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Gydngyfa Kdzsdgi Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiiletdnek 7/2016.(VI.30.) dnkormrinyzati
rendelete

Hat6lyos:20 I 6-07-01 -t6l
Gyiingyfa Ktizs6gi Onkormrinyzat Kdpviseki{estiilet€nek 712016.(YL 30.) iinkormrinyzati
rendelete
Az Onkorm6nyzati hullad6kgazdrilkodrisi kOzfeladatr6l

Gy6ngyfa Kdzsdgi Onkormtinyzat Kdpvisel6-testiilete a hulladdkr6l sz6l,6 2012. €vi
CLXXXV. tdrv6ny 88.$ (4) bekezdise a)-b) 6s d) pontjriban meghat6rozott felhatalmaziis
alapjin, az Alaptdrv6ny 32. cikk (l) bekezdds a) pontj6ban, Magyarorsz6g helyi
dnkormiinlzatair6l sz6l6 201 l. dvi CLXXXIX. tv. 13.$ (l) bekezdds 19. pontjriban, a

hullad6k6l sz6l62012.6vi CLXXXV. tdrv6ny 34. g (8) bekezd6sdben, 35. g-6ban, 39. $ (2)
bekezd6s6ben meghatiirozott feladatkdrdben eljirva a k6vetkezSket rendeli el:

Bevezet6 rendelkezes

l.s

A kdpviseki+estiilet annak 6rdek6ben, hogy a jogszabilyokban meghakirozott dnkormiinyzati
hulladdkgazdrilkodrisi kdzfeladatait a korszerii kdrnyezetvidelem kOvetelmdnyei szerint
teljesitse, 6rv6nyesfteni kivrinja a hullad6kr6l sz6l6 2012. €vi CLXXXV. t6rv6nyben (a
tov6bbiakban: Ht.) r6gzitett elveket, 6s ajelen rendeletben foglaltak szerint telepiil6si
hulladik kezelis6re kOtelez6en ell6tand6 6s ig€nybe veend6 dnkormiiLnyzati
hullad6kgazdalkodAsi k6zfeladatot v6gez.

l.

A rendelet hat6lya

2.$

A rendelet tirgyi hat6lya a kdzszolg6ltat6 szrillit6 eszk6z6hez rendszeresitett
gyfijt6eddnyben, vagy egy6b m6don, a ktizteriileten vagy ingatlanon gyiijtdtt ds a

k6zszolgriltat6 rendelkezisdre bocsritott telepiildsi hullad6k 6tv6teldvel, gyiijtdsdvel,
szrillfnis.ival 6s elhelyezds6vel iisszefiigg6 Onkorm6nyzati hulladdkgazd6lkodrisi
kdzfeladat teljes kOrdre lerjed ki.

A rendelet teriileti hauilya Gyiingyfa telepiil6s kdzigazgatiisi teriiletdre terjed ki.

A rendelet szem6lyi hatrilya kiterjed a telepiil6si hullad6k 6w6tel6re, gyfljt6s6re,
szillitrls6ra 6s kezelis6re irrinyu16 dnkorm6nyzati hullad6kgazdrilkodrisi ktizfeladatot
ell6t6 szolgeltat6ra, valamint a Gyiingyfa telepiil6s teriilet6n a szolgriltalist
ig6nybevev6 ingatlanok azon tulajdonosaira, vagyonkezel6j6re vagy egydbjogcimen
haszn6l6ra (a tov6bbiakban: ingatlantulajdonos), ahol a telepUl6si hullad6k keletkezik.

A k6zfeladat ellitrisinak rendje es mtidja

3.S

1. A k6pvisel6{esttilet jelen rendeletben foglaltak szerint dnkorminyzati
hulladdkgazdrilkodisi kdzfeladatot; igy a telepiildsi hullad6k rendszeres gyiijt6sdt,

1.

1.



elsz6llit6s6t, kezel6s6t - kd,zszolg6ltatisi szerzridds alapjrin - kiizszolg6ltat6 ritjrin l6tja
el.

1. A telepiildsi hullad6k elszrillitrisrir6l 6s rirtalmatlanitris c6ljrib6l t6rtin6 elhelyezdsir6l -
e rendeletben szabAlyozott m6don - az ingatlantulajdonos a szolgiiltatiis ig6nybevdtele
ftjiin k<iteles gondoskodni.

A kiizszolgriltat6 m egnevez6se

4.S

A 3.$ (1) bekezd6sben meghatiirozott tinkormrinyzati hullad6kgazdrilkod6si kdzfeladat
ell6t6srihoz kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st a D6l-Dunentfli Kommunilis
Szofgiltat6 Nonprofit Korlatolt Felel5ss6gri Tiirsasiig (7632 PEcs, SiklSsi tt 52.) (a
tovribbiakban: ktizszolgriltat6) v€gzi.

A kiizszolgdltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

s.s

1. A kiizszolgdltat6 az dnkorm6nyzati hullad6kgazdrilkodrisi kdzfeladat ellitds6hoz
kapcsol6d6 hullad6kgazdrilkodrisi kiizszolg6ltatrist az dnkormiinyzattal ds a
gazdrilkod6 szervezettel a 8.$ szerinti tartalommal k6t6tt szerz6d6s, a Ht., az Orsz6gos
Hullad6kgazdrilkodrisi Ktizszolgriltat6si Terv, valamint e rendeletben foglaltak szerint
kiiteles ellitni-

1. A telepiil6si hullad6k tisszegyrijtdse, elszillitiisa hetente egy alkalommal tdrtdnik a
kiizszolg6ltat6 6ltal el6re meghatiirozott id5pontban.

A gazdrilkod6 szervezelekre az Sltaluk kotott egyedi szerz6d6sben foglaltak az
irrinyad6k.

l. A kdzszolgdltat6 6vente egy alkalommal kdteles lomtalanitiisi akci6t szervezni az
tinkorm6nyzattal el6zetesen egyeztetett 6s a helyben szokiisos m6don kdzz6tett
idSpontban.

I . A telepiil6si hullad6k gyiijtdse 6s szdllitrisa kizrir,6lag az e cdlra szolg6l6
szillft6jrirmfivel vdgezhet6, melynek sor6n a kdzszolgriltat6nak gondoskodni kell
arr6l, hogy a hullad6k - a gyrijt6ed6nynek a szrillit6j6rmiibe tdrtin6 tiritdsekor,
illetSleg a sz6llitris folyamrin - ne sz6r6dhasson e[, a kiimyezetet ne szennyezze.

1. Az iirit6sb<il vagy szillitisb6l ered6 szennyeztidds eset6n a kdzszolg6ltat6 a hullad6k
eltakaritrisrir6l, a teriiletszennyez6d6s megsziintetdsdr6l, valamint az eredeti kiimyezeti
6llapot helyrerilli&isrir6l halad6ktalanul kdteles gondoskodni.

1. Amennyiben a kijelOlt napon - brirmely okb6l - a sziilli&is elmarad, a kiizszolg6ltat6 a

szrillit6st a kdvetkez6 munkanapon k6teles p6tolni.

l. A ktizszolgiltat6 jogosult a telep0ldsi hullad6k elszrillft6sit megtagadni, ha:



1.

l.

1.

1.

1.

1.

o megellapithat6, hogy a gyrijt6eddnyben kihelyezett hullad6k az Uritds, vagy a

szell(tris sor6n a szillitirst vEgzo szem6lyek 6let6ben, testi ips6g6ben,
eg6szs6g6ben, tov6bbe a szrillit6j6rmtben, annak berendezds6ben kiirt okozhat,
vagy a hasznositds, illewe a kezel6s soriin vesz6lyeztetheti a kiimyezetet,

o ha a kihelyezett gyfijt6eddny mdrgez6, robban6, folydkony, vesz6lyes, vagy
olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiildsi hullad6kkal egyiitt nem gyujthet6,

nem szillfthat6, nem iirtalmatlanithat6 ds nem min6siil telepiil6si hulladdknak.

A kiizszolgriltat6 kdteles a gytijt6ed6ny kiiirit6s6t kim6letesen az elviirhat6
gondossriggal vdgezni.

A gyrijt6eddnyben okozott kiirt a kozszolgriltat6 tiritdsmentesen koteles kijavitani, ha

a kiirokoz6s neki felr6hat6 okb6l kiivetkezeft be. A kOzszolgriltat6 k0teles az ebbtil

ered5 karbantartdsi munka ds javiuis id6tarhmera helyettesit6 gyiijt6eddnyt

biztositani.

Ha a Mrokozis nem r6hat6 fel a kOzszolgiiltat6nak, a hasmrilhatatlannri vrilt
gyujt6eddny javitrisa, p6tkisa, vagy cser6je az ingatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

6.S

Az ingatlantulajdonos kiiteles az ingatlanrin keletkez6 telepiil6si hullad6kot

o a legkisebb m6rt6kiire szoritani;
o az elszrillit6sra val6 ritv6telig gyiijteni, t6rolni, ennek sorin megfelel6

gondossiiggal eljrlmi annak drdekdben, hogy a hullad6k mrisok 6let6t, testi

6psdg6t, eg6szs6gdt ds a j6 komyezetet ne veszdlyeztesse, a termdszetes 6s

epitett komyezete t ne szennyezze, a ntiv6ny-6s rillawikigot ne krirosits4 a

kdzrendet 6s kdzbiztons6got ne zavarja,

o az elsz6llit6s napjrin - reggel - az ingatlan el6tti ritszakasz melletti ktizteriiletre

kihelyezni oly m6don, hogy az a ktizlekedds biztons6grit ne vesz6lyeztesse, a

kdztertiletet ne szennyezze, abban kri( ne tegyen.

Az ingatlantulajdonos koteles az ingatlan6n keletkez6 telepiil6si hullad6k kezel6s6re

az onkormiinyzat iiltal szervezett kbzfeladat elkitrist ig6nybe venni.

A hullad6k kdzteriileten t6rt6n5 trirokisa, illetve elhelyezdse tilos 5.$ (2) bekezddsben

foglaltakon kivtili id6pontban, kiv6ve a lomtalanitris id6pontjriban.

Az elsz6lli&isra vrir5 hulladdkot csak a kiizszolg6ltat'6 sziJl,it'leszkbzehez

rendszeresitett gyfijt6ed6nyben, az azt meghalad6 mennyis6get mtanyagzsrikban lehet

kihelyezni.

A (4) bekezd6sben foglalt el6(r6sokt6l elt6r6en kihelyezett hullad6k elsz6llitris6t a

kiizszol gdltat6 megtagadhatja.

1.

1.



1' Az 6nkormdnyzat altal kiizpontilag beszerzett ds ingyenesen a lakossrig rendelkez6sdre
bocs6tott 120 literes szabvriny gyiijt<leddnyek tiszt6ntarte$ir6l, fert6tlenitisdr6l,
6llagrinak meg6vrisrir6l a hasznril6 k6teles gondoskodni.

7.S

l. A koaeruleren az iirites c6ljrib6l kihelyezett gytjt6 ed6nyben l6v6 telepiil6si
hullad6kot vrilogatni, kd,zteriiletre kisz6mi, valamint m6snak a gyiijt6ediny6be - annak
enged6lye ndlkiil - hullad6kot elhelyezni tilos.

l. Tilos a gyijt6ed6nybe foly6kony, m6rgez6, tfiz-is robbaniisveszdlyes anyagot, 6llati
tetemet vagy egyib olyan anyagot elhelyezni, amely a kd,zszo lgirlt^tast vegz6
szemilyek 6letdt, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t vesz6lyezteti, a sz6llit6j6rmiiben vagy
berendezdsdben kiirt okoz.

Az iinkormdnyzati hullad6kgazd6lkoddsi kiizfeladat ell6tdsira vonatkoz6 szerz6des
egyes tartalmi elemei

8.S

Az Onkormiinyzat vagy gazdrirkod6 szervezet 6s a kdzszolgeltatd ktizdtti szerz6ddsnek
tartalmaznia kell:

a szcrzbdl felek megnevez6s6t, azonosit6 adatait,
a kozszolg6ltatiis igdnybevdteldnek id6tartamrit,
az ilnkorm6nyzat hulladdkgazddlkodiisi kdzfeladat szervezett 6s rendszeres
elvigz6s6re irrinyu16 k6telezettsdg v6llales6t,
az iiritds gyakorisrigrit, valamint id6pontjrit,
a.szolgiiltatiisi dij megrillapikisrinak alapj6t (a gyujt6 ed6ny egyszeri iirft6se, illetve az
elszdllit6sra 6tvett hulladik tirfogat szerinti meghatriro z6ie,L abban bek6vetkez6
vriltozrisokkal kapcsolatos bejelent6si ktitelezettidget,
a szerz6dis m6dosftrisrinak, felmond6srinak feltdteieit.

A kiizszolg:iltatds dija

e.s

l.

l.

1.
f1!1lgrmanVzati hulladikgazdrilkodrisi k6zfeladat elLirrisrihoz kapcsol6d6
hulladdkgazdrilkodrisi kOzszorg6ltakis ig6nybev6ter66rt az ingatlantulajdonos a
Koordinii16 szerv r6sz6re ktizszolgiiltat6si diiat k0teles fizetnl.

A kdzszolgriltalisi dijat a Koordinril6 szerv rirtal kiiillitott szrimla k 6zhezv€ter6t
k<ivet6en, a sziimliiban f€ltiintetett fizet6si hatririd6ig kell kiegyenliteni.

Ha az. ingatlantulajdonos a jogszenien megr lapitott ds kiszdml6zott dijat nem fizeti
meg is dijhritraldka keletkezik, akkor a Koordini 6 szerv a 30 napon beli.il ktildott
fizet6si fefsz6litfsdrt jogosult az adminisztriici6s dijat kiszimlirlni az
ingatlantulajdonos r6sz6re. Ha a sziimla kiegyenlit&6re a felsz6litris diitumrit ktivet6en
keriil sor, a befizetett 6ssze g eliiszilr az adminisar6ci6s dijjal szemben keriil



efsz6mol6sra, a fennmarad6 6sszeggel pedig a k6zszolgiitatAsi dijhetral6kot csdkkenti
a Koordiniil6 szerv.

l. Az egysdgnyi dijt6tel a gyrijt5ed6nyben elszrillitiisra iitvett hullad6k - gyrijt6eddnyhez
igazod6 tdrfogata szerint meghatiirozoft - egyszeri iiritds havi dija.

l. Termdszetes szem6lyek eset6ben a kdzszolgriltat6si dij megfizet6sdt az Onkormiinyzat
ritvrillalja.

t0.s

l. Az ingatlan rij tulajdonosa - tulajdonos vriltozris eset6n - a v6ltozrist 15 napon beliil
kdteles a k0z6s hivatalban fr.isban bejelenteni.

l. Sziineteltethet<i a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6lta&is ig6nybev6tele azokon az
ingatlanokon, amelyeken folyamatosan, legal:ibb 90 napig senki sem tart6zkodik, ds
hulladdk nem keletkezik.

l. Az ingatlantulajdonos a sztineteltetisre vonatkoz6 ig6nydt kti,teles irrisban bejelenteni a
kdzds hivatalba, a sztineteltet6s kezd6 id6ponda el6tt, legal6bb 30 nappal.

I l.s

A lomtalanitis szab{lyai

I . A lomtalanitris megszervez6s6r6l 6s lebonyolftrisdr6l a kdzszolgriltat6 6vi egy
alkalommal - kiilii,n dij felszrimitrisa - ndlkiil gondoskodik.

l. A teleptil6si hulladdkot az ingatlantulajdonos a k6zszolg6ltat6 Alhl el6zetesen
megieliilt idSpontban - a 6.$ (l) bekezdds c) pontj6ban foglalt el5fnisoknak
megfelel6en - helyezheti ki.

l2.s

Elkiiliinitett hullad6kgyiijt6sre vonatkoz6 szabilyok

l. A telepiil6s kozigazgatrisi tertiletdn alkalm^zott szelektiv hullad6kgyiijtdsi m6dok:
o hullad6kgyujtS szigeteken vdgzett szelektiv gyiijt6s:

. Gyongyfa l0/l hrsz.
2. akdzszolgiltat6 6ltal hdzhoz men6 szelektiv hullad6kgytijtds.

l. A hullad6kgyiijt6 szigetek papir-, miianyag- 6s Uveghullad6k elhelyezds|re
alkalmasak.

l. A kont6nerbe csak az azon megieltilt hullad6kfajta helyezhet6 el.

1. A kont6nerek ktimyezet6ben hulladdk elhelyez6se tilos.

1. A hiizhoz men6 szelektiv hullad6kgyujtds sor6n az ingatlantulajdonos a telepiildsi
hullad6k r6sz6t k6pez5 elkiil6nitetten gyiijtOtt hullad6kot rittetsz6 zsrikban gyijti.



l Az elktildnitetten gyujttttt, rijrahasznosithat6 hullad6k:

a) papir,

b) mtanyag,

c) f6m.

Zrir6 rendelkez6sek

13.S

(1) E rendelet 20l6.jrilius l. napjrin l6p hat6lyba.

(2) Hatrily6t vesai a hullad6kkezeldsi kdzszolgdlta&isr6l sz6l6 12/2013. (XII.23.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdetds6r6l ajegyz6 gondoskodik.

Gyiingyfa, 201 6. jfnius 27.

Nagy Attil6ni

po lgiirm ester

Kihirdetve: 2016. jinius 30.

Be6k Laura

jegyz6

Beiik Laura

jegyz6


