
MH K JogszabQ ly szolgQltatQs

Kov5cshida Kozs6g Onkormdnyzat k6pviselotesttlet6nek 5/2016.(VI.30.) <lnkormfnyzati rendelete
az 6nkormdny zati hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladatok ell6tAsar6l

Kov6cshida K<izsdg Onkormiinyzat K6pviselo-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. szirmi t<irv6ny 35. $-ban, 6s 88. $ (4) bekezddsdben kapott felhatalmazis alapjin, az
Alaptcirv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontj6ban 6s a Magyarorszitgi helyi cinkorm6nyzatokr6l
szolo 2071. 6vi CLXXXX. torvdny 13. $ (1) 19. pontj6ban meghatdrozott feladatkrireben
eljdrva az cinkormirnyzati hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladatok elkit6srir6l a kcivetkezo rendeletet
alkotja:

I. fejezet
Altalfnos rendelkez6sek

1. A rendelet c6lja, hatdlya

1.$

(1) E rendelet cdlja:

a) Kovilcshida kdzs6g lakosstig6nak eg6szsdgvddelme, a kcizs6g term6szeti 6s 6pitett
kdmyezet6nek meg6vdsa, a kdrnyezettudatos magatartiis kialakitrisa a hullad6kgazdrilkod6s
eszkcizeivel;

b) a hullad6k 6ltal okozott terhel6sek minimaliziiliisa, a teleptilds szenrryezettsdg6nek
elkertil6se 6rdek6ben a kdpzodtitt hulladdk mennyisdgenek 6s veszdlyessdg6nek csrikkentLse, a
keletkez6 hullad6k mindl nagyobb arinyo hasznositiisa, a hullad6k kcirnyezetkim6lo
6rtalmatlanit6sa.

(2) A teleptil6s kozigazgat6si terulet6n a telepi.il6si hullad6kkal kapcsolatos kritelezo helyi
k<izszolgriltat6s teljesitds6re jogosult, illetoleg kdtelezett kozszolg1ltatO: Oet-fom Nonprofit
Kft.

(3) Kovricshida Ktizsdg Onkorminyzata a hulladdkgazdiikoditsi c6lok el6rese 6rdek6ben
ell6tja a hullad6kr6l sz6l6 2OI2.6vi CLXXXV. tcirvdny (a tovtlbbiakban: Ht.) 2. $ (l) bekezdds
27 a. pontjitban meghat ir ozott dnkormiinyzati hullad6kgazd6lkodrisi feladatokat.

2.$

(l) Kovdcshida Kdzs6g Onkormdnyzat Kdpviselo-testiilete (a tov5bbiakban: Kdpviselo-
testiilet) a kcizszolgriltat6s kdr6be tartozo hullad6k rendszeres dsszegytijt6s6rol, elsz6llft6s6r6l
6s artalmatlanit6s6r6l kdtelezo helyi kozszolgriltat6s ritjrin gondoskodik.

(2) A kotelezo helyi kcizszolgiitatis Kovrlcshida kcizsdg egdsz kozigazgatiisi teriilet6re
kiterjed.
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(3) Az ingatlanhaszniiS az ingatlanon keletkezo, illetve felgyi.ilemlo teleptildsi szil6rd

hullad6k 6sszegyrijt6s6rol, elsz6llitfsrlr6l, 6rtalmatlanitdsdrol az e rendelet szerint szewezett

kote lezo kozszolgilltat6s i gdnybev6te le irtj 6n ktite le s gondo sko dni.

1. A rendelet eloir6sai nem vonatkoznaka vesz6lyes hullad6kokra 6s a foly6kony hullad6kra.

2. Fogalmi meghatfrozisok

3.$

(1) E rendelet alkalmazisirban:

1. alapszolg6ltat6s: 1 db gytijtoed6ny jelen rendeletben meghatitrozott gyakoris6ggal tort6no

iiritese, melyet valamennyi ingatlantulaj donos koteles ig6nybe venni.

2. hullad6kgytijto udvar (hullad6kudvar): az elktilonitetten (szelektiven) begytijtheto

teleptil6si szil6rd, valamint a kiilon jogszab6lyban meghatirozottak szerint a vesz6lyes

hullad6kok 6tv6tel6re es az elsz6llit6sig elktildnitett m6don tclrt6n6 t6rol6s6ra szolg5l6,

feliigyelettel ell6tott, zfxt begyijtohely ;

3. hulladekgytijto sziget (gytijt6sziget): a h6ztart6sokban keletkezo,hasznosit6sra alkalmas,

ktilonboz6 fajt6jri, elktildnitetten gyrijtott hffiartisi hullad6k begyrijtdsere szolg6l6,

lak6ovezetben, kdzteri.ileten kialakitott, feliigyelet n6lki.ili, folyamatosan rendelkezdsre rlll6

begyiijtohely, szabv6nyositott eddnyzettel;

4. lak6egys6g, i.idiiloegys6g: helyiseg, vagy egym6ssal belso kapcsolatban 6116 f6- 6s

mell6khelyis6gek mriszakilag is osszetartoz6 egyi.ittese, amelynek a szabadb6l, vagy az lpijlet

k6zos kozlekedoj6bol nyil6 on6ll6 bej6rata van, meghatirozott rendeltet6s celjdra 6nmag6ban

alkalmas;

5. koordin6l6 szerv: az (ilam iital az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6sra

l6trehozott szewezetkijelol6s6rol sz6l6 Korm. rendeletben meghatirozott szervezet'

(2) Egy6b a rendeletben nem szabillyozott alapfogalmak tekintet6ben a Ht. rendelkezesei az

ir6nyad6ak.

II. fejezet
A hullad6kgazdrllkod6si kiizszolgiltatis

3. A hullad6kgazdilkodr[si kiizszolgr[ltat6s tartalma

4.$

(1) Kov6cshida Kozs6g Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: onkorm6nyzat) kotelezoen

elldtand6 k6zszolg6ltat6sk6nt a hullad6kgazd6lkod5si kozszolg6ltat6s ell5t6s6t a

kozszolgiitat6val tritott hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltatisi szerzodds ritj6n biztositja.

(2) A kozszolg6ltat6s ig6nybev6tele a telepi.il6s kozigazgat6si tertilet6n ldvo ingatlanok

ingatlanhas zniioi reszere az e $-ban meghat6rozott eltdr6sekkel kotelezo.
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(3) Az ingatlanhasznii6 biztosftja a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgdltat6s ellifiilsdhoz
s ziik s 6 ge s fe lt6te I e ket a ko zszolgirltato r 6 szer e .

(4) Az ingatlanhasznii6 koteles a keletkezett telepiildsi hullad6k elhelyez6sdrol a

hullad6kgazdrilkod6si kozszolgilltat6s kritelezo igenybev6tel6vel gondoskodni.

(5) A gazd6lkod6 szewezet ingatlanhasznii6 ahintartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszdt

kepezo elktilcinitetten gyrijtott hullad6k kezel6s6r6l a Ht.-ban meghat6rozottak szerint
gondoskodik.

(6) Tilos hullad6kot elhagyni, felhalmozni, a gytijt6s, begyrijt6s, sziilitds 6s lerak6s

szabilly aitol elt6r6 m6don kezelni.

(7) Az az ingatlarfitasznii6, akinek az ingatlana az ingatlan-nyilv6ntart6sban iidtilok6nt van
bejegyezve, amennyiben az ingatlanrit meghat6rozott id6szakban nem hasznilja, a

kdzszolg6ltat6t6l iriisban k6rheti a kdzszolgriltat6s szi.ineteltet6s6t. A kcizszolg6ltat6s
sziineteltet6se a bejelentdst k<jveto h6nap elso napj6t6l legfeljebb hat h6napig tarthat. Az
ingatlanhaszn6l6 k<iteles nyilatkozatot tenni arr6l, hogy az ingatlant a sztineteltetds idotartama
alatt nem haszn6lja.

(8) Ha az ingatlanhaszniio a k6relemben megjeldlttel ellentdtben az iidtilot haszntija, a
kdzszolg6ltat6s szi.inetelese megszakad, az ingatlanhasznii6 k<iteles akozszolg6ltat6st ig6nybe
venni 6s a hull ad ekgazdiikodrlsi k<jzszo I g 6ltat6si dij at me gfi zetni.

(9) Amennyiben az ingatlanhasznii6 tart6san nem haszniija az ingatlan6t az (7) -(8)
bekezd6sekben foglaltakat kell alkalmazni azzal az elt6r6ssel, hogy a kozszolgLiltat6s
sziinetel6s6nek id6tartama a hat h6napot meghaladhatja.

4. A hullad6kgazdrilkodrisi kiizszolgf ltatrls elldt6srinak ren dj e

s.$

(1) Kov6cshida kdzseg kdzigazgat6si tertilet6n a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolgiitatist az
onkorm6nyzat iital kiv6lasztott, hullad6kgazdrilkod6si kcizszolg6ltat6si tevdkenys6g
minositds6rol sz6l6 t6rv6nyben meghatirozott hat6s6g (tov6bbiakban: kcizszolg6ltat6) vegzi.

(2) A teleptil6si hullad6k rendszeres elsziilitirsitrol akitzszolg6ltat6 azingatlanhaszn6l6kt6l e

rendelet 1. ftiggeldk6ben meghatirozott gyakoris6ggal, napokon ds gytijtoed6nyben kdteles
gondoskodni. A teleptildsi hulladdk elsz6llit6si napjanak esetleges viitozitsir6l az
onkorm6nyzat ahelyben szok6sos m6don koteles az ingatlantulajdonosokat t6j6koztatni.

(3) A teleptil6si szil6rd hulladekot csak a 9. $ (4) bekezd6sben meghatirozottgyrijtoed6nyben
lehet,kizirolag a sz6llitris napj6n az ingatlan bej6rata elotti kdztertiletre kihelyezni oly m6don,
ho gy az a kdzszolgitltat6 j 6rmtiv6re kcinnyen felhelyezheto le gy en
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6.$

(1) A telepiildsi hulladekot az ingatlanhasznirl6 gyijt6ed6nyben koteles gytijteni.

(2) Az ingatlanhaszniiS a gyrijtoed6nyt az ingatlanon beliil tartja, artkizirolag iirit6si c6lb6l
a me ghatdr ozott szirllit6 s i nap o kon he ly e zheti k<i zteri.il etre.

(3) A gyrijt6ed6ny tirtartalm6t meghalad6 tribblet telepiil6si szilSrd hullad6k elsziilittatirs6ra a

kcizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhasznii6 a szolgiitat6 iital rendszeresitett

mrianyag zsiik fe lhas zniiitshv al i s j o go sult.

@) Az ingatlanhaszn6l6s t6len - sziiks6g esetdn - azingatlan bej6rata el6tti kciaerUlet 6s az

rittest krizritt legal6bb 1 mdter sz6les tttjar6t koteles l6tesiteni, azt a h6t6l megtisztitani,

sikossilg-mentesiteni, annak 6rdek6ben, hogy a gyrijtoed6ny iirit6se, illetve a mtianyag zs6k

elsz6llit6sa akad6lytalanul, balesetmentesen tortdnhessen.

7.$

(1) A kozszolgiitat6 a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatdsi szerzod6sben meghat6rozottak

szerint gondoskodik a k<izszol grlltat6s folyamatos ell6tSsilrol.

(2) Az dnkorm6nyzati hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s kdr6be a telepi.il6si hullad6k

tartozlk.

(3) A kozszolgiitato a gyrijtoed6ny kitiritds6t a tole elv6rhat6 gondoss6ggal koteles vegezn|

Az okozott k6rt annak javit5s6val vagy rij edenyzet biztositds6val kdteles megtdriteni.

Amennyiben a meghibilsod6s a kozszolg6ltat6nak nem r6hat6 fel, a hasm6lhatatlan

gytij toe d6ny j avit6sa, p6t16sa az ingatlanthaszn6l 6 kote lezetts6 ge.

(4) A kozszolg6ltat6 munkav6llal6i a gyrijtoed6nyt kiiirit6s ut6n k<jtelesek az itt:itetel hely6re

visszahelyezni 6s az i.irit6s sor6n kihullott telepiildsi szil6rd hullad6kot <isszetakaritani.

(5) A kozszolg6ltato az alapszolg6ltat6son feli.ili mennyis6gti h6Aart6si hullad6kot nem

koteles elsz6llitani, ha az nem a krizszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett 6s biztositott mtianyag

zs6kban lett kihelyezve.

(6) A kozszolghltat6 a kdtelez6 kozszolgilItat6s kdr6ben megtagadhada a telepiil6si szikird

hullad6k elszilllit6s6t, ha

a) nem az e rendeletben meghatitrozott gytijtoed6nyben keri.il kihelyezdsre,

b) ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si szil6rd hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag keri.ilt

elhelyez6sre,

c) a hulladek nem a szabv6ny os, zdrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a ktizszolg6ltat6t6l v6sarolt

jelzett zs6kban keriil kihely ezdsre,

d) a hullad6k olyan m6don kertl kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s

veszdlye fenn6ll,

e) ha a t6rol6ed6ny koriil szab6lytalanul, annak mozgatilst 6s iirit6st akadiiyozo m6don
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tdbblethullad6k kertlt kihelyez6sre,

f) amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tiirol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

8.S

(l) Az onkorm6nyzat a hiatart6sokban keletkezo lom elsz6llit6s6r6l a kozszolg6ltat6val
kotdtt ktil<in meg6llapodrls alapj6n 6vente egy alkalommal gondoskodik, melyr6l az 6rintetteket
a helyben szok6sos m6don tdjekoztatja.

(2) A gazdillkodo szervezetek az (1) bekezdds6ben meghatirozotl lomtalanit6si akci6t nem
jogosultak ig6nybe venni.

6. Hullad6kgyiijtr6 ed6nyzettel kapcsolatos eldirfsok

e.s

(1) A gytijt6s idej6re a kdztertiletre tcirt6no kihelyez6s, a gyrijt6st kovetoen a gytijtoed6ny
saj6t ingatlanra t<irt6no visszahelyez6se azingatlanhasznii6 k6telezettsdge.

(2) Az ingatlanhasm6l6 kciteles a gyrijt6ed6ny folyamatos tisztdntartSs6r6l, szriks6g szerinti
fertotlenit6sdr6l, elhas znillodds eset6n p6tl6s6r6l gondoskodni.

(3) A gytijtoed6nyben tilos vesz6lyes hullad6kot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. mar6
lrig, forr6 hamu, zsirad6k, gyul6kony vagy robb an6 anyag, stb.) amely veszdlyezteti a
ktizszolg6ltat6 munkav6llal6inak eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t, vagy megrong6lhatja a
k<izszolg6ltat6 szfilito j6rmriv6t. E rendelkezds megsdrtoi az okozott k6rt is kotelesek
megt6riteni.

(\ Az ingatlanhaszniio a hullad6k gyiijteslre az
iirtartalmf , a kozszolgitltat6 6ltal rendszere sitett tipusri

a) I l0 literes,

b) 80 literes, vagy

c) a hullad ekgazddlkod6si kcizszo I g6ltatris v6 9z6 s6nek
meghatdrozott feltdtelek eset6n 60 literes

szabv6nyed eny zetet kriteles ig6nybe venni.

7. Akdzszolgdltatris dija, a dijfizet6s szabrilyai

10.$

alapszolg6ltat6s kereteben az akibbi

felt6teleirol sz6l6 Korm. rendeletben

vonatkoz6

reszete a

dijat az

(1) A hulladdkgazdalkod6si kdzszolgiitat6si dij meghatirozilsara, beszedes6re
szab6lyokat a Ht. 46-52. g-ai hatrir ozzitk nreg.

(2) A Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zrt.
ktizszolg6ltat6si szerzrid6sben rogzitett feladatok ellitirsfuert a szolg6ltattisi
ingatlanhas znil6 fizeti.
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8. A helyi hullad6kkezel6si kiizszolgdltatrls al:i nem tartoz6 hullad6kkal kapcsolatos

tev6kenys69 elkltr{s6nak ren dj 6re vonatkoz6 el6irrlsok

11.$

(l) A hullad6kgazd6lkod6s kdlts6geit az eredeti hulladdktermelo, illetve a hulladdk adott

vagy kor6bbi birtokosa frzeti meg. Ennek teljesit6s6re jogszab6ly (r6szben vagy eg6szben) a

hullad6kot eredm6nyezo termek gyirt6jifi, forgalmaz6j6t is kotelezheti. Ezen hulladdkfajtak

eset6ben az ingatlanhasznii6nak a hullad6kr6l sz6l6 torv6nyben megjelolt, a hullad6k

termeloj6re 6s birtokos6ra vonatkozo szabiiyok szerint kell eljdrnia.

(2) Akinek tevdkenys6ge sor6n hullad6k kdpzodik, a hullad6k kezel6ser6l a

hullad6kbirtokosra vonatkoz6 eloir6soknak megfeleloen gondoskodik'

(3) Hultad6kot csak kezel6sre vonatkoz6 hulladekgazd6lkod6si enged6llyel rendelkezo

gazd6lkod6 szerv ezet t6rolhat.

(4) Az6rtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kotelezettsegel a hullad6k termeldje,

birtokosa

a) a jogszab6lyokban meghatirozott felt6teleknek megfelelo 6rtalmatlanit6 vagy hasmosit6

elj6r6s, berendezds, l6tesitm6ny alkalmazis6val saj6t maga teljesiti, vagy

b) az erre feljogositott 6s engedellyel rendelkezo hullad6kkezelSnek t<irt6no 6tad6ssal, a

kezel6s kolts6geinek me gfi zet6s6vel telj e siti'

(5) Az (1) bekezd6sben megjelolt hullad6kot az dnkorminyzat 6ltal kijelolt, tov6bb6 egy6b,

kornyezetv6delmi hatos6gi enged6llyel rendelkez6 6rtalmatlanit6 helyre vagy hasznosit6 helyre

a hullad6k termeldje, birtokosa, ktilon engeddly n6lktil maga is elsz6llithatja'

(6) Az (1) bekezd6sben meghatirozott hullad6k kozszolg6ltat6son kiviili elszitllitisdhoz a

hullad6kszA[it6si tev6kenys6gre feljogositott gazd6lkod6 szervezetet is igdnybe lehet venni'

(7) A feljogositott hulladekkezel6 ig6nybevdtele mellett tort6no sz6llit6s eset6n a gazd6lkod6

szervezet, saj6t sz6llit6s eset6n pedig a hullad6k termeloje, birtokosa, illetoleg az

ingatlantulajdonos az ifivett, illewe 6tadott hullad6k mennyis6g6t es <jsszet6tel6t - a kiilon

jolszab6lyokban meghatirozott m6don 6s tartalommal - kdteles fajt6nk6nt nyilv6ntartani es

err6l a hat6s6goknak bejelent6st tenni.

(s) A (6) bekezd6sben el6irt k<itelezetts eg - aktilon jogszab6lyokban meghat6rozottak szerint

- mind a kijelolt 6rtalmatlanit6 hely tizemeltetdj6t, mind pedig az egyeb 6rtalmatlanit6 hely

tulaj dono s6t (i.izeme ltetoj 6t, haszn6l6j 6t) i s terhe li'

(9) Ha a hullad6k termeloje, birtokosa a hullad6kot saj6t maga a kijeldlt 6rtalmatlanit6 helyre

sziiJitia, a hullad6k ifiadirslval egyidejtileg, szirmla ellen6ben 6rtalmatlanit6si dijat koteles

frzetni a lerak6hely i.izemeltetoje r6sz6re.

12.$
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(1) Ha az rngatlanhasznelo vagy a gazdiikodo szervezet a kdzszolgLiltat6s al6 nem tartozo
hulladdk elsz6llit6s6val a kdzszolgriltat6t bizza meg, a megrendel6s, a szolgriltat6s 6s a
dijfizet6s felt6teleiben tcirt6n6 megilllapod6suk alapj6n a kozszolgaltat6 a megjeldlt idopontra
vagy idotartamra a megielolt mennyisdgti 6s <isszet6tehi hullad6knak megfelelo gytijtoed6nyt
rendelkez6sre bocsiitja, a hullad6k elszrillit6s6t elvegzi 6s gondoskodik a kijelcllt 6rtalmatlanit6
helyen tortdno elhelyez6s6rol.

(2) Az ingatlanhaszniio es a gazdilkod6 szervezet 24 6r6n beliil kdteles gondoskodni a
biol6giailag leboml6, er6teljes briz<is szagot 6raszt6 hullad6k keletkezdse, illetve a gytijt6ed6ny
telito dd se e set6n az elsziilittatrisr6 l.

13.S.

A ktizszolgiiltat6s al6 nem tartozo hullad6k elszrillit6sa eset6n a hullad6k termeloje, birtokosa,
illetoleg az illtala sziilitisra ig6nybe vett gazdiikod6 szervezet kriteles a kozteriilet
trsztbntartits iira vonatk o zo j o gszabrily ok s zerint e lj 6rni.

III. fejezet
Zir6 rendelkez6sek
14.S

A szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 szab6lyokat aHt. tartalmazza.

ts.s

(l)Ez a rendelet a20l6.jrilius 1-j6n l6p hat6lyba.

(2) Hatalyat vesztik a telepiildsi szilird hullad6k kezel6s6vel kapcsolatos kozszolg6ltat6sr6l
sz6l6 8l2}lI.(XII.05.) cinkormiinyzati rendelet ds M ail m6dosit6 612012.(Iy.l2.)
cinkorm6nyzati rendeletek.

Koviicshid a, 2016.jtinius I 5.

Ktizdo-Abrah6m Edit
polg6rmester

Ilosfai P6tern6 dr. Hatvani Edit
jegyz6

Kihirdetve : 2016.junius 30.

Ilosfai P6tern6 dr. Hatvani Edit
jegyz6
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