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Loth 6rd Kdzseg Onkorm {nyzat KCpvisel&tes tfilet6nek
212017. (III. 15,) iinkorminyzati rendelete

a telepiil6si szildrd ds foly6kony hulladdkkal kapcsolatos kfizszolgiltatrisok ktitelez6
ig6uybw6tcl6rdl

Lothfud Kttzsdg Onkorm6ny'zat Kdpviseld-testiilete az Alaptdnr€ny 32. cikk (1) bekezd6s a.)
pontj6ban q a 32. cikk (2) bekezddseben biztositott jogalkot6 hatdskdreben eljirva" a
hulladekr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t<in,eny 88" $ (4) bekezd6senek es a vlzgazd,d.lkod6sr6l
sz6L6 1995. €vi LVII. t<irvdny 45. $ (6) bekezddsenek felhataknazdsa alapj:in a kdvetkez6t
rendeli el:

I. Fejezet
Altalinos rendelkez6sek

r.$
A kiiztisztasAggal, tcleprilestisztasriCgal kapcsolatos feladatok ell6trisir6l, iry a tclepiildsi
szil4rd Cs folydkony hulladdk, illeWe a konrmundlis hulladdk szelektiven ttlrtdnd (pupir,
miianyag, f6m) rendszeres dsszegyfijtesdrrll, elszlllitasarol, elhelyez€sdr6l az dnkorm6nyzat
kdtelez6 helyi k0zszolgd.ltatds utjdn gondoskodik. A kozsdg terilleten l6v6 ingatlanok
valarnennyi tulajdonosa, hasm6l6ja, bCrldje (a tov6bbiakban: hrlajdonos) - fiiggetleniil att6l,
hogy termeszetss szem6ly, jogi szerndl!, vdgy jogi szemdlyi#ggel nem rendelkezd tarsasAg -
az ingatlanAn keletkez6 telep0ldsi szilArd huiladdk, illetve a telepiildsi folydkony hullad6k
elhelyczes6r6l az ezen tev€kenysriggel kapcsolatos helyi k6zszolgr{ltatasok ritj6n kiiteles
gondoskodni. Gazdalkod6 szervezet az el6z6ekt6l elt6r6en akkor kdteles igdnybe venni a
kSzszolgriltati{st. ha tdrveny azt kdtelezdvd teszi.

2.S
(1) A II. Fejezctbcn megfogalmazott magatartrisi szab6lyok (a tovabbiakban: magatartfsi

szab{lyok) be nem tartdsa eset6n a kdzigazgat6si hat6sdgi elj6res 6s szolgiltatds
dltaliinos szabrilyairdl sz6lo 2004. evi CXL. tdrveny szerinti kozigazgatfusi hat6sdgi
eljtirds lefolytatzisa a jegyzb hat6skdr6be tartozik.

(2) A magatart6si szab6lyok be nem tartisa miatt inditott elj6ris kizrlrolag hivatalb6l
indithatd, mely akkor sem mindstil k6relemre indult elj6rasnd ha az eljdrAst
termdszetes, vagy jogi szem6ly, illetve jogi szenr6lyisdggel nem rendelkezb szxwetrel,
kezderndnyezi.

Jogkiivetkezm6nyek
3.$

(1) A magatart6si sz-abdlyok be nern tartdsa eseteo:

a-) a jegyz[ szAzhtvcnevs,r forintig tcrjedd kdzigazgatasi birs6g, vagy
b.) a jegyz6 vagy az <inliormrinyzati hivatal jegyz6je riltal felhatalnrazott i,igyint6zii

dtvenezer forinti g terj ed6 helyszlni birs 69 ki szabdsAra j o gosult.
c.) Kdzigazgat6si btrsdg helyett figyelmeztetes alkalmazhat6, ha a cselekm6ny az

elkdvetds korulmdnyeire tekintettel csekdly sulyri vag;r a figyelmeztetdstdl is kell6
visszatart6 hatris v6rhato.

Az (l) bekezdCs a) pontj6ban meghatrirozott birsfg ismdtelten is kiszabhato



4.$
(1) A k6zszolgi{ltatils celja a kdztisztasdg, a telepfilestisztas6g, a kdzegeszsdgiigyr
rendelkez betartAstinak biztos(t6sa, valamint az epltett.ds termdszeti k6rnyezet vfielrne.

(?) A rentlelet tArgyi hatdlyn: a krizszolgdltatds kiterjed
a) M ingatlanon dsszegyfijt6tt telepilldsi szil*rd hulladdk rendszeres $sszegy{ijtdsdre,
begyrijtdsdre, elsz6llitesdra ds elhelyezdsdre a kijekilt hulladdklera&6 helyen;
b) a telepfll€s*n a fol,vdkony hulladdk gyfijtdsdvel kapcsolatos tevdkenysdgekre.

{3) A rendeletterfileti hat6[ya: a krizszolgiltatAs Loth{rd ktizs$g kdzigazgat*si teriitetdre reded
ki.

(4) A rendelet szeurdlyi hat6lya: kiterjed valamennf magSnszem6lSre, valarnint gazddlkod6
szervezeke, akindq illetve amelynek tulajdonAban, trifiok6ban vagy haszrrflat{ban, a kdzsdg
kOzigazgatdsi (erilletdn ICv6 ingatlanfn (a tnv*bbiakban: ingattantulajdonos) tekpill€si szilArd
hultrad6k kelerkezik.

(5) Nem terjed ki a rendelet hatalya a veszelyes hullad6kok keletkezesdnek ellendrz6sdvel ds
azok kezeldsdvel 0sszefllgg6 tev€kenysdgre.

IL Sejezet

Kilzszolgdltatdst vegzd feladatai
s.$

{1) A szervezett helyi hulladdkszallitdsi kdzsuolgditatast az Onkornranpat kdzszolgaltatdval
k6t0tt kiizszolgdltatdsi szerzddds alupjoin hitja el"

(2) A telepuldsi szil6rd hulladdk szervezett gy{ijt€sdre ds elszAllfidsrira ir6nyul6 kozszolgAltatis
igenybev€tele kdtelez6.

(3) Lothrfird kflzs$g krizisazgatasi teri.ileten Ddl-Kom Nonprofit Kft (7632 P6cs, Sik]6si u. 5?.)
- a tovdbbiakban: Szolg6ltato - lffja el a k$zsCg k$zigazgatAsi teriileten keletkezd relepiildsi
szilard hrll&ddk dsszegyirjtdsdvel 6s a kijeliilt, hatdsdgi engeddllyel mitkdrd6
hulladekdrtalmatlanit6 telepre tdrtdn6 rendsz.eres szrillilrlsrival es drtalmatladtAs cdlj6b6l
tci(en6 elhelyezdsevel kapcsr:latos, hulladCkkezel€si kdzszolgriltatisi tevdkenyseget.

A telepiildsi 6nks rm*nyzet feladata.i

6.S
A kdpvi sel6-test0let teladata k0l6ndsen:
a) a hulladdkgazd{ikodAsra k6tijtl kdzszalgiltatdsi szerzOdds alapj{n. a szelektiven gy{ijrtrt
eg1'eb teleptildsi szikird hullad6k lerakrisa ciljAlrcl hulladdkgy0jtd sziget kijeldldse,
b) a tclepiildsi szildrd hulladdk rendszeres dsszegvtijtdsCnek, elsz{llftdsdnak ds
drtalmatlan(trisrinak megszeryezEse es fenntart6sa,



Az lxgatt*ntulxjdonotok kdtetezcttsdgei

?.$
(1) Az ingatluhrlaidonos alapt'el$ k$telezettsdge, hogy
a) a tetepiil€si szil.{rrJ hullad€k keletkezesdt a lehet$ }cgalacsonyabb sziriten 1aftsq

b) az ingailarr*n keletkez$ telepuldsi szilsrd hullad€kot az elsz.*llitasra val6 ntvStelig a kiitrtln

j o gsr.ab6l yban ei iiirtak szerin t idei glen esen gffi tse, i llatvc trim lj a,

c)L ineartali{.n keletkezs telepillesi szitdrd Ss fotrydkouy hui}addk gyujtdsdr&I. elsn{llit*s{r6l

ds Artalommentes elhelyezes6r6l a rendeletberr me z*tt rxddon gondoskodjon,

d) a relepiildsi hulladdlot rigy kezeljs, hogy az nr$sok 6let&, testi 8psdg6t, egfuzs6g*s 6s jd

koz€rzetet ne veszdlyezresse, , termeszetes *s 6p{tett k6rnyex*t6t ne sza{x{lyezzq a n$vt"ony c*

6llatl'il6got n* karosils4 a k*zbiztons{got ne zavarja,

e) tulajdoncsv{ltoz&s ess16t a Szolgtltatdnril a vfiltoz{xt kdvefs 15 napon h*lill ird^sba::

bejolentsc,

t2) Az az ingatlantulajdon<-rs, ckinek telepiildsi szilArd hulladdka keletkezik. de ae ingatlana

egyidejfileg [arUaUo*Oe, szsnrezet cegnyilvantartasibart bejegyze$ szdkhely€iil' ielepheiy*iil

vigy fl6tdilep€iit is szolgil, krlte1es * teleptildsi hutlad6kdt a gazd*lkodd szervezeteknek ae

in&tl,rnon folytaton gazd{lkod"fui tev$kenys&gc sorr{n keletkezeX {bgyasztdi cs telepfilesi

leuilatiAktdl elkill$ufietten gytljteni, d$ arra kazszolg{ltat&st igenybe venni.

8.$
(l) Az ingatlantulajdonos a Szotgdltatd dltal nyrljtott helyr k6zszotg6ltot6st k$tels ig€nybe

vcnni.

(2) A kSzszolgiltat{s lenyeges fslt6teleiben bek6vetkezett v6ltozdsokrirl a Sznlgaltat6 az

ingsfientulajdor:ost * a v6ltozas bektivetkeae el6tt - irasbaa ksteles drtesiteni. Ha el6rc nem

tatnatO rendkiuilli oktr6l kfivetkezik be vdlreur{s, a Szolgaltatd &rtesitesi k6telezetts€g€nek

rgyeb nlkalmas m6don is eleget tetret.

(3) A Szolg6ltatd a kdzszolg{ltatasss"l osszeffigg6 tevdkenysegetr mindenkor a vonatkoz6

jogsz:ab6lyi lldinasokban foglalt mriszaki, kiizsgeszseg0gyi ds egveb &lt6teleknek megfelekien

kdteles ell&tni.

(4) A Szolg6ltat6 a szolg6ltatass:il <issze{iigg$ {r6sbari bedrkezett panatzokat koteles

megyizsgslnj. ds a vixsg6lt eredmenyr$l a parraszost 30 napon beliil taj€koatakri,



A fi,iilxzolgriltst{s enlAtSsdm m$*, rendje, m6dja
q"$

(l) Az ingatlanhrlajdonos az ingatlanon keletkez6 ielepiilesi szilird hulladdkot az. annak
begyujtdsdre e rendeletben f*ljogositott hulladdkkezelSnek, a Szolgdltat6nak koteles iitadni-

(21 A telep{ildsi szil6rd hulladdk gyrijtdsdnek, szillitAsdn*k, elhelyezesdnek killdn szabdlyai:

a) A belterilleti, kitlterilleti ingatlanon iisszegy*jtstt, illetve a kdzter0le*e sz.abvAnyos (60
vagy 80 litercs) gyfijt6eddnybem kihelyezett telep0l6si szilard hulladCkot a Szolgdltatd
heti I alkalommal sztllitja el.

b] A Szolgriltat6 a t6bbl* hulladekot az iltala forgalmazott embl€m6s zsdkban kulcin
dijazris elleneben szr{llitja el, melynek dija mag6san foglalja a szrillitds 6s a depon6l6s
dij6r.

c) Az ingatlantulajdonos a telepiildsi sziLird hulladek gyrijtdsdre, elszlllit6srira a saj6t
tulaj donAban l6v6 szabvdnyo s gltjt6ed6nyt veheti
il1et6leg a szelektiv hutladdk gytijtCs6re az: Onk
edenpetet,

d) A hulladdkszallltds id6pontj6r6l, annak rnegviiltoz6sdrol a Szotgdltatd a lakosuigot
&tesiti.

e) lIa az tiritcs napja ffnnepnapra esik, akkor is biztositja a szolgdltatitst.
0 A gyffjtdedeny meg6rzdse €s tisztiin tartdsa az ingatlan nrlajdonosr{nak kritelezettsege.
g) A gy-ujt6eddny k6rnyezetdnek tisztan tartdsardl az ingatlantulajdonos kriteles

gondoskodni, kivdve, ha a hulladdk a Szolgdltato hibdj6b6l sz6rddik el.
h) A Szolgaltat6 a krizszolgfltatds keret6ben elldtja a k<iztertleten kiatrakitott szelektiv

hultaddkgytijto szigeteken lCvfl ed€nyek iiriteset ds a hulladdk elsz,rillitasdt. A
hulladdkgyiijt6 szigetrken clhelyezett eddnyekbe kizar6lag a fclttlnteter{ ilpr:s0 hultaddk
helyezhetd el.

(3) A hulladek ingatlanon tijrten6 uiroltrsat a hatdlyos kdmyezeh'edelmi, kdzegdszs6gtgyi,
tijierend6szeti es k6aisztasdgi el6ir6sok figyelembevdtel6vel kell megval6sttani. Hullad6k
in gatlanon tdrtdn6 felhnimozisa tilos.

r0.$
A felepiildsi szil{rd hullad6k kezel€s6€rt frzeterd6 kdzszolg{ltatr{si dfj

(l) -t hslyi ktizszolg{ltat{* ig€nybw6te166rt az ingatlantulajdonos kdzszolgri,ltatasi dijat kdteles
fizetni.

(2) A telep0l6si szil{rd hullad€kdrt lizetendri dijal negyed6vente a szifonliin feltttntetett
iddpontban kell megfizetni. A kdzszolgdltatrisi dij megfizetdse ut6lag tdrtmik.

(3) Sziinetcltethetd a szolgdltatds igdnybevdtele * a krizszolgriltatis igenybevdteldre egdsz
6vben kbtelezett ingatlanhasznAl6 szArnrira * a bejelent€stiil szrimftott I ev id6tsrtamr4 ha a
torol6eddny egyediil hasm{16, irisbeli kdzszolgi{ltatasi sze.rz6ddsssl rendelkez6
ingatl**rhaszn616 ket rraptitri h6napn6l hosszabb ideig az iugatlant nem haszrrdlja 6s az riresedds
v6rhat6 id6tartamAt *' legk6s6bb a szirnetcltetds megkezddset megel6z6 I munka.nappal
bezdr6lag - a Szolgdltat6 rszdre irdsban adott nyilaikozattal, vagy faxon, \,agy e-mail
fi;rnrdj{baa "- bejelenti a Szolgdltat6nak. A bejelent& megt6telere ssak a Szolgiiltat6val
szerzoddses viszonyban {116, vagy a meghatalmazottja jogosult. Az ingatlan tovS,bbi



Iakatlans{ga eseten a szuneteltetesre von,ttkozd igdnybejelentds - 8 nappal a sziineteltet6s
Iejarta el$tt - irisban adott nyilatkoz&tta, farron vagy e-mail form$tran - megisrn€telhet&. A
bejelentdsben foglaltak valds:igtaflalm&t a Szeilg*I:ato rllenfirizni jogosult. a sziineteltetes
jogszenitlen igenybevetele esetdn a Seolg:iitatd jogosult a szrineteltet€*t v'isszavonni" Ha az
ingotlan a sz.tin*teltetesi iddtortan: lejdrta el6tt tjbol lakott{ v$lik, annali tdny€t a Szolgifitrtatdval
szerz-6ddtt fCl, vagy meghatalmazottja kdteles legaiibb 3 nappal kordbban a Szolg{ltat6nak
iriisbur adott nyilatkozat, vagy fax, vagy e-rnail {bnn&jdban bejelenteni.

(4) a ktizszolg6l.tatd rdszere a Koordindl6 szerv a kdzszolgiltat6si szerzoddsben riigzitett
fsladatai 6n szolgfltatdsi dljat fizet.

1r"$
A grfi j t6ed €myck h aszn {lstival kapcsolatos kdtelezettsegek

il) Az ingatlantulajdonosnak a gy{jtdeddn}t az ingatlanon beliil kell trirolnia, azt krizreriileton
tartdsan elhelyazni vagy tdrolni az rinkcrmdnyzat kciaertilet-hasznAlati r*ndslete, illetve
er:ged6iy alapjan lehet.

(2) Tilos a gytljt6ed€nyekben veszdlyes, folydkony. robban6, vagy egydb olyan anyagor
elhelyezni, amely v'eszdlyezteti az elszriilit{ssal fogialkor,o vagy m6sok €letdt, testi 6ps6gdt
vagy egdszsegdt"

(3) Az ingatlantulajdonos kotoles a gyfljtdeddnyt a hulladek elszillitr{sa cdljdbdl a szillltAsra
megieltilt uapon az ingatlana el6tti k0zteriileten, kcizvetlenril az fttest mell6, a gydjt€st vdgz6
gepj drmrivel me gk0zel fthet6, el szallftAsru al kalmas h elyen elhelyezri.

(4) A kibelyezett gyffjt6eszkdz nem akaddlyozhatja ajArmfi- es gyalogos forgalmag elhelyezese
nem jarhat baleset vagy krirokoz6s veszdlydnek eldiddz6sdvel, vagy mdsok j6 kdzerzet€nek,
ill etve a tel epiilesk epnek az indoko I atl an m egzavarisrival.

A hulladdk elszillit{slnuk megtrgaddsa
12.$

A Szolgfltat6 megtagadhada a hulladdk elsz6llit{sAt,

e,) M dnkorzndnyzat rendeletdben el6irtrdl elGr6 taroldeddny kihelyezese esetdn
b.) ha a tfuol6edenyben a telep0lesi (kommundlis) hullad6k k6r6be nem taftoz6 anyag

keriilt ellrelyezdsre (pl. forrd hamu, k6-, dpit6si tcirmeldk. {llati tetem, elektronikai
hulladek, gyul6kony vagy robban6 anyag, stb.)

c.) a hullad6k nem a szabvtinyos. z6rt trirol6d6nyben, illetve nem a Szolg4ltat6t6l vdsr{rolt
j elzett zsdkban keriil kihelyez6sre

d.) a hulladdk oly m6don kerff kihelyezesre, hogy a uirol6edeny mozgat6sakor a kisz6r6&{s
vesz6lye fennill (s6riilr eddny)

e.) ha a trirol6edsny k<iriil szabr{lytalanul. annak mozgatdsdt 6s iiritdset akaddlyoz6 modon
ttjbblethulladdk keriilt kihelyezdsre

f.) arneonyiben a trirol6edenyek jelzess bevezetdsre ker0l a t{rol6edenyek matricijdnak
hir{nya, illetve sfiildse esetdn.



A kiizszeilgdltatds ald nem tartozd kdrben szerz$dds alapj{n v€gzett tev€kerysdg

13. $
il) Az ingatlantulajdonos a Szolgiltat$nak a hullari€k elszfllit s6ra ird,nyul6 megrendel€s€t
beiet*nti, ha ingatlanrin a kiizszolg6ltatds al6 nem esd alkalmi tdbblet hdztartAsi szi|i.rd hul]ad6k

vagy Iom is keletkezik.

(2) Ha az ingatlantulajdonos a megrendelds 6s a smlgaltatAs telt6teletben ttirt€no megAllapodas

alapjan a Szolgr{}ht6t bizza meg, igy a Szalg{ltat6 a megjelOlt iddpontra vagy id6tartamra a

megjelOlt mennyisdgri tdbblet hull*dCknak megfeleld gyiiitdeszkiizJ a tr.rla.jdonos

r*ldelksldsdro bocsatja" es arulak elsz$llit6s6r<i1 ds elhelyez6s6r0l meg{llapod6s szerint dij
ellen6ben gondoskodik.

14.$
Lomtalan{tris

(l) A lomtalan{t6s megszetvezdsdrdil ds lebonyolit&r{rdl a Szolg6ltat6 6verrle egy alkalonrmnl

- kfiltin dd felszamoliisa nclktl - gondoskoclik"

(2) A Sznlgaltatd kizfu6lag a lomtalanitis alf, tartozo haztart*si trulladift elszillit6sdra k6teles.

(3i A hulladikot az ingatlantulajdonos aszolgAltat6 {}m[ hirdetmdny ritj{n eldzetesen megiel0lt

helyen 6s id6pontban helyezheti el elszdllitds cdljdb6l-

(4) .a,z elsz$:litandd huliadd.kot rigy kell elhelyezni a kdzteriileten, hogy a jdrnr&- 6s a
gyalogosforgalmat ne akadilyous, a begytjtd szAllitoeszk0z 6ltal j6l megk0zelithet6 legyen, a

i6tat. t*t.f €s n6venpetet ne ki,rositsq tovAbbi ne jdrjon baleset vary ki.rokozas vesz€lydnek

el6iddzdsCvel.

15,$

A hullad€kudvarok 6s grfijtdpontok igdnybevdtel6re vonatkoz6 rendelkez6sek

(l) Az elkril<inftetten gyirjt$tt hulladek a kiizszolgiiltad Altal iizemeltetett hulladdkgyfrjtd

pontra hulladdkgl.rijto udvarba, iitvdteli helyre, vagy a kdzszolgdltatas kdr6be tartozo

irulladikot kezel6-hullad€kkezeld tdtesitmdnybe is szdllithal6 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,

vagy kiiltin gyujtoeddnyben elhelyezhetO"

(2) A teleptilds lakosai reszire igdnybe vehetd hulladekudvarr6l a kdzszolg6ltat6 a helyben

izokdsos m6don fu a honlapjrin tdj€koztatfst nyujt. A nyitva tartds rendjet, a hullad6kudvarban

gy1jthetci egyes hulladdkokra ds a hulladdkudvar igcnybcv6teli m6djara es a msnnylsdgr

ti.iato5u vonatkoz6 tijdkoztat6st a kozszolg6ltat6 a honlapjm 6s a hullad6kudvarban

kdzzflteaszi.

(3) A krizsz.olgdltat6 a hulla<ldkudvar iizemeltetdsi szabrilpat6ban meghatirozza a terrn€szetes

szem6ly ingatlanhasmflll 6ltal a hulladdkudvarban elhelyezhet6 hulladdkok mennyisdg6t. A
termeszstes szerndly ingatlanhaszndi6 e jogdt csak rigy gyakorolhafjs" ha a

h utlad6k gazd 6lkodrisi k6zszo I gdltatisi dtj at megfi zette.



A folydkony hull*ddk elszillitis6r& vonstkozd rendelkez{sek
16.$

(1) A lolepiilesi folydkony hulladCk elsz{llftAsrlt esqti megrendel6s alapj6n v6gzi az
' ' 

Onkomutnyzatral lOzsznlg{hatA$l szerzdddst kiit6$ vdllalkozd, Szappanos Miklds (a

trrvflbblakban: Yf,llalkoz6-) a teleptitfu teljes k$zigazgatasi ter0leten, 8z sne s s*lra

eng*ddlyeze lt zArlrendszerfi csepeg€st ds szaghatdst h,tzAt6 eszkozzel'

(2)foly6konyhulengeddllyelrendelkezd
k pen szabad elhe engdni szigoruan tilos'

(3) A V6ualkozo a megrendel$snek hiirom munkanaponbeliil k$teles eleget tenni.

(4)6sdijatkitelesfizetni.A
dij 6ben v{lik nsed6kess6'

mfuekdt e rmrclelet rnelleklere tartalma'eze

2{16 rende}kezesek
17.$

yb4 mellYel egY hatilYdt veszti a

kapcsolatos k0 tatdsok kdtelez6

dnkorm doYzati rendelet.

szokisos m6don gondoskodik-

Loth{rd, 2017.03.07.

polgArnrester

A rendelet kihircleNe: 201 7.03. I 5'



A tetepiil6ei foll'dkoay hrdladdkkal kapcsolatos hulladdkkezel6si kfrzezo,lg*ltatrf,n
igdnybevd*eldnek dija

" Egys€gesen 5.000,- Ft / fordul6. Egy forduld 5 mJ.


