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KirrilyegyhizaKdzsdgiOnkormiinyzat K6pviselo-testtiletdnek 10/2016.(VI.30.)
6nkorm6nyzati rendelete
Az 6,n ko rm 6ny zati hu I I addkgazd 6l kod6s i kdzfe ladatr6 I

Kir6lyegyhir;aKdzsdgi Onkormdnyzat Kipviselo-testUlete a hulladdkr6l sz6l6 2012. €vi
CLXXXV. tdrvdny 88.$ (4) bekezddse a)-b) ds d) pond6ban meghat6rozott felhatalmazis
alapjdn, az Alaptdrvdny 32. cikk (l) bekezdds a) pontj6ban, Magyarorszighelyi
6nkorm6nyzatair6l szolo 201l. dvi CLXXXIX. tv. 13.$ (l) bekezd6s 19. pontj6ban, a

hulladdkr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. tdrvdny 34. $ (8) bekezddsdben, 35. $-iiban, 39. $ (2)
bekezddsdben meghatdrozott feladatkdrdben elj6rva a kdvetkez6ket rendeli el:

Bevezet6 rendelkez6s

r.s

A kdpvisel6-testtlet annak drdekdben, hogy a jogszabiilyokban meghalilrozott 6nkormilnyzati
hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladatait a korszerri kdrnyezetvddelem kdvetelmdnyei szerint
teljesftse, drvdnyesiteni kiv6nja a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrvdnyben (a

toviibbiakban: Ht.) rOgzftett elveket, ds a jelen rendeletben foglaltak szerint telepiildsi
hulladdk kezeldsdre kdtelez6en ell6tand6 ds igdnybe veend6 dnkorm6nyzati
hulladdkgazd6lkod6si kcizfeladatot v 6gez.

A rendelet hatdlya

2.$

A rendelet tflrgyihatfllya akdzszolgdltat6 sz6llft6 eszk6z6hez rendszeresitett
gyrijt6eddnyben, vagy egydb m6don, a kdztertileten vagy ingatlanon gyijttitt ds a

kdzszolgiitat6 rendelkezdserc bocsiltott teleptildsi hulladdk iltvdteldvel, gytijtdsdvel,
szillitisiv al 6s e I he I yezd sdvel dsszefi.i g 96 dnkorm 6nyzati hulladdkgazd 6l kod rlsi
klzfeladat teljes kdrdre terjed ki.

A rendelet tertileti hatiilya Kir6lyegyhriza teleptildskdzigazgat6si teri.ilet6re terjed ki.

A rendelet szemdlyi hatiilya kiterjed a teleptildsi hulladdk 6tvdtel6re, gytijtdsdre,
szillitisira ds kezel6sdre ir6nyul6 dnkorm6nyzati hullad6kgazddlkodisi kdzfeladatot
ell6t6 szolgiltat6ra, valamint Kir6lyegyh6za telepiilds tertilet6n a szolg6ltat6st
igdnybevevo ingatlanok azon tulajdonosaira, vagyonkezeloj6re vagy egydb jogcfmen
haszn6l6ra (a tovdbbiakban: ingatlantulajdonos), ahol a telepUldsi hulladdk keletkezik.

A kiizfeladat elldtdsdnak rendje 6s m6dja

3.S

l. A kdpviselo-testtilet jelen rendeletben foglaltak szerint dnkormdnyzati
hullad6kgazd6lkod6si ktizfeladatot; igy a telepUl6si hulladdk rendszeres gyiijt6sdt,

l.

l.

l.



elsziilitisdt, kezeldsdt -kdzszolgiltatrlsi szerz6d6,s alapjin - kdzszolg6ltat6 fd6n l6tja
el.

1. A teleptildsi hulladdk elszrillit6s6r6l ds 6rtalmatlanitils cdlj6b6ltort6no elhelyezesdrol -
e rendeletben szabillyozott m6don - azingatlantulajdonos a szolg6'ltatris igdnybevdtele
[d6n kdteles gondoskodni.

A kiizszolg iltrt6 m egnevez6se

4.$

A 3. g ( I ) bekezddsben meghat6rozott dnkorm ilnyzati hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat
elllrtisilhoz kapcsol6d6 hulladdkgazdrilkodrisi kozszolg6ltat6st a Ddl-Dunilnttli Kommun6lis
Szolgriltat6 Nonprofit Korl6tolt Felelossdgri T6rsas6g (7632 P6cs, Sikl6si rit 52.) (a
tov6bbiakban: kozszolg6ltat6) vegzi.

A kiizszolg iitat6 j ogai 6s kiitelezetts6gei

s.s

l. A kdzszolgiltato az dnkorm6nyzati hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat ellfltdsdhoz
kap c so I 6d 6 h u I I ad dk g azd 6 I kod 6s i kdzszolgiltatilst az 6 n ko rm 6ny zattal e s a

gazdiikodo szervezetlel a 8.$ szerinti tartalommal kdtdtt szerzodd,s, aHt., az Orsz6gos
Hulladdkgazdrllkodrisi Kozszolgflltat6si Terv, valamint e rendeletben foglaltak szerint
kdteles elkitni.

1. A telepiildsi hullad6k dsszegyrijtdse, elsz6llit6sa hetente egy alkalommaltortdnik a

kdzszol g6ltat6 riltal e I ore me ghat 6r ozott id6pontban.

A gazddlkod6 szervezetehe az 6ltaluk kdtdtt egyedi szerzoddsben foglaltak az

ir6nyad6k.

l. A krizszolg6ltat6 dvente egy alkalommal kdteles lomtalanit6si akci6t szervezni az

onkorm6nyzattal ellzetesen egyeztetett ds a helyben szoktisos m6don kdzzetett
iddpontban.

1. A telepUldsi hulladdk gyrijtdse 6s sz6llftrlsa kizdr6lag az e celra szolg6l6
szdllitojirmiivelvdgezheto, melynek sordn akdzszolgdltat6nak gondoskodni kell
arr6l, hogy a hulladdk - a gytijt6eddnynek a szfillitojilrmtibe tdrtdno tiritdsekor,
illet6leg a sziilitits folyam6n - ne sz6r6dhasson el, a kdrnyezetetne szennyezze.

1. Az Uritdsbol vagy szrillft6sb6l ered6 szennyezodds esetdn akdzszolgdltato a hulladdk
eltakarit6s6r6l, a teriiletszennyezodds megsztintetds6rol, valamint az eredeti kdrnyezeti
6llapot helyre6ll(t6s6r6l haladdktalanul kdteles gondoskodni.

1. Amennyiben a kijel6lt napon - biirmely okb6l- asziilitirs elmarad, a kcizszolgiiltat6 a

szrlllit6st a kdvetkez6 munkanapon k6teles p6tolni.

1. A krizszolg6ltat6 jogosult a telepiil6si hulladdk elsz6llitiis:it megtagadni, ha:



o meg6llapithat6, hogy a gyrijtoeddnyben kihelyezett hulladdk az Urftds, vagy a
sz6llit6s sor6n a szrillit6st vegz6 szemdlyek dletdben, testi dpsdgdben,
egdszsdgdben, tov5bb6 a szillit5jirmiiben, annak berendezds6ben krirt okozhat,
yagy a hasznosit6s, illetve a kezelds sor6n veszdlyeztetheti a kdmyezetet,

o ha a kihelyezett gytijt6eddny mdrgez6, robban6, folydkony, veszdlyes, vagy
olyan anyagottartalmaz, amely a telepi.il6si hulladdkkal egyiitt nem gytijtheto,
nem sziillithat6, nem firtalmatlanithat6 6s nem min6sUl telepiildsi hullad6knak.

1. A kdzszolgdltat6 kdteles a gytijtoeddny kitrftdsdt kimdletesen az elvirhat6
gondoss6gg al vdgezni.

1. A gytijttieddnyben okozott kirt akdzszolgdltat6 tdrft6smentesen kdteles kijavitani, ha
a k6rokoz6s neki felr6hato okb6l kdvetkezett be. A kdzszolgtiltat6 k6teles az ebb6l
eredo karbantart6si munka 6s javft6s id6tartam6ra helyeffesft6 gyrijt6eddnyt
biztosftani.

1. Ha a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a kdzszolg6ltat6nak, ahasznillhatatlann6 v6lt
gytijt6eddny javftiisa, p6tliisa, vagy cserdje azingatlanitlajdonost terheli.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

1. Az ingatlantulajdonos kdteles az ingatlanirn keletkez6 telepiildsi hullad6kot
o a legkisebb mdrtdkiire szorftani;
o az elsz6llit6sra val6 6tvdtelig gytijteni, t6rolni, ennek sorSn megfelel6

gondoss6ggal eljrlrni annak 6rdekdben, hogy a hulladek m6sok dletdt, testi
dpsdg6t, eg6szsdgdt 6s aj6 kcirnyezetet ne vesz6lyeztesse, a termdszetes 6s
dpitett kd,rnyezetet ne szennyezze, a niivdny-ds 6llatvil6got ne kiirosftsa, a
kdzrendet ds kdzbiztons6got ne zavarja,

o az elsz6llit6s napjdn - reggel - azingatlan elotti ftszakasz melleffi k6ztertiletre
kihelyezni oly m6don, hogy az a kdzlekedds biztonsiig6t ne veszdlyeztesse, a
kdztertiletet ne szennyezze, abban kdrt ne tegyen.

l. Azingatlantulajdonos koteles azingatlandn keletkezo telepiildsi hulladdk kezeldsdre
az dnkorm6nyzat 6ltal szewezett kozfeladat ell6trist igdnybe venni.

l. A hulladdk kdzteriileten tortdno t6rol6sa, illetve elhelyezdse tilos 5.$ (2) bekezddsben
foglaltakon kfviili iddpontban, kivdve a lomtalanft6s id6pontj 6ban.

1. Az elszilllitiisra v6r6 hulladdkot csak a kdzszolg6ltatl szilllit6eszkdzehez
rendszeresftett gytijtoeddnyben, az azt meghalad6 mennyisdgetmiianyagzsdkban lehet
kihelyezni.

l. A (4) bekezddsben foglalt elofr6sokt6l elt6roen kihelyezett hullad6k elszillitdsilt a
kdzszol g6ltat6 megtagadhad a.

l. Az dnkormdnyzat 6ltal kdzpontilag beszerzett ds ingyenesen a lakossiig rendelkezdsdre
bocs6tott 120 literes szabvdny gyrijtoeddnyek tisztiintart6s6r6l, feft6tlenitdsdrol,
6llag6nak meg6viis6r6l a haszn6l6 kdteles gondoskodni.



7.$

1. A k0zteruleten az iirit6s c6lj6b6l kihelyezett gytijto ed6nyben ldvo telepiilisi
hulladdkot v6logatni, kdzteriiletre kisz6mi, valamint m6snak a gytijtoeddnydbe - annak

engeddlye ndlkiil - hullad6kot elhelyezni tilos.

I . Tilos a gyrijtoeddnybe folydkony, mdrgezo, tiz-6s robban6sveszdlyes anyagot, 6llati
tetemet vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, amely akdzszolgdltat6st vdgzo

szem6lyek dletdt, testi dps6gdt, egdszsdg6tveszelyezteti, a sz6llit6 j6rmtiben vagy

berendez6sdben kdrt okoz.

Az iinkorm ilnyzati hutlad6kgazddlkodisi kiizfeladat elldtdsira vonatkoz6 szerz6d6s
egyes tartalmi elemei

8.$

Az dnkorminyzatvagy gazditlkod6 szervezet ds a k6zszolg6ltat6 kdzdtti szerzoddsnek

tartalmazna kell:

. a szerzod6 felek megnevez6s6t, azonosit6 adatait,

. akdzszolg6ltatis igdnybeviteldnek idotartam6t,

. az dnkorm6nyzat hulladdkgazddlkodirsi ktizfeladat szervezett 6s rendszeres

elv6gzds6re irrlnyul6 kdtelezettsdg v6llal6s6t,
. Miirft6s gyakorisigdt,valamint idopontjrit,
o a szol}itltat6si dij meg6llapft6s6nak alapjdt (a gytijt6 eddny egyszeri tirit6se, illetve az

elsz6llft6sra iitvett hullad6k tdrfogat szerinti meghatdrozdsa), az abban bekovetkezo

v6ltoz6sokkal kapcsolatos bejelent6si kdtelezettsdget,
. a szerzodds m6dosft6s6nak, felmondils6nak feltdteleit.

A ktizszolgdltatis dija

e.$

1. Az dnkormAnyzati hulladdkgazd6lkod6sikdzfeladat elliltdsithoz kapcsol6d6

hu I lad 6kgazd 6lkodris i kdz szo I gilltat6s i g6nybevdtel66rt az ingatlantu laj donos a

Koordin6l6 szerv rdszdre kdzszolg6ltat6si dijat kdteles ftzetni.

1. A kcizszolg6ltat6si dijat a Koordin6l6 szerv iltal ki6llftott sziimla kdzhezvitelet
kdvetoen, a sz6mliiban felti.intetett fizetdsi hatriridoig kell kiegyenl(teni.

1. Ha az ingatlantulajdonos a jogszeriien meg6llapitott ds kiszimliaott dijat nem fizeti
meg 6s dfjh6traldka keletkezik, akkor a Koordin6l6 szerv a 30 napon beliil kiilddtt
fizetdsi felsz6l(t6sdrt jogosult az adminisztr6ci6s dijat kisz6mliani az

ingatlantulajdonos rdszdre. Ha a sz6mla kiegyenlitdsdre a felsz6l(t6s d6tum6t kdvetoen

keri,il sor, a befizetett dsszeg elosz6r az adminisztriici6s dijjal szemben kerUl

elsz6moliisra, a fennmarad6 dsszeggel pedig akdzszolgitltat6si dijh6traldkot cs6kkenti

a Koordin6l6 szerv.

1. Az egysdgnyi dijtdtel a gytijtoeddnyben elsz6ll(t6sra 6tvett hulladdk - gyiijt6edenyhez
igazodo tdrfogata szerint meghatirozott - egyszeri i.ir(t6s havi dija.



l. Termdszetes szem6lyek esetdben akozszolgdltat6si dij megfizeteset az dnkorm6nyzat
ifiviilalja.

10.s

1. Azingatlanrij tulajdonosa - tulajdonos v6ltoz6s esetdn - aviltozilst l5 napon beltil
kdteles a kdztis hivatalban fu6sban bejelenteni.

l. Sztineteltetheto a hullad6kgazd6lkod6si krizszolgrlltatris igdnybevdtele azokon az
ingatlanokon, amelyeken folyamatosan,legal6bb 90 napig senki sem tart6zkodik, ds
hullad6k nem keletkezik.

l. Az ingatlantulajdonos a sztineteltetdsre vonatkoz6 igdnydt kdteles (r6sban bejelenteni a
kdzds hivatalba, a sziineteltet6s kezd6 id6pontja elott, legal6bb 30 nappal.

t1.s

A lomtalanftfs szabilyai

1. A lomtalanit6s megszervezdser6l6s lebonyolft6s6r6l aklzszolgitltat6 dvi egy
alkalommal - ktldn dij felsz6mit6sa - ndlkiil gondoskodik.

l. A telepiildsi hulladdkot azingatlantulajdonos akdzszolgitltat6 6ltal elozetesen
megjel6lt id6pontban - a 6.$ (l) bekezdds c) pontj6ban foglalt el6ir6soknak
megfelel6en - helyezheti ki.

12.S

Elkiiliin itett h ullad 6kgyfi j t6sre vonatkoz6 szabilyo k

1. A telepiilds kdzigazgatflsiteriilet6n alkalmazott szelektiv hullad6kgyiijt6si m6dok:
o hulladdkgyujt6 szigeteken vdgzett szelektiv gytijt6s:

. KirSlyegyhiza, Pet6fi u.97. 521hrsz.

. Kirrilyegyhiaa,Pet6fi t. 63. 79 hrsz.

. Kir6lyegyhdza422hrsz.

. a krizszolgiltat6 iltalhdzhoz men6 szelektfv hulladdkgyiijtds.

1. A hulladdkgytijt6 szigetek papfr-, mtianyag- 6s iiveghullad6k elhelyezesere
alkalmasak.

1. A kontdnerbe csak az azon megjelolt hullad6kfajta helyezhet6 el.

1. A kontdnerek kd,rnyezetdben hulladdk elhelyezdse tilos.

1. Ahizhoz men6 szelektiv hulladdkgytijtds soriln az ingatlantulajdonos a teleptildsi
hulladdk rd,szltkepezi5 elkiildnitetten gyrijt6tt hullad6kot irttetszo zs6kban gytijti.

I . Az elki.ildnftetten gyrijttltt, fjrahasznosithat6 hulladdk:



a) papir,

b) mtianyag,

c) fem.

Zir6 rendelkez6sek

13.$

(l) E rendelet20l6.jrilius l. napj6n ldp hat6lyba.

(2)HatAlyitveszti a hullad6kkezel6si kdzszolg6ltatiisr6l sz6l6 1212013. (XII.23.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdet6sdr6l ajegyz6 gondoskodik.

Kir6lyegyh6za, 201 6. jrinius 27.

Gr(m Ferenc

polg6rmester

Kihirdetve: 2016. jfnius 30.

Be6k Laura

jegyz6

Beilk Laura

jegyzo


