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Nyugotszenterzs6bet K<izs6g 6nkorm6ny zataKepviselo-testiiletdnek 312016 (III.16.)
<inkorm6nyzati rendelete

A HULLADEKGAZDAI-TOOAS T K)ZSZOLGAIJTAIASNOT

Nyu gotszen terzsfib et Ktizs6g On kormf nyzata
K6pvisel6-testiilet6n ek

312016. (I[.16.) iinkorminyzati rendelete

A HULLADEKGAZDAT,TouAsT x0zszolcAurATAsnol

Nyugotszenterzs6bet Kiizs6g onkormf nyzata
K6pvisel6-testiilete az Alaptiirv6ny 32. cikk (z)
bekezd6s6b en me ghatitr ozott j o galkot6i
hatfsktir6betr, a hullad6kr 6l sz6lo 20lz.6vi
cl-,xxxv. tiirv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben
kapott felhatalm az6s alapj 6n, Magyarors zirg
helyi tinkormfnyzatair6l sz6lb 2011. 6vi
CLXXXfX. ttirv6ny 13. $ (l) bekezd6s lg.
p ontj 6b an megh atfr ozott feladatkiir6ben
eljfrvz, t kiirnyezet v6delm6nek i./rtalfnos
szabillyair6l sz6l6 1995.6vi LIII. ttirv6ny 48.$
(3) bekezd6se alapj 5n az Baranya Megyei
Kormfnyhivatal Ktirn y ezetv6delmi 6s
Term6szetv6delmi F6os ztiiy v6lem6ny6nek
kik6r6s6vel a kiivetkez6 rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
A rendelet c6lja
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A rendelet celja, hogy a koilisilasiry, a

kovetelm6nyeknek megfeleloen a teleptilesi

kci zs zo I g 61 tattst szab itly ozdsa.

II. FEJEZET

A rendelet hat6lya
2.$

E rendeletben haszn6lt fogalmakra a Ht. 2. $

krizszolgdltat{s vegzes6nek felt6teleirol s2616

bekezd6se az irirny ad6.

III. FEJEZET
A hullad6kgazdilkod6si kiizszolgiltatr[s

http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh8eg9ed6dr7eo8dt9ee0e...

krirnyezetv6delem 6s a kozeg6szs6giigyi

hulladdkkal osszefiiggo kotelezo helyi

(1) bekezd6se, valamint a hulladekgazd6lkod5si

38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. $ (1)

1.S

(1) A rendelet hatiiya Nyugotszenterzs6bet kozs6g kozigazgat6si teriilet6n kiil<incisen az

al6bbi tev6kenys6gekre terjed ki:

a) a hullad6kgazdalkoddsi krizszolgaltat6si tev6kenysd g v'gzesere,

b) az ingatlanon osszegytijtdtt lomhullad6k - kiv6ve vesz6lyes hulladdk 6s 6pit6si t<jrmel6k -
6vente egy alkalommal, a kozszolgdltat6 6ltal meghatirozoll helyen 6s idopontban t<irt6no

gyrijt6s6re 6s elsz6llit6sara,

c) a teleptil6si hullad6k elktildnitett gyiijt6s6re.

(2) A rendelet szem6lyi hat6lya azingatlanhasznil6ra,valamint akozszolgitltat6ra kiterjed ki.

(3) A rendelet hat6lya nem terjed ki a vesz6lyes hulladdkra 6s a nem kdzmtivel <isszegytijtott

hinatisi szenrry v izr e .

3.$

A kiizszolgflltat6
4.$

(1) A hullad6kgazdiikoditsi kdzszolgilltat6st az rjnkormtnyzat kozigazgat6si teriileten

kiz6r6lagosan a ,,D61-Kom" D6l-Dun6ntfli Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt

Felelo ss6 gti T6rsas6g (a tov6bbiakban : Kozszolg6ltat6) j o gosult ell6tni.

(2) Akozszolg6ltat6 a kozszolgtitat6st 2010. janu6r 1. napj6t6l 2019. december 31' napj6ig

l6tja el az ele az idotartamra az onkorm inyzattal kdtdtt kozszolgdltatdsi szerzod6s alapj6n.

A kiizszo196ltatis ig6nybev6tele

s.s
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(1) A kdzszolgSltatisi szerzodds tartalmi elemei a Ht-ben meghatitrozottakon tril:
a) akozszolgitltatis vegzes6nek 6ltaliinos szabiiyai,
b) a szerzodb felek jogait 6s k<itelezetts6gei,

c) alv iilalkoz6, telj esit6si seg6d ig6nybev6tel6re vonatkozo szabdly ok,
d) akozszolgitltat6si dijra vonatkoz6 rendelkez6sek,

e) a dijh6tral6k kezel6s6re vonatkoz6 szab6lyok,

0 a kcizszolg6ltat6si szerzodds megszun6s6re, megsztin6s eset6n azirinyad6 elj6r6sra
vonatkoz6 rendelkez6sek.

(2) Az ingatlanhaszndlf hetente I (e4y) alkalommal kAteles a szeryezett kdzszolgdltatdst
igdnybe venni.

(3) A hullad6kgazddlkod6si klzszolgiitat6st ig6nybe vevo szitmira a szabvinyos 110-120
literes, 80 literes vagy 60 literes hullad6kgyiijto ed6ny haszniilata kritelezo. A 60 literes
gyrijtoeddnyt csak a lak6ingatlant egyedi.il 6s 6letvitelszer[ien haszn6l6 termdszetes szem6ly
jogosult haszn6lni a jegyzo 6ltal kiadott igazolils alapjin.

(4) A hullad6kgytijto ed6ny beszerz6s6rol az ingatlanhasznii6 koteles gondoskodni.

(5) A t<ibblethulladek kizitr6lag a kdzszolgiltat6t6l v6s6rolt, a kdzszolgilltato jelz6sdvel
ellitott zs6kban helyezheto el.

(6) Az cinkorm6nyzat a hullad6k gyrijt6sdre kont6nert helyezhet el hulladdkgyrijto ponton.

Az ingatlan haszn ril ri j o gai 6s kii telezetts 6 gei
6.$

(l) Az ingatlanhasznii6 a hullad6kgytijto eddnyt az ingatlanon beliil kdteles t6rolni. A
hullad6kgytijto ed6nyt tart6san a kcizteriileten az cinkorm6nyzat 6,ltal kiadott krjzteriilet-
haszn6lati enged6ly alapjdn lehet.

(2) Az ingatlanhaszniio kciteles a hulladekgytijt6 ed6nyt a hullad6k elsz6llitdsa c6lj6b6l a
ktizszolgriltat6 iital megjelcilt idopontban, a k<izteriileten a begyrijt6st vegzo jrirmrivel
megkcizelithet6 6s tirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett hullad6kgytijto eddny a
kdzleked6s biztons6g6t nem vesz6lyeztetheti, a kcirnyezetet nem szennyezheti, abban k6rt nem
tehet.

(3) A hullad6kgyrijto ed6nyben a hullad6kot tdmdrit6s ndlktil rigy kell elhelyemi, hogy a
hullad6kgytijto eddny fedele zdrhato legyen, tartalma ne sz6r6djon, a gdpi tirit6st ne
akad6,lyozza.

(4) A hullad6kgyrijto eddnybe tilos vesz6lyes hulladdkot, valamint egydb olyan anyagot
elhelyezni, ami vesz6lyeil.eti a hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6k vagy m6sok 6let6t, testi
6psdg6t, eg6szs6g6t, illetve 6rtalmatlanitiisa soriin a kdrnyezetet (ilyen ktildndsen a forr6 hamu,
ko-, 6pit6si tdrmelek, 6llati tetem, mar6, mergezo anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy
befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy robban6 anyag).
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(5) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles gondoskodni a hullad6kgytijt6 ed6ny tisztirntartits6r6l,

fertotlenit6sdrol, annak rendeltet6sszeni haszniiatir6l6s komyezet6nek tisztantart6sar6l.

(6) Ha a hullad6kgytijto ed6ny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely az ed6nyben

osszet<lm<irdddtt vagy befagyott, vagy ha az edenyben l6vo hullad6kot rigy 6sszepr6selt6k,

hogy emiatt az edenyt az eloirt m6don kiiiriteni nem lehet, az ingatlanhasznill6 koteles a

visszamaradt hullad6kot kii.iriteni €,s az eddnyt haszn6lhat6v6 tenni.

(7) Azelhaszn6l6dott hullad6kgytijt6 ed6ny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlanhasznillo koteles

gondoskodni.

(8) A kozszolgiitat6s ig6nybevdtel6re kotelezett ingatlanhasznilo a kozszolgSltat6sb6l nem

vonhatja ki mag6t arra hivatkoz6ssal, hogy a szolgiitatist a hullad6ktermel6s hi6ny6ban nem,

vagy csak r6szben veszi ig6nybe.

A kiizszolg iitatil jogai 6s kiitelezetts6gei

7.$

(1) A kozszolgiitato a rendelet hat6lya al6 tartozo ingatlanon keletkezett hulladekot e

rendeletben foglaltak szerint koteles rendszeresen elsz6llitani a kijelolt hullad6klerak6

k6zpontba, es annak 6rtalmatlanit6s6r6l a szakmai kdrnyezetvedelmi szab6lyok szerint

gondoskodni.

(2) A k6zszolg6ltat6 koteles a hulladdkgyujt6 ed6ny kiiirit6s6t kim6letesen, az elvdthatb

gondoss6ggal v6gezni.

(3) A hullad6kgyrijto eddnyben okozott k5rokat a kozszolg6ltat6 tdrit6smentesen koteles

kijavitani, amennyiben a kiirokoz5s neki felr6hato okb6l k<ivetkezik be. A kozszolgiltato a

karbantart6si munka, valamint a javit6s idotartam6ra helyettesit6 hullad6kgytijto ed6nyt koteles

biztositani. Amennyiben a k6rokozSs nem r6hat6 fel a kdzszolgSltat6nak, a hasznillhatatlann6

v6lt hullad6kgytijt6 eddny javit6sa, p6tl6sa, illetve cserdje azingatlantulajdonost terheli.

(4) A kozszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elszrlllitrlsSt:

a) ha a hullad6kgyrijto ed6nyben a teleptil6si hullad6k ktir6be nem tartoz6 anyag keriilt

elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, dpit6si tdrmeldk, 6llati tetem, mar6-, mdrgezo anyag,

elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyfldkony vagy robban6 a\yag,

nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszelyezteti a hullad6ksz6llit5ssal foglalkoz6

alkalmazott eg6szs6g6t, yagy megrong6lhatja a gyrijtoberendez6st, illetve frtalmatlanit6sa

sor6n vesz6 ly ezteti a kcirnyezetet) ;

b) ha a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt tiroloed6nyben, illetve nem a k<izszolg6ltat6t6l

v6s6ro lt j el zett zsdkban kertil kihelyez6 sre ;

c) a hullad6k oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a hullad6kgytijto ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fennrill;

d) ha a hullad6kgyrijto ed6ny koriil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iiritdst akadiiyozo

m6don tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre;

e) amennyiben a hullad6kgytijto eddnyek jelz6se bevezetdsre keriil, az eddnyek

matncbjinak hi6nya, vagy sertil6se eset6n.
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(5) A b6relheto kont6ner karbantart6srlt, fehijit6s6t 6s szi.iks6g szerinti kicser616s6t ktildn
iriisbeliszerzodlsalapjitnakdzszolgdltatovegzi.

Lomtalanit:{s szabSlyai

8.$

(1) A k<izszolg6ltat6 a lomhulladdk gyrijt6s6r6l 6s elsziilitirsir6l 6vente 1 (egy) alkalommal a
kcizszolgriltatis keret6ben - kiilcin dij felsz6mit6sa n6lkiil - gondoskodik.
(2) A lomhullad6kot az ingatlanhasznril6 elszrlllit6s c6lj6b6l a kdzszolgiitat6 altal

hirdetm6ny :{rtjin elozetesen megiel<ilt helyen 6s idoben helyezheti ki.
(3) A lomhullad6kot a ktiztertileten rigy kell elhelyezni, hogy az a jdrmri 6s gyalogos

forgalmat ne akad6lyozza, a sziilit6jirmi rcszere j6l megkcizelithet6 legyen, a zrildteriileteket
6s a novdnyzetetne k6rositsa, 6s ne jarjon baleset vagy krirokozdsvesz6ly6nek eloid6zds6vel.

A ktizszolgfltatrisi dij
e.$

Az ingatlanhaszndl1nak hulladdkkezelisi kdzszolgdltatdsi d{jat nem kell fizetni, azt a
hulladdkgazddlkoddsi kr;zszolgdltatdsi szerzriddsben foglaltak alapjdn az onkormdnyzat fizeti
meg a Nemzeti Hulladdkgazddlkoddsi Koordindl6 ds Vog,,onkezeld Zrt. rdszdre.

Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek
10.$

G azd r{ lko d 6 szerv ezete kre v on atkozri kiitii n sza b rilyok
11.S

Gazd6lkod6 szewezet kdteles krizvetlentil akozszolgtiltat6val ir6sbeli szerzod6st k6tni.

UOtilO in gatlanokra vonatkoz6 saj ritos szabdlyok
12.S

Az <inkormirnyzatkozigazgat6si teriiletdn iidiilocivezet nem keriilt kialakit6sra.

A telepiil6si hullad6k elkiiltinftett gyiij t6se

13.$

(1) A telepiil6si papir-, i.iveg-, mtianyag-, f6m- 6s zcildhullad6kot a vegyes hullad6kt6l
elktil6nitetten kell gyrij teni.

(2) A zoldhullad6kot - amennyiben ennek ki.ilon gyrijt6se (pl. komposztdlilsa) nem megoldott
- a vegyes hullad6k celjitra szolgril6 hullad6kgyrijto eddnybe kell gyiijteni.

(3) Az onkorm6nyzat kozigazgatdsi teriiletdn kialakitott hullad6kgyrijto szigeten a papir-,
iiveg-6s mtianyag hullad6k elkiildnitett gyrijt6se ds elsz6llitiisa t6ritdsmentes kd,zszolgirltatds
keretdben tdrt6nik.
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(4) Az elkilllnircfien g/frrtafi hulladdk a kazszolgdltatd dltal ilzemeltetett hulladdkgfritd
pontro, hulladdkgtiijtf udvarba, qvdteli helyre vag a kbzszolgaltatds kdrdbe tartozd

hulladdkot kezelf hutladdkkezelf ldtesitmdnybe is szdlllthat1, ds ott a jogosultnak dtadhati

v agt ktilan gtilj t 6 e ddnyben e lhe lyezhe t6.

(5) A telepi)lds lakosai rdszdre igdnybe vehetf hulladdkudvarrdl a k1zszolgdltat6 a helyben

szokisos mddon ds honlapjdn tdjdkoztatdst nyiljt. A nyitva tartds rendjdt, a hulladikudvarban

gttijthetri eg/es hulladdkokra ds a hulladdkudvar igdnybevdteli mddjara ds a mennyisdgi

korldtokra vonatkoz| tdjdkoztotdst a kdzszolgdltat6 a honlapjdn ds a hulladdkudvarban

kozzdteszi.

(6) A k1zszolgdltat6 a hulladdkudvar i)zemeltetdsi szabdlyzatdban meghatdrozza o

termdszetes szemdly ingatlanhasznal6 dltal a hulladdkudvarban elhelyezhetd hulladdkok

mennyisdgtit. A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl6 e iogdt csak ilgt gtakorolhatja, ha a

hul I a dd kgaz ddlko dds i kaz s z o I gdl t at ds i dij at me gfi z e t t e.

Kiizteriileten keletkezett hullad6k gytijt6se 6s elszrillitisa

14.S

(1) Aki k6zteriileten kozteriilet-haszn6lati engeddlyhez krit<itt olyan 6rusit6, szolg6ltat6,

kereskedelmi vagy egy6b tev6kenys6 get vegez vagy kiv6n vegezni, amellyel <isszefiigg6sben

kozszolg6lt atis alir tartoz6 telepiil6si hullad6k keletkezik, k<iteles e*. a kdzszolg6ltat6nak

bejelenteni 6s a k<izszolg6ltat6val a k<izter0leten v6gzend6 tevdkenys6g idotartamhra, valamint

a v6rhat6 hullad6k fajti$ira,<isszet6tel6re 6s mennyis6g6re tekintettel szerz6d6st kdtni.

(2) A k6zteri.ilet rendeltet6sszeni nyilv6nos hasm6lata sor6n keletkezo telepiil6si hullad6k

gyiijt6s6rol es elsz6llit6sir6l az onkormrlnyzat gondoskodik - a hullad6k v6rhat6 mennyis6gdre,

a gyujt6s m6dj6ra es az elsziilit6s gyakoris6g6ra figyelemmel - kiildn szerzod6skot6ssel.

Hullad6k j ogellen es elhelyez6se, elhagyfsa, ezek j o gkiivetkezm 6nye

ls.$
Az ingatlanon ellenorizetlen koriilmdnyek k6z<itt elhelyezett, vagy elhagyott hullad6k

elsziilititsitra es kezel6s6re a Ht. 61. $-6ban foglalt szab6lyok iranyad6k'

IV. FEJEZET

Zir6 rendelkezdsek

16.$

(l)Ez a rendelet a kihirdet6s6t koveto napon l6p hat6lyba.

(2) A rendelet hat6lybaldpesdvel egyidejrileg hatdlyifi veszti a hulladekkezel6si

k6zszolgrlltat6sr6l sz6l6 412004. (VII.19.) rendelet, valamint a m6dosit6sair6l sz6l6 1612004-

(XII.2.) rendelet, valamint a 3 l2Ol2. 01.9.) <inkorm6nyzati rendelet.

(3) E rendelet a belso piaci szolg6ltat6sokr6l sz6l6, az Europai Parlament 6s Tan6cs

2OO 6 I 123 IEK ir6nyelvnek val6 megfelel6st szol g6lj a.
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Nyugotszenterzs6bet, 2016. miircius I 0.

Vincze Balilzs
polg6rmester
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dr. Borsos Kinga
jegyzo

Zfradek:
Nyugotszenterzs6bet Kcizs6g OnkormsnyzataKepviselS-testiiletdnek a hulladdkgazd6lkod6si

kozszolgiitat6sr6l sz6l6 312016. (III.16.) onkormitnyzati rendelet6t 2016. miircius l6-6n a

helyben szok6sos m6don kihirdettem.

dr. Borsos Kinga
jegyzo
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