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Na gyvity Kiizs6g 6nkormin yzata K6pvisel6-testtilet6n ek
5/2004. (VII.l6.) rendelete

A HULLADEKKEZELESI KOZSZOLCATTATASROL

Nagyv6ty Kcjzs6g Onkorm6n yzata KtpviselS-testi,ilete (tovibbiakban : kepviselci-testiilet)
a hullad6kgazdiilkodhsr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. t6rv6ny (tovibbiakban: Hgn.) 23. $-
6ban kapott felhatalmaz6s alapjhn az alitbbi rendeletet alkotja.

I. feiezet
A rendelet c6lja

r. $

A rendelet c6lja, hogy a kciztisztasdg, a kcSrnyezetv6delem 6s a kdzeg6szs$giigyi
kcjvetelmenyeknek megfelel6en a teleptilesi szil6rd hullad6kkal iisszeftggci kcltelezci hely
kdzszol96ltat6st szabAlyozza.

ATTaT.ANomLKEZESEK

A rendelet hatilva
2.$

(l) A k6telezci helyi kdzszolg6ltat6s a kcizs6g e1eszklzigazgatisi teriilet6re kiterjed.

(2) A rendelet hat6lya kite{'ed a kcizs6g teriilet6n l6v6 valamennyi ingatlan tulajdonos6ra,
tulajdonosi k<izdss6g6re, haszn6l6j5ra, birtokos6ra, kezel6j6re (a tovabbiakban egyi.itt:
tulajdonos).

(3) A rendelet hatdlya nem terjed ki a vesz6lyes hulladdkra 6s a foly6kony hullad6kra.

(4) A kdtelezci kcizszolg6ltat6st a tulajdonosnak nem kell azokon a be6pitetlen
ingatlanokon igenybe venni, amelyeken teleptil6si szilArd hullad6k nem keletkezik es nem
gyUlemlik fel.

III. feiezet
AKilZSZoLGALTATAS ELililS,f,NAK RENDJE ES MoDJA, A

Kd zszoLcAlraro E s AZ INGATLANT u LAJD oNo s JocA r'Ea
KdTELESSEGEI

A ktizszolgilltatf
3.$

(l)A kcitelezci helyi kcizszolgfltat6s kcir6be tartoz6 tev6kenys6get kiz1rolag a
kd zszol ghlt ato v 6 ge zh eti .

(2) A telept'il6si szil6rd hullad6k kezel6s6re irdnyul6 kiizszolgiiltatast a kcizs6g
kdzigazgatdsi terulet6n a Duna-Driva Menti Hulladeklazddlkod6si i.ft (DDMHG Kft)



l6tja el (a tovibbiakban: kdzszolgd,ltat6). A kcizs6g hatdrain beliil a kcizszolgiltato
kdzszolgAltat6st rendszeresen k<iteles ell6tni.

A telepiil6si szilfrd hullad6k elszillitrisa
4.$

(l) A telepiil6si szilard hullad6k a kdzszolg6ltat6val tdrtdnt megillapodis alapj6n a

k6pz6d6s hely6rcil kethetente egyszer kertil elsz6llitdsra.

(2) A telepiil6si szil6rd hullad6k gyiijt6se 6s elszillitisra val6 htadisa a keletkez6
hullad6kmennyis6g 6s a gytijt6s gyakorisiga alapjan meghatdrozott I l0 literes tirtartalmri,
szabvinyos hulladdkgytijtci ed6nyzetben trirtdnik. A szabvinyos gytijtcitartilyb6l minden
tulajdonos az adott ingatlanon legal6bb egyet kdteles beszerezni, azt igenybc cnni,
illetve haszn6lni.

(3) Az egy6b szilArd hullad6kkal kapcsolatos kcizszolg6ltatis vonatkoz6sdban a

gytijt6tart|ly tipusinak (pl kont6ner), r.irtartalmenak, sz6minak meghatlroz6sakor a

kdzszolgiltat6 6s a tulajdonos kdzdtti megillapodt,s az trinyado.

(4) A tulajdonos kdteles a kcizszolg6ltat6nak irisban legalibb 3 (harom) nappal
kor6bban bejelenteni, ha ingatlaniln a kdtelezri kdzszolgiltat6s ali t^rtozo telepiil6si
szilard hullad6k mennyis6get jelent6sen meghalad6 mennyis6gti hullad6k keletkezese
virhat6.
A bejelent6s alapjdn a kcizszolg6ltat6 a megjel6lt idcipontra vagy id6tartamra a teleptil6si
szilard hullad6k megfelel6 gyrijt6s6hez, illetve elszillitrisahoz alkalmas nagyobb

iirtartalmri vagy tovibbi gyiijt6tart6lyt, illetve a hullad6k gyiijt6s6re alkalmas mas

gyiijt6eszkcizt bocsit a tulajdonos rendelkez6s6re. A kdzszolgAltat6 a hullad6k
elsz6llitAsr6l 6s irtalmatlanitisdr6l a megillapodis szerinti dij ellen6ben gondoskodik.

(5) Tdbblethullad6k kizirolag a kdzszolg6ltat6t6l vis6rolt, a kdzszolg6ltat6 jelz€sevel

elldtott zs6kokban helyezhet6 el.

(6) A telepiil6si szildrd hullad6k gyiijt6s6re szolg6l6 gyiijt6tart6lyt a tulajdonos az

ingatlanon belUl kcjteles tirolni. A gyiijt6tart6lyt tart6san a kdzter0leten az <inkorminyzat
6ltal kiadott krjzteriilet-haszn6lati enged6ly alapj 6n lehet tartani.

(7) A tulajdonos kciteles a gyiijt6tart6lyt a hullad6k elszillit6sa c6lj6b6l a kcizszolg6ltat6

6ltal megjekilt id6ben, a kcizteriileten az elsz6llit6st v6gz6jirmtivel megkcizelithet6 6s a

leiiritdsre alkalmas helyen (pl. a j6rda sz6l6n vagy a kihelyezett gyiijtcSponton) elhelyezni.

A kihelyezett gyiijtcitart6ly nem akadilyozhatja a gdpjdrmii- 6s gyalogosforgalmat, 6s

elhelyez6se egy6bk6nt sem jarhat baleset vagy k6rokoz6s el6id6z6s6nek vesz6ly6vel.

(8) A tulajdonos kdteles a gyrijtcltartilyt sziiks6g szerint tisztitani 6s fertcitleniteni.

(9) Ha a gyiijt6tartilyban olyan hullad6kot helyeztek el, amely osszetcimdrtid<itt vagy

befagyott, illetve a tartAlyban lev6 hullad6kot rigy cisszepr6selt6k, hogy emiatt a tartilyt
az ellirt technol6giival nem lehet iiriteni v^gy a hulladek az edlnyzetbe befagyott, a

tulajdonos ktiteles a tart6lyt iirithet6v6 tenni.



(10) Nem szabad a gyrijtcitart6lyba folydkony, forr6, mergez6, robban6 vagy egy6b olyan
anyagot elhelyezni, amely veszllyezteti a sziilititssal foglalkoz6k vagy misok eletet, testi
eps6gdt, eg6szseg6t vagy az Artalmatlanitds sorfn a kdmyezetet.

(ll) A h6ztart6si hullad6kkal kapcsolatos kcizszolg6ltatis ig6nybev6tel6nek, illetcileg
teljesit6s6nek l6nyeges feltdteleirril, r,alamint a feltetelekben bekcivetkezett v6ltozrisokrol
- a v|ltozfls bekdvetkez6se el6tt - a kdzszolg6ltat6 a tulajdonost ir6sban, illetve felhivAs
kdzz1tltele [tj6n kciteles 6rtesiteni. Ha a kdzszolgriltatirs felt6teleiben el6re nem l6thatd
okb6l kdvetkezik be v6ltozis, a kcizszolgiltat,6 6rtesit6si kdtelezetts6g6nek m6s alkalmas
m6don is eleget tehet.

(12) Kdzszolg6ltat6 koteles a hullad6kgytijt6 eddnyzet uritdsdr kim6letesen, a t6le
elv6rhat6 gondoss6ggal elv6gezni. A hullad6kgyiijtci ed6nyzetben okozott kArokat a
ktizszolg6ltat6 akkor kciteles megtdriteni, ha a meghibdsod6s neki felr6hat6 okb6l
kdvetkezett be, egy6b esetben a javitds, p6tl6s, csere k6ltsdge a tulajdonost terheli. A
kdzszolgdltat6 a karbantartisi munk6k, valamint a javit6si munk6k elv6gz6s6nek
i dcitartamiira hu I I adekgyLij tci ed6nyzetet biztosir.

A telepiil6si szilfrd hullad6k elsz6llft6s6nak megtagadisa
s.$

(1) A kcizszolgiltat6 megtagadh atja ahulladdk elsziillit6s6t, ha:
a) a hullad6k nem a kozszolg6ltat6 c|lgdpdhez rendszeresitett, illetve a

kozszolgfitat6 6ltal a tulaj donos rendelkez6s6re bocs6tott gyiijt6tartAl yban vagy
zsikban kerul6tad6sra;

b) a gytijttitartilly az alkalmazott g6pi iirft6si m6dszerrel a tulaidonosnak
felr6hat6 okb6l nem tirithet6;

c) a sz6llit6sra Atadott hulladek az iiritds, illetve a sz6llit6s sor6n a sz6llit6st v€gz6
szemdlyek eletdben, testi eps6g6ben, eg6szseg6ben, tov6bb6 a j{rmriben vagy
berendezes6ben k6rt okozhat, illetve az irtalmatlanft6s sorin a kdrnvezetet
veszelyezteti,

d) lrzekszervi 6szlel6ssel meg6llapithat6, hogy a gyiijt6tartdly mergez6, robban6,
folydkony, vesz6lyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a teleptil6si szil6rd
hullad6kkal egytitt nem gytijthetcj, illetve nem Artalmatlanithato vagy nem
min6siil teleptilesi szilird hullad6knak.

(2) Az (l) bekezd6sben meghatdrozott esetekben a k6zszolg6ltat6 a tulajdonost
haladektalanul 6rtesiti az elszd,llitis megtagad6sanak t6ny6rcil 6s ok6r6l. A tula.jdonos a
megtagad6si okot maga koteles megsziintetni vagy megszlntet6s6rcjl gondoskodni.Ha a tulajdonos e kotelezettsdgdnek a truttaaet elsz6llit6s6nak tljabb
idtiponddig nem tesz eleget, a kdzszolgitltat6 a tulajdonos k6ltseg6re 6s
fblelcissdgEre a hulladdk elsz6llit6s6nak megtagad6s6ra okot ad6 konilm6nyt
megsztinteti vagy mdssal megsztintetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerril
tdbbl etkdl tsdgeket az dnkorm |nyzatnakj ogdban 6ll a tulaj donossal szemben
6rv6nyesiteni.



A lomtalanitis
6.$

A hAztartisban alkalmilag keletkezd, nagyobb m6retri darabos hulladekot, amely
szabviinyos gytijt6tartilyban nem gyiijthetci 6s rendszeres gytijtcij6rattal nem szillithato
(pl. nagyobb hiztart6si eszkdz, berendez6si tirgy, birtor), szervezett cisszegyfijt6s6r<il,
elszillitisAr6l 6s Artalmatlanit6sir6l a kcizszolgiltat6 6vente egy alkalommal
t6rit6smentesen gondoskodik.

(2) A lomtalanft6s idripond6r6l, valamint a teriileti felosztAsr6l a kdzszolgiitato az

dnkorm6nyzaton kereszttil 6rtesfti a lakoss6got. A lomtalanitds al6 tartoz6 hullad6kot a

tulajdonos a kcizszolgiltat6 iltal meghatirozott idcipontban helyezheti ki elsz6llitds
c6ljib6l a hirdetm6nyben megjel6lt helyre.

(3) A lomtalanitis keret6ben elszillit6sra kihelyezett hulladekot rigy kell elhelyezni, hogy
az a jirmli- vagy gyalogosforgalmat ne zavaqa, a zdldtertileteket 6s a ndvenyzetet ne

kirositsa, tovAbbi ne jiqon baleset vagy karokozis vesz6ly6nek elcjid€z6s6vel.

A telepiil6si szilird hullad6k elhelyezdse
7.$

(1) A kcizszolgiltat6 a kdzseg tertileten begyrijtcitt 6s elsz6llitfs c6ljib6l Atvett

telepiil6si szil6rd hulladdkot a kijel6lt hulladeklerak6 telepen, vagfs a sellyei
hullad6klerakdban helyezheti el. A kcizszolgiltat6 kciteles a jogszabrilyi

elciirisokat betartva a teleptilesi szil6rd hullad6k 6rtalmatlanitdsdr6l gondoskodni.

(2) A hiztart6sokb6l szirmaz6 elkiilcinitetten gyrijtdtt hullad6kot (szines, vegyes es

kartonpapir, feh6r 6s szines iiveg, textil stb.) a tulajdonos a kdzszolgiltat6 6ltal

miikddtetett lakossigi hulladekgyiijtci udvarban kdzvetlentil is elhelyezheti.

(3) A lakoss6g az I mt-n6l kevesebb mennyisdgii hiztartisi hulladekot" illetve a

hullad6k lefed6s6re alkalmas frldet vagy tdrmeldket sajit jirmiivevel t6rites

nelkiil beszillithada a hullad6klerak6 telepre vagy a nyitvatart6si id6n kivril annak

bej irata el6tt elhelyezett nyi tott gyrij ttitartdlyban helyezh eti el.

A szelektfv hullad6kgy{ijt6s timogatisa
8.$

A k€pviselci-testtilet a teleptildsi szilird hullad6k hasznosit6sdnak, iijra haszn6latAnak 6s

az frtalmatlanitand6 hulladek mennyiseg6nek csdkkent6se 6rdekdben timogatja a

szelektiv hullad6kgyiij t6s elterjesztes6nek megval6sit6sft.

A tulajdonos telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos egy6b kiiteless6gei
e.$

(l) A tulajdonos kcitelessdge, hogy az ingatlanfn keletkezo vagy birtokAba ker{llt

telepiil6si szil6rd hullacl€k mennyis6gdt a lehetrj legalacsonyabb szinten tartsa, valamint a

k6rnyezet szennyezeset megelcizcj kirositfshtkizixo, misok testi eps6get, kdzdrzet6t, a

kcizbiztonsigot nem vesz|lyeztetci m6don gytijtse illetve t6rolja annak elszAllit6s6ig.

4



(2) A tulajdonos az ingatlanon telepiil6si szilird hulladdkot nem halmozhat fel, 6s az,

ingatlanon keletkezett hulladdkot kcjztertiletre nenr helyezheti ki.

(3) A tulajdonos a kdtelezci kdzszolg6ltatiis kcir6be tartozd telepiilesi szilArd hulladekot
elszfllit6sra kizhr6lag a kcizszolg6ltat6nak adhatja 6t, 6s kizSr6lag akozszolgiltat6 6ltal
nyujtott szolg6ltatfst veheti ig6nybe,

(4) Ahhztartisi hullad6kra vonatkoz6 k<jtelez6 kdzszolg6ltatis kcir6be a tulajdonos 6s a
kcizszolg6ltat6 ktizcitt jogviszonyt a kdzszolgiltat6s igdnybevdtel6nek t6nye, illetve a

tulajdonos mulasztisa eset6n a kdzszolg6ltat6nak a krizszolg6ltat6s teljesft6s6t r6utal6
nragatartisa hozza l6tre. A teljesites r6utal6 magatart6s6nak min6siil a krizszolg|ltato
rdszdrci I a hintartisi hu I lad6k el sz6l lit6s6nak megkis6rl6se.

(5) A kcjtelezti kcizszolg6ltat6sba fjonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a krizszolgiltat6nak
kciteles bejelenteni, hogy a kcizszolgiltat6s igenybevdtel6re kotelezette v6lt,
Tulajdonosvdltds eset6n a bejelentesi kdtelezettseg az rij tulajdonost terheli.

A kiizteriileten keletkez6 teleptil6si szil6rd hullad6kkal
kapcsolatos k6zszolgriltatris

10. $

(l) Aki kcizteriileten kdztenilet-haszn6lati engedelyhez kdtdtt olyan 6rusit6, szolg6ltat6,
kereskedelmi vagy egy€b tevdkenys6get vegez vagy kivin vlgezni, amellyel
dsszefiigg6sben kcitelez6 kozszolg6ltatfs alh tartoz6 telepiilEsi szil6rd truttaOet keletkezik,
ktiteles ezt a kdzszolgiiltat6nak bejelenteni, 6s a kozszolgliltat6val a k6zteriileten
v€gzendd tev6kenys6g idijtartamfra, valamint a vdrhat6 hullad6k fajti$6ra, rjsszet6tel6re
es mennyis 6g6re fi gyelemmel szerzcjd6st kcitni.

(2) A kiSzteriilet rendeltet6sszeni nyilvinos haszndlata sor6n keletkez6 teleptil6si szil6rtl
hulladek gytijtes6rcil 6s elszdllitdsir6l az cinkorm hnyzat gondoskodik. A k6zteriileten
keletkezci telepril6si szil6rd hullad6k gytijtds6re 6s elszdllit 6stra az cinkorm6nyzat a
kcizszolgiltat6val - figyelernmel a hullad6k v6rhat6 mennyis6g6re, a gyiijt6s *bO3aru
es az elsz6llit6s gyakorisSgira- ktildn szerz6d6st kcjt.

A kiizszolgiltatisi szerz6d6s
ll.$

A k6pviselci-testiilet a kcizszolgiltat6val kdtdtt kcizszolgaltat6si szerz6d6,st a
k6pvisel6-testtileti tildsen t6rgyalj a 6s hat6rozatAval hagyj a j 6v6.

A kOzszo196ltat6 beszdmol6si kiitelezetts6ge
12.$

A kdzszolgriltat6 kcjteles a tev6kenys6g6r6l a kepviselci-testtiletnek 6vente besziimolni,
amely besz6mo16 kapcs6n a kdpvisel6-testiilet a kdzszolg6ltat6val 6s a kcizszolg6ltat6ssal
kapcsolatos tapasztal atokat 6rt6keli.



A kOzszolglltatis kiitelez6 ig6nybev6tel6nek sziinetel6se
13.$

(l) Az ingatlantulajdonos bejelentheti ir6sban, legalfbb i5 (tizen6t) nappal koribban a

kcizszolgdltatAs sziinetel6sdre vonatkoz6 ig6ny6t a kozszolg6ltat6nak, ha legal6bb 30

(harminc) napig nem tart6zkodik az ingatlanon 6s emiatt nem keletkezik telepi.il6si
szilird hullad6k.

(2) A kdzs6g teriilet6n tal6lhat6 kdzteriileteken a kcitelez6 kcizszolgiltatis ig6nybev6tele
nem sziineteltethetri.

A hullad6kkezel6si kiizszolglltattsi dij
14.$

(1) A telep0l6si szil6rd hullad6kkezel6si kdzszolg6ltatrisi dijat az 6nkorminyzat teriti
meg a kcizszolgAltat6nak, az ingatlantulajdonost a kdthetenk6nti teleptilesi hulladek

elszdllitis66rt ktildn dijfizet6si kdtelezetts6g nem terheli.

(2) A telepril6si hulladdkkezelesi kdzszolg6ltatisi dij meg6llapit6s6nak reszletes

szab6lyait a 242/2000. (XII.2 3 .) Korm. rendelet tartalmazza.

Szabrilvs6rt6sek
r"s.s

A jogellenes magatartisokat magasabb szintri jogszabdlyok (pl. Btintet6 Torv6nyk6nyv,

Polg{ri Trirvenykcinyv) szabiiyozz6k. A kdmyezetv6delemmel 6s a k6ztisztas6ggal

kapcsolatos szab6lys6rt6seket a szab6lys6rt6sekr6l sz6l6 1999. 6vi LXIX. tv. 6s

v6grehaj t6si rendelete tartalmazza.

IV. feiezet
zAno nffiffinzfsnx

16.$.

(1) A rendelet 2004.jrilius l6-en l6p hatilyba.

(2) A rendelet hat6lyba l6p6s6vel egyidejtileg Nagyvity K6zs6g Onkorm6nyzata

K6pvisel6-testtilet6nek hullad6kgazd6lkoddsr6l sz6l6 4DA$. (IX,15.) cinkorm6nyzati

rendelete hathlyift veszti.

Nagyv6ty, 2004.jrilius I 5.

Kis-T6th KAlmAn
polg6rmester

Dr. Farag6 Agttes''
helyettes ktirjegyzci
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