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Nagypeterd Kiizs6g 6nkormdn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
512004. (VII.8.) rendelete

A H ullAonxrrzplnsr xbzszorcAlrarAsn6l

Nagypeterd Kdzsdg 0nkormdnyzata Kdpviselo-testiilete (tov6bbiakban: kepviseld-
t-eyille!) a hulladdkgazd|lkodirsr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. torvdny (tov6bbiakbai: Hgtv.)
23. $-6ban kapott felhatalmazhs alapjiln az arilbbirendeletet alkotja. 

'

I. feiezet
A rendelet c6lja

1.$

A rendelet c6lja' hogy a kdztisztasdg, a kcirnyezetvddelem 6s a kcizegdszsdgtigyi
kovetelmdnyeknek megfeleloen a telepiildsi szil6rd hulladdkkal dsszeftigg6 koielezoieiyi
kozszol giilt at6st szab itly o zza.

ArrarANohffinLKEZESEK

A rendelet hat{lya
2.$

(l) A kdtelezo helyi kozszolg6ltat6s a kdzsdg eg6,szklzigazgatrisi tertilet6re kiterjed.

(2) A rendelet hatrilya.kiterjed a kozsdg teriiletdn l6v6 valamennyi ingatlan tulajdonosiira,

}i?..*i::ikdzdss6gdre, 
haszniil6j6ia, birtokos6ra, kezeloj6re (a tlouauuiutuan egyiitt:

ruraJdonos).

(3) A rendelet hatdlya nem terjed ki a veszdlyes hulladdkra 6s a folydkony hulladdkra.

(4) A kijtelez<i ktizszolg6ltat6st a tulajdonosnak nem kell azokon a bedpitetlen
ing_atlanokon- igdnybe venni, amelyeken tellprildsi szildrd hulladdk nem keletkezik ds nemgyiilemlik fel.

AKIzszoLGALrA.rAs 
"rtffi*AK RENDJE ES Mor.la, eKoZSZOLCAT,TATO rS AZ INGATTTANTULAJDONOS JOGAI ES

KOTELESSEGEI

A ktizszolg6ltat6
3.$

(l)A kdtelezo helyi kdzszolgriltat6s kdrdbe tartozo tev6kenys6get kiz1rolag akozszolg6ltat6 vdgezheti.

(2) A teleptildsi szil6td, hullad6k 
l:r.l:r_._..-_ ir6nyul6 

.,kozszolgilltat6st a krizs6gkozigazgat6si teriilet6n a Duna-Dr6va Menti nullad6(azoanoaari rrt @DMHG Kft)lritja el (a tovribbiakban: kdzszolgdltat,g. .A r.ozsej fr.tarain beliil a kdzszolg 1ltato ak0 zszolgfitat6st rends zere s en tOt"L, el I 6tn i .



A telepiil6si szilird hullad6k elszrillitdsa
4.$

(l) A telepill6si szililrd hullad6k a krizszolg|ltat6 6ltal a k6pzodds helydr6l hetente
egyszer keriil elsz6llit6sra.

(2) A telepiil6si szilArd hullad6k gyijtdse 6s elsz6llit6sra val6 6tad6sa a keletkez6
hulladdkmennyisdg 6s a gyijt6s gyakoris6ga alapjhnmeghatfirozott I 10 literes iirtartalmri,
szabv6nyos hullad6kgyrijto eddnyzetben tortdnik. A szabv6nyos gyijtotart|lyb6l minden
tulajdonos az adott ingatlanon legalAbb egyet koteles beszerezni, azt igenybe venni,
illetve haszniilni.

(3) Az egy6b szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kozszolgdltat6s vonatkozisdban a

gyrijt6tartily tipusdnak (pl kont6ner), rirtartalminak, szhminak meghathroz6sakor a

kozszolg6ltat6 6s a tulajdonos kcizotti meg6llapodils az irilnyado.

(4) A tulajdonos kdteles a kdzszolg6ltat6nak ir6sban legal6bb 3 (h6rom) nappal

kor6bban bejelenteni, ha ingatlan6n a kotelez6 kozszolg6ltatds al6 tartoz6 teleptildsi
szil6rd hullad6k mennyis6g6t jelentrisen meghalad6 mennyisdgri hulladdk keletkez6se
v6rhato.
A bejelent6s alapj6n a kdzszolg6ltat6 a megjekilt id6pontra vagy id6tartamra a telepiil6si
szil6rd hullad6k megfelelo gyfijt6s6hez, illetve elszilllithshhoz alkalmas nagyobb
tirtartalmri vagy tov6bbi gfijt6tart|lyt, illetve a hullad6k gyiijt6s6re alkalmas m6s

gytijt6eszkozt bocs6t a tulajdonos rendelkez6s6re. A kozszolgiltat6 a hulladdk
elsz6llit6sr6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l a megfllapodis szerinti dij ellen6ben gondoskodik.

(5) Tdbblethullad6k kizhr6lag a kozszolg6ltat6t6l v6s6rolt, a kdzszolgilltat6 jelzdsdvel

ell6tott zs6kokban helyezhet6 el.

(6) A telepiil6si szil6rd hullad6k gytijt6s6re szolg6l6 gyi$totartillyt a tulajdonos az

ingatlanon beltil kdteles t6rolni. A gytijt<itart6lyt tart6san a kdzteriileten az onkorm6nyzat
6ltal kiadott ktiztertilet-haszn6lati engeddly alapj 6n lehet tartani.

(7) A tulajdonos koteles a gyiijt6tart6ly,t a hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l a kozszolgdltat6

6ltal megjelolt idoben, a kOzteriileten az elsz6llit6st vdgzoj6rmrivel megkozelitheto 6s a

leiirit6sre alkalmas helyen (p1. a j6rda szdldn vagy akihelyezett gyfijt6ponton) elhelyezni.

A kihelyezett gyrijtotartilly nem akad6lyozhatja a gdpjdrmri- 6s gyalogosforgalmat, ds

elhelyezdse egyeUtent sem jdrhat baleset vagy kdrokoz6s el6id6z6sdnek vesz6lydvel.

(8) A tulajdonos kdteles a gytijt<itart6lyt szi.iksdg szerint tisztitani 6s ferttitleniteni.

(9) Ha a gyrijtotart6lyban olyan hulladdkot helyeztek el, amely dsszetdmorodott vagy

tefagyott, iit"iu. a tart6lyban 1ev6 hullad6kot irgy dsszeprdselt6k, hogy emiatt a tart6lyt

u, 
"lOirt 

technol6gi6val nem lehet iiriteni vagy a hulladdk az eddnyzetbe befagyott, a

tul aj dono s kdtele s a tartillyl. tirithetov6 tenni.

(10) Nem szabad a gyfijt6tartillybafoly6kony, forr6, m6tgezo, robban6 vagy egy6b olyan

anyagot elhelyezni, u-LtV vesielyezteti a szilllithssal foglalkoz6k vagy m6sok 6letdt, testi

6ps6g6t, eg6szs6g6t vagy az drtalmatlanitds sor6n a komyezetet.

(11) A hbztartfisi hullad6kkal kapcsolatos krizszolg6ltatds ig6nybev6tel6nek, illetoleg

ieljesit6sdnek l6nyeges felt6teleir6l, valamint a feltdtelekben bekdvetkezett v6ltoz6sokr6l
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- a viitozils bekdvetkez6se el6tt - a k<izszolg|ltat6 a tulajdonost irdsban, illetve felhivis
kdzzetetele idrin koteles drtesiteni. Ha a kozszolg6ltat6s felt6teleiben el<ire nem l6that6
okb6l kovetkezik be v6ltoz6s, a kcizszolgilltato 6rtesit6si kdtelezetts6g6nek m6s alkalmas
m6don is eleget tehet.

(12) Kdzszolgilltat6 kdteles a hullad6kgyujto ed6nyzet i.iritdsdt kim6letesen, a t6le
elv6rhat6 gondoss6ggal elvdgezni. A hulladdkgyrijti) edenyzetben okozott kiirokat a
kdzszolgiltat6 akkor koteles megt6riteni, ha a meghib6sod6s neki felr6hat6 okb6l
kovetkezett be, egy6b esetben a javitfs, p6tl6s, csere kdltsdge a tulajdonost terheli. A
kozszolg6ltat6 a karbantart6si munk6k, valamint a javitSsi munk6k elvdgz6s6nek
idotartamira hullad6kgyfjtri ed6nyzetet biztosit.

A telepiil6si szilird hullad6k elszillitrlsinak megtagadisa
s.$

(1) A k<izszolg6ltat6 megtagadhada a hullad6k elsz6llit6s6t, ha:
a) a hullad6k nem a kozszolgilltato cdlgdp6hez rendszeresitett, illetve a

kdzszolgiitato iiltal a fulaj donos rendelkezds6re bocs6tott gyrijt6tart6lyban vagy
zs6kban keriil 6tad6sra;

b) a gytijtotartily az alkalmazott g6pi tiritdsi m6dszerrel a tulajdonosnak
felr6hat6 okb6l nem ilrithet6;

c) a sz|llitilsra |tadott hulladdk az irit6s, illetve a szitllitds sor6n a szilllithst vegz6
szem6lyek dlet6ben, testi dps6gdben, egdszs6gdben, tovribb6 a jSrmriben vagy
berendezdsdben k6rt okozhat, illetve az firtalmatlanitds sor6n a kdrnvezetet
veszllyezteti,

d) €rzdkszewi 6szlel6ssel meg6llapithat6, hogy a gyijtltartilly m6rgezo, robban6,
folydkony, veszdlyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a teleptil{si szil6rd
hulladdkkal egytitt nem gytijtheto, illetve nem 6rtalmatlanithat6 vagy nem
min6siil teleptildsi szililrd hullad6knak.

(2) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott esetekben a kdzszolgiltat6 a tulajdonost
haladdktalanul drtesiti az elsziilit6s megtagad6s6nak tdny6rcll 6s ok6r6l. A tulajdonos a
me gtagadtts i okot maga kdte I es me gszi.intetni vagy me gsztintet6s 6ro I gondo skodni.
Ha a tulajdonos e kdtelezettsdg6nek a hullad6k elsz6llit6s6nak irjabb id6pontj6ig nem
tesz eleget, a k<izszolgilltat6 a tulajdonos kriltsdgdre ds feleklss6g6re a hulladdk
elsziillit6s6nak megtagad6s6ra okot ad6 kdriilm6nyt megsziinteti vagy m6ssal
megsziintetteti. Az ezzel kapcsolatban felmeriil tdbbletkoltsdgeket az rinkorm dnyzatnak
jog6ban 5ll a tulajdonossal szemben drvdnyesfteni.

A lomtalanitis
6.$

A hdztart6sban alkalmilag keletkez6, nagyobb m6rehi darabos hulladdkot, amely
szabv6nyos gyfittStartdlyban nem gytijtheto ds rendszeres gyfit6jhrattal nem sz6llithatb
(pl. nagyobb hhztartisi eszkOz, berendezdsi tdrgy, britor), szewezett <isszegytijt6sdr6l,
elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanithsir6l a klzszolgilltat6 6vente egy iitatommat
t6ritdsmentesen gondoskodik.
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(2) A lomtalanit6s id6pontj6r6l, valamint a tertileti feloszt6sr6l a kozszolg6l tat6 az
dnkorm6nyzaton keresztiil drtesiti a lakoss6got. A lomtalanit6s al6 tartoz6 hulladdkot a
tulajdonos a kdzszolgilltato 6ltal meghathiozott iddpontban helyezheti ki elsz6llitds
c6lj6b6l a hirdetmdnyben megjekilt helyre.

(3) A lomtalanit6s keretdben elsz6llftdsra kihelyezett hulladdkot rigy kell elhelyezni, hogy
az a j.6tmi- v?gy gyalogosforgalmat oe 

"uuaiia, 
a zrildtertileteliet 6s a novdnyzetet"ne

kiirosftsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy k6rokozin vesz6ly6nek el6id6z6s6vel.

A telepiil6si szilird hullad6k elhelyez6se
7.$

(1) A k<izszolg?]\at6 a krizs6g teriiletdn begytijtritt 6s elsz6llit6s c6lj6b6l 6tvett
telepiildsi szilfird hulladdkot a kijeldlt hulladdklerak6 telepen, lrugyi, a sellyei
hulladdklerak6ban helyezheti el. A kozszolgilltato koieles i'iogszaAilyi
el6ir6sokat betartva a telepiildsi szililrdhulladdk Srtalmatlanit6s6r6l gondoskodni.

(2) A hdztart6sokb6l szirmaz6 elki.ildnitetten gyrijtritt hullad6kot (szines, vegyes 6s
kartonpapir, fehdr 6s szines iiveg, textil stb.) a tulajdonos a kdzszolgilltit6 iltal
mtikddtetett lakoss6gi hulladdkgytijto udvarban ktizvetleniil is elhelyezheti.

(3) A lakossdg az I m3-n6l kevesebb mennyis egfi hiztart6si hullad6kot, illetve a
hulladdk lefed6sdre alkalmas fcjldet vagy tormel6ket saj6t jdrmtivdvel t6rit6s
n6lktil besz6llithatja a hulladdklerak6 telepre vagy a nyitvaiartiii iAon kiviil annak
b ejilrata ekitt elhelyezett nyitott gyrij t6tart6lyb an helyezheti el.

A szelektfv hullad6kgytijt6s t6mogatisa
8.$

A kdpviselo-testiilet a teleptil6si szildrd hullad6k hasznosit6sinak, i$ra haszn6lat6nak 6s
az 6rtalmatlanitand6 hulladdk mennyisdg6nek csokkent6se drdekdben t6mogatja a
szelektiv hulladdkgytijt6s elterj eszt6sdnlk rnegval6sit6s6t.

A tulajdonos teleptil6si szilfrd hullad6kkal kapcsolatos egy6b kiiteless6gei
e.$

(l) A tulajdonos koteless6ge, hogy az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba keriilt
teleptildsi szil6rd hullad6k mennyisdgdt a leheto legalacsonyabb szinten tartsa, valamint a
kornyezet szennyezds6t megelSzri k6rositilsht kizdr6, mfsok testi 6psdgdt, kiizdrzetdt, a
kdzbiztonsSgot nem veszllyeztet6 m6don gyiijtse illetve throlja annak elsz6llit6s6ig.

(2) A tulajdonos az ingatlanon telepiil6si szildrd hulladdkot nem halmozhat fel, 6,s az
ingatlanon keletkezett hullad6kot kozteriiletre nem helyezheti ki.

(3) A tulajdonos a kdtelezo kozszolg6ltatds kor6be tartozS telepiil6si szllilrd hullad6kot
elsz6llit6srakizhr6lag a kozszolg6ltat6nak adhatja 6t,6skizhrolag a kozszolgiltat6 6ltal
nyrij tott szolgdltat6st veheti igdnybe.

(4) A hilztartilsi hulladdkra vonatkoz6 kotelez<i kdzszolg6ltat6s kcir6be a fulajdonos ds a
kozszolg6ltat6 krizdtt jogviszonyt a kozszolg6ltatds ig6nybev6tel6nek tdnye, illetve a
tulajdonos mulaszt6sa eset6n a kdzszolg6ltat6nak a krizszolg6ltat6s teljesitdsdt r6utal6
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magatart6sa hozza ldtre. A teljesit6s r6utal6 magatarlisinak min6stil a k<jzszolgirltat6
rd s z 616 I a hhztartisi hul I ad6k elsz6llit6s Snak me gki s drl 6 s e.

(5) A kdtelezo kozszolgiitat6sba rijonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a ktizszolg6ltat6nak
koteles bejelenteni, hogy a kozszolg6ltat6s ig6nybev6teldre kotelezett6 vrilt.
Tulajdonosv6lt6s esetdn a bejelentdsi kcitelezettseg az fj tulajdonost terheli.

A kiizteriileten keletkez6 telepiil6si szilird hutlad6kkal
kapcsolatos kiizszolgiltatf s

10.$

(l) Aki kdztertileten ktiztertlet-hasznllati enged6lyhez kdtott olyan 6rusit6, szolg6ltat6,
kereskedelmi vagy egy6b tev6kenysdget vdgez vagy kiv6n vegezni, airellyei
osszefiiggdsben kdteleziS k6zszolg6ltat6s al6tartoz6 telepiildsi szllilrd,huliad6k keletkezik,
k6teles ezt a k6zszolgiltat6nak bejelenteni, 6s a kozszolg6ltat6val a krizteriileten
u.egzendo tevdkenys6g id6tartamira, valamint a v6rhat6 hullad6k fajthjhra, dsszet6teldre
6s mennyisdgdre figyelemmel szerz6d6st k6tni.

(2) A kdzteri.ilet rendeltet6sszeni nyilv6nos haszn6lata sorSn keletkezS telepiil6si szilhrd
hulladdk gytijt6s6rol ds elsz6llit6sdr6l az rinkorminyzat gondoskodik. Akdzteriileten
keletkeztj telepiil6si szil6rd hulladdk gytijtdsdre ds elszrillit 5s6ra az dnkorm6nyzat a
kozszolg|ltat6val - figyelemmel a hulladdk v6rhat6 mennyis6gdre, a gytijtds m6dj6ra
es az elsz6llit6s gyakorisdg6ra - ktildn szerzod6st k6t.

A kiizszolgdltatisi szerz6d6s
11.$

A k6pviselo-testtilet a kdzszolg6ltat6val kdtott k<izszolg6ltat6si szerzrjd6st a
kdp v i s e ki - te stti I e t i ti I 6 s en tdr gy alj a 6 s hat6r o zat6v al hagy j a j 6vi.

A kiizszolg 6itat6 beszf mol6si kiitelezetts 6ge
12.$

A kdzszolgilltato kcjteles a tev6kenys6g6rril a kdpviseftl-testtiletnek dvente besz6molni,
amely besz6mol6 kapcs6n a k6pvisel6-testiilet a kdzszolg6ltat6val6s a k<izszolg6ltat6ssai
kapcs o lato s tap asztalatokat 6rtdkeli.

A kiizszolg{ltatis kiitelez6 ig6nybev6tel6nek sziinetel6se
13.$

(l) Az_ingatlantulajdonos bejelentheti ir6sban, legal6bb 15 (tizen6t) nappal kor6bban a
kdzszolgaltat6s sztineteldsdre vonatkoz6 igdnydi a k6zszoig6ltat6nak,- 

^ha 
legal6bb 30

(ha,rmfnc) napig nem tart6zkodik az ingatlanon 6s emiatt nem keletkezik teleptil6si
szil6rd hullad6k.

(2) A kdzsdg teriilet6n tal6lhat6 kozteriileteken a kotelezS kdzszolg6ltatris ig6nybev6tele
nem sziineteltethetri.

A hullad6kkezel6si kiizszolgiltat6si dfj
14.$

(l) A teleptil6si szil6rd hulladdkkezeldsi 
,kozszolghltatdsi dijat az 6nkorm6nyz at teriti

meg a kdzszolg|ltat6nak, az ingatlanrulajdonosla heti egyszeri telepiil6si hullad6k



elsz6llit6s66rt kiildn d{j fi zet6si kdtelezetts6g nem terheli.

(2) A telepiildsi hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6si dfj meg6llapit6s6nak rdszletes
szab 6ly ait a 2 42 I 20 00. (XII. 2 3 . ) Korm. rendel et tartalmazza.

Szab6lys6rt6sek
ls.s

A jogellenes magatart6sokat magasabb szintti jogszab6lyok (pl. Bi.intet6 Torvdnykonyv,
Polg6ri Tdrvdnykonyv) szabillyozzirk. A komyezetvddelemmel ds a kiiztisztasiggal
kapcsolatos szab6lysdrt6seket a szab6lys6rt6sekr6l sz6l6 1999. dvi LXX. tv. 6s
v6 grehaj t6s i rendelete tartalmazza.

IV. feiezet
LAF(O nrs-nr,xnznsnr

16.$.

(1) A rendelet 2004.jri1ius 8-6n 16p hat6lyba.

(2) A rendelet hat6lyba l6p6sdvel egyidejrileg Nagypeterd Kdzsdg Onkormdnyzata
Kdpviselo-testiilet6nek hullad6kgazd|lkodisr6l s2616 312003. (II.24.) rinkorm6nyzati
rendelete hatilly 6t veszti.

Nagypeterd, 2004.jrilius 6.

Nagy J6zsefnd
polg6rmester

Kihirdet6si ziraddk.

Dr. Farag6 Agnes
helyettes krlrjegyzo
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