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Felsoegers zeg Kozseg Onkormiinyzata
61 201 5.(V L 1 5.) rinkorm funyzati rendelete

a hullad6kgazdilkod6si kiizszolgfltatisr6l I

Fels6egerszegKozsdgK6pvisel6-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. trirv6ny 88.

$ (4) bekezd6sben kapott felhatalmaz6s alapj6n, Magyarorszilghelyi cinkorm6nyzatairol szolo
2011,.6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban 6s a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. t<irv6ny 35. $ (1) bekezd6sben foglalt feladatkor6ben eljilrva a kcivetkez<iket rendeli
el.

I. fejezet
Altal6nos rendelkez6sek

r. $

(l) A rendelet hatiiya Fels6egerszeg kdzs6g kozigazgat5si tertilet6n a hullad6kgazdflkod6si
k<izszolgiiltat6sba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy hasznrll6ira (a
tovribbiakban egyiitt: ingatlanhasznil6) terjed ki. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s
a telepiil6s teljes kozigazgatilsi tertiletere kiterjed.

(2) A k<izszolg6ltatils
a) az ingatlanon cisszegyrijt<itt telep0ldsi hullad6k (a tov6bbiakban: hullad6k) rendszeres
elszilllitilsira.
b) a hullad6k 6rtalmatlanithsifi, hasznosit6sAt szolgii6l6tesitm6ny mrik<idtet6sdre,
c) a begyrijtdtt hulladdk rirtalmatlanit6sra 6s/vagy hasznosit6sra t<irt6n6 ifiadilshra,
d) a hulladdkgyrijt6 szigetre telepftett gytijtoeddnyben elhelyezett elktikinitetten gytijtdtt
hullad6k elszrillitrls6r a, kornyezet6nek tisztintartilshra
e) az ingatlanon keletkezo nagydarabos, a lomtalanitrls k<ir6be vont lom hullad6k gytijt6s6re
6s szilllitilsiira
te{ed ki.

(3) Az <inkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatSst a D6l-Kom D6l-Dun6ntuli
Kommunillis Szolg6ltat6 Nonprofit Kft-vel, mint kdzszolgilltat6val (a tov6bbiakban:
ktizszolgiiltat6) kdtdtt hullad6kgazdrilkodrisi kcizszolgiiltatilsi szerzoddst ritj6n biztositja.

(4) A kozszolgiltat6 a hulladekgazdrilkod6si tev6kenys6get - a szolgiitat6s6rt val6 teljes
felel6 ss6 g6nek fenntart6sa me I lett - alv6llalko z6v al i s v6geztetheti.

2.$

(1) A rendszeres hulladeksz6llit6sba bevont tertileten a term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6
6s a kozszolgrlltat6s ig6nybevetel6re kotelezett gazd6lkod6 szewezet kdteles a
kozszolgilltat6st i g6nybe venni.

(2) A gazd6lkod6 szewezetek k<itelesek a keletkezett telepiil6si hullad6kaikat a lakoss6gi
hullad6kokt6l elki.il<initetten gyrijteni, es ahintartLisi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k reszet
k|pezo vegyes hulladdkot ktitelezoen a kdzszolgiiltat6nak iitadni, fi.iggetlentil a vegzett
tevdkenysdg jelleg6t6l. Lakossdgi t6rol6ed6ny esetdben gazdilkod6 szervezet reszere
befogad6 nyilatkozat nem adhat6.

1 Egys6ges szerkezetbe foglalva a jegyzl itltalaTl21t6.(Xll:98.)6nkorm6nyzati rendelettel .2Ot7.janudr 1-j6t6l
hatiilyos szOveg.



3.$

Az <inkormfunyzat 6s a kdzszolgilltat6 a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6g
ell6t6s6r6l rdszletes k<izszolg6ltat6si szerz6ddsben 6llapodik meg, amely tartalmazza a

tev6kenys6 g ell6t6s6nak hatrimapj ait 6 s idritartam6t i s.

II. fejezet
A kiizszoleiltatis ellftisinak rendie 6s fi6dia

1. A kdzszolg6ltat6 kozszolgilltat6ssal kapcsolatos jogai 6s kdtelezettsegei

4.$

(1) Akozszolg6ltat6
a) azingatlanon keletkezett hulladdk begytijtdsdr6l heti egy alkalommal,
b) a szelektiv gyiijtriszigeteken elhelyezett gytijt6eddnyek tirit6s6r6l sztiksdg szerint, de

havonta legal6bb egy alkalommal
koteles gondoskodni.

(2) A begyijt6s rendjdnek r6szletszabillyait (ritvonal, szilllithsi nap) a kozszolgiitat6 az

onkorm iinyz attal e gy eztetett m 6don 6l I ap itj a m eg.
(3) A sziilitits id6pontj6ban bek<ivetkezeff v6ltozSsokrSl akozszolgilltat6 azingatlanhasznii|t

- a viitozi{s bekrivetkezte el6tt 15 nappal - ir6sban, vagy hirdetm6ny ritjrin kdteles
t|j5koztatni.

5.$

(1) A krizszolg6ltat6 a hullad6kkezellsi kdzszolgSltat6s keret6ben a hullad6k elsz6llit6s6t
megtagadhatja:
a) a szerzod6st6l eltdr6 mdretri t6rol6eddny kihelyezdse eset6n,

b) a hullad6k nem szabv6nyos, 25rt tarol6ed6nyben, a tobblethullad6k nem a

k<izszolg6ltat6t6l v6sarolt j el zett zsikban kertil kihel yez$sre,

c) a gytijt6eddnyben a telepiil6si szil6rd hullad6k krirdbe nem tartoz6 anyag kertilt
elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6- 6s 6pit6si trirmel6k, 6llati tetem, mar6, m&gezo anyag,
elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyfl6kony vagy robban6 anyag,
nagyobb terjedelmti vagy srilyri tSrgy), amely veszllyezteti a hullad6ksz6llit6ssal
foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a gyiijt6berendezest, illetve
6rtalmatlanit6sa sor6n v esz6lyezteti a k<irnyezetet,
d) vagy kortilotte szab6lytalanul annak mozgathsht 6s iirit6s6t akadiiyoz6 m6don
tcibblethullad6k keriilt kihelyez6sre,
e) a tarol6ed6ny mozgatSsakor a kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6riilt
ed6ny)
f) a krizszolgiitat6 a trirol6ed6nyt jrtrmtiv6vel rinhibrij6n kiviil nem tudja megkcizeliteni
vagy az ed5nyzet mozgatdsa akadSlyozott
g) amennyiben t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil a tSrol6ed6nyek matrichjfunak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

(2) Az (1) bekezd6sben meghathrozott esetekben a kdzszolgi,ltat6 az ingatlanhasznfll6t
ir6sban, halad6ktalanul 6rtesiti a hullad6k elsz6llit6sa megtagad6s6nak tdnydr6l 6s ok6r6l.

Az ingatlanhaszn6l6 kdteles a megtagad6shoz vezeto okot vagy okokat megsztintetni,
illetoleg a megsziintetdsrol gondoskodni.
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(3) A hulladdk elsz6llit6sanak (l) bekezd6sben meghat6rozott okb6l t6rt6n6 megtagadhsa az

ingatlanhaszn6l6 k6zszolg6ltathsi dijfrzet6si kotelezetts5get nem 6rinti.
(4) Az iirit6si mtivelet sor6n kisz6r6dott hulladdkot kozszolgSltato a begytijt6si folyamat

megszakit6s6val, k6sedelem n6lktil, marad6ktalanul kriteles feltakaritani.

6.$

Az onkorm inyzatbiztositja akozszolgilltat6 javasl ata alapjin a k<izteriilet ingyenes hasznfilatift

a gyrijt6ed6nyek 6s gyrijt6szigetek kihelyezlsdhez,throlisithoz, 6s megkdzelitfsdhez.

7.$

(l) A nagydarabos hullad6k szewezett gyrijtdsdr6l 6s elsz6llit6s6r6l (lomtalanitSs) 6vente

tegaUUU egy alkalommal a kozszolgitltat6 az illtalameghirdetett lomtalanit6si id6szak alatt

t6rit6smentesen gondoskodik.
(Z) A lomtalanitas idopontj fr6l a k6zszolg6ltat6 minimum egy h6ttel koriibban drtesiti a

lakoss6got.
(3) A lomtalanit6s sor6n akozszolgilltat6 krzir6lag a nem vesz6lyes nagydarabos hullad6kot

sz1llitjael. Lomhullad6kk6nt sern kertil elsz6llit6sra az lpitlsi vagy bont6si hullad6k (sitt)'

a gumiabroncs, gdpj6rmti roncs, vesz6lyes hullad6k, vegyes hullad6k, valamint

elkiilonitetten gytijthet6 hullad6k.

2. Azingatlanhaszn6l6k6zszolgilltat6ssal kapcsolatos jogai 6s k<itelezetts6gei

8.$

(l) Az ingatlanh asztillo azingatlanteriilet6n k6pzod6 hulladdkot azingatlan6n hulladdkfajtzk

szerint elktiltinitetten gyrijti, 6s

a) a vegyes hullad6kot akozszolg6ltat6nak rendszeresen 6tadja,

b) a papir-, iiveg- 6s mrianyag hullad6kot a hullad6kgyujto szigeten elhelyezett megfelel6

gytijt6ed6nYbe helYezi,
cj a ztildhuituaetoi els6sorban komposzt6lja, ha ennek felt6telei nem rlllnak rendelkezdsre,

az a) pontszerint a vegyes hullad6kkal egyutt helyezi el a gytijt6eddnyben'

(Z) A 
'^hullad6kgazdilkii6si kozszolg6ltat6s tekintet6ben a kozszolgilltat6 6s az

ingatlanhas tnito kozotti szerzodeses jlgviszonyt - a szerzodls iriisba foglal6srln kivtil - a

k6-zszolg6ltat6 rendelkezdsre iililsavagy akcizszolg6ltatiis els6 ig6nybev6telehozzal6tre.

(3) A hulhdek gyiijt6s6re szolgril6 gytijt6ed6nyt, illetve annak p6tl6s6t az ingatlanhaszn6l6

koteles biztositani.
(4) A hullad6k kozszolg6ltat6nak tort6n6 (l) bekezdds a) pont szerinti iltadhsa a gyrijt6eddny

k6zteriiletre helyez6"s6vel tdrtdnik. A gyrijt6eddnyt aszilllithstmegel6z6 nap 18 6rifi6l,a

sz6llit6snapj6niegk6sdbb 6 6riigkell kihelyezni, 6s a szrillitds napj6n legk6sobb 21 6rhig

a kdzteriiletr6l el kell t6volitani.

e.$

(l) Az ingatlanhas znil6a gyujt6ed6nyben azingatlanon keletkez6 hullad6kot t<im<irit6s n6lki.il,

ttgy ielyezheti el, hoglr'annak fedele zfurhat6legyen, valamint az a hullad6ksz6llit6s sor6n

aiozszolgiltat6 alkal-m azottainakeg6szs6get, testi 6ps6g6t ne vesz6lyeztesse, a gepiiirit6st

ne akad5ly ozza, az iirit6 berendez6st ne k6rositsa'
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(2) A gytijt6ed6nybe tilos mdrgez6, veszdlyes, robban6 vagy olyan hullad6kot rakni, amely a
kiiirit6ssel foglalkoz6 dolgoz6k eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t vagy 6let6t veszfllyezteti, vagy
begyiijt6se sor6n a gdpkocsi mtiszaki berendezds6ben rong6l6d6st idezhet el6,
6rtalmatlanitilsa/hasznosit6sa soriin veszllyezteti a kdrnyezetet, vagy az
6rtalmatlanit6/hasznosit6 telep mriszaki berendezdseit.

(3) A gyujt6ed6ny folyamatos tisztlntartitsa az ingatlanhasznii6 feladata. A gytijt6ed6nyt
sztiksdg szerint, de legallbb 6vente k6t alkalommal ki kell tisztitani 6s fert6tleniteni.

(4) A kdzteriiletre kihelyezett gyrijt6eddny nem akadillyozhdtjaa jirmtids gyalogos forgalmat
6s elhelyez6se egy6bk6nt sem jirhat baleset vagy kilrok ozfus veszllydnek el6id6z6s6vel.

(5) Tilos a gytijttieddny kcirnydkdt, megk<izelitdsi ritvonaldt tfrgyak elhelyezds6vel vagy
parkol6 g6pj6rmtivel oly m6don elzimi,amely a gytijt<ied6nynek a gyakorlatban kialakult
m6don tcirtdn6 tirit6s6t akadillv ozza.

10.$

(l) A kiSzszolgSltat5sban rendszeresitett - a mell6kletben felsorolt - gyrijtried6nyek kozil az
ingatlanhaszniiS viiasztjaki a hullad6k gytijtds6hezhasznirlt ed6riyt. A gytijioedenyt ugy
kell kiv6lasztani, hogy aninyos legyen a keletkez6 hullad6k mennyis6g;v"t, ngy"i"-6.
v6ve a begnijt6s gyakorisdgifi 6s az 6rintett ingatlant haszn6l6 term6-szetes szern6lyek
szhmffi.

(2) A szetzoditt tirtartalmri edfinyzetben elhelyezhet<i hulladdkmennyis6get alkalomszeriien
meghalad6 hullad6k kizlrolag a kozszolg6ltat6t6l v6srirolt SeuessJt eil6tott zs6kban
helyezhet6 el. A jelzett zsirk ina tartalmuira u hulladdk elszillitfushnak, kezel6s6nek ds
6rtalmatlanit6srinak kdlts6g6t. Amennyiben a t<ibblet vegyes hullad6k elhelyez6se nem ajelz6ssel ell6tott zs6kban keriil kihelyezlsre, {rgy a iizszolg1ltat6 a tcibblethullad6k
el sz6llit6srit megtagadj a.

3. Az iidtil6ingatlanok 6s az id<ilegesen haszn6lt ingatlanok

11.$

Az iidiil6kdnt hasznositott ingatlanok tulajdonosai a
t6l okt6ber 3l-ig k<itelesek, az 6ves kdzszolgaltuta.i

kcizszolg6ltatris ig6nybev6tel6re m6jus
dij fel6t fizetik

l-

III. fejezet

(l)

12.$3

Az elktil<inftetten gytijttitt hullad6kot az ingatlanhas zn6l6 a kozszolg1ltat6 iital
tizemeltetett hulladdkgyrijt6 pontra, hulladdkgyrijtci udvarba, atvdteli helyre vagy a
k6zszolg6ltat6s kdrdbe lrlrtozo hullad6kot kezetO litesitmdnybe (a tov6bbiakban egyritt:
hullad6kudvar) is szdllithatja, 6s ott a kdzszolg6ltat6nak 6tadja, illetve kiil<in
gytijt<ied6nyben elhelyezheti.

2 A fejezetcfmet m6dositotta a 7 /20t6.(Xil.8.) cinkormdnyzati rendelet 1. S (1) bekezd6s. Hatiilyos 2O!7. janu6r
1-j6t6r.
3 A $ szciveg6t m6dositotta a 7 /2or6.(xlL 8.) cinkormSnyzati rendelet 1. s (2) bekezd6s. HatSlyos 2ot7. janu6r L-j6t6r.
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A teleptil6s lakosai szitmitra igdnybe vehet6 hullad6kudvar cim6rol a k<izszolghltat6 a

helyben szokdsos m6don a telepiil6sen 6s honlapj6n nyujt tejekoztathst. A
kdzszolg6ltat6 ahonlapj6n 6s a hullad6kudvarban kozzlteszi tov6bb6 a hullad6kudvar
nyitva tart6si rendj6t, a gytijtheto egyes hullad6kokra es az ig6nybe vdtel m6dj6ra,

mennyi s6gi korl6tokra vonatkoz6 t6j 6koztat6st is.

A k6zszolg6ltat6 a hullad6kudvar tizemeltet6si szabillyzatilban meghatinozza a

term6szetes szem6ly ingatlanhasznitl6 fltalahullad6kudvarban elhelyezheto hulladdkok

mennyis6get. A term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6 az (l) bekezd6sben foglalt

hullad6kudvari szolg6ltat6st csak fgy gyakorolhatja, ha egy6bk6nt a

hullad6kgazd6lkodSsi kozszolgilltat6si dij at megfi zette.

IV. fejezet
13.$o

V. fejezet
Hatilvba l6ntet6 rendelkez6sek

14.$

A rendelet 2015.jrilius 1. napjrin l6p hat6lyba'

Hat6lv6t veszti a hulladekgiLaatuoaasi k6zszolg6ltat6sr6l sz6l6 312015.(III.Il.) onkor-

(3)

minyzati rendelet.
(3) Ez a rendelet a bels6

megfelel6st szolg5lj a.

Fels6egers zeg, 201 5 . j fnius 9.

Papp Magdolna sk.

polg6rmester

A rendelet kihirdetve.
2015.jrinius 15.

Dr. Kajdon B6la sk.

jegyzo

(1)
(2)

piaci szolg6ltat6sokr6l sz6l6 2006ll23lF,K ir6nyelvnek val6

Dr. Kajdon B6la sk.
jegyz6
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4Afejezetcimet6sa13.Ssz6veg6thatii|yonkivi'i|he|yezteaT/2oL6.(x||.8.)onkorm6nyzatirende|et2.$.

Hatiilytalan 2017. janu6r 1-j6t6l.

Kiadmany hitel6til:
2017.janu6r 6.

Jegyzo



mell6klet

A hulladdkeazddlkod6si kdzszolg6ltatds sor6n v6laszthat6 szabviin),os g)'iijt6ed6n)'ek:
a) 60 literes szabviinyos gyiijt6eddny,
b) 80 literes szabv6nyos gytijt6ed6ny,
c) 120 literes szabv6nyos gytijt<ieddny,
d) Egyedi jel<il6ssel jel<ilt zsrik.


