
MHK JogszabQly szolgQltatQs

Hirics K<izs6g OnkormdnyzatKlpviselo-testtilet6nek 912016. (XI1.27.) <inkorm6nyzati rendelete
az cinkorm 6ny zati hullad6kgazd6lkodrisi krizfeladatr6l.

Hirics K<izs6g 0nkorm6nyzataKepviselo-testi.ilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
trirv6ny 88.$ (4) bekezd6se a)-b) 6s d) pond6ban meghatdrozott felhatalmazis alapj(n, az

Alaptdrv6ny 32. cikk (l) bekezd6s a) pontj6ban, Magyarorszitg helyi dnkorminyzatair6l sz6l6

2011. 6vi CLXXXIX. tv. 13.$ (l) bekezd6s 19. pontj6ban, a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrvdny 34. $ (8) bekezd6s6ben, 35. $-iiban, 39. $ (2) bekezd6s6ben meghat6rozott

feladatkcir6ben elj6rva a krivetkezoket rendeli el:

Bevezet6 rendelkez6s

1.S A kdpviselo-testtilet annak 6rdek6ben, hogy a jogszabrilyokban meghat6rozott
dnkormiinyzati hullad6kgazd6lkod6si k<jzfeladatait a korszerfi kcirnyezetv6delem
k<ivetelm6nyei szerint teljesitse, drv6nyesiteni kivrlnja a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
torvdnyben (a tov6bbiakban: Ht.) rogzitett elveket, 6s a jelen rendeletben foglaltak szerint
teleptil6si hullad6k keze16s6re kdtelezoen ell6tand6 ds ig6nybe veendri <inkorm6nyzati
hullad6kgazd6lkodrlsi kcjzfeladatot v 6gez.

A rendelet hatflya

2.$ (1) A rendelet titrgyi hatiiya a kdzszolgiltat6 sziilitS eszkozehez rendszeresitett
gyrijttied6nyben, vagy egy6b m6don, a kdzteriileten vagy ingatlanon gyrijt6tt 6s a
kdzszolg6ltat6 rendelkez6sdre bocs6tott telepiil6si hullad6k 6tv6tel6vel, gytijt6s6vel,
sziilitirsi..val 6s elhelyezes6vel risszefliggo <inkorm6nyzati hullad6kgazdrilkod6si kcizfeladat
teljes krir6re terjed ki

(2) E rendelet t6rgyi hatiiya nem terjed ki
- a termeldsi hullad6kra,
- ahdnartitsi veszdlyes hulladdk kivdtel6vel a veszdlyes hullad6k gytijt6s6re, 6tv6tel6re,

sziilitirsitr a 6s kezeld s6re,

- aziilatt eredetti hullad6kra
- 6pit6si-bontasi hullad6kra.

(3) A rendelet teri.ileti hatiiya Hirics teleptil6s kdzigazgatrisi tertilet6re terjed ki.
(4) A rendelet szem6lyi hatiiya kiterjed a teleptildsi hullad6k 5tvdteldre, gyrijt6s6re,

sziilitdsira 6s kezel6s6re iriinyul6 <inkorminyzati hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladatot ell6t6
szolg6ltat6ra, valamint Hirics teleptilds teri.iletdn a szolg6ltat5st ig6nybe vevo ingatlanok azon
tulajdonosaira, vagyonkezeloj6re vagy egy6b jogcfmen haszn6l6ra (a tov6bbiakban:
ingatlantulaj donos), ahol a telepi.il6si hullad6k keletkezik.

A kiizfeladat ellftdsr[nak rendje 6s mr6dja

3.$ (l) A k6pviselo-testtilet jelen rendeletben foglaltak szerint dnkorm6nyzati
hulladekgazdrilkod6si k<jzfeladatot; igy a telepiil6si hullad6k rendszeres gytijt6sdt, elsz6llit6s6t,
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kezel6s6t - kcizszolgriltat6si szerzod6s alapj6n - kdzszolgitltat6 ritj6n kida el.

(2) A teleptil6si hulladdk elszillitdstr6l 6s 6rtalmatlanitiis cdlj6b6l trjrt6no elhelyez6sdr6l - e
rendeletben szabiiyozott m6don - az ingatlantulajdonos a szolgiiltat6s ig6nybev6tele utjan
koteles gondoskodni.

A kiizszolg iltatS m egn evez6s e

4.$ A 3.$ (l) bekezd6sben meghat6rozott onkormdnyzati hulladdkgazd6lkodrisi kozfeladat
ellitilsdhoz kapcsol6d6 hulladdkgazd6lkodrisi klzszolg{,ltatiist a D6l-Dun6ntrili Kommun6lis
Szolgriltat6 Nonprofit Korl6tolt Felelossdgti T6rsas6g (7632 P6cs, Sikl6si ft 52.) (a
tov6bbiakban : kd zs zo I gdltat6) v 6 gzi.

A kiizszolghltatf jogai 6s ktitelezetts6gei

5.$ (l) A krjzszolgaltat6 az dnkormitnyzati hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat ellititsirhoz
kapcsol6d6 hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st az onkorm6nyzattal 6s a gazd6lkod6

szervezettel a 8.$ szerinti tartalommal kdtdtt szerzodds, a Ht., az Orsz6gos

Hullad6kgazd6lkodrlsi Kdzszolg6ltat6si Terv, valamint e rendeletben foglaltak szerint k<jteles

elLitni.
(2) A telepiil6si hullad6k <isszegyrijtese, elsz6llit6sa hetente egy alkalommal t<irt6nik a

ko zszol g6ltat6 6ltal elore me gh atdr ozott idopontban.

(3) A gazd6lkod6 szervezetekre aziitaluk kotott egyedi szerzod6sben foglaltak az ir6nyad6k.

(4) A kozszolgiitat6 evente egy alkalommal koteles lomtalanit6si akci6t szervezni az

onkorm6nyzattal elozetesen egyeztetett 6s a helyben szok6sos m6don kozzetett idopontban.

(5) A teleptildsi hullad6k gytijt6se 6s sziillit6sakiz6r6lag az e celra szolg6l6 sz6llit6j6rmtivel

v6gezheto, melynek sor6n a kozszolgiitat6nak gondoskodni kell arr6l, hogy a hullad6k - a

gyrijtoeddnynek a szallit6jarmiibe t6rt6no iirit6sekor, illetoleg a sziilit5s folyam6n - ne

sz6r6dhasson el, a kdrnyezetet ne szennyezze.

(6) Az iiritdsb6l vagy sziilit6sb6l eredo szennyezod6s eset6n a kcizszolgiitat6 a hullad6k

eltakarit6s6r6l, a tertiletszennyezod6s megsztintetes6rol, valamint az eredeti kdrnyezeti 6llapot

helyre6llit6s6r6l halad6ktalanul kdteles gondoskodni.

6.$ Amennyiben a kijelolt napon - b6rmely okb6l - a szdllitits elmarad, a kozszolgiltat6 a

sziilitirst a krivetkezo munkanapon k<jteles p6tolni.

7.$ (1) A kozszolg6ltat6 jogosult a teleptil6si hulladdk elsz6llit6sSt megtagadni, ha:

a. meg6llapithat6, hogy a gyiijtoeddnyben kihelyezett hulladdk az tirit6s, vagy a sz6llit6s sor6n a

sz6llit6st vegzo szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, egdszs6gdben, tov6bb6 a

szrillit6j6rmriben, annak berendez6s6ben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve a kezel6s

sor6n vesz6lyeztetheti a kcirnyezetet,

b. ha a kihelyezett gytijtoed6ny mergezo, robban6, folydkony, veszdlyes, vagy olyan anyagot

tartalmaz, amely a telepiildsi hullad6kkal egytitt nem gytijthet6, nem sziillithat6, nem

iirtalmatlanithat6 6s nem minostl telepiil6si hullad6knak.

(2) A kcizszolg6ltat6 kdteles a gyrijtoed6ny kiiirit6s6t kim6letesen az elv6rhat6 gondoss6ggal
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v€,gezni.

(3) A gytijtoed6nyben okozott k6rt a kdzszolgfiltat6 t6rit6smentesen kciteles kijavitani, ha a
kiirokoziis neki felr6hat6 okb6l kovetkezett be. A kozszolgiitat6 k<iteles az ebbol eredo

karbantart6si munka 6s javit6s idotartamira helyettesito gyijtt5ed6nyt biztositani.
( ) Ha akhrokozbs nem r6hat6 fel a kdzszolg6ltat6nak, ahasznSlhatatlann6 v6lt gytijtoed6ny

javit6sa, p6tl6sa, vagy cser6j e azingatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulaj don o s j o ga i 6s kiite I ezetts 6 gei

8.S (1) Azingatlantulajdonos koteles azingatlantin keletkezo teleptil6si hullad6kot

a) a legkisebb m6rt6krire szoritani;

b) az elszitllit6sra val6 6tv6telig gyrijteni, t6rolni, ennek soriin megfelelo gondoss6ggal elj6rni
annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t, egdszs6g6t 6s a j6 kcirnyezetet ne

veszelyeilesse, a term6szetes 6s 6pitett kornyezetet ne szennyezze, a ndv6ny-6s 6llatvil6got ne

kiirositsa, a kcizrendet 6s kdzbiaons6got ne zavarja,

c) az elszirllit6s napjrin - reggel - azingatlan elotti ritszakasz melletti kdzteriiletre kihelyezni

oly m6don, hogy az akozleked6s biztons6g6t ne veszelyeilesse, a ktiztertiletet ne szennyezze,

abban kilrt ne tegyen.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles az ingatlan5n keletkez6 telepi.ildsi hulladdk kezellsere az

<inkorm6nyzat iital szervezett kozfeladat ell6trlst ig6nybe venni

(3) A hullad6k kciztertileten tdrt6no t6rol6sa, illetve elhelyezdse tilos 5.$ (2) bekezdesben

foglaltakon kiviili idopontban, kiv6ve a lomtalanit6s idopontj 6ban.

(4) Az elsz6llit6sra vhr6 hullad6kot csak a kozszolgiitat6 sziilit6eszk<iz6hez rendszeresitett
gytijtoedenyben, az azt meghalad6 mennyis6get mtianyagzs6kban lehet kihelyezni.

(5) A (4) bekezd6sben foglalt eloir6sokt6l elt6roen kihelyezett hullad6k elszSllit6sdt a

kozszolg6ltat6 megtagadhatj a.

(6) Az rinkorm6nyzat itltal kdzpontilag beszeruett 6s ingyenesen a lakoss5g rendelkez6s6re

bocs6tott 120 literes szabv6ny gytijt6ed6nyek tiszt6ntart6siir6l, fertotlenit6s6rol, 6llag6nak
meg6v6siir6l a haszn6l6 koteles gondoskodni.

9.$ A koaeriileten az i.irft6s c6lj6b6l kihelyezett gytijto ed6nyben l6vo teleptil6si hulladdkot
v6logatni, kciztertiletre kisz6rni, valamint m5snak a gyrijt6ed6ny6be - annak enged6lye n6lktil -
hulladdkot elhelyezni tilos.

10.$ Tilos a gyrijtoed6nybe foly6kony, m6rgezo, ttiz-6s robbaniisvesz6lyes anyagot, 6llati
tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyemi, amely a kdzszolg6ltat6st vegzo szem6lyek 6letdt,

testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t vesz6lyezteti, a szrlllit6 j6rmriben vagy berendez6s6ben kiirt okoz.

Az iinkorminyzati hullad6kgazdflkodisi kiizfeladat elL{trisdra vonatkozri szerz6d6s

egyes tartalmi elemei

11.$ Az rinkorm6nyzatvagy gazd6lkod6 szewezet 6s a kcizszolgdltat6 kozotti szerzod6snek

tartalmaznia kell:

a. a szeruod6 felek megnevez6s6t, azonosit6 adatait,
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b. a kozszolgriltat6s ig6nybev6tel6nek idotartam6t,

c. az <inkormenyzat hullad6kgazd6lkod5si kozfeladat szervezett 6s rendszeres elv6gzds6re

ir6nyul6 k<itelezettsdg v61lal6s6t,

d. az iirit6s gyakoris6g6t, valamint idopontj6t,
e. a szolgdltatdsi dij megrlllapit6s6nak alapjat (a gyiijt6 ed6ny egyszeri iirit6se, illetve az

elsz6llitSsra ittvett hulladdk terfogat szerinti meghat6rozSsa), M abban bekcivetkezo

v6ltoz6sokkal kapcsolatos bejelent6si kdtelezettsdget,

f . a szerzod6s m6dosit6s6nak, felmond5silnak felt6teleit.

A kiizszolgfltatfs dija

12.$ (1) Az dnkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ellitirsithoz kapcsol6d6

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s ig6nybev6tel66rt az ingatlantulajdonos a Koordindl6
szew reszlre kdzszolg6ltat6si dijat kriteles fizetni.

(2) A krizszolgiitatisi dijat a Koordiniil6 szerv 6ltal ki6llitott sz6mla kezhezvdtel6t krivet6en,

a sz6ml6ban feltiintetett fizetdsi hat6ridoig kell kiegyenliteni.
(3) Ha az ingatlantulajdonos a jogszenien meg6llapitott 6s kiszirmlflzott dijat nem fizeti meg

6s dijh6tral6ka keletkezik, akkor a Koordin6l6 szerv a 30 napon beltil ktilddtt fizet6si
felsz6lit6sert jogosult az adminisztrirci6s dijat kisz6ml6zni az ingatlantulajdonos r6sz6re. Ha a
szdmla kiegyenlit6sdre a felsz6lit6s d6tum6t kcivetoen keriil sor, a befizetett osszeg eloszor az

adminisztr6ci6s dijjal szemben keriil elszdmol6sra, a fennmarad6 dsszeggel pedig a

kozszolgiltat6si dij hritraldkot c sokkenti a Koordin6l6 szerv.

$) Az egysdgnyi dijt6tel a gyujtoed6nyben elsz6llit6sra 6tvett hullad6k - gytijtoedenyhez
igazodo t6rfogata szerint meghatdrozott - egyszeri tirites havi dija.

(5) Termdszetes szem6lyek eset6ben a kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6t az onkormfinyzat
6tviilalja.

13.$ Az ingatlan rij tulajdonosa - tulajdonos v6ltoz6s eset6n - aviitozitst 15 napon beltil
kciteles a k6zds hivatalban irSsban bejelenteni.

l4.S (1) Sztineteltetheto a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitatiis ig6nybev6tele azokon az

ingatlanokon, amelyeken folyamatosan, legal6bb 90 napig senki sem tart6zkodik, 6s hullad6k
nem keletkezik.

(2) Az ingatlantulajdonos a sziineteltet6sre vonatkoz6 igdny6t koteles iriisban bejelenteni a

kcizcis hivatalba, a sziineteltet6s kezdo idopontja el6tt, legal6bb 30 nappal.

A lomtalanitf s szab{lyai

15.$ A lomtalanit6s megszervezds6rol 6s lebonyolit6s6r6l a k<izszolg6ltat6 6vi egy

alkalommal - ktildn dij felsz6mitilsa - ndlkiil gondoskodik.

A teleptildsi hullad6kot az ingatlantulajdonos a kdzszolgdltato 6ltal elozetesen megjelolt
idopontban - a 6.$ (1) bekezd6s c) pontj6ban foglalt eloir6soknak megfeleloen - helyezheti ki.

4t5

Elkiiliinitett hullad6kgyiijt6sre vonatkozri szab{lyok
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16.$ (1) A teleptil6s kozigazgat6si tertilet6n alkalmazott szelektiv hullad6kgyrijt6si m6dok:
- hulladdkgyrijto szigeteken vegzett szelektiv gyrijt6s

-akozszolgilltatialtalhizhozmenoszelektivhullad6kgytijt6s
(2) A hullad6kgyujto sziget papir-, mtianyag- 6s tiveghullad6k elhelyez6s6re alkalmas.
(3) A kont6nerbe csak az azon megjelcilt hullad6kfajta helyezhetri el.
(4) A kont6nerek kcirnyezet6ben hulladdk elhelyez6se tilos.
(5) A hlzhoz men6 szelektiv hullad6kgyrijt6s sor6n az ingatlantulajdonos a teleptil6si

hulladdk reszetkepezo elkiilcinitetten gyrijtritt hullad6kot iitetszo zsiikban gytijti.
Az e lki.ilcinitetten gytij tott, rij rahaszno sithat6 hullad6k :

a) papir,

b) mtianyag,

c) tiveg

17.S (l) Az elkiildnitetten gyrijtcitt hullad6k akozszolgirltat6 6ltal iizemeltetett hullad6kgytijto
pontra, hullad6kgytijto udvarba, 6tv6teli helyre, vagy a krizszolgiltatils kcir6be tartoz6
hulladdkot kezelo hulladdkkezelo ldtesitm6nybe is sziillithat6, ds ott a jogosultnak iitadhat6,
vagy kiilcin gytij t6ed6nyben elhelye zheto.

(2) A teleptil6s lakosai reszere igdnybe veheto hullad6kudvarr6l a kdzszolgirltat6 a helyben
szokiisos m6don 6s a honlapj 6ntajekoilat6st nyrijt. A nyitva tartiis rendj6t, a hulladdkudvarban
gytijthet6 egyes hulladdkokra es a hulladekudvar ig6nybev6teli m6djrira 6s a mennyis6gi
korldtokra vonatkoz6 ti$ekoztatitst a kcizszolgriltat6 a honlapj6n 6s a hulladekudvarban
kozzeteszi.

(3) A kdzszolgiitatS a hulladdkudvar i.izemeltet6si szabiiyzatihan meghatdrozza a
term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio iltal a hulladdkudvarban elhelyezhet6 hullad6kok
mennyis6gdt. A term6szetes szemdly ingatlanhaszntio e jog6t csak rigy gyakorolhatj a, ha a
hul lad6kgazd6lko d6s i k<izszo I g6ltatrisi dij at me gfrzette.

Z616 rendelkez6sek

18.$ (1) E rendelet 2017.janu6r l napj6n l6p hat6lyba.
(2)Hatalyfit veszti a hullad6kkezeldsi kozszolgl,ltat6sr6l sz6lo 812002. (XII.13.) rendelet.
(3) A rendelet kihirdet6sdrol a jegyzo gondoskodik.

Hirics, 2016. december 20.

B<ide Lajos

polg6rmester
Dr. T6th Attila

jegyz6
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