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Katildfa K0zsd g Onkorm6nyzat kdpvise kj te sttilet enek 3 I 20 15 (IL l 9. )
a hulladdkgazd6lkodf si kdzszolg6ltat6sr6l

Katidfa Ktia6g Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
3/2015.(IL19) sz rendelete
a hullad6kgazdilkodisi kOzsmlgf ltatis16l
Kat6dfa Kozsdg Kdpviselo-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. torvdny

bekezddsben kapott felhatalmazds alapj6n, Magyarorszhg helyi dnkorm6nyzatatol szolo
CLXXXIX. tdrvdny 13. $ (1) bekezdds 19. pontj6ban 6s a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
torvdny 35. $ (1) bekezd6sben foglalt feladatkordben eljilrva a kdvetkezoket rendeli el.

I. fejezet
Altal6nos rendelkezisek
1.S
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CLXXXV

(l) A rendelet hat6lya Katidfa kdzs6g kdzigazgatilsi tertilet6n a hullad6kgazdflkod6si
kozszolg6ltat6sba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy hasmdl6ira (a tov6bbiakban
eglrtitt: ingatlantulajdonos) terjed ki. A hulladdkgazdirkodilsi kdzszolgilltatfs a telepiilds teljes
kozigazgat{si te rti let6re kiterj ed.

(2) Akdzszolg6ltat6s
a) az ingatlanon dsszegyrijtott telepiildsi hullad6k (a tov6bbiakban: hullad6k) rendszeres

elsz6llitis6ra,
b) a hullad6k rlrtalmatlanitds6t, hasmosit6si.t szolg|lo ldtesitm6ny mtikddtetdsdre,
c) a berytijtott hullad6k 6rtalmatlanit6sra ds/vary hasmosit6sra trirtdn6 6tadhs6ra,
d) a hulladdkgytijto szigetre telepitett ryrijt6eddnyben elhelyezett telepiil6si hullad6k elszillitiis6ra,

kornyezetdnek tiszt6ntartilsir a
e) az ingatlanon keletkez6 narydarabos ds a lomtalanit6s kdr6be vont lom hulladdk rytijtds6re ds

sz6lliths6ra

terjed ki.
(3) Az rinkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st a Ddl-Dun6ntrili Hullad6kkezelo

Nonprofit Kft-vel, mint kdzszolg6ltat6val (a tov6bbiakban: krizszolg6ltat6) k0t6tt
hu ll a d6 k gazd6 lko d6s i kd zszolgilltat 6si szer zod d st ritj 6n b izt o s itj a.

2.$

A rendszeres hulladdkszallit6sba bevont teriileten a termdszetes szem6ly ingatlantulajdonos 6s a
kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kotelezett gazd6lkod6 szewezet koteles a kdzszolgilltatilst ig6nybe
venni. Azok a gazd6lkod6 szervezetek, amelyek term6szetes szemdly tulajdon6ban l6vo ingatlanban
mtikddnek - feltdve, hogy a gazd6lkod6 tevdkenysdg6ltal hulladdk nem keletkezik, 6s a termdszetes
szemdly ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6st ig6nybe veszi - mentestlnek a kiizszolgriltat6si
kotelezettsdgtol.

3.$



Az <jnkorm6nyzat ds a k<izszolg6ltat6 a telepiil6si hulladdkkal kapcsolatos tev6kenys6g e[et6s6r6l
rdszletes ktizszolg6ltathsi szerzi5ddsben 6llapodnak meg, amely tartalmazza a tevdkenys6g ell6t6s6nak
hatdrnapjait 6s idritartam6t is.

II. fejezet
A kiizsmlsiltatfs ellitis{nak rendie 6s m6dia

l. A kiizsmlgiitatf kiizsmlgdltatfssal kapcsolatos jogai 6s kiitelezctts6gei
4.$

(1) A kozszolgiltat6
a) azngatlanon keletkezett hulladdk beglnijtdsdr6l heti egy alkalommal,
b) a szelektiv gytijt6szigeteken elhelyezett gyrijt6ed6nyek iiritdsdr6l sziiks6g szerint, de havonta

legal6bb kettri alkalommal kdteles gondoskodni.
(2) A begnijt6s rendj6nek rdszletszab|lyait (ritvonal, sz6llit6si nap) a konzolg|ltat6 az

<inkorm6ny zattal e gy eztetett m6 don 6 llap itj a me g.

(3) A sz6llit6s id6pontj6ban bekdvetkezett v6ltoz6sokr6l a k6zszolg6ltat6 az tngatlantulajdonost
- a villtozAs bekdvetkezte el6tt 15 nappal - ir6sban, vagy hirdetm6ny ritjin kdteles t6j6koztatni.

s.$

(1) A k0zszolg6ltat6 a hulladdkkezel6si kdzszolgilltat6s keretdben a hullad6k elszilllitinilt
megtagadhatja,ha

a) a szerz6d6st6l eltdrri mdretri t6rol6eddny esetdn,
b) a hulladdk nem szabv6nyos, zArt t6rol6eddnyben, a tdbblethullad6k nem a k6zszolg6ltat6t6l

vdsdrolt j e lzett zs6kb an keri.il kihe ly ez! sr e,

c) a rytijtoeddnyben a teleptildsi szil6rd hullad6k kdrdbe nemtartozo anyagkeriilt elhelyezdsre (pl.
fon6 hamu, kti- 6s 6pitdsi tcirmel6k, dllati tetem, mar6, mergezl anyag, elektronikai hullad6k,
foly6kony vary befagyott zsiraddk, g1rul6kony vary robban6 anyag, naryobb terjedelrnii vagy srilyir
t6rgy), amely veszelyezteti a hulladdkszillitissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy
megrong6lhatja a rytijtoberendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyezteti a kornyezetet,

d) vary kdrtildtte szabillytalanul annak mozgathsitt 6s urit6s6t akad6lyoz6 m6don tribblethulladdk
keriilt kihelyez6sre,

e) a t6rol6eddny mozgat6sakor akisz6r6dis veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdriilt eddny)
f) a kdzszolg6ltat6 a t6rol6eddnyt j6rmrivdvel 6nhib6j6n kiviil nem tudja megkozeliteni vagy az

e ddny zet mozgathsa akad6lyozott.
(2) Az (1) bekezddsben meghat6rozott esetekben a ktizszolgilltat6 az tngatlantulajdonost

ir6sban, haladdktalanul drtesiti a hullad6k elszlllitdsa megtagad6s6nak tdnydr6l ds ok6r61. Az
ingatlantulajdonos kriteles a megtagad6shoz vezetiS okot vagy okokat megsziintetni, illetoleg a
megsz0ntet6sr6l gondoskodni.

(3) A hullad6k elszdllit6s6nak (1) bekezd6sben meghat6rozott okb6l tortdn6 meg1agadhsa az
ingatlanhas n6l6 kozszo lg6ltat6si dij fizet6 si kote lezetts6 g6t nem 6rinti.
(4) Az iirit6si mrivelet sor6n kisz6r6dott hullad6kot kdzszolg|ltat6 a begyrijt6si folyamat

megszakit6s6val, k6sedelem n6lkiil, marad6ktalanul k<iteles feltakaritani.



6.$

Az onkormhnyzat bizositja a kdzszolgdltat6 javaslata alapjin a kdaeriilet ingyenes hasnhlatdt
gytijtoed6nyek ds glnijt6szigetek kihelyezdslhez, tdrolilshhoz. 6s megk<izelit6sdhez.

7.$

(l) A narydarabos hulladdk szewezett gyrijt6sdrdl 6s elsz6llit6sfur6l (lomtalanit6s) dvente ery
alkalommal a kozszolg6ltat6 az i,ltala meghirdetett lomtalanit6si idSszak alatt t6ritdsmentesen
gondoskodik.
(2) A lomtalanitrls id6pontj6r6l a kozszolgilltat6 minimum egy h6ttel kor6bban 6rtesiti a

lakoss6got.

(3) A lomtalanit6s sor6n akozszolgilltat6kizilr6lag a nem veszdlyes narydarabos hulladdkot szAllitja
el.

2. Lzingatlanhaszril6 kiizszolgfltatissal kapcsolatos jogai 6s ktitelezetts6gei
8.$

(l) Az ingatlantulajdonos az tngatlan teriilet6n k6pzridrl hullad6kot az tngatlan6n hulladdkfajtrlk
szerint elktilonitetten gytijti, 6s

a) a veryes hullad6kot a kiizszolgir ltat6nak rendszerese n 6tadja,
b) a paptr-, tiveg- ds mtianyag hulladdkot a hullad6kgrrijt6 szigeten elhelyezett megfelel6

gytij t6 eddnybe he lyezi,

(2) A hullad6k gyrijt6s6re szolg6l6 ryrijttleddnyt, illetve annak
biaositani.

(3) A hulladdk k6zszolg6ltat6nak tOrtdnri (t) bekezdds a)
kriaeriiletre helyez6sdvel trirtdnik A ryrijt6ed6nyt a szhllitilst
napj6n legkds6bb 6 6rdig kell kihelyezri, ds a sz6llit6s napj6n
kell t6volitani.

p6tl6s5t az rngatlanfulajdonos kotele s

pont szerinti 6tad6sa a rytijt<ieddny
megelilzo nap 18 or6tol, a sziilitirs

legk6s6bb 21 6rilig a kdzteriiletr6l el

e.$
(l) Az ingatlantulajdonos a grtijttied6nyben az rngatlanon keletkezri hulladdkot tdmrjritds ndlkiil,fgy helyezheti el, hogy annak fedele zdrhato leryen, valamint az a hulladdkszdllitds sor6n a

kdzszolg|ltato alkalmazottainak eg6szsdget, testi dps6g6t ne veszdlyeztesse, a g6pi ririt6st ne
akadiiy ozza, az irito b erendezd st n e k6ro s its a.

(2)A gytijtoeddnybe tilos m6rgezo, veszllyes, robban6 vag olyan hullad6kot rakni, amely akitiritdssel foglalkoz6 dolgoz6k egdszsdgdt, testi 6psdgdt vary dlet6t veszllyertei, vagy begyrijt6se
sor6n a g6pkocsi mtiszaki berendez6s6ben rongatOaast idEzhet eI6, Artaimatlanit1salhaszrosit6sa
sorfn veszdlyezteti a k<imyezetet, vagr az furtalmitlanit6/hasznosit6 telep mtiszaki berendezdseit.

(3) A gytijt6eddny folyamatos tisztdntart6sa az ingatlan tulajdonosanuk u feladata. A gyrijt6ed6nyt
sztiksdg szerint, de legal6bb dvente kdt alkalommat ti tett tisztitani 6s fert6tleniteni.

(4) A kdaediletre kihelyezett gytijtoed6ny nem akadillyozhatja aj6rmri 6s ryalogos forgalmat, dselhelyezdse erydbkdnt sem j6rhat baleset vagy k6rok ozhs vesz6ly6nek eloiddz6J6vel.
(5) Tilos a gytijt6eddny k<irnydk6t, megkdzelitdsi ritvonal6t tirgyak elhelyez6sdvel vagy parkol6gdpj6rmiivel oly m6don elz6mi, amely a gytijt6eddnynek a ryakorlatban kialakult m6don trtrtdno



tiritd sdt akadilly ozza.

10.$

(l)A kdzszolg6ltat6sban rendszeresitett gytijt6eddnyek k<iztil az ingatlantulajdonos v6lasztja ki.
(2) A szerz6dott tirtartalmf eddnyzetben elhelyezhet6 hulladdkmennyis6get alkalomszenien

meghalad6 hullad6k kizAr6lag a kiizszolgilltat6t6l v6s6rolt jelz6ssel ell6tott zsikban helyezhet6 el. A
jelzett zsilk 6ra tartalmazza a hulladdk elszillit6sdnak, kezel6s6nek 6s 6rtalmatlanitisinak koltsdgdt.
Amennyiben a tobblet vegyes hullad6k elhelyez6se nem a jelz6ssel ell6tott zs6kban kertil
kihelyez6sre, fgy akiizszolghltat6 a tdbblethulladdk elsz6llitilsiltmegtagadja.

11.$

(1) A kdzszolgilltat6s igdnybe v6tel6re egesz 6vben kotelezett, a t6rol6ed6nyt eryediil hasm6l6,
irdsbeli kdzszolgdltatdsi szerzod6ssel rendelkez6 ingatlantulajdonos akdzszolghltat6s sziineteltet6sdt a
bejelentdst6l szamitott legfeljebb 1 6v id6tartamra frdsban k6rheti, amennyiben ingatlan6t kdt naptiri
h6napn6l hosszabb ideig nem haszr6lja. A sztineteltet6s idritartamhra az rngatlantulajdonos - a

bejelent6st kcivet6 id6pontt6l kezd6d6en - mentestil a dijfizetdsi kdtelezettsdg al6l. A bejelentdst
legkds6bb a sziineteltet6s meg-kezd6s6t megelozo 8 munkanappalbezhr6lag, a kdzszolgiltat6 rlszire
ir6sban, lev6l, fax vary e-mail form6j6ban kell eljuttatni.

(2) Az (l) bekezd6sben foglalt bejelent6st a szerz(Sddses viszonyban 6116 ingatlantulajdonos vary
me ghatalm azottja teheti me g.

(3)Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a sziineteltet6sre vonatkoz6 bejelentds - legal6bb 8
munkanappal a sziineteltetds lej6rta el6tt - megismdtelhetS.

(4) A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalrn6t akozszolg|ltat6 ellen6rimi jogosult. Amennyiben a
kozszolgfltat6 meg6llapitja, hogy az rngatlantulajdonos sziineteltet6sre vonatkoz6 nyilatkozata
val6tlan, a sztineteltet6st visszavonja, a kdzszolgilltatisi dij visszamen6leg ery <isszegben eseddkessd

v6lik.
(5) Ha az rngatlan a sziineteltetdsi id6tartam lejhrta el6tt rijb6l lakott6 v6lik, annak tenydt a

kozszolg6ltat6val szerzddritt ingatlantulajdonos vary meghatalmazottja koteles legalibb 3 nappal

kor6bban a kdzszolgilltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal bejelenteni.

III. fejezet
A kOzsmlsiltatis diia
12.S

(1) A hullad6kgazd6lkod6si kozszoLgilltat6si dijat a Maryar Energetikai 6s Kdznti-szab|lyozitsi
Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel a miniszter rendeletben 6llapitja meg.

(2) Az onkorm6nyzat a mag6nszem6lyek 6ltal fizetend6 dijat iltvallalia, a dijat a termdszetes

szem6 ly lak6ingatlan tulaj dono sok he lye tt me gfrzeti.

13.$

(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, hasm6lati viszonyaiban v|ltozds kdvetkezik be, az fj
tulajdonos vary haszr6l6 a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegesen koteles a villtozhs t6nydt 15 napon

b e liil fr6sb an bej e lenteni a kdzszolg6ltat6nak.
(2) Az (1) bekezddsben foglalt bejelent6s megt6tel6ig - a bejelent6s elmulasztilsa eset6n a

bejelent6st krivetci h6nap 1. napj6ig - a kdzsznlg6ltat6s dijht a kor6bbi ingatlantulajdonos koteles

megfizetni.



IV. fejezet
A szem6lves adatok kezcl6s6re vonatkom rendelkez6sek
14.$

(1) A hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s igdnybev6tel6re k<iteles ingatlantulajdonosokr6l a
kozszolg|ltat6 nyilv6ntart6st vezet az azonositilsilhozsziiks6ges adatok felttintet6sdvel.

(2)Akdzszolg6ltat6 a szemdlyes adat kezeldse sordn kdteles azrnform6ci6s 6nrendelkez6si jogr6l6s
az rnformhci6szabads6gr6l sz6l6 2011 dvi CXII. tiirvdny rendelkezdseinek megfelelcien elj6rni. 

-

V. fejezet
Hatflvba l6ptet6 rendelkezesek
16.$

(l) A rendelet a kihirdetds6t kdvet6 napon l6p hat6lyba, kihirdet6s6rril a jegyzi5 a helyben szok6sos
m6don gondoskodik.

(2)Hat|lyilt veszti a 1412004.(IX. 20.) szAmurendelet.

Kat6dfa ,2015. februAr 19.

Szab6 Mikl6sn6 Mecseki p6ter
polg6rmester jegyzo

Kihirdetve:

Kat6dfa ,2015. febru6r 19.

Mecseki P6ter
jegyz6


