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A telepiil6si hullad6kgazdflkod6si kiizszolgf ltat6sr6l

Kir6lyegyhitza Kozs6gi Onkorminyzat Kepvisel6-testiilete a hullad6kr6l sz6l6
2012.6vi CLXXXV. torvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 35.g-ban kapott felhatalmaz6s
es az Alaptorv6ny 32. cikk (2) bekezd6s6ben meghatfurozott feladatkcir6ben elj6rva
a kovetkezoket rendeli el:

Bevezet6 rendelkez6s

1.$

A kdpviselo-testtilet annak 6rdekdben, hogy a jogszab6lyokban meghat6rozott
hulladdkgazd6lkod6si feladatait a korszerti kcirnyezetv6delem krivetelmdnyei
szerint teljesitse, 6rvdnyesfteni kiv6nja a Ht.-ben rogzitett elveket, ds a jeien
rendeletben foglaltak szerint teleptil6si hulladdk kezel6s6re kcitelez6en ell6tand6 6s
i g dnyb e veendci hu I I addkg azdiiko dds i kcizszo I g6ltat6st tart fenn.

A rendelet hatflva

2.$

l . A rende l e t tir gy i hatSly a a kozszo l g illtato szirllito eszkcizdhe z r endszere s itett
gytijtcieddnyben, vagy egy6b m6don, a kdzteriileten vagy ingatlanon gyrijtcitt
6s a kcizszolg6ltat6 rendelkezds6re bocs6tott telepiil6si trunaOet 6w6teidvel,
gytijtdsdvel, sz|llitds6val ds elhelyezds6vel 6sszefiigg6 hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolgSltat6s teljes kcirdre terjed ki.

2. A rendelet teriileti hatillya Kir6lyegyhdza telepril6s kcizig azgatdsiteriilet6re
(Kir6lyegyhilza 6s Rig6puszta kiirtertileti lakott hely) terjed ki.

3. A rendelet szemdlyi hat6lya kiterjed a telepiil6si hulladdk 6tv6tel6re.
gyfij t6 s dre, szd,llitdsdra 6s keze I 6 s 6re i rrlnyul6 hu llad6kgazd6lkod6s i



kozszolgilltat6st e116t6 szolg6ltat6ra, valamint a Kir6lyegyhiza telepi.ilds

teriiletdn a szolgdltat6st ig6nybevev6 ingatlanok azon tulqdono saira,

vagyonkezelojdre vagy egy6b jogcimen haszn6l6ra (a tov6bbiakban:
ingatlantulaj donos), ahol a telepi.il6si hulladdk keletkezik.

A kiizszolgiltatfs ell6t6sinak rendje 6s m6dja

3.S

1. A k6pviselo-testiilet jelen rendeletben foglaltak szerint hullad6kgazddlkod6si

kdzszolgilltat6st tart fenn 6s a telepi.il6si hulladdk rendszeres gyfijt6s6t,

elsz6llit6s6t, kezel6s6t-kozszolg6ltat6siszerzodes alapj6n - kozszolgilltat6

rid6n l6tja el.

2. A telepiil6si hullad6k elsz6llitilshrol ds 6rtalmatlanit6s c6lj6b6l tortdno

elhelyez{sdr6l - e rendeletben szab6lyozottm6don - azingatlantulajdonos a

szolg6ltat6s ig 6nyb ev6tele ritj 6n koteles gondo skodni.

A ktizszolgiltat6 megnevez6se

4.S

A 3.$ (1) bekezd{sben meghat6rozott hulladekgazdillkod6si kdzszolg6ltat6st a

D6l-Dun6ntuli Kommun6lis Szol giltat6 Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gri T6rsas6g

(7632P6cs, Sikl6si ft 52.) (a tov6bbiakban: kozszolghltat6) vegzi.

A kiizszol g6ltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

s.s

1. A kdzszol ghltat6 a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgilltatilst az

cinkorm6ny zattal es a gazd6lkod6 szewezettel a 8.$ szerinti tartalommal

kotdtt szerz6d6s, a Ht. valamint e rendeletben foglaltak szerint koteles

ell6tni.



2. A telepiil6si hullad6k osszegytijtdse, elsz6llit6sa heti egyszeri alkalommal
trirt6nik a kcizszolg6ltat6 6ltal el6re meghat6rozott id6pontban.

A gazd6lkod6 szervezetekre az illtaluk kdtott egyedi szerz6d6sben foglaltak
azirhnyadok.

3. A kozszol gSltat6 dvente egy alkalommal koteles lomtalanit6si akci6t
szewezni az cinkormSnyzattal elSzetesen egyeztetett 6s a helyben szok6sos
m6 don klzzetett id6pontb an.

4. A telepi.il6si hullad6k gffit6se es szilllitisakizfur6Iag az e cdlra szolg6l6
szillit6jhrmiivel v6gezhet6, melynek sor6n a kozszolg6ltat6nak gondoskodni
kell arr6l, hogy a hullad6k - a gyitltoeddnynek a szilllitojdrmtibe tcirtdno
iiritdsekor, illetoleg a szilllitits folyam6n - ne sz6r6dhasson el, a kcirny ezetet
ne szennvezze.

5. Az tirit6sb6l vagy sz6l1it6sb61 eredo szennyezod6s esetdn a kdzszolg iitat6 a
hulladdk eltakarit6s6rol, atertiletszennyezodes megsziintet6sdr6l, valamint az
eredeti kdrnyezeti 611apot helyre6llft6s6r6l halad6ktalanul kciteles
gondoskodni.

6. Amennyiben a kijelolt napon b6rmely okb6l a sz6lrit6s elmarad, a
kozszolgdltat6 a sz6llit6st a kcivetkez6 munkanapon koteles p6tolni.

7. A kozszolgSltat6jogosult a telepiildsi hulladdk elsz6llft6s6t megtagadni, ha:
a. meg6llapijlat6, hogy a gytijt6ed6nyben kihelyezett hulladdk az tirit6s,

vagy a szflllitits sor6n a szilllitirst v6gzo szemdlyek dlet6ben, testi
6p s 6 g6b en, e gd szs d gdb en, tov6bb rl a sz6llit6j6rmrib en, unnuk
berendez6s6ben k6rt okozhat, vagy a hasznositds, illetve a kezel6s
sor6n v eszlly eztetheti a kcirnyezetet,

b. ha a kihelyezett grijt6ed6ny m6rgez6, robban6, folydkony, veszdlyes,
vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiildsi hulladdkkal egy1tt
nem gyrijthet6, nem szilllithato, nem furtalmatlanithat6 6s nem min6siil
telepiil6si hulladdknak.



8.

9.

A kozszolgilltat6 kriteles a gyrijtoed6ny kitirit6s6t kim6letesen az elv6rhat6
gondoss6ggalvegezni.

A gyrij t6 ed6nyb en oko zo tt kdrt a ko zszolgilltato ter itesmente s en ko te I e s

kijavitani, ha a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kcivetkezett be. A
kdzszolgilltat6 koteles az ebb6l ered6 karbantart6si munka 6s javitds
id6tartam6ra helyettesit6 gffi t6ed6nyt biztositani.

10.Ha akirokoz6s nem r6hat6 fel a kozszolgilltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v6lt
gytijt6eddny javit6sa, p6tl6sa,vagy cser6je az ingatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

6.S

l. Az ingatlantulajdonos kriteles az ingatlan6n keletkez6 telepiil6si hulladdkot
a. a legkisebb m6rtdkrire szoritani;
b. az elszilllit6sra val6 6w6telig gyrijteni, t6rolni, ennek sor6n megfelelo

gondoss6ggal elj6rni annak 6rdekdben, hogy a hulladdk m6sok 6let6t,

testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t ds a j6 ktirnyezetet ne vesz6lyeztesse, a

term6szetes 6s 6pitett kcirnyezetet ne szenrryezze, a novdny-6s
611atvi16got ne k6rositsa, a krizrendet 6s kclzbiztons6got ne zavarja,

c. az elszilllitSs napj6n - reggel - az rngatlan el6tti ritszakasz melletti
koztertiletre kihelyezni oly m6don, hogy az akozlekedds biztonshght
ne vesz6lyeztesse, a koztertiletet ne szeflrryezze, abban k6rt ne tegyen.

2. Azingatlantulajdonos koteles az rngatlan6n keletkezo telepi.il6si hullad6k
kezel6s6re az onkormhnyzat 6ltal szewezett kozszolgilltathst igdnybe venni.

3. Az 5.$ (2) bekezd6sben foglaltakon kiviili idopontban a hullad6k
kciztertileten tort6n6 t6ro16sa, illetve elhelyezdse tilos, kiv6ve a lomtalanit6s

id6pontj6ban.



4. Az elsz6,llit6sra v6r6 hullad6kot csak a kozszolghltat6 sz6llit6eszkiizdhez
rendszere s itett gytij td ed6nyb en, az azt me ghal ad6 mennyi s6get
miiany agzs 6kb an lehet kihelyezni.

5. A (4) bekezd6sben foglalt elciir6sokt6l eltdr6en kihelyezett hulladdk
e I sz6llit6s 6t a kozszo lg6ltat6 me gtagadhatj a.

6. Az dnkormSnyzat |Italkiizpontilag beszeruettds ingyenesen a lakoss6g
rendelkezds6re bocs5tott I 2 0 literes szabv 6ny gffi t6ed6nyek
tiszt6ntart6s5r6l, fertcitlenitdsdr6l, 6llag6nakmeg6vSs6r6l a haszn6l6 kdteles
gondoskodni.

7.$

1. A kcizteriileten az [ritds c6lj6b6l kihelyezett gyrijt6 eddnyben 16v6 telepiil6si
hullad6kot vSlogatni, kdztertiletre kisz6rni, valamint m6snak a
gytijt6eddny6be - annak enged6lye ndlhil - huiladdkot elhelyezni tilos.

2. Tilos a gyiijt6ed6nybe folydkony , m6rgezo, ttiz-lsrobban6sveszdlyes
anyagot, i"lrati tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely a
kdzszolgitltat6st vegzo szem6lyek 6let6t, testi 6ps6g6t, Lg6szs eget
veszllyezteti, a sz6llit6j6rmriben vagy berendezds6ben k6rt okor.

A hullad6kgazdrilkodfsi kilzszolgilltatisra vonatkoz6 szerz6d6s egyes
tartalmi elemei

8.$

Az cinkorm6nyzat vagy gazd6lkod6 szewezet 6s a kozszolg6ltat6 krizritti
szerzod6snek tartalmaznia kell:

a. a szerzodo felek megnevez6s6t, azonosit6 adatait,
b. a kozszolgSltatils i g dnyb ev6te I dnek idotartamilt.



c. a hulladdkgazddlkod6si kcizszolg6ltat6s szervezett 6s rendszeres elv6gz6s6re
ir6nyul6 kotelezetts6g v6llal6s6t,

d. az i,irit6s gyakoris6 ght, valamint id6pond6t,
e. a szolg6ltat6si dij meg6llapit6s6nak alapjit (a gyrijt6 ed6ny egyszeri iiritdse,

illetve az elszdllit6sra Stvett hulladdk t6rfogat szerinti meghat6rozhsa), az
abban bekovetkez6 vhltozilsokkal kapcsolatos bejelent6si kcitelezetts6get,

f. a szolg6ltat6si dij megftzetdsdnek m6dj5t, hat6ridejdt 6s a dijfizetds
elmulaszt6s6nak j ogk<ivetkezmdnyeit.

g. a szerziidds m6dosit6s6nak, felmond6s6nak felt6teleit.

A kiizszolgSltatis dija

e.s

1. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st igdnybevevlkozszolg6ltat6si dijat
kdteles fizetni.

2. Az egys6gnyi dijt6tel a gytijt6ed6nyben elsz6llit6sra futvett hul1ad6k -
gyLij t6edd nyhez igazo d6 t6rfo gata szerint me ghat6ro zott - e gyszeri iirit6s
havi dija.

3. Term6szetes szemdlyek eset6ben a kozszolg6ltat6si dij megfizetdsdt az

onkorm6ny zat 6tv illlatj a.

10.$

l. Aztngatlanrij tulajdonosa tulajdonos villtozds esetdn av|ltozilst 15 napon

beliil koteles a kozos hivatalban ir6sban bejelenteni.

2 . S ztineteltethet6 a hullad6k gazdillko d6si kdzszo lg6ltat6s igdnybev6tele

azokon azingatlanokon, amelyeken folyamtosan legal6bb 90 napig senki

sem tart6zkodik 6s hulladdk nem keletkezik.



3. Azingatlantulajdonos a sziineteltetdsre vonatkoz6 ig6ny6t ir6sban kdteles
bejelenteni a kcizos hivatalba, a sziineteltet6s kezd6 id6pontja el6tt, legal6bb
30 nappal.

Szem6lyes adatok kezeldsdre vonatkoz6 rendelkez6sek

lt.$

I . A kcizszol g6ltat6 az ingatlanfulaj donosokr6l nyilv6ntart fust v ezet az
azonosit6sukhoz sziiksdges adatok feltiintet6s6vel.

2. Az adatkezel6s c6lja a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgSltatSssal cisszefiigg6en
az ingatlanfulajdonos szem6ly6nek meg6llapit6s6hoz, ak}zszolgfiltat6siJij
behajt6sShoz sziiks6ges 6s arra alkalmas adatbilzis l6trehoz6sa 6i
mtikddtetdse.

3. A kdzszolgilItato koteles az inform6ci6s dnrendelkezdsi jogr6l 6s az
inform6ci6szabads6gr6l s2616 20 | l . 6vi CXII. trirvdny rindelkez6seinek
megfelel6en elj6rni.

4. A mag6nszemely a kozszolg6ltat6si szerz6dds megkotdsdhez sztiks6ges,
szem6lyes adatait,lakcim6t, - amennyiben aznem azonos a szolg 6ltat6s
igdnybev6tel6nek hely6vel - a szdmlilzdsi cimdt koteles a kozszolg6ltat6nak
haladdktalanul, v|ltozirs esetdn av6ltoz6st kdvet6 15 napon belilfiejelenteni.

5. A jogi szemdly, jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 szewezet
ko zszolgdltatS s i s z e r zo des me gk o td s 6hez nev 6t, ado szim6t, c 6 gb f 16 s 69 i
bejegyzds szfimitt, a kcizszolg6ltat6s ig6nybevdteldnek hely6t, v-alamint a
szirmlindsi 6s post6z6si cimet kciteles a kcizszolg illtato rendelkez6sdre
bocs6tani.



6. A ktizszolgdltat6 azingatlantulajdonos adatait - az adatok t6rol6sa
kivdtel6vel - a szerzoddses viszony l6trejottdt6l annak megsztin6s6ig,
dijhdtraldk esetdn atartozfus fenn6ll6s6ig kezelheti. A jogviszony
megszrindsdt kdvet6en a kozszolg6ltat6 akezelt adatokat koteles
megsemmisiteni.

7 . A kcizszolghltat6 a feladat6nak ell6t6sa drdekdben nyilv6ntartott adatokat a -
telepiilds jegyz6jenek kivdtel6vel - harmadik f6lnek nem adhatja ki.

Zf16 rendelkez6sek

12. $

(1) E rendelet 20l4.janu6r 1. napj6n l6p hat6lyba.

(2) Hat6ly6t veszti a hullad6kkezel6si krizszolg6ltat6sr6l sz6l6 912002.
(XII.l8.) rendelet, valamint a m6dosit6s6r6l sz6l6 1312009. (X.2.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdet6serol a jegyz6 gondoskodik.

Kir6lyegyhdza, 2013. december I 9.

Grim Ferenc
polg6rmester

Kihirdetv e: 2013. december 23.

Be6k Laura
jegyzo

Be6k Laura
jegyzo


