
DK--2-7 -3-1-76/B-
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csert6 Kiizs6gi onkorm6nyzat Kepvisel<itestilete 7 /2015 (Y .11.) iinkormanyzati rendelete

a hullad6kgazd6lkod6si kdzszol96ltat6sr6l

csert6 K6zs6gi onkormrinyzat Kepvisel6testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi clxxxv.
t6rv6ny 88. $ (4) bekezd6sben kapott felhatalm azhs alapjin, Magyarorsz6g helyi

6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (l) bekezd6s 19. pontj6ban.6s a

hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. ttirv6ny 35. $ (1) bekezd6sben foglalt feladatkdr6ben

eljrirva a k6vetkez6ket rendeli el'

I. Fejezet

Altal6nos rendelkez6sek

1. A rendelet hat6lYa

1. $ (1) A rendelet teriileti hat6lya Csert6 kdzsbgkdzigazgat6si tertilet6n a

huiaJ6kgazd6lkod6si k6zszolgdltat6ssal elletott ingatlanokra terjed ki'

(2)Arendeletszem6lyihatilyakiterjedazokraaterm6szetesszem6lyekre,jogiszem6lyekre
lsiogi szem6lyis6ggei nem rend elkJzo szervezetekre, akik az (1) bekezd6s szerinti teriileten a

hullad6kr6l s2616 2012.6vi CLXXXV. t6rveny 2. $ (1) bekezdes 34. pontja szerint

i"gutf unfr^^afOnak min6siilnek (a tov6bbiakban: ingatlanhaszn6l6)'

(3) A rendelet t6rgyi hat6lya kiterjed a (2) bekezd6l slerinli ingatlanhaszn6l6n6l keletkez6

i"i"puieti ft ff"aef gyti.;te.e.", silitasira 6s kezel6s6re valamint az erre vonatkoz6

k6zszolgiltat6s ellat6s6ra.

2. A kdzszolgiitates tartalma

2.$Ahullad6kgazd6lkod6sikiizszolg6ltat6s(atov6bbiakban:kiizszolg6ltat6s)azal6bbi
tev6kenysegeke terjed ki:

a)azinsatlanhaszn6lok6ltalaK6zszolg6ltat6sz6llit6eszk6z6hezrendszeresitett

ffio.i?"*.", '"gv 
rrrri"aekvti:t6s;6ljaY qvlirtott hullad6kgvtijt6 zstikban cv.iiitiil

ii"i,"l""i t rrl".i6k ingatlanhasiiatonot torteno osszegyiijt6s6re 6s elsz6llit6sara, ideertve a

ir-#".ta.L", tepz6d6-zotdhullad6k, vegyes hullad6k, valamint az elkiil6nitetten gy[jtdtt

hullad6k iisszegyiijt6s6t 6s elsz6llit6s6t is,

b) a lomtalanit6s kdr6be tartoz6 lomhullad6k ingatlanhaszn6l6kt6l t6rt6n6 iisszegyiijt6sere

illetve 6tv6tel6re 6s elszdllitasara,

c) a K6zszolg6ltat6 6ltal iizemeltett hullad6kgytijt6 ponton, hullad6kgyujtd udvaron gyfiLjtdtt

"'rgv 
awet"fittayen 6wett hullad6k iisszegyiijtes6re 6s elsz6llit'isara'

d) az elhagyott illetve ellen6rizetlen ktiriilm6nyek k6ziitt elhelyezett hullad6k 6sszegyiijt€s6re'

eisz6llit6Jara 6s a hullad6k kezel6s6r6l val6 gondoskod6sra'

t /zazo



e) az a)-d) pontban meghat6rozott hullad6kgazd6lkodiisi kdzszolgeltat.is k6r6be tartoz6
hullad6k kezel6ser6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l val6 gondoskod6sra 6s

f) hullad6kgazd6lkod6si kdzszol96ltatdssal 6rintett hullad6kgazd6lkodrlsi l6tesitrn6nyek
eszk6z6k 6s berendez6sek iizerneltet6s6re, bele6rtve a rekultivrilt hullad6klerak6 

"."i6b"n 
urekultivdci6t k6vet6 ut6gondozisi feladatok ell6tes6t.

3. A kdzszolg6ltat6 megnevez6se

1'.! 9*16 k'zs5gkdzigazgat6si teriilet6n a hullad6kgazdrilkodrisi k6zszolg6ltat6: a D6l-KomD6l-Dunrintuli Kommuniilis Szolg6ltat6 Nonp.ofit riiatolt Felerrissegri iil;; 1laizye"".Sikl6si u. 52. sz. tovribbiakban: (Kdzszolgdltat6y.

II. Fejezet

A kdzszolgiilrat6s ell6trisa

4. A k zszolgltatris elldtrisriLnak rendje 6s m6 ja

a. $ ( l) A hullad6k begytjt6s6nek. elsz6llit6s6nak rendje: a K6zszolg6ltat6,

a) hetente egy arkarommal veqzi a wiijt,edinybe - amely az ingatlantulajdonos r tar

}il#fif;:I ^'agy 
l20literirme,ttm _ gyi::tott,J.piie.i hrrruaer u"gt iijt".et;r'

b) az,elkiil6nitett gytijt6st szolg6r6 gyiijt6sziget kont6nereinek iirit6s6r6r minimum havontaegy alkalommal gondoskodik,

c) .vente egy alkalommal, az 
'nkorminyzattal 

er6re egyeztetett id6pontban lomtalanitristvegez,

(2) A hullad6kglijt6 udvarokon erheryezhet6 hullad6k maximilis mennyis6ge ingatranonk6nt

250 kg nem vesz6lyes hullad6k negyed6vente.

(3) Az (l) bekezd6s a) oontia eset6r, ha az ttvonal 6s az id6pont vdltozik, arr6l aKdzszolgiittat6nak keir'az inqatlanhaszn,l6, d;;;;;;ennyiben a jiiratnapok

ilH::'ffi?il:fla 
esn6nek-a K6z-"reari"to j"e",J'uiturotur 

ttszerveznia szorg6rtat6s

Az Atszervez,s t6nyr6l a K.zszolgr,tat6 az dnkormrinyzatot el6zetesen t ij*koztatja, vereegyeztet, majd az ingatlanhaszniil6kat ertesiti.

(4) A gytijtOeaeny tartalmiit meghalad6 vegyes hullad6kot a gyiijt6s napjin azed6ny melle aK<izszolgrirtat6 {irtar kiilon diiazL ellen6b#t*r.-* r,rir"a6kgyrijt6 zs6kokban is ki Ieherhelyezni, melynek elszril I itrisi e, t"r"re.ittirl?gZi ulr#i. r*urr-ru.
5. A Kdzszolgriltat6 jogai 6s k<itelezetts€gei



5. $ (l) A Ktizszolgdltat6 a jogszab6lyokban, valamint a k6zszolg6ltatrisi szerz6d6sben
meghatarozottak szerint gondoskodik a k6zszolg6ltat6s folyamatos ell6tes6r6l.

(2) A begytijt6s 6s sz6llit6s sonin kisz6r6d6 hullad6k 6sszegytijt6se aKozszolgiitat6 feladata.

(3) A K6zszolg6ltat6 az elhagyott, illetve ellen6rizetlen k6riilm6nyek kdz<itt elhelyezett
hullad6k 6sszegyiijt6s6re, elsz6llit6s6ra 6s az igy begytijtdtt hullad6k kezel6s6re az

Onkormanyzat kiildn megrendel6se alapj6n kii16n dijaz6s fej6ben k6teles.

(4) A gytijt6ed6nyben a K6zszolgriltat6 6ltal okozott kert a Kd zszolg|ltat6 teritesmentesen

k6teles kijavitani, vagy a gy(jt6ed6nyt kicserelni, ha a ktirokoz6s neki, vagy az 6rdekk6r6ben

eljar6 szern6lyeknek felr6hat6 okb6l k6vetkezett be. A K6zszolg6ltat6 kdteles ajavit5si
munka id6tartamiira helyettesitti gyfjt6ed6nyt biztositani.

(5) A Kiizszolg6ltat6- az iirit6s, a szillit6s 6s a gyiijt6s napjair6l a lakoss6got a helyben

szok6sos m6don az )nkorminyzaton keresztiil, az Onkormrinyzat k6zremtik6d6s6vel,

el<izetesen tdj6koztatni kdteles.

6. g (1) A K6zszolg6ltat6 az al bbi esetekben jogosult megtagadni a hullad6k elszrillit6stit

a) az onkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 trirol6ed6nyek kihelyez6se eset6n;

b) ha a t6rol6ed6nyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k kiir6be nem tartoz6 anyag keriilt

eihelyez6sre (p1. forr6 hamu, k6-, epit6si t6rmel6k, 6llati tetem, mar6, m6rgez6 anyag,

elektronikai nJullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyil6kony vagy robban6 anyag'

nagyobb terjedelmri, srilyu t6rgy), amely veszelyezteti_a hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6

alkllmazott eg6szs6g6t, vagy megrongalhatja a gyiijt6berendez6st, illetve Srtalmatlanitasa

sorii.n vesz6lyezteti a k6rnyezetet;

c) a hullad6k nem a szabiilyos, z6rt tarol6ed6nyben, illetve nem a K6zszolg6ltat6t6l v6s6rolt

jelzett zsakban keriil kihelyezesre;

d) a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a tarol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s

vesz6lye fenndll (nem lezrirt, illetve s6rtilt ed6ny);

e) ha a t6rol6ed6ny kdriil szab6lytalanul, annak mozgatast 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don

tobblethullad6k keriilt kihelyez6sre;

f)amennyibenatiirol6ed6nyekjelz6sebevezet6srekeriil_atarol6ed6nyekmatric6janak
hianya, illetve s6riil6se eset6n.

(2) Az (l)bekezd6sben emlitett esetekben a K6zszolg6ltat6 az ingatlantulajdonost ir6sban

iriesiti a ieleptil6si hullad€k elszrillit6sa megtagadasanak ok6r6l. Az ingatlantulajdonos a

megtagaaasi ttokat maga kdteles megsziintetni, vagy megsziintet6s6r6l gondoskodni. Ha e

t6,if"Lege""t az ingatLntulajdonos a szillit6s meghat6rozott rijabb id<ipontj6ig nem tesz

eleget, a ftAzszolghliat6 az in[atlantulajdonos k6lts6g6re 6s fele16ss6g6re a hullad6k

"triatiita.-ut 
.Igagad6sr{ra"okot ad6 k6riilm6nyt megsziinteti, vagy m6ssal megsziintetteti'

Az ezzelkapcsolafian indokoltan 6s igazoltan felmeriilt t6nyleges ktilts6geket a 
- .

ror.rotgar*o - kiildn t6telk6nt feltiintetve - a soron kovetk ezo szirmlirban 6rvenyesiti'



7. $ 0) A szelektiven gyiijt6tt hulladdk elhelyez6s6re szolg6l6 szabvi{nyos gyiijt6ed6nyek
elhelyezes6r6l, az edenyek iirites6r6l, karbantart6sar6l a K6zszolgdltat6, a gy6jt<iszigetek 6s
k6my6kiik tisarin tart6s6r6l, a h6 6s sikoss6g-mentesit6sr6l az Onkorm6nyzat gondoskodik.

(2) A lomtalanit6s kdr6be tartoz6 hullad6kr6l a K6zszolgiltat6 koteles megfelel6, a
jogszab6lyi rendelkez6sekkel iisszhangban 6116 m6don 6rtesiteni az 6rintett
ingatlanhasmiil6kat.

6. Az ingatlanhaszn6l6 jogai es k6telezetts6gei

8. $ ( l) Az ingatlanhaszn6l6 az ingatlanrin keletkez6 telepiil6si hullad6k elhelyez6ser6l az e
rendeletben meghat6rozott m6don, akdzszolghltatas ig6nybev6tele ttj6n kdteles gondoskodni.

Az ingatlanhaszndl6nak a teleptil6si hullad6kot a sz6llitdsi napokon elszillitds c6lj6b6l a
K6zszolg6ltat6 rendelkezds6re kell bocs6tani.

(2) Az ingatlanhaszniil6 k6teles bejelenteni, ha tulajdonosv6ltozds vagy egy6b ok folytrin a
k6zszolg6ltat6s ig6nybev6teler-e kdtelezette v6tik. d teny u k"l"tkez6s6tol-szrimitott i5 napon
beltil, ir6sban a Kdzszolg6ltat6hoz k6teles bejelenteni.

(3) Az ingatlanhasznril6 a gyiijt<ied6nyt az ingatlana teriilet6n beliil kOteles elhelyezni.

A ffit6ed6nyeket, a gyiijt6zs6Lkokat, 6s a lomtalanitris k6r6be vont telepiil6si hullad6kot a
sz6llit6si rapon reggel 7 6r6ig kell k6zteriileten, a begyiijt6st v6gz6 gepjrirmtvel
megk<izelithetri helyre elhelyezni. -' '

| $:rutt6ed6nyeket, a gyiijt6zsakokat 6s a lomtalanit6s kdr6be vont telepiil6si hullad6kot
legkorribban a sz6llit6si napot megel6z6 napon lg 6r6t6l lehet elhelyezni a kdztertiletre.

(4) A telepnldsi hullad6k elszrillit6sa c6ljrlb6l kihelyezett gyiijt6ed6ny fedel6nek - a kdztertiletszennvez6s6nek elkeriil6se 6rdek6ben - lecsukott 6ilapotbL ieil lennie. a hullad6k;i;
gyiijt6ed6nyben rigy kell elhelyezni, hogy az ed6ny mozgat6sakor 6s tiritert"ir" ,ro.oa;"r,valamint a gepi iirit6st ne akaditlyozza.

A kihelyezett.gnijt<ied6ny, gyrijtSzsak 6s a lomtalanit6s kdr6be vont telepiildsi hullad6k nem
akad6lyozhatja a j6rmri- es cvllgqgsfolcalmat 6s elhelyez6se, egy6bk6nt sem jiirhat baresetvagy k6rokozds vesz6ly6nek el6id6z6s6vel.

(5) Az ingatlanhaszn6l6 k6teles gondoskodni a gytijt6ed6ny tisztiintart6siir6l, fert6tlenit6s6r6l,
rendeltet6sszeni hasznilatrir6r 6s kcimyezet6net-tisztrintartisrlrol. Ha a gyujt6ed6;yt;;;y*
nedves hullad6tot helyeztek el, amerya gyiijt6ed6nyben dsszetdm6roatiit ',rugy u'agyott'
vagy, a benne l6v6 hullad6kot.rigy_6sszepr6sert6k, hogy emiatt a gyijt6ed6nfr-nem ieiretkiiiriteni, az ingatlanhaszndl6 kdteles u rri.r--u.udt tuuaaetot t]#tent, ;cyfijtA;d6"yt
haszn6lhat6v6 tenni.

9'.$ (1) Az 6nko rminyzat ltalhaszniilt biztositott gytijt6ed6ny rendeltet6st5l elt6r6 hasmritta
f-r.aft 

klteltez.ett krrrt az ingatranhaszniil6 kdteles uib*"iaiyratnak halad6ktalun,ri -
DeJelentenl, adott esetben megteriteni.



(2) Amennyiben az ingatlanhasm6l6 saj6t maga 6ltal megv6s6rolt hullad6ktarol6t alkalmaz,
de a hullad6ktrirol6 a g6pi iirit6sre alkalmas, a K6zszolg6ltat6 a szolgAltatitst elv6gzi,
dijszinriiais azonban az ingatlanhasznrll6 6ltal alkalmazott hullad6ktarol6hoz legk6zelebb
6116 felajinlott 70 vagy l20literes gytijt6ed6ny m6ret alapjan t6rt6nik.

10. $ (1) Az ingatlanhaszn6l6 szem6ly6ben 6s az alkalmazott tiirol6ed6ny adataiban

bek6vetkezett v6ltozist aKdzszolg6ltat6nak 15 napon beliil ir6sban be kell jelenteni. A
v6ltoz6s bejelent6s6nek elmulasztdsa eseten a bejelent6s megt6rt6nt6t k<ivet6 h6nap l. napj6ig

a Kdzszolgiitat|si dijat a konibbi ingatlanhaszn6l6 kdteles megfizetni.

I 1. g (1) Sziineteltethet6 a szolg6ltat6s ig6nybev6tele - a kdzszolgdltatris ig6nybev6tel6re

eg6sz 6vben kdtelezett ingatlanh asznii6 sz6m6ta- a bejelent6st6l sz6mitott legfeljebb 1 6v

id6tartamra, ha a trirol6eddnl egyediil haszn6l6, ir6sbeli k6zszolgriltatrisi szerzSd6ssel

rendelkez6 ingatlanhaszn6l6 k6t naptrf i h6napndl hosszabb ideig az ingatlant nern haszn6lja.

6s az iiresedes v6rhat6 id<itartam6t - legk6s6bb a sziineteltetes megkezd6s6t me gelozo 8

munkanappal be zArllag - aKdzszolgiitat6 r6sz6re ir6sban adott nflatkozattal, faxon, lev6l

vagy e-mail form6j6ban bejelenti a K6zszolgtiltat6nak.

(2) A bejelent6s megt6tel6re csak a K6zszolg6ltat6val szerz6d6ses viszonyban 6116, vagy a

meghatalmazott jogosult.

(3) Az ingatlan tov6bbi lakatlansaga eset6n a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8

nuppd u Jaineteltet6s lejrirta el<itt - irAsban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail

form6j6ban megism6telhet6'

(4) A bejelent6sben foglaltak val6srigtartalmril a K6,zszolg6ltat6 ellen6rizni jogosult' A

sAneteliet6s jogszenitlen ig6nybev6]ele eset6n a Kdzszolg6ltat6 jogosult a sziineteltet6st

visszavonni.

(5) Ha az ingatlan a sziineteltet6si id6taftam leja.rta el6tt tjb6l lakottrl v6lik, annak t6ny6t a

iiOr.-fgA,i Oral szerz6diitt f61, vagy meghatalmazottja kdteles legal6bb 3 nappal kor6bban a

iortr"iEaf t"tOrak ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail form6jiban

bejelenteni.

7 . Akdzszolgltatisi szerzSd6s egyes tartalmi elemei

12. $ A k6zszolg Altatfusi szerzodesben meg kell hat6rozni:

a) a szerzbdo felek meglevez6s6t, azonosit6 adatait,

b) a szerz6d6s t6rgY6t.

c) a kdzszolg6ltat6s id6tartam6t,

d) a teljesit6s helY6t,

e) a gyrijt6ed6nyek tipus6t 6s darabsz6m6t,

fl a begyrijtesre vonatkoz6 szab6lyokat,



g) a felek jogait 6s kdtelezetts6geit.

h) a kiizszolgdltatrisi dij meg6llapit6srinak m6djrit,

i) a szerz<ides megsziin6s6nek, felmond6siinak felt6teleit.

8. A szem6lyes adatok kezel6sre vonatkoz6 rendelkez6sek

13. $ (l) A hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltatris ig6nybev6tel6re k<iteles
ingatlantulajdonosok6l a kdzszolg6ltat6 nyilvrintart6st vezet az azonositdsiihoz sziiks6ges
adatok feltiintet6s6vel.

(2) Akdzszolgiltat6 a szern6lyes adat kezel6se sorii.n kdteles az informiici6s <inrendelkezesi
jogr6l 6s az informiici6szabads6gr6l sz6l6 2oll.6vi GXII. t6rv6ny rendelkez6seinek
megfelel6en elj6mi.

(3) Az,adatkezel6s c6lja a k6z.szolgriltatrissal 6sszefiigg6en az ingatlantulajdonos szem6ly6nek
megrlllapitrisihoz, a kiSzszolglltatrisi dij behajtris6hoiiztikeges Es arra alkalmas adatb6zis
l6trehoz6sa 6s miik6dtet6se.

(4) Akdzszolgdltat6 az ingatlantulajdonos szem6lyes adatait - az adatok tiirol6sa kiv6tel6vel -a szerz6d6ses viszony l6trej6tt6t6l annak megszfn6s6ig, dijh6tral6k eset6n a tartozris
fenn6llisdig.kezelheti. A jogviszory -"g.riin6"6t k6vJ6en a kezert adatokat kdteles
megsernmisiteni.

(5) A kdzszolgdltat6 a feladatdnak elldtrisa_ erdek6ben nyilvrintartott adatokat - a behajrisrajogosult ad6hat6saigon kivtil - harmadik f6lnek nem adhatja ki.

9. A kdzszolg6ltat6s dija

1.4. { (1) A Kdzszolgriltat6 az lrtara alkalmazott hull adlkgazdarkodasi dijr6l szol6t6jdkoztatrist kdteles a helyben szokiisos m6don ktizz6terfri.

(2) A Kdzszolgdltat6 k6teles a kozszorgitrtattsi tev6kenys6ge sordn, a kiszrimliizott
szo I gril tatiisi d ijak beszed6ser6l teljes k6rtien gondoskodnii

(3) A Kdzszolg6ltat6 a ptk.-ban meghat6rozott m6rt6kri k6sedelmi kamatot jogosult
felsz6mitani aki)zszorgirrtatilsi dijfizet6s6t teseaetmesen tel.lesit6 ingatlanhas iialiiul
szemben.

(4) Az ingatlanhaszn6r6t terhel6 k lzsz.orgilrtatirsi dij h6tral6ka ad6k m6dj6ra behajthat6k6-rartozds. A dijhdtral6k behajtrrsrinak J.;a.a.i ,ruuatyuiiu t utuaet.ot sz6r6 2012. 6viCLXXXV. tdrv6ny 52. g-a szabillyozza.

10. Az avar 6s kerti hullad6kok nlltt6ri 6get6se

15. $ (1) Avart 6s kerti hulrad6kot kiz6r6lag p6nteken 6s szombaton szabad nllt t6rben6getni.



(2) Avart 6s kerti hullad6kot csakj6l kialakitott tiizrak6 helyen szabad 6getni rigy,hogy az az
ernberi eg6szs6get 6s a kiimyezetet ne k6rositsa, 6s az 6get6s h6sugrirz6sa k6rt ne okozzon.

(3) Az 6getend6 kerti hullad6k nem tartalmazhat m6s kommundlis, illetve ipari eredetti
hullad6kot (pl. PVC, vesz6lyes hullad6k).

(4) A szabadban ttizet gyrijtani, tiizel6berendez6st haszn6lni csak rigy lehet, hogy az a
k6myezet6re tiiz- vagy robbanisvesz6lyt ne jelentsen.

(5) A szabadban a ttizet 6s iizemeltetett tiizel6berendez6st 6rizetlentl hagyni nem szabad, s
vesz6ly eset6n, vagy ha arra sziiks6g nincs, a tiizet azonnal el kell oltani.

(6) A ttizel6s, a tiizel6berendezds haszn6latinak szinhely6n olyan eszktiz6ket 6s

felszerel6seket kell k6szenl6tbe helyezni, amelyekkel a triz terjed6se megakad6lyozhat6,
illet6leg a triz elolthat6.

(7) A kerti hullad6k elszlllitasri.ra a szervezett 6s meghirdet6sre keriil6 lomtalanitlsi akci6 is
ig6nybe vehet<i.

(8) A hat6s6gilag elrendelt 6ltaliLnos hizrak6si tilalom a16l a rendelet nem ad felmentdst.

(9) Allati tetemek, 6llati hullad6kok 6get6se tilos.

III. Fejezet

1 l. ZiLrb rendelkez6sek

16. $ (1) Ez a rendelet a kihirdetds6t kiivet6 napon lep hat6lyba.

(2) Hat6ly6t veszti a 8/2001.(X1I.28.) dnkormanyzati rendelet a telepiil6si szilard hullad6k
6sszegyiijt6s6re, elsz6llit6s{ra 6s rfutalmatlanit6siira szervezett kdtel ezo helyi
kdzszol96ltatdsr6l.

Csert<i, 20 I 5. 6prilis 29.

Fleckistdnn6 Cs6me Edit

polgriLrmester

Dr. Szilas Tam6s

jegyzo


