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Ma gyarm ecske Kiizs6g Onko rm 6,ny zat k6pvisel6-testiilet6n ek

512016. (VI. 18) iinkormfnyzati rendelete

a hullad6kgazdrilkodr{s helyi rendj 616l

Magyarmecske K<jzsdg Onkorm6nyzatkdpviselo-testtilete az Alaptdrv eny 32. cikk (2)
bekezddse, valamint a Hulladdkokr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. irirveny 35. g (l) bekezdese
ds 88. $ (4) bekezddse alapjrin hulladekgazd6lkod6s helyi rendjdrol azuiaUUi iendeletet
alkotja.

1. Altakinos rendelkez6sek

l. $ (l) A rendelet tertileti hatiiya kiterjed Magyarmecske Onkorm dnyzatilletdkess6gi
tertilet6re.

(2) A rendelet szem6lyi hat6lya kiterjed a2Ol2.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tov6bbiakban:
Hullad6k Tv.)2. $ (l) bekezd6s 34. pontja szerint ingatlanhasznii6kra,valamint a
hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6st vdgzore.

(3) A rendelet t6rgyi hatiiyakiterjed:

a) a szilir d tel epiild si hul lad6kkal kap c so I ato s kcizszo I g6ltat6sra,

b) a kriztertilet tiszt6n tartisira.

2. $ E rendelet alkalmaz6s6ban:

l. biohullad6k: a Hullad6k rv. 2. $ (1) bekezdds 3. pontja szerinti hulladdk,

2. elkiildnftett gytijt6s: a Hullad6k Tv. 2. g (l) bekezd6s 5. pontja szerinti gytijt6s,



3. elkiildnitetten gytijtott hullad6k: a Hulladek Tv. 2. $ (1) bekezdds 6. pontja szerinti

hulladdk,

4. 6pitdsi-bont6si hullad6k: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezd6s 10. pontja szerinti hulladek,

5. gyiijt6s: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezd6s 17. pontja szerinti folyamat;

6. gyrijt6: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezd6s 17a. pontja szerinti gazd6lkod6 szerYezet,

7. gyrijtohely: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezdds 19. pontja szerinti hely;

S.hintartisi hullad6k: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezd6s 21. pontja szerinti hullad6k,

9.hiilartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezdds22- pontja

szerinti hulladdk;

10. hullad6k: a Hulladdk Tv. 2. $ (1) bekezd6s 23. pontja szerinti hullad6k,

1 1. hulladekgazd6lkod6s: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezdds 26. pontja szerinti tev6kenys6g,

12. hu[ad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezdes 27 - pontja szerinti

szolg6ltat6s,

13. 6nkorm 1nyzatihullad6kgazd6lkoddsi k<izfeladat: a Hullad6k Tv- 2. $ (1) bekezdes 27a.

pontj a szerinti feladat,

14. hullad6ktipus: a Hullad6k Tv.2. $ (l) bekezd6s 33. pontja szerinti hulladdktipus,

15. ingatlanhaszn6l6: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezd6s 34. pontja szerint meghat6rozottak

16. kezel6s: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezdds 36. pontja szerinti folyamat,

lT.kozszolg6ltat6si tertilet: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezd6s 36a. pontja szerinti tertilet,

1g. kozszolg6ltat6: a Hulladek Tv. 2. $ (1) bekezd6s 37. pontja szerinti kozszolgiitat6,

19. lomhullad6k: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezd6s 39. pontja szerinti hullad6k,

20. szilllitits: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 41. pontja szerinti mozgatils,

21. telepi.ilesi hulladdk: a Hulladdk Tv. 2. $ (1) bekezd6s 43. pontja szerinti hulladdk'

22.vegyeshullad6k: aHullad6k Tv.2. $ (1)bekezdes4T.pontjaszerintihullad6k,

23. veszelyes hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 48. pontja szerinti hullad6k,

24. nagydarabos hullad ek: a 1612002. (IV. 10. Eiim. rendelet 2. $ a) pontja szerinti hullad6k.



2. A hullad6kgazdilkodrisi kiizfeladat tartalma,

a kiizszolgiltatrisi teriilet hatrirai

3. $ A hullad6kgazd6lkod6si krizfeladat tartalma kiterjed:

a) a hullad6kgazdrilkod6si ktizszolgiltatis helyi szintti r6szletszabrllyainak rinkorm6nyzati
rende letben t<irt6n<i me ghatdr ozisdr a,

b) a hulladdkgazd6lkodilsi kcizszolg6ltat6 jogszabirlyban meghatirozott felt6telek szerinti
kiviilasztiis6ra,

c) a kozszolg6ltat6si szerzodes megkcit6s6re.

4. $ (1) A kozszolg6ltat6si teriilet hatira az Orszitgos Hullad6k gazdiikoditsi Kcizszolg6ltat6si
Tervb en me ghatir ozottakkal ri s szhangb an kertil me gh atir o z6sr a.

(2) A hulladdkgazd5lkodiisi kcizszolgiiltatds soriin a kdzszolgilltatiisi teriilethat1ra
Magyarmecske krizs6 g beltertilete.

3. A kiizszolg6ltatr6

5. $ (1) A hullad6kgazdalkodasi kdzszolg6ltat6si tevdkenys6get a,,Ddl-Kom" D6l-Dun6ntrili
Kommuniilis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gti Tilrsasiig p6cs, Siklosi u. 52.
hullad6kgazdrilkodrisi kozszolgitltato ltovitbbiakban kcizszolg6ltat6/ v6gzi.

(2) Az (l) bekezd6sben meghatirozottkiizszolgdltat6nak tagjai, alvillalkoz6i nincsenek, a
ko zszolgiitat6st e gye diil v6gzi.

4. Az iinkorminyzati hullad6kgazdflkoddsi kiizfeladat elLfltdsinak rendje 6s m6dja, a
kiizszolg6ltat6 6s

az ingatlanhaszndl6 ezzel iisszefiigg6 jogai 6s kOtelezetts6gei,
az elkiiliinftett hullad6k gyiijt6se, valamint a hullad6kgazditkodfsi

kiizszolgriltatrisi szerz6d6s egyes tartalmi elemei



4.1. A hullad6kgazdrilkod6si kiizfeladat ell6t6snak rendje 6s m6dja

6. $ (1) A hullad6kgazdSlkodirsi kcizfeladat ell6t6sa ir6sban rdgzitett,legfeljebb l0 6vre

,rorraikor6 kozszolg6ltatdsi szerzodds alapj6n tort6nik. Az dnkormitnyzat akdzszolgilltat6si

szerzodesmegszrin6se esetdn is irjabb szerzoddskot6ssel gondoskodik arr6l, hogy a

hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s a teleptil6sen folyamatosan biztositva legyen.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s felt6teleiben, rendj6ben bekdvetkezett

v6ltoz6sokr 6l a vitltozits bekovetk ezte elott 1 5 nappal a krizszolg iitat6 legal5bb a honlapj 6n,

6 s hirdetm6ny form 6j 6b an til ekoztat6st nyfj t.

(3) A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s tekintet6ben aKozszolgiitat6 es az

irrgutlurrhas ,n{16 korotti szerzodesei jogviszonl.t a kozszolg6ltat6s rendelkez6sre 6ll6s6nak, ds

az rngatlan haszfiiatirnak t6nye hozza letr e.

7. $ (l) A teleptil6si hullad6kok kciziil ahivtutdsihulladdknak, eshdztartrisi hullad6khoz

hasonl6 hulladeknak minostilo hullad6kb6l a vegyes hullad6k /tov6bbiakban vegyes hullad6k/

sziilitdsahetente egy alkalommal, 15 nappal elore meghirdetett napon tclrt6nik.

(2) A vegyes hulladdk elsz6llit6sa a hullad6k trjm<iritds6re alkalmas j6rmrivel tort6nik.

(3) A vegyes keri.il, ha azingatlanhaszn6l6 a hullad6kot a saj6t

i.,iujdorratur, 6l bdrelt 6s a kcizszolg6ltat6 sz5llit6eszkdzlhez

rendszeresite

@) Az alkalmazhat6 gY[jtoed6nYek

a) 110 literes hulladdk gyrijtoeddnyzet,

b) 80 literes hullad6k gytijtoed6nyzet,

c) 60 literes hullad6k gytijtoed6nyzet,

d) a kozszolg6ltat6 6ltal biztositott, a szolg6ltato 6ltal egyedi jel6l6ssel ell6tott hullad6kgytijto

zsdk.

(5) Az a vegyes hullad6k keriil elsz6llit6sra, melyet az ingatlanhasznilo az iitala haszn6lt

iniatlan e[ag)bekezd6sben megielolt gyrijt6edenyben a sz6llit6s napj6n reggel 6 6t6ig

kihelyez6sre keriil.

g. $ (1) A teleptil6si hulladdkok koztil az elkulonitetten gyujtdtt hulladdk szilllitisa heti egy

alkalommal tortdnik.



(2) Az elktilcinitetten gyrijt<itt hulladdk elsz6llitrlsa hulladdk fajtrljak6nt egy szrillit6j6rmtivel
tort6nik.

(3) Az elkiil<jnitetten gyrijtcitt hulladdk elsz6llit6sra akkor kertil, ha az ingatlanhaszniil6 a
hullad6kot a kcizszolgiitat6 Sltal rendelkez6sre bocsiitott gyrijt6ed6nybe helyezi el.

9. $ (1) A telepiil6si hulladdkok k<iztil a lomhulladek szdllitirsa dvente egy alkalommal
ttirt6nik. A lomelsz6llit6s idopontjat a krizszolgriltato titjlkoztat6ja, hirdetmdnyehatfurozza
meg.

(2) A lomhulladdk elsz6llit6sa olyan szL,llitojirmiivel t<irt6nik, mely alkalmas a nagydarabos
hullad6k biztons6gos sz6llitrlsrira.

(3) Az a lomhulladdk keri.il elsz6llit6sra, melyet az ingatlar.rhasznil6 az iitala haszn6lt ingatlan
ele a szi.Jlit6s 6rdek6ben a kd,zteriiletre kihelyez.

(4) A lomhullad6kkdnt sem kertil elszdllitiisra az epitesi 6s bont6si hullad6k, a gumiabroncs
hulladdk, g6pjrirmti roncs, veszdlyes hulladdk, vegyes hullad6k, valamint elktil<jnitetten
gytijtheto hullad6k.

10. $ (l) Ha aKozszolg6ltat6 a sz6llftrisi feladatrit a meghatrirozott sziilitilsi napon nem tudja
teljesiteni, e t6nyr6l a honlapj6n 6s hirdetm6nyi riton drtesiti azingatlanhaszn6l6kat.

(2) Az elmaradt sz6llit6s eset6n a k<ivetkezo sz6llit6skor elsziilitirsra kertil az cisszes
felhalmoz6dott hulladdk.

4.2. Kdzszo I griltatt6 j o gai 6s kiitelezetts6gei

I l. $ A kozszolglltat6 kotelessdge, hogy:

a) akozszolg6lati szetzodls szerint gondosko-djon a hullad6kgazdrilkod6si k6zszolg6ltatrisi
feladatok ell6t6s6r6l,

b) a hullad6k gytijtoedenyzet iiritds6nek gondos elv6gz6se,

c) ha a szerzSddsben v6llalta, azingatlanhaszniio bejelentes6t k<jveto 15 napon beliil
biztositsa azingatlanhasznii6 6ltal igdnyelt iirtartalmt gyrijtoedenyzetet, idi ertve az
rirtartalom viitozits miatti ig6nyt is,

d) ameruryiben a gytijtiSeddnyzet megrong6l6drisa a nem megfelelo iirit6s soriin tort6nt,
gondoskodj on az edenyzet sajitt kolts6gen tcirtdno megjavit6s 6rol, ha az nem lehets6ges
cse16l6s6rol,



e) a honlapj Snkozzdtett m6don lehet6s6get adjon a vegyeshullad6k gytijt6s6re alkalmazhato

hullad6k gy ijto zsirk be s zerzd s6re,

f) 6vente a 9. $ (1) bekezd6sben meghat6rozott alkalommal gondoskodjon a lomtalanit6s

hiuhoz meno me gszerve zeser ol 6s a l om el sz6llit6s 616 l,

g) az elktilonitett hullad6kgyrijtdsi rendszert a 8. $ szerint biztositsa,

h) elvegezze a teleptil6si szil6rd 6s foly6kony hullad6kokkal kapcsolatos k<izeg6szs6gtigyi

k<ivetelmenyekrol iz6l6 1612002. (IV. 10.) EiiM. rendelet 4. $ (3) 6s (4) bekezd6se szerinti

feladatokat, igy:

ha) hullad6kgyrijto eszk<izrik tisztit6sa, fertotlenit6se, karbantart6sa

hb) a hulladek begytijt6se, sz6llitiis sor6n a k<jzteriileten okozott szennyezds megszi.intet6se,

i) koteles honlapot iizemeltetni, 6s azon a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgiltat5ssal

kapc so I ato s valamennyi fonto s inform6ci6t e lhelyezni,

j) azingatlanhaszn6l6 6ltal tett panaszt kivizsg6lja, a javaslatokat megvizsg6lja, es arrol az

6rintettet 6rdemben 30 napon beliil t6jekoztassa.

12. $ A kozszolgiitat6 joga, hogY:

a) a vegyes hullad6k gytijtes6re kiegeszit6 megold6sk6nt alkalmazhat6 hullad6k gytijto

zsikli ahulladdk etszatUtasi 6s kezel6si dij6t is mag6ban foglal6 tdrit6st kdrjen,

b) amennyiben a vegyes hullad6k gytijto eddnybe vesz6l re' vagy

a foly6kony hullad6f ethelyez6se *iutt u gytijtoedenybe I a

hulladdk nem iiritheto, megtagadja a gytijtoedenyzet kifi
elsz6llit6s6t,

c) megtagadja a hullad6k begyujt6s 6t azor^ ingatlanhaszniiok eset6ben

ca) akik a hullad6kgazd6lkod6si szolg6ltat6s sztineteltetds6t k6rt6k - a sziineteltet6s idej6re,

cb) ha az ingatlanh asznti6 nem megfelelS hulladdkgyujto ed6nybe - a g6pi iirit6sre nem

alkalmas hulladetgyijto edlnyzetbe, nem akdzszolgilltat6 6ltal rendszeresitett hullad6kgyiijto

zs6kba- helyezte el a hullad6kot,

d) a kozszolg6ltat6si szerzoddst a jogszabiiyban, valamint a kozszolg6lati szerzod6sben

me ghatttr ozott m6don felmondj a.

4.3. Az ingatlan haszndlti jogai kOtelezetts6gei



13. Az ingatlanhaszniio kciteless6ge, hogy:

a) amennyiben be6pitett ingatlan haszniioja. a hullad6kgazdiikodirsi kdzszolgiiltatSst ig6nybe
vegye (nem mentesit a hulladekgazddlkod6si szolg6ltat6s igdnybevdteli kotelezettseg al6l az,
ha az ingatlanhaszn6l6 a szolgiltat6st nem, vagy csak r6szben kiv6nja ig6nybe venni),

b) amennyiben ingatlanhasznrll6 viilt6s tdrt6nik, vagy rij ingatlan eset6ben ingatlanhaszniiat
kezd6dik, aviitozitst ktiveto 8 napon ir6sban bejelentse a Kdzszolg6ltat6nak,

c) az ingatlanon k6pzo di| hdztartitsi, 6s h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 hulladdkot a
Kdzszolgriltat6 hulladekgazdiikod6si tev6kenys6gdrol 6s a hulladdkgazd6lkoddsi
kdzszolgiitattsv6gzes6nek felt6teleirol sz6l6 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. $-a
figyelembe vdteldvel

ca) gyrijtse a hulladdkot,

cb) a gytijtoeddny{ az ingatlandn, vagy kciaeriilet-hasznilati enged6ly birtokriban kcjztertileten
t6rolja,

cc) a gytijtoeddnyt iirit6s c6ljrib6l sz6llit6si napokon a kcizteriiletre kihelyezze ulgy,hogy az a
kcizteriileten a begytijtestvegzo g6pj6rmrivel megkiizelitheto ds tiritdsre alkalmai helyen
legyen, ugyanakkor a kcizlekeddst ne akadillyozza,

dd) a hulladdk gytijt6s6vel, - illetve sajrit sz6llitiissal - kapcsolatos biztonsilgi kovetelm6nyeket
betartsa, a kcirnyezetet ne veszdlyeztesse, szennyezze,kirositsa, megak ad{lyozzaa hulladdk
kisz616diis6t,

e) a teleptil6si szilard es folydkony hullad6kokkal kapcsolatos kcizeg6szs6giigyi
kcivetelm6nyekrol sz5l6 1612002 (IV. 10.) EtiM rendilet 4. $ (1), (i), g)blek-ezdese, valamint
5. $ (l) bekezd6s6ben meghat6rozott ellirilsokat betartsa, ennek figyelembe v6tel6vel:

ea) zdrhato eddnyzetben gytijtse a hullad6kot,

eb) a gytijtoeddnyzet rendszeres tisztitrisdr6l 6s fertotlenit6sdr6l gondoskodjon,

ec) a hullad6kgytijtds sor6n tcirtdno szennyez6s eset6n a teriilet megtisztitris6r6l 6s
fertotlenft6s6r6l 6vente 2 alkalommal gondoskodjon,

f) a vegyes hullad6k gytijt6eddnyzetirtartalm6t meghalad6 vegyes hullad6kot a vegyes
hullad6kot gyiijtozs6kban gytijtse, ds a hullad6kgyrijto zsik6rt a szolgdltato 6ltal
meghatitrozott dijat megfizesse, elsziillft6s c6lj6b6l a gyiijtiizsirkot bekOtv e helyezze ki a
kOztertiletre,

g) gondoskodjon arr6l, hogy a vegyes hullad6k gyrijto ed6nybe csak a vegyes hullad6k
kertiljtin elhelyez6sre, 6s a hullad6k szilirdhalmaziilapotf legyen, aziirf{e,stvegz1k
eg6szs6gdt, testi dps6g6t ne veszelyeztesse, a g6pi iirit6st ne akadrilyozza6s a berendezdsben
kdn ne okozzon,

h) a hul I ad ekgazdiikod6s i kcizszo I gdltat6s dij rit me ghze sse,



i) hogy gondoskodjon arr6l, hogy a saj6t tulajdon6ban l6vo hullad6k gytijtoedenyzet alkalmas

legyen a rendeltet6sszeni haszniiatra 6s a Krizszolg6ltato sziilit6j6rmuv6vel ttirt6n6 iirit6sre.

14. $ Az ingatlanhaszniiojoga, hogy:

a) amennyiben be6pitett ingatlan haszn6l6ja, a hulladdkgazdiikodirsi kozszolg6ltat6st igdnybe

vegye,

b) a vegyes hullad6k gytijt6ed6nyzetirtartalm6t alkalmilag meghalad6 vegyes hullad6kot

hullad6k gytijtozs6kban a gytijtoed6nyzettel egytitt elsz6llit6sra a k<iztertiletre kihelyezze,

c) az ingatlanon k6pzo dohdztartitsi, 6s h6ztartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6kot a

KOzszolgiitat6 huliad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6rol 6s a hulladdkgazd6lkod6si

kcizszolgTltatdsvegz6s6nek felt6teleirol sz6l6 38512014. (XII.31.) Korm. rendelet 5. $-a

alapj6n i gytijtoedZnyt - kozteriilet-haszn6lati enged6ly n6lkiil - a sziilitits napj6t megelozo

f S.bb Oratol a sz6llitis napj6nak 20.00 6rajaigi.irit6s c6lj6bol a koztertileten t6rolja,

d) 6ljen akozszolgitltat6 8. g (4) bekezd6s6ben meghatirozott hulladdk fajt6k elkiilcinitett

gyrijt6si, 6s elsz6llit6si lehetos6gdvel,

e) az tiritdsre kihelyezett hullad6k gyrijtoed6nyzetbol a hullad6kot, illetve a hulladek gytijto

zsitk asz6llit6sra megjelolt napokon az ingatlana elol elsz6llit6sra keri.iljon,

f) amennyiben a gytijtoed6nyzet megrong6lod6sa akozszolgitltat6 6ltal vdgzettnem megfelelo

tirit6s sor6n tort6nt k6rje az eddnyzet- 15 napon beliili - Kozszolgtitat6 kcilts6g6n ttirtdn6

megjavit6s 6t,ha az nem lehets6ges cser6j6t,

g) kerje a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgaltat6s id6leges sziineteltetds6t,

h) panasszal 6ljen, javaslatot tegyen akdzszolgitltat6 fel6, ha a hulladdkgazd6lkod6si

kozszolg6ltat6ssal nem eldgedett.

14lA. $ (1) Sziineteltetheto a szolg6ltat6s ig6nybev6tele - akozszolgitltat6s ig6nybev6tel6re

egeszjut." kotelezett ingatlanhaiznii6 szitmira - abejelent6st6l sz6mitott legfeljebb 1 6v

iJdtartamra, ha a t5rol6ed?nyt egyediil haszn6l6, ir6sbeli kozszolg6ltatisi szerzod6ssel

rendelkezo ingatlanhas zn6l6 k6t napt6ri honapn6l hosszabb rdeigaz ingatlant nem haszn6lja,

6s az iiresedes v6rhat6 idotartam6t - legk6sobb a sztineteltetes megkezd6s6t megelozo 8

munkanapp albezdr6lag, akdzszolgdltat6 reszere ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l

,ugy 
"-*uil 

formdj6bai) - bejelenti akozszolgitltat6nak. A bejelent6s megt6telere csak a

koZszolg6ltat6val izerz6d6ses viszonyban 6116, vagy ameghatalmazottja jogosult.

(2) Azingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8

nappal a izi.ineteltetds lej6rta elott, ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, level vagy e-mail

form6j 6ban) - megismdtelhet6.



(3) A bejelentdsben foglaltak val6siigtartalm6t akdzszolgitltat6 ellenorizni jogosult. A
szi.ineteltet6s jogszertitlen ig6nybev6tele eset6n a kdzszolgiitatojogosult a szi.ineteltetdst
visszavonni."

Ha az ingatlan a sziineteltet6si idotartam lejrirta elott [jb6l lakott6 viilik, annak t6nyet a
K<izszolg6ltat6val szerzodott fel, vagy meghatalmazottjakciteles legaldbb 3 nappal kordbban a
Kozszolg6ltat6nak fr6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail form6j6ban)
bejelenteni.

4.4. Az elkiiliinitett hullad6k ryiijt6se

15. $ Az ingatlanhaszniio kdteles a telepi.ildsi hulladdk meghatirozott anyagfajta vagy
hullad6ktipus elkiildnitett gyrijtdsdre.

16. $ (1) Az ingatlanhaszniio az 6,ltala <ink6nt elktilonitetten gffitcitt hulladdkot
meghatitozott anyagfajta vagy hulladdktfpus szerint elktlcinitve elsz6llithatja 6s a
gyrijt6ed6nyben elhelyezheti, illetve a jogosultnak 6tadhatja a Magyarm..rf., petdfi u.
91. cimen talilhat6 hullad6kgyrijt6 ponton.

17. $ Kdzszolgiitato a hullad6kgazd6lkod6sikdzszolg|,ltatiis keret6ben a 8. $ (l)
bekezd6sben meghatiirozott hulladdk fajt6k tekintet6ben - aze rendeletben, iileive a
kdzszolgiitatdsi szerzod6sben r<igzitettek szerint - gondosko dik azingatlanhas zniio iital
<inkdnt, elktil onitetten gyrij tritt hull ad6kok el sziill f tiis6r6 l.

17lA$ (l) Az elktilcinitetten gytijtcitt hullad6k akozszolgirltat6 6ltal tizemeltetett
hullad6kgytijto pontra, hullad6kgyrijt6 udvarba, 6tv6teli helyre, vagy akozszolgiitat6s krjr6be
tartoz6 hulladdkot kezelo hullad6kkezelo ldtesitm6nybe is szrillithat6, 6s ott a jJgosultnak
ifiadhato, vagy ktikin gyrijtoeddnyben elhely ezhet6.

(2) A telepiilds lakosai r6szere igdnybe veheto hulladdkudvarr6l ak1zszolgirltato ahelyben
szok6sos m6don 6s honlapj6n titjekoztatirst nyujt. A nyitva tartiis rendj6t, u hrlludekrdvarban
gyrijtheto egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar igdnybev6teli m6djdra 6s a mennyis6gi
korl6tokra vonatkoz6 tirjekoztatirst a kcizszolgriltat6 a honlapjrin 6s ahulladdkudvarban
kozzeteszi.

(3) A kcizszolg6ltat6 a hullad6kudvar tizemeltetdsi szabiiyzatitban meghat6rozzaa term6szetes
szemdly ingatlanhasznilo iital a hulladekudvarban elhelyezheto hullad6kok mennyis6g6t. A
termdszetes szem6ly ingatlan haszn6l6 e jog6t csak rigy gyakorolhatj a,ha a
hullad6kgazddlkod6si kdzszol g6ltat6si dij at megfi zette.



4.5. A hutlad6kgazdilkodisi kiizszolgf lati szerz6d6s tartalmi elemei

1S. $ (1) A hullad6k gazdiikoditsi kozszolg6ltat6si szerzodds megkotdsekor figyelembe kell

u".rni a Hullad6k Tv. 34. $ (5) bekezd6sdben, valamint akozszolgirltat6 kiv6laszt6s6r6l 6s a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgl.ltatdsi szerzoddsrdl s2616 3 17 12013. (VIII. 28.) Korm.

rendelet 4. $ -ban me ghattr ozott tartalmi kovetelm6nyeket.

(2) Akozszolg6ltat6si szerzodes (1) bekezd6s szerinti tartalm6t az e rendeletben rdgzitettek

szerint kell meghat 6rozni.

(3) A k6zszolg6ltat6si szerzod6sben rdgziteni kell, hogy a kozszolg6ltat6 szerv rdsz6,te a

kozszolg6l tatisi szerzod6sben rlgzitett feladatok ell6tiis6ert szolgiitattrsi dijat a Koordin6l6

szerv ftzet.

5. A h ull ad6kgazd rilko d6si kiizfeladat ig6nybev6tel6nek m 6d j a

6s felt6telei

19. g (1) A hullad6k gazdiikodirsi kozfeladat keret6ben biztositottkozszolgitltat6son beliil:

a) a vegyes hullad6k sz6llit6si szolgiitatirs ig6nybe v6tele folyamatosan ktitelezo,

b) az a)pontba nemtartoz6 sz6llit6si szolg6ltat6s, 6s hulladdk elhelyez6si lehetos6g

ig6nybev6tele nem kotelez6.

(2) Azegyes hullad6kgazd6lkod6si szolgilltatitsokat e rendeletben, valamint akozszolgiiatr

szerzod6sben meghat6 rczott m6don lehet ig6nybe venni'

(3) A k6zszolg6ltat6 akozszolg6ltat6s feltdteleiben bekovetkezettviitoz6sokr6l az

ingatlantulajdonost - aviitozitst bekovetkezte elott legal6bb 15 nappal - legal6bb a honlapj6n

tortdno kozzltetellel, illetve a teleptil6sen kihelyezett hirdetm6ny ritj6n koteles tilekoztatni-

6. Azingatlanhasznfl6t terhel6 dijfizet6si kiitelezetts69, megfizet6s6nek rendje,
az esetleges kedvezm6nYek



20. $ (1) A hullad6kgazdiikoddsi k<izszolg6ltat6si dij a hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgtlltatrlsi
szerzod6sben egytdnyezos dijk6nt keriil meg6llapit6sra. A dij meg6llapit6sakor a vonatkoz6
j ogszab6lyok szerint kell eljrirni.

(2) Az onkormiinyzat a hulladekgazdiikod6si krizszolgriltat6si dijb6l dijkedvezmenl,t nem
biztosit.

21. $ (l) Dij megfizetdsi kiitelezettsdg tekintet6ben a telepiil6si hulladdkkezeldsi
kcizszolg6ltatSsi dij meg6llapit6siinak r6szletes szakmai szabitlyairol sz6l6 6412008. (III. 23.)
Korm. rendelet 6. $ (2) bekezd6s6t kell alkalmazni.

(2) Az ingatlanhasznirlo a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgitltat6si dijat a Koordin6l6 szerv 6ltal
ki6llitott szitmla alapj6n fizeti meg. A dij megfizet6sdnek m6dj6t, hattlridej6t a sz1mla
tartalmazza.

22. $ (l) A k<izszolg6ltat6s keret6ben keletkez5 kintl6vosegeket a Koordin6l6 szerv kezeli.

(2) A dijh6traldkok behajt6srira a Hulladek Tv.52. $-ban meghatirozottak szerint kertil sor.

7. A kiizteriilet tisztrln tartdsa

23. $ (l) Az ingatlan haszniio k<iteles akoztisilas6ggal es a telepiil6si szil6rd hullad6kkal
osszefliggo tev6kenys6grol sz6l6 111986. (II.2L ) EVM-EIiM egytittes rendelet 6. g-rlban
fo glalt eloir6sokat betartani.

(2) Aklztertilet tisztiin tart6siival kapcsolatos tov6bbi, helyi reszlet szabiilyokat helyi rendelet
tartalmazza.

8. 2616 rendelkez6sek

24. $ (l) E rendelet 2016.6v............. jrilius h6 l. napj6n l6p hatrilyba.

(2) E rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejrileg hatilyitveszti a teleptil6si szil6rd hullad6kkal
kapcsolatos koztisztas6gi kdzszolg6ltatiis kotelezo ig6nybevdtel6r6l sz6lo 2/2015. (II.l7.)
cinkormiinyzati rendelet.



Kelt: Magyarmecske, 20l6.jrinius h6 17. nap

jegyzo

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Magyarmecske, 20l6.jrinius h6 18. nap

polg6rmester
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t0l20t6 (xr.1s..)
Magyarmecske Kozs6g Onkorm6nyzatKepviselo-testtlet6nek1012016. (XI. 15.) cinkorminyzati
rendelete a hulladdkgazdrilkod6s helyi rendjdrol s2616 512016.(YL 18.) rendelete m6dosft6srlr6l

Magyarmecske Kiizs6g Onkorm fnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
1012016. (XI. 15.) iinkormfnyzati rendelete

a hullad6kgazddlkodris helyi rendj616l sz5l6 512016.(VI.1S.) rendelete m6dositisdrtil

Magyarmecske K<izsdg Onkorminyzat k6pviselo-testi.ilete az Alapt<irvlny 32. cikk (2)
bekezd6se, valamint a hullad6kokr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny 35. $ (1) bekezddse 6s
88. $ (4) bekezddse alapj6n hullad6kgazdiikodits helyi rendj6rol alkotott 5/2016.(VI.18.)
dnkormiinyzati rendeletlt ( a tov6bbiakban ,,0r." ) a kcivetkezok szerint m6dositja:

1.$

6r. a kdvetkezo,77lA. g-al eg6sziil ki:

,, 17lA$ (l) Az elkiildnitetten gytijtcitt hullad6k a kcizszolgilltato iital tizemeltetett
hullad6kgytijto pontra, hullad6kgyrijt6 udvarba, ifivdteli helyre, vagy a k1zszolgiitat6s kcir6be
tattozo hulladdkot kezelo hullad6kkezelo letesitm6nybe is sz6llithat6, ds ott a jogosultnak
etadhat6, vagy ktil on gyrij t6ed6nyben e lhely ezheto .

(2) A telepi.il6s lakosai reszere igdnybe veheto hullad6kudvarr6l a k}zszolghltat6 a helyben
szok6sos m6don 6s honlapj6n titjdkoztat6st nyujt. A nyitva tart6s rendj6t, a hullad6kudvarban
gytijthet6 egyes hulladdkokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli m6djrira 6s a mennyis6gi
korl6tokra vonatkoz6 titjekoztatirst a kdzszolg6ltat6 a honlapjdn 6s a hulladdkudvarban
kozzlteszi.

(3) A kdzszolgl,ltat6 a hulladdkudvar iizemeltet6si szabdlyzatdban meghatdrozza a
termdszetes szem6ly ingatlanhaszniio iLltal a hullad6kudvarban elhelyezheto hullad6kok
mennyisdg6t. A term6szetes szem6ly ingatlan haszn6lo e jog6t csak rigy gyakorolhatj a, ha a
hul I ad6kg azd6lko d6s i ko zszol giitat6s i dij at me gfrzette.,,

3.$

Az <inkormirnyzat rendelete 2016. november 15. napjrin l6p hatrilyba.

Magyarmecske, 2016. november 14.

jegyzi|

Ztradek:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

t/2

polg6rmester

2018.03. 23. 12:44
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Magyarmecske, 2016. november I 5. nap

Csatolmfnyok

Megnevez6s

Hullad6krendelet m6dosit6s Mmecske
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