gt6l 6tvdllalja, 6s a szolg6ltat6val k6t6tt k6zszolg6ltat6si
szerz6d6s alapjrin a szolgdltat6 rlltal megkiilddtt szi.rnla alapj6n fizeti a k6zszolgriltatris
dij6t.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltatdsi dijat a Ht. 47.g (4) bekezd6se 6rtelm6ben - a
Ht.46.$-47.$-aiban foglaltaknak megfelel6en - a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolgriltat6si dij
meg6llapilis66rt felel<is miniszter 6vente, rendeletben 6llapitja meg

8. S.

(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, vagy has zn rati viszonyaiban vriltoz6s
k6vetkezik be, .dgy az ij tulajdonos, vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal
egyetemlegesen k6teles a vriltoz6s t6ny6t l5 napon beltil ir6sban bejelenteni a
szolg6ltat6nak. A vriltoztis bejelent6s6vel egyidejrileg az rij tulajdonos, illetve haszn6l6
6s a szokiltat6 kdzdtt a k6zszolgriltatrisi szerziidls l6trej6n.

(2) Ennek a bejelent6snek a megt6tel6ig ak}zszolgilltatAsi dijat a kor6bbi
tulajdonosnak kell megfizetni.

e. s.

(1) A tulajdonos megtagadhada a dij megfizet6s6t abban az esetben, ha a
szolg6ltat6 k6zszolgriltatrisi k6telezetts6g6nek nem tesz eleget.

(2) Nem tagadhat6 m eg a dij fizetlse az (1) bekezd6s szerint, ha a szolgrfltat6t a
k6zszolg6ltat6s nyfjt6sriban az id6j6r6s vagy m6s elh6rithatatlan ok akaddl"yoaa 6s a
szolgilltatb az akaddly elhrirulis6t k6vet6en a lehet<is legr6videbb id6n beliil p6tolta a
mulaszt6s6t.

10.s.



A tulajdonost, illetve haszndl6t a szolgdltat6 vagy megbizottja a k6sedelembe es6st6l
sz6mitott 30 napon beliil irSsban sz6lida fel dijfizet6si k<itelezettsdg6nek teljesit6sere.

Zdni is vegtes rendelkezdsek

11.s.

(1) Ezen rendelet 2013. janurir I . napj6ra visszamen6leges hat6llyal alkalmazand6.

(2) Jelen rendelet a kihirdetds napj6n l6p hatdlyba. Hat6lybalep6s6vel egyidejrileg a
10t2002.(xt.09.), 10/2004.(xr.18.), 14l200s.(xI.22.),1312006. (xrr.20.), 10t2007. (xr.l9.),
1112008. (xII.ol.), t212009. (X[.01.), 13/2o1t. (x[.01.) 6s a612012. (V.30.) sz6mri
rendeletek hatdlyukat vesztik. A rendelet kihirdet6s6r6l a jegyz6 gondoskodik.

Bogd6sa, 2013. {pilis 24.

Nagy Arp6d

polgdrmester

A rendelet kihirdetve:

Bogd6sa, 2013. 6prilis 29.

Boglarka

Dr. Markovics Bogl6rka

jegyzo

Dr. Markovics

jegyzo


