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Gydngyosmelldk kozsdg k6pviselo testiilet6nek4l20l5 (IV.15.) rinkorm6nyzati rendelete
A telepiild s i szi l6rdhul laddkkal kapc sol ato s kozszolgiitat6sr6l

Gydngycismell6k kdzsdg Onkorminyzat k6pviselo-testi.ilete az Alaptdrv6ny 32, cikk (1)
bekezd6s a. pontj6ban es (2) bekezddsdben, a hulladdkr6l sz6l5 2012. dvi CLXXXV. t<irvdny
35. $-6ban, 39.$ (2) 6s (5) bekezd6s6ben 6s a 88.$ (4) bekezd6sdben kapott felhatalmaz6s
alapjin a MagyarorszSg helyi <inkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny 13. $ (1)
bekezd6s 19. pontjriban meghatitrozott feladatkordben elj6rva ds a kornyezet v6delmdnek
rlltal6nos szab6lyair6l sz6l6 1995.6vi LIII. t<irveny 48.$ (3) bekezddse szerint biaositott
vdlem6nyez6si jogkdr6ben elj616 D6l-Dun6ntrili Kcirnyezetv6delmi ds Termdszetv6delmi
Feltigyelosdg v6lemdny6nek kikdrdsdvel a krivetkezoket rendeli el:

I. FEJEZET

AImI,ANoS RENDELKEZESEK

1. A rendelet alkalmazisi kiire

1.S

(l) A rendelet hatiilya Gy<ingy<ismelldk krizs6g Onkormrinyzatkozigazgat6si tertilet6re terjed
ki.

2. A rendelet szem6lyi hat6lya a(az(1) pontban meghatfuozott) k6zigazgatdsi hatiiron beltil
valamennyi, a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV. t<irvdny (tov6bbiakban: Ht.) 2. $ (1)
bekezd6se 34. pond6ban meghat6rozott ingatlanhaszn6l6ra terjed ki.

3. A rendelet t6rgyi hatirlya a hullad6k al6bbi fajthira terjed ki:

a)hdnartisi hullad6k,

b) hintartirsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k,

c) lomhullad6k,

d) 6pit6si-bontiisi hullad6k,

e) krizteriileten elhagyott hulladek.

4. Nem alkalmazhat6 a rendelet a vesz6lyes hullad6kra, valamint a nem kdzmtivel dsszegytijtdtt
haztartflsi szerryvizre 6s a veltik osszeftiggo tev6kenys6gre.

2. A rendelet c6lja
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2.S

l. A rendelet c6lja azoknak a helyi szab6lyoknak a meg6llapit6sa, amelyek biztosithatj6k a

kcizs6g koztisztas5gixal, teleptilesi szil6rdhulladdk elsz6llittlsrival 6sszeftiggo feladatok
eredm6nyes vdgrehajtisii, a hullad6kgazdrilkod6si kozszolgiltatis ellititsSnak 6s

ig6nybev6tel6nek rendj 6t.

3. Hullad6kkezel6si kiizszolgiltatis

3.$

(l) Gyongydsmell6k kozs6g Onkorm6nyzata jelen rendeletben foglaltak szerint
kdtelezoen ell6tand6 kozszolg6ltat6sk6nt az ingatlanhasznill6knhl keletkezo telepiil6si hulladdk
kezel6s6re hulladdkkezeldsi kozszolgiitat6st (a tov6bbiakban: kozszolg6ltat5s) szervez 6s tart
fenn.

(2) A kiizszolgiltat6s kiterjed: a kdzszolg6ltat6s ell6t6s6ra feljogositott Kozszolgitltat6, a

szSllit6eszkdzdhez rendszeresitett gyrijtoed6nyben, a kciztertileten vagy az ingatlanon
dsszegyrijtdtt 6s a Kdzszolgdltat6 rendelkez6s6re bocs6tott teleptil6si szilSrd hullad6k,
elhelyez6s c6lj6b6l t<irt6no rendszeres elsz6llit6s6ra, a lomtalanit6si akci6k v6grehajt6sSra.

(3) Az 1.$ (2) bekezdds6ben rogzitett ingatlanhaszn6l6 kciteles a kdzszolgiitat6 illtal
felaj6nlott hullad6kszAllit6si kozszolg6ltatiist igdnybe venni.

5. A telepiileskozigazgat6si teriilet6n a telepi.il6si szil6rdhullad6kkal kapcsolatos k6telezo helyi
kozszolgiitat6s teljesit6sdre jogosult, illetoleg kotelezett kozszolgiitato, a Ddl-Kom D6l-
Dun6ntrili Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gti T6rsas6g (7621Pecs,
S ikl6 si fi 52.) (tov6bbiakb an: Kozszo I g6ltat6).

4. A kiizszolgriltatrisi szez6d6s

4.$

1. A k6zszolg6ltat6si szerzod6snek a Ht-ben meghatdrozottakon tul az al6bbiakat kell
tartalmaznia:

a. a k6zszol g6ltatris i tevekeny sd g v6 9z6 sdnek rlltal6no s szab6lyait ;

b. akozszolgdltat6s teljesit6s6re alvilllalkoz6 ig6nybev6tel6nek m6dj6t, mdrtdk6t 6s az

alv6llalkoz6(k) 6ltal v egezheto tev6kenys6geket;
c. a kozszolgitltat6si tevdkenys6g ellenorz6sdre vonatk oz6 szabiiy okat;
d. a hul I ad6kgazd6lko dSsi krizszol g 6ltat6si ijzletszabflly zatot;
e. azigyfelszolg6lati ds t6jdkoztatdsi, valamint a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si
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rendszer mrikodtet6senek m6dj 6t;

f. annak biztositdkait, hogy a Kdzszolg iitat6 egy6b tev6kenys6 gei akozszolg6ltat6si
szerzod6sben meghat6rozot kozszolgiitatils nyijtits6t nem veszelyeztethetik;

g. a Kozszolg6ltat6 iizemeltet6sdben 6116 hulladdkkezelo l6tesftmdnyek mtikcidtet6s6nek
hat6srigi enged6lyben vagy m6s jogszab6lyban nem szab6lyozott szabiiyait.

s.$

1. A rendeletben szerepl6 fogalmakkal kapcsolatban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
tcirvdny 2. $-ban, akozszolgdltat6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6rol 6s a
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgrlltatis vegzesenek feltdteleirol sz6l6 43812012 (XII. 29.)
Korm. r. 2. $-ban, a teleptil6si szllird 6s folydkony hullad6kkal kapcsolatos kozeg6szs6gtigyi
kcivetelmdnyekrol rendelkeziS 1612002 (IV. 10.) EtiM r. 2. $-ban, a biohullad6k kezelds6rol 6s

a komposzt6lils mtiszaki kovetelm6nyeirol sz6l5 2312003. (XII.29.) KvVM rendelet 2. $-ban
6s az iitalinos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. 6vi CXXVII. tcirvdny 259. g-ban meghat6rozott
fo galmak az ir irny ad6k.

II. FEJEZET

6. A kiizszolgiltat{s ell6t:{s{nak rendje 6s mridja, a kiizszolgiltat6 6s az
ingatlanhaszn6ki ezzel iisszefiigg6 jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

(l) A kozszolg6ltat6 akozszolgitltat6st a Ht. ds e rendeletben foglaltak szerint k<iteles ell6tni.

7 . Az ingatlanhaszndl6 j ogai 6s kiitelezetts6gei

7.S

(l) A teleptil6si szil6rd hulladek gytijt6s6nek teljesit6se sor6n azingatlanhasznill6 kciteles:

a) azingatlaniin keletkezo hullad6k mennyis6g6t alacsony szinten tartani,
b) a teleptl6si szilSrdhullad6kot - ktildncis tekintettel a hullad6k tov6bbi kezel6s6re -

az elszdllit6sra val6 6tv6telig kciriiltekint6en gyrijteni, illetve t6rolni, ennek sor6n
megfelelo gondoss6ggal elj6rni annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi
6ps6g6t, eg6szsdg6t 6s j6 kdzerzetdt ne vesz6lyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett
kcirnyezetet ne szennyezze, a n<iv6ny- 6s 6llatvil6got ne k6rositsa, a kdzrendet 6s a
kcizbiztons6got ne zav arja,

c) azingatlan6n keletkezo teleptildsi szil6rdhulladdk kezelds6re az <inkorminyzat tital
szewezett kozszolgiitat6st ig6nybe venni, illetve a hullad6kot a begytijtdsre e

rendeletben felj o gositott szolg6ltat6nak 6tadni.

(2) A kozszolg6ltatrls ig6nybeveteldre kcitelezett ingatlanhaszniil6 a kdzszolg6ltat6sb6l
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hivatkoz6ssal, hogy a szolg6ltat6st a hullad6ktermel6s
veszi ig6nybe.

nem vonhatja ki magifi arra val6
hianydban nem, illetve csak rdszben

8.$

(1) Az ingatlanhaszn{,lo kdteles a gyujt6ed6nyeket a hulladdk elsz6llit6sa c6lj6b6l a

szolgiltato iital megjelcilt napon, a k<izteriileten a begytijt6st vegzo gdpj6rmrivel
megkozelithet6 6s iirit6sre alkalmas helyen elhelyezni oly m6don, hogy azok a kcizleked6s

biztons6g6t ne vesz6lyeztess6k, a k<imyezetet ne szernyezzdk 6s abban k6rt ne tegyenek.

Itl]l nz ingatlanhasznil6 kciteles a telepiil6si hullad6kot a szdllit6si napon reggel 6 6riig a

kozszolgiitat6 rendelkezds6re bocsiitani.

(3) A hullad6k elszrillitrisa cdlj6b6l kihelyezett gyrijtoeddny fedel6nek - a koztertilet
szennyezdsenek elkeriildse 6rdekdben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hullad6kot a

gyrijtoed6nyben rigy kell elhelyezni, hogy az, az ed6ny mozgatdsakor 6s tirit6sekor ne

sz6r6djon, valamint a g6pi iirit6st ne akadiiyozza.

e.$

(l) Az ingatlanhaszniio k<iteles gondoskodni a gyrijtoeddny tisaintart6s6r6l,
fertotlenitds6rol, annak rendeltet6sszerti haszniiatirol6s kcirnyezet6nek tisztintartdsfuol

(2) Ha a gyrijt6ed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az ed6nyben
osszetomordd<itt vagy befagyott, illetve az eddnyben l6vo hullad6kot rigy osszeprdselt6k, hogy
emiatt az edenyt nem lehet kitiriteni, az ingatlanhasznii6 a szolg6ltat6 felhiv6s6ra kiiteles az

ed6nyt iirithetov6, illetve haszn6lhat6vii tenni.

(3) Tilos a gytijtoed6nybe vesz6lyes hulladekot elhelyezni, valamint folydkony, mdrgezo,tiz-
6s robbaniisveszdlyes anyagot, 6llati tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely
veszllyeiletheti a begytijt6st, iirit6st vegzo szemdlyek vagy m6s szem6lyek elet6t, testi 6psdg6t,
eg6szs6g6t.

10.s

(1) A gyrijtoed6nyzet mell6 kitett tcibblet hullad6kmennyisdget a szolg6ltat6t6l
beszerezheto egyedi azonosit6 jellel ellitott embl6m6s gytijtozs6kokban lehet elhelyezni.

(2) Az ingatlanhasznii6 kciteles a telepi.il6si szilird hullad6k gyrijt6s6re akdzszolgitltat6
sz6llit6eszkozehez rendszeresitett szabv6nyos gyrijto ed1nyzetetbeszerezni.

(3) A kdzszolgdltat6t6l eseti jelleggel ig6nyelt hulladdkt6rol6 kont6nert kciztertileten a kdzuti
6s a gyalogosforgalom biztons6g6t nem veszdlyezteto m6don, az al6bbi rendelkez6sek
megtart6s6val lehet kihelyezni :

a) foritvonalon kont6ner kiz6r6lag a folyamatos rakodiis idej6re helyezhet6 ki a sz6llit6
j6rmri helyszinen tart6s6val annak drdekdben, hogy az elsz6llit6s a telitoddskor
halad6ktalanul megtort6nhessen,
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b. tcimegkozlekeddsi ritvonalon, ha a kontdner kihelyez6se csak a krizriti forgalom zavarils|yal
oldhat6 meg, az a) pontban foglaltak szerint kell elj6rni,

c. egy6b ritvonalakon a kontdnert a telit6ddst k<iveto 8 6r6n beliil el kell sz6llitani.

8. Ziildhullad6kra vonatkozri el6irr[sok

11.S

1. A kiizteriiletre kihelyezett gyijtotartiiy mell6 cimlesztett z<ildhullad6k kihelyez6se tilos.
2. Az avar 6s kerti hulladdk megsemmisit6se els6sorban helyben tcirtdn5 komposzt6l6ssal

tort6nhet.
3. A napi 6getdst 8-18 6ra, kiv6ve szombaton 17-20 6ra kciz<itti idoszakban lehet v6gezni sziraz

(csapad6kmentes) ds szdlcsendes idoben.

9. A kiizszolgriltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei.

12.$

(l) A kdzszolgiiltat6 koteles a rendelethatiiya al6 tartozS ingatlanon keletkezett hullad6kot
az e rendeletben eloirt szab6lyok szerint rendszeresen osszegytijteni 6s elsziillitani a kijeldlt,
hullad6kkezelo kdzpontba, illetve annak 6rtalmatlanittlsdr6l a mindenkor hat6lyos
kdmyezetv6delmi jogszab6lyoknak megfelelo m6don gondoskodni.

(2) A szolg6ltat6 koteles az esetleges j6ratkimarad6sokat halad6ktalanul24 orin beltil, vagy
az akadiiy e thiirit6s 6t k<i v eto en azomal p 6to ln i.

(3) A b6relheto kont6ner karbantartiis6t, felujft6s6t 6s sziiks6g szerinti kicserdl6s6t kiilcin
irrisbeliszerzbdesalapjinaklzszolgitltatovegzi.

(4) A szolg6ltat6 kriteles a gytijtoed6ny kitirit6s6t kim6leteset, az elv6rhat6 gondoss6ggal
vegezni.

(5) A hullad6k elsz6llitrlsa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a hullad6k a

szrlllit6j6rmtibe t6rt6no iirit6sekor, illet6leg a szflllitits folyam6n ne sz6r6djon, 6s m6s
kcirnyezetterheldst se id6zzen elo.

(6) A gytijtoeddnyben okozott k6rt a szolg6ltat6 t6rit6smentesen kciteles kijavitani,ha a

kiirokoziis neki felr6hat6 okb6l kovetkezett be. A szolg6ltat6 kriteles az ebb6l eredo
karbantart6si munka 6s javit6s idotartam6ra helyettesito gyrijtoed6nyt biztositani. Ha a

k6rokoz6s nem r6hat6 fel a szolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v6lt gyrijtoed6ny javit6sa,
p 6tl ii s a, i I I etve c s e r6j e az ingatlanhaszniiSt terhe I i.

10. Lomtalanitr{s

13.S

(1) A lomtalanit6s megszervezesdrol 6s lebonyolitrisrir6l a kozszolgiitato dvente egy
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alkalommal, a kcizszolg6ltat6s keretdben, ktkin dij felsz6mitrisa ndlkiil gondoskodik.

(2) A hullad6kot az ingatlanhasznirl6 a szolg6ltat6 iital hirdetm6ny tttjfin elozetesen

megjekilt helyen 6s idopontban helyezheti ki elsz6llit6s c6lj6b6l.

(3) Az elsz6llftand6 hullad6kot rigy kell elhelyezni a kcizteriileten, hogy a j6rmti- 6s a
gyalogosforgalmat ne akad61yo77a, a begytijto sz6llit6eszkoz iitalj6l megkozelitheto legyen, a

z<ildteriiletet 6s a n6v6nyzetet ne kiirositsa, tovrlbb6 ne j6rjon baleset vagy k6rokozSs

vesz6lydnek eloid6z6s6vel.

11. Kiizszolgfltatr[si dij

14.S

tzllt; A telepiildsi dnkormilnyzat a term6szetes szemdly ingatlanhasznttlokat mentesfti a
hullad6kgazdrilkod6si kozszolgrlltat6si dij megfizetese al6l, a dilat az cinkorminyzat t6riti meg.

12. A gazd6lkodd szervezetre vonatkozri kiiliin szabdlyok

1s.s.

l. Kdziiletek, c6gek tulajdonosai kdtelesek kcizvetleniil a Szolg6ltat6val szerzod6st k<itni a

keletke zett hul lad6kaik elsziilititsitr a.

lzlpl lz olyan gazd6lkod6 szewezetek amelyekn6l
keletkezett telepi.il6si hulladdkuk heti mennyis6ge nem
gyrij toed6nyben i s gytij thetik a hulladdkukat.

13. A sziineteltet6s 6s elkiiliinitett gyiijt6s szabrllyai

,,(2) A telepi.il6si

elkiilcinitetten kell

t+lro. Stsl

(1) Sztinetel a szolgiiltat6s ig6nybev6tele a bejelentestol sz6mitott legfeljebb I 6v idotartamra,
ha az, ir6sbeli kcizszolg6ltatisi szerzod6ssel rendelkezo ingatlanhasznii6 ket napt6ri h6napn6l
hosszabb ideig az ingatlant eletvitelszenien nem haszniija,6s az iiresed6s v6rhat6 idotartamdt
elozetesen ir6sban leadott nyilatkozattal bejelenti a kozszolg6ltat6nak. A sziineteltet6sre

vonatkoz6 igdnybejelent6s megismdtelhet6. A bejelent6sbe foglaltak val6s6gtartalm6t a
Kdzszolg6ltat6 ellenorizni jogosult. Ha az tngatlan a sztineteltet6si idotartam lej6rta el6tt rijra
lakott6 v6lik, annak t6ny6t az ingatlanhaszniiS kdteles legal6bb 3 nappal kor6bban a

Kdzszolgdltat6nak bej e lenteni.

A szi.ineteltet6sre vonatkoz6 ig6nyt legal6bb nyolc nappal a szi.inetel6s kiv6nt kezdo idoponda

elott, az ingatlanhaszniio ir6sban koteles bejelenteni akozszolgitltat6nak.

a hdnartdsban 6s a viilalkoz6sban
haladja meg a ll0 litert, egyazon

iiveg-, mtianyag, fdm- 6s zcildhullad6kot a vegyes hulladdktol
Az elktildnitetten gytijtcitt papir-, fem-, ds mrianyag hulladdkot

papir-,
gytijteni.
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tartalmazo gytijtoed6nyben z<ildhullad6kot 6s tiveghullad6kot elhelyezni nem lehet.

(3) Az elktil<initetten gytijtott hullad6kot a kdzszolgrlltat6 hullad6kgytijto szigeteken es

hullad6kgytijto udvarb an veszi itt.

(4) Az elktikjnitetten gytijtiitt hullad6k a kozszolgitltat6 itltal izemeltetett hullad6kgytijt6
pontra, hulladdkgytijto udvarba, 6tv6teli helyre, vagy a k<izszolgiitatis kcir6be tartozo
hullad6kot kezeliS hullad6kkezelo l6tesitmdnybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,
vagy kiilon gyrijtoed6nyben elhely ezheto.

(5) A teleptil6s lakosai rdszere ig6nybe veheto hullad6kudvarr6l a kozszolgiitat6 a helyben
szok6sos m6don 6s honlapj6n tiljekoztatirst nyrijt. A nyitva tart6s rendj6t, a hullad6kudvarban
gytijtheto egyes hullad6kokra 6s a hulladdkudvar ig6nybev6teli m6djara 6s a mennyis6gi
korl6tokra vonatkoz6 tirjekoztathst a Kcizszolgiitato a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban
kozzdteszi.

(6) A Kozszolgiitato a hulladdkudvar i.izemeltet6si szabiiyzatitban meghatirozza a

term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 iital a hullad6kudvarban elhelyezheto hullad6kok
mennyis6g6t. A termdszetes szemdly ingatlanhaszn|l6 e jog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a

hul lad6kgazdSlko ddsi kd zszolgSltat6si dij at me gfi zette. "

14. Zhr6 rendelkez6s

17.S

(1) A rendelet kihirdetdse napj6n
()(II. I 3 . ) cinkorm 6ny zatr rendelet.

l6p hat6lyba, egyidejrileg hatiiyfit veszti a 1712002.

Schfn Mriria
polgSrmester

Zirad0k:

Hajas Endre

iegyz6

1t8

A rendelet kihirdetdsdnek napja: 2015.dprilis 15.
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Hajas Endre
jegyz6

M6dositotta a 1012016.(IX. 16.) d.r. l.$-a.

M6dositotta a 1012016.(IX. 1 3.) 6.r. 2.$-a.

Hat6lyon kivtil helyezte a 1012016.(IX.16.) o.r. 4.$-a.

M6dositotta a 1012016.(IX. 16.) o.r. 3.$-a.

Kieg6szitette a | 5 12016.(XII.29.) 6.r.
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