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a kiizteriiletek tisztr[ntartAsi1616s a telepiil6si szi16rd hullad6kkal kapcsolatos
kiizszolg{Itatisrril

Kolkd K<izs6g Onkonndnyzata a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t<irvdny (a
tov6bbiakban: Ht.) 88.$-6ban kapott felhatalmaz6s alapjdn azalilbbirendeletet alkotja:

I. FEJEZET
AlrerANos RENDELKEZESEK

A rendelet alkalmaz,iisi kdre
l.$

(1) A rendeletet Kcilked krizs6g kdzigazgatitsiteriilet6n kell alkalmazni.
(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosir4 birtokosrira, hasznril6jdra,
fiiggetleniil attol. hogy a tulajdonos termdszetes vagy jogi szemdly, illet6leg jogi szemdlyiieg-
gel nem rendelkez6 szervezet.
(3) Nem alkalmazhat6 a rendelct a vcszelyes hullad6kra, valamint a telepiil6si foly6kony
hulladdkra ds a veliik osszeff.igg6 tevdkenysdgre.

Hulladekgazd6lkod6si k<izszolg6ltatris
2.$

(l) Kolked Ktizsdg 6nkormtinyzata (a toviibbiakban: Onkorminyzat) a jeJen rendeletben
foglaltak szcrint hullad6kgazd6lkoddsi kozszolg6ltat6st (a tovribbiakban: kOzszolgAltat6s)
szeryez 6s tart fenn.
(2) Akdzszolgiiltat6s kiterjed a telepiildsi szil6rd hulladek rendszeres gyiijtdsire, elszlLllit6sira,
6rtahnatlanit6sara 6s kezel6s6re.

Ertelmezd rendelkezds
3.$

E rendelet alkalmazfsiiban:
1. Telepilldsi hulladek: a Ht. 2.9 43. pontja szerinti hulladdk
2. Lomtalan{tcis ald tortozd hdztartdsi szitdrd hultaddk:. a Ht. 2.g 39. pontja szerinti hullad6k
3. I:laztqrtasi hullad€khoz hosonli hnlladdk: a ltt. 2.g 22. pntja szerinti hulladdk.
4. Ingatlanhasznalo:a Ht. 2.$ 34. pontja szerinti szem6ly .

5. Hulladdkgrrtifi udvar (hulladdkudvar): a 246/2014. (lX. 29.) Korm. rendelet 2.$ (1) bek. 6.
pontja szerint i hulladekke ze l<i ldtesitrn6ny
6. Hulladikkezel6: aki a telepiil6si szil6rd hulladikot gazdas6gi tevekenysege koreben

haszno sitja, 6rt almatlanitj a.

7. Hulladtkkezelisi tev,ikenysdg: a Ht. 2.$ 36. pontja szerintitev6kenyseg
8. Gyfijtds. a I-It. 2.9 17. pontja szerinti tev6kenys6g
9. Kdzszolgaltatd: a Ht. 2.9 37. pontja szerinti gazdas6gi tiirsas6g



II. FEJEZE,T
16 rrnuLETEK TISZTANTARTASA

4.ii
(t) A koaeriiletek rendszeres tisztlnta(eser6l a z6ldteriiletek, parkok feuntart6s6r6l az
<inkormiinyzat sajiit maga, illetve az erfutett ingatlantulajdonosok kotelez6sdvel gondoskodik.
(2) Az <inkorm6nyzat kozigaz-Eatasi tertiletdn a hullad6kgazdilkodiisi krizszolg6ltatast a D6l-
Kom Nonprofit Kft. l6tja el, a Mecsek-Dr6va Hulladikgazddlkodasi Program eszkdz- 6s
l6tesitm6ny6llo mdnyinak i_q6nybev6tel€vel.

Az in gatlantul ajdonos feladatai
s.$

(1) Az ingatlantulajdonosnak a k<jztertlet tisztantart6sdvaf a zoldtenilet, park
6pol6sd,val kapcsolato s feladatai:

a) az ingatlan e16tti jarddnak, (rirda hi6ny6ban egy mdter szdles teniletsfvnak), a j6rda
melletti zcildsiv rittestig terjedo teljes teniletenek, legfeliebb az dptilet 10 mdteres koaerdn
beliili tenilet6nck a gondozisa" tisz6ntarlrisa, szem6t- 6s gyommentesit€se, burkolt teriiletekcn
a h6 eltakarit6-sa 6.s sikoss6g mentesit6se ha az- ingatlannak kdt k<izfttal is 6rintkez6se van, a
fenti feladatok mindkdt iranyra vonatkoznak,

h) az ingatlan melletti nyilt iiroknak es mfltilrgyainak tiszJ6ntartisa: gyommentesitdse,
c) a k6t szomsz6dos tertilet, 6pi.tlet kdzotti - ki6pitett tttal, j6rd6vai elliitott vagy anelkiili

- k<iztbrgalmi teriilets6v vagy rltjar6 eset6ben a tiszt6ntartdsi kotelezetts6g a tulajdonosok koz6tt
fele-fele ardnyban oszlik meg,

d) az ingatlanon ldvo madarak fcszkel6 helyei alatti kdaeri.ilet szennvezodestol val6
megtisztitdsa.

(2) Az ingatlantulajdonos a kdaertilet tisztitrlsa sor6n cisszegyrijt6tt teleptildsi szil6rd
hulladekot kdteles a rendeletben meghat6rozott gyiijt6eddnyzetbe vagy m6s gyrijioeszk6z0kbe
elhelyezni 6s elsz6llit5,sir61 gondoskodni.

6.$
Az ingatlantulajdonosnak az 6ptilete, telekingatlana tisadntart{s6val kapcsolatos feladatai:

a) a telepiil6s kcizpontj6ban folyamatosan, a telepiiles egyes teriiletein 6vente legalibb
kdtszer az dpiilet homlokiatdnak (keritdsdnek) a ftildszint magassrig6ig rdrldn<i lerakarit6sa.

b) az epiilet fal6r6l, keritesdrol az idoszeriisdgiiket vesztett. szakadt, jogellenesen
elhel yezett falragaszok, fe st is ek stb. lb lyamato s elt dvol it rls a,

c) mind a be6pitett, rnind a bedpitetlen ingatlan tiszt6ntart:isa! gyommentesitdse, a jdrda
is az ittest ftlld ben1.ul6 6gak, bokrok megfelelo nyes6se,

d) a bedpitetlen vagy id6szakosan haszn6lt ingatlan tulajdonosa kdteles az utca felol
l6that6 triblit ellielyezni, amelyen a koaisztas6gi koteless6g megdllapit6sa celj6bol fel kell
tfintetni az ingatlantulajdonos vagy hasznil6 c6g ner,6t, cim€t,

e) bontiis, 6pitds, felfjftes, karbantart6s miatt tiresen 6116 ingaflan 6s az elotte hriz6d6
jrirda tisztdntart6sa a kivitelezd feladata, ha az nem azonos a tulajdonos sal; az dpitdsi munka
kivitelez<ije kdteles az dpitds tertiletit ds k<jzvetlen kornydket tisztdn tarlani.

A keresked6, utcai 6rus es rendezvdnyszervez6 kdtelezettsdgei
7.$

(1) Az tizlet, egyeb elarusit6helv. venddgl6t6. ds szolgdltat6 egysdg elotti ds melletti
j6rdaszakaszt. illetoleg ha a j6rda mellett zoklsdv is van, az rittestig teiieao teljes teniletet a
tulajdonos ktiteles tisztdn tartani. a kcletkezett telep0ldsi szildrd hulladekot osszegyrijteni es



elszdllit6sdr6l gondoskodni. A tulajdonos koteles a burkolt ter{ileten a sikossiig 6s a ho
elt akaritiisaro I gondoskodni.

(2) Az ingatlan elotti es melletti jardat a tulajdonos kriteles naponta mind a t6li, mind a
nyari idoszakban legkds6bb reggel 7 6rLig letakaritani, a nyitra tart6s ideje alatt fulyamalosan
tisztdn tartani, z6rAs elott 6sszetakaritani.

8.$
(1) Az utcai 6rus kriteles a r6szere kijeldlt helyet 6s k6n'et1en k<imydkdt tisztrin tarlani,

az iirusitisb6l keletkezett hulladekot iisszegytijteni ds eltdvolit6s6r6l gondoskodni.
(2) Kozteri.ileten rendezett vis6r, sport- es egydb rendezvdny tartisa idej6n a rendezvdny

szewezoje koteles gondoskodni a v{rhat6 forgalomnak megfelelo szimf illemhely
biztositiisdr6l, iizemeltetdsdrcil, valamint a rendezvdny alatt ds azt kdvet<ien a teri.iletnek ds
kdzvetlen k6rnyezetinek tisztdntart6srtr6l, tovdbb6 a teriilet eredeti 6llapotdban tdrldno
visszaadisar6l.

S iko ssiig ment esit6s es h6 eltakaritris
e.$

(1) A sikoss6g elleni vddekezeshez a kdrnyezetkimdl6 anyagokon (homokon. salakon)
ki\4il klorid tartalmfr fagydspont csdkkent6 szer (pl. konyhas6) haszndlata csak irgy
alkalmzuhat6, hogy a vegyszer egyszerikijuttatris{nak rndrteke 40glm2-n6l t<ibb ne legyen. Az
ilyen anyagot t6rol6ed6nyben, kcirnyezetszennyez6st kizrir6 m6don kell tarolni.

(2) Klorid tartalmu vegyszer haszn6lata alul- es feliiljar6 {bltiletdn, zoldteriileten, illetve
azok kozvetlen korny6k6n tilos.

(3) H6rakast tilos engedElyezni
a) itkeresaezoddsben.
b) irtburkolatijelen,
c) jdrdasziget es j6rda koz6,
d) tcimegkdzlekedesre szolgal6 jdrrnu meg6ll6hel),dndl.
e) kapubejrirat ele,
f) kozszolgriltatdsi felszerel6si targyra 6s kor6; pl. vizelzfur6 csap, gin - 6s egy6b

kozl6t esitrndny (l6rnpaoszlop, hirdetooszlop stb. ),

Kri ztertilet tiszt{ntar16s6.val 6 s sze fi:g g6 e gyd b rende lke ze s ek
10.$

(l) f ilos
a) az uttestet, jrlrd6t, egydb koztertiletet, a koztertilet felszerel6si es berendez6si tirgyait

szernyv izzel, vi zelettel, emb eri 6s 6l lat i iirti lekkel beszennyezni, megro ngdlni,
b) a feltakaritiisb6l. fthnos6sb6l keletkezett szennyez6ddst, szennvvizet a kozter1letre,

csapadikviz elvezet6 rendszerbe beleseperni, illetoleg bele<jnteni,
c) a ktiaeriileten, z<jldteriileten ldvo ndvdnveket (th, diszcserje stb,) megrongdlni,

csonkitani, Ieszakitani,
d) a parkositott 6s fiivesitett zildteriiletet rendeltet6scllcnesen hasznii"lni.
(2) Ebek 6ltal kozteruleten okozott szennyez6s elt6volit6sdr6l az eb set6ltat6ja kilteles

haladellalanul gondoskodni.
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III. FEJEZET
A TELEPULESI SZLARD HULLADEKKAL KAPCSOLATOS

HU LtADErcRz.pAr-ropAsr rclzszoycAlrerAs

A kozszolg6ltatas ig6nybev6tel6nek m6dja es feltetelei
11. S(l) Kolked Kcizsdg Onkormrinyzata kdtelezoen elliitand6 kOzszolgriltatriskdnt az

ingatlanhasznbl6nti keletkezo telepiil6si szil6rd hulladdk kezelesdre hulladdkgazdrilkodasi
k<izszolg6ltatiist b izto sit.

(2) Az dnkormrinyzat 6s a Krizszolgdltat6 a teleptil6si szilartl hullad6kkal kapcsolatos
tevdkenysdg e llet6s6r6 I kri zszol g6ltat6si szerz6 ddsben 6llapodnak me g.

12. $

(l) Az ingatlanhaszndl6 k<iteles az rinkorminyzat riltal szervezett kozszolg6ltatas
igdnybevdteldre, az ingatlanon keletkez6 telepiildsi szil6rd hulladdk6nak e rendeletben el6irtak
szerinti gytjtdsdre, a k<izszolgriltatonak tortdno 6tad6s6ra, valamint a kdzszolg6ltat6si dij
megfizetesdre.
Az ingatlanhaszn6l6 a telepiil6si vegyes hulladekot szabv6nyos, 110, 80 vagy 60 literes, az
ingatlanhaszn6l6n6l keletkezo hulladekrnennyisegnek megfelelo meretri gyrijtoeddnyben
gyujti, melynek haszrui.lata k6telez6.
Az ingatlanhaszndl6 a teleptildsi vegyes hulladek gyrijt6sdre szo19616 gyfijtoeddny tirtartalmiit
a sz6ll(trisi gyakoris6g 6s a 385/2014. (XII. 31.) Korrn rendelet 1a tou,iUbi*ban; Hkr.) 7. g-
atuk figyclembe vdtelivel v6lasaja ki. A Hkr. 7. $ (lb) szerinti igazoliist a jegyzci adja ki.
Az ingatlanhaszniil6 a rendszeresen haszndlt lipusecliny tirmereteben bekcivetkez6 v6ltozist g

napon beliil koteles a kozszolg6ltat6hoz ir6sban bejelenteni.

(2) A telepiilisi szildrd hulladdkot, beledrtve az elkiilonftr.'e gyiijtdrt lomor, valamilt az
elki.ildnitetten gyiijt6tt hulladdkot az el6re meghirdetett iaofontokUan 6s form6ban a
kcizszolg6'ltat6 rendelkezdsdre kell bo cs6tani.

(3) Az ingatlanhaszn6,l6 az ingatlanon szok6sosan keletkez6 hullad6kot t0morit6s ndlki:l tgy
helyezheti el a tdrol6ed6nyben, hogy amak fe<1ele zfurhato legyen, valamint az akozszolg6ltai6
alkalmazottainak egeszsdgdt ne vesz-dlyeztesse, a gdpi tiiitert ne akaddlyo zza. az iirir(5
bererrdezdst ne karositsa.

(! e tdrolired6ny melle hulladekot elhelyezni csak a k<izszolg6ltat6t6l v6siiroll, jelz6ssel
ellatott zsakban lehet. A zsdk ilra tarlaknazza a telepiildsi sziLird hulladek elsziillitdsdnak,
kezeldsdnek 6s Arlalmatlanit6s6nak krilts6g6t.

(5) Ha az ingatlanhaszniil6 a ttibblethulladekot nem a kcizszolgiltat6t6l v6s6rolt, jelz6ssel
ell6tott zs6kban vagy nem a tiiro16edeny mell€ helyezi el, tgy a kcizszolg6ltat6 atobblethullad6k
elsziill it risdt jo go sult megtagad ni.

(6) Ha a tdro16edcny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely eisszetcimorodcitt vagy befagyott,
ttltoltott, vagy a benne l6vo hullad6kot ugy,jsszeprdseltdk, hogy emiatl a rrirol6edEnyt az el6irt
m6don kiririteni nem lehet, a tulajdonos kdteles a visszamaradt hullad6kot tbllazitani 6s a
t6ro16ed6ny.t hasznilhat6v6 tenni.
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(7) A tfuoloeddnyben tilos olyan anyagot elhelyezni (forro hamu, mergezb anyag, 6llati hulla,
folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyuldkony vagy robbanekony anyag, k6 6s epitdsi trirmeldk,
nagyobb te{edelmri. srillu t6rgy), amely veszdlyezteti a hulladdkszd,llit6ssal foglalkoz6
alkalmazott egdszsdgdt, vagy megrong6lhada a gytijtoberendez6st, illetve 6rtalmatlanitdsa
soran ves zdlyeztetheti a kornyezetet.

(8) Ha a kozszolg6ltat6 alkalmazattai megrillapitjrik, hogy a tarol6edenyben a (7) bskezddsben
megjeltilt anyagot, tArgyat helyeztek el, a kiilrit6st jogosult megtagadni. A kiiirites
megtagaddsar6l a kdzszolgiiltat6 azok felttintetes6vel ertesiti az ingatlanhaszn6l6t. Az emiatt
el nem szallitott liulladek elszAllit6s6r6l az ingatlanhaszn6l6 koteles gondoskodni.

(9) Az ingatlanhasznril6 kdteles saj6t kdlts6g6n a sziiksdges gyakorisiiggal, de legaldbb 6vente
kdt alkalommal gondoskodni a gytjt6eddny tisait6s6r6 l, fert6tlenitdsdiol.

(10) A tarol6ed€nyeket az ingatlanon kell t6rolni, az-okat csak a hullad6ksz6llit6s napjdn lehet
koaertiletre kihelyezni.

(11) A kozszolgaltat6si szerzodessel rendelkez6 ingatlantulajdonos kcjteles a hullad6ktrirol6
ed6nyt a kdzszolg6ltat6 6ltal biztositott jclz6sscl ell6tni. A koaszolg6ltato sz6llit6eszkoz6hez
rendszeresitett, de jelzEs ndlkiili denyzet [rit6s6t a kozszolgtiltat6 jogosult megtagadni.

13. $

(1) Az ingatlanhaszn6l6 koteles a krjzszolg6ltatonak bejelenteni, ha a tulajdonosv6ltoz6s
vagy egyeb ok, igy pdlddul kdzszolg6ltatdsba rijonnan tdrrind bekapcsol6d6s tblyt6n a
kdzszolgdltat6s igdnybevdtelere kotelezettd v6lik. Amennyiben az ingatlan tulajdonosi,
haszndlati viszonyaiban valtozas kovetkezik be, tgy az rij tu)ajdo* uugy haszn6l6 a
kor6bbi tulajdonossal egyiittesen k<iteles a v5ltoz6s tdny6t 15 napon U.ttit, ir,i.Uun
bejelentcni a k<izszolg6ltat6nak. A r,'dltoz6s bejelentesdvel egyidejtilig az6j tuiajdonos,
haszn6l6 ds a Ktlzszolgdltat6 kdzott a k6zszolgiltat6si sztrz6des tetrelon. Ennek a
bejelentesnek a megt6teliig a kozszolgdltatasi dijat a koribbi ingatlanhaszndLl6 k<jteles
rnegfizemi.

(2) A hullad6kgazd6lkodasi k<izszolg6ltatasba bekapcsolt ingatlanok hasznril6i a
k<izszolg6ltatdsert dijat kotelesek fi zetni.
A kozszolgriltatrisi dij az egysegnyi dijtdtel es az riritesi gyakorisAg 6tlagsziim6nak
szotzata.

Nern tagadhatja meg a kozszolgilltatrisi dij megfizet6s6t az, aki a telepiil6si hulladekkal
kapcsolatos ktitelezettsegeit nem teljesiti, felteve, hogy a kozszolg6ltat6 sz6rniira a
kozszolgiltatdst felajdnlja. illetve a kozszolgriltat6s teljesitEs6re vonatkoz6
rendelkez€sre 6lliis6t igazalja.

(3) Amennyiben az ingatlanhaszndl6 nern kdt frasbeli kozszolgdltatiisi szerzodest, es az
6ltala lrasznAlt taroloedeny tipusdrol a K<izszolgdltat6nak egyAltal6n nem tesz
bejelentest, akozszolg|ltatdsi dij meg6llapit6sdn6l a Kozszolgriltat6 mindaddig jogosult
ingatlanonkdnt I db 110 liter tdrfogatir t6rol6edeny heti egyszeri iirit6si gyaktrisAg{t
r'6lelmezni, mig az igenybevdtelre k6telezett irrisban a kcizsiolgAltat6si rr.r.6dd.t ,n"g
nem koti.

5



(4) A kdzszolg6ltat6si szerz6dds litrejdn a szolg6,ltat6s elsri igdnybevetelevel, a
kdzszo196ltat6 rendelkez6sre 6ll6s6val, valamint a szerz6dds ir6sba foslal6s6val is.

14.$
Ilulladdkudvarok ds gytijt6pontok ig6nybev'drele

(l) A telepiilesi papir-, iiveg-, miianyag, fem- es zoldhullad6kot a vegyes hulladelt6l
elkiildnitetlen kell gytijteni. Az elkiilcinitetten gyujtritr papir-, fem-, es mtanyag
hulladdkot tartahnaz6 gyujt6eddny-bcn zoldhulladdkot 6s tiveghullaOdkot elhelyezni nem
lehet.

(2) Az elkiildnftetten gy"rijtdtt hulladdkot a krizszolgiltat6 hulladdkgyujtii szigeteken 6s
hulladdkgnijto udvarban veszi iit.

(3) Az elkiil<initetten gyrijtdtt hulladdk a kcizszolgaltat6 :iltal iizemeltetett hulladdkgyrijto
pontra, hulladdkgprjt6 udvarba. dtvdteli helyre, \,agy a kdzszolgiittat6s kordbe tartoz6
hulladdkot kezel6 hulladdkkezelo letesitmdnybe is szallithat6 6s ott a jogosultnak
6tadhat6 vagy kiildn gytijt6eddnyben elhelyezheto.

(4) A telepiiles lakosai rdszdre igdnybe veheto hullad6kudvaru6l a kcizszolgAltat6 a helyben
szokdsos m6don es honlapj6n t6jdkoztatdst nyujt. A nyitva taftas rendj6t. a
hulladdkudvarban gyrijtheto egyes hulladekokra-6s a hultaa6tuavar igdnybevdteli
m6djAra 6s a mennyisegi korl6tokra vonatkoz6 t6jekoztatdst a Krizs-zoliattatO a
honlapj6n es a hulladdkudvarban kozz€teszi.

(5) A Kozszolgdltat6 a hulladekudvar iizemeltet6si szabillyzatiban meghat6rozza a
termdszetes szemdly ingatlanhaszniio 6ltal a hullad6kudvarban elhelyezhet-o hullaclekok
mennyisdget. A tenn6szetes szem6ly ingatlanhaszndl6 e jog6t csak rigy gyakorolhatja,
h a a hu I I ad 6kgazd 61ko drisi kci zszo lgrilt at risi d ij at megfi zet [e.

ls.$
A kdzszolgdltatds igdnybevdteldr<il sz6ld szerz6dds tafialmi elemei:

a) a felek megnevez6se €s azonosit6 adatai,
b) a kdzszolg6lrat6s igdnybevdtelenek kezdo napja.
c) a teljesites helye,
d) a megrendelo rendelkezds6re bocsdtott gl,rijtoedeny tirtartalom ds darabszim szerint,
e) az iiritisi gyakorisdg,
t) a kozszolg6ltatds dija ds alkalmaz6siinak felt6telei,
g) a k<izszolgriltat6si dij megfizetes6nek m6dja,
h) a szerztidds m6 d osftdts6nak, fel mond6s6nak fe ltdteli,
i) az irrinyad6 jo_eszabdlyok meghatinozisa.
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Az ingatlanhas zniil6 jo gai es ko telezetts€gei
6.$

(1) Az ingatlanhaszniil6 kdteles az iugatlanrin keletkezo vagy birtokiba kertilt teleptildsi
szillrd hulladdkot az e rendeletben meghat6rozott m6don vagy helyen gyrijteni, tovaUte
hasznositds6rdl vagy atalmatlanitrisrir6l gondoskodni. E k<itels'zettsdg teljesitdse sor6n az
ingatlantulajdono s kot eles :

a) az ingatlanri.n keletkez6 hulladdk mennyisdgdt alacsony szinten tartani
b) a telepul6si szilzrrd hullad6kot - kiilcirros tekintettel a hullarl6k tov6bbi kezeldslre - az

elszrillitS.sra val6 dtvete lig gldjteni, itlet've t6rolni, ennck sorrin megfelelo gondoss6ggal eljarni
annak 6rdekebeq hogy a hulladEk m6sok 6let€t, testi eps6g6t, egdszsdgdt 6s j6 k6z6rzet6t ne
vesz6lyeaesse, a term6szetes 6s epitett kcimyezetet ne szennyezze, a nriv6ny- 6s illatviklgot ne
k6rosftsa, a krizrendet 6s a kdzbiztons6got ne zavarja,

c) az ingatlaniin keletkezo telepiildsi szilird hulladik kezelesere az onkorm6nyzat 6ltal
szervezett kozszolgriltatist igenybe venni, illetve a hulladdkot a begylijtdsre e rendeletben
feljogositott szolg6ltar6nak itaclni es a krizszolgriltatrisi dijat megfizetni. 

-

(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosvSltoz6s vagy egy6b ok fol1,tdn a
kdzszolgr{ltatas igdnybevdteldre kdtelezettd v61ik, kSteles ezt e tdny keletkezesdt kdveto 15
napon beliil iriisban bejelenteni a szolgriltat6nak

(3) Nem terheli az (1) bekezddsben foglalt kritelezettsdg az ingatlantulajdonost az olyan
beepitetlen ingatlan tekintet6ben, ahol senki nem tartdzkodik, ?s ahoihulladek ,.- kcletkezik.

(4) A gazdrilkod6 szervezetek kolelesek a keletkezett telepril6si hulladdkaikat a
lakoss6gi hulladdkoktol elktlcinitetten gyrijteni, ds a hriztartrisi hulladekhoz hasonlo hulladek
rdszdt kdpezo vegyes hulladikol kcitelezoen a k<izszolg6ltat6nak 6tadni, fiiggetleniil a vegzett
tevdkenyseg jellegdtol

(5) A kozszolgriltat6s ig6nybevetel€re k<itelezett ingatlanhasznald a krizszolgdltat6sbcil
nem vonhatja ki magrlt arra va16 hivatkozdssal, hogy i szolg6ltatdst a hullad6ktermeles
hidnyiban nem, illetve csak r6szben veszj igcnybe.

17. $(l) Az ingatlanhaszndl6 a gyr.ijtoeddnyeket az ingatlana reri.iletdn belul koteles
elhelyezni. Gytijt6eddnl't kdzteriileten tarl6san elhelyezni krlzir6lag az onkorm{nyzat ktilijn
rendeleteben meghatdrorctt kozteriilet-hasznilati enged6ly (k6ztenilet-hasznalati szerzodes)
alapjdn lehet.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 koteles a gyujtoeddnyeket a hulladdk elszd[itisa cdljribol a
szolg6ltat6 6ltal megjeldlt idSpontban, a kdaertleten a begyujrdst vegzo gepjarmfivel
megktizelitheto es iiritdsre alkalmas helyen elhelyezri. A gytijtoeclenyt legt<orabbai a sz6llit6si
napot megelozti napon, l8 6r6tol lehet kihelyezni i ftoa"rtiietre, kiveve a tan6san
en-qed6lyezett elhelyezest. Az- ingatlanhaszn6l5 ktiteles a telepiilesi hulla6ekot a sz6llit6si napon
reggel 6 6rriig a kozszolgiiltatd rendelkez6s6re bocs6tani.

(3) A hulladek elszallitdsa c6lj6tnl kihelyezett gyrijtoedeny fedel6nek - a kozteriilet
szennyezds6nek elkertildse irdek6ben - le,ssukott rillapotLan keil lennie. A hullad6kot a
gyriLjtoeddnyben rigy kell elhelyezni. hogy az eddny moz€atasakor 6s iirit6sekor ne sz6r6djon,
valamint a gepi tiritdst ne akadillyozza.

(4) A kihclyeze tt glujtoedinyekbol mdg haszniilhat6 dolgokat kivdlogatni (guber6lni)
tilos.

(5) A kihelvezetl gyrijt6edeny nem akaddll,ozhatja a jrlrmii- es gyalogosforgalmat, ds
elhelyezese egydbkent sem jdrhat baleset vagy karokozriivesielyenek etZiaezZsdvel.



18. $(l) Az ingatlanhasznril6 k6teles gondoskodni a gyrijtoedeny tiszanta(6s6r61,
fert6tlenitesdrol. rendeltetdsszeni haszn6lat6r6l ds kOrnyezet6nek tisztantartisdr6l.

(2) Ha a gyrijtoedeny'ben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az edfnyben
6sszctdmtircidott vagy befagyott, illetve az eddnyben l6vo hulladdkot rigy bsszepr€seltdk. hogy
emiatt az ed6nyt nem lehetett kiiiriteni, az ingatlantulajdonos a szolg6ltat6 felhfv6sara k6tele;
az edinyt iirithetove, illetve haszn6lhatovi tenni.

(3) Tilos a gltijt6ed6nybe folydkony, mdrgezo,tiz- es robban6sveszdlyes anyagot, iillati
tetemet vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, amely veszdlyeztetheti a begyiijtdst, iiritdst vegzo
szemelyek vagy mds szem6lyek 6let6t, testi 6pseg6t, eg6szs6g6t.

A k<izszolgriltat6 jogai es kotelezetts6gei
1e.$

A k<izszolgdltat6 koteles a rendelet hat6lya alA tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot
az e rendeletben eloirt szab6lyok szerint rendszeresen elszallitani a kijelolt hullacldkkezelo
ldtesitmdnybe. illetve annak kezelds6r6l, 6.rtahnallanftesar6l a szakmai k6rnyezet,ddelmi
szabiilyoknak megfelelo m6don gondoskodni.

20. $(l) A kdzszolg6ltat6 kciteles a sz6llit6esrkozeltez rendszeresitett 6s a keletkezett
hullad6k mennyisegdnek megfelelo mdretri ds sziimri gyrijtoeddnyt az ingatlanhasznrilo
kirchndre rendeikezdsre bocs6tani, a kdrelem kdzhezveteGtoi szamitott 15 na-pon beliil. Az
ingatlanhasznrilo vagy meghatalma zottja agyrijtoedeny dtvdteldt aliirasival kiiteles igazolni.

(2) A gytijtoedeny a kcizszolgriltat6t6l megvilsdrolhal6 vagy berbe veheto.
(3) A bdrbe adott gytijt6eddny karbantartisdt, fehijftisdt ds szilksdg szerinti kicserdlesdt

kiildn irrisbeli szerz6dds alapj6n a kozszolgdltat6 vdgzi. Ez a szolgAttat6s iijmentes, ha a cser6t
Yagy javitisl a szabvinyosftott gyijtoeddny rencleliet6sszeni haiznalata sor6n beiovetkezett
elhasznil6d6s teszi sztrks6gess6.

21. S

(l) A kozszolgiltato kdteles a gyrijtoeddny kiiiritisit kimdletesen. az elviirhat6
gondoss6ggal vcgczni.

(2) A szabdlyszertien kihelyezett gyrijtoedeny tirftdse sor6n esetleg keletkezett
szennyez-odes takar(tiis6r6l a kdzszolgdltat6 kOteles gondoskodni. -

(3) A gytijtoeddnyben okozott k6rt a kozszolg6ltat6 rdritdsmentesen k6teles kijavitani,
ha a krirokoziis neki felrohatd okbol krivetkezett Ue. a szolg6ltat6 koteles az ebbol ered6
karbantartdsi munka, ds javitds idotartam6ra helyettesitO gldjtdeddng binositani. Ha a
karokozds nem r6hat6 fel a kOzszolgiiltat<lnak, a haiznalhatat'ianna vrilt gyujtoedeny javit6sa.
p6tldsa" illetve cser6je az ingatlanhaszn6l6t terheli.

l,omtalanit6s
22. tr

(1) A lonrtalanft6s megszervez.dsdr6l 6s lebonyolitrisrlrol a k6zszolg6ltar6 6vente kdt
alkalommal a kozszolg6ltat6s kereteben - ki.ilon dij felsz{mitasa n6tkiil - gon-doskodik.

(2) A kozszolgiiltat6 kizar6lag a lorntalanitds ala taftozl, a h6zianas'k,ril keletkezo
hulladdk elsz5llitris6ra k<iteles.

8



(3) A hulladdkot az ingatlanhasznAl6 akdzszolgriltat6 dltal hirdetmdny ftjfn elozetesen
megjeldlt helyen ds idopontban helyezheti ki elszillitas cdljabol.

(4) Az elsz6llitand6 huliaddkot rigy kell elhelyezni a kciaer0leterl hogy a jarmti- 6s
gyalogosforgalrnat ne akad6lyo zza, a begyrijt6 szallit6eszkdz 6ltal j6l me gkdzelitheto legyen, a
z<lldteriiletet 6s a ncivenyzetet ne k6rositsa, tovdbbi ne irlrion baleset vagy krirokozas
vesz6ly6nek c16iddzisdvel.

(5) Lornta)anit6s kereteben kcizteriiletre nem helyezhetd ki:
a) 6pft6si 6s bontasi hullad6k;
b) gumiabroncshulladek;
c) gdpjrirmti roncs;
d) az ipar, mezdgazdas6g vagy szolgAltat5si tevdkenysdg sor6n kdpzoddtt hulladdk;
e) veszdlyes hulladdk;
f) hdzlart6sokbankeletkezo vegyes hullad6k,
g) elkiildnitetten gyrijttitt papir, mtianyag ds ftm hulladdk;
h) kerti hulladdk.

A ktizszo lgSltat 6s sziinetel6se
23.$

A kdzszolgdltat6s teljesit6se csak torv'6nyben vagy korm6nyrendeletben meghat6roz.ott
esetekben sziineteltethet6 vagy korl6tozhat6, valamint az ngatlanhaszn6l6 k6r6s6re
dnkorm6nyzati rendeletben megha tirozott esetekben sztineteltethet6.

24.$
(l) Szi.inetel a szolgiiltatd.s igdnybevdtele a bejelentdstol szimitott legfeljebb I 6v

idotartamra, ha az irdsbeli kdzszolgaltatdsi szerz6ddisel rendelkezo ingatlaihaszndl6 ket
naptrlri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant eletvitelszenien nem haszn6'ija, ds az iiresedds
varhat6 idotartamit elSzetesen irdsban leadott nyilatkozattal bejelenti a k<iiszolg6ltat6nak. A
sziineteltetdsre vonatkozo igenybejelentes megismdtelhetit. Az. ut6lag benyfijtotikerelmeket a
kozszolgAltat6 visszamen6legesen nem drvinyesitheti.

.A bejelentesbe foglaltak valos6glartalmdt a Kcizszolgdltat6 ellenoriznijogosult. A sziineteltet6s
jogszertitlen igdnl'bevetele eseten a K<izszolg6ltat6 jogosult a sziineteltet€st visszavonni, a
kozszolg6ltatdsi dijat p6tl6lagosan kiszimlaaitri, torAbb6 koltsegeit 6rv6nyesiteni, kiv6ve, ha
a sztineleltetds j<l gszerii igdnybevdte le igazo liisra kertj l.
Ha az ingatlan a sztineteltetdsi idotartam lejirta elott rijra lakottd v6lik, annak tenyet az
ingatlanhaszn6l6 kciteles legal6bb 3 nappal korAbban a Kozszolg6ltat6nak bejelenteni.
A sziineteltetesre vonatkoz6 igdnyt legal6bb nyolc nappal a sziinctcl6s kiviint kezdo idopontja
el6tt. az ingatlanhaszn6lo irrisban koteles bejelenteni a keizszolg6ltat6nak

(2) A szrineteltet6sre vonatkoz6 ig6ny az ingatlantulajdonos ir6sban koteles bejelenteni
a szolg6ltat6nak, legal6bb 30 nappal a sztinctclds kiviint kezdo idoponda el6tt.

(3) Ha a sziinetelds felteteleiben v6ltoz6s kovetkezett be, az ingatlantulajdonos ezt
irdsban, h al ad 6kt a la,u I kot eles b ejelenteni a szol g6ltat6nak.

(4) Ha a sztinetelds idotartama alatl hulladdkkezeldsi kdzszolgriltatas ald tartozo
liulladekot helycaek ki, a szolgiiltalo az ingatlantulajdonos egyidejti ertes]tise mellelr koteles
a hullad6kot elszlllitani, az ingatlantulajdonos pedig kOteles at-orsiotg6ltatasi dijat megfizet.i.
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A kdz^sznlg6ltatiis hat6lya al6 nem tarlozo telepiil6si szilard hulladekkal kapcsolatos
rendelkez6sek

2s. $
(1) A kozszolgdltatds nem terled ki a termelCsi hullad€kra.
(2) A hulladdkbirtokos a hulladdk kezelesdrol

a) az illtala lizemeltetett hulladdkleze16 ldtesitmdnyben vagy berendezdssel vdgzett el6kezelo,
hasznosit6 vagy iirtalmatlanit6 eljriras,
b) a hulladdk hullad6kkezelonek t6rtdn6 6taddsa.
c) a hulladek szallit6nak tortdno 6tadzisa.
d) a hulladdk gyrijtonek trjrten6 iitad6sa,
e) a hulladdk kozvetitonek t0rtdno itadiisa,
f) a hulladdk kercskedonek t6rteno 6taddsa,
g) a hulladek k<izszolgdltat6nak tdrtdn6 6tad6sa - ide6rtve a hulladdk hulladdkgytijr6 ponton
vagy hulladdkgl"rijto udvarban tdfiin6 6tadas6nak esetdt is -, vagy
h) a hulladdk ltveteli helyen, illetve az 6tvdtelre k6telezettnek t6rtdn6 6tadrisa irtj6n
gondoskodik.

26. $
(1) A hulladdk termeltije, birtokosa kciteles gon<loskodni az 6nkormAnyzat kiilon

rendeleteben meghatarozott k<iztcriilet-haszn6lati enged6ly (koztenilet-haszniilati szerzod6s)
megszerzdsdrol, ha a hullad€k dsszegyrijtdsdre szolg6lo kont6ner a krlaertileten 24 6r6i
meghalado idotartamra kertil kihelyezdsre, Kdteles gondoskodni tovabbri a kontdner
kcirn.vezetdnek folyamatos tiszt6ntaft6s6r6l, a kontdner telitdddse esetdn annak haladektatan
ekzallittat6sar6l.

kozteriileteu a kozuti 6s a gyalogos forgalom
i rendelkezdsek megtartiis6val helyezhet ki:
matos rakodiis idejd.re helyezheto ki, a sziillit6
ogy az elsz6llit6s a telftoddskor haladdktalanul

megtort6nhessen,

b) [ 6ner kihelyez6se csak a krizuti forgalomzavar6s6r. a) erint kell eljdrni,

") a ddst kiivetO 8 6r6n beltil el kell szillftani.

IV. FEJEZET
zArto RENDELKEzESEK

27.i
(1) E rendelet 2018. mircius 1. napjrin l6p hatflyba.
(2) A rendelet kihirdetdsdvel egyidejrileg hat6,ly6t vesztik az alibbi rendeletek: 712004. (V;..
30.) sz., 412005. (vlll.30.) sz.. 14/2009. (xt. 21.) s2.,5t2010. (xti.20.) sz., t0t20u. ixrr.22.) sz., 112012- (ll. 3.) sz, 7 /2012. (lV . 26) sz., 7 l?013. (V. 27.) sz. <inkorm6 nyzari rendelet.

KolkEd, 2018. februdr 19.
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Csomor Tibor
polg6rmester

ZAradek:
Jelen rendelet Kolked Kozs6g kozigazgaritsi ter0let6n kihirdetdsre keriilt.

Kdlked, 2018. mrircius I .

1. sz. fiiggel6k

Kiizszols6ltat6:
Del-Korn Nonprofit Kft.
7632 Pdcs, Sikl6si u. 58.

[Iullad6kudvar:
Moh6cs. Esz6ki ft

Nyitva tartdsa:
kedd: 13.00 - 17.00 6r6ig
szerda: 13.00 - 17.00 6rriig
csiitrjrtcik: 13.00 - 17.00 ordig
p6ntek: 13.00 - 17.00 6rdig
szombat: 8.00 - 12.00 6rdig

dr. Kor,6cs Anik6

n6 dr. Koviics Anik6
jegyzo
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