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Ib afa Kiizs6g Onkormin yzatinak
lll2002 (XII. 18/ szrimf rendelete

,, A hullad6kkezel6si kiizszolgiltatfsr6l,,
(egys6ges szerkezetb en 1212005 (KI.l.) sz6mf rendelettel.)

Ibafa kozsdgi Onkormdnyzat Kdpviselotesttilet a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi
XLIII.Iv. /tovfbbiakban: Hgt/ 23.$-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n 6s a telepiil6si
hulladdkkezeldsi k<izszolg6lati dij meg6llapitds6nak r6szletes szabillyairol sz6l6 24212000
(XII.23.) Korm. sz6mir rendelet (a tovdbbiakban: R) rendelkez6seire figyelemm el az alibbi
rendeletet alkotja:

I. fejezet

Altalinos rendelkez6sek

1. $.

/l/ A rendelet cdlja azoknak a helyi szabdlyoknak a megdllapit6sa, amelyek egyrdszt
biztosid6k az dnkormhnyzat a hulladdkkezeldssel dsszeftiggo feladatainak slinvonalas 6s
eredmdnyes vdgrehajt6s6t, miisrdszt meghathrozzilk akdzszolg6ltat6s elkitrlsiinak ds
igdnybevdtel6nek rendj 6t.

l2l Ahulladdkkezel6si kozszolg6ltat6s /tov6bbiakban: kdzszolg6ltatis/cdlja a k6ztisztas6g, a
teleptil6stisztasirybiztositiisa, a kozeg6szsdgtigy, valamint azepitettds term6szeti
kornyezet vddelme. A kotelezo kozszolgilltathsravonatkoz6 rendelkez6sek cdlja a
kdzszolg6ltat6s kisziimithat6, folyamatos 6s biztonsiigos ell6t6sa, a tev6kenys6g
ellenorizhet6sdge.

/3/ A rendelet teri.ileti hatillya a kdzsdg egeszkozigazgat6si tertilet6re kiterjed.

14/ A rendelet szem6lyi hatiiya a kozigazgat6si hat6ron beliil valamennyi ingatlan
tulajdonosra, kezelore vagy haszn6l6ra /a tovribbiakban: tulajdonos/ kiterjed ftiggetlentil
att6l, hogy a tulajdonos term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve nem jogi szem6lyisdggel
rendelkezS gazda s6gi szervezet.

15/ A rendelet tirgyi hat|lya kiterjed a kozs6g kozigazgat6si teriilet6n keletkez6 szil6rd
telepiil6si hulladdkokra.
Nem terjed ki a rendelet hat6lya a vesz6lyes hullad6kra 6s a foly6kony hullad6kra, illetve
az azol<kal kapcsolatos tevdkenys6gekre.

II. fejezet

Az dnkormdnyzat kduzolgdltatdssal kapcsolatos feladatai

*2.S.
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(l) Az <inkorm6nyzatazingatlantulajdonosoknil keletkez6 telepiildsi szil6rd hulladdk
kezeldsdre hullad6kkezel6si kdzszolg6ltatilst, szervez6st tart fenn. Feladata e tekintetben
kiil6ndsen:

a.) a helyi kozszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 telepiil6si szil6rd hulladdk rendszeres
begytijt6s6nek, elsz6llit6sdnak, 6rtalmatlanit6s6nak megszervez6se

b.) akozszolg6ltat6s ellilthsira a szolg6ltat6 kiv6lasztilsa, a szolg6ltat6val
szerz6d6s megkdt6se

c.) a k0zszolg6ltat6s dijira 6s a dijfizet6s rendj6nek meg6llapitiisa
d.) a teleptil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos feladatok megval6sit6sa sor6n a

hullad6kok hasznositds6nak, rijrahasznosit6s5nak 6s az ilrtalmatlanitand6
hullad6k mennyis6g6nek cstikkent6se 6rdekdben t6mogatj a a szelektiv
hulladdkgyrij td s sz6leskdni elterj es zt|set.

2.A.$.*

I I I Akdzszolg6ltat6s igdnybevdtele kotelezo. *

l2l Az Onkormanyzat kozigazgat6si teriilet6n a telepiil6si szil6rd hulladdk tisszegyiijt6se,

elsz6llitisa 6s 6rtalommentes elhelyezdse az <inkormhnyzat 6ltal szewezett a Kaposv6ri
V6rosgazd6lkod6si Rt. Kaposv6r, Cseri ft 16. sz. alatti telephellyel rendelkez6 vfllalkoz6
6ltal vlgzett kOztisztas6gi szolgilltaths rid6n tortdnik. Az osszegyrijtdtt szil6rd hulladdk
elhelyezdse 6s megsemmisit6se, a k<izszolg6ltat6si szerzod6s alapjin a csOkolyi lerak6ban
tcirt6nik. *

3.$.*

A krizszolg6ltat6 kriteless6ge az e rendeletben 6s a kdzszolg6ltat6si szerzrid6sben foglaltak
szerint - a krirnyezetv6delmi 6s egy6b jogszabflyi el6ir6sok megtart6s6val - a kdzszolg6ltat6s
ig6nybev6tel6re kdteles ingatlan tulajdonosokt6l:

a. ) a kOzszol g6ltat6s sz6llit6eszk ozelhez rendszeresitett 6 s illtala rende lkezdsre

bocs6tott gyrijt6ed6nyben vegyesen gyiijtotthhztarthsi hulladdk 6s h6ztart6si
hulladdkhoz hasonl6 jellegri 6s dsszet6telti hullad6k hhzhoz men6 jilrattal
tdrt6n6 rendszeres begyrijt6se 6s elsz6llit6sa.

b.) A kozszolg6ltat6 6ltal effe a cdlra biztositott sz6llit6eszktiz6n az ingatlanon
<isszegyrijtdtt 6s a kdzszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott nagy darabos,
lombtalanit6s k0r6be vont teleptl6si szil6rd hulladdk dvente egyszeri - a

kdzszolg6ltat6 illtalmeghathrozott id6pontban 6s helyen - tdrt6n6 begytijt6se
6s elsz6llit6sa, melyrol a lakoss6got el6zetesen thjekoztatni kell.

c.) a kdzteriileti hullad6knak akdzszolgilltat6 sz6llit6 eszk<izeihez rendszeresitett
gytij t6 ed6nyb e, va gy a kdzszolgilltat6 6ltal rendelkez6 sre b o c s 6tott m 6s

eszkozben, egyedi megrendel6s alapj6n tdrt6n6 alkalmi begyfijt6se 6s

elsz6llit6sa.
d.) A kdzszolg6ltat6 kdteles a kdpvisel6testi.ilet szimhra a ktizszolg6ltat6i

tev6kenysdgdr6l 6vente rdszletes besz6mol6t, valamint kdlts6gelsz6molAst
k6sziteni, a kcizszolgiltat6si tevdkenys6g 6ves 6rt6kel6s6hez.
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III. fejezet

A kiizszolgdltatis ellitisinak rendje 6s m6dja, a kiizszolgSltatl 6s az ingatlantulaj-
donos, a gazdirlkod6 szervezet ezzel tisszefiigg6 jogai 6s ktitelezetts6gei

4.$.*

lI/ Az ingatlan haszn|loja. illetve tulajdonosa a hulladdkot koteles az <jnkorminyzat hltal
biztositott kuk6ban, az ingatlan el6tt elhelyezni oly m6don, hogy az elsz6llithat6 legyen.

/21 A gyt4toeddny mell6 kihelyezett tribblethullad6k elsz6llitilshhoz a kdzszolg Altat6 t6rit6s
ellendben, feliratos, a k6zszolg6ltat6 6ltal forgalmazott 70 l-es hullad6kgyrijt6 zs6kot biztosit.
A tobbletszemdt elsz6llit6s6nak (zs6knak) dijfut az 1. sz6mri mell6klet tartalmazza.

/3/ A gyqt6ed6nyek, illetve akdzszolgilltat6 6ltal biztositott zs5kok iirft6se a szolgdltat6st
vegzo feladata.

/4/ Aszem6tgyrijt6 eddny 6s mtianyagzsikp6tl6sa, javit6sa tisztintartisa, fert6tlenitdse ds a
tdbblethullad6k elsz6llithsilhoz a zs6kok beszerzdse a tulajdonos, illetve ahaszn6l6
k6teless6ge.

l5/ A szemetet felhalmozni nem szabad, azt amegadott szem6tsz6llit6si napon elsz6llit6s
c6lj 6b 6 I a szolgilltatilst v egzo szerv rendelkezds 6re kell b ocs6tani.

/6/ A szemdtgrijt6 ed6nybe nem szabad m6rgezo,robban6, folydkony vagy egy6b olyan
anyagot elhelyezni, amely veszllyezteti a szolgiitatdst vdgzri dotgozOk testi elpseget ds
e g6szs 6gdt v agy a sz6llit6 j irmtiben rong6l6d6st okozhat.

/71 Ha a szolgilltathst udgz6 szerv dolgo z6ja azt dszleli, hogy a gyijtoeddnybe vagy zs1kba
olyan tiltgyat helyeztek el, ami nem min6siil sz6llfthatO szemetnek, annak szilllititsilt
megtagadhada.

18/ A szolg|ltathstvegzo dolgoz6knak a gyrijt6eddnyek megrong6l6sa n6lk1il kell a
szemdtsz6llitfssal kapcsolatos feladatokat ell6tni.

l9l A gyujtried6nyeket- a sziilit6s napj6t kivdve - kozteriileten tiirolni tilos.

s. $.

/l/ Ahullad6k elsz6llitisakizfur6lag az e c6lra szolg6l6, zhrtrendszeni c6lgdppel v6gezhet<i.
Ennek sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a hulladdk - a gyrijtZeaenynek a
sz|llit6jirmribe tdrt6n5 tiritdsekor, illet6leg a sz6llit6s folyam6n - ne sz6r6dhasson el ds
ezilltal m 6s kornye zet szewty ezo de st n e oko zzon.

l2l Az iiritdsr6l vagy sz6ltit6sr6l, a teriiletszennyez6dds megsziintet6s6r6l, valamint az eredeti
kdrnyezeti 6llapot heryr ehlJitfusfr6l azonnal kciteles gondoskodni.
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l3l Amennyiben a kijekilt szilllithsi napon valamilyen okn6l fogva a szillliths kimarad, tryy azt
a r6kovetkezS munkanapon a kdzszolg6ltat6 p6tolni koteles.

6.$.

A ktizteriileten az iiritds c61j6b61 kihelyezett gyujt6 eddnyben ldv6 hullad6kot vdlogatni,
kdztertiletre kisz6rni, valamint m6snak a gyrijt6ed6nydbe - annak enged6lye ndlktil hulladdkot
elhelyezni tilos.

IV. fejezet

A kiizszolgiltatisra vonatkoz6 szerz6d6s tartalmi elemei

7. $.

(1) A kdzszolg6ltat6nak az ig€nybeszeddvel kdtdtt szerz6ddsben meg kell jelolni a teljesitds

helydt, idej6t, m6dj6t, a kdzszolg6ltat6s6n fizetendo dijat, fenntarVa a szolg6ltat6nak -
az onkorm6nyzat dijmeg6llapit6 rendelete szerinti mdrtdknek megfelel6 - m6dosit6sra

vonatkoz6 jog6t.

(2) A kdzszolg6ltat6si dij beszed6s6nek m6dj6t, az esetleges dijh6tral6k behajt6sa 6rdek6ben a

szolg6ltat6 jogait.

(3) A Ptk-ban szab6lyozott felt6teleken tul:
- a k6zszolg6ltat6s tartalmht, akdzszolghltat6ssal ell6tott tertilet hatbrit, a kdzszolgdltat6

szolgilltatils i krite I ez etts 6 ge it
- az 6nkormhnyzatnaka k0zszolg6ltat6s megszervez6s6vel 6s fenntart6s6val kapcsolatos

k0telezetts6geit
-a krizszolg6ltat6s dijht adij meg6llapithshhoz sziiks6ges kdltsdgelemz6st

- a dij beszed6sdnek m6dj6t, az ezzel kapcsolatos adatszolg6ltat6si kotelezetts6get

- a diihatral6k eset6n aszolgilltat6t megillet6 jogokat, illetve az dnkormhnyzat feladatait

- a felek kolcsdnos tiljlkoztatSsi k6telezetts6g6t

V. fejezet
A kiizszolgiltatis dija

8.$.*

lll Akozszolgiltat6st ig6nybevev6k "kdzszolg6ltat6si dijat" kdtelesek fizetni.

l2l Ak6zszolg6ltat6s egysdgnyi dijt6telei a krizszolgilltat6valmegk0tdtt szerz6d6sben lettek

rogzitve.

l3l A lakoss6gi szolgilltatils esetdben az egysdgnyi dijtdtel a ktiz;191g6ltat6val kdtdtt

szerz<ld6sben elsiallit6sra meghathrozott tdrfogatu hullad6k gytijtoed6ny (110-120 I

t6rfogatu) egyszeri iirit6si dij a.
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/41 A fizetend6 kozszolgilltat6si dij az egysdgnyi dijt6tel 6s a szolg5ltat6s gyakorisdg6nak,
illetve mennyis6g_6nek a szorzata az l. szhmri melldkletben foglaltak alapjfun, milynek
megfizetdsdt az Onkormhnyzat magfura villlalja. Ezilltal mentesiti a hulladdksz6llitrisba
bekapcsolt ingatlan tulajdonosokat akdzszolg6ltat6si dij fizet6si k<itelezetts6g al6l.

l5l Akdzszolg6ltat6s dijht az Onkormdnyzat a szolg6ltat6 6ltal megktilddtt sz6ml a alapjhn
kdteles megfizetni.

VI. fejezet

A kiizteriileten keletkez6 hullad6k gyiijt6se 6s elszillitisa

9.$.*

lLl Akdzteriileten keletkez6 hhztartilsi 6s egy6b szilfurdhullad6kot kizir6laga kijel6lt
hulladdk lerak6ba lehet elhelyezni, amelyr6l az Onkormhnyzat akozszolg1ltataskeretein
kiviil, kiilOn szerzii dds alapj 6n gondoskodik.

l2l Az illeg6lis hullad6k lerak6k felsziimol6sir6l az 0nkorm6nyzat ak0zszolg6ltat6s keretein
kivtil gondoskodik.

VII fejezet

Szabf lys6rt6si 6s 6rtelmez6 rendelkez6sek

10.$. *

lll Az 1999' 6vi LXIX. tv. 1. $.-a 6rtelm6ben szab6lysdrtdst kdvet el6s a 16. S. l2lbekezd6se
szerint 30.000 Ft-ig terjedii birs6ggal, illetue a 135. g. /l/ bekezd6se szeririt 10.000 Ft-ig
terjedrl helyszfni birsriggal srijthat6, aki

a./ a jelen rendelet 4. 5. lrl-l4l-l5l-l6lbekezd6s€ben ekjirtakat megszegi,
b./ a jelen rendelet 5. 5. /2lbekezdds6ben el6irtakat megszegi vag! kd;; teljesiti,
c:/ a jelen rendelet 6. $-5ban ekjirt tilalmat megszegi,
d./ a jelen rendelet 9. S. lllbekezddsdben ekjirtakaielmulasztja,
e.l aki telepiildsi szilfud hulladdkot a k<izteriiletre enged6ly neinit rak le, vagy helyez el.

/2/ A jelen rendelettel kapcsolatos szab6lys6rt6si iigyekben - hat6s6gk6nt - a koqegyzci j6r el.

/3 / E rendelet alkalma zisiv al kapc s olatos 6rtelmez6 rendelkezds ek :

1. Telepiildsi szilird hulladdk: az emberek mindennapi 6lete sor6n, a lak6sokban, a
pihen6s, iidiilds celjdrahaszn6lt helyisdgekben ds u lukaraouk k6zds burkolatu
helyisdgeiben 6s teniletein, valamint az intdzm6nyekben keletk ez6 veszllyesnek nem
minostilo hulladdk.

2' K6zteriileti hulladdk: kdzforgalmi 6s zcildteriileten keletkez6 hulladdk.
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3. Egy6b szilard hullad6k ahilztartisi hullad6kn6l meghat6rozottak szerint keletkezett
hulladdk koztil nem mind6stil hfztartisi hulladdknak a jeg, ah6 a shr, az 6pi.ilet vagy
egyes rdszeinek megrong6l6d6s6b6l, bontis6b6l, illetve javit6s6b6l szhrmaz6 nagyobb
mennyisdgi anyag, a kerti 6s gazdashgi mtivelds sor6n ahSztartisi hullad6laa
meghathrozott mennyis6g felett keletkezett hulladdk 6s a nagyobb m6retri elhasznilt
thr gy ( birtordarab, szalmazsik tartalma, stb. )

4. Nagy darabos hullad6k (lom) a telepiil6sen ahiztarthsokban keletkezett azon hulladdk
(hiztartilsiberendez6si, felszerel6si t6rgyak: eszkozok 6s anyagok) amely a

kozszolgdltat6s keret6ben rendszeresitett gyrijtSed6nyzetben nem helyezhet6 el fgy,
hogy a gyijt6ed6ny zhrhat6 6s rendeltet6s6nek megfelel6en haszn6lhat6 maradjon.

5. Epitdsi Hulladdk 6pit6sb6l, bont6sb6l szhrmaz6 anyag, feltdve, hogy az nem
vesz6lyes hu11ad6k.

6. Veszdlyes hullad6k: olyan hulladdk, amely a Hgt. 2. szhmt mell6klet6ben felsorolt
tulajdons6gok kdziil eggyel vagy tdbbel rendelkezik, illewe anyagokat 6s

osszetev6ket tartalmaz, eredete, osszetdtele, koncentr6ci6ja miatt az egdszs6'gre, a

kornyezetre kock6zatos.

7. Hullad6kkezelo: aki a teleptildsi szil6rd hullad6kot gazdasigi tev6kenys6ge ktir6ben

az ingatlantulajdonost6l 6tveszi, kezeli, begytijti, elszilllitja, throlja, hasznositja, illetve
inalmatlanitja.

8. Hullad6kkezel6si krizszolgSltat6s: a rendelet hatdlya al6tartoz6 teleptildsi szil6rd

hullad6knakazingatlantulajdonosokt6l ak6zszolg6ltat6 6ltal tdrtdn6 rendszeres

begyrijtdse, a hulladdk egyes risszetev6inek elkiilonitetten tortdn6 gffit6se,
6rtalmatlanit6sa-

9. Sz611it6s: a telepiil6si szil6rd hullad6k telephelyen kivtili mozgathsa, beledrtve a

sz6llitm6nyoz6st 6s a fuvaroz6st is.

10. Kozteriilet: kozhasznhlatra szolg6l6 minden olyan 6llami vagy onkormfinyzat

tulajdonban 6116 teriilet, amelyet rendeltet6sdnek megfeleloen b6rki haszn6lhat es az

ingatlan-nyilv6ntart6s ekkdnt tart nyilv6n.

11. J6rda: gyalogos kozleked6sre szolg6l6 szil6rd burkolatu, azingatlan telekhat6ra 6s az

rittest szdle kdzotti rittertilet.

12. Uttest: j6rmrivek kdzleked6sdre szolg6l6 ritteriilet, fiiggetleniil annak szdless6gdtol 6s

az ritburkolat mintis6g6t6l.

13. Lomtalanit6s al6 tartoz6 teleptil6si szil6rd hullad6k: az az alkalmilag kdpzodtitt

teleptil6si szil6rd hullad6k, amely a kdzszolgilltat6 6ltal rendszeresitett

gyrijt6ed6nyzetben m6rete miatt nem helyezhet<i el.
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14. Ingatlantulajdonos: az a termdszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyisdggel
nem rendelkezo szewezet, akinek, amelynek tulajdoniban, birtokdban vagy
hasznillathban lev6 ingatl anon tel eptil 6si szilfur d hulladdk keletkezik.

15. Ktjzszolgilltat6: a krizsdg kozigazgat6si teruletdn a telepiil6si szildrd hulladdkkal
kapcsolatos helyi klzszolgilltatis ell6t6sra az e rendelet szerint kiz6r6lagosan
feljogositott hullad6kkezelo, aki a kdzsdg teriilet6n a telepiildsi szil6rd hulladdkkal
kapcsolatos hullad6kkezel6si kdzszolgilltatis ellilthsra a mindenkor hat6lyos
jogszab6lyok eltiirdsainak megfelel6 elj6r6s lefolytat6s6val, a rendeletben
megh at6rozott id6tarta mr a kizhr 6l agos j o got szerzett v6llalkoz6s.

16.Kdzszolg6ltat6si dij az dnkormdnyzat rendeletdben meghatirozott,a rendelet bathlya
al6tartozo teleptildsi szilfurdhulladdkkal osszefiiggri hullad6kkezel6si k6zszolg6ltatrls
igdnybev6tel66rt az rinkorminyzat 6ltal a kdzszolg6ltat6nak fizetendd jelen
rendeletben meghat6rozott dijfizetdsi idoszakra vonatkoz6an meg6llapitott dij.

17. H|ztart6s: emberek kdzcjs 6letvitele, amelyben kdzos gazdillkodhssal biztositj6k
dletiik fenntart6s6t, igy az 6tkezdst, lakhat6st, tiszt6rkod6st stb.

Zhr6 rendelkez6sek

11.$.

/l/Ez a rendelet 2006.janufr l-j6n l6p hat6lyba.

l2l Kihirdet6s6rol a kdrj egyzd gondoskodik.

Ibafa, 2005. november 16.

Benes L6szl6
polg6rmester

Zirad6k:

Kihirdetve: 2005" december l.

Siimegi Zsuzsawta
kdrjegyzri

Stimegi Zsuzsawta
k<irjegyzri

* 1212005 / xII.l / szamirendelettel meg6llapitott szciveg



1212005(X[. 1 .) sz6mri rendelet

2005. 6vi k0zszolg6ltat6s dija *

Lako s s 6 gi kdz sz ol g6ltat6 s i dij hintarthsonkdnt 6 s kukdnk6nt

1.1 148 Ft/hdt + ilfa : 170 Ft 80 db eddnnyel sz6molva

2./ Trtbbletszemdt elsz6llit6si dija:

25}Ftlzshk + hfa :287 Ft

l.szimri mell6klet

3./ Sitt 6s 6pit6si tdrmel6k e1sz5l1it6si dija:

Kaposm6roi lerak6ba: 1.284 Ftim3 + 6fa

Kaposv6ri lerak6ba: 2.400 ltonna+ 6fa

I477Ft

2760Ft

* 1212005 (XII.1.) sz6mri rendelettel meg6llapitott szdveg.


