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Nyugotszenterzs6bet Kiizs6g 6nkormdn yzata K6pviselGtestiilet€nek
412004. (WI.l 9.) rendelete

A Hu LLA nfrcxg znln sr xbzszorcAlrarAs nol

Nyugotszenterzs6bet Kcizseg 0nkorm6nyzata K6pviselci-testtilete (tov6bbiakban:
kdpviselStesttilet) a hullad6kgazdilkoddsr6l sz6l6 2000. 6vi XLm. tcirv6ny
(tov6bbiakban: Hgrv.) 23. $-6ban kapott felhatalmaz6s alapjin az alilbbi rendeletet
alkotja.

o,ffiu,;"
r. $

A rendelet c6lja, hogy a kciztisztasdg, a kcimyezetvedelem 6s a kcizegeszs6gi.igyi
ktivetelmenyeknek megfelelcien a teleptil6si sziliird hulladdkkal risszefi1gg6 kcttelez<i hJyi
kcizszolgiltat6st szab6lyozza.

A r r^.rAN"hffi1 L KE zt s E K

A rendelet hatilva
2.$

(l ) A kcitelezd helyi kcizszolgiiltatis a kcizseg egdsz kdzigazgat6,si teriilet6re kiterjed.

(2) A rendelet hatAlya kiterjed a kcizsdg teriilet6n l6v6 valamennyi ingatlan tulajdonos6ra,
tulajdonosi k6zciss6g6re, haszn6l6jira, birtokosira, kezelcij6re (a tov6bbiakban egyutt:
tulajdonos).

(3) A rendelet hatrllya nem terjed ki a vesz6lyes hullad6kra es a foly6kopy hullad6kra.

(4) A kcitelezcj kcizszolg6ltat6st a tulajdonosnak nem kell azokon a be6pitetlen
ingatlanokon ig€nybe venni, amelyeken teleptildsi szilhrd hulladdk nem keletkezik 6s nem
gyulemlik fel.

llI. feieze.t
A KozszoLcALTATAs nrJlnTEFr.AK RENDJE Es ruoDJA, A
KOZSZOLCATT,qTO ES AZ INGATL.ANTULAJDONOS JOGAI Es

KOTELESSfcTT

A kdzszolgiltat6
3.$

(l )A kcjtelez6 helyi kcizszolg6ltat6s k6r6be tarroz6
kcizszol96ltat6 v6gezheti.

tev6kenysdget kizilrolag a

(2) A telep{il6si szil6rd hulladek kezel6s6re irdnyul6 kcizszol96ltat6st a kcizs6g
kdzigazgat6si tertileten a Duna-Dr6va Menti l"lullad6kgazd6lkod6si Kft (DDMHG Kft)



l6tja el (a tovdbbiakban: kozszolgdltat6). A kcizs6g hatArain behil a kcizszolg6ltat6 a
kdzszolgiltat6st rendszeresen kciteles ell6tni.

A telepiil6si szilird hullad6k elszillftisa
4.S

(1) A teleptil6si szil6rd hullad6k a kcizszolgiltat6 iltal a k6pz6d6s helydrcil hetente
egyszer keriil elszAllitdsra.

(2) A telepiildsi szilard hullad6k gyiijt6se 6s elszillitisra val6 iitad6sa a keletkezci
hullad6kmennyis6g 6s a gytijtds gyakoris6ga alapj6n meghatirozott 110 literes tirtartalmt,
szabv6nyos hullad6kgytijtd ed6nyzetben trjrt6nik. A szabvfnyos gyrijt6tartilyb6l minden
tulajdonos az adott ingatlanon legalibb egyet kdteles beszerezni, azt igenybe venni,
illetve haszn6lni.

(3) Az egy6b szilird hullad6kkal kapcsolatos kcizszolgiltatds vonatkozisfban a

gyiijt6tart6ly tipus6nak (pl kont6ner), tirtartalmdnak, szim6nak meghatiroz6sakor a
kdzszolgAltat6 6s a tulajdonos kcizcitti meg6llapod6s az irinyad6.

(4) A tulajdonos kciteles a kozszolgiltat6nak irAsban legalAbb 3 (h6rom) nappal
koribban bejelenteni, ha ingatlan6n a kritelez6 kcizszolgiltatfs ali tartoz6 teleptil6si
szilard hulladdk mennyis6g6t jelentrisen meghalad6 mennyis6gri hullad6k keletkez6se
vdrhat6.
A bejelentds alapjin a krizszolgiltat6 a megfekilt idripontra vagy idcitartamra a telepi.ildsi
szilird hullad6k megfelel6 gyrijt6s6hez, illetve elszillitisihoz alkalmas nagyobb
iirtartalmri vagy tov6bbi gyiijt6tartilyt, illetve a hullad6k gyrijt6s6re alkalmas m6s

gyiijtcieszkdzt bocsit a tulajdonos rendelkez6sdre. A kcizszolgiltat6 a hullad6k
elszillitAsr6l 6s irtalmatlanitisiir6l a megillapodis szerinti dij ellen6ben gondoskodik.

(5) Tcibblethullad6k kizAr6lag a kcizszolgdltat6t6l visirolt, a kcizszolgdltat6 jelz6s6vel

ell6tott zsAkokban helyezhetd el.

(6) A telepiildsi szilArd hullad6k gyiijt6s6re szolgil6 gyiijt6tartAlyt a tulajdonos az

ingatlanon beliil kciteles tArolni. A gyiijt6tart6ly tart6san a ktiztertileten az onkormdnyzat
Altal kiadott krizterfllet-hasznilati enged6ly alapj in lehet tartani.

(7) A tulajdonos kdteles a gyiijt6tarthlyt a hullad6k elszillitAsa c6lj6b6l a kcizszolgiltat6
6ltal megjelcilt idciben, a kciztertileten az elszillitAst vdgzojirmtivel megkcizelithetci 6s a

leiirit6sre alkalmas helyen (pl. a jarda sz6l6n va1y a kihelyezett gyrijtciponton) elhelyezni.

A kihelyezett gyiijt6tartilly nem akad6lyozhatja a g6pjArmii- 6s gyalogosforgalmat, 6s

elhelyez6se egydbk6nt sem jirhat baleset vagy kirokozis el6id6z6s6nek vesz6ly6vel.

(8) A tulajdonos k<lteles a gyiijtdtartAlyt sziiksdg szerint tisztitani 6s fert6tleniteni.

(9) Ha a gyiijtcitartilyban olyan hulladdkot helyeztek el, amely cisszet6mcircidcitt vagy

befagyott, illetve a tartilyban lev6 hullad6kot rigy tisszepr6selt6k, hogy emiatt a tartflyt
az eloirt technol6giival nem lehet tiriteni v^gy a hullad6k az edlnyzetbe befagyott, a

tulajdonos kdteles a tartiilyt iirithet6v6 tenni.



(10) Nem szabad a gytijttitartilyba fblyekony, forr6, mdrgezci, robban6 vagy egy6b olyan
anyagot elhelyezni, amely veszdlyezteti a szAllitissal foglalkoz6k vagy masot 6let6t, testi
6ps6g6t, egeszseg€t vagy az irtalmatlanit6s sorin a kdmyezetet.

(ll) A hdztartfsi hullad6kkal kapcsolatos kcizszolgiltatds igdnybev6tel6nek, illet6leg
teljesit6s6nek l6nyeges feltdteleircil, valamint a feltdtelekben bekcivetkezett vdltoz,sokr6l* a v|ltozirs bekdvetkezdse el6tt * a kcizszolg6ltatd a tulajdonost irisban, illetve felhivis
kozz6tttele ridan ktiteles ertesiteni. Ha a kdzszolgriltatis felteteleiben elcire nem l6that6
okb6l kcivetkezik be villtoz6s, a kcizszolgiltat6 6rtesit6si kcitelezetts6g6nek m6s alkalmas
m6don is eleget tehet.

(12) Kcizszolgiltat6 kciteles a hulladekgytijt6 ed6nyzet i.irftesdt kim6letesen, a tcile
elv6rhat6 gondossiggal elv6gezni. A hutlad6kgyrijrd erldnyzetben okozotr karokat a
kcizszolgdltat6 akkor kcjteles rnegt6nteni, ha a nreghibAso66s neki felr6hat6 okb6l
k<jvetkezett be, egydb esetben a javit6s, p6tlAs, csere kdlts €ge a tulajdonost terheli. A
kcizszolgfltat6 a karbantarti{si munkilk, valamint a javitisi *rnkek etvegz6s6nek
idcjtartam6ra hu l I addkgyrij tci ed6nyzeter bi zrosit.

A telepiil6si szilird hullad6k elsziltftdsinak megtagad{sa
s.$

(l) A krizszolgiltat5 megtagadhada a hulladdk elszrillitiisi{t, ha;
a) a hulladdk nem a ktizszolg|ltato cdlgdp6hez rendszeresitett, illetve 

^kdzszolgAltatd 6ltal a turajdonos rencrerkez6sdie bocsdrott gl.rijtcitart6ryban vagy
zs6kban kertil rltadrfsra;

b) a gyfijttitartilly az alkalmazott gdpi iiritesi m6dszerrel a tulajdonosnak
felr6hat6 okb6l nem tirithet6;

c) a sz6llitasra atadott hulladek az iirites, illetve a szillftds sor6n a sz6llit6st v6gz6
szem6lyek eletdben, testi eps6g6.ben, eg6szs6g6ben. tovdbbd a jirmriben vigy
berendez6s6ben kirt okozhat. illetve iz ilrtilmatlanitis sor6n a kcirnyezetet
vesz6lyezteti,

d) 
'rzekszewi 

eszleldssel megillapithat6, hogy a gyrijtcitart6ly m6rgezd, robban6,
foly6kony, veszelyes vagy olyan anyagot tartafmaz, amely a tel-epiildsi szilard
hullad6kkal egytitt nem gyiijthetri, ilietve nem drtalmailanithat6 vagy nem
mincisril telepril6si szil6rd hullad6knak.

(2) Az (l) bekezd6sben meghatiirozott esetekben a k6zszolg6ltat6 a tulajdonost
halad6ktalanul ertesiti az elszitllitis megtagaddsinak t€ny6rcil es otarot. A tulajdonos amegtagadiisi okot maga k<iteles megsziintetrii vagy megszintetdsenjl gondoskodni.Ha a tulajdonos e kotelezetts6gdnek a truttaaet elszlllft6siinak rijabb
id6pond6ig nem tesz eleget, a kdzszolgftltat6 a tuiajdonos koltseg6re ds
feleloss6gdre a hullad6k elszdllitds6nak rnegtagadds6ra okor ad6 k6lilnr6nyt
megsztinteti vagy mdssal megsziintetteti. Az ezzel kapcsolatban felmelil
tdbbletkdltsdgeket az dnkormAnyzatnakjogdban rill a tulajdonossal szenrben
6rvenyesitenr.



A lomtalanltfs
6.$

A hriztartisban alkalmilag keletkez6, nagyobb m6retii darabos hullad6kot, amely
szabv6nyos gyrijt6tart6lyban nem gytijthetci 6s rendszeres g1'rijtcijfuattal nem sz6llithat6
(pl. nagyobb hiztartasi eszkciz, berendez6si thrgy, britor), szewezett <isszegyiijtds6rcil,
elszillitisar6l 6s 6rtalmatlanit6srlr6l a kdzszolgdltat6 6vente egy alkalommal
t6rit6smentesen gondoskodik.

(2) A lomtalanitAs id6pontj6r6l, valamint a tenileti felosztAsr6l a kdzszolg|ltat6 az

dnkormdnyzaton keresztiil 6rtesiti a lakossigot. A lomtalanitls al6 tartoz6 hulladdkot a

tulajdonos a kdzszolg6ltat6 6ltal meghatitrozott id6pontban helyezheti ki elsz6llitas
c6lj6b6l a hirdetm6nyben megjel6lt helyre.

(3) A lomtalanitis keret6ben elszdllitrisra kihelyezett hullad6kot rigy kell elhelyezni, hogy
az a jfumti- va1y gyalogosforgalmat ne zavarla, a zcildteriileteket 6s a ndvdnyzetet ne

kdrositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy kirokozhs vesz6ly6nek el6id6z6s6vel.

A telepiil6si szil{rd hullad6k elhelyez6se
7.S

(l) A kdzszolg6ltat6 a krizs6g teriilet6n begyiijtcitt 6s elszillitds c6ljAb6l 6tvett

telepiil6si szil6rd hullad6kot a kijeldlt hullad6klerak6 telepen, vagyis a sellyei
hullad6klerak6ban helyezheti el. A kcizszolg6ltat6 kdteles a jogszab6lyi

el6ir6sokat betartva a telepiildsi szil6rd hullad6k irtalmatlanitis6r6l gondoskodni.

(2) A h6ztartisokb6l sz6rmaz6 elkiikinitetten gyiijt<itt hullad€kot (szines, vegyes 6s

kartonpapir, feh6r 6s szines iiveg, textil stb.) a tulajdonos a kcizszolg6ltat6 6ltal

miikddtetett lakoss6gi hullad6kgyiijt6 udvarban kcizvetleniil is elhelyezheti.

(3) A lakossig az I m1-n6l kevesebb mennyis6gti h6ztart6si hullad6kot, illetve a

hullad6k lefed6s6re alkalmas ftildet vagy tdrmel6ket sajit jirmtiv6vel t6ritds

n6lkiil besz6llithatja a hullad6klerak6 telepre vagy a nf tvatartAsi idtin kiviil annak

bej 6rata el6tt elhelyezett nyitott gyiijtdtart6lyban helyezheti el.

A szelektfv hullad6kgydijt6s timogatfsa
8.$

A kdpvisel6-testiilet a teleptil6si szilfrd hullad6k hasznosit6s6nak, rijra haszn6lat6nak 6s

az {italmatlanitand6 hullad6k mennyis6g6nek cstikkent6se 6rdek6ben timogatja 
^

szelektiv hullad6kgyiijt6s elterjeszt6s6nek megval6sitdsit.

A tulajdonos telepiil6si szikird hullad6kkal kapcsolatos egy6b kiiteless6gei

e.s

(1) A tulajdonos kcitelessdge, hogy az ingatlanan keletkezl vagy birtokiba keriilt

telepiildsi szilird hullad6k mennyis6g6t a lehet6 legalacsonyabb szinten tartsa, valamint a

kcirnyezet szennyezds|t megellzd k6rosit6shtkizir6, miisok testi 6ps6g1t, kdzdrzetlt, a

k6zbiztons{got nem veszllyeztet6 m6don gyiijtse illetve tarolja annak elszillitisiig'

4



(2) A tulajdonos az ingatlanon telepril6si szilird hullad6kot nem halmozhat fel, es az
ingatlanon keletkezett hullad6kot kcizteri.iletre nem helyezheti ki.

(3) A tulajdonos a kdtelez6 kcizszolgiltatis kcir6be tartoz6 telepril6si szilird hullad6kot
elszillit6sra kizilrilag a kdzszolgiltat6nak adhada 6t, 6s kizdr6lag a kdzszolg6ltat6 6ltal
nyujtott szolgSltat6st veheti ig6nybe.

(4) A hdztart6si hullad6kra vonatkoz6 kotel ez6 kdzszolg6ltat6s k6r6be a tulajdonos 6s a
kcizszolgAltat6 kcizcitt jogviszonyt a kclzszolgiltatds ig6nybev6tel6nek t6nyi, illetve a
tulajdonos mulasztiisa eset6n a kcizszolg6ltat6nak a kcizszolgiltat6s teljesit6s6t r6utal6
magataftAsa hozza l6tre. A teljesit6s rdutal6 magatartdsdnak min6stil a kdzs zolg6ltat6
r 6szer 6l a hrlztartisi hul lad6k elszf ll itdsanak m egki s6rl6se.

(5) A kcitelez6 kcizszolgSltatisba rijonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a k6zszolg6ltat6nak
kdteles bejelenteni, hogy a kdzszolgiltatas ig6nybevdteldre kcitelezelt6 vdlt.
Tulajdonosv6ltis eset6n a bejelentdsi kdtelezettsegazrij tulajdonost terheli.

A kiizteriileten keletkez6 telepiil6si szilird hulladdkkal
kap csolatos k6zszol96ltatr{s

10.$

(l) Aki kcizteri.ileten kdzteriilet-haszn6lati enged6lyhez k6t6tt olyan 6rusit6, szolg6ltat6,
kereskedelmi vagy egy6b tev6kenys6get v6gez vagy kivdn v6gezni, amellyel
cisszefrigg6sben kdtelez6 kdzszolgiltatis alh tartoz6 telepril6si szil6rd hullad6k keletkezik,
kdteles ezt a kcizszolgiltat6nak bejelenteni, 6s a kcizszolgdltat6val a k6ztergleten
v6gzend6 tev6kenys6g id6tartam6ra, valamint a virhat6 hullad6k fajt1j1ra, cisszet6tel6re
6s mennyis€g6re figyelemmel szerz6d6st kdtni.

(2) A kcizteriilet rendeltet6sszerii nyilvinos haszndlata sorAn keletkez6 telepiil6si szil6rd
hullad6k gyiijt6s6r6l 6s elszdllitisdr6l az rinkorminyzat gondoskodik. Ak6zteriileten
keletkez6 teleptil6si szilird hullad6k gyrijt6s6re 6s elsz6llitisira az cinkorm6nyzat a
kcizszolg6ltat6val - figyelemmel a hullad6k v{rhat6 mennfs6g6re, a gyiijt6s ,Odie6
es az elsziilit6s gyakoris6g6ra - ktilcin szerz6d6st k6t.

A kdzszolgdltatrisi szerz6d6s
11.$

A k6pvisel6-testtilet a kcizszolgiltat6val kdtott kcizszolgdltat6si szerz6d6st a
k6pvisel6-testrileti iil6sen tfurgyarja es hatdrozar6val hagt' a jovi.

A kdzszolgiltat6 beszimolisi kiitelezetts6ge
12.$

A ktizszolgiltat6 kdteles a tev6kenys6g6rcit a k6pvisel6{estiiletnek 6vente besziimolni,
amely besziimol6 kapcs6n a kdpvisel6-testrilet a kcizszolg6ltat6val ds a kcizszolg6ltat6ssal
kapcsolatos tapasztalatokat ert6keli.



A kiizszolgiltatis kOtelezd ig6nybev6tel6nek sziinetel6se
13.$

(l) Az ingatlantulajdonos bejelentheti ir6sban, legal6bb l5 (tizencit) nappal korAbban a

kcizszolgiltat6s szi.inetel6sdre vonatkoz6 ig6ny6t a kcizszolg6ltat6nak, ha legal6bb 30
(harminc) napig nem tart6zkodik az ingatlanon 6s emiatt nem keletkezik telepiildsi
szilird hullad6k.

(2) A kcizs6g teriilet6n talilhat6 kdzteriileteken a k6telez6 kcizszolgiltatis igdnybevdtele
nem sztineteltethet6.

A hullad6kkezel6si kiizszolgriltatfsi dij
14.$

(l) A teleptil6si szikird hullad6kkezel6si kcizszolgiltatisi dijat az <inkorminyzat td:riti
meg a kclzszolgiltat6nak, az ingatlantulajdonost a heti egyszeri teleptil6si hullad6k
elszillit6s66rt ktikin dijfizet6si kdtelezettseg nem terheli.

(2) A teleptil6si hulladdkkezel6si kcizszolgiltat6si dij meg6llapitis6nak rdszletes
szabil yait a 242 / 2000. (X II. 23. ) Korm. rendel et tartalmazza.

Szabllvs6rt6sek
r"s.s

A jogellenes magatartisokat magasabb szintii jogszab6lyok (pl. Biintet6 Tcirv6nykdnyv,
Polg6ri Tdrv6nykrinyv) szab|lyozzek. A kdmyezetv6delemmel 6s a ktiztisztas6ggal
kapcsolatos szab6lys6rt6seket a szabilys6rt6sekrcil sz6l6 1999. 6vi LXIX. tv. 6s

vegrehaj t6si rendelete tartalmazza.

IV. feiezet
ZAF.iO RENDELKEZESEK

16.$.

(1) Arendelet 2004.jflius tfl-e"l6p hatilyba.

(2) A rendelet hatdlyba lep6sevel egyidejtileg Nyugotszenterzsdbet Kcizseg

OnkormanyzataKlpvisel6-testiilet6nek hullad6kgazdilkodisr6l sz6l6 312003. (11.25.)

rinkorm6nyzati rendelete hat6ly6t veszti.

Nyugotszenterzs6bet, 2004.jtlius 14.
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