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Hobol Krizsdg Onkorm6nyzat k6pvisel<i testtiler 6,nek 412015 (III.l2..)
a hulladdkgazd6lkod6si krizszolg6ltat6sr6l

Hob ol K iizs6g 0 n korm 6ny zat K 6pvis el6-testiilet6n ek
412015.QII. 12.) sz. rendelete
a hulladdkgazddlkodfsi kiizszolgiltatisr6l

Hobol Kdzs6g Kdpviselci-testiilete a hulladdkr6l sz6lo 2012.6vi CLXXXV. torv6ny 88. g

(4) bekezddsben kapott felhatalmaz6s alapj6n, Magyarorszhghelyi dnkorm6nyzatair61 sz6lo
20ll.6vi CLXXXD(. torvdny 13. $ (l) bekezdds 19. pontj6ban 6s a hullad6kr6l sz6lo 2012.
6vi CLXXXV. torv6ny 35. $ (1) bekezddsben foglalt feladatkdr6ben elj6rva a k6vetkezoket
rendeli el.

I. fejezet
Altakinos rendelkez6sek
1.$

(1) A rendelet hatilya Hobol kozsdg kdzigazgatdsi teriiletdn a hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolgirltat6sba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6l6ira (a
tov6bbiakban egy0tt: ingatlantulajdonos) terjed ki. A hulladdkgazd6lkod6si k6zszolg 6ltat6s
a telepril6s teljes kozigazgat6si tertiletdre kite{ed.

(2) Akdzszolgdltat6s
a) u ingatlanon osszegytijtcitt teleptildsi hulladdk (a tov6bbiakban: hullad6k) rendszeres

elszfilitdsira,
b) a hulladdk 6rtalmatlanitiis6t, hasznosit6s6t szolg6lo ldtesitmdny mtik6dtetds6re,
c) a begytijtdtt hullad6k 5rtalmatlanit6sra eslvagy hasznosit6sra tortdn6 6tad6s6ra,
d) a hullad6kgfijt6 szigetre telepitett gyrijt6ed6nyben elhelyezett telepiil6si hulladdk

e I s z6l I i t6s 6ra, kd rn ye zetdnek ti sztdntartis 6r a
e) az ingatlanon keletkez6 nagydarabos ds a lomtalanft6s kdrdbe vont lom hulladdk

gyrijtdsdre ds sz6llit6s6ra
terl'ed ki.
(3) Az cinkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st a D6l-Dun6nruli

Hulladdkkezel6 Nonprofit Kft-vel, mint kcizs zolgilltatoval (a tovaUUiatban: k6zs zolgiitato)
kotott hulladdkgazdillkoditsi kcizszolgSltat6si szerzoddst ftj6n biaosftja

2.$



A rendszeres hulladdksz6llit6sba bevont tertileten a termdszetes szemdly

ingatlantulajdonos ds a kozszolg6ltat6s igdnybevdteldre kdtelezett gazd6lkod6 szewezet

kdteles a kdzszolg6ltat6st ig6nybe venni. Azok a gazd6lkodo szervezetek, amelyek

termdszetes szemdly tulajdonhban 16vd ingatlanban mrikddnek - felt6ve, hogy a gazd6lkod6

tev6kenys eg 6ltal hullad6k nem keletkezik, 6s a termdszetes szem6ly ingatlantulajdonos a

kdzszolg6ltat6st ig6nybe veszi - mentestilnek a kdzszolgirltat6si kotelezetts6gt6l.

3.$

Az onkorm6nyzat es a kdzszol gilltato a teleptildsi hulladdkkal kapcsolatos tevdkenyseg

ell6t6s6r61 r6szletes kozszolg6ltat6si szerz6ddsben 6llapodnak ffi€8, amely tartalmazza a

tev6kenys6g ell6tas6nak hat6rnapjait 6s id6tartam6t is.

tr. fejezet
A kiizszolsiltatis ell6t6sinak rendie 6s m6dia

1. A kiizs zolghltat6 kiizszolgiltatissal kapcsolatos jogai 6s kiitelezetts6gei

4.$

(1) A kdzszolg6ltat6

a) uingatlanon keletkezett hulladdk begytijtds6r6l heti egy alkalomrnal,

b) a szelektiv gfijt6szigeteken elhelyezett gyujt6ed6nyek iirit6s6r5t sztiksdg szerint, de

havonta legal6bb kett6 alkalommal koteles gondoskodni.

(2) A begyrijt6s rendjdnek rdszlet szabillyait (ritvonal, sz6llit6si nap) a kozszolgitltato az

onkorm6n y zattal e gy edetett m6 d on 6l I ap i tj a me g.

v6ltoz6sokr6l a kozszolgiiltat6 az

nappal - ir6sban, YIEY hirdetmenY
A szillliths id6pontj6ban bekdvetkezett

ingatlantulajdonost - a v6ltoz6s bekovetkezte el6tt l5

irtj 5n kdteles t6j 6koztatni.

s.$

(1) A kozszolg6ltat6 a hullad6kkezeldsi kdzszolgirltat6s keretdben a hulladek

elsz6llitas 6t tregfagadhatj a, ha:

a) a szerzciddst6l elt6r6 m6retri t6rol6ed6ny eset6n,

b) a hullad6k nem szabvanyos, zdrt t6rol6ed6nyben, a tdbblethullad6k nem a

ko zszo I g6ltat6t6l v6s 6rolt j elzett zs 6kb an keri'il kihelyezd sre,

c) a gyrijtoeddnyben a telepi.ildsi szililrd hullad6k kor6be nem tartoz6 anyag kertilt

elhelyeiirrl 6t. fon6 hamu, k6- 6s 6pit6si tormel6k, 6llati tetern, mar6, mergezo anyag,

elektronikai hultad6k, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyuldkony vagy robban6 anyag'

nagyobb terjedelmti vaw srilyu targyf, amely veszelyezteti a hullad6kszillrithssal foglalkozo

(3)



alkalrrnzott egdszs6get, vagy megrong6lhatja a gyrijt<iberendez6st, illetve irtahtntlanit6sa
sor6n veszely ezteti a korn yezetet,

d) vary kdriildtte szabillytalanul annak mozgatdsdt 6s i.irit6s6t akad6lyoz6 m6don
tdbblethulladdk keriilt kihelyezdsre,

e) a t6rol6eddny mozgatilsakor a kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lezdrt, illetve sdrtilt
eddny)

f) a kcizszolgiiltat6 a t6rol6ed6nyt j6rmriv6vel 6nhib6j6n kivtil nem tudja megk6zeliteni
vagy az edenyzet mozgatdsa akadSlyozott.
(2) Az (1) bekezd6sben meghatdrozott esetekben a kiizszolgilltato az

ingatlantulajdonost ir6sban, haladdktalanul 6rtesiti a hulladdk elsz6llit6sa megtagad6s6nak
t6nydrdl ds ok6r61. Azingatlantulajdonos kdteles a megtagaddshozvezeto okot vagy okokat
megsztintetni, illet6leg a megsztintetdsrdl gondoskodni.
(3) A hulladdk elszfuIlitdsSnak (l) bekezd6sben meghathrozott okb6l t6rt6n6

megtagaddsa az ingatlanhasznilo kdzszolgSltat6si dijfizetdsi kdtelezetts6gdt nem 6rinti.
(4) Az tiritdsi mtivelet sor6n kisz6r6dott hulladdkot kcizszolg6ltat6 a begyrijtdsi

folyamat megszakithsfval, kdsedelem n6lkiil, marad6ktalanul kdteles feltakaritani.

6.$

Az onkorm6nyzat biztositja a kdzszolgilltato javaslata alapjin a kozteriilet ingyenes
hasmfiatdt a gytijt6eddnyek 6s gyrijt6szigetek kihelyezds6hez, tfuro\ilsdhoz, 6s
megkdzelitds6hez.

7.$

(l) A nagydarabos hullad6k szewezett gyrijt6s6r61 ds elsz6llit6sir6l (lomtalanitds)
dvente egy alkalommal a kozszolgdltatl az ilItala meghirdetett lomtalanft6si id6szak alatt
tdritdsmentesen gondoskodik.
(2) A lomtalanit6s id6pond6r6l akdzszolgiitat6 minimum egy h6ttel kordbban 6rtesiti a

lakoss6got.

(3) A lomtalanit6s sor6n a kdzszolgilltato kizftrSlag a nem veszdlyes nagydarabos
hul laddko t szilllitj a eI "

2. Az ingatlanhaszn6l6 kiizszolgriltatissal kapcsolatos jogai 6s kiitelezetts6gei
8.S

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlan teriiletdn kdpz6di5 hulladdkot az ingatlaniln
hulladdkfajt6k szerint elkiildnitetten gyrijti, 6s

a) a vegyes hulladdkot a kdzszolgirltat6nak rendszeresen 6tadja,



b) a papir-, iiveg- 6s mrianyag hullad6kot a hullad6kgfijt6 szigeten elhelyezett megfelel6
gytij t6ed6nyb e helyezi,

(2) A hulladdk gyfijtes6re szolg6l6 gytijt6eddny, illetve annak p6tl6s6t aZ

ingatlantulajdonos koteles biztositani.
(3) A hullad6k kdzszolgilltat6nak tort6n6 (1) bekezd6s a) pont szerinti 6tad6sa a

gyrijt6ed6ny kdztertiletre helyezds6vel tdrtdnik A gfijt6ed6nyt a sz6llit6st megel6z6 nap 18

6r6t61, a szillliths napjdn legk6s6bb 6 6riig kell kihelyemi,6s a sz6llitds napj6n legkds6bb

2l ordiga kozteriiletr6l el kell t6volitani.

e.$
(I) At ingatlantulajdonos a gyrijtried6nyben az ingatlanon keletkez6 hullad6kot tdmdritds

n6lktil, irry helyezheti el, hogy annak fedele zhrhato leryen, valamint az ahtlladdksz6llit6s
sor6n a kcizszol g6ltat6 alkalnnzottainak egdszsdg6t, testi 6ps6gdt ne veszdlyeztesse, a g6pi

tiritdst ne akad6lyozzU azrjrrttl berendezdst ne k6rositsa.

(2)A gyrijt6ed6nybe tilos mdrgez6, vesz6lyes, robban6 vagy olyan hullad6kot rakni, amely

a kiiiritdssel foglalkoz6 dolgozok egdszs6gdt, testi 6ps6g6t vary 61et6t veszelyeil.eti, vagy

begyrijtdse sor6n a gdpkocsi mriszaki berendez6s6ben rong6l6d6st idezhet el6,

itrtalmatlanithsa/hasnrosit6sa sor6n veszelyezteti a kdrnyezetet, vagy az

furtalnntlanit6lhasznosit6telepmtiszakiberendezdseit.
(3) A gyrijt6ed6ny folyamatos tiszt6ntartfsa az ingatlan tulajdonos6nak a feladata. A

gyr,ijt6eddnyt szi.iks6g szerint, de legal6bb 6vente kdt alkalommal ki kell tisztitani 6s

fert6tleniteni.
(4) A kdaer[letre kihelyezett gyujt6eddny nem akadillyozhatja a j6rmti 6s ryalogos

forgalmat, 6s elhelyezdse ery6bk6nt sem j6rhat baleset vagy kdrokozds veszdly6nek

el6iddz6s6vel.

(5) Tilos a gyrijt6eddny korny6k6t, megkdzelit6si ritvonal6t tfurgyak elhelyezds6vel vagy

parkolo gdpj6rmrivel oly m6don elz6mi, amely a gyujt6ed6nynek a gyakorlatban kialakult
m6don tdrt6n6 tiritds6t akadillvozza.

10.$

(1)A kozszolg6ltat6sban rendszeresitett gfijt6eddnyek kdziil az ingatlantulajdonos
v6lasztja ki.
(2) A szerzoddtt iirtartalmir ed6nyzetben elhelyezhet6 hulladdkmennyisdget

alkalomszenien meghalado hulladdkkizhrolag ak6zszolg6ltatot6l v6s6rolt jelzdssel ell6tott
zs6kban helyezhet6 el. Ajelzettzsitktratartaknazzaahullad6k elsz6llit6s6nak, kezel6s6nek

6s 6rtalmatlanit6s6nak kdlts6g6t. Amennyiben a tobblet veryes hullad6k elhelyezdse nem a

jelzdssel ell6tott zsdkban ker0l kihelyezdsre, irry a kdzszolghltat6 a tobblethulladdk

e 1 s z61 1 it6s 6t me glagadj a.

11.$



(l) A klzszolgilltat6s igdnybe v6tel6re egdsz 6vben kdtelezett, a tirol6ed6nyt egyediil
haszn6l6, ir6sbeli kozszolgdltat6si szerz6d6ssel rendelkez6 ingatlantulajdonos a
kdzszolgdltat6s sztineteltet6sdt a bejelentdst6l szdmitott legfeljebb 1 6v id6tartarnra ir6sban
kdrheti, amennyiben ingatlan6t k6t naptdri h6napn6l hosszabb ideig nem haszn6lja. A
sziineteltetds idotartamhra az ingatlantulajdonos a bejelentdst k6vet6 id6ponttol
kezd6d6en mentesiil a dijfizet6si kdtelezettsdg al6l. A bejelent6st legkds6bb a
sztineteltetds meg-kezdeset megel6zo 8 munkanappal bezSr6lag, a kdzszolgilltat6 rdszdre
fr6sban, levdl, faxvagy e-mail fornlij6ban kell eljuttatni.
(2) Az (1) bekezd6sben foglalt bejelent6st a szerz6d6ses viszonyban 6116

i n gat I antu 1 aj dono s v aW me ghatalmazottj a t eheti me g.

(3)Az ingatlan tov6bbi lakatlansiiga eset6n a sztineteltetdsre vonatkoz6 bejelentds
legal6bb 8 munkanappal a sztineteltetds IejfurtaelStt - megismdtelhetri.

(4) A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalmSt a kdzszolgilltat6 ellen6rizri jogosult.
Amennyiben a klzszolgiltato meg6llapitja, hogy az ingatlantulajdonos sztineteltet6sre
vonatkoz6 nyilatkozata val6tlan, a sziineteltetdst visszavonja, a kiJzszo1g1ltat6si dij
vis szamen6leg egy os szegb en eseddkessd v6lik.

(5) Ha az ingatlan a sziineteltet6si iddtartam lejirta el6tt fjbol lakott6 v6lik, annak tenyet a
kdzszolgilltat6val szerzilddtt ingatlantulajdonos vagy me$tatalmazottja k6teles legalibb 3
nappal kor6bban akozszolg6ltatonak fr6sban adott nyilatkozattal bejelenteni.

III. fejezet
A ktizszolg{ltatfs diia
12.$

(1) A hulladekgazdillkod6si kozszolgdltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmri-
szabillyoz6si Hivatal javaslatdnak figyelembevdtel6vel a miniszter rendeleiben 6llapida meg.
(2) Az onkornllnyzat a magfnszemdlyek 6ltal fizetend6 drjat 6tv6\Ia1ja, a dijat a

term6s zetes szem6ly I ak6in gatl an tulaj dono s ok helyett me gfizeti.

13.$

(l) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, haszn6lati viszonyaiban viltozits krivetkezik be,
az ui tulajdonos vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegesen k6teles a viiltozirs
tenyet 15 napon behil ir6sban bejelenteni akozszolg6ltat6nak

(2) Az (1) bekezddsben foglalt bejelent6s megt6tel6ig - a bejelentds elmulaszt6sa eset6n a
bejelentdst kdvet6 honap l. napjiig - akdzszolgdltat6s dr16t a kor6bbi ingatlantulajdonos
kciteles megfizetni.

fV. fejezet



A szem6lVes adatok kezel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek

14.$

(1) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ig6nybev6teldre kdteles

ingatlantulajdonosokr6l a kozszolgilltato nyilv6ntart6st vezet az azonosit6shhoz sziiks6ges

adatok felttintet6s6vel.

(2)A klzszolgilltato a szem6lyes adat kezel6se sor6n kdteles az inform6ci6s

6nrendelkezdsi jogrol 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 201I. 6vi CXtr. tdrvdny

rendelkez6seinek megfelel6en elj 6rni.

V. fejezet
Hatilvba l6Ptet6 rendelkez6sek

16. $

(1) A rendelet a kihirdetes6t k6vet6 napon l6p hat6lyba, kihirdet6s6r6l a jegyzo a helyben

szok6sos m6don gondoskodik.

(2)Hat6ly6tveszti a912002 (xtr.18.) OK sz. rendelet onkorm6nyzati rendelet'

Hobol .2015. m6rcius 12.

Nagy Balfzs

Kihirdetve:

polgSrmester

Hobol "2015. m6rcius 12.

Mecseki P6ter

Mecseki P6ter
Jegyzo

jegyzo


