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Ki smanyok K6zs6g dnkormSn y zatinak K6pvisel6-te sttilete 5 I 20 19 (V. 3 I . )
ci nkorm 6n y zati rendelete
HatSlyos:20 1 9-06-0 1 -t6l
Ki sm6nyok Koz s6g 6nkorm6n y zatdnak K6pvisel6-testtilete 5 I 20 I 9 (V. 3 1 . )
onkorm6nyzati rendelete
a hu 1l ad 6k gazdiiko d6si ko z sz o lgSltatils el klt6s 6nak 6 s i g 6nyb ev6tel 6n ek
szabillyair6l

Kism6nyok Kcizs6g OnkormrinyzatdnakK6pvisel6-testtilete az Alaptorv6ny 31. cikk
(1) bekezd6s6nek a.) pontja meghat6rozott feladatkor6ben elj6rva, a hullad6kr6l
sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny 35. $ (1) bekezd6s a.) ponda, a 39. $ (2) 6s (5)
bekezd6s6ben 6s a 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazds alapjdn, tovSbb| a

Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny 13. $ (1)
bekezd6s 5. 6s 19. pontj6ban meghatdrozott feladatkor6ben elj6rva a kovetkezoket
rendeli el:

I. Fejezet

1. A rendelet c6lja, hatflya

1. $ A rendelet c6lja azoknak a helyi szabSlyoknakamegilllapit6sa, amelyek
biztosid6k Kismdnyok Kozsdg kozigazgat6si tertilet6n a helyi hullad6kgazd6lkodrlsi
kozszolgilltat5s tartalmit, rendj 6t 6 s m6 dj 6t.

2. $ A rendeletet alkalmazni kell a hullad6kr6l s2616 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny
(a tov6bbiakban: Ht.) 2. $ (1) bekezd1s34. pond6ban meghatbrozott
ingatlanhasznSl6ra, fliggetlentil aff61, hogy a tulajdonos term6szetes vagy jogi
szem6ly, illet6leg jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezl szewezet.

3. $ A rendelet hatillyanem terjed ki a kozteriiletek haszn6latdra,trsztintartilsdra,
melynekszabillyaitlailonrendelettartalmazza.

2. Fogalmi meghatirozisok

4. $ (1) E rendelet alkalmaz6s6ban:

a.) Lak6egys6g: helyis6g, vagy egym6ssal bels6 kapcsolatban 6116 f6- 6s

mell6khelyis6gek mriszakilag is osszetartoz6 egyiittese, amelynek a szabadb6l,
yagy az lpiletkcizcis kozlekedojdb6l nyil6 on6116 bejdratavan, meghatdrozott
rendeltet6s c6lj6ra onmag6ban alkalmas.

b. ) T6rsash 5z: a n6gy lak6egys6gn6l nagyobb, tdrsashSzk6nt nyilv6ntartoff
ingatlan.

c.) Tipus edfinyzet: olyan szabv6nyositott t6rol6ed6nyek, melyek t6rfogatuk 6s

anyaguk szerint ktilonbcizo gytij t6 si i g6nyek kiel6git6s6re alkalmasak.



(2)Egyeb alapfogalmak tekintet6ben Ht., valamint az egyes hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6nyek kialakit6s6nak 6s tizemeltet6s6nek szabilyat6l sz6l6 24612014.
(1X.29 .) Korm6nyrendelet rendelkez6s ei ir6nyad6k.

II. Fejezet

3. A hullad6kgazddlkod6si kiizszolg6ltatds tartalma

5. $ (1) Kismiinyok Kcizs6g Onkorm6nyzata(a tov6bbiakban: onkorm6nyzat)
kotel ezo en e I 1 Stan d6 ko zszolgdltat6sk6nt a hu I I ad6k gazdilko d5s i ko z s zo I g 51tat6s
ellitdsdt akozszolgdltatoval kotott hullad6kg azdiikodisi kcizszol giitatdsi szerzodls
ftj6n biztositja.

(2) Akozszolgitltat6s ig6nybev6tele Kism6nyok Kozs6g kozigazgat5si tertilet6n
16v6 lak6ingatlanok tulajdonosai,hasznilsirlszlre eg6,sz 6vben, az id6legesen
haszniit ingatlanok eset6ben az ingatlantulajdonosok r6sz6re ahaszndlati szezon
idej6re kotelez6. A haszn6lati szezon id6tartama az adott 6v riprilis 1-tdl sz6mitott
hat h6nap.

(3) Hasznillati szezonon kivtil az idolegesen haszn6lt ingatlanon esetlegesen
keletkezett hullad6k kizdr6lag a tcibblet hullad6k elsz6llit6sira akdzszolgilltat6 iital
6rt6kesitett mrianyag zs6kban helyezhet6 ki a kozteriiletre.

(4) A hullad6kot elhagyni, felhalmozni, a gy[jt6s, begytijt6s, sziilitds 6s lerak6s
szabillyait6l elt6rci m6don kezelni nem lehet.

(5) Lomtalanit6s sor6n, kozteriileten csak nem vesz6lyes nagydarabos hullad6k
helyezheto el, melyet a lomtalanit6s napjirtmegellzi| napon, vagy a lomtalanitiis
napjdn, annak megkezd6se elott lehet kihelyezni.

(6) Kism6nyok Kozs6g kozigazgat6si teriilet5n atelepiil6si hullad6k elsz6llitiisa heti
gyakoris6ggal, a keddi napokon tort6nik. A szelektiv hullad6kgyujt6 pontok tirit6se
havi rendszeress6ggel, a h6nap elso p6ntekj6n tortdnik.

4. A h u lla d6l<gazdilko d rl s i kdzszolghltatri s e ILI t6 s 6na k rendj e

6. $ (1) Kism6nyok Kcizs6g kozigazgat6si teriiletln ahullad6kgazd6lkod6si
kiSzszolgitltatdst a D6l-Kom Nonprofit r<ft.7632 P6cs, Sikl6si utca 52. (a
tov6bbiakban kozszolgilltato) vegzi az onkorminyzattal kotdtt szerzodls alapj6n.
A kozszolg6ltat6si szerzodls tartalmi elemeit a rendelet 1. mell6klete tartalmazza.

(2) A telepiil6si hullad6k rendszeres elsz6llit6s6r6l a kcizszolgiitato e rendelet 5.g
(6) bekezd6s6ben meghatdrozott gyakoris6ggal kciteles gondoskodni. A telepril6si
hu I I ad 6k elsziilititsi napj 6nak e s etl eg e s v iitozirsir 6l a kozszo I g 6ltat6 el 6 z et e s

6rtesit6se alapjitn az <inkormdnyzat a helyben szok6sos m6don kciteles az
in g atl antu I aj dono sok at t6j 6ko ztatni. A kciz sz o I gdltato a v 6lto zdsr 6l a



(3) A telepiil6si hullad6kot - a7. $ (7) bekezd6sben 6s a 8. $ (3) bekezd6sben
foglaltak kiv6tel6vel - a szabv6nyos ed6nyben, a 14. $ (6) bekezd6s szerinti
felt6telek alapjin lehet, az ingatlanbejdrata eloffi, yagy kijelolt kozteriiletre
kihelyezni oly m6don, hogy az akozszolgilltatoj6rmriv6re kcinnyen felhelyezhet6
legyen.

5. Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

7. $ (1) A telepiil6si hullad6kot - a hiuhoz men6 szilllitils keret6ben elki,ilcinitetten
gytijtott mtianyag, papir 6s zoldhullad6k kiv6tel6vel - az ingatlantulajdonos
gytijt6ed6nyben, yagy akozszolgilltat6 illtalbiztositott gytijtozs6kban koteles
gytijteni.

(2) Az ingatlantulajdonos a gffitoed5nyt az ingatlanon beliil tartja, aztkiSzteriletre
csak a gffit6st megelozo napon 18.00 6ra utan 6s a begyrijt6s napj6n 6.00 6r6ig kell
kihelyezni 6s azt a gyrijt6s napj6n a koztertiletrol be kell vinni.

(3) Az ingatlantulajdonos - ha egy6bk6nt a kozszolgSltat6s ig6nybev6tel6re
kotelezeff - nem tagadhatja meg a kozszolgSltat6si dij megfizet6s6t arra tekintettel,
hogy akozszolgilltatist nem veszi ig6nybe, felt6ve, ha akozszolgilltato az

ingatlantulajdonos szdmira akozszolgilltatSst felaj6nlja, illetve akozszolgilltatis
telj e s it6 s 6re v onatko z6 rend e lkez 6 sre 6ll6sit igazolj a.

(\ Az ingatlantulajdonos szem6ly6ben bekovetkezettviitozds eset6n az rij
tulajdonos nev6nek 6s el6rhetos6gi cim6nek akozszolgiitatohoz tort6n6 bejelent6se
napj6ig ahfutartilsi hullad6k elsz6llit6sa ut6n esed6kes kiizszolgilltat6si dijat aftgi
tulajdonos koteles megfizetni. 6rokl6s eset6ben akozszolgilltatSsidij - dijh6tral6k
- megfrzet6s 6re az circikci sok egyetemleg e sen kotel ezettek.

(5) A gyrijt6ed6ny tirtartalm6t meghalad6 tobblet teleptil6si hullad6k
elszilllittatilsfura akozszolgilltatds ig6nybev6tel6re kotelezett ingatlantulajdonos
kizitrolag akozszolgSltato 6ltal rendszeresitett,jelz6ssel ell5tott mtianyag zs6k
felhaszn6lilsivaljogosult. A jelzett zsilk firatartalmazza a telepiil6si hullad6k
elsz6llit6sitnak,kezel6s6nek6sLrtalmatlanitdsdnakkolts6geit.

(6) Az ingatlantulajdonos t6len - sztiks6g eset6n - az ingatlanbejirata el6tti
kozteriilet 6s az rittest krizott 1egal6bb I m6ter sz6les 6tjir6t koteles lltesiteni, azt a
h6t6l megtisztitani, sikoss6g-mentesiteni, annak 6rdek6ben, hogy a gyfjtoed6ny
tirit6se, illefve a mrianyagzsik e1sz5llit6sa akadiiylalanul, balesetmentesen
tcirt6nhessen.
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(7) A n6gy 1ak6egys6gn6l nagyobb t6rsashia,mely t6rsash6zi alapito okirattal
rendelkezik, kozris k6pvisel6vel, 6s kozcisen haszn6lt eddnyzetlel rendelkezk, egy
szolgdltat6si helynek min6siil. A kcizcisen hasznillt hullad6kgyujt6 ed6nyre
vonatkoz6 szolgilltatisi szerz6d6s a kozszolgitltat6 6s atfirsashdz
tulajdonostarsainak kozoss6ge kozott jon 16tre, a t6rsash6ztulajdont alkot6
valamennyi lak6s 6s nem lak5s clljdra szolgdlo egys6gre vonatkoz6an. A negy
1ak6 egys6gn6l nagyobb t6rsashdz nem lak6s celjir a szolg6l6 egys6g6b en
gazdhlkod6, szolgiitat6 tev6kenys6get vdgzo, on6ll6 hullad6kgyujto ed6nnyel
rendelkezo tulaj donos k6relm 6r e a kozszolgitltat6 ktilo n szerzod6st kcit

(8) Amennyiben a t6rsash6zak k6pviseletre feljogositott szerve kozos
ed6nyhaszniiat eset6n a tir gy ev et megelozo 6v december I -ig a Kozszolgiitato
rendelkez6s6re bocs6tja akozszolg6ltatrlsi dijnak az egyes ingatlanhaszndl6kra
tort6n6 feloszt6s6t tartalmazohatfirozatot, valamint az egyes ingatlanhaszn6l6k
nev6t 6s az azonosit6shoz sztiks6ges adatait, a Kcizszolgiitato koteles a
dijszdmlilzishoz s ziiks 6 g e s adatszolgilltat6st a tir gy Ev j anu 6r l -j 6t kov et6
idciszakban az egyes ingatlanhaszn6l6k tekintet6ben teljesiteni. A hasznillt ed6ny
m6rete, szima 6s a feloszt6st tartalmaz6hatirozat a felosztdsi ardnysz6mok
tekintet6bentdrgyeven beltil jrinius l-ig, vagy december 1-ig m6dosithat6. Ebben
az esetben aKiSzszolgiltat6 a kovetkezo negyed6vt6l kezdodoen teljesit a
m 6 do s ito tt ar iny szfimoknak me g fe I el o, dijszdmliudshoz s ziik s 69 e s

adatszolgiltat6st. Egy6b idoszakokban a szerzldils csak a szem6lyi adatok
tekintet6ben m6dosithat6. A Kcizszolgiltat6 az erendeletben el6irtaknak meg nem
felelo en eloterj esztett bej el ent6 st elutasitj a.

8. $ (l) Az ingatlantulajdonos ktiteles az ingatlan6n keletkezo papt, tiveg,
mrianyag, fem hullad6kot elktilonitetten gy[ljteni.

(2) A 2. mell6kletben krjelolt gytijt6helyeken, a hullad6k tipusa szerint megjelolt
ed6nyekben kell elhelyezni apapir, miianyag, fem 6s iiveg hullad6kot.

(3) Az elki,ilcinitett gffit6sben r6sztvevi| magdnszem6lyek az (l) bekezd6sben
meghat6rozott elkiilonitett gffit6sre l6tesitett gffitohelyek kiilon dijat nem
kotelesek ftzetni, azonban ez a koriilmdny nem mentesiti 6ket az egy1bk6nt is
e sed6ke s rend szere s koz szolg Sltatdsi dijmegfizet6 s e a16 1.

6. A kiizszolgiltatirs dija, a dijfizetils szab6lyai

9. $ (l) A hullad6kgazdillkod6si dij meg6llapitdsdra 6s szab6lyozdsdra vonatkoz6
elriir6sokat a Ht. 46-52. $ -ai hat6rozzitkmeg. Az ingatlanhasznii6ka
kozszolgilltat6 s 6rt kote I e s ek dij at fizetni a Nemz et i Hu 1l ad lkgazdilko d6 s i
Koordiniil6 6s Vagyonkezel6 Zrt-nak (a tov6bbiakban: NHKV Zrt.).

(2) Az idcilegesen haszniit ingatlan tulajdonosaakozszolgfitato fel6 tett
bejelent6se alapjdn azingatlanhaszniiat|val ar6nyos, de legal6bb az 5l1and6



dij 50%-ilt el6ro k

(3) Mentesiil az ingatlantulajdonos akozszolgdltatdsi dij megfizet6se a16l:

a) mindaddig, amig ingatlan5n semmilyen emberi tart6zkodis celjira alkalmas
fel6pitm6ny nincs elhelyezve,

b) ha a kozszolgilltat6 nem tesz eleget e rendeletben meghatfirozottak szerinti

kozszolgitltat6si k<itelezetts6g6nek.

(4) A kozszolgilltat6si dijat aKoordin6l6 szerv 5ltal megkiildcitt sz6mla alapjin
kotele s megfrzetni az ngatlantulaj dono s.

(5) Kozos tulajdonban 5116 ingatlan eset6ben az egyhidartdsban 6letvitelszenien

616 tulajdonosok, a kozos haszn6latban 5116 ingatlan eset6ben az llefritelszer[ien

6lo haszn616k, illetve birtoko sok felelos s6ge egyetemleges.

10. $ (1) A kozszolgilltatils ig6nybev6tele sziineteltethet6 a bejelent6st6l szSmitott

legfeljebb I 6v id6tartamra, haatirol6ed6nyt egyediil haszndl6, ir6sbeli

kozszolgflltatSsi szerzodlssel rendelkezo rngatlanhaszn6l6 k6t naptiri h6napn61

hosszabb ideig az rngatlant 6letvitelszenien nem haszn5lja, 6s az iiresed6s vSrhat6

idotartamdt elozetesen - tegk6s6bb a sziineteltet6s megkezdes6t megeloz6 8

munkanappalbezir6lag - ir6sban leadott nyilatkozattal bejelenti a

kozszolgiltat6nak. A bej elent6s megt6tel6re c sak a Ktizszo 1g 6ltat6v al szerzod6 se s

jogviszonyb an 6llo, illetve a meghatalmazottjajogosult. A szi,ineteltet6sre

vonatkoz6 ig6nybejelent6s megism6telhet6. Aztt6lagbenyrijtott k6relmeket a

kozszolgilltat6 visszamen6legesen nem 6rv6nyesitheti.

(2) Asztinetel6s a bejelent6st krivet6 h6nap 1. napj6n 16p 6rv6nybe.

(3) Ha az ingatlan a sziineteltet6si id6tartam lejlrta el6tt rijra lakott6 v61ik, annak

i6ny6t az ingatlanhasznill6 koteles legal6bb 8 nappal kor6bban a Krizszol g6ltat6nak

bejelenteni.

(4) A bejelent6sbe foglaltak val6s6gtartalmht a Kozszol g6ltat6 ellen6rizni jogosult.

A.sztineieltet6s jogszenitlen ig6nybev6tele eset6n a Kozszolgilltatljogosult a

sziineteltet6st visszavonni, a kozszolg6ltat6si dijat p6tl6lagosan kiszfumlilztatni,

tov6bb6 kolts6geit 6rv6nyesiteni, kiv6ve, ha a sziineteltet6s jogszeni ig6nybev6tele

rgazolilsra keriil.

1l.$ (1) Amennyib en azingatlantulajdonos az addig illtala ig6nybevett ed6nyt6l

elt6io t6rfogatu yagy darabsz6mri gytijt6ed6ny elsz6llithsit ig6nyli, ez triny:6

vhltoztathsiig6ny6t akozszolgilltatSval az eztmegelozo h6nap 20. napjiig ir6sban

kell kozolnie. A koz szolgilltat6 abban az esetben koteles a t6rol6ed6nyre vonatkoz6

Cim:7632 P6cs, Sikl6si u. 52.
Postacim: 7602 Pdcs, Pt. L76
E-mail : delkom@delkom.hu

Telefon: 72/805-4OO
Callcenter: 7 2/ 8O5-4lO
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szerz6desm6dosit6sra,ha az ingatlanhaszndl6 igazolta, hogy az eloirt szabv6nyos
tSrol6ed6nnyel rendelkezik.

(2)Haazrngatlantulajdonosaz (l) bekezd6s szerinti bejelent6s6ben nem jeloli meg
az ij r endsz eres ko zszolgdltat6sra von atkoz6 i g 6ny6nek id6tartamdt, a
kozszolgdltat6 mindaddig a bejelent6s szerint teljesit 6s sz6ml6z, amig az
ingatlantulajdonos m6s tartalmf bejelent6st nem tesz.

7. A kiizszolgfiltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

12. $ (1) A kcizszolgdLtat6 a hullad6kgazdillkod6si kcizszolgdltat6si szerz6d6sben
meghat6rozottak szerint gondoskodik a kozszolgilltat6s folyamatos el16t6s6r6l.

(2) A hullad6kgazdiikoddsi kozszolgdltatds kor6be a teleptil6si hullad6k tartozik.

(3) A kozszolgilltato agytijt6ed6ny kiiirit6s6t a t6le elviirhat6 gondoss6ggal koteles
v6gezni. Az okozott kSrt annak javitdsixalyagy fij edlnyzet biztosit6s6val kciteles
megt6riteni. Amennyiben a meghib6sod6s akozszolg6ltat6nak nem r6hat6 fel, a
haszn6lhatatlan gytijt6ed6ny javit6sa, p6t16sa az ingatlantulajdonos kotelezetts6ge.

(4) A kozszolgitltat6 munkavrillal6i a gyrijt6ed6nyt kitirit6s ut6n kcitelesek az
Stvetel hely6re visszahelyezni 6s aziritls sor6n kihullott teleptl6si hullad6kot
risszetakaritani.

(5) A kozszolgilltato az alapszolgitltat6son feltili mennyis6giihdztart6si hullad6kot -
ahilzhoz menti szdllitfus keret6ben elkiilonitetten gyiijtott hullad6k kiv6tel6vel-nem
koteles elsziilitani,ha az nem a ,,D61-Kom Nonprofit Kft." felirattal ell6tott
miianyag zsilkban lett kihely ezy e.

(6) A kdzszolgdltat6 a kotelezo kozszolgirltat6s kor6ben megtagadhada a telepiil6si
hullad6k elszSllitSs itt, ha

a) az nem az e rendeletben meghat6rozolt gy(4t6ed6nyben keriil kihelyez6sre,

b) erz5kszervi 6szlel6ssel megdllapithat6, hogy az olyananyagot tartalmaz,amely a
teleptil6si hullad6kkal egytitt nem gytijthetl, szdllithat6, vagy furtalmatlanithat6,

c) a gyrijt6ed6ny kcizteriileten, oly m6don kertilt elhelyez6sre,hogy azt a
kozszolgSltat6 munkav6llal6i csak jelent<ls neh6zsEgekirintudj6k a j6rmiivel
megk<izeliteni.

13. $ (1) Ahilztartdsokban keletkez6 lomhullad6k elszrillitris6r6l akitzszolgiitato
6vente egy alkalommal gondoskodik, melyrll az lrintetteket akozszolgfitat6 Es az
cinkorm 6ny zat a helyb en s zok5 s o s m6 don ti$ ekoztatj a.



keret6ben a kar6csonyi lfl;fr:;ilir.i,:ffitilHffiH
5llitds6r6l a Kozszolgdltato

t6rit6smentesen gondoskodik.

(3) Bonyh6d v6ros Lakoss6gi Hullad6kgqito udvara: 7150 Bonyh6d, Gydr utca,

7512 hrsz.

@) Az elkiilonitetten gyfjtott hullad6k hullad6kgfijt6 pontra, hullad6kgqitl
udvarba, 6tv6teli helyre, vagy akozszolgiitatds kor6be tartozS hullad6kotkezelo
hullad6kkezel6l6tesitm6nybe szilllithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,vagy ktilcin

gyrijt6ed6nyben elhelyezhet6. A hullad6kudvarban gytijthet6 egyes hu1lad6kokr6l

s2616 tdjdkoztat6st a Kozszolgilltato koteles a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban

kozzfitem.

(5) A kozszolgSltatl illtalkozzltettmennyis6gi kereteken beliil, a dijmentes

beszflllitdsra vonatkoz6 jogirta kism6nyoki term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6

csak rigy gyakorolh atja, ha

a) szem6lyazonoss6g6t, lakcim6t hitelt 6rdemloen igazolja, 6s

b) a hullad1kgazdillkod6si kozszolgitltat6si dijat megfizelte,6s ezt az elktilonitetten

gytij tott hullad6k 6tad6sako t igazolja.

(6) A dijh6tral6kkal rendelkezo szem6lyek 6s a veliik egyhilnat6sban 616

szem6lyek 6ltal leadott,vagy akozszolgiitato Sltal meghatfutozolt mennyis6get

meghalado hullad6k utin kezel6si dij fizetlsi kotelezetts6g 611 f enn.

8. Hullad6kgytij t6 ed6nyzettel kapcsolatos eldirrlsok

14. $ (1) A gytijt6s idej6re a k<izteriiletre tort6n6 kihelyez6s, a gyfijt6st kovet6en a

gytiitOedeny saj6t ingatlanra tort6n6 visszahelyezdse az rngatlantulajdonos

kotelezeffs6ge.

(2) Koztertileten, b6rmilyen m6retti gyrijtoed6ny elhelyeTgse - a 7. $ (1) bekezd6s

kiv6tel6vel -vagy tiirol5sa kizir 6lag Kism6nyok Kozs6g Onkorm6n yzata koztertilet-

foglal6si enged6lye alapjdn tort6nhet.

(3) Ahol azifriszonyok vagy egy6b akad|ly nem teszi lehetov6, hogy a

i6rsrolg6ltat6 g1pjilrmive iingatlan bejhratael6 6l1jon, ott a telepiil6si hullad6k

6tv6tele a Kism5ny k Kozs6g Onkorm6nyzata illtalkijelolt legkozelebbi, arra

alkalmas helyen tort6nik.

@) Azingatlantulajdonos koteles a gytijt6ed6ny folyamatos tiszt6ntart6s6r6l,

rrtitreg szerinti fert6tlenit6s6rol, elhaszn616d6s eset6n p6tl6s6r61 gondoskodni.
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(5) A gffitcied6nyben vesz6lyes hullad6kot, illetve olyan anyagot elhelyezni (pl.
mar6 hig, forr6 hamu, zsirad6k, gyul6kony vagy robban6 anyag stb.) amely
veszllyezteti a kozszolgirltat6 munkavSllal6inak eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t, vagy
me gron g 61h atj a a kozszolgilltat6 sziilit6 j 6rmriv6t n em I ehet. E rendelkez6 s
megs6rt6i az okozottk6rt is kotelesek megt6riteni.

(6) Az ingatlantulajdonosok a hullad6k gyrijt6s6re - agyiijtes gyakoris6g6nak
figyelembe v6tel6vel - a keletkez6 hullad6kmennyis6gnek megfelelci m6retti,
legal6bb az alilbbiiirtartalmri,kozszolgilltat6 6ltal rendszeresitett tipusri
szabv 6ny ed6ny zetet kci tel e s ek ig6nyb e venni :

a) 60 literes ed5nyzet, egyfos hiztartds eset6n,

b) 8 0- 90 litere s edenyzet, I egfelj ebb k6tszem6l y es h6ztart6s eset6n,

c) 110-120 literes edlnyzet,legfeljebb hat szem6lyeshdztartSs 6s nem lakoss6gi
megrendel6 eset6n,

d) 240 literes edlnyzet,

(7) A (6) bekezd6sben meghat6rozott eddnyzetek koziil nagyobb is k6rheto.
T6rsashiizak eset6ben az elszitmol5st a krizcisen haszrtSlt, szerz(5dottt6rol6ed6nyek,
illetve a 7. $ (8) bekezdds alapj6n kell meghatfurozni.

III. fejezet

9. A helyi hullad6kgazdilkoddsi kiizszolgfltatrls al6 nem tartoz6 hullad6kkat
kapcsolatos tev6kenys6g elkitdsdnak rendj6re vonatkoz6 el6ir6sok

15. $ (l) A hullad6kgazdilkod6s kolts6geinek megfizet6s6re a Ht. 32. g (l)
bekezd6s rendelkezdse ir6nyad6.

(2) A hullad6k termeldje, gytijtoje, szitllitoja,konretitlje, kereskeddje 6s kezeloje a
tev6kenys6ge sorSn telephelyenk6nt 6s hullad6k tfpusonk entkfipzi;dd, mdst6l
fifrett, m6snak 6tadott illtalakezeltvagy a Ht. 14. $ 0) bekezd6s c) pontja szerint
szdllitott hullad6kr6l az adotttelephelyen nyilviintart6st vezet.wern tett
nyilv6ntart6st vezetnie:

a) a Ht. 12. Q (2a) bekezd6se szerinti neveldsi-oktat6si intlzmlnynek a tenilet6n
kialakitott 6tv6teli helyen 6tvett papfrhullad6kr6l;

b) a hullad6ktermelcinek - a Ht. 66. g (1) bekezd6s6ben foglaltakra tekintettel - a
hu I I ad 6k g azddlko dds i kciz szo I g 6ltat6 s kcir6b e tartoz6 tru u aaekro t ;

c) a hullad6ktermelonek, illetve a speci6lis gyrijt6hely iizemeltetdj6nek a
gytijtcihelyen 5tadoff yagy gytijt6ed6nyben elhelyezett telepiil6si hullad6kr6l.



saj6t magaaialifimaga a
egyidejtileg

izetni a y iizemeltetdje rlszere.

16. $ Az ingatlantulajdonos es a gazddlkod6 szervezet24 6ritn beltil koteles

gondoskodni a biol6giailag leboml6, er6teljes btizos szagot 6raszt6 hullad6k
keletkezese, illetve a gytijt6ed6ny telitod6se eset6n az elsz6llittat6sr6l.

17. $ (l) A kozszolgilltatils al5 nem tartoz6 hullad6k elsz6llit6sa esetdn a hullad6k

termeloje, birtokosa, illet6leg az illtala szilllitSsra ig6nybe vett gazd6lkod6 szervezet

koteles a kodertilettisilfuntartisbra vonatkoz6 jogszabillyok szerint elj6rni.

(2)E fejezetben szabillyozott egy6b teleptil6si hullad6k elsz6llit6sa eset6ben a

sziilIitds id6pontj6ra, gyiijt6eddny kozteriiletre tort6no elhelyez6sdre 6s

kihelyez6s6re, a gytijt6ed6nyben elhelyezh eto any agokra e rendelet rendelkez6seit

drtelemszerfien kell alkalmazni.

IV. fejezet

1 0. Adats zolgfiltatits i 6 s a d atkezel6s i sza b6 lyo k

18. $ (1) Azadatkezellsc6ljaaKozszolgilltat6 tigyf6lszolgillati feladatainak

ell6t5s6hoz, ak6zszolg6ltat6si dij beszed6s6vel kapcsolatos adatszolg6ltat6si

kotelezetts6g teljesit6s6hez sztiks6ges adatok kezel6se.

(2) AKozszolgSltat6 tigyf6lszolgillatdvaltort6n6 kapcsolatfelv6tel sor6n keletkezeff

adatok kor6be tartozikmindazon adat, amely azigyfelszolgSlatnSl, valamint az

ingatlanhaszn6l6 6s aztigyf6lszolgillatkozotti kapcsolat sor6n keletkezik. Az adtok

keiel6se ebben az esetben az lrrntett 6ltal inditott elj6r6shoz, a szolgilltatdshoz,

to v6bb 6 a szolg6ltat6 s te lj e s itds €hez kap c so I 6 dik.

(3) A Kozszolgiitat6 kotelezettslge aziigyf6lszolg6laton keletkezett adatok

.ftUto"itese a kozszolg6ltatSst ig6nybevetellhez sztiks6ges szem6lyes adatokra 6s

egy6b adatokra. Az egylb adatokat aKozszolglltat6 nem kezelheti, azokatkoteles

megsemmisiteni.

(4) A Kozszolgilltat6 megteremti 6s fenntartja az adatkezel6s szem6lyi 6s t6rgyi

i"it6t.1"it, gondosko dk az adatok biztonsdg6r6l, meghatirozza azokat az eljdrilsi

szab6lyokat, amelyek az adat- 6s titokv6delmi szab5lyok 6rv6nyre juttat6s6h oz sajilt

tev6kenys6gi kor6n beliil sz[iks6gesek.

(5) A Kozszolgilltat6 nyilv6ntarthshban atermdszetes szemdlyek eset6ben a Ht.

aUpjan a term6szetes szem6lyazonosit6 adatokat, valamint a lakcimet tarthatja

nyilv6n, ezeket az adatokat kezeli.

Cim 7632 Pecs, Sikl6si u. 52.
Postaclm: 7602 P6cs, Pf. 176
E-mail : delkom@delkom.hu

Telefon: 72/805-4OO
Cal lcenter: 7 2/ 805 - 4lO
Web:www.delkom.hu



(6) A Kcizszolgdltatl az illtala kezelt adatokat nyilv6noss6gra nem hozhatja, az
figyfelszolg6lati feladatainak ellfutdsdn, akozszolg6ltat6si dij beszed6s6vel
kapcsolatos adatszolg6ltat6si kritelezetts6g6n tul m6s c6lra fel nem haszniihatja.

(7) A Kozszolgiitato az ingatlanhasznii6 szem6lyes adatait a szerzldeses viszony
l6trejott6tdl annak megsz[in6s6ig, dijh6tral6k eset6n atartozds fenn6ll6s6ig
kezelheti. A jogviszony, vagy dijh6tral6k megsztin6s6t kcivetoen a Kcizszolgilltato a
kezelt adatokat megsemmisiti.

ll.Z616 rendelkez6sek

19. $ (1) A rendelet2}lg.jfnius 5. napj6n l6p hat6lyba.

(2) A rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejtileg a koztisztasSgfenntart6s ir6l sz6l6
6 I 200 4 . (Y I. 8 . ) szSmri onkorm 6n y zati ren d e I et hatdry dt ve szti.

(3) A rendelet 10. $-6ban meghat6rozott, akozszolghltat6s sztineteltet6s6re
vonatkoz6 rendelkez6sek m6dosit6sakor hat6lyos sztineteltet6sek 2019. december
31. napjfiig hat6lyosak. A lejilratot kovetoen az ingatlanhaszn6l6k a rendelet
rendelkez6sei szerint kcitelesek elj 6rni.

(4) Azon ingatlanhasznSl6k, akik 2019. jrinius 5. napj6n a 14. g (6) bekezd6s a)
ponda szerint 60 liter iirtartalmri hullad6kt6rol6 ed6nyre vonatkoz6kijzszolg6ltat6si
szerzSdessel rendelkeznek 6s nem felelnek meg azegy ftts hiztartitsra vonatkoz6
felt6teleknek, a szerzod6siik megszrin6s6ig nem kotelesek a rendelet szerinti
minim6lis t6rol6ed6ny m6retre v6ltani.

(5) 2019.jrilius l. napj6t6l a jelen rendelettel ellent6tes kozszolgiiltattlsi
szerzodflsek hat6lyukat vesztik. Amennyiben akozszolgriltat5si dijat lak6sonk6nt
egyedileg frzeto tdrsashiu nem szolg6ltat adatot akozszolg6ltat6nik a kozcisen
haszndlt t6rol6ed6ny dij6nak feloszt6s6r6l, rigy akozszolgSltat6 jogosult a dijat
egyenl6 ardnyban felosztani az egyes lak6shaszn6l6k kozott.

Kism6nyok, 2019. m6jus 3 l.

Simon Ldszlo

polg6rmester

Kihirdet6si ziirad6k:
Jelen rendelet kihirdet6sdnek napj a: 2019. m6jus 31 .

dr. Pusk6sn6 dr. Szeghy Petra

Jegyzo

dr. Pusk6sn6 dr. Szeghy Petra
jegyz6


