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Kemse Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtiletdnek 612016. (X1I.27.) 6nkorm6nyzati rendelete
az cinkorm iny zati hull ad6kgazd6lkod6s i ko zfe ladatr6 l.

Kemse Kdzsdg Onkorm6nyzataKepviselo-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV.
ttirv6ny 88.$ (4) bekezddse a)-b) ds d) pontjriban meghatdrozott felhatalmazds alapjin, az
Alaptcirv6ny 32. cikk (l) bekezdds a) pond6ban, Magyarorszitg helyi rinkorminyzatair6l sz6l6
2011. 6vi CLXXXIX. tv. 13.$ (1) bekezd6s 19. pontj6ban, a hulladekr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. ttirv6ny 34. $ (8) bekezd6s6ben, 35. g-6ban, 39. g (2) bekezd6s6ben meghat6rozott
feladatkcir6ben eljiirva a k<ivetkez6ket rendeli el:

Bevezetd rendelkez6s

1.$ A kdpviselo-testtilet annak drdekdben, hogy a jogszabiiyokban meghat6rozott
6nkorm6nyzati hulladdkgazd6lkodrisi kdzfeladatait a korszerfl kcirnyezetv6delem
ktivetelm6nyei szerint teljesitse, 6rvdnyesiteni kiv6nja a hullad6kr6l sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV.
tdrv6nyben (a tov6bbiakban: Ht.) rogzitett elveket, 6s a jelen rendeletben foglaltak szerint
teleptl6si hulladek kezel6s6re ktitelezoen ell6tand6 6s ig6nybe veendo cinkormiinyzati
hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladato t v dgez.

A rendelet hatrilya

2.S (l) A rendelet targyi hatalya a kozszolgiitato sz6llit6 eszkozdhez rendszeresitett
gytijtdeddnyben, vagy egy6b m6don, a k<jztenileten vagy ingatlanon gyrijtcitt 6s a
kdzszolg6ltat6 rendelkezds6re bocs6tott telepiil6si hulladdk iitv6tel6vel, gytijt6s6vel,
sz{'llititsixal ds elhelyezdsevel risszeftiggo cinkormiinyzati hullad6kgazddlkod6si kcizfeladat
teljes krirdre terjed ki

(2) E rendelet t6rgyi hatiiyanem terjed ki
- a termel6si hulladdkra,
- ahdnartirsi veszdlyes hulladdk kivdtel6vel a veszdlyes hulladdk gytijt6s6re, 6tvdtel6re,

sziilitisir a 6 s ke ze 16 s6re,

- azillati eredetti hullad6kra
- dpit6si-bont6si hullad6kra.

(3) A rendelet tertileti hatiiya Kemse telepi.il6s kozigazgatiisi teriilet6re terjed ki.
(4) A rendelet szem6lyi hat6lya kiterjed a telepiil6si hullad6k iitv6tel6re, gytijt6s6re,

szdllititsitta 6s kezel6sere ir6nyul6 <inkormfunyzati hullad6kgazdrllkod6si k<izfeladatot ell6t6
szolgdltat6ra, valamint Kemse telepi.ilds teriilet6n a szolgiitat6st ig6nybe vevo ingatlanok azon
tulajdonosaira, vagyonkezeldjere vagy egydb jogcfmen haszniil6ra (a tov6bbiakban:
ingatlantulaj donos), ahol a telepiil6si hullad6k keletkezik.

A kiizfeladat elkitisdnak rendje 6s m6dja

3-$ (l) A k6pviselotestiilet jelen rendeletben foglaltak szerint rinkormrinyzati
hullad6kgazdrllkodrlsi kcizfeladatot; igy a teleptil6si hulladdk rendszeres gytijt6s6t, elsziilititsirt,
kezeldsdt - kcizszolgiiltatiisi szerzodds alapj6n - kdzszolgirltat6 ritjrin l6da el.
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(2) Ateleptildsi hulladdk elsziilitisir6l 6s 6rtalmatlanitiis c6lj6b6l tcirt6no elhelyez6s6rdl - e

rendeletben szabillyozott m6don - az ingatlantulajdonos a szolg6ltat6s ig6nybev6tele ritjan

koteles gondoskodni.

A kiizszolg iitatfl megn evez6se

4.$ A 3.$ (1) bekezd6sben meghat6rozott onkormfunyzati hullad6kgazddlkod6si kozfeladat

ell1t1sithoz kapcsol6d6 hullad6kgazddlkod6si krizszolg6ltat6st a D6l-Dunrintirli Kommun6lis

Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gti T6rsas6g (7632 P6cs, Sikl6si rit 52.) (a

tovSbbiakban : kdzszol g6ltat6) v 6gzi.

A kiizszolg iitat| jogai 6s kiitelezetts6gei

5.$ (1) A kozszolgaltat6 az <inkormdnyzati hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s6hoz

kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6st az dnkorm6nyzattal 6s a gazd6lkod6

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

Hulladekgazd6lkod6si Kozszolg6ltat6si Terv, valamint e rendeletben foglaltak szerint kdteles

ell6tni.
(2) A teleptil6si hullad6k <isszegyrijtdse, elszallit6sa hetente egy alkalommal t6rt6nik a

ko zszolgiitat6 6ltal e I o re me gh atir o zott id o p o ntb an'

(3) A gazdrilkod6 szervezetekre az 6ltaluk kotdtt egyedi szerzod6sben foglaltak azirirnyadok.

(4) A k6zszolg6ltat6 evente egy alkalommal k<iteles lomtalanit6si akci6t szetvezni az

onkorm6ny zattal elozetesen egyeztetett 6s a helyben szok6sos m6don kozzdtett idopontban'

(5) A teleptl6si hullad6k gytijt6se 6s sz6llit6sakrzirolag az e ceha szolg6l6 sz6llit6j6rmtivel

ve:gezheto, melynek soriin a kdzszolg6ltat6nak gondoskodni kelt arr6l, hogy a hullad6k - a

gyriltO"aerynek a sz6llit6j6rmribe tort6no i.irit6sekor, illetoleg a sziilit6s folyam6n - ne

sz6r6dhasson el, a k<irnyezetet ne szeffnyezze'

(6) Az iirit6sbol vagy szilllit6sbol eredo szennyezod6s eset6n a ktizszolgiitato a hullad6k

eltakarit6sdr6l, a teriiletszennyezodes megsziintet6s6rol, valamint az eredeti kdrnyezeti 6llapot

helyre6llit6srir6l halad6ktalanul koteles gondoskodni'

6.$ Amennyiben a kijelolt napon - b6rmely okb6l - a sziilitits elmarad, a kdzszolgilltatS a

sz6llit6st a kovetkez6 munkanapon koteles p6tolni'

7.S (1) A k<izszolg iitat6jogosult a telepi.il6si hullad6k elsz5llit6s6t megtagadni, ha:

a. meg6llapithat6, hogy a gytijt6eddnyben kihelyezett hullad6k az i.irit6s, vagy a szrlllit6s sor6n a

sz6llit6st vegzo szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6ben, tov6bb6 a

sz6llitoj6rmtiben, annak berendez6s6ben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve a kezel6s

sor6n vesz6lyeztetheti a k<irnyezetet,

b. ha a kihelyezett gyrijtoeddny mergezo, robban6, foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan anyagot

tartalmaz, amely a telepiil6si hullad6kkal egytitt nem gyrijtheto, nem sz6llithat6, nem

6rtalmatlanithat6 6s nem minostil telepiildsi hullad6knak.

(2) A k6zszolg6ltat6 kdteles a gytijtoed6ny kitrit6s6t kim6letesen az elv6rhato gondossaggal

vegezni.
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(3) A gytijtoeddnyben okozott k6rt a kozszolg1,ltat6 t6ritdsmentesen k<iteles kijavitani, ha a
k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kcivetkezett be. A k6zszolg6ltat6 kciteles az ebb6l eredo
karbantart6si munka 6s javit6s idotartam6ra helyettesito gytijt6ed6nyt biaositani.

@) Ha akitrokozds nem r6hat6 fel akozszolg6ltat6nak, ahasznitlhatatlannil v6lt gytijtoeddny
javitilsa, p6tliisa, vagy cser6j e az ingatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulaj do n o s j o gai 6s kii telezetts 6 gei

8.$ (l) Azingatlantulajdonos koteles azingatlantin keletkezo telepiildsi hullad6kot
a) a legkisebb m6rtdkrire szoritani;

b) az elszirllit6sra val6 6tv6telig gyrijteni, t6rolni, ennek soriin megfelelo gondoss6ggal elj6rni
annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t, egdszs6g6t es a j6 krirnyezetet ne
veszdlyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett kd,rnyezetet ne szennyezze, a ndvdny-6s rlllatviliigot ne
k6rositsa, a kdzrendet 6s kdzbiztons6got ne zavarja,

c) az elszitllit6s napj6n - reggel - az ingatlan elotti ritszakasz melletti kdzteriiletre kihelyezni
oly m6don, hogy az akozleked6s biztons6g6t ne veszelyeztesse, a k<izteriiletetne szerrryezze,
abban k6rt ne tegyen.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles az ingatlaniin keletkezo telepiil6si hulladdk kezelesere az
onkorm6nyzat iital szewezett kdzfeladat elkit6st ig6nybe venni

(3) A hullad6k k<izteriileten t<irt6n6 t6rol6sa, illetve elhelyez6se tilos 5.g (2) bekezddsben
foglaltakon kivtili idopontban, kiv6ve a lomtalanit6s idopontj6ban.
(\ Az elsz6llitiisra vitr6 hulladdkot csak a kdzszolgiitato sziilit6eszkcizdhez rendszeresitett

gytijt6ed6nyben, az azt meghalad6 mennyis6get mrianyagzs6kban lehet kihelyezni.
(5) A (4) bekezdesben foglalt eloir6sokt6l elt6r5en kihelyezetr hullad6k elsziilititsit a

kozszolgiitat6 me gtagadhad a.

(6) Az onkorm6nyzat iltal kdzpontilagbeszerzett 6s ingyenesen a lakoss6g rendelkezds6re
bocstitott 120 literes szabv6ny gyrijt6eddnyek tiszt6nhrt6sir6l, fert6tlenit6s6r6l, rlllaganak
me g6v 6siir 6l a hasznitl 6 kdteles gondo sko dni.

9.$ A kciztertileten az iirit6s c6lj6b6l kihelyezett gyrijto ed6nyben ldvo teleptil6si hullad6kot
v6logatni, k<izteriiletre kisz6rni, valamint miisnak a gytijt6ed6ny6be - annak enged6lye n6lkiil -
hullad6kot elhelyezni tilos.

10.$ Tilos a gytijt6eddnybe folydkony, mergez6, tiz-es robban6svesz6lyes anyagot, 6llati
tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely akozszolgiitatistvdgzit szem6lyek dlet6t,
testi 6ps6gdt, eg6szs6gdt veszdlyezteti, a szrillit6 j6rmriben vagy berendezds6ben kdrt okoz.

Az iinkormfnyzati hullad6kgazdrilkod6si kiizfeladat ell6t{srira vonatkoz6 szerz6d6s
egyes tartalmi elemei

11.$ Az onkormiinyzatvagy gazd6lkod6 szervezet 6s a kdzszolgaltat6 kcizotti szerzod6snek
tartalmaznia kell:

a. a szerzldo felek megnevez6s6t, azonosito adatait,
b. a kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek idotartam6t,
c. az dnkorminyzat hulladdkgazd6lkod6si kozfeladat szervezett ds rendszeres elv6gz6s6re
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irrlnyul6 kote lezetts e g v illalisitt,
d. az [rit6s gyakoris6giit, valamint idopond6t,

e. a szolgitltat6si dij meg6llapit6s6nak alapjat (a gytijto ed6ny egyszeri iirit6se, illetve az

elsz6llitilsra itvett hulladdk t6rfogat szerinti meghat6roz6:sa), az abban bekcivetkezo

v6ltoz6sokkal kapcsolatos bej elentdsi kotelezetts6get,

f . a szerzo d6 s m6do sit6s6nak, felmond6sSnak fe lt6te I eit.

A kiizszolgriltatfs dija

12.$ (l) Az onkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si ktizfeladat ellittirsithoz kapcsol6d6

hullad6kgazddlkod6si kdzszolgiitat6s ig6nybev6tel6ert az ingatlantulajdonos a Koordin6l6

szery reszere kdzszolg6ltat6si dijat koteles fizetni.

(2) Akozszolg6ltat6si dijat a Koordin6l6 szerv 6ltal ki6llitott sz6mla kezhezvetel6t kovet6en,

a szitmlilban feltiintetett fizetdsi hataridoig kell kiegyenliteni.

(3) Ha azingatlantulajdonos a jogszeruen meg6llapitott 6s kiszitmlizott dijat nem fizeti meg

6s dijh6tral6ka keletkezik, akkor a Koordin6l6 szerv a 30 napon beliil ktilddtt fizet6si

felsz6lit6s6rt jogosult az adminisilrircils dijat kisz6ml6zni az ingatlantulajdonos reszdre. Ha a

szitmla kiegyenlit6s6re a felsz6lit6s drltum6t kcivetoen keri.il sor, a befizetett osszeg eloszdt az

adminisztr6ci6s dijjal szemben keriil elsz6mol6sra, a fennmarad6 dsszeggel pedig a

kozszolgiitatasi dij h6tral6kot c sdkkenti a Koordin6l6 szerv.

(4) Az egysdgnyi dijt6tel a gytijtoed6nyben elsz6llit6sra futvett hulladdk - gyrijtoedenyhez

igazod6 t6rfogata szerint meghat6rozott - egyszeri i.irit6s havi dija.

(5) Term6szetes szem6lyek eset6ben a kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6t az onkorminyzat

6tv6llalja.

13.$ Az ingatlan rij tulajdonosa - tulajdonos v6ltoz6s esetdn - a viltozitst 15 napon beliil

kOteles a kdzos hivatalban ir6sban bejelenteni.

14.$ (1) Szi.ineteltetheto a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg6ltat6s ig6nybev6tele azokot az

ingatlanokon, amelyeken folyamatosan, legal6bb 90 napig senki sem tart6zkodik, 6s hulladdk

nem keletkezik.
(2) Az ingatlantulajdonos a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6ny6t kdteles ir6sban bejelenteni a

k6zos hivatalba, a sziineteltetes kezdo id6ponda elott, legal6bb 30 nappal.

A lomtalanitis szabilYai

15.5 A lomtalanit6s megszervezds6rol 6s lebonyolit6s6r6l a ktizszolgiltat6 6vi egy

alkalommal - ktl<in dij felsz6mit6sa - n6lktil gondoskodik.

A telepi.il6si hullad6kot az ingatlantulajdonos a kozszolgiitat6 iital elozetesen megjelolt

idopontban - a 6.$ (1) bekezd6s c) pontj6ban foglalt eloirSsoknak megfelel6en - helyezheti ki.
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16.$ (1) A teleptil6s kozigazgatrisi teriilet6n alkalmazott szelektiv hullad6kgyrijt6si m6dok:

- hullad6kgyijto szigeteken vegzett szelektiv gytijtds

- a ko zszol giitat6 iital hdzho z meno s ze I e ktiv hul I ad 6 k gytij t6 s

(2) A hullad6kgyrijto sziget papir-, mtianyag- 6s tiveghulladdk elhelyez6sdre alkalmas.

(3) A kont6nerbe csak az azon megjelcilt hullad6kfajta helyezheto el.

(4) A kontdnerek k<irnyezet6ben hulladdk elhelyez6se tilos.

(5) A hilzhoz meno szelektiv hullad6kgyrijt6s sor6n az ingatlantulajdonos a telepiil6si
hullad6k reszetkepezo elktilcinitetten gyrijtdtt hullad6kot itttetszo zs6kban gytijti.

Az elkiil<initetten gytijtdtt, ujrahasznosithat6 hullad6k:

a) papir,

b) mrianyag,

c) iiveg

17.9 (1) Az elkiilonitetten gytijtott hulladdk akozszolgitltat6 6ltal i.izemeltetett hulladdkgyujt6
pontra, hulladdkgytijto udvarba, 6tv6teli helyre, vagy a kozszolg6ltat6s k<jr6be tartozo

hullad6kot kezelo hulladdkkezel6 l6tesitmdnybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,

vagy ktilcin gytij toed6nyben elhelye zheto.

(2) A telepiil6s lakosai reszere igdnybe veheto hullad6kudvarr6l a kozszolgirltat6 a helyben

szok6sos m6don 6s a honlapj 6ntbjdkoilat6st nyrijt. A nyitva tart6s rendj6t, a hullad6kudvarban

gyrijtheto egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli m6dj6ra 6s a mennyisdgi

korl6tokra vonatkoz6 titjekoztatitst a kdzszolg6ltat6 a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban

kozzeteszi.

(3) A kozszolg6ltat6 a hullad6kudvar i.izemeltet6si szabiiyzatitban meghatitrozza a

term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 6ltal a hullad6kudvarban elhelyezheto hullad6kok

mennyis6g6t. A term6szetes szemdly ingatlanhaszniio e jog6t csak rigy gyakorolhatja,ha a

hullad6kgazd6lkodrisi k<izszolg6ltat6si dij at megfizette.

Zir6 rendelkez6sek

1S.$ (1) E rendelet 2017 .janu6r 1. napj6n l6p hat6lyba.

(2)Hatslyatveszti a hulladekkezel6si kozszolgiitat6sr6l szol6 812002. (XII.13.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdetds6rol a jegyzo gondoskodik.

Kemse, 2016. december I 9.

Veto J6nos

polgdrmester

Dr. T6th Attila
jegyzo
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