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Onkormiinyzat Kepviselo-testtilet6nek S/2015.(XI.13.) dnkorminyzati rendelete

A KOZTISZTASAGROL, VALAMINT A TELEPULESI SZILANN HUT.LADEKKAL
KAPCSOLATOS HELYI K1ZSZOLGALTAIASROL ES ANNAK KOTELEZo
IGENYBEVETELER6L

Kishajmfs Kiizs6g dnkorm:lnyzathnak K6pvisel6-testiilete MagyarorszSg
Alaptiirv6ny6nek 32 cikk (1) bekezd6s6nek I) pontjfban meghathrozott feladatkiir6ben
eljdrva Magyarorszig helyi iinkormdnyzatairfll sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX tiirv6ny 6.$ c,)
pontjriban, valamint a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi .2012.6vi CLXXXV. tiirv6ny 35. $ e)

pontjf ban kapott felhatalmazis alapjin ktiliintis figyelemmel a kiizszolgfltat6
hullad6kgazdrllkodr{si tev6kenys69616l 6s a hullad6kgazdilkoddsi kiizszolgiltatfs
v6gz6s6nek felt6teleir6l sz616 43812012.(XII.29.) kormfnyrendeletben foglaltakra az

alSbbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Attatrlnos rendelkez6sek

(1)A rendelet c6lja, hogy Kishajmfs ktizs6g
ktizig azgatfsi teriilet6n a lakoss6g
eg6szs6g6nek v6delme, valamint Kishajmfs
ktizs6g term6szeti 6s 6pftett ktirnyezet6nek
meg6visa 6rdek6ben a telepiil6si szilfrd
hullad6kra vonatkoz6 kozszolgf ttat6st 6s

annak ktitele z6 ig6nybev6tel6t biztositsa, illetve
az ezekkel kapcsolatos feladatokat 6s

1.$

r/10

hatfskiiriiket, j ogokat 6s kiitele zetts6treket,
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tilalmakat 6s jogktivetkezm6nyeket a helyi
saj ftossfgoknak megfelel6en rendezze.

(2)A rendelet hatiiya Kishajmrls kiizs6g
kozigazgatfsi teriilet6n beltil a rendszeres
hullad6kszillit6sba bevont, helyi
kiizszolgfltat6ssal ellftott ingatlanok
tulaj don os aira, birto kos aira, v agy o n ke ze l6j d r e,

illetve haszndl6ira (tovfbbiakban egyiitt:
,ringatlantulaj donos") terj ed ki.

(3)A kiizszolgrlltat6s az ingatlantulaj dono s

ilJltal a kozszolgi,Jltat6 sz6llit6e szkozeihez
rendszeresitett gyiijt6ed6nyben, vagy a
rendeletben megieliilt egy6b m6don az

in gatlan o n iissze gyff j tiitt 6s a ktiz szolgfitat6
rendelkez6s6re bocsftott teleptil6si szilfrd
hullad6k begyiijt6s6re 6s rendszeres, illetve
alkalmi elsz 6llit 6s5r a; az ingatlan on
tisszegyiijtiitt lomtalanitds kiir6be vont
telepiil6si szildrd hullad6k - a kozszolgiitat6
Sltal meghat6rozott id6pontban 6s helyen
ttirt6n6 - begy{ijt6s6re 6s a ktizszolgfltat6 6,Itali
elszrlllit irs6r a; hullad6kkezel6 telepek,
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hullad6klerak6k 6s a hullad6k
firtalmatlanit6s 6t szolgdl6 l6tesitm6nyek
l6tesit6s6re, mii ktidtet6s6re 6s iizemeltet6s 6re ;
valamint a fent

m egh atrfl r ozottak szerint gyiij tiitt, b e gy{ij ttitt 6s

elszrillitott telepiil6si szil6rd hullad6k
firtalmatlanitds rlra terj ed ki.

(4)A kiiz sz o I g iitatflsi fel a d ato k ell 6 t r[ s 6 r a
jogosult ktizszolg iitatil megnev ezfisfit, a
kiizszolg flltatis telj esit6s6n ek hely6t, m6 dj 5t
valamint a dijfizet6si felt6teleket az 1. sz.
mell6klet tartalm azza.

5. A hullad6kgazdrilkodris kdzszolg6ltatiissal 6sszefiigg6 szem6lyes adatok kezel6s6re a
Krirjegyz<isdg Adatv6delmi Szabiiy zatinak rendelkez6sei az iriinyad6k.

2.S

(1)A rendszeres hullad6kszfllitrlsba bevont
teriileten az ingatlantulajdonos a jelen
ren deletb en me ghatilr ozottak szerint j o gos u lt
6s kiiteles ig6nybe venni a helyi
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kiizszolg filtathst.
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(2)G azdilko d 6 szerr ezet in g atla n tu I aj d o n o s a

hiutartirsi hullad 6khoz hasonl6 hullad6k rflsz6t
k6pez6 elktiliinitetten gyiij tiitt hullad6k
kezel6s6r6l (hullad6k gyiijt6se 6s

kiiz sz o I g iitatfinak re n d sz e re s id 6 kti zti n k6 n t
6tad6sa) gondoskodik.

(3)A helyi kiitelezd ktizszolgfltatfsra
vonatko z6 kozszolg6ltat f,si szerz6d6s l6trej iin a
kiizszolg iitatils els6 ig6nybev6tel6vel.

II. Fejezet

A kiizszolgdltat:ls ellit6sinak rendje

3.S

(1) Kishaj mf s kiizs6g tinkorm ilnyzatirnak
k6pvisel6 testiilete a telepiil6si szilfird hullad6k
tekintet6ben fenn5ll6, a hullad6kkezel6si
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kdzszolgf ltatifls megsz ery ez6s6re 6s

fen nt artfsitr a ir 6nyul6 ktitelezetts6ge
tetj esft6s6nek 6rdek6ben tinfll6
kozszolgf ltatfst szerv ez.

(2)Kishajm6s ktizs6g kiizigazgatfsi teriilet6n a
h u ll a d 6 kkez el6 si kozszo lg 6ltat 6 s telj e s[t6s 6re

kizhr6lagosan jogosult hullad6kkezel6 a DEL-
KOM Kft. (i elen rendeletben : Kozszolgitltat6).

(3)Az iinkormfnyzat sziiks6g eset6n

go n do s ko dik a kozszolgf lt at6 j avaslata alapj 6n

L gytijt6pontok, valamint a lerak6hely
kij eltil6s 6161, a l6tesitm6nyek megval6sitfsfr6l
6s mtiktidtet6s6rdl a ktizszolgiitatil fti 6n,
valamint biztositja a kozteriilet haszniiatilt az

indokolt mennyis6gii gytii t6ed6ny
kihely ezilsfihez, tfrolirsfhoz 6s

megkozelit6s6hez.

4.S

5 / 10

1. A hullad6ksz6llit6si kdzszolg6ltat6s igdnybev6tele 2 hetente 1 alkalommal ktitelezo.
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2. A szewezettkozszolg6ltat6st ig6nybevevok szitmitra a szabvfinyos tiirol6edenyek haszniiata
kdtelezo. Ahdnartisi hullad6k t6rol6s6ra z6rt miarryag zsitk is haszn6lhat6.

s.s

A kozszolgilltat6 a telepiildsi szil6rd hullad6kot 2 hetente 1 alkalommal kciteles elsz6llitani. A
sz6llit6s m6djrir6l 6s idejdrol azingatlantulajdonost akozszolgirltat6 - bel6t6sa szerint - ir6sban

v agy kozzet6tel ritj 6n tajeko ztatj a.

III. Fejezet

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

l. Az ingatlantulajdonos kdteles a Kishajm6s kozsdg dnkorm6nyzata tltal szervezett
kozszolgiitat6s igdnybevdtel6re: az ingatlandn keletkezo teleptildsi szil6rd hullad6k e
rendeletben eloirtak szerinti gytijtds6re, valamint a szdllit6si napokon elsz6llit6s cdljrlb6l a
ko zs zol g6ltat6nak t<jrt6no ittadisitr a.

2. Az ingatlantulajdonos azingatlan6n keletkezo vagy birtokAba kertilt telepi.ildsi szikird
hullad6kot a kdmyezet szennyezds6t megel6z6,kirosititsirtkizir6 m6don koteles gytijteni, 6s
ahhoz aklzszolgitltat6 szSllit6eszkciz6hezrendszeresitett tiirol6eddnyt kdteles igdnybe venni.

3. Azingatlantulajdonosnak a hulladdk gytijt6se sor6n megfelelo gondossriggal kell elj6rnia
annak 6rdek6ben, hogy a hulladdk mdsok eletdt, testi 6psdg6t, egeszs6gdt 6sj6 kdzdrzetetne
veszelyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett kornyezetet ne szenny ezze, a nciv6ny- 6s rillatvil6got
ne kiirositsa, akozrendet ds akdzbiztons6got ne zavarja,6s az ingatlan6n keletkezo hullad6k
mennyisdg6t alacsony szinten tartsa.

6.$

6l 10

4. Az ingatlantulajdonos a trirol6ed6nyben azingatlanon szok6sosan keletkezo hulladdkot

2018.03. 19. l3:10



MHK JogszabQly szolgQltatQs http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh6eg9ed0dr3 eo4dt3 ee2e...

trimdrit6s n6lkiil igy helyezheti el, hogy annak fedele zdrhato legyen, valamint az a

hullad6kszrillitds sor6n akozszolgirltat6 alkalmazottainak eg6szs6g6t ne vesz6lyeztesse, a g6pi

iirit6st ne akad5lyozza, az iirit6 berendez6st ne k6rositsa.

(5) Ha a t6rol6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely cjsszetomdrdddtt vagy

befagyott, vagy a benne l6vo hullad6kot rigy 6sszepr6selt6k, hogy emiatt a t6rol6ed6nyt az

el6irt m6don kitiriteni nem lehet, a tulajdonos k<jteles a visszamaradt hullad6kot fellazitani

6s a t5rol6ed6nyt haszn6lhat6vii tenni.

1. A t6rol6ed6nyben tilos olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-, mergezo anyag, iilati
hulla, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy robban6 anyag, ko 6s

6ptilett6rmel6k, nagyobb terjedelmu, srilyri tdrgy, stb.), amely veszllyeileti a
hullad6ksz6llitrlssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdg6t, megrongillhatja a gytijt6berendezdst,

6rtalmatlanit6sa sor6n veszelyeztetheti a ktirnyezet6t, a telepiil6si szikird hullad6kkal egyiitt

egy6b okb6l nem gyrijtheto, illetve nem min6siil teleptl6si szil6rd hullad6knak.

2.Haakozszolgitltat6 alkalmazottai meg6llapiddk, hogy a hulladdk nem a kozszolg6ltat6

szrillit6eszkozehezrendszeresitett ds akozszolgitltat6t6l 6tvett t6rol6ed6nyben vagy m6s

gyujtoeszkozben keriilt kihelyezesre; illetve a kihelyezett t6rol6ed6ny a kdzszolg6ltat6 6ltal

alkalmazott g6pi iirit6si m6dszerrel - azrngatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l - nem

iiritheto; vagy at6rol6ed6nybenaz(1) bekezd6sben megjel6lt anyagot, tirgyat helyeztek el;

illetve az triltdltott, a kiiirit6st 6s a hullad6k elsz6llit6s6t jogosultak megtagadni. A kitirit6s 6s

a hullad6k elsz5llit6s6nak megtagad6sar6l akozszolgirltatb az ok feltiintetes6vel ertesiti az

ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem sz6llitott hullad6k elsz6llit6s6rol azingatlantulajdonos

koteles gondoskodni.

A tarol6ed6nyeket sziiks6g szerint, de legal6bb 6vente 2 alkalommal ki kell tisztitani 6s

fertotleniteni. A t6rol6ed6nyek rendszeres tisztit6sa 6s fertotlenit6se az ingatlantulajdonos

feladata, annak ko lts6 gei az ingatlantul aj dono sokat terheli.

e.s

7.$

8.S
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(l) Az ingatlantulajdonos ktiteles a t6rol6ed6nyeket a hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l reggel
7 ordra a begytijt6st vegzo g6pj6rmrivel megk<izelitheto 6s iirit6sre alkalmas helyen
elhelyezni. A t6rol6ed6nyt legfeljebb a szrillit6si napot megelozi5 napon 18 6r6t6l lehet
kihelyezni a kcizteriiletre, kiv6ve a tart6san enged6lyezett elhelyez6st.

(2) Azokon a teri.ileteken, ahol a t6rol6eddnyeket a kozszolg6ltat6nak valo ifiadirs vdgett
kdztertiletre - a forgalom akadiiyozirsa, illetve egy6b okokb6l - nem lehet kihelyezni, ott a
t6rol6ed6nyek kihelyezlserol az ingatlantulajdonos, vagy ktilcin megrillapodds alapj6n, dij
ellen6ben a kozszolgitltat6 gondoskodik.

10.s

(l) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyeket az ingatlan tertilet6n beliil, illetve zirhato
helyis6gben vagy zitrhat6 t6rol6ban koteles elhelyezni rigy, hogy a}thoz illet6ktelen
szem6lyek 6s dllatok ne f6rjenek hozzit. A trirol6eddnyeket csak a 9.$ (1) bekezddsben
megj el6lt idotartamban lehet kdztertileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6ed6nyek elok6szit6-, t6rol6 helydt tiszt6n tartani,
tdlen a h6t6l megtisztitani. A begyrijt6s alkalmrival szennyezett kozterilet tisztitrisirol a
kozszolgdltat6 k<ite le s g ondo skodni.

(3) Tilos a t6rol6eddnyek korny6kdt, megk<izelit6si ritvonal6t tirgyak elhelyez6s6vel vagy
parkol6 gdpj6rmtivekkel oly m6don elzirmi, amely a t6rol6ed6nyeknek a gyakorlatban
kialakult m6don tcirtdno tirf t6s6t akadtiy o zza.

IV. Fejezet

A kiizszolgiltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

1l.s

(l) A k<izszolgtitato kciteles a t6rol6ed6nyek kii.irit6s6t kimdletesen, az elvrirhat6
gondossdggal vegezni.

(2) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a kdzszolgiltato t6rit6smentesen koteles kijavitani,
amennyiben a k6rokoziis neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A kozszolgiitat6nak az ebbol
eredo karbantart6si munk6k, valamint a javit6s idotartamrlra helyettesito t6rol6ed6nyt kell
biaositania. Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a k6zszolg6ltat6nak, a
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haszn5lhatatlann6 v6lt tilrol6ed6nyek javit6sa, p6tl6sa, illetve cser6je azingatlantulajdonost
terheli.

3. Az elhaszn{.lodott t6rol6ed6ny p6tl5s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(4) A nagydarabos hullad6k (lom), tov6bbrl a naponta szok6sosan keletkezo he^afiesi
hullad6k mennyisdgdt meghalad6 falomb 6s kerti hullad6k szervezett gyrijtdsdrol,

elsziillit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l (lomtalanitSs) a kozszolgiitatS 6vente legal6bb 1

alkalommal t6rit6smentesen gondoskodik. A hdztartdsi vesz6lyes hullad6k szervezett

gytijt6s6rol, elsziilittrs6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l a kdzszolgiitat6 t6rit6s ellendben, az

ingatlantulaj donossal kotdtt ktilon meg5llapod6s alapj rin gondoskodik.

(5) A lomtalanit6s idopontjar6l, valamint tertileti feloszttis6rol a kozszolgdltat6 2 h1ttel
kor6bban titjekoztatja a teleptil6si dnkormanyzat jegyz6j6t, aki errol 2 napon beliil a

helyben szok6so s m6don 6rte siti az rngatlantulaj dono sokat.

(6) A kozszolgiitat6 a rendelet hat6lya al6 tartozo ingatlanon keletkezett hulladdkot a
jelen rendeletben ftt szab6lyok szerint koteles rendszeresen elsz6llitani a kijelolt
hulladdklerak6 telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai kdrnyezetvddelmi
szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.

V. FEJEZET

A kiizszolgfltatfs dfja

12.$

A szotgtittatd Kishajmds Kduig dnkormdnyzatdval kiit szolgriltatdi szerzfiddst.

VI. FEJEZET

Kozteriileten kele tkez6 hullad6k gytij t6se 6s
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13.$

elszfllftfsa
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(1) A koztertileteken keletkezo hdnart6si 6s egy6b szil6rd hullad6k elhelyez6s6rol, az

rinkormanyzat akozszolg6ltat6s keretein kiviil, ktil<jn szerzodds alapjitn gondoskodik.

(2) Az illeg6lis hullad6klerak6k felsz6moliis6r6l az onkormitnyzat a kcizszolg6ltat6s

keretein kiviil gondoskodik.

VII. FEJEZE'T

Z616 rendelkezfisek

14.S

E rendelet 20l6.janu6r 1. napj6n 16p hat6lyba, ezzel egyidejtileg a

kciztisztas6gr6l, valamint a teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi kozszolg6ltatrisr6l

6s annak kotelez6 igdnybevdteldrol sz6l6 1512013.(XI.18.) sz6mri <inkorm6nyzati rendelet

hatiiyitt veszti.

Csatolm6nyok

Megnevez6s

l. sz. mell6klet

m6ret

16.98 KB
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