
MHK JogszabQly szolgQ ltatQ s

Lrizsok K<izs6g Onkorm6nyzatKepviselo-testi.iletdnek 712016. (XIl.27 .) onkormSnyzati rendelete
az 6nkormiinyzati hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladatr6l.

Lrizsok Kozseg OnkormrlnyzataKepviselo-testi.ilete a hullad6kr6l sz6l6 2OI2.6vi CLXXXV.
tcirvdny 88.$ (4) bekezddse a)-b) 6s d) pontj6ban meghatirozott felhatalmazds alapjin, az
Alaptdrv6ny 32. cikk (l) bekezd6s a) pontj6ban, Magyarorszitg helyi dnkorminyzatair6l sz6l6
2011. 6vi CLXXXIX. tv. 13.$ (l) bekezdds 19. pontj6ban, a hulladdkrol sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tcirv6ny 34. $ (8) bekezd6s6ben, 35. $-6ban, 39. $ (2) bekezd6sdben meghatSrozott
feladatkcir6ben eljiirva a kcivetkezoket rendeli el:

Bevezetil rendelkez6s

1.S A kepviselo-testtilet annak 6rdek6ben, hogy a jogszab6lyokban meghattirozott
cinkorm6nyzati hulladdkgazdrilkodrisi k<izfeladatait a korszerft kdrnyezetv6delem
ktivetelm6nyei szerint teljesitse, 6rv6nyesiteni kiv6nja a hullad6kr6l sz6l6 2OI2.6vi CLXXXV.
t<irvdnyben (a tov6bbiakban: Ht.) rogzitett elveket, 6s a jelen rendeletben foglaltak szerint
teleptil6si hullad6k keze16s6re kcitelezoen ell6tand6 6s ig6nybe veendS <inkormrlnyzati
hullad6kgazd6lkod6si krizfeladato t v egez.

A rendelet hatflya

2-$ (l) A rendelet tdrgyi hat6,lya a k6zszolg6ltat6 szitllito eszkozehez rendszeresitett
gytijtoed6nyben, vagy egy6b m6don, a k<iztertileten vagy ingatlanon gytijtcitt 6s a
kcizszolgSltat6 rendelkez6sdre bocs6tott teleptil6si hullad6k ritv6tel6vel, gytijtds6vel,
sziilitirsiryal 6s elhelyezdsdvel 6sszeftigg6 <inkormrinyzati hulladdkgazd6lkod6si k6zfeladat
teljes kcirdre terjed ki

(2) E rendelet tdrgyi hatilya nem terjed ki
- a termel6si hulladdkra,
- ahdnartitsi vesz6lyes hullad6k kiv6tel6vel a veszdlyes hullad6k gyrijt6s6re, 6tv6tel6re,

sziilitisitr a 6 s kezel6 sdre,

- aziilati eredetti hullad6kra
- 6pit6si-bont6si hullad6kra.

(3) A rendelet teriileti hatrilya Lrizsok telepiilds kozigazgat6si tertiletdre terjed ki.
(4) A rendelet szem6lyi hatilya kiterjed a teleptildsi hullad6k 6tv6tel6re, gytijtds6re,

sziilitirsitra 6s kezel6s6re irilnyul6 <jnkorminyzati hullad6kgazddlkodrisi k<izfeladatot elkit6
szolg6ltat6ra, valamint Lrizsok telepiil6s tertilet6n a szolgrlltatrist ig6nybe vevo ingatlanok azon
tulajdonosaira, vagyonkezeloj6re yagy egydb jogcimen haszn6l6ra (a toviibbiakban:
ingatlantulaj donos), ahol a teleptildsi hulladdk keletkezik.

A kiizfeladat elk{trisrlnak rendje 6s m6dja

3.$ (l) A k6pviselo-testiilet jelen rendeletben foglaltak szerint dnkormiinyzati
hullad6kgazd6lkodrisi kiizfeladatot; igy a teleptil6si hullad6k rendszeres gytijt6s6t, elsz6llitris6t,
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kezel6sdt - krizszolgrlltat6si szerzodes alapj6n -kozszolgitltat6 ritj6n l6tja el.

(2) A telepi.il6si hullad6k elsziilitisdr6l 6s 6rtalmatlanit6s cdljrlb6l tortdno elhelyez6s6rol - e

rendeletben szabiiyozott m6don - az ingatlantulajdonos a szolgiiltatSs ig6nybev6tele ritj6n

koteles gondoskodni.

A kiizszolg iitatil megnevez6se

4.$ A 3.$ (1) bekezddsben meghat6rozott onkormdnyzati hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat

e116t6s6hoz kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatdst a Ddl-Dun6ntrili Kommun6lis

Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gti Tiirsas6g (7632 P6cs, Sikl6si rit 52.) (a
tov6bbiakban: ktizszolg6ltat6) v e gzi.

A kiizszolg6ltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

5.$ (1) A kozszolgilltato az onkormdnyzati hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s6hoz

kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st az onkorm6nyzattal 6s a gazd6lkod6

szervezettel a 8.$ szerinti tartalommal kotdtt szerzodds, a Ht., az Orsz6gos

Hullad6kgazd6lkod6si Krizszolg6ltat6si Terv, valamint e rendeletben foglaltak szerint kriteles

ell6tni.
(2) A teleptil6si hullad6k osszegytijt6se, elsz6llit6sa hetente egy alkalommal t6rtdnik a

ko zszol g 6ltat6 6ltal elore me gh atir ozotl idopontban.

(3) A gazd6lkod6 szervezetekr e az iitalttk kotdtt egyedi szerz6d6sben foglaltak az irirnyad6k.

(4) A k6zszolg6ltat6 evente egy alkalommal kciteles lomtalanit6si akci6t szetvezni az

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

(5) A telepiil6si hulladek gyujtdse 6s sz6llit6sakrztr6lag az e celra szolg6l6 sz6llit6j6rmtivel

vegezheto, melynek sor6n a kozszolgiitat6nak gondoskodni kell arr6l, hogy a hulladdk - a

gytijtoed6nynek a sz6llit6j6rmube trirt6no tirit6sekor, illetoleg a szitllitits folyam6n - ne

sz6r6dhasson el, a kornyezetet ne szennyezze.

(6) Az tirit6sb6l vagy szirllit6sb6l ered6 szennyezod6s eset6n a kozszolg6ltat6 a hulladdk

eltakarit6s6r6l, a tertiletszennyez6d6s megsztintet6s6rol, valamint az eredeti kornyezeti 6llapot

helyre6llit6s6r6l haladdktalanul kdteles gondoskodni.

6.$ Amennyiben a kijelolt napon - b6rmely okb6l - a sziilitits elmarad, a kozszolgiitat6 a

szillitirst a kdvetkezo munkanapon koteles p6tolni.

7.S (1) A kozszolgiLltat6jogosult a telepi.il6si hullad6k elszdllit6s6t megtagadni, ha:

a. meg6llapithat6, hogy a gyrijtoeddnyben kihelyezett hullad6k az tirit6s, vagy a sziilitits sor6n a

sziillit6st vegzo szem6lyek dletdben, testi dps6g6ben, eg6szs6gdben, tov6bb6 a

sz1llit6jSrunuben, annak berendez6s6ben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve a kezel6s

sor6n vesz6lyeztetheti a kornyezetet,

b. ha a kihelyezett gytijtoed6ny mergezo, robban6, foly6kony, veszdlyes, vagy olyan anyagot

tartalmaz, amely a telepiil6si hulladdkkal egyi.itt nem gytijtheto, nem sz6llithat6, nem

6rtalmatlanithat6 6s nem minosiil telepi.il6si hulladdknak.

(2) A kozszolg6ltat6 koteles a gyujt6eddny kitirit6sdt kim6letesen az elv6rhat6 gondoss6ggal
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vegeznr.

(3) A gyrijt6edenyben okozott k6rt a kcizszolg6ltat6 t6rit6smentesen kdteles kijavitani, ha a

kdrokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezett be. A kcizszolg6ltat6 koteles az ebbol eredo

karbantart6si munka 6s javit6s idotartamrira helyettesito gytijtoeddnyt biaositani.
(4) Ha akinokozits nem r6hat6 fel akozszolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v61t gytijtoed6ny

javitisa, p6tl6sa, vagy cser6j e az ingatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

8.$ (1) Az ingatlantulajdonos kdteles azingatlan6n keletkezo teleptl6si hulladdkot

a) a legkisebb m6rt6ktire szoritani;

b) az elszitllitasra val6 6tvdtelig gytijteni, t6rolni, ennek sor6n megfelelo gondoss6ggal elj6rni

annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 61et6t, testi 6ps6get, eg6szs6g6t 6s a j6 komyezetet ne

veszdlyeilesse, a term6szetes 6s 6pitett kdrnyezetet ne szennyezze, a ndvdny-6s 6llatvil6got ne

k6rositsa, a kozrendet es k<izbiztons6got ne zavatja,

c) az elszitllit6s napj6n - reggel - azingatlan elotti irtszakasz melletti kdztertiletre kihelyezni

oly m6don, hogy az akozlekedes biztonsrlg6t ne veszelyeztesse, a ktizteriiletet ne szennyezze,

abban kiirt ne tegyen.

(2) Az ingatlantulajdonos k<iteles az ingatlan6n keletkezo telepiil6si hullad6k kezelesere az

cinkormiinyzat iital szewezett ktizfeladat ell6t6st ig6nybe venni

(3) A hullad6k krizteriileten t6rt6no t6rol6sa, illetve elhelyez6se tilos 5.$ (2) bekezdesben

foglaltakon kivtili idopontban, kiv6ve a lomtalanit6s id6pontj6ban.

(4) Az elsz6llit6sra viro hullad6kot csak a kdzszolg6ltat6 szdllit6eszkdz6hez rendszeresitett

gyrijtoed6nyben, az azt meghalad6 mennyiseget mtianyagzs6kban lehet kihelyezni.

(5) A (4) bekezddsben foglalt eloirAsokt6l eltdroen kihelyezett hullad6k elsz6llit6stlt a

kozszolg6ltat6 me gtagadhatj a.

(6) Az onkorm6nyzat 6ltal kozpontilag beszerzett 6s ingyenesen a lakoss6g rendelkez6s6re

bocs6tott 120 literes szabv6ny gyrijtoed6nyek tiszt6ntartisdrSl, fertotlenit6sdrol, 6llag6nak

me g6v6stlr 6l a hasznttl6 kdte I e s gondo sko dni.

9.S A koztertileten az iirit6s c6lj6b6l kihelyezett gytijto ed6nyben l6vo telepiildsi hulladdkot

v6logatni, kozteriiletre kisz6mi, valamint m6snak a gytijtoed6ny6be - annak enged6lye n6lkiil -

hullad6kot elhelyezni tilos.

10.$ Tilos a gytijtoedenybe foly6kony, mergezo, tiz-es robban6svesz6lyes anyagot, 6llati

tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely akdzszolg6ltat6st v6gzo szemdlyek 6let6t,

testi 6pseg6t, eg6szs6get vesz6lye rteti, a sz6llit6 j6rmtiben vagy berendez6s6ben k6rt okoz.

Az iinkorm ilnyzatihullad6kgazddtkoddsi kiizfeladat ellitdsdra vonatkoz6 szerz6d6s

egyes tartalmi elemei

11.$ Az onkorm6nyzatvagy gazd6lkod6 szewezet 6s a k<izszolg6ltat6 kozotti szerzoddsnek

tartalmaznia kell:

a. a szerzodo felek megnevezds6t, azonosit6 adatait,
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b. a krizszol g6ltatSs i g6nybev6tel6nek idotartam6t,
c. az cjnkorminyzat hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat szervezett 6s rendszeres elv6gz6s6re

ir6nyul6 k<itelezetts6g v6lla16s6t,

d. az iiritds gyakoris6giit, valamint idopontj6t,
e. a szolgitltat6si dij meg6llapit5s6nak alapjat (a gyrijto eddny egyszeri tirit6se, rlletve az

elsz6llit6sra 6tvett hulladdk tdrfogat szerinti meghatilroziisa), az abban bekcivetkezo
v6ltoz6sokkal kapcsolatos bej elentdsi kotelezettsd get,

f . a szerzod6s m6dosit6s6nak, felmond6s6nak feltdteleit.

A kiizszolgfltatrls dija

12.$(1) Az <inkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ellifiitsithoz kapcsol6d6
hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s igdnybev6tel66rt az ingatlantulajdonos a Koordiniil6
szerv r6,sz6,re k<izszolg6ltat6si dijat kdteles fizetni.

(2) Akdzszolg6ltat6si dijat a Koordin6l6 szerv iiltal ki6llitott szdmlakezhezvdtel6t kovet6en,
a szdmlitban felttintetett fizet6si hat6ridoig kell kiegyenlfteni.

(3) Ha azingatlantulajdonos a jogszenien meg6llapitott 6s kiszirmlir;ott dijat nem fizeti meg
6s dijhritral6ka keletkezik, akkor a Koordin6l6 szerv a 30 napon beliil kiild<itt fizet6si
felsz6lit6s6rt jogosult az adminisilrhcios dijat kisz6mlSzni az ingatlantulajdonos reszere. Ha a
szitmla kiegyenlit6s6re a felsz6lit6s d6tum6t k<ivetoen keriil sor, a befizetett 6,sszeg eloszor az
adminisztr6ci6s dijjal szemben keriil elsz6mol6sra, a fennmarad6 <isszeggel pedig a
kdzszolgiitatrisi dij h6tral6kot c sdkkenti a Ko ordindl6 szerv.

$) Az egysdgnyi dijt6tel a gyrijtoed6nyben elsz6llft6sra ittvett hulladdk - gytijtoedenyhez
igazod6 t6rfogata szerint meghattrozott - egyszeri tiritds havi dija.

(5) Term6szetes szemdlyek eset6ben a kozszolg6ltat6si dij megfizetdsdt az cinkorm dnyzat
6tv6llalja.

13.$ Az ingatlan rij tulajdonosa - tulajdonos v6ltoz6s eset6n - a viitozist 15 napon befuil
koteles a kdzds hivatalban ir6sban bejelenteni.

14.S (1) Sztineteltetheto a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgriltat6s ig6nybev6tele azokon az
ingatlanokon, amelyeken folyamatosan, legal6bb 90 napig senki sem tart6zkodik, 6s hullad6k
nem keletkezik.

(2) Az ingatlantulajdonos a sztineteltetdsre vonatkoz6 igdnydt koteles iriisban bejelenteni a
kdzcis hivatalba, a sziineteltetds kezdo id6pontja elott, legal6bb 30 nappal.

A lomtalanitr{s szabdlyai

15.$ A lomtalanitils megszervez6s6rol 6s lebonyolit6s5r6l a kiizszolgiltato 6vi egy
alkalommal - ktilcin dij felsz6mitdsa - n6lki.il gondoskodik.

A telepi.il6si hullad6kot az ingatlantulajdonos a kozszolgdltato 6ltal elozetesen megjelcilt
idopontban - a 6.$ (l) bekezdds c) pontj6ban foglalt eloirilsoknak megfelel6en - helyezheti ki.

4t5

Elkiiliinitett hullad6kgytijt6sre vonatkoz16 szab:ilyok
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16.5 (1) A telepiil6s kdzigazgatrisi tertilet6n alkalmazott szelektiv hullad6kgytijt6si m6dok:
- hullad6kgytijt6 szigeteken yegzett szelektiv gytijt6s

- a kd z s zo I g iitat6 iltal hdzhoz meno sze I e ktiv hul I ad6 k gy tij td s

(2) A hulladdkgyrijto sziget papir-, mtianyag- 6s i.iveghullad6k elhelyez6sdre alkalmas.
(3) A kontdnerbe csak az azon megjel6lt hullad6kfajta helyezheto el.
(4) A kont6nerek k<irnyezet6ben hullad6k elhelyez6se tilos.
(5) A hdzhoz meno szelektiv hulladdkgytijt6s soriin az ingatlantulajdonos a teleptil6si

hullad6k rdszdtkepezo elkiilonitetten gytijtdtt hullad6kot irttetszo zs6kban gyrijti.
Az elktilonitetten gyrijtOtt, tjrahasznosithat6 hullad6k:
a) papir,

b) mtianyag,

c) i.iveg

l7.$ (1) Az elktilonitetten gyrijtdtt hulladek akdzszolgitltat6 altal iizemeltetett hullad6kgyrijto
pontra, hullad6kgyrijto udvarba, etv6teli helyre, vagy a kozszolgtiltat6s kor6be tartozo
hullad6kot kezeliS hulladdkkezelo ldtesitm6nybe is szilllithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,
vagy kiilon gyujt6ed6nyben elhely ezheto.

(2) A telepiil6s lakosai reszlre ig6nybe veheto hullad6kudvarr6l a kcizszolgiitat6 a helyben
szok6sos m6don 6s a honlapj in ti$ekoil.at6st nyrijt. A nyitva tart6s rendj6t, a hulladdkudvarban
gyrijtheto egyes hulladdkokra 6s a hullad6kudvar igdnybev6teli m6dj6ra 6s a mennyisegi
korl6tokra vonatkoz6 tt$ekoztatitst a kdzszolgrlltat6 a honlapj6n 6s a hulladdkudvarban
kozzeteszi.

(3) A kozszolgiitato a hulladdkudvar tizemeltet6si szabiiyzatihan meghatirozza a
termdszetes szem6ly ingatlanhasznal6 iital a hullad6kudvarban elhelyezheto hulladdkok
mennyisdget. A termdszetes szemdly ingatlanhaszniio ejog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a

hulladdkgazdrllkod6si kdzszolg6ltat6si dijat megfizette.

Zir6 rendelkez6sek

18.$ (l) E rendelet 2017.janu6r 1. napj6n l6p hat6lyba.
(2) Hatalyilir veszti a hullad6kkezel6si kdzszolgiltat6sr6l sz6lo 1012002. (Xil.12.) rendelet.
(3) A rendelet kihirdet6s6rol a jegyzo gondoskodik.

Lirzsok, 2016. december 05.

Farkas Mih6ly
polg6rmester

Dr. T6th Attila
jegyzo

5ls 2018. 03. 22. l534


