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K6r6s Kdzsdg Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilet6nekl512016. (XII.23.) onkormiinyzati rendelete
az dnkorm 6ny zati hullad6kgazdrilkod6si kozfeladatr6l.

K6r6s Kdzs6g Onkorm6nyzata Kepviselo-testiilete a hullad6kr6l sz6lo 2012. 6vi CLXXXV.
tclrv6ny 88.$ (4) bekezddse a)-b) ds d) pontj6ban meghatirozott felhatalmazds alapjin, az
Alaptorv6ny 32. cikk (l) bekezdds a) pontjSban, Magyarorszitg helyi <inkormdnyzatair6l sz6l6
2011. 6vi CLXXXIX. tv. 13.$ (l) bekezd6s 19. pontjrlban, a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny 34. $ (8) bekezdes6ben, 35. g-6ban, 39. $ (2) bekezd6sdben meghatSrozott
feladatkcir6ben elj6rva a kdvetkezoket rendeli el:

Bevezet6 rendelkez6s

1.S A kdpvisel6-testtilet annak drdek6ben, hogy a jogszabdlyokban meghat6rozott
<inkorm6nyzati hulladekgazdrilkodrisi k<izfeladatait a korszerti k<imyezetvddelem
ktivetelm6nyei szerint teljesitse, drv6nyesiteni kivrinja a hullad6kr6l sz6l6 ZOLZ.6vi CLXXXV.
t<irvdnyben (a tovribbiakban: Ht.) rrigzitett elveket, ds a jelen rendeletben foglaltak szerint
telepiildsi hullad6k kezel6s6re k6telezoen ell6tand6 es igdnybe veendo 6nkormiinyzati
hullad6kgazdrilkod6si kdzfeladato t v e gez.

A. rendelet hatilya

2.$ (l) A rendelet targyi hatiiya a k<izszolgiitat6 szillito eszk'zehez rendszeresitett
gyrijtoed6nyben, vagy egy6b m6don, a kdzteriileten vagy ingatlanon gytijtcitt ds a
kcizszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocsiitott telepiildsi hullad6k iitv6tel6vel, gytijt6s6vel,
szSllitirsixal 6s elhelyezds6vel tisszeftiggo cinkorm6nyzati hulladekgazdtllkod6si k<jzfeladat
teljes kor6re terjed ki.

(2) E rendelet tiirgyi hatrilya nem terjed ki
- a termel6si hullad6kra,
- ahintartisi veszdlyes hulladdk kiv6tel6vel a vesz6lyes hulladdk gytijtds6re, 6tvdtel6re,

sziilitirsitr a 6s keze 16 sdre,

- aziilati eredetti hullad6kra
- dpitdsi-bont6si hullad6kra.

(3) A rendelet tertileti hatrilya K6r6s teleptilds kozigazgatdsi tertilet6re terjed ki.
(4) A rendelet szem6lyi hatiiya kiterjed a telepiilesi hullad6k iitv6tel6re, gyrijtdsdre,

sziilititsira 6s kezel6s6re ir6nyul6 cinkorm inyzati hulladdkgazdSlkod6si kcizfeladatot ell6t6
szolgiiltat6ra, valamint K6r6s teleptilds teriiletdn a szolg6ltat6st igdnybe vevo ingatlanok azon
tulajdonosaira, vagyonkezeloj6re vagy egy6b jogcimen haszndiora (a tovabbiakban:
ingatlantulaj donos), ahol a teleptl6si hulladdk keletkezik.

A kiizfeladat ellilthsinak rendje 6s mridja

3.$ (l) A kdpviselo-testi.ilet jelen rendeletben foglaltak szerint cinkorm6nyzati
hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladatot igy a telepiil6si hullad6k rendszeres gytijtdsdt, elsziilitits1t,
kezel6s6t - k<izszolg6ltatrisi szerzodes alapjin - kozszolgirltat6 ftj6n kitja el.

(2) A teleptildsi hulladdk elsziilititsitr6l 6s iirtalmatlanitris c6ljrib6l t6rt6n6 elhelyez6sdr6l - e
rendeletben szabiiyozott m6don - az ingatlantulajdonos a szolg6ltatiis igdnybevdtele ridiin
kciteles gondoskodni.
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A kiizszolg iitatf me gnevez6se

4.$ A 3.5$ (1) bekezd6sben meghatArozott onkorm6nyzati hulladekgazdiikodSsi kOzfeladat

ellit1sithoz kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6st a D6l-Dun6ntrili Kommun6lis

Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gri T6rsas6g (7632 P6cs, Sikl6si ft 52.) (a

tov6bbiakban: kdzszolg6ltat6) v egzi.

A kiizszolg i.Jtatf jogai 6s kiitelezetts6gei

5.S (1) A kozszolgiitat6 az <jnkorminyzati hullad6kgazd6lkod6si k<lzfeladat elliltitsithoz

kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si klzszolgitltatSst az <inkorm6nyzattal 6s a gazd6lkod6

szervezettel a 8.$ szerinti tartalommal kotott szetzodls, a Ht', az Orsz6gos

Hullad6kgazd6lkod6si Kozszolg6ltat6si Terv, valamint e rendeletben foglaltak szerint koteles

ell6tni.
(Z) A teleptil6si hulladdk dsszegytijtdse, elsz6llit6sa hetente egy alkalommal tort6nik a

k<izszol g6ltat6 6ltal el ore me gh atdr ozott idopontban'

(3) A gazdiLlkodo szervezetekr e az iitalukkotott egyedi szerzod6sben foglaltak azirdnyadok.

(4) A kozszolgilltat6 6vente egy alkalommal koteles lomtalanit6si akci6t szervezni az

onkorm6ny zattal elozetesen egyeztetett 6s a helyben szok6sos m6don kozzdtett idopontban.

(5) A telepiil6si hullad6k gyujt6se 6s sz6llit6sakizdr6lag az e ceka szolg6l6 sz6llit6j6rmtivel

ve;gezheto, melynek sor6n a kozszolg6ltat6nak gondoskodni kell arr6l, hogy a hullad6k - a

gy.i3to"aerynek a sz6llit6j6rmtibe tort6no tirit6sekor, illetoleg a sziilitds folyam6n - ne

sz6r6dhasson el, a kornyezetet ne szennyezze'

(6) Az iiritdsbol vagy sziilit6sb6l ered6 szennyezod6s eset6n

e ltakarit6s5r6 1, a tertile tszewry ezod6 s me g sziintet6 serol, val amint

helyre6llit6s6r6l halad6ktalanul koteles gondoskodni'

6.$ Amennyiben a kijelolt napon - b6rmely okb6l - a sz6llit6s

sz6llit6st a k<ivetkezS munkanapon kdteles p6tolni'

7.$ (1) A k6zszolg iitat6jogosult a telepiil6si hullad6k elsz6llit6s6t megtagadni. ha:

a. meg6llapithat6, hogy a gytijtoedenyben kihelyezett hullad6k az i.irit6s, vagy a szitllitits sor6n a

sz6llit6st vegzo 
- rr.*ety"t 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6ben' tov6bb6 a

sz6llit6j6rmtiben, annak berendez6s6ben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve a kezel6s

sor6n v eszlly eiletheti a kdrnyezetet,

b. ha a kihelyezett gyrijtSed6ny mergezo, robban6, foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan anyagot

tartalmaz, amely a telepiil6si hullad6kkal egyiitt nem gytijtheto, nem sz6llithat6, nem

6rtalmatlanithat6 6s nem min6si.il teleptl6si hullad6knak.

(2) Akozszolg6ltat6 koteles a gytijtoed6ny kii.irit6s6t kim6letesen az elv6rhat6 gondoss6ggal

vegezrri.

(3) A gyujtoed6nyben okozott k6rt a kozszolgitltat6 t6rit6smentesen koteles kijavitani,ha a

k6rokoz6s neki felr6hato okb6l krivetkezett be. A kozszolg6ltat6 koteles az ebb6l eredo

karbantart6si munka 6s javit6s idotartam6ra helyettesito gytijt6ed6nyt biztositani.

(a) Ha akirokozirs nem r6hato fel a kozszolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v61t gyrijtoed6ny

javit6sa, p6tl6sa, vagy cser6j e azingatlantulajdonost terheli.

a kozszolgiltat6 a hullad6k

az eredeti kornyezeti 6llaPot

elmarad, a kdzszolgilltat6 a
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8.S (1) Az ingatlantulajdonos kciteles azingatlan6n keletkezo telepiil6si hulladdkot
a) a legkisebb m6rt6krire szorftani;

b) az elszirllftrisra val6 6tv6telig gytijteni, t6rolni, ennek soriin megfelelo gondoss6ggal elj6rni
annak drdek6ben, hogy a hullad6k miisok 6letdt, testi 6ps6g6t, eg6szseg6t 6s a j6 kcimyezetet ne
veszelyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett kcimyezetet ne szennyezze, a nciv6ny-6s 6llatvikigot ne
k6rositsa, a k<izrendet eskozbinons6got ne zavarja,

c) az elszirllitris napjrin - reggel - azingatlan el6tti ritszakasz melletti kcizteriiletre kihelyezni
oly m6don, hogy az akozleked6s biaonsrigrit ne veszelyeztesse, a kozter{iletetne szennyezze,
abban kiirt ne tegyen.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles az ingatlaniin keletkez6 telepiildsi hulladdk kezellserc az
<inkorm6nyzat iital szervezett k<izfeladat ellit6st ig6nybe venni

(3) A hullad6k k<izteriileten t<irt6no t6rol6sa, illetve elhelyez6se tilos 5.$ (2) bekezd{sben
foglaltakon kiviili idopontban, kiv6ve a lomtalanit6s id6pontj6ban.

@) Az elszrlllitilsra virr6 hullad6kot csak a kozszolgdltato sziilit6eszkrizdhez rendszeresitett
gytijt6ed6nyben, az azt meghalad6 mennyis6get mrianyagzs6kban lehet kihelyezni.

(5) A (4) bekezd6sben foglalt eloir6sokt6l elt6r6en kihelyezett hullad6k elszilllitilsir- a
kdzszolg6ltat6 me gtagadhatj a.

(6) Az cinkormrlnyzat iital k<izpontilag beszerzett ds ingyenesen a lakoss6g rendelkezdsdre
bocs6tott 120 literes szabv6ny gyrijtoed6nyek tisztrintarttlsiir6l, fertotlenit6s6rol, iilaginak
meg6v6s6r6l a haszn6l6 k<jteles gondoskodni.

9.$ A k<izteri.ileten az tirit6s c6ljrib6l kihelyezett gyrijt6 eddnyben l6v6 teleptil6si hullad6kot
v6logatni, k6ztertiletre kisz6rni, valamint m6snak a gytijtoed6ny6be - annak enged6lye n6lki.il -
hulladdkot elhelyezni tilos.

10.$ Tilos a gytijtoed6nybe folydkony, mergezo, hiz-es robban6sveszdlyes anyagot, 6llati
tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely akijzszolg6ltat6st vegzo szemdlyek 6let6t,
testi 6ps6g6t, egdszs6g et veszelyezteti, a sziilitoj:lrmtiben vagy berendez6sdben kiirt okoz.

Az iinkorminyzati hullad6kgazdilkodrisi kiizfeladat elldtdsdra vonatkozr6 szerz6d6s
eryes tartalmi elemei

lf .$ Az tinkorm6nyzat vagy gazd6lkod6 szervezet 6s a kcjzszolg6ltat6 kcizcitti szerzoddsnek
tartalmaznia kell:

a. a szerzodo felek megnevez6sdt, azonosit6 adatait,
b. a kcizszolgriltatris igdnybevdtelenek idotartam6t,
c. az dnkormdnyzat hulladdkgazd6lkodrlsi kcizfeladat szervezett 6s rendszeres elv6gzes6re

ir6nyul6 kdtelezettsd g v6llal6siit,
d. az iiritds gyakoris6g6t, valamint idopontjrit,
e. a szolgitltatiisi dij meg6llapitiis6nak alapjifi (a gytijto ed6ny egyszeri tirit6se, illetve az

elsztlllitdsra iltvett hulladdk t6rfogat szerinti meghatirozisa), M abban bekovetkezo
viiltoz6sokkal kapcsolatos bej elent6si kotelezettsdget,

f . a szer zo d6 s m6do sit6siinak, felmond6s iinak fe lt6tel eit.

A kiizszolgfltatris dija

12.S (l) Az <inkorm6nyzati hullad6kgazd6lkodSsi kozfeladat ellhtisithoz kapcsol6d6
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hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6s ig6nybev6tel66rt az ingatlantulajdonos a Koordinril6

szerv rdszere k<izszolg6ltat6si dijat kriteles fizetni.

(2) Akozszolgiitat6si dijat a Koordin6l6 szerv 6ltal kiSllitott sz6mla kezhezxetelet ktjvetoen,

a szdmlirban feltiintetett f,rzet6si hat6ridoig kell kiegyenliteni.

(3) Ha az ingatlantulajdonos a jogszenien meg6llapitott 6s kiszirmliuott dijat nem fizeti meg

6s dijh6tral6ka keletkezik, akkor a Koordin6l6 szerv a 30 napon beliil kiilddtt fizet6si

felszolit6s6rt jogosult az adminisilrirci6s dijat kisz6ml6zni az ingatlantulajdonos r6sz6re. Ha a

szttmla kiegyenlit6s6re a felsz6lit6s d6tum6t kcivetoen keriil sor, a befizetett osszeg eloszor az

adminisztr6ci6s dijjal szemben keriil elsz6mol6sra, a fennmarad6 dsszeggel pedig a

kozszolgiitat6si dij h6traldkot cscikkenti a Koordin6l6 szerv.

@) Az egys6gnyi dijtetel a gyujtoed6nyben elsz6llit6sra ifivett hulladdk - gyrijtoedlnyhez

igazodo t6rfogata szerint meghatirozott - egyszeri tirit6s havi dija.

(5) Term6szetes szemdlyek eset6ben a kozszolgriltat6si dij megfizet6s6t az tinkormdnyzat

i./tvitllalja.

13.$ Az ingatlan rij tulajdonosa - tulajdonos v6ltozis eset6n - aviitoztrst 15 napon beltil

koteles a kdzos hivatalban ir6sban bejelenteni.

l4.S (1) Sziineteltetheto a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ig6nybevetele azokon az

ingatianokon, amelyeken folyamatosan, legalAbb 90 napig senki sem tart6zkodik, 6s hulladdk

nem keletkezik.
(2) Az ingatlantulajdonos a sztineteltet6sre vonatkoz6 ig6ny6t koteles ir6sban bejelenteni a

k6zos hivatalban, a sziineteltet6s kezdo idopontja elott, legal6bb 30 nappal'

A lomtalanitis szab6lYai

l5.S A lomtalanit6s megszervez6s6rol 6s lebonyolit6s6r6l a k<izszolgiitat6 6vi egy

alkalommal - ktilon dij felsz6mit6sa - n6lkiil gondoskodik'

A teleptil6si hullad6kot az ingatlantulajdonos a kozszolgilltat6 6ltal elozetesen megielolt

idopontban - a 6.S (1) bekezd6s c) pontj6ban foglalt eloir6soknak megfeleloen - helyezheti ki'

Etkiiliinitett hutlad6kgyiiit6sre vonatkozt6 szabilyok

16.5 (1) A telepiil6s k1zigazgat6si terulet6nalkalmazott szelektiv hullad6kgytijt6si m6dok:

a) hutladdkgyrij t6 szi geteken v e gzett szelektiv gytij t6 s :

b) ko zszo I g6ltat6 iital hiuhoz meno szelektiv hullad6kgytij te s.

(2) A hullad6kgytijto sziget papir-, muanyag- 6s tiveghullad6k elhelyez6s6re alkalmas.

(3) A kont6nerbe csak azazon megjelolt hulladdkfajta helyezheto el.

(4) A kont6nerek kornyezet6ben hullad6k elhelyezdse tilos.

(5) A h1zhoz meno szelektiv hullad6kgytijtes sor6n az ingatlantulajdonos a telepiildsi

hulladdk reszetkepezo elkiilonitetten gyujtott hullad6kot iitetszo zs6kban gyiijti'

Az elktil<initetten gytij tott, rij rahaszno sithat6 hul lad6k :

a) papir,

b) muanyag,

c) tiveg

17.$ (1) Az elkiilonitetten gyujtott hullad6k akozszolgftltat6 6ltal i.izemeltetett hullad6kgyrijto

pontra, hullad6kgytijto udvarba, 6tv6teli helyre, vagy a kozszolg6ltat6s kdr6be tartozo

hullad6kot kezelo hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,
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vagy ki.ilon gyrij toed6nyben elhely ezheto.

(2) A telepiil6s lakosai rdszere ig6nybe veheto hullad6kudvarr6l a kozszolgflltat6 a helyben
szokdsos m6don 6s a honlapj trn ti$ekoztat6st nyrijt. A nyitva tart6s rendj6t, a hulladdkudvarban
gytijtheto egyes hulladdkokra 6s a hulladdkudvar ig6nybevdteli m6dj6ra 6s a mennyis6gi

korl6tokra vonatkoz6 tajdkona1ast a krizszolgriltat6 a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban

kozzeteszi.

(3) A kdzszolg6ltat6 a hulladdkudvar iizemeltetdsi szabiiyzatirban meghatfuozza a

termdszetes szem6ly ingatlanhaszntio iital a hullad6kudvarban elhelyezheto hulladdkok
mennyis6g6t. A term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio e jog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6si dij az onkormitnyzat iital,vagy azingatlanhaszfii6 iital
megfizet6sre keri.ilt.

Zir6 rendelkez6sek

18.$ (1) E rendelet 2017 .janu6r 1. napj6n ldp hat6lyba.

(2)Hatiiyat veszti a hullad6kkezeldsi kozszolgiitat6sr6l sz6l6 812002. (){JJ.l2.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdet6s6r5l a jegyzo gondoskodik.

K6r6s, 2016. december 12.

Gotthdr Ldszl6
polg6rmester

Dr. T6th Attila
jegyzo
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