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Mecseknf dasd dnkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
4/201s. (V.8.)

iinkorminyzati rendelete

a hullad6kgazd6lkoddsi kbzszolgiltatds16l

A hulladik6l s2616 2012. evi CL)OO(V. ttirvCny, 35. $, 88, g. (4) bekezdCsCben kapott
felhatalmazis alapjdn, az Alaptdrvdny 32. cikk (2) bekezddsdben, valamint a MagyarorszAg
helyi rinkormdnyzatair6l szol6 2011. dvi CLXXX|X. Tv. 13. g (l) bekezdds 19.) pontjriban
meghaterozott feladatkdriben eljdrva a k6vetkez6ket rendeli el.

l Alta16nos rendelkez6sek

l. $ (l) Mecseknridasd Onkormiinyzata (a roviibbiakban: Onkormiinyzat) jelen rendelerben
foglaltak szerint hullad6kgazd6lkod6si kozszolgAltatast (a tov6bbiakban: kozszolg6ltafis) tart
fenn az ingatlanhasznri.i6knrit keletkezd teleptllisi hulladek, elkiil<tnitetten gyii:jtdft telepiil6si
hulladik, lomhullad6k rendszeres gy[jl6sdre, elsz6llitasfua ds kezeldsCre.

2. $ (l) Az Onkormrinyzat a hulladdkgazdalkodAsi kdzszolgiiltatiis elletdsdt a DdlDundnruli
Kommun6lis Szolgelrat6 Kft. (a tovebbiakban: K6zszolgelhr6) ftj6n biztositja.

(2) A K6zszolg6ltat6 tevdkenysdge kiterjed a hulladdk6l sz6l6 2012. dvi CLX)O(V. ldrv6ny
(a toviibbiakban: Ht,) 42, g (l) bekezdes6ben foglalt valamennyi feladat elletiisrfua, kivive a

Ht.42. $ (l) bekezdds d) pontj6ban foglalt feladatokar.

2. Hulladokgazddlkodisi kozszolgdltatSs tartalma

3. $ A hulladikgazd6lkodrisi kOzszolgiiltariis az aliibbiaka terled ki:
a) az ingatlarhaszndl6 vegyes hulladikanak gyiijtdsire Cs e hulladdk hulladdkkezelo
ldtesitmenyekbe val6 sz6ltitasara;

b) a termCszetes szemily ingatlanhaszniil6 ingatlaniin keletkez<t nagydarabos is a lomtalanit6s
kdrCbe vont lom hulladdk gyrijtdsCre ds e hullad6kok hulladikkezel6 ldtesftmdnyekbe val6
szilJit6sfua;

c) elkiilOnitetten gyiijtOtt telepulesi hullad6k gyiljtise, kezelise;
d) a vegyesen gyiijtiitt hullad6kok ekikezel6sdre, a nem hasznosithat6 hulladdkok
drtalrnatlanitasdra

e) hulladdkgyrijt6 szigetek milkddtetds6re.

3. A hullad6kgazddlkoddsi kdzszolgiltat:issal ell6tott reriilet hatirai

4. $ A kdzszolgdltatds Mecsekn6dasd kiizsdg k0zigazgatesi teriiletere teded ki.
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4. A kiizszolgdltat6s kdtelez6 ig6nybev6tele

5. $ (1) Az ingatlanhaszn6l6 k6leles a szervezeft ktizszolg6ltarrist ig6nybe venni.

(2) A gazddlkod6 szgrvezet ingattanhaszrAl6 a hdztart isi hulladikhoz hasonl6 hulladdk rdszdt
k6pez6 vegyes hulladdk tekinterCben kdteles a kozszolgaltatris igdnybevetetire.

(3) A kdzszolgriltatas igdnybevctelcre ktitelezett ingatlanhaszndl6 a kdzszolgiltatdsb6l nem
vonhada ki mag6t ana tortin6 hivalkodssal, hogy a szolg6ltatast nem, vagy csak reszben
veszi igdnybe.

6. $ (l) Az ingatlanhasznel6 ds a Kozszolgiiltat6 ki,zdni jogviszonyt a kdzszolg6ltatiis
igdnybevitele houa l€tre vagy az a tdny, hogy a K6zszolg6ltat6 a kdzszolgaltardst az
ingatlanhaszrAl6 riszire felajdnlja, illetve a k<izszolgdltat6s teljesir€sCre rendelkezdsre 6ll.

(2) A Kdzszolgdltat6 es az ingatlanhasmdl6 a hasznrilt gyiijtoeddnyek mdret6t is da$bszdm6t,
valamint a teljesitis helyit egyedi megillapod,sban rdgziti (a tovdbbiakban: igdnybeviteli
szqn6des).

(3) Az ingatlanlaszniil6t nem terheli az (l)-(2) bekezd6sben foglalt kdtelezensdg az olyan
beepitetlen ingatlana tekintetiben, ahol nem rart6zkodik ds hulladik sem keletkezik.

5. A kiizszolgdltat6s rendje m6dja

7. $ A hulladdk begyiiijtCsinek, elszlll(tdsdnak rendjit a Kdzszolgdltat6 hat6rozz meg,6s
an6l az ingatlanhaszn6l6t irasban tejikoztatja.

8. $ (1) A szervezett k6zszolgdltatdst igdnybe vev6k sz&n6,ra a szabv6nyos gyrijtoedCny
haszniilata kotelez6.

(2) Az tid0l6ter leten a hulladdkelszl,llit6s ktilOn szellit6si szerz6dCsben meglardrozott
feltdteleknek megfelel6en tortenik.

(3) A vegyes hullad6k gyujt6sdhez alkalmazhat6 szabviinyos gyiljt6eddny: 120 liter
ufiartaknt gyiijttieddny hetente. A gyfijt6eddnyt az ingatlanlasznal6 kOteles megv{sarolni.
Ezekt6l eltdr6 ffrtartalmt gy0jtoed6ny a Ktizsmlgaitat6r6l bdrelheto.

9. $ Alkalmilag keletkez6, a 8. $ (3) bekezddsCben engeddlyezett mennyisdget meghaladd
t0bblethulladdk gyiijt6sdre csak a K<izszolgiiltat6 azonoslt6 jelivel ellatott (emblCmris)
miianyag zsfk haszn6lhat6, a Kozszolgdltat6 csak az ilyen m6don kihelyezett tribblethulladdk
elszdllitdsdra kt tetedret6. A zsdk a Ktizszolg6ltat6t6l beszerezheto.

6. A gyiljtded6nyek hasznilata, kezel6se, elhelyez6se

10. $ (l) A telepiildsi hullad6k gyfljtisCre szolgiil6 gnijtoed6nyt a szolgAltatessal drintett
ingatlanon beltil kell t6rolni.



(2) Az ingatlanhaszn6l6 kOteles a gyiljt6eddnyeket a Kdzszolgdltat6 eltal megjelolt
id6pontbar a koaeruleten, a begyujr6st vigz6 gdpjrirmiivel megktizelithet6 es ur{tcsre
alkalmas helyen elhelyezni.

(3) A gyrijt6ediny elhelyezCse nem akad6lyozhatja a jrirmri is gyalogos forgalmat, 6s nem
jrirhat baleset vagy kiirokozis veszdly6nek el6iddzisivel.

(4) A hulladdk elszillitiisa cilj6b6l kihelyezen gy0jt6eddny fedeldnek - a kt zteriilet
szeruryezcscnek elkeriilcse drdekdben - zart 6llapotban kell lerurie. A huuadckot a
gyujt6eddnyben rigy kell ethelyezni, hogy az ed6ny mozgatiisa.kor a kdmyezet6t ne
szennyezze, tovilbb6 iiritisekor ne sz6r6djon, a gipi iiritdst ne akaddlyozza.

(5) Ha a gyiijr6edinyben olyan nedves hulladdkot helyeaek el, amely az eddnyben
osszetdmurtidotr vagy befagyott, illewe az eddnyben ldvo hulladdkot [gy osszeprdseltdk,
hogy emiatt az ed€nyl tiriteni nem lehet, az ingatlanh asutall a Ktizszol[dltat6 retirivasrta
kttteles az ed6nlr urirhet6vC, illetve hasznelhat6va tenr .

(6) Tilos a gyiijtoedenybe forydkony, m€rgez6, tiiz- 6s robbandsveszcryes anyagot, iillati
tetemet, epit€si-bonrisi rormelCket vagy egy6b olyan anyagot ilhelyezni-, amely
veszclyeaetheti a begyiijtest, a gdpjarmfl mfiszaki 6llapot6t, uz tititcst vegzo szemelyel
vagy mis szemdlyek 6letCt, testi 6psdgdt, egdszsegCt.

ll. s Az ingatlanhasznril6 koteles gondoskodni a saj6t tulajdondban tdv6 glijt6edcnyek
tisztdntart6sfu6l, fcrt6tlenitisdr6l, rendeltetdsszer0 haszn6lat6r6l, valamint lomyezerenek
tisaantandsfu6l. A bdrelt gyiijtoedcnyek fert6tlenitesdt a Kdzszolgriltat6 koteles elvdgezni.

12. $ A Koazolgeltat6t6l bdrelr gyfljt6eddnyek eset6ben a rendeltetisdtol eltir6 haszn6tat
miatt keletkezett krirt az ingatlanhaszn6l6 koteles megtdrfteni a kdr bekdvetkeztit6l szitnitotr
30 napon beliil.

7. A lomhullad6k gyffjt6se, szrillit6sa

l3' $ (l) A Kt zszolgalrar6 a lomhulladdk gnijtiscr6l ds elszdllitrisrlr6l dvenre egy alkalommal
gondoskodik.

(2) A kt azolgeltat6s keret6ben a Ktizszolgeltat6 kizar6lag a lakoss6gn6l, a h6aart6sokban
kdp.z6dott, de a szabviinyos gy jr6eddnyekben el nem hetyezhet6 nagydarabos lomhulladckot
szillitja el.

(3) A lomtalanites kererdben kdaeriiletre nem helyezhet6 ki:
a) epitdsi ds bontrisi hulladdk,
b) veszdlyes hulladCk,
c) vegyes hulladik,
d) elkilkinitetten gytijthetci papir, mtanyag- is fdmhullad6k,
e) biohulladdk (biol6giailag leboml6 nOvenyi eredetii zOldhulladdk),
f) ipari, mez6gazdavigi vagy szolg6ltarasi tevdkenyseg soran kepz6dOn
hullad6k.

14. $ (l) A lomhulladekot az ingarlanhasantir6 a K6azorg6ltat6 drtar hirdetmcny ritjan,
valamint honJapjriLn el6zetescn megjelailt helyen es id6ben helyezheti ki.



(2) A lomhulladCkot a kdztertileten rigy kell elhelyezni, hogy az a j6rmii ds gyalogos
forgalmat ne akad,,lyozza, a szillit6jarmf reszdre j6l megkdzelithet6 legyen, a zdldtertileteket
ds a ndvdnyzetel ne kirosltsa, Cs ne jrirjon baleset vagy k6rokozls veszdly€nek el<iidizisevel.

8. Elkiiliinftetten gSriijt6tt hulladdk griijt6se, szillitdsa

15. $ (l) A Kiizszolgdltat6 a telepules k6zigazgatAsi terilletdn a Ht. 39.9 (5) bekezdes szerinti
ft<itelez6) elktlltinitett gytjtCs bevezetdsdig jogosult az elktil6nitett gyrijtCst megszervezni, az
irgatladasardl6 jogosult aa igdnybe venni,

(2) Az elkiiliinitett hulladdk gy6jt6sdt a Kijzszolgiiltato:
a) hdzhoz men6 glujtdjeratokkal,
b) gyrljt6szi getek miikOdtetdsivel,
vagy ezek kombin6ci6j6val biaositja.

9. A kiizszolg6ltat6 hullad6kkczel6si kiizszolgdltat6ssal kapcsolatos
jogai 6s kiitelezettsdgei

16. $ (l) A Kiizszolgeltat6 a kdzszolg6ltat6s teljesitesdnek is ingatlanhaszn6l6 Altali
igdnybevdtel6nek - igdnybev€teli szerzcidesben nem rtlgzitett - felt6teleirol, valamint az abban

bekdvetkezet vriltozisok6l hirdetrndny ttj6n tajCkoztatdst nyujt, vagy az ingatlanhashiil6t
kdzvetlenill lr6sban Crtesiti.

(2) A kozszolg6ltatds kOr€be tartoz6 hulladik glrujtisdnek ds sziLllitasanak rendjCt (gyakorisdg,

riwonal Cs nap) a Kdzszolg6ltat6 hat&ontmeg,6s arr6l az ingatlanhaszrdl6t az ( I ) bekezdesben

meghatftozott m6don Crtesiti. Ennek keretCben a Kdzszolgaltat6 $jeko^^rja az

ingatlanhaszn6l6t a pdcsviiradi hulladdkudvaron leadhat6 hultad6kok6l, valamint a

hulladdkudvar miiLkdddsi rendjCr6l.

(3) A Ktizsmlgriltat6 jogosult felhivni az ingatlanhaszrdl6 figyelmCt az igCnybeveteli

kdtelezettsdge teljesitds6re. Amennyiben az ingatlanluszndl6 a K6zszolg6ltat6 felhiviisa
ellendre nem kOt igdnybevCteli szrrz6ddst, vagy a kdzszolgeltatds igenybe vetelirdl nem

nyilatkozik, a Kozszolgiiltat6 jogosult a kiixzolgdltatdsi dij meg6llapitdsdmdl inBatlanonkcnt I

db 120 l-es trfuol6 eddny heti egyszeri iiriteset v€lelmezni, es az ennek megfelel6
k6zszolg6ltatdsi dijat az ingattanhaszaal6k6l kdvetelni mindaddig, amig az ingatlanhaszr6lo
az igCnybevdteli szerz6ddst meg nem kO1i.

17. $ (l) A szab6lyszer[en kihelyezett g]4ijt6edenyek uritdse soren es a szillitrisb6l ered6

szennyez6dds esetCn a hulladek eltakaritasrir6l, a tertilel szennyez6dis-mentesit€sdrol,
valamint az eredeti ktimyezeti {llapot helyre6llit6s6r6l a Ktizszolgdltat6 ktiteles gondoskodni-

(3) Amennyiben a hulladdkgyujtri edinyzet a Kdzszolgdttat6nak felr6hat6 okb6l bizonltoft
m6don megs6riil, vagy hasznilhatatlannrl va.li( a Kdzszolg6ltat6 kbteles annak kijavites6r6l,
illewe cserCj616l saj6t koltsdg6n gondoskodni.

(4) A Kdzszolgdltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elszillitdsat, ha:

a) nem a Kdzszolgiiltat6 6ltal rendszeresitett gyiijtoedenyben keriil 6tadfsra, vagy



b) a szilllttura lladdkot a 10.$ (4)-(6) bekezdCseben foglaltakmegszegesevel altato felhivesara sem tettdk Urfthet6vd,
c) a gyujt6eden eaek el.

(5) A hulladdk elsziLllitisrinak (4) bekezdesben meghararozott biirmely ok miatti megtagadrisa az
ingatlanhasznril6 kozszolgalrat6si dijfizetdsi kiitelezittsdgdt nem drinti.

(6) Ameruryiben ulladCk mennyisdge rendszeresen meghaladja az
alkalmazott gyiij t, a KozszolgiltatE jogosult az ingail;)hasmatoi
az edenyzetb6vi ri nak az ingitlanhai^alO lO napo'r, Uelul koteles
eleget tenni.

szerzodisben.meghatiirozott mennyisdget meghalad6 mdretff,
szabvdryos gyiljr6edinyben, gyrijt6zsdkban kihelyJzett hulladdkot a

itja el.

10. Az ingatranhaszncr6 hunad6kkezel6si kOzszorgriltatdssar kapcsolatos jogai 6s
kOtelezetts6gei

l8' .$ -(l) Az ingatlanhaszn6r6 kOteles a szervezett kdzszolgertat6st e renderetben
meghatdrozon modon iginybe venni.

aszr616 kdteles:
oriin megfelel<i gondossaggal eljrirni annak
6ps6git, egdszsCgit is j6 kdz€rzetCt ne

zetet ne szelnyezze, a ndveny_ 6s dllawiLigot
e zavwja,

rendeletben foglaltak szerint gy-rijteni, ttfuolni,
on a Kdzszolgdltat6 rdszdre 6ladni,

t6eddny kdzeriiletr6l rdrt6n6 elszdllitrisdr6l
ap 08.00 6niig,

elki,lttnltetten, a kdmyezet
ba bevinni, ott elhelyezni,

bejelenteni, 
etkezett vdltozast a Ktizszolg6ltat6 reszdre

g) a kiizszolgriltakis dij6t megfizetni.

e soriin keletkezett teleptildsi hulladekt6l
gondoskodni.

(4) A ktizterilleten szervezett rendezvdny sorda keletkezett hulladdk taroldsfu6l, elsz6llit6srir6l
24 6rdn beliil a rendezvfiny szclezlje kriteles saj6t k0ltsCgin

19. $ (l) Az ingatlanhaszniil6 15- napon beliir koreres a Kdzszorgdrtat6nak bejerenteni, hatulajdonvriltozls, vagy egy€b ok foryldn a kdzszolgdlratiis ig6nybev6ter6re kriteiezene vilik,



vagy igdnybevdteli kdtelezettsige. megsz nik. Turajdonos vrirtozds eset6n, a bejelenrisi
k6telezettsig mindkdt (rij ds rdgi) nrlajdonost terheli,

(2) Az igdnybeviteli ktttelezetrsdg keletke#se, megsziincse a Kdzszolgdrtat6 rdszcre
igazolhat6;
a) szemdlyes bej€lentdsser, ha az egyilttesen jelenldvo kit fcl egybehangz6 nyilatkozatot tesz,
az elszamolils megtdrr6nik 6s az ig6nybevctelre k6telezett inguitanhu.;,ato - igcnybevetJ
szerz6dest megkdti, vagy
b) az ingatlanhasaMlat v6rtozdsera okot ad6, a haszndlat jogcimdt igazoro okirat
bemutat6sAva.l .

I l. A kiizszolgdltatis sziinetelese

20. $ (1) szilneteltethet6 a kozszolgiiltatds igdnybevctele a bejelentdst6l sztnitott tegfeljebb I
cv id6tanamra, ha az dndll6k6nt nyilvdntartott gyrijt6ed6nnyei rendelkez6 ingatlantra-sznato az
ingatlant 30 napMl hosszabb ideig nem hasznriija, cs a sziinetelterds vdrhit6 id6tartam6r -
legkdstibb a. sziinerelds megkezdis6t megelozo 15. napig * a Ktizszolgiiltat6nak irdsbeli
nyilatkozaftai bej elenti .

(2) A bejelentds megtdtelcre csal< a Ktizszolgdltatoval szerz6dcses jogviszonyban dll6, vagy
meghatalmazottja jogosult. A kirelmet dvente kell benyrijtani. A sztineteltetisre vonatko;o
iginybejelent6s me gism6telheto.

(3) Ha az ingatlanon a szi.ineteltetisi id6tartam lejarta elott rijb6l hulladdk keletkezik, annak
tdnyit a Kdzszolgaltat6val szerzoddtt fCI, vagy meghatalmazottja k6teles legal6bb g nappal
kor6bban a Kcizszolgriltat6nak bejelenteni.

21. $ (l) A sztlneteltetdsi k6relemben foglaltak val6srigtartalmat a Ktizszolg6ltat6 jogosult
ellen6rizni. A szi.ineteltet6s jogszer[tlen igenybevdtele eseten a Kozszolgd.ltat6 a sztiniteltetcs
kezd6 idripontjdra visszamen6leg a szuneteltetdst megvonja, a kozszolgriltatAsi dljat
p6tl6lagosan lcsszAmliuza, tovribbA jogosult kttltsdgeit drvinyesiteni. A sziinetehetds
jogszeriis6gCt az ingatlanhasanril6 a szilneteltetis id6tartimfua kibocsdtott,,0" fogyasadst
bizonyit6 kdztizemi igazoldssal igazolhatja.

(2) Amennyiben a sziinereltetes feltdtelei fenndllnak, de a szitneteltetdst az ingarlanlaszndl6
tad6s akad6lyoaat6sa, vagy Crvenyes jogcime hidnydban csak kCs6bbi id6pontban jeleni be,
az akadalyoaatiis okAnak megjeltilis6vel is az (l) bekezdCs szerinti igazoldsok ben)djtaseval
kirheti a kiizszolg6ltatds szttnetehet6sdnek ut6lagos me96llapit6sdt. Az ur6lagos sziinetelretest
a KrizszolgAltat6 legfeljebb a bejelentistol visszafeld szdmitott egy dves idotartarffa rillapitja
meg.

12. A ktzszolgiitat6ssal iisszefiiggd szem6lycs adatok kezel6se

22. S (1) E rendelet alapjrin a kozszolgdltatris igdnybeveteldre kdteles ingatlanhasznalok16l a
Kozszolga.ltat6 nyilydntartdst vezEt az aznnositlsdhoz sziiksdges adarok feltiintetdsdvel. Az
adatkezelds celja a kcizszolg6ltat6ssal dsszefii ggben az ingatlanhaszndl6 szemily6nek
megellapitasdhoz, a kdzszolgdLltat6si dij behajtdsdhoz szilksCges Cs arra alkalmas adatb6zis
lCtrehozlsa ds m(kddtetCse.



(2) Az 0rrkorrndnyzar a Kozszolgilltat6 rendelkezesere bocsdtia:
a) a ktizszolgd.ltat6s elkitiiLsrihoz sziiksdges intbrm6ci6kat.
b) a K0zszolgdltattl ker€se alapjrin a kdzszolgrilratassar dsszeiii996, a Ht-ben rtigz_itetr
szemdlyes adatokat (ingatlanhasznril6 neve, lakcime),
c) a Kdzszolg{ltat6 megkeresese arapjdm. sziiksdg eseren a dijhdtralek behajt6sa crdekiben a
belraitassal erinten ingarlanhaszndl6k egyeb adatair (sziiretdsi hery, id6. valamint anyja neve).
(3) Az Onkormtuyzat az igi.nybeverelre ktitelezenek szemdlyes adatait kizir6lag a
kdzszolgiiltatesi dij meglizetese erdekeben, a toviibbi adatokar pedig kizir6lag a dijhiiualek
rende;resdvel 0sszett996 eljiirirs cdljribol trirten6 felhaszn6Jrisra adhada rit a K<izszolg6lat6nak
ds az adatokat a Kd zsz,olglltato kiz:ir6lag ezen cdlokra haszniilhatja fel.

13. A hullad6kkezer6si kozszorgcltatisi dij megfzet6s6re vonatkozri renderkez6sek

2-l' $ (l) Az ingatlanhaszn6r6 a kozszorgaltolasi dijal rermdszeres szemery ingatranhaszniilo
eseten negyeddves. nem termiszetes szemery ingatlanlasznaro eselin az igenybevdteli
szerzcidesben meghatiirozortak szcrinr negyetrdves, vagy ha.,,i bontdsban, ut6ragosan kdleres
nregfizetni.

(2) Nem tagadhatja rneg a kdzszolg6ltatrlsi dij ntegfizetesdt
hulladikgazdd]kodiissal kapcsolatos kdrelezettsigeit nem
Kozszolg6ltato szdmdra a k6zszolgelhtdsr f.elajrinlja vagy
vonalkozo rendelkezisre ella,sdr igazolja.
(3) Nen) tagadhato meg a kdzszolgiiltatiis dijrfurak megtizetdse, ha a Krizszolg6ltat6t a
kttzszolgiiltatdssal kapcsolaros kdtelezettsdgdn€k teljesires6ben az idrfjdrds, vagy mris
elherilhatatlan ok akaddryoaa is a Kdzszorg6lrat6 az akadifly elhrirur6s6t kiiver6 ,,uJ-upon
rendkiviili gnij rdjdranal p6tolta mulasadsiit.

14. Zdrd rendelkezdsek

24. $ (l) Ez a rendelet 2015. mdjus 8, napjrtn lep harrilyba.
(2) Hat6lyrir vesni a 312007. (II.9.) sz. renderer a kriztisztasiigr6r. valamint a tclep.rdsi szirdrd
hulladdkkal kapcsoraros heryi kdzszorgaita'isr6l es annak katerezri igenybevdtererrl.

az az ingatlanhaszn6t6, aki a

teljesiti, felrdve, hogy a
a k<izszolg;iltar6s teljesitisere

'L't-- \,--r.-..\
Borka ImrenC

aljegyzi)


