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A HULLADEKGAZDALKODASI KoZSZOLGAI-TATASNOT-

Nagypeterd Kiizs6g Onkorm 6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
3/20f 6. (III.08.) iinkormrinyzati rendelete

A HULLADf,KGAZDALKODASI X6ZSZOT,CAT,TNTASN6I,

Narypeterd K6zs6g 6nkorm anyzat^ K6pvisel6-testiilete az Alaptiirv6ny 32. cikk (2)
bekezd6s6ben meghatr{rozott jogalkot6i hatriskiir6ben, a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tiirv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazfs alapj6n, Magyarorszig
helyi iinkorm6ntz^t^ir6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. tiirv6ny 13. S (1) bekezd6s 19.
pontjiban meghatdrozott feladatkiir6ben elj6rva, a kiirnyezet v6delm6nek dltaldnos
szabdlyair6l sz616 1995. 6vi LIII. tiirv6ny 48.9 (3) bekezd6se alapjin az Baranya Meryei
Korminyhivatal Kiirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly v6lem6ny6nek
kik6r6s6vel a kiivetkez6 rendeletet alkotja:

I. F'EJEZET
A rendelet c6lja

l.s
A rendelet c|lja,hogy ak6nisztasdg, a kdmyezetv6delem 6s a k6zeg6szs6giigyi
kdvetelm6nyeknek megfelel6en a telepiil6si hullad6kkal 6sszefligg6 kdtelez6 hell
k6zszol griltat6st szab{lyoz sa.

II. FEJEZET
A rendelet hatrllya

2.S

(1) A rendelet hatrllya Nagypeterd kozslgkdzigazgatesi teriilet6n kiil6n<isen az al6bbi
tev6kenys6gekre te{ed ki :

a) a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si tev6kenys6g vegz6s6re,

b) az ingatlanon dsszegfjtdtt lomhullad6k - kiv6ve vesz6lyes hullad6k 6s epit6si t6rmel6k -
6vente egy alkalommal, a kdzszolg6ltat6 6ltal meghatarozott helyen 6s id6pontban t6rt6n<i
gyiijt6s6re 6s elsz6llit6s6ra,

c) a telepiil6si hullad6k elkiil6nitett gy[jt6s6re.

(2) A rendelet szem6lyi hat lya az ingatlanhasznrll6ra, valamint a k6zszolg6ltat6ra kiterjed ki.

(3) A rendelet hat6lya nem terjed ki a veszelyes hullad6kra 6s a nem k6zrnrivel dsszegyr.ijtdtt
h64art6si szennyvizre.

3.S



E rendeletben hasznilt fogalmakra a Ht. 2. $ (l) bekezd6se, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolgiltatds v6gz6s6nek felteteleir6l sz6l6 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. $ (1)
bekezd6se az irinyad .

III, FEJEZET
A hullad6kgazd6lkoddsi kiizszolg{ltatds

A k6zszolg6ltat6
4.$

(1) A hullad6kgazdrllkod6si kdzszolg6ltatrist az lnkorminyzalkdzigazgathsi teriilet6n
kizar6lagosan a,,D61-Kom" D6l-Dunri,ntuli Kommuntilis Szolgriltat6 Nonprofit Korl6tolt
Felel6ss6gii Tarsasrig (a tovribbiakban: Kdzszolg6ltat6) jogosult ell6tni.

(2) A k6zszolg6ltat6 a kiizszolgdltatdst 2010. januar 1. napj6t6l 2019. december 31. napjiig
l6lja el az erlle az idolartamra az iinkormr{,nyzattal k6t6tt kdzszolgiitalisi szerzod€s alapjrfu.

A kbzszolgdltatds ig6nybev6tele
s.s

( I ) A k6zszolg6ltatrlsi szerz6d6s tartalmi elernei a Hlben meghatiirozottakon tril :

a) a k6zszolgdltatris v6gz6s6nek 6ltal6nos szabilyai,

b) a szerz6do felekjogait es ktitelezetts6gei,

c) alv6llalkoz6, teljesitesi seged ig6nybev6tel6re vonatkoz6 szabrliyok,

d) a ktizszolgiiltat6si dijra vonatkoz6 rendelkez6sek,

e) a dijh6tral6k kezeles6re vonatkoz6 szabrilyok,

f) a k6zszolg6ltat6si szerz6d6s megsziin6s6re, megszrin6s eset6n az irinyad6
elj6r6sra vonatkoz6 rendelkez6sek.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles a szervezellkdzszolgriltat6st ig6nybe venni hetente 1 (egy)
alkalommal.

(3) A hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgdltatrist ig6nybe vevri szimita a szabviinyos 110-120
literes, 80 literes vagy 60 literes hulladekgyrijt6 ed6ny haszndlata k6telez6. A 60 literes
gyrijt6ed6nyt csak a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien haszn6l6 term6szetes szem6ly
jogosult hasznrilni a jegyzo 6ltal kiadott igazol6s alapjrin.

(4) A hullad6kgyrijt6 ed6ny beszerz6s6r<il az ingatlanhasznrll6 kdteles gondoskodni.

(5) A tdbblethulladdk kizar6lag a kdzszolgdltat6t6l vis6rolt, a kdzszolg6ltat6 jelz6sdvel

ell6tott zs6kban helyezhet6 el.

(6) Az dnkorm6nyzat a hullad6k gytjt6s6re kont6nert helyezhet el hullad6kgyiijt6 ponton.

Az ingatlanhaszndl6 jogai 6s kiitelezetts6gei



6.S

(l) Az ingatlanhaszn6l6 a hullad6kgyiijt6 eddrryl az ingatlanon beliil k6teles tarolni. A
hullad6kgyijt6 eddnyt tart6san a k6zteriileten az 6nkorm6nyzat 6ltal kiadott kdzteriilet-
haszndlati enged6ly alapjan lehet.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles a hullad6kgy.rijt6 ed6nyt a hullad6k elszdllit6sa c6lj6b6l a
kdzszolg6ltat6 rlLltal megiel6lt id6pontban, a k6zteriileten a begyiijt6st v6gz6 jrirmiivel
megk<izelithetS 6s iirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett hullad6kgyujt6 ed6ny a
k6zleked6s biztons6g6t nem vesz6lyeztetheti, a k6myezetet nem szennyezheti, abban k6rt nem
tehet.

(3) A hullad6kgyiijt6 ed6nyben a hullad6kot tdmdrit6s n6lktil rigy kell elhelyezni, hogy a
hullad6kgyiijt6 ed6ny fedele z6rhat6 legyen, tartalma ne sz6r6djon, a g6pi iirit6st ne
akadfllyozza.

(4) A hullad6kgyujt6 ed6nybe tilos veszdlyes hullad6kot, valamint egyeb olyan anyagot
elhelyemi, ami vesz6lyezteti a hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6k vagy m6sok 61et6t, testi
6ps6g6t, eg6szs6g6t, illetve rirtalmatlanit6sa sor6n a kdmyezetet (ilyen kiil6n6sen a forr6
hamu, k<i-, epit6si t6rmel6k,6llati tetem, mar6, mflrgezo anyag, elektronikai hullad6k,
foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy robban6 anyag).

(5) Az ingatlanhasm6l6 kdteles gondoskodni a hullad6kgyujt6 ed6ny tisaintartrisr{r6l,
fert6tlenit6ser6l, annak rendeltet6sszeni hasm6latar6l 6s kiimyezet6nek tisztantart6sar6l.

(6) Ha a hullad6kgyiijt6 edeny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely az ed6nyben
6sszet6m6r6d6tt vagy befagyott, vagy ha az ed6nyben l6v6 hullad6kot tgy Ssszepr6selt6k,
hogy erniatt az ed 6ryl az ellirt m6don kiiiriteni nem lehet, az ingatlanhasznrll6 kdteles a

visszamaradt hulladdkot kiiiriteni 6s az ed6nyt hasm6lhat6v6 tenni.

(7) Az elhaszn6l6dott hullad6kgytijt6 ed6ny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlanhaszn6l6 k6teles
gondoskodni.

(8) A k6zszolg6ltatris ig6nybev6tel6re k6telezett ingatlanhasznrll6 a k6zszolg6.ltat6sb6l nem
vonhatja ki magdt arra hivatkoz6ssal, hogy a szolg6ltat6st a hullad6ktermel6s hiii.nydban nem,
vagy csak rdszben veszi ig6nybe.

A kiizszolgiltat6 jogai 6s k6telezetts6gei
7.S

(1) A k6zszolgiltat6 a rendelet hatilya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot e

rendeletben foglaltak szerint k6teles rendszeresen elszellitani a kijeldlt hullad6klerak6
kdzpontba, 6s annak 6rtalmatlanit6sfu6l a szakmai kdmyezetv6delmi szab6lyok szerint
gondoskodni.

(2) A kiizszolg6ltat6 k6teles a hullad6kgytijto ed6ny kiiirit6s6t kim6letesen, az elvrirhat6
gondoss6ggal v6gezni.

(3) A hullad6kgytijt6 ed6nyben okozott kirokat a kdzszolgriltat6 t6rit6smentesen k6teles
kijavitani, amennyiben a kiirokoz6s neki felr6hat6 okb6l k6vetkezik be. A kdzszolg6ltat6 a



karbantart6si munka, valamint a ja\rit6s id6tartamrira helyettesit6 hullad6kgyrijt6 ed6nyt
kdteles biztositani. Amennyiben a karokozds nem r6hat6 fel a k6zszolg6ltat6nak, a
haszn6lhatatlann6 v6lt hullad6kgyiijtd ed6ny javit6sa, p6tl6sa, illetve cser6je az
ingatlantulajdonost terheli.

(4) A k6zszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llitdsdt:

a) ha a hullad6kgyrijt<i ed6nyben a telepiil6si hullad6k kiir6be nern tartoz6 anyag keriilt
elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, epit6si t6rmel6k, 6llati tetem, mar6-, m6rgez6 anyag,
elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyildkony vagy robban6 anyag,
nagyobb terjedelmii, srilyi t6rgy, amely vesz6lyezteti a hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6
alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a gyiijt6berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa
sor6n vesz6lyezteti a k6rnyezetet);

b) ha a hullad6k nem a szabviinyos, z6rt t6rol6ed6nyben, illetve nem a kdzszolg6ltat6t6l
v6srlrolt jelzett zsii.kban kertil kihelyez6sre;

c) a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a hullad6kgyiijt6 ed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6das vesz6lye fenn6ll;

d) ha a hullad6kgyiijt6 ed6ny k6riil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akad6lyoz6
m6don tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre;

e) amennyiben a hullad6kgpijt6 ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil, az ed6nyek
matric6j6nak hirinya, vagy s6riil6se eset6n.

(5) A b6relhetS kont6ner karbantart6sdt, feltjitasdt 6s sziiks6g szerinti kicser6l6s6t kiil<in
ir6sbeli szerz6d6s alapjin a k6zsz olg6ltat6 vegz|

Lomtalanitris szabilyai
8.S

(1) A k6zszolg6ltat6 a lomhullad6k g1nijt6s6r6l 6s elsz6llitasar6l 6vente I (egy) alkalommal a
kdzszolg6ltat6s keret6ben - kiildn dij felszi,rnit6sa n6lktil - gondoskodik.

(2) A lomhullad6kot az ingatlanhaszn6l6 elszrillit6s c6lj6b6l a k6zszolgriltat6 6ltal hirdetm6ny
ttj6n el<izetesen megjel6lt helyen es id6ben helyezheti ki.

(3) A lomhullad6kot a kdzteriileten try kell elhelyezni, hogy az a jfurmii 6s gyalogos
forgalmat ne akaditlyozz4 a sz6llit6jArmii r6sz6re j6l megk6zelithet6 legyen, a z6ldteriileteket
6s a n6v6nyzetet ne kiirositsa, 6s ne jrlrjon baleset vagy kiirokozris vesz6ly6nek el6id6z6s6vel.

A kiizszolgiltatdsi dij
e.s

Az ingatlanhaszndlLnak hulladdkkzzeldsi kizszolgdltatdsi dijat nem kell fizetni, azt a
hulladikgazddlkoddsi kdzszolgriltatdsi szerzfldisben foglaltak alapjdn az dnkormdnyzat fizeti
meg a Nemzeti Hulladikgazddlkodtisi Koordiruil6 is Vagtonkezel1 Zrt. rdszire.

Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek



10.s
Gazd{lkod16 szervezetekre vonatkoz6 kiiliin szabilyok

l1.s

Gazd6lkod6 szervezet kdteles k6zvetleniil a k6zszolg6ltat6val illsbeli szerz<id6st k6tni.

iidiil6 ingatlanokra vonatkozti saj6tos szabdlyok
12.s

Az 6nkorm6nyzat k6zigazgal{si teriilet€n iidiil6itvezet nern ker[lt kialakitisra.

A teleptl6si hullad6k elkiiliinitett gyiijt6se
13.$

(1) A telepiil6si papir-, tiveg-, miianyag-, f&n- 6s z6ldhullad6kot a vegyes hullad6kt6l
elkiil6nitetten kell gytijteni.

(2) A zdldhulladdkot - amennyiben ennek kiildn gyujt6se (pl. komposztalasa) nem megoldott

- a vegyes hullad6k c6ljriLra szolgrit6 hullad6kgytijt6 ed6nybe kell gyiijteni.

(3) Az dnkormirryzatkdzigazgatAsi teriilet6n kialakitott hullad6kgytijt6 szigeten a papir-,

[veg-6s mrianyag hullad6k elkiildnitett gyrijt6se 6s elsz6llitrisa t6rit6smentes kiizszolgeltatrs

keret6ben t6rt6nik.

(4) Az elhi)lilnitetten giljt1tt hulladdk a kazszolgdltat, dltal iizemeltetett hulldddkgniitd

ponrra, hulladikg, jtd udvarba, dtvdteli helyre vagt a kizszolgdltatds kiribe tartoz,
'hulladikot 

kenl6 hulladdk:kezel1 ldtesitmdnybe is szdllithat', ds ott a jogosultnak dtadhatd

vagt kiilan gfrj tdedinyb en elhelyezhetd'

(5) A telepi)lds lakosai rdszdre iginybe vehetI hulladikudvarr6l a kizszolgdltati a helyben

siolqisos m6don is honlapjdn tdjdkoztatast nyijt. A nyina tartds rendjdt, a hulladdkudvarban

gfrjthet| egtes hulladdkolqa 6s a hulladikadvar igdnybevdteli mddjdra ds a mennyisdgi

LiatoWr Tonatkoz, tdjikoztatdst a kazszolgdltatd a honlapjdn ds a hulladdkudvarban

kizzdteszi.

(6) A k,zszolgdltatd a hulladdkudvar tizemeltetdsi szabdlyzatdban meghatdrozza a

te'rmtiszetes szemily ingatlanhaszruil| dltal a hutladikudvarban elhelyezhetd hulladdkak

mennyisdgdt. A termiszites szemdly ingatlanhaszndl1 e jogdt csak ilgt gakarolhatja, ha a

hulladikgazddlkodds i ka zs zolgiltatdsi dii dt me gfrzette.

Kdzteriileten keletkezett hullad6k ryffjt6se 6s elsz6llit{sa
14.S

(1) Aki kdzteriileten kiiztertlet-haszn6lati enged6lyhez k6t6tt olyan 6rusit6, szolg51tat6,.

kereskedelmi vagy egy6b tev6kenys6get v6gez vagy kiv6n v6gezni, amellyel dsszefligg6sben

k6zszolg6ltat6s al6 tartoz6 telepiil6si hullad6k keletkezik, kiiteles ea a k6zszolg6ltat6nak

bejelenteni 6s a k6zszolgriltat6val a k6zteriileten v6gzend6 tev6kenys6g id6taltamara,

valamint a viirhat6 hullad6k fajt6j6ra, 6sszet6tel6re 6s mennyis6g6re tekintettel szerz<id6st

kotni.



(2) A k6zteriilet rendeltet6sszeni nyilvinos haszndlata sor6n keletkez6 telepiil6si hullad6k
gyiijt6s6r6l 6s elsz6llit6s6Lr6l az 6nkorm6nyzat gondoskodik - a hullad6k v6rhat6
mennyis6g6re, a gyiijt6s m6dj6ra 6s az elszillitits gyakorisrigrira figyelemmel - kiil6n
szerz6d6sk6t6ssel.

Hullad6k jogellenes elhelyez6se, elhagy6sa, ezek jogk6vetkezm6nye
ls.s

Az ingatlanon ellen6rizetlen k6riilm6nyek k6z6tt elhelyezett, vagy elhagyott hulladdk
elsz6llit6s6ra es kezel6s6re a Ht. 61. g-6ban foglalt szabilyok ir6nyad6k.'

IV. FEJEZET
Zdrti rendelkez6sek

16.S

(1) Ez a rendelet a kihirdet6s6t k6vet6 napon l6p hatdlyba.

(2) A rendelet hat6lybal6p6s6ver egyidejiileg hat6lyrit veszti a hulladdkkezeldsi
kdzszolgdltatdsr6l sz6l6 5/2004. (VII.S.) rendelet, valamint a m6dositrisrlLr6l sz6l6 4/2012.
(lI. I 4.) dnkorm6nyzati rendelet.

(3) E rerdelet a bels5 piaci szolgdltatrisokr6l sz6l6, az Eur6pai parlament 6s Tanrics
2006/ 123 IEK irdnyelvnek val6 megfelel6st szolg6lja.

Nagypeterd, 2016. mrircius 8.

Magda J6zsef

polg6rmester

dr. Borsos Kinga

jegyzb

Zinad€k:

lgsrngt"ra K6zs6g dnkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek a hullad6kgazddlkodrisi
k6zszolg6ltat6sr6l sz6l6 3/2016. (IIL08.i dnkormrinyzati rendelet6t 2012. mrircius g-6n a
helyben szokdsos m6don kihirdettem.

dr. Borsos Kinga

jegyzb


