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Botykapeterd Ktizs6g 6nkorm inyzata K6pvise16-testiilet6nek

3/2016. (III. f6.) iinkorm{nyzati rendelete

A HULLADEKGAZDALKoDAsT KozszoT,GALTATASR6L

Botykapeterd Kiizs69 6nkorm 6nyzat^ K6pvisel6-test ete az Alapt6rv6ny 32. cikk (2)
bekezd6s6ben meghatdrozott jogalkot6i hatiskiir6ben, a hutlad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. ttirv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazris alapjdn, Maryarorszdg
helyi iinkormf nyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. tiirv6ny 13. S (l) bekezd6s 19.
pontj6ban meghatdrozott feladatkiir6ben eljirva, a ktirnyezet v6delm6nek 6ltal6nos
szab6lyair6l sz6l6 1995.6vi LIII. tdrv6ny 48.$ (3) bekezd6se alapjrln az Baranya Meryei
Kormdnyhivatal Kiirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt{ly v6lem6ny6nek
kik6r6s6vel a kiivetkez6 rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

A rendelet c6lja

r. s

A rendelet c6lja, hogy a k6ztisztasAg, a kdmyezetv6delem 6s a k6zeg6szs6giigyi
k<ivetelm6nyeknek megfelel6en a telepiil6si hullad6kl<al 6sszefiigg6 kdtelez<i helyi
k6zszol96ltatrisl szabiilyoziisa.

II. FEJEZET

A rendelet hat6lya

2.$

(1) A rendelet hat6lya Botykapeterd k6zs6g k6zig azgatlsi teriilet6n ki.ildn6sen az al6bbi
tev6kenys6geke te{ed ki:

a) a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si tev6kenys6g v 6gz6s6re,

b) az ingatlanon 6sszegyiijt6tt lomhulladdk - kiv6ve vesz6lyes hullad6k 6s 6pit6si tdrmel6k -
6vente egy alkalommal, a kiizszolgaltatl 6ltal meghatirozott helyen 6s id6pontban t6rt6n6
gyrijt6s6re 6s el sz6l litrisiira,

c) a telepiil6si hullad6k elkiil6nitett gyiijt6s6re.

(2) A rendelet szem6lyi hat6lya az ingatlanhaszn6l6ra, valamint a k6zszolg6ltat6ra kite{ed ki.



(3) A rendelet hatrilya nem te{ed ki a vesz6lyes hullad6kra 6s a nem ktimriivel dsszegyiijt6tt
hdztart6si szennyvizre.

3.$

E rendeletben haszn6lt fogalmakra aHt.2. $ (1) bekezd6se, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
k6zszolg6ltatds v6gz6s6nek felt6teleir6l sz6l6 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. $ (1)
bekezd6se az iinyad6.

III. FEJEZET

A hullad6kgazddlkodf si kiizszolgriltatis

A ktizszolgriltat6

4.$

(1) A hullad6kgazd6lkodisi k6zszolg6ltat6st az dnkormrinyzat kdzigazgatAsi teriilet6n
kiz6,r6lagosan a ,,D61-Kom" D6l-Dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korlitolt
Felel6ss6g[ Trirsasdg (a tov6bbiakban: K6zszolg6ltat6) jogosult ell6tni.

(2) Akdzszolgilltat6 a k6zszolg6ltat6st 2010. janu6r l. napj6t6l 2019. december 31. napj6ig
l6tja el az ete az id6tartamra az dnkorm6nyzattal kdtdtt ktizszolgeltat6si szerz6d6s alapjrin.

A kiizszolgdltatds ig6nybev6tele

s.s

( 1 ) A k6zszolgriltat6si szerz<id6s tartalmi elernei a Ht-ben meghat6rozottakon tul :

a) a kiizszolg5,ltatits v6gz6s6nek 6ltal6nos szab6lyai,

b) a szerzodo felek jogait 6s k6telezetts6gei,

c) alv6llalkoz6, teljesit6si segedig6nybev6tel6re vonatkoz6 szab6lyok,

d) akdzszolgiitatisi dijravonatkoz6 rendelkez6sek,

e) a dijhritral6k kezel6s6re vonatkoz6 szab6lyok,

f) a k6zszolg6ltat6si szerz6des megszfin6s6re, megsziiLn6s eset6n az ir6nyad6 elj6r6sra

vonatkoz6 rendelkez6sek.

(2) Az ingatlanhaszndl6 hetente I (eg) alkalommal kiteles a szervezett kizszolgdltatdsl
iginybe venni.

(3) A hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6st ig6nybe vev6 szdmara a szabv6nyos 110-120

literes, 80 literes vagy 60 literes hullad6kgyujt<i ed6ny haszn6lata k6telez6. A 60 literes

gytijt6ed6nyt csak a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien hasznrll6 term6szetes szem6ly
jogosult haszn6lni a jegyzo 6ltal kiadott igazol6s alapjrin



(4) A hullad6kgyijt6 ed6ny beszerzdsdr6l az ingatlanhaszn6l6 k6teles gondoskodni.

(5) A tdbblethullad6k kizar6lag akdzszolgiltat6t6l v6sarolt, akilzszolgiitat6 jelz6s6vel
elliitott zsiikban helyezhetri el.

(6) Az 6nkormrinyzat a hullad6k gyrijt6sere kont6nert helyezhet el hullad6kgyijt6 ponton.

Az ingatlanhaszni16 jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

(1) Az ingatlanhaszn6l6 a hulladekgyiijt6 ed,6ny1az ingatlanon beltil k6teles tarolni. A
hulladdkgyijt6 ed6nyt tart6san a k6zteriileten az dnkorminyzat altal kiadott kdzteriilet-
haszn6lati enged6ly alapjdn lehet.

(2) Az ingatlm:J:,aszndi6 kdteles a hullad6kgytijt6 ed6nyt a hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l a
k6zszolg6ltat6 6lta1 megjeldlt id6pontban, a kdzteriileten a begyrijt6st vdgzb jhrmiivel
megkdzelithet6 6s iirit6sre alkalmas helyen elhelyemi. A kihelyezett hullad6kgyrijt6 ed6ny a
k6zleked6s biztons6g6t nem vesz6lyeztetheti, a kdmyezetet nem szennyezheti, abban k6rt nem
tehet.

(3) A hullad6kgyrijt6 ed6nyben a hullad6kot t<imririt6s n6lkiil rigy kell elhelyezni, hogy a
hullad6kgyiijt6 ed6ny fedele z6rhat6 legyen, tartalma ne sz6r6djon, a g6pi iirit6st ne
akad lyozza.

(a) A hulladekgffit6 ed6nybe tilos vesz6lyes hullad6kot, valamint egy6b olyan anyagot
elhelyemi, ami vesz6lyezteti a hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6k vagy mr4sok 6let6t, testi
6ps6g6t, egdszs6g6t, illetve 6rtalmatlanit6sa sorin a kiirnyezetet (ilyen kiil<in<isen a forr6
hamu, k6-,6pit6si t6rmel6k,6llati tetem, mar6, m6rgezo anyag, elektronikai hullad6k,
foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy robban6 anyag).

(5) Az ingatlanhasm6l6 k6teles gondoskodni a hullad6kgyujt6 ed6ny tisztSntartSsrlr6l,
fert6tlenit6s6r5l, annak rendeltet6sszeni hasm61atar61 6s kdmyezet6nek tiszt6ntart6sriLr6l.

(6) Ha a hullad6kgyftjt6 ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely az ed6nyben
6sszet6m6r6dritt vagy befagyott, vagy ha az ed6nyben l6v5 hullad6kot rigy 6sszepr6selt6k,
hogy emiatt az edenyt az el6irt m6don kiiiriteni nem lehet, az ingatlanhaszndl6 k6teles a
visszamaradt hullad6kot kiiiriteni 6s az ed6nyt haszn61hat6v5 tenni.

(7) Az elhasznill6dott hullad6kgyrijt6 ed6ny p6tl6s6r61 a mindenkori ingatlanhaszniil6 k<iteles
gondoskodni.

(8) A kdzszolg6ltat6s ig6nybev6telere k6telezett ingatlanhaszn6l6 aklzszolglltatirsb6l nem
vonhatja ki magiit arra hivatkozrissal, hogy a szolg6ltat6st a hullad6ktermel6s hirinyriban nem,
vagy csak r6szben veszi ig6nybe.

A kiizszolgdltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

7.S



( I ) A kdzszolgiltat6 a rendelet hatiiya a15 tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot e

rendeletben foglaltak szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijeldlt hullad6klerak6
k6zpontba, 6s annak rirtalmatlanit6sar6l a szakmai kdmyezetv6delmi szabrilyok szerint
gondoskodni.

(2) Akdzszolgirltat6 kdteles a hullad6kgyiijt6 ed6ny kiiirit6s6t kim6letesen, az elvirhati
gondoss6ggal v{geznil

(3) A hullad6kgy'rijt6 ed6nyben okozott kSrokat a k6zszolg6ltat6 t6rit6smentesen kdteles
kijavitani, amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l k<ivetkezik be. A k6zszolg6ltat6 a
karbantartisi munka, valamint a javitSs id6tartamara helyettesit6 hullad6kgytijt6 ed6nl
kdteles biztositani. Amennyiben a karokoz5s nem r6hat6 fel a k<izszolg6ltat6nak, a
hasznSlhatatlannd v6lt hullad6kgyiijt6 ed6ny javit6sa, p6tlisa, illetve csereje az
ingatlantulajdonost terheli.

(4) A kdzszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszdllitSs6t:

a) ha a hullad6kgyrijt6 ed6nyben a telepiilesi hullad6k k6r6be nem tartoz6 anyag keriilt
elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, 6pit6si t6rmel6k, 6llati tetem, mar6-, m6rgez6 anyag,
elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy robban6 anyag,
nagyobb terjedelmri, srilyri tirgy, amely vesz6lyezteti a hullad6ksz6llitrissal foglalkoz6
alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a gyrijt6berendez6st, illetve 6rtalmatlanitdsa
soriln vesz6lyezteti a k6myezetet);

b) ha a hullad6k nem a szabvinyos, zrirt t6rol6ed6nyben, illetve nem a k6zszo1g6ltat6t6l
v 6sir olt jelzetl zsrikban keriil kihelyez6sre;

c) a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a hullad6kgyiijt6 ed6ny mozgatiisakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll;

d) ha a hullad6kgyrijt6 ed6ny kdriiLl szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iiLrit6st akadhlyoz6
m6don tdbblethullad6k keriilt kih elyezfisre;

e) amennyiben a hullad6kgyrijt6 ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil, az ed6nyek
matric6j6nak hiSnya, vagy s6rtil6se eset6n.

(5) A b6relhet6 kont6ner karbantartis6t, fehijit6s6t 6s sztks6g szerinti kicser6l6s6t ktil6n
ir6sbeli szerz6d6s alapj6n a kdzszolgiitat6 v5gzi.

Lomtalanit6s szabdlyai

8.S

(1) A k6zszolg6ltat6 a lomhullad6k gyijt6s6r6l 6s elsz6llit6sar6l 6vente I (egy) alkalommal a
k6zszolgSltat6s keret6ben - kiildn dij felszrlmit6sa n6lki.il - gondoskodik.

(2) A lomhullad6kot az ingatlanhasznril6 elsz6llit5s c61j6b6l akdzszolgdltati 6ltal hirdetm6ny
irtjiin el6zetesen megjeldlt helyen 6s id6ben helyezheti ki.



(3) A lomhulladekot a kdderiileten rigy kell elhelyezni, hogy az a jirmi 6s gyalogos
forgalmat ne akadAlyozza, a szellit6j6rmri r6sz6re j6l megktizelithet6 legyen, a z6ldteriileteket
6s a n6v6nyzetet ne karositsa, 6s nejdrjon baleset vagy kii.rokoz6s vesz6ly6nek el6id6z6s6vel.

A kdzszolgdltafiisi dij

e.s

Az ingatlanhaszndldnak hulladikkczeldsi kizszolgdltatdsi dijat nem kell fizetni, ozt a
hulladdkgaz&ilkoddsi kbzszolgdltatdsi szerzdddsben foglaltak alapjdn az dnkormdnyzat .fizeti
meg a Nemzeti Hulladdkgazdilkoddsi Koordindl6 is Vagtonkezeli Zrt. riszire.

Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek

10.s

Gazddlkodri szervezetekre vonatkoz6 kiilSn szabilyok

1r.$

Gazd6lkod6 szervezet k6teles k6zvetleniil ak zszolgfiltat6val inisbeli szerz6ddst k6tni.

0dfft6 ingatlanokra vonatkoz6 sajritos szabr{lyok

12.$

Az dnkormiinyzat kdzigazgatisi teriilet6n iidiil66vezet nem keriilt kialakitasra.

A telepiil6si hullad6k elkiiliinitett gyiijt6se

13.$

(1) A telepiil6si papir-, tiveg-, mtianyag-, f6m- 6s z6ldhullad6kot a vegyes hullad6kt6l
elkiildnitetten kell gytijteni.

(2) A z6ldhullad6kot - amennyiben ennek kiil6n gfijt6se (pl. komposzt6ftisa) nem megoldott

- a vegyes hullad6k c6lj6ra szolg6l6 hullad6kgytijt6 ed6nybe kell gyiijteni.

(3) Az iinkorm6nyzat klzigazgat6si tertilet6n kialakitott hullad6kgytjt6 szigeten a papir-,
iiveg-6s miianyag hullad6k elkiildnitett gyiijtese 6s elszillit6sa t6rit6smentes k6zszolg6ltat6s
keret6ben tiirt6nik.

(4) Az elkiilnnitetten g,fijtdtt hulloddk a kbzszolgdltatd dhal tizemeltetett hulladekgdjtd pontra,
hulladdkgtiljt6 udvarba, dniteli helyre vagt a kbzszolgdltatds kardbe tartozd hulladdkot keze16

hulladdk'kezeld ldtesitmdnybe is szdllithati, is ott d jogosultnak dtadhat6 vagt kiildn
gfij t 6 e dd nyb e n e I he lye zhe t6.

(5) A telepiilds lakosai rdszdre iginybe veheti hulladdkudvarrbl a kr;zszolgdltat6 a helyben
szokisos m6don is honlapjdn tdjikoztatdst ny$t. A nyina turtds rendjdt, a hulladdkudvarban
gfrjthetd egtes hulladdkol<ra is a hulladdkudvar igdnybeviteli m6djdra is a mennyisigi



karldtokra vonatkozd ttijikoztatdst a kazszolgdltat6 a honlapjdn ds a hulladikudvarban
kbzzdteszi.

(6) A kdzszolgdkot, a hulladdkudvar iizemeltetisi szabdlyzatdban meghatdrozza a termdszetes

szemdly ingatlanhaszndl6 dltal a hulladikudvarban elhelyezhetd hulladikok mennyisdgit. A

termdszetes szemdly ingatlanhaszndli e jogtit csak ilgt gtakorolhatja, ha a
hul laddkgazddlkoddsi kizszol gdlt atds i dij at me g/izette.

Kiizteriileten keletkezett hullad6k grrfljt6se 6s elsz6llitisa

14.$

( I ) Aki kdzteriileten k6zteriilet-h aszniiati enged6lyhez k6t6tt olyan rirusit6, szolg61tat6,

kereskedelmi vagy egy6b tev6kenys6get v6gez vagy kiviin v6gemi, amellyel dsszefiigg6sben

k6zszolg6ltat6s al6tartoz6 telepiil6si hullad6k keletkezik, kiiteles ezt a k6zszolg6ltat6nak
bejelenteni 6s a ktizszolgSltat6val a k6aeriileten v6gzend6 tev6kenys6g id6tartamr{ra,

valamint a varhat6 hullad6k fajt jfua,6sszet6tel6re 6s mennyis6g6re tekintettel szerzod6st

kdtni.

(2) A k6zteriilet rendeltet6sszerii nyilvrinos haszn6lata sor6n keletkez6 telepiil6si hullad6k
gyujt6s6nil 6s e1sz6llit6s6r6l az Snkormrinyzat gondoskodik - a hullad6k v6rhat6
mennyis6gere, a gyiijt6s m6djeira 6s az elszhllitis gyakorisdg6ra figyelemmel - kiildn
szerzSd6skiit6ssel.

Hullad6k jogellenes elhelyez6se, elharydsa, ezek jogkdvetkezm6nye

ls.s

Az ingatlanon ellen6rizetlen k6riilm6nyek k626ft elhelyezett, vagy elhagyott hullad6k
elsz6llit6s6ra 6s kezel6s6re a Ht. 61. $-6ban foglalt szab6lyok irdnyad6k.

IV. FEJEZET

Zirri rendelkez6sek

16.S

(l) Ez a rendelet a kihirdet6s6t k6vet6 napon l6p hatdlyba.

(2) A rendelet hatSlybal6p6s6vel egyidejiileg hatdlyit veszti a hullad6kkezel6si
kdzszolg6ltat6sr6l s2616 512004. (VII.12.) rendelet, valamint a m6dositrisair6l s2616 1712004.
(XIL2.) rendelet, valamint a 3 /201 2. (II. I 0.) dnkorm6nyzati rendelet.

(3) E rendelet a bels6 piaci szolg6ltat6sokr6l sz6l6, az Eur6pai Parlament 6s Tandcs
20061 123 /EK irinyelvnek va16 megfelel6st szolg6lja.

Botykapeterd, 2016. m6rcius 9.



Gell6r Jrinosn6

polgiirmester

dr. Borsos Kinga

jegyz6

Zirad6k:'

Botykapeterd Kdzsdg dnkorm6nyzata Kdpvisel6testiilet6nek a hulladdkgazddlkod6si
kdzszolgdltatrisr6l szol6 3/2O16. (III. t 6.) iinkormiinyzati rendelet6t 2016. marcius l6-an a
helyben szokrisos m6don kihirdettem.

dr. Borsos Kinga

jegyzo


