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IstvAndi Kdzs6g Onkorm6nyzata Kipviselo{estiiletdnek l/2018 (II.22.) tinkorminyzati
rendelete
Hat6lyos:201 8-03-01 {61
Istvrindi K6zs6g Onkormdnyzata K6pviselo-testiilet6nek l/2018 (IL22.) 6nkormrinyzati
rendelete
a telepUl6si hulladdkgazdrilkod6sr6l

Istvrindi K0zs6g Onkormdnyzata Kdpvisel6 - testUlete a hullad6kr6l szolo 2012. Evi
CLXXXV. ttirviny 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazAs alapjAn, a Magyarorsziig
helyi iinkormi,nyzatair6l szol6 201 I . 6vi CLXXXX. tbrvdny I 3. $ ( I ) bekezd6s 19. pontjiiban
meghatdrozott feladatkOr6ben elj nta a kdvetkez6ket rendeli el:

A rendelet hatilya

1.S

( l) A rendelet hatiilya Iswrindi K<izs6g kdzigazgat6si tertilet6n a hulladdkgazdrilkodrisi
ktizszolgriltat6ra 6s a kdzszolgriltatrist igdnybe vevS ingatlanhasznril6kra terjed ki.

(2) A rendelet hatdlya nem terjed ki a kdzteriileten szervezett rendezvdny soriin keletkezett
hulladdk t6rol6srira, szillitisfua, arr6l a rendezvdny szewez|je kdteles gondoskodni.

A kiizszolgriltat6s lartalma

2.S

(l) Az 6nkorm6nyzat k1zigazgatasi tertiletdn - a Kaposmenti Hullad6kgazdflkodiisi
Onkormrinyzati Tdrsuliis riltal megkiitdtt kdzszolgeltatiisi szerz6dds alapjiin - a hullad6k
begyujtds6t, sz|llitAsit, a hullad6k kezeldsdt, iirtalmatlanitesiit 6s a hullad6klerak6
iizemeltet6s6t a D6l-Kom D6l-Dunrfurtuli Kommuniilis SzolgAltat6 Nonprofit Korlitott
Felel6ssigii Trirsasiig szdkhelye: 7632Pdcs, Sikl6si tit 52. (a tovribbiakban: kdzszolgriltat6)
v€gzi.

(2) A hulladdkgazdrilkodrisi ktizszolgeltaHs tartalm6ban

a) az ingatlanhasznril6 riltal a kOzszolgriltat6 sz6llft6eszk0zeihez rendszeresitett
gyujt<iedinyben, vagy a rendeletben megjeldlt egy6b m6don az ingatlanon gyiijt6tt ds a
kdzszolgiiltat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepiil6si hulladdk begyiijt6s6re is rendszeres, vagy
alkalm i elszril I ikisiira;

b) az ingatlanon iisszegyiijtiift lomhulladik 6vente egyszer - a kdzszolg6ltat6 iiltal
meghat6rozott id6pontban 6s helyen - tOrtdn6 gyrijt6sre 6s a kdzszolg6ltat6 riltali
e lsziil I itiisiira;

c) az ingatlanon elkiiliinitetten glujtifft hullad6k begytjtdsdre 6s rendszeres elsziillitiisiira;

d) az ingatlanon itsszeg$jtdtt zdldhulladdk rendszeres elszdllitdsiira;

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyiijtdtt, begytjtdtt 6s elsz6llitott hulladdk
elhelyez6sire, kezel6s6re 6s rirtalmatlanitiisiira terjed ki.



A kiizszolgiltetis ellit{snak rendje 6s m6dje

3.S

(l) A hullad6kgazdrilkodrisi k<izszolgilltalls igdnybev6telivel az ingatlanhaszniil6 ds a

kdzszolgdltat6 kdzdtt a Ptk. kOzszolgriltatiisi szerz6diseke vonatkoz6 szab6lyai szerinti
szerz6d6ses jogviszony jdn l6tre. A jogviszonyt termeszetes szem6ly ingatlanhaszndl6
esetiben a ktizszolgiilta&is ig6nybev6telinek tdnye, ig6nybevdtelre kdtelezett gazdasiigi
t6rsasig esetiben a kd,zszolgeltat6val megkiit0ft szerzridds alapozza meg.

(2) A kozszolgiltat6s teljesitis6nek felt6teleiben bekdvetkez6 v6ltoz6sokr6l a k6zszolgriltat6
az ig6nybe vev6t frisban kdteles drtesfteni vagy helyben szok6sos m6don felhivris ritjrin
tiij6koztatni.

Vegres 6s elkiiliinitetten ryiijtiitt hullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

4.S

( I ) Az ingatlanhasznri16 a telepiil6si vegyes hullad6kot a mell6kletben szerepl6 szabvinyos, az

ingatlanhaszniil6nril keletkez6 hullad6kmennyisignek megfelel6 mdretii gyfijt6ed6nyben
gyiijti.

(2) Az ingatlanhasznel6 a telepiildsi vegyes hulladdk gyiijtds6re szolgiil6 gyfjt6ediny
iirtartalmAt a hintartdsiban keletkezri hullad6k becsiilt mennyis6g6nek figyelembe vdtel6vel a

rendelet melldklet6ben felsorolt eddnym6retek kdziil vrilaszthada ki.

(3) Az (l) bekezd6sben szerepki gyiijt6ed6nyen kiviil az ingarlanhaszn{l6 a telepiil6si papfr,

mi.ianyag 6s fdm hulladdkot a telepiil6si vegyes hullad6kt6l elktildnitetten gyrijti az ene cdlra

rendszeresitett, az ingatlanhasznirl6nril keletkez6 hullad6kmennyisdgnek megfelel6 mdretii

120 literes vagy I 100 literes, szabviinyos kek szinii gyiijt6eddnyben.

(4) A gyiijtSed6ny beszerz6se, elhasznril6dris miatti javitrisa, p6tl sa az ingatlanhaszniil6

kotelezetts6ge. A lakossrigi 6s gazd6lkod6 szervezeti gyiijt6eddny lehet saj6t tulajdonri, vagy a

kdzszolgriltat6t6l b6relt.

(5) A gyiijtoeddny k6zteruletre csak ziirt fedillel helyezhetti ki. A hullad6kot a

gyiijtoed6nyben rigy kell elhelyezni,hogy az, az edeny mozgatAsakor 6s iirit6sekor ne

sz6r6djon, valamint a g6pi Uritdst ne akad|lyozza.

(6) A kihelyezett $.rijt6ed6ny nem akaddlyozhatja a jrirmii 6s gyalogos forgalmat ds

elhelyez6se egy6bk6nt sem j:irhat baleset vagy kiirokoziis vesz6lydnek el<iid6z6s6vel. Az
ingatlanhaszndl6 az ingatlaniin !irolt gyiijt6ed6nyt 0gy helyezi el, hogy ahhoz rillatok vagy

illetdktelen szem6lyek ne fdrjenek hozzir.

s.s

(l) Az ingatlanhasznel6 a gyiijt6ed6nlt a kozteri.iletre csak a begyiijtdst megel6zo napon

18.00 6ra utrin, a begyiijt6s napjiin 6.00 6rriig helyezheti ki. A kdzszolgriltat6 hulladikg)'r.ijt6
edinyek iiritdsdt a begyiijtdsi napokon reggel hat 6s este hrisz 6ra k6zdtt v6gzi. A begyiijtds



napjet a kaizszolgelht6 
'illapitja 

meg. A tulajdonos kotelezettsige a hullad6k elszellitesAnak
napjan, az ekzelitest kiivet6en a gyiijt6eddny tarolesi helyre t6rtdn6 visszahelyezdse.

(2) Belteriileten a vegyes hulladdkot a ktizszolgiiltat6 heti egy, az elkiilt nitetten gyiijttitt
hulladdkot k6thetente egy alkalommal szillitja el. Kiilteriileten a szolgiiltat6s iginybevdtele
nem kdtelez6, az esetenk6nt megrendelt hullad6ksziillitiis gyakorisrigrit a szerz6do felek
hatirozzik meg. A k6zszolgriltat6 az ingatlanhaszniil6 szdmfua a tiirgydvet megelozo 6v

utols6 napjiiig tdritdsmentesen gyfijtdsi naptdrt biztosit, amely tartalmazza a begyiijtendd
hulladdk fajtrijrit 6s a begyiijt6s id6pontjrit.

(3) Az ingatlanhaszn6l6 a teleptlldsi Uveg hullad6kot elkUl<initeften gyiijti 6s a hullad6kgytijt6
szigeten helyezi el.

(4) Az ingatlanhaszniil6 az elkiildn(tetten gyiijt6tt telepiil6si papir, miianyag, f6m ds tiveg

hulladikot a hullad6kgyiijt6 udvarban tdrit6smentesen leadhatja.

(5) A ktizszolgriltat6 a hi.uj1a,rti$i hullad6kot koteles a gyiijt6eddnybe elhelyezheto

mennyis6gen feliil is korkitlan mennyisdgben elszfllitani, ha a kozszolg6ltat6 6ltal
rendszeresitett, a kdzszolg6ltat6nil megviisiirolt miianyag zsiikban van elhelyezve a regisztriilt
gyiijtSed6ny mellett.

Zildhullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

6.S

(l) Az ingatlanhaszn6l6 a zdldhulladdk komposztdkisiir6l els6sorban sajiit ingatlan6n

gondoskodik.

(2) A nem komposztrilt zdldhulladdkot az ingatlanhaszn616 a gyfijtdsi napterban megadott

ztrldhulladdk-szrillit6si napot megel6zSen legfeljebb l5 napon kereszttil elkul6nitetten gyrijti

6s a kdzszolg:iltat6 reszdre 6tadja.

(3) A (2) bekezddsben meghatiirozott id6tartamon kiviil az ingatlanhaszniil6 a nem

komposztrilt zdldhulladdkot a telepiilisi vegyes hullad6k c6ljrira szolgril6 gyiijt6eddnyben

Cyfijti.

(4) A zoldhullad6kot a kozszolgeltat6 az alapszolgiitatAs r6szek6nt szrillida el a gyiijtdsi

naptiirban meghatarozott napon, az ingatlanhaszniil6 el6zetes igdnybejelent6se alapj6n'

(5) A zdldhulladdkot az ingatlanhaszn6l6 dp 6s z:irt f6liazsikban, vagy kotegelve helyezheti

ki.

Eg6b hullad6kkal kapcsolatos rendelkezesek

7.S

( l) Elhasznril6dott gumiabroncsot, lakk- is fest6kmaradviinyt, 6tkez6si olajat, faradt olajat.

niiv6n1w6d6 szereket, akkumul6tort 6s sz6razelemet, mfianyag-, iiveg-, papirhullad6kot,

fdnyciovet, izz6l6mp t €s lomot a barcsi hullad6kgyiijto udvarban lehet (termdszetes szemdly

ingatlanhasznril6 iiltal ttjrt6n6 beszrillittis eset6n tdrit6smentesen) elhelyezni.



(2) Az (l) bekezd6s szerinti hullad6k elhelyez6sit a kdzszolg:iltat6 a lakosMg r6szire a
honlapjrin kdzz6tett d [jazris szerint biztosftja.

(3) A kOzszolgiiltat6 haszndlhatatlannii vdlt, nagyobb mdretii hriaartiisi felszerelesi tiirgy,
bitor 6s egy6b feleslegessd v6lt ing6srig elsz6llitis6ra dvente egy alkalommal lomtalan(tiisi
akci6t szervez, a gyrijtds hely6rol, id6pond6r6l, a helyben szokdsos m6don a lakossiigot
tAjtkoztatja.

A kiizszolg:iltatis sziinetelese

8.S

( l) Sziineteltetheto a kdzszolgriltalis igdnybev6tele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legakibb 60 napig senki sem tart6zkodik 6s emiatt hulladdk sem keletkezik.

(2) A sziineteltetdsre vonatkoz6 ig6nyt legakibb 30 nappal megel6z6en az ingatlan
tulajdonosa, hasznril6ja inisban bejelenti a k6zszolgiiltat6nak, aki azt nyilvrintartiisba veszi 6s

^" 
i9enyt akezd6 napot ktivet6 sz:illit6st6l 6rvdnyesiti. A sziineteltetds csak teljes h6napra

6rvinyesithet6.

(3) A sziinetefis feltdteleiben vdltoziis kd,vetkezik be, az ingatlan tulajdonosa, haszniioja ezt a
kozszolgriltat6 rdsz6re haladiktalanul, irdsban k6teles bejelenteni.

A kiizszolgriltat6 hullad6kgazddlkodrisi kiizszolgrlltat{ssal
kapcsolatos k6telezetts6gei 6s jogai

e.s

(l) A ktizszolgdltat6 kdteless6ge a k6zszolgriltatris ig6nybev6tel6re kiiteles, vagy azt ig6nybe
vevo ingatlanhaszndl6kt6l a k6zszolg6ltat6 sz6llit6eszk6z6hez rendszeresitett, v alamiit az
egy6b gyiijt6ed6nyben

a) a teleptilisi hullad6k rendszeres begyiijt6se ds elsz6llitrisa,

b) ingatlanon tisszegyrijtdtt 6s a kdzszolgriltat6 rendelkezis6re bocsritott lomhulladdk dvente
egyszer - a kiizszolg,iltat6 6ltal meghat6rozotr id6pontban 6s helyen - tdrtdn6 begyiijt6se 6s
elszAllitisa,

c) a begyiijtdtt ds elsz6llitott relepiil6si hulladdk kezeldse, hasznoslt6sra tdrt6n6 etadesa,
iirtalmatlanitiisa is elhelyez6se,

d) a meghirdetett szrillitdsi napon elmaradt hulladdkszellftds 4E 6r6n beliili p6tkisa.

(2) A kiizszolgriltat6 ktireles a gyiijt6ed6ny kiiirit6sdr kimdletesen , az elvirhat6 gondoss:iggal
vdgezni. A gyiijt6ed6nyben okozott kiirt a ktjzszolgelut6 t6rit6smentesen kotelei kijavita-n-i ha
a kiirokoziis neki felr6hat6 okb6l ktivetkezett be. A ktizszolgriltat6 ktiteles az ebb<ll ered<r
javites id6tartamera helyettesit6 gyfijt6edinyt biaosftani, a javithatatlan ed6ny
tdritdsmentesen p6tolni.



(3) A krizszolgriltat6 kdteles nyilviintartiist vezetni a kiizszolg6ltatrlst igdnybe vev6kr6l, a
bevont ingatlanokr6l, a ktizszolgriltat6s sziineteltetds6r6l.

10.$

(l) A ktizszolgriltat6 jogosult a hullad6k elszrillit6srit megtagadni, ha

a) megrillapida, hogy a gyijt6eddnyben kihelyezett hullad6k az iirit6s, vagy a szdllit6s sor6n a
sz6llflist v6gz5 szemilyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, egdszs6g6ben, tovdbbd a begyiijt6
jrirmiiben vagy berendezds6ben kiirt okozhat, vagy a hasznosftiis, illetve keze[6s soriin
veszdlyeztetheti a komyezetet,

b) ha a kihelyezett gyiijt6ediny m6rgez6, robban6, foly6kony, veszdlyes, vagy olyan anyagot
tartalmaz, amely a telepiil6si hulladdkkal egyiitt nem gyiijthet6, nem szdllithat6, nem

rlrtalmatlanithat6, 6s nem min6siil telepiil6si hullad6knak.

(2) A kdzszolgriltat6 a nyilv6ntartesa vezet6s6hez j ogosult kezelni az ingatlanhasm6l6

term6szetes szem6lyi adatait 6s lakcimit.

Az ingatlanhaszn616 kiitelezetts6gei 6s jogai

11.$

(l) Az ingatlanhasmril6 kiiteles az ingatlan:in keletkezii vagy birtok6ba kertllt telepulisi

hullad6kot az e rendeletben meghatdrozott m6don vagy helyen gyrijteni, tovtibbti

hasznositiisiir6l vagy rirtalmatlanitrisr6l gondoskodni. E kdtelezetts6g teljesit6se sorifui az

ingatlanhaszndl6 kdteles:

a) tdrekedni ana, hogy az ingatlaniin keletkez6 hulladik mennyis6g6t a leheto legkisebb

m6rtdkiire szor(tsa,

b) a telepul6si hulladdkot - kiilonos tekinteuel a hullad6k tov6bbi kezel6s6re - az elszdllit6sra

,uto at et"tig gyiijteni, t6rolni, ennek sor:in megfelelo gondossiiggal eljrirni annak 6rdek6ben,

hogy a hulladdt misok dlet6t, testi ips6g6t, eg6szs6g6t 6s j6 kdz6zet6t ne vesz6lyeztesse, a

terildszetes 6s 6pitett kdrnyez etet ne szennyezze, a nbv6ny - 6s 6llaWiliigot ne krirositsa, a

kdzrendet ds a k<izbiztonsdgot ne zavarja.

c) az ingatlanrin keletkezd telepiil6si hulladdk kezel6s6re az dnkom, nyza;t 6ltal szer''lezelt

k'Or..o[elt ti.t ig6nybe venni,6s a hulladdkot a begyiijt6sre e rendeletben feljogositott

kdzszol giiltat6nak 6tadni.

(2) Az ingatlanhasmril6 k6teles gondoskodni a gyiijtoed6ny tiszt/J[llEl*asir6l,legal:ibb ivente

t it u11.uto.-ut a fert6tlenit6s6r6l, rendeltet6sszerfi haszn6latriLr6l 6s kdmyezetdnek

t iszkintartrisiir6l .

(3) Ha a gytijt<ieddnyben olyan nedves hulladekot helyeznek el, amely az ed6nyben

i.rr"tO--drtidOa ,agy befagyott, vagy az eddnyben l6vt! hulladdkot rigy tisszePreselt6k, ho€y

".Ltt - "aeny 
n" l"h"t-{iurit"ni, az ingatlanhaszniil6 a kdzszotgriltat6 felhiv6srira kdteles

az edlnyt iirithet6v6, 6s haszniilhat6v6 tenni.



(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasznril6 szem6lydben vdltoziis tdrtdnik vagy egyib
ok folytiin a k6zszolg6ltatiis iginybevdtelire k6telezeft6 valik, koteles ezt a tinyt a
keletkez6s6t kdvetrien halad6ktalanul a kdzszolgriltat6 resz6re iriisban bejelenteni.

(5) Az ingatlanhaszniil6 kdteles a kOzszolg6ltat6 nyilviintartiisiiLnak v ezet|.s€hez sziiks6ges
term6szetes szem6lyazonosit6 adatainak 6s lakcim6nek kdzszolgdltat6 fel6 val6 kOzles6re.

12.s

(l) Az ingatlanhasznd16 jogosult e rendelet rendelkez6sei szerint a kdzszolgdltaList ig6nybe
venni, annak felt6teleiben t0rt6no veltozes16l a viiltoz6st megel6zden irtestilni.

(2) Az ingatlanhasznii6 joga, hogy a hiiztartrisriban keletkezo hullad6kmennyis6g figyelembe
vdtel6vel e rendelet melldkletdben szerepl6 tipused6nyek kozUl az riltala haszn6lni kivrintat
kiv6lassza.

(3) Az ingatlanhasznil6 jogosult a kdzszol96ltat6 nyilviintartiisiiban szerepl6 adarair6l
informrici6t kimi.

A kiizszolgfltat6si dij fizetes6nek rendje

13.s

( l) A kttzszolgriltatesi dij egltinyez6s.

(_2) Az onkormrinyzat rooyo kiizszolgrirtatiisi dijkedvezm6ny.t biaosit a telepiirisen a
dijfi zetdsre kdtelezett magiinszem6ly ingatlanhiszn:il6knak.

(3) A dijkedvezmdnyben r6szesirettekrol kiizszolgriltauisi dijrit a Koordin6l6 Szerv
dijkedvezm6nyre vonatkoz6 szimllja alapjln azbnkorminyzat fizeti meg havonta.

Adatszolgriltatisi 6s nyilv:intart6si ktitelezetts6g

t4.s

(l) Az adatkezelis c6lja a krizszolg:iltatrissal dsszefiigg6en az ingatlanhaszniil6 szemdlydnek
adatok elkitdsrihoz, a kozszolgalhtesi dij
iiksiges 6s arra alkalmas adatbrizis l6trehoziisa ds

nyilventart,sa. 
kdtelez6 ig6nybevdteldnek sziinetel6se esetdn annak

(2) Az ingatlannal rendelkez6, vagy azt b rmilyen m6s jogcimen h aszn6l6 gazd6lkod6
szervezet koteles eleget tenni a hulladdkkal kapcsotatos nlilv6ntartiisi 6s adlatszolgriltatrisi
kdtelezettsigdnek.



(4) A kOzszolgriltat6 nyilv6ntartris6ban a termdszetes szemdlyek esetdben a termdszetes
szemdlyazonosit6 adatokat, valamint a lakcimet tarthatja nyilviin, ezeket az adatokat kezeli.

(5) A k6zszolgriltat6 az igdnybevev6 szemdlyes adatait a szerz6d€ses viszony ldtrejt ttdtol
annak megsziindsdig, dijhdtralik eset6n a tartoz6s fenn:ilkis6ig kezelheti. A jogviszony, vagy
dijhdtral6k megszrin6sit kdvet6en a kdzszolgriltat6 a kezelt adatokat megsemmisfti.

ls.s

(1) A gazdelkod6 szervezet, a szolgdltatiis igdnybevdtel6re egy6bk6nt k6telezettek, valamint a

kOzszolgdltat6 kdzdtt ajogviszonyt a (2) bekezddsben meghatiirozott tartalmri szerz6dis
alapozza meg.

(2) A kdzszolg{ltat6s iginybevdtelircil sz6l6 szerztid6s tartalmi elemei:

a) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai,

b) a ktizszolgriltatris ig6nybev6tel6nek els<i napja,

c) a teljesit6s helye,

d) a gyiijtried6nyek hasznrilaLinak jogcime is m6dja, trtartalma 6s darabsz6ma,

e) az Urit6s gyakorisaga 6s az iiritds ideje napok szerint,

f) a megrende16 6ltal megha&irozott, az ingatlanon el6rekithat6lag keletkez6 hulladdk

mennyis6ge, amelyre a ktizszolgAltat6st a megrendelo igdnybe veszi,

g) a ktizszolgrilta&isi dij megfizetds6nek m6dja,

h) a szez<idis m6dosikisrinak, felmondris6nak felt6telei,

i) az irrinyad6 jogszab6lyok meghatArozisa.

Z{116 rendelkezqsek

16.S

(1)E rendelet 2018. miircius l. napjiin tdp hatrilyba.

(2) Hat6ly6t veszti Iswiindi K6zs6g K6pvise16-testiiletdnek A k0aisztasrigr6l, valamint a
telepiil6si szil:ird hullad6kkal kapcsolatos helyi kdzszolgdltatisr6l 6s annak ig6nybevdte1616l

sz6l6 612009. (X. 15.) sz:imri dnkorm6nyzati rendelet.

Istv6ndi, 2018. 02. 2l .

Kaldnyos Zottdn s.k. Dr. Ktilruin Ldszlti s.k.

polgdrmesler jegtzf



A rendeler kihirdetve: Istvend i, 2018. 02.22.

Dr. Kdlmdn Ldszlti s.k.

jegyzd

Mell6klet a I 12018.(11.22.) szf mri iinkormSnyzati rendelethez

A szabv6nyos tdro16 gyiijt5ediny

Tipus gy0jt6ed6ny: a korszeni pormentes gyiijt6s jrirmriveihez kifejlesaett specidlis,
szabvinyosftott trirol6eddnyek, amelyek tdrfogatuk ds anyaguk szerint kiildnbdz6 gyfijt6si
igdnyek kie169it6s6re alkalmasak.

Hasznrilhat6 tipusok a lakossrig k<ir6ben: Gazd6lkod6 szervezetek, int6zm6nyek k0r6ben:

60 literes (DIN)

80 literes (DIN)

120 literes (DIN)

120 literes (DIN)

240 literes (DIN)

I 100 literes (DIN)


