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Dr6vafok K6zs6g dnkormrfuryzata Kepvisel6+estiiletdnek 5/2013(lV .25.) 6nkormrinyzati
rendelete
Hat6lyos:201 3-04-30 -t6l
Dnivafok K6zs69 dnkormr{nyzata K6pvisel6+estiilet6nek 5l2ol3(1v.25.) dnkormiinyzati
rendelete
a telepiil6si szillrd hullad6kra vonatkoz6 helyi kdzszolg6ltat6sr6l

Dr6vafok Kdzs6g dnkorminyzata (tov6bbiakban: dnkorm inyzat) az Alaptdrv6ny 32.cikk (1)
bekezd6s a.) pontja 6s (2) bekezd6s6ben, valamint a Magyarorsz6g helyi 6nkormanyzatair6l
sz6l6 201l. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13.9 (1) bekezd6s 19. pontjiban biztositott
feladatkdr6ben elj6rva, a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t6rv6ny (tov6bbiakban: Ht.)
35.$-6ban 6s a 88.$ (4) bekezd6s6ben biztositott felhatalmazds alapjrin, a
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek nyilvrintart6sba v6tel6r6l, valamint hat6srigi
enged6lyez6s6r6l sz6l6 43912012. (XII.29.) Korm6nyrendeletben foglaltakra is tekintettel az
al6bbi rendeletet alkotja:

A Rendelet cdlja

A Rendelet c6lja, hogy Dr6vafok k6zs6g klzigazgathsi teriilet6n a kdztisztas6got fenntartsa, a
telepiil6si szilard hul1ad6k 6sszegyfijt6s6re 6s elsz6llit6s6ra vonatkoz6 k6zszolg6ltat6st, annak
k6telez6 ig6nybev6tel6t biztositsa 6s szab\lyozza az ezekkel kapcsolatos feladatokat, jogokat
6s k6telezetts6geket, tov6bb6 tilalmakat.

Atta I dn o s re n d elk e zd s ek

r. s.

(l) A Rendelet (tov6bbiakban: ,,R") hat6lya Dr6vafok kdzs6g k6 zigazgatlsi
ter0let6re terjed ki. (a R teriileti hat6lya).

(2) A R hat6lya az ingatlan tulajdonos6ra, birtokosrira, vagy hasmil6j6ra (a

tovibbiakban: tulajdonos), tov6bb6 a hullad6k 6sszegyiijt6s6re, elsz6llit6s6ra 6s

elhelyez6s6re iranyul6 k6zszolg6ltat6st ell6t6 (a tov6bbiakban: kdzszolgdltat6)
szervezetre terjed ki (a R. szem6lyi hat6lya).

A telep fr ldsi sziltird h ul I adi kra vonatkoztS kbuzolgtiltatds

2. S.

(1) A telepiil6s szilird hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolg6ltat6s: a

teleptil6si szilard hullad6k rendszeres gyrijt6s6re, elsz6llit6sAra, rirtalommentes
elhelyez6s6re irilnyul6 k6zszol96ltat6s.

(2) A K6pvisel6testiilet feladataktildn6sen:

a komplex helyi kdzszolg6ltatds kiir6be tartoz6 telepiil6si sziltird hullad6k rendszeres

6sszegfjt6s6nek, elsz6llit6sanak 6s 6rtalmatlanit6siinak megszervez6se.

(3) A Kepvisel6+estiilet a telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos feladatainak
megval6sit6sa sor6n a hullad6kok hasznositds6nak, tjrafelhasm6l6srinak 6s az



rirtalmatlanitand6 hullad6k mennyis6g6nek cs6kkent6se 6rdek6ben t6rnogatja a

szelektiv hulladdkgyijt6s sz6les k6ni elterjesztes6t.

A kiuzolgtiltatds elldttisdnak rendje is mddja

3. $.

(l) A K6pvisel6testtilet a szil6rd hullad6kkal kapcsolatos k6zszolgdltat6s
ell6lis6val a ,,D61-Kom" D6l-Dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Korliitolt Felel6ss6gri
T6rsas6got - sz6khely: 7632 PEcs, Sikl6si ft 52.-(tov6bbiakban: szolg6ltat6) bizza
meg.

(2) A kdzszolg6ltatrls ell6t6sa rendj6nek 6ltal6nos szab6lyaikdnt a kdvetkez6ket
kell drv6nyesiteni:

A telepi.ilesi szilird hullad6k gyijt6se, triroliisa soriin olyan gondossriggal kell elj6mi,
hogy a hullad6k sem az ingatlanon, sern a kdzteriileten, sem a sz6llit6 j6rmiibe val6
iiriteskor ne sz6r6djon szdt, ne porozzon, 6s egy6b m6don k6myezetterhel6st ne
id6z.zer el6.
A telepiil6si szilird hullad6k gyfijt6se a keletkez6 hullad6kmennyis6g 6s a glnijt6s
gyakoris6ga alapjrin, szabviinyos I l0 I iirtartalmf lirdeles hullad6kgyiijt6 ed6nyben
tdrt6nhet. T6bblethullad6k eset6n kizar6lag a k6zszolg6ltat6t6l vris6rolt, matricris
jelzessel ell6tott mrianyagzsrikban helyezhet6 el a hullad6k.

(3) A nagyobb m6retii berendez6si targy (lom) szetvezett iisszegyiijt6s6r6l 6s
elszrillitris6r6l (lomtalanitris) 6vente egy alkalommal a szolgriltat6 terit6smentesen
gondoskodik.

(4) A lomtalanitds id6pontjrir6l, valamint teriileti feloszt6srlr6l a szolg6ltat6 3 hdttel
az akci6 el6tt az 6nkorm6nyzat itjin 6rtesiti a lakoss6got.

A s zo I gtiltatd fe I adata i

4. $.

(1) A szolg6ltat6 a rendelet hat6lya a16 tartoz6 ingatlanon keletkezett telepiil6si
szilard hullad6kot kdteles rendszeresen elszrillitani a kijel6lt sellyei hullad6klerak6
telepre, illetve annak 6rtalmatlanitrisar6l m6s, a szakmai 6s kdmyezetv6delmi
szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.

(2) A szolg6ltat6 k6teles a t6rol6 ed6nyek kitirit6s6t szakszertien, az elv6rhat6
gondoss6ggal elv6gezni.

(3) A triroloed6nyben okozott kiirokat a szolg6ltat6 t6ritesmentesen kdteles
kijavitani, amennyiben a meghib6sod6s nek felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A
szolgiltat6nak az ebb6l ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javitds id6tartamrira
mrlsik szem6tgyiijt6 ed6nyt kell biztositania. Amennyiben a meghibrisod6s nem r6hat6
fel a szolg6ltat6nak, a haszndlhatatlann6 vdlt t6rol6eddnyek javit6sa, p6tl6sa, illetve
cser6je a haszndl6t terheli.



(4) A szolgiltat6 a rendelet hatdlya ala nem tartoz6 hulladdk (igy kiil6ndsen az
6llati hullad6k, a vesz6lyes hulladdk, az 6pit6si t6rmel6k,...) elsz6llitds6t
megtagadhatja.

(5) A komplex helyi k6zszolg6ltatris k6r6ben a szolgriltat6 6s a tulajdonos kiiz6tti
jogviszonyt a k6zszolgAltat{s ig6nybev6tel6nek t6nye hozza l6tre.

(6) Az (5) bekezd6sben meghatrirozott jogviszony kezdb idbpontja az a nap,
amelyen a szolg6ltat6 a komplex helyi krizszolgdltat6s teljesit6s6nek megkezd6s6r6l 6s

l6nyeges felt6teleir6l a tulajdonost inlsban 6rtesitette, illetve felhiv6s kdzze|srcle itjfin
tAj6koztatta.

(7) A szolgiiltat6 a k6zszolg6ltat6ssal 6sszefiigg6 tev6kenys6g6t mindenkor a
vonatkoz6 jogszab6lyi el6ir6sokban foglalt miiszaki, k6zeg6szs6gtgyi 6s egy6b

felteteleknek megfelel6en kdteles ell6tni.

(8) A szolg6ltat6 kdteles a tev6kenys6g6rdl a k6pvisel6testiiletnek 6vente

besz6molni.

Az iginybevevd kbte lessi gei

s. s.

(1) A tulajdonos k6teles a h6ztart6s6ban keletkezett hulladekot az e c6lra alkalmas szabvri.oy

tarol6edenyben, vagy matricAs miianyagzs6kban dsszegyiijteni, a trirol6ed6nyt a szolg6ltat6

6ltal meg6llapitott napon, az ingatlan el6 elhelyezni olyan m6don, hogy az a k6zuti 6s

gyalogos forgalmat ne akad|lyozza, valamint a szem6t elsz6llit6s6t kdvet<ien a trlrol6ed6ny a

k6zteriiletr6l halad6ktalanul elszallitani.

(2) A tulajdonos k6teles a szolg6ltatdst ig6nybe venni, ezen tulmen6en a szem6t

elsz6llit6sar6l 6s a kijeldlt szem6ttelepen t6rt6n6 elhelyez6s6r<il saj6t maga is

gondoskodhat.

(3) A szern6tgyiijt6 ed6nyek tiszt6ntart6s6r6l a tulajdonos kdteles gondoskodni.

A szolgtillatdsra vo nalkozti sze rzddis

6. $.

(l) Az dnkorm6nyzat a szolgeltat6val szerz6d6st k6t a hulladeksz6llitasra. A
szerz6desnek a Polg6ri t6rv6nyk6nyvben szabrilyozott felt6teleken 6s felek k61cs6n6s

trij6koztat6si kdtelezetts6g6n tul tartalmaznia kell:

. a szolgltatis tartalm6t, a szolg6ltat6ssal ellAtott teriilet hatrirait,

. aszolgiltat6 szolg6ltat6sikiitelezetts6geit,

. az dnkormii.nyzattak a szolg6ltat6s megszervez6s6vel 6s fenntartds6val kapcsolatos

k6telezetts6geit,
. a szolg6ltat6s dij6t,
. adij beszed6s6nek m6dj6t, az ezzel kapcsolatos adatszolgiltat6si kdtelezetts6get'



a dijh6tral6k eset6n a szolg6ltat6t megillet<i jogokat, illetve az dnkormrinyzat
feladatait.

(2) A szolgriltat6nak az dnkorm6nyzattal kdtdtt szerz6dds6ben meg kell jeldlni a
teljesit6s hely6t, idej6t, m6dj6t valamint a fizetend6 dijat is, az erre vonatkoz6
miniszteri rendeletben meghat6Lrozottak fi gyelembev6tel6vel.

(3) A nem lakris c6ljrira szolgril6 helyis6g, kdziilet, int6zm6ny eset6ben a
szolg6ltat6 a szem6tszillit6st kiildn megrlllapodis alapjrin v6gzi.

A kdzszolgtil tatds dija

7. S.

(l) A szem6tsz6llit6si szolg6ltatiis6rt az ig6nybevevdk szolg6ltat6si dij fizet6sere
k6telesek a k6vetkez6 elt6r6sekkel:

. magiinszemelyek tulajdon6ban 6116 lakdsok eset6ben a tulajdonos mentes a dij fizet6se
al6l

. mentes tovribb6 a magriLnszem6ly tulajdonrlban l6v6 lak6s berl6je.

Az a) es b) pont szerinti mentess6gi k6rbe tartoz6k eset6ben a dij fizet6s6t az
6nkorm6nyzat a lakoss6gt6l etv6llalja, 6s a szolg6ltat6val k6t6tt kdzszolg6ltat6si
szerz6d6s alapjrin a szolg6ltat6 6ltal megktild6tt szrimla alapjrin fizeti a k6zszolg6ltat6s
dijat.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si dijat a Ht. 47.g (4) bekezd6se 6rtelm6ben - a
Ht.46-$-47.$-aiban foglaltaknak megfelel6en - a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgdltatrlsi dij
meg6llapitris66rt felel6s miniszter 6vente, rendeletben 6llapitja meg

8. S.

(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, vagy hasznrilati viszonyaiban v6ltoz6s
k6vetkezik be, tgy az nj tulajdonos, vagy haszniil6 a kor6bbi tulajdonossal
egyetemlegesen kdteles a vdltoztls t6ny6t 15 napon bel irdsban bejelenteni a
szolgriltat6nak. A vriltozris bejelent6s6vel egyidejiileg az rij tulajdonos, illetve haszn6l6
6s a szol6ltat6 k6z6tt a kdzszolgdltat6si szerz6d6s l6trej6n.

(2) Ennek a bejelentdsnek a megt6tel6ig a k6zszolg6ltat6si dijat a kordbbi
tulajdonosnak kell megfi zetni.

e. $.

(1) A tulajdonos megtagadhatja a dij megfizet6s6t abban az esetben, ha a
szolg6ltat6 k6zszolg6ltat6si k6telezetts6g6nek nem tesz eleget.

(2) Nem tagadhat6 meg a dij fizetlse az (1) bekezd6s szerint, haa szolg6ltat6t a
k6zszolg6ltatiis nyfjt6s6ban az idljiras vagy m6s elhririthatatlan ok akad6lyoaa 6s a
szolg6ltat6 az akadrily elh6ruli{s6t k6vet6en a lehet6s legr6videbb id6n belil p6tolta a
mulaszt6s6t.



10.$.

A tulajdonost, illetve haszn6l6t a szolg6ltat6 vagy megbizottja a k6sedelembe es6st6l
szirnitott 30 napon beliil ir6sban sz6litja fel dijfizetdsi kdtelezettsdg6nek teljesit6s6re.

Zdrd is vegtes rendelkezisek

11.S.

(1) Ezen rendelet 2013. janurir 1. napj6ra visszamen6leges hatiillyal alkalmazand6.

(2) Jelen rendelet a kihirdet6s napjin 16p hatrilyba. Hat6lybalep6s6vel egyidejrileg a
1t2002.(xil.r2.),12t2004.(xr.19.), l3l2005.(xr.ts.), 10/2006. (xr.l6.),9t2007.(xt.23.),
l112008. (xtr.22.),rtt2009. (xII.01.),8/2010. (xII.01.),r0t2011. (x1I.01.) esa3/2012.
(IL09.) sz6mir rendeletek hat6lyukat vesztik. A rendelet kihirdetfls&b| a jegyzl gondoskodik.

Drdvafok, 20 1 3. 6prilis 25.

P6lfu Tibor

polg6rmester

A rendelet kihirdetve:

Dr6vafok, 20 1 3. 6prilis 30.

Dr. Markovics Boglirka

jegyztj

Dr. Markovics Bogl6rka

jegyz6


