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rendelete
a tel eptil6si szilird hull ad 6kra vonatkoz6 helyi krizszolg6ltat6sr6l

Mark6c K<izs6g Onkorm6nyzata (tovibbiakban: Onkormrinyzat) azAlaptrirv6ny 32.cikk (l)
bekezd6s a.) pontja 6s (2) bekezd6s6ben, valamint a Magyarorszdg helyi <inkormrinyzatair6l
szol6 2071. 6vi CLXXXIX. t<irv6ny l3.g (l) bekezd6s 19. pond6ban biztositott
feladatk<ir6ben elj6rva, a hullad6kr6l sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV. trirv6ny (tov6bbiakban: Ht.)
35.$-6ban 6s a 88.9 (4)bekezdds6ben biztositott felhatalmazds alapj6n, a
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek nyilv6ntart6sba v6tel6r6l, valamint hat6s6gi
engedelyez6s6rdl sz6l6 43912012. (X11.29.) Kormrinyrendeletben foglaltakra is tekintettel az
al6bbi rendeletet alkotja:

A Rendelet cdlja

A Rendelet cfllja, hogy Mark6c ktizs6g kozigazgat6si teriilet6n a k<iztisztas6got fenntartsa, a
telepiil6si szilird hullad6k <isszegyiijt6s6re 6s elszilllitdsfura vonatkoz6 kcizszolg 1ltatdst, annak
kotelezb ig6nybev6tel6t biztositsa 6s szabiiyozza az ezek*kel kapcsolatos feladitokat, jogokat
6s kcitelezetts6geket, tov6bb6 tilalmakat.

ittalrinos rendelkezdsek

1. $.

(l) A Rendelet (tov6bbiakban: ,,R") hatilryaMark6c kdzs6g k;zigazgat1si
teriilet6re terjed ki: (a R tertileti hat6lya).

(2) A R hatSlya az ingatlan tulajdonosilra, birtokosiira, vagy haszn Al6j1ra (a
tovSbbiakban: tulajdonos), tovdbb6 a hullad6k <isszegyiijt6s6re, elsz6llitrlsdra 6s
elhelyez6s6re irrlnyul6 kozszolgilltat6st ell6t6 (a tov6bbiakban: kozszolgiltat6)
szervezetre terjed ki (a R. szem6lyi hatiiya).

A telep iildsi s zildrd h ulladd kra vonatkozd kda zolgtiltatris

2. $.

(1) A teleptil6s szllfurd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi k<izszolg6ltat6s: a
telepiil6si szilird hullad6k rendszeres gyiijt6s6re, elszSllitdsdra, 6rtalommentes
elhelyez6s6re irrinyul6 kozszolgiitatis.

(2) A K6pviselotestiilet feladata ki.ikin6sen:

a komplex helyi kcizszolg6ltat6s k<ir6be 1artoz6 telepiil6si szillrd hullad6k rendszeres
cisszegyiijt6s6nek, elszilllitilsilnak 6s 6rtalmatlanit6s6nak megszervez6se.

(3) A K6pvisel6-testiilet a teleptil6si szilfurdhullad6kkal kapcsolatos feladatainak
megval6sitdsa sor6n a hullad6kok hasznositdsdnak, irjrafelhaszn5liis6nak es az
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furtalmatlanitand6 hullad6k mennyis6g6nek csrikkent6se 6rdek6ben tfmogatja a
szelektiv hullad6kgytijt6s sz6les koni elterj eszt6s6t.

A kiiuzolgtiltatds elldttisdnak rendie is mddia

3. $.

(1) A K6pvisel6testiilet a szllird hullad6kkal kapcsolatos k6zszolgrlltat5s

ell6t6s6val a,,D6l-Kom" D6l-Dun6ntrili Kommun6lis Szolgiitat6 Korl6tolt Felel6ssegii

Trirsas5got - sz6khely: 7632P6cs, Sikl6si rit 52.-(tovSbbiakban: szolgiltat6)bizza

meg.

(2) A k6zszolg6ltatSs ell6tSsa rendj6nek 6ltal6nos szab6lyaik6nt a k<ivetkezoket

kell 6rv6nyesiteni:

A teleptil6si sziftird hulladek gyiijt6se, t6rol6sa sor6n olyan gondoss5ggal kell elj6mi,

hogy a hullad6k sem az ingatlanon, sem a ktidertileten, sem a szilllit6jSrmtibe val6

iirii6skor ne sz6r6djo n sz6t, ne porozzon, 6s egy6b m6don k<imyezetterhel6st ne

idflzzen elo.
A telepiil6si szilard hulladek gytijtese a keletkez6 hullad6kmennyis6g 6s a gytijt6s

gyakoris6g a alaplin, szabv6nyos 1 10 I rirtartalmir fedeles hullad6kgyiijto edenyben

I5.t"nt 
"t. 

tObbl"thrllad6k eset6n kizhr6laga ktizszolgSltat6t6l v6s6rolt, matric6s

jelzessel ell6tott mrianyagzs6kban helyezhet6 el a hullad6k.

(3) A nagyobb m6retti berendez6si tingy (lom) szervezett tisszegffit6s6r6l 6s

elsz6llit6sarOl (lomtalanitds) 6vente egy alkalommal a szolg6ltat6 t6rit6smentesen

gondoskodik.

(4) A lomtalanitds id6pontj6r6l, valamint tertileti felosztSs6r6l a szolgSltat6 3 h6ttel

i akci6 el6tt az6nkorm6nyzatiti n 6rtesiti a lakoss6got'

szolgdltatd feladatai

4. S.

(l) A szolg6ltat6 a rendelet hathlyaal6tartoz6 ingatlanon keletkezett teleptil6si

.rita.a hullad6kot kriteles rendszeresen elsz6llitani a kijelolt sellyei hulladeklerak6

telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai 6s ktirnyezetv6delmi

szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.

(2) A szolg6ltat6 koteles a t5ro16 ed6nyek kiiirit6s6t szakszer[ien, az elvflrhat6

gondoss6ggal elv6gezni.

(3) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a szolg6ltat6 t6rit6smentesen kriteles

kijavitani, amennyiben a meghib6sodSs nek felr6hat6 okb6l ktivetkezik be. A

siolg1ltatonak az ebbol ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javit6s idotartamilra

maslt szemetgyiijt6 ed6nyt kell biztositania. Amennyiben a meghib6sod6s nem r6hat6

fel a szolg6ltaiOnat, a haszn6lhatatlarnbvAlt t6rol6ed6nyek javit6sa, p6t16sa, illetve

cser6je a haszn6l6t terheli.
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(4) A szolgilltat6 a rendelethatiiya al6 nem tartoz6 hullad6k (igy kiil<inosen a
vesz6lyes hullad6k, 6llati hullad6k, 6pit6si t<irmel6k,...) elsz6llit6s6t megtagadhatja.

(5) A komplex helyi ktizszolgSltat6s k<ir6ben a szolgiitat6 6s a tulajdonos k<izritti
jogviszonyt a kozszolgriltat6s ig6nybev6tel6nek t6nye hozza ldtre.

(6) Az (5) bekezd6sben meghat6ro zott jogviszony kezd6 idopontja M a nap,
amelyen a szolgSltat6 a komplex helyi kozszolgiitat6s teljesit6s6nek megkezd6s6rdl 6s
l6nyeges felt6teleir6l a tulajdonost irilsban 6rtesitette, illetve felhiv6s ki,zzdtlteleutjin
tflj5koztatta.

(7) A szolg6ltat6 akozszolg6ltat6ssal <isszefiigg6 tev6kenys6g6t mindenkor a
vonatkoz6 jogszabr{lyi el6ir6sokban foglalt mtiszaki, k6zeg6szs6gugyi 6s egy6b
felt6teleknek megfeleloen k<iteles ell6tni.

(8) A szolg6ltat6 ktiteles a tev6kenys6g6r<il a k6pvisel6-testtiletnek 6vente
besz5molni.

Az igd ny b ev evf kdte le ss i ge i

s. s.

(l) A tulajdonos k<iteles ahlztartdsdban keletkezett hullad6kot az e cdlraalkalmas szabv1ny
t6rol6ed6nyben, vagy matricris mtianyagzs6kban <isszegyiijteni, a tilrol6ed6nyt a szolg6ltat6
6ltal meg6llapitott napon, azingatlan el6 elhelyezni olyan m6don, hogy aza kozuti 6s
gyalogos forgalmat ne akad6lyozza,valamint a szem6t elsz6llit6sSt k<ivet6en a t6rol6ed6nyt a
kciztertiletrril halad6ktalanul elsziillitani.

(2) A tulajdonos k<iteles a szolgilltat6st ig6nybe venni, ezen tulmenoen a szem6t
elsz6llit5s6r6l 6s a kijekilt szem6ttelepen t<irt6no elhelyez6s6rril saj6t maga is
gondoskodhat.

(3) A szem6tgffit6 ed6nyek tiszt6ntart6s6r6l a tulajdonos k<iteles gondoskodni.

A s zo lg tiltatds r a vo n atkoui s ze r z6di s

6. S.

( I ) Az tinkorm inyzat a szolg6ltat 6val szerzod6st krjt a hullad6ks zdllitisra. A
szerzdd6snek a Polg6ri ttirv6nykdnyvben szabilyozott felt6teleken 6s felek krjlcsdn<is
tdjlkoztatdsi k<itelezetts6g6n tul tartalmaznia kell :

. a szolg6ltat6s tartalm6t, a szolgilltat6ssal ell6tott tertilet hatirait,o a szolg6ltat6 szolgiltatisi kritelezetts6geit,
o dz tinkorm6nyzatnakaszolgilltat6s megszervez6s6vel6s fenntartdsSval kapcsolatos

k<itelezetts6geit,
. a szolgSltatils dijeL

' a dij beszed6s6nek m6dj5t, az ezzelkapcsolatos adatszolgrlltat6si k<itelezetts6get,

' a dijh6tral6k eset6n a szolg6ltat6t megilletri jogokat, illetve az dnkorm inyzat
feladatait.
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(2) A szolgiiltat6nak az rinkormfnyzatlal kotdtt szerz6d1s€ben meg kell jel<ilni a

teljesit6s hely6t, idej6t, m6dj6t valamint afrzetendo dijat is, az erre vonatkoz6

miniszteri rendeletben megltatitrozottak figyelembev6tel6vel.

(3) A nem lak6s c6lj6ra szolg6l6 helyis6g, ktiztilet, int6zmeny eset6ben a

szolg6ltat6 a szem6tsz5llit6st ktilon meg6llapod6s alapj6n v6gzi.

A kiiazolgdltatds diia

7. $.

(l) A szem6tsz6llit6si szolgilltathslrt az ig6nybevev5k szolg6ltat6si dij fizetes6re

k6telesek a k<ivetkez6 elt6r6sekkel:

. magenszem6lyek tulajdonSban 6116 lak6sok eset6ben a tulajdonos mentes a dij fizet6se

al6l
. mentes tov6bb6 a mag6nszem6ly tulajdonSban l6v6 1ak6s b6rloje.

Az a) 6s b) pont szerinti mentess6gi k<irbe tartoz6k eset6ben a dij fizet6s6t az

onkormanyiat a lakoss agt6l ifivallalja, 6s a szolg6ltat6val ktit6tt k<izszolg6ltat6si

szerzod1salapj6n a szolg6ltat6 6ltal megktildott sz6mla alapj6n fizeti a ktizszolg6ltatSs

dijeL

(2) A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgSltat 6se 6rtelm6ben - a

if[.+O.S-+Z.g-aiban foglaltaknak -"gfel"l kozszolgSltat6si dij

me gdllapiths 66rt fel elo s mini szter 6vente, rend

8. S.

(1) Amennyiben az ingatlattulajdonosi, varyhaszn6lati viszonyaiban v5ltoz6s

kovetkezik be, rigy az rij tulajdonos, vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal

egyetemleger", t-dt"l"" aviitozis t6ny6t 15 napon beliil ir6sban bejelenteni a

siotgaltatorrak. A v1ltozisbejelent6s6vel egyidej:dilegazrij tulajdonos, illetve haszn6l6

6s a szol6ltat6 kozritt akozszolgilltatilsi szerzod6s l6trej<in.

(Z) Ennek a bejelent6snek a megt6tel6ig akozszolg6ltat6si dijat a kor6bbi

tulajdonosnak kell megfizetni.

e. $.

(l) A tulajdonos megtagadhatja adij megfizeteset abban az esetben, ha a

szolgtiltat6 kozszolgilltat6si kotelezetts6gdnek nem tesz eleget.

(2) Nem tagadhat6 meg a dij fizetes e az (l) bekezd6s szerint, ha a szolg6ltatot a

kozszolg6ltat6s nyujt5s6ban azidojdrfusvagy m6s elh5rithatatlan ok akadiiyozta 6s a

szolg6ltat6 az a1iaity elh6rul6s6t kovet6en a lehet6s legrtividebb id6n beliil p6tolta a

mulaszt6s6t.

10.$.
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A tulajdonost, illetve hasznSlilt a szolg6ltat6 vagy megbizottja a k6sedelembe es6st6l
sz6mitott 30 napon beliil ir6sban sz6litjafel dijfizetlsi kritelezetts6g6nek teljesit6s6re.

Zdrd ds vegles rendelkezisek

11.$.

(l) Ezen rendelet 2013. janufr I. napjhra visszamen6leges hat6llyal alkalm azand6.

(2) Jelen rendelet a kihirdet6s napjrtn l6p hatflyba.Hatdlybalep6s6vel egyidejtileg a
912002.(x1r.05.), t2t2004.(xll.16.), 10/2005.(Xr.24.), tOt2OO6. (Xt.24.), tOt2OO7. (Xr.26.),
t312008. (x[.0] .),10/2009. (XIl.0l .),6/2oto. (xl.Ol .),6/2011. (xII.01.) 6s a 7t2ot2.
(\tr.15.) sz6mri rendeletek hat6lyukat vesztik. A rendelet kihirdet6s6r iil a jegyzb gondoskodik.

Mark6c, 2013. dprilis 25.

Lantos Tam6s Dr. Markovics Bogl6rka

polgilrmester jegyzb

A rendelet kihirdetve:

Mark6c, 2013. 6prilis 30.

Dr. Markovics Bogl6rka

jegyz6


