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Martonfa Kiizs6g Kdpvisel6-testiilet6nek 8/2014 (xII. 15.)
rendelete

Marto nra Kiizs 69 xopni, l#ili$"'#,i:iltn o, o (xu. l s.) rend erete
a telepii16si hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgiltat{s16l

Martonfa 6nkorm{nyzat K6pvisel6-testiilet6nek 8/2014.(XII.15.) rendelete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos ktizszolgfltatfs16l

Martonfa Kcizs6g Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. torvdny 88. $ (4) bekezdds a), b), d) pontjiban kapott felhatalmaz6s alapj6n, a
Magyarorszhghelyi onkorm6nyzatair6l sz6lo 2011. 6vi CLXXXX. trirvdny 13.$ (1) bekezd6s
19. pontja szerinti feladatkor6ben elj6rva a kdvetkezoket rendeli el:

Hullad6kgazdf lkodisi kiizszolgf ltatf s

l. $ (1) Martonfa Kozsdg Onkormiinyzata (a tov6bbiakban: dnkorminyzat) e
rendeletben foglaltak szerint hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6it (a
tovrlbbiakban: k<izszolg6ltat6s) szervez ds tart fenn.

(2) A kdzszolg6ltatiis kiterjed a teleptildsi hulladdk rendszeres gytijt6sdre,
elsz6l I it6s6r a, Srtalmatlan itds6ra 6s kezel6sdre.

(3) Martonfa Kdzsdg kdzigazgat6si teruletdn a telepiildsi hulladdkkal kapcsolatos
kotelez6 helyi kdzszolgriltatrls teljesit6sdre jogosult kiizszolgfitat6 (a toviibbiakban:
K6zszolg6"ltat6) : Ddlkom Nonprofi t Kft.

A rendelet hatdlya

, 
2. $ A rendelet hat6lya az Martonfa Kdzs6g kozigazgat6si teriiletdn ldvrj ingatlanokra

es

azok tulajdonosaira terjed ki.

3'$ Az ingatlantulajdonos - kivdve a tulajdon6t kepez| bedpitetlen ingatlan (telek)
esetdn
jogosult 6s ktiteles a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatiist ig6nybe venni.

A kiizszolgfltatfs ig6nybev6ter6nek m6dja 6s felt6telei

4. $ (l\ Az ingatlantulajdonos ds a Kcizszolgdltat6 k6z6tti jogviszony - amely
alapj6n a Kdzszolgilltat6 6ltal biztositott kozszolgfitatilst a) ingatlantutajdonos
igdnybe veszi kezdo id<ipontja az a nap, amikor a K6zszolg6liat6 a
ktizszolg6ltatris teljesitds6nek megkezddsdr6l ds l6nyeges felt6teleiro I az
ingatlantulajdonost ir6sban drtesitette, vagy - ennek nianlaUan - amikort6l a
kdzszolg6ltat6s igdnybe vdtel6nek lehet6sdge az ingatlantulajdonos sz6m6ra
rendelkezdsre 6ll.

(2) A Kozszolgitltat6 ds az ingatlanrulajdonos ir6sban kozszolgilltat6si
szerzcidest kot egymrissal a kcizszolgdltat6s igdnybe v6teldre. A szerzrid6s
megkdtdsdnek elmarad6sa vagy kdsobbi megkcit6ie azonban nem befolyiisolja a



b.

c.

d.

kdzszolg6ltat6s (l) bekezd6sben emlitett - szerzodlsk<jtdst6l fiiggetlen - kezdo
idSpond6t. A szerzodlskdtds b6rmilyen okb6l tortdno elmarad6sa nem mentesiti az

ingatlantulajdonost a kozszolgdltat6s k<itelez6 igdnybev6tele ds a dijfizetds
teljesitdse al6l.

(3 ) A kdzszo lg6ltat6s i szerzodd s tartalmazza kiiltinri sen :

a Kozszolg6ltat6 megnevez6sdt, sz6khelydt, telephely6t, ad6szhmht, szhmlavezeto
p lnzintdzet6nek nevdt, sz6mlasz6m6t, kdrnyezetv d delm i azono s it6 adatai t,

a kozszolgiltat6st i gdnyb e vevo in gatlantu I aj dono s adatait;

a kdzszolg6ltat6si hely cim6t,
a kozszolgilltathshoz ig6nybe vett hulladdkgfijt6 eddny tirm6rtdk6t, darabszhmht,

tipus6t,
a kdzszolg6ltat6s dij6t.

5. $ (1) A kozszolg6ltatis felt6teleiben bek<jvetkez6 v6ltoz6sokr6l a

Kozszolg6ltat6 az ingatlantulajdonost - a viitoz6s bekovetkez6se elott legal6bb

tizendt nappal - 6rtesiti.
(2) A hullad6k gytijt6s6nek, elszdllitis6nak e rendelet 6s a kozszolg6ltat6si

szerzodls alapjin meghatirozott rendj6t - az ingatlantulajdonosn6l keletkezo

hullad6kmennyis6g figyelembevdteldvel - a K<izszolg6ltat6 hatSrozza meg ds arr6l

az ingatlantulajdonost ir6sban 6rtesiti.

6. $ Az i.idtil6ingatlanok 6s idolegesen haszn6lt

hullad6kgazd6lkoddsi kcizszolg6ltat6si dij az

meghatirozott dves dij 50%-a.

A K0zszol ghltat6 j o gai 6s kiitelezetts6gei

ingatlanok tulajdonosai 6ltal fizetendo
6lland6 lak6ingatlan tulajdonos6ra

7. $ A K6zszolg6ltatS az e rendeletben eloirt szab6lyok szerint a rendelet hatillya al6

tartoz5 ingatlanokon ke letkezett hul lad6kot rendszere s en el szil I itj a.

8. $ (1) A KozszolgSltat6 a gytijtoed6ny kii.irit6s6t kim6letesen, az elvithato

gondoss6ggal koteles v egezn|
(2) A gytijt6eddnyben okozott kert a Kozszolgilltat6 - ha a kdrokozfs neki

felr6hato okb6f kovetkezett be tdrit6smentesen koteles kijavitani. A
K6zszolg6ltat6 az ebbol eredo javit6si munka id6tartam6ra helyettesito

gytijtoea?nyt biztosit. Ha a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a Ktizszolg6ltat6nak, a

haszn6lhatatlann6 v6lt gytijtded6ny javit6sa, p6tl6sa, illetve cserdje az

ingatlantulaj donost terheli.

9. $ (l) A Kozszolgiltat6 a kdzszolgliltat6ssal tisszefiigg6 szemdlyes adatok

kezel6s6re csak a c6l megval6sul6s6hoz sztiks6ges m6rtdkben 6s ideig jogosult.

(2) A Kozszolgiltat6 koteles gondoskodni az illtala kezelt adatok

biztons6gd16l. Az adatokat vddeni koteles kiiltjnosen a jogosulatlan hozz|feres,

megv6ltoztatas, nyilv6nossigra hoz6s vagy torlds, illet6leg sdriil6s vagy

megsemmisiilds ellen.



(3) A Kozszolg6ltat6 a kozszolgiitat6ssal 6sszefiigg6 szem6lyes adatokat
csak az ingatlanfulajdonos azonosit6sfra, jogszabillyban eloirt adatszolg6ltat6sra,
hat6s6gi ellen6rz6sek vdgrehajt6sival kapcsolatos feladatok ellfuthsira, szhml6z6sra,
post6z6sra, kozszolgilltat6si dij-h6tral6kok behajt6sira hasznilhatja fel.

(4) A K<izszolgdltat6 nem jogosult az illtala kezelt - a kdzszolg6ltat6ssal
6s szefiig gri - szemd lyes adatok nyilv6no s s 69r a hozatalfur a.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

10. $ Az ingatlantulajdonost nem terheli a kdzszolg6ltat6si dij-fizet6si kotelezetts6g a
tulaj don6ban l6vo bedpitetlen ingatlan (telek) tekintet6ben.

I 1. $ Az ingatlantulajdonos a Kozszolg6ltat6nak nyolc napon beliil k<iteles bejelenteni, ha
tulajdonosviltozils vagy egydb ok miatt a kOzszolg6ltatds ig6nybev6tel6re kotelezettd
v6lik.

12. $ Az ingatlantulajdonos azilltala fajta 6s jelleg szerint elkiilonitett telepiildsi - feh6r 6s
szines tiveg, papir, mtianyag-palack - hulladdkot szdtv6logatva, a hullad6kgyrijt6

pontokon tal6lhat6 gyijtSed6nyekbe helyezi el.

A hullad6ksz6llit6s rendje

13. $ A hullad6k gyiijtds6nek 6s elsz6llit6s6nak rendj6t 6s gyakorisdg6t e rendelet
hathrozza meg. A Kozszolgdltat6 jogosult az ritvonal 6s a rendeletben meghat6rozoff
kotelezri sz6llit6si napok mellett a napi vagy a heti idrlpontok meghathrozisfura. Ha az
ritvonal 6s az id6pont vSltozik, arr6l a Kdzszolgdltat6 az ingatlantulajdonosokat
6rtesiti.

14. $ A Kdzszolg6ltat6 a hullad6k elsz6llit6srlt hetente egy alkalommal, a hullad6kfajt6k
6tvdtel6re alkalmas fel6pitm6nnyel rendelk ez6 gepjdrmtivel v6 gzi.

A hulladdkgyiijt6 ed6ny rendelkez6sre bocsitfsa

15. $ (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba keriilt
telepiil6si hulladdkot a komyezet szennyezds6t megeloz6,kilrositixiltkizir6 m6don
gyujti ds ahhoz a Kozszolgilltat6 sz6llit6eszkdzlhez rendszeresitett gyrijt6eddnyt
veszi igdnybe.

(2) A gytijtoed6nyt az ingatlantulajdonos a Kdzszolg6ltat6t6t is
megv6s6rolhada.

(3) A hullad6k elszfllitilshra, illetve elsz6llitisra val6 el<ik6szitds6re:

szabv6nyositott, azonosit6 chippel vagy matric6val ell6tott 60, 80, I 10, 120, 240 vagy
770 literes gytijtoed6nyt,
szabv6nyositott, azonosit6 chippel vagy matric6val ell6tott 1.1 m3,3 m3 vagy 5
m3 rirmdrtdkti gyrijt6ed6nyt kell alkalmazni.

a.



(4) A gytijt6ed6nyekhez tartoz6 azonosit6 chipet a Kdzszolg|ltat6
tdrit6smente s en b o c s 6tj a az ingatlantulaj dono s rendelkezd s dre

(5) Ha az ingatlanon keletkez6 hulladdk mennyis6ge meghaladja a (3)
bekezd6sben meghat6rozott gyiijt5ed6nyek tirtartalm6t, a Kozszolg|ltat6 * az

ingatlantulajdonos 6ltal v6s6rolt, a K<izszolgilltat6 6ltal a tribblethulladdk
risszegyiijtdsdre rendszeresitett, jel6lt hullad6kgyrijt6 zs6kban kihelyezett
hulladdkot is elszillitja. Ennek tobbletdijdt az ingatlantulajdonos a hulladdkgyijtci
zs6k megv6s6rl6s6val frzeti meg.

16. $ (1) Az ingatlantulajdonos a hullad6kgytijto ed6nyeket a hullad6k elszilllithsa
c6lj6b6l az ingatlana el<itti krizteriileten, a gyrijt6st vegz6 gdpj6rmrivel
megkdzelithetri 6s iirit6sre alkalmas helyen kciteles elhelyezi. A gyrijtried6nyt
legkor6bban a sz6llit6si napot megel6z6 napon 18 6rit6l lehet elhelyezni a

k<iztertiletre, kiv6ve a tart6san engeddlyezett elhelyez6st.
(2) Az ingatlantulajdonos a gyrijt6eddnyt rigy koteles elhelyezni a

k<izteriileten, hogy az edlny fedele - a kozteriilet szennyez6sdnek elkertil6se
6rdek6ben - lecsukott 6llapotban legyen. A hullad6kot az ingatlantulajdonos a
gytijt6ed6nybe irgy kdteles beletenni, hogy az az eddny mozgat6sakor ds i.iritdsekor
ne sz6r6djon ki, valamint a g6pi tirit6st ne akadillyozza.

(3) A k<izteriileten elhelyezett gyrijt6eddnyb6l hulladdk nem veheto ki 6s

abban senki nem v6logathat.
(4) Az ingatlantulajdonos rigy koteles elhelyezni a gyrijt6eddnyt, hogy az ne

akadillyozza a j6rmii- 6s gyalogosforgalmat 6s ne j6rjon baleset vagy k6rokoz6s
vesz6ly6vel.

17. $ (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gffitoed6ny tiszt6ntart6s6r6l,
fertotlenitds6r6l, rendeltetdsszeni haszn|latitr6l 6s az annak kcirnyezetdben l6v6
ter0let tisztintartilsdr 61.

(2) Ha a gytijt6ed6nyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az
ed6nyben <isszetom<jrtidott vagy befagyott, illetve az edenyben l6v6 hulladdkot rigy
dsszepr6selt6k, hogy emiatt az ed5nyt nem lehet kiiiriteni, az ingatlantulajdonos az
eddnyt iirithet6vd, i lletve haszn6lhat6 v 6 teszi.

(3) Az ingatlantulajdonos a gytijt6eddnybe folydkony, mdrgezo, triz- es

robbandsveszdlyes anyagot, 6llati tetemet vagy egydb olyan anyagot nem helyezhet
el, amely vesz1lyeztetheti a gyrijtdst, iirit6st vegzo szem6lyek vagy m6s szemdlyek
6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szsdgdt vagy vagyon6t.

18. $ (l) A hulladdk gyrijt6sdvel <isszefiiggo, az ingatlantulajdonos hib6j6b6l keletkez6
szennyez6s eset6n az ingatlan tulajdonosa a szennyezett teriiletet kdteles megtisztitani
6s fert6tleniteni.

Az elkiiliinftetten gyiijtiitt hullad6k elhelyez6se

19. $ (1) Az ingatlantulajdonos a telepiil6si hullad6k m6s 6sszetev6it6l fajta 6s

jelleg szerint elkiil<initetten gytijtOtt papirt, feh6r 6s szines iiveget, mtianyag-



palackot a Kdzszolg6ltat6 6ltal mrikodtetett hullad6kgytijt6 pontokon, a hulladdkok
fajta 6s jelleg szerinti elktil<initds6re szolg6l6 gyrijt6eddnyekben helyezi el.

(2) A hullad6kot az ingatlantulajdonos a kijel<ilt helyen - a Kozszolgilltat6
eltiir6saira is tekintettel - irgy helyezi el, hogy az mis hulladdkfajt6val ne
keveredjen 6s a kdrnyezetet ne szennyezze.

(3) Az elktildnftetten gyrijtdtt hulladdk elhelyez6sdre szolg6l6 szabv6nyos
gytijtoeddnyek elhelyezds6r6l, az eddnyek flritdsdrol, karbantartis6r6l ds
fert6tlenit6sdr6l a K0zszolg6ltat6, a gyrijt6eddnyek, gyiijt6szigetek 6s k<irnyezetiik
tiszthntarths6r6l, h6- 6s sikoss6g-mentesitdsdr6l az onkormAnyzatgondoskodik.

(4) A gytijt6pontokon elhelyezett hulladdk el6kezeldsdnil a Kdzszolgiitat6
gondoskodik. A hulladdkg).r.ijt6 pontokon elhelyezett gyiijtoeddnyek tiritdsdt, a
hullad6k v5'logatisht 6s kezel6sdt a K6zszolg6ltat6 vegzi.

Nem rendszeres kiizszolgfltatis

20.gAlomtalanit6skdrdbe
elsz6llit6shr6l ds 6rtalmatlan itishrol,
kdt alakalommal a kozszolg6ltat6s
gondoskodik. Ennek lebonyolit6sa
6rtesit6se a Kozszolg 6ltat6 feladata.

ZARO RENDELKEZNSNT

Hatilybal6p6s

Bosnyak Andrds
polgdrmester

tartoz6 nagydarabos hullad6k gyiijt6s6rril,
valamint a zrildhullad6k elszrillitds6r6l 6vente
keret6ben - ktildn dij felsz6mitdsa ndlkiil -
ds megszervez6se, az ingatlantulajdonosok

Dr. Fenyvesi Jdnos
jegyz6

21. $ (1) Ez a rendelet20L5.janu6r l. napj6n ldp hat6lyba.

2. Hatillyitveszti Martonfa Kdzs6g OnkormSnyzat Kdpvisekj-tesftilet6nek a
kciztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi
ktizszolg6ltat6sr6l 6s annak kritelez6 ig6nybevdtel6r<il szOtO SlZOtl.(X[i.) rendelete.

Zdraddk

A rendeletet a kdpviseld-testiiret 2014. december 9-ei i)ldsdnfogadta el.
Kihirdetve: 2014. december I5-en.



Dr. Fenyvesi Jdnos
jegtzd


