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Patapoklosi Kcizs6gi Onkorm6nyzat K6pviselo-testtlet6nek l2l2Ol6(XI.17.) Onkorm6nyzati
rendelete

az 6,nkormitnyzati hullad6kgazd6lkodrisi k6zfeladatok ell6t6s6r6l, valamint akiiztisztasrig helyi
szab6lyai16l

Patapoklosi Kiizs6gi dnkormdn yzat Kfipvisel6-testiilet6nek
12 12016.(Xl.l7 .) iinkorminyzati rendelete

az iinkorminyzati hullad6kgazdflkodisi kiizfeladatok elkitrls616l, valamint
a kiiztisztasrlg helyi szabflyairril

Patapoklosi Kcizsdgi Onkorm6nyzat Kdpvisel6testiilete az Alapt<irvdny 32. cikk (1)
bekezd6se a) pontj6ban 6s Magyarorszitg helyi dnkormitnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX.
t<irvdny 13.$ (l) bekezd6s 19. pontja szerinti feladatkdr6ben elj6rva a hullad6kr6l sz6l6 2012.
6vi CLXXXV. t<irv6ny (tovribbiakban: Ht.) 35.$-6ban 6s a 88. $ (4) bekezd6s a)-d) pontjSban

kapott felhatalmaz6s alapj6n eljitwa a k<ivetkez6ket rendeli el:

1. A rendelet c6lja, hatdlya
1.$ (1) Patapoklosi Kdzs6gi Onkormtinyzat a rendeletben foglaltak szerint cinkormrinyzati

hulladdkgazd6lkod6si kcizfeladat ell6t6st szervez a teleptil6si hullad6k rendszeres iitv6teldre,
gytijtds6re, sziilitirsira, tdrolilsira, kezel6s6re, ilrtalmatlanitdsdra 6s ezet tev6kenys6gek
ell6t6srir6l kdtelezo helyi krizszolgiiltat6s rid 6n gondoskodik.

(2) A rendelet tertileti hatrilya Patapoklosi kdzs6g kozigazgat6si tertiletere terjed ki.
(3) A rendelet szem6lyi hatrilya Patapoklosi kdzs6g kozigazgat6si teriilet6n beltil minden

ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelore 6s haszniil6ra (tov6bbiakban egyi.itt:
ingatlanhasznilll), valamint a kdzs6g teriilet6n telepiildsi hullad6k gyrijt6s6t, sz6llitris6t 6s

6rtalmatlan ititsit v e gzore kiterj ed.

(4) Patapoklosi k<izs6g kozigazgatdsi teriiletdn a teleptil6si hulladdkkal kapcsolatos kcitelezo
helyi kcizszolg6ltatiis teljesit6s6re jogosult krizszolgdltat6,,D6l-Kom" D61-Dun6ntrili
Kommuniilis Szolg6ltat6 Nonprofit Korkitolt Felelossdgti Tiirsas6g (a tov6bbiakban:
Kozszolgiitat6.

2. Ertelmez6 rendelkez6sek
2.$ Az e rendeletben haszn6lt fogalmakat a Ht. 6s v6grehajt6si rendeletei szerinti tartalommal

kell alkalm azni, ertelmezni.

3. A kiizszolgriltatds ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei
3. $ (l) A teleptil6si hulladdkhoz kapcsol6d6 hulladekgazdalkodasi kdzszolg6ltat6s

ig6nybev6tel6re vonatkoz6 szerzod6ses jogviszony kezdo idopontj6nak azt a napot kell
tekinteni, amelyen az ingatlanhasznii6 a hullad6kgazddlkod6sikdzszolgitltat6s igdnybevdteldre
kcitelezett6 v6lt.

(2) Ha jogszabilly, vagy joger6s bir6s6gi, vagy hat6s6gi hatiirozat elteroen nem
rendelkezik, az (l) bekezdds szerinti kezdo id6pont:

a) tulajdonos eset6ben a tulajdonjog joger6s ingatlan-nyilv6ntart6sba tcirt6no

bejegyzesenek napja;

b) birtoko s eseteben az ingatlan birtokbav6te l6nek napj a;

c) vagyonkezelo eset6ben a vagyonkezeloi szerzod6s szerinti birtokbav6tel napja;

d) haszndl6 eset6ben azingatlant6nyleges haszniiattnak els6 napja.
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4. A telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re 6s szd'llitisfra
vonatkozri szabflyok

4.$ (1) Az ingatlanhasznii6 kciteles aKdzszolgiltato 6ltal nyrijtott kcizszolg6ltat6st a

telepiil6si hullad6k vonatkoztis6ban hetente egy alkalommal - a Kdzszolgriltat6 iital
megjel6lt

idopontban - igdnybe venni.

(2) Az ingatlanhaszniio a telepiildsi hulladdk gytijt6s6re, illetve elsziillitiisiira a

Kozszolghltat6 6ltal rendszeresitett 6rv6nyes szabv6ny szerinti gytijtoeddnyek valamelyik6t
k<iteles igdnybe venni, es kizir6lag azt haszn6lni. A kcizszolg6ltat6 iLltal rendszerbe 6llitott
gytijtoed6nyek 60 literes,80 liter, 110 liter tirtartalmirak lehetnek. A 60 literes gytijtoed6nyt
csak a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien hasznSl6 term6szetes szem6ly jogosult

hasm6lni ajegyzo 6ltal kiadott igazolils alapjrln.

(3) A teleptil6si hullad6kra vonatkozokozszolg6ltatris ig6nybev6tel6re kotelezette v6lt
ingatlanhaszniiot a Kozszolg6ltat6 kciteles bizonyithat6 m6don ir6sban ti$ekoztatni a

kdzszolg6ltat6s l6nyeges felt6teleir6l. A Kdzszolgiitatl a ti$ekoztat6si kritelezetts6g6nek

saj6t

intemetes honlapj6n kereszttl is eleget tehet.

(4) A rendszeresitett gytijt6ed6nyek beszerzdse, tisztit6sa, fertotlenit6se, javitiisa, p6tl6sa

AZ

ingatlanhaszn6l6 kdteless6ge.

(5) Az ingatlanhaszniio a legkisebb rendszeresitett trtartalmri gytijtoed6nyndl kisebb

tirtartalmri eddnyt nem haszniihat, illetve nem 6llithat rendszerbe.

5. $ (1) Az ingatlanhasznii6 kotelezetts6ge, hogy az ingatlanon keletkez6 telepi.il6si

hulladdkot- kiilonris tekintettel a hat6kony hasznosit6sra, feldolgozasra, illetve a kornyezetbarit
6rtalmatlanit6sra - az elsz6llit6sra val6 6tv6telig az ingatlan6n gytijtse, illetve azt megfelelo

gyrijtoedenyben t6rolj a.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles a gyrijt6ed6nyt a hullad6k elsz6llit6sa c61j6b6l a

Kozszolg6ltat6 6ltal megjel6lt id6ben, kdzteriileten, a gytijtest vegzo gdpj6rmtivel

megkcizelithet6 6s iiritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett fedeles gyrijt6ed6ny

fedel6nek - a kcizteriilet szennyezds6nek elkeriil6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lenni.

A gyrijt6eddny nem akadiiyozhatja aj6rmri- 6s gyalogos forgalmat 6s elhelyezese egydbk6nt

sem j6rhat baleset vagy k6rokoz6s veszelyenek eloid6z6sdvel, vagy m6sok j6 kozerzetdnek a

megzavarirstival.

(3) A telepiil6si hullad6k gytijt6se, t5rol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a

hullad6k sem az ingatlanon, sem a k<iztertileten, sem a szirllit6j6rmtibe val6 tirit6skor ne

sz6r6djon szdt, egy6b m6don kornyezetterhel6st ne idezzen elo.

(4) Nem szabad a gyrijtoeddnyben vesz6lyes hullad6kot, vagy egy6b olyan anyagot

elhelyezni teleptil6si hullad6kk6nt, amely veszelyezteti a gytijtdssel ds sz6llit6ssal

foglalkoz6k vagy m6sok 6letdt, testi dps6g6t vagy eg6szs6g6t.

(5) A gytijtoed6nyt a gytijtdsi 6s sz6llit6si napok kiv6tel6vel

a) azingatlanon beltil kell elhelyezni 6s t6rolni;

b) kciztertileten csak kdzteriilet-haszn6lati engeddly alapj6n lehet elhelyezni.

6. $ Az az ingatlanhasznill6, akinek e rendelet szerinti telepiil6si hulladdka keletkezik, de

az ingatlana egyidejtileg gazdiikod6 szervezet cegnyilv6ntartrisban bejegyzett sz6khely6til,

telephely6til vagy fi6ktelep6i.il is szolgdl, kriteles a teleptildsi hullad6krlt a gazdiikodo
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasdgi tev6kenys6ge sor6n keletkezett teleptlesi
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hulladdkhoz hasonl6 hullad6k6t6l elkiil<jnitetten gytijteni, 6s kriteles a kdzszolgiiltat6st e
rendelet szerint mind a mag6nszem6lynek, mind a gazdiikod6 szervezetnek kiil<in-ktilon
igdnybe venni.

7. $ (l) A helyi kcizszolg6ltat6s l6nyeges felt6teleiben tervezett v6ltozrisokr6l a

Kozszolgiitat6 az ingatlanhaszniiot - a viitozitst megeloz6en legal6bb 7 nappal koriibban -
ir6sban 6rtesiteni kciteles. ir6sbeli 6rtesft6s a megadott e-mail cimre kiildott elektronikus lev6l
is. Emellett eil. az 6rtesit6s6t aKdzszolgiltat6 az internetes honlapj iin kereszttil is kozzeteszi.

(2) A Kcizszolgiitat6 a kozszolgtiltatrissal <isszefligg6 tev6kenys6g6t mindenkor a
vonatkoz6 hat6lyos jogszabiiyi el6ir6sokban foglalt mriszaki, kdzeg6szs6gtigyi 6s egydb
felt6teleknek megfeleloen kciteles ell6tni.

8. $ A Kozszolgiltato a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitattis k<irdbe tartoz6 hulladdk
kezel6s6rol a hullad6k hulladdkkezelonek tcirtdno iiadisaritjrin gondoskodik.

5. Elkiiliinftett hullad6kgyiij t6s

9.$ (l) Patapoklosi k<izsdg kiizigazgatLisi terulet6n az Onkorminyzat aKozszolgriltat6val
egyi.ittmtik<idve elkiilonitett hullad6kgytijt6si (tov6bbiakban: szelektiv hullad6kgyrijt6s)
kozszolgiitat6st szervez 6s tart fenn.

10.$ (l) A szelektiv gytijt6kontdnerekbe csak az azokon felttintetett fajtfujit
hullad6k keri.ilhet, tilos benntik rendeltetdstol eltdro, kornyezetre vagy emberi eg6szs6gre

iirtalmas, vagy a gyUjtoj6rmrivet rong6l6 hulladdkot elhelyezni.
11.$ (1) Az elkiilonitetten gytijtdtt hullad6k a kdzszolg6ltat6 6ltal tizemeltetett

hullad6kgyrijto pontra, hulladdkgyrijto udvarba, iitv6teli helyre, vagy a kiizszolgilltat6s kordbe
tartozo hullad6kot kezelo hullad6kkezelo ldtesitm6nybe is sz6llithat6, ds ott a jogosultnak
ritadhat6, vagy kiilcin gyrij to eddnyben e lhely ezheto.

(2) A teleptil6s lakosai reszdre ig6nybe veheto hullad6kudvarr6l a kdzszolg iitat6 a helyben
szok6sos m6don 6s honlapj6n ti\ekoztatitst nyrijt. A nyitva tartiis rendj6t, a hullad6kudvarban
gytijtheto egyes hullad6kokra 6s a hulladdkudvar ig6nybev6teli m6dj6ra 6s a mennyis6gi
korl6tokra vonatkoz6 tilekoztatirst a K<izszolgitltato a honlapj6n 6s a hulladdkudvarban
kozzdteszi.

(3) A Ktizszolg6ltat6 a hullad6kudvar iizemeltet6si szabiiyzatirban meghatfurozza a
term6szetes szemdly ingatlanhaszniio iital a hullad6kudvarban elhelyezheto hullad6kok
mennyis6gdt. A termeszetes szemdly ingatlanhaszniiS e jogiit csak rigy gyakorolhada, ha a
hullad6kgazdrilkod6si kozszolgiitatrisi dij at me gfi zette.

6. Lomtalanit{s
12. $ (1) A nagydarabos telepiildsi hullad6k (lom) - amely a rendszeresitett

gytijtoed6nyben

m6rete miatt nem helyezheto el - gytijtds6rol, sz6llit6srir6l 6s 6rtalommentes elhelyezds6r6l
az Onkorminyzata K<izszolgiitato bevon6s6val dvente egy alkalommal lomtalanit6s keretdben
gondoskodik. A kcizszolg6ltatris keretdben a Kdzszol giitat6 kizirolag a lakoss6gn6l a
h6aartdsokban k6pzodtitt, de a rendszeres hulladdksziilitfsra haszniilatos gytijtoed6nyekben el
nem helyezhet6 nagydarabos, lom hullad6kot sz6llida el.

(2) Lomtalanit6s keret6ben kcizteri.iletre nem helyezhet6 ki:
a) 6pit6si 6s bont6si hulladdk;
b) gumiabroncs hulladdk;
c) g6pj6rmri roncs, vagy term6kkdnt tov6bb nem hasm6lhat6 j6rmti;
d) az ipar, mezogazdas6g vagy szolgiitatitsi tevdkenys6g sor6n k6pz6d<itt hullad6k;
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e) vesz6lyes hulladdk;

f) hilztartasokban ke letkez6 ve gy e s hull addk ;

g) elki.ikinitetten gytijtcitt papir, mtianyag 6s f6m hulladdk;

h) kerti biohulladdk.
(3) A lomtalanit6s al6 tartoz6 telepi.ildsi hulladdkot rigy kell elhelyeznie az

ingatlanhas znii6nak, hogy az a jarmi- es gyalogos forgalmat ne zavarja, a z6ldteri.ileteket 6s a

niiv6nyzetet ne kSrositsa, tov6bb6 ne jiirjon baleset vagy k6rokozhs veszelydnek eloid6zds6vel.

7. A telepiil6si hullad6khoz kapcsok6d6 hullad6kgazdflkodisi kiizszolgfltatfs
sziineteltet6se

13. $ (1) Sziineteltethet6 a teleptldsi hullad6khoz kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolgriltat6s kcitelezo igenybev6tele azokon az ingatlanokon, amelyekben legal6bb 30

napig senki sem tart6zkodik (iidtil6k6nt nyilv6ntartott, valamint id6legesen haszn6lt), s emiatt

azokon teleptil6si hulladdk nem keletkezik.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s szi.ineteltet6se tidiilok6nt nyilv6ntartott

ingatlanok eset6ben legfeljebb 6vente 6 h6napos idoszakra terjedhet ki. Az ingatlanhaszniio

k<iteles 6vente a fennmarad6 6 h6napos idoszakra kozszolgilltat6si dijat ftzetni, melynek

mdrt6ke havonta az illando lak6ingatlanok eset6ben meghat6rozott havi dijjal egyezik meg.

(3) A kozszolgiitat6s igdnybev6teldnek sztinetelds6re vonatkoz6 igenyet az ingatlanhaszniio

a szi.inetel6s kiv6nt kezdo idopontja elott legal6bb 30 nappal kdteles bejelenteni a

Kozszolgiitat6nak.
(a) Ha a sztineteltet6s (1) bekezd6s szerinti feltetel6ben v6ltoz6s k<ivetkezik be, az

ingatlanhasznii6 aKcizszolg6ltat6nak haladektalanul ir6sban kdteles azt bejelenteni, 6s a

kozszolgiiltat6st a tov6bbiakban ig6nybe venni.

8. A kiizszolgSltatr[si dijfizet6s
14. $ (1) A kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6re az az ingatlanhaszn6l6 kdteles, aki a jelen

rendeletben foglaltak szerint az onkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si ktizfeladat

ig6nybev6tel6re kdteles.

(2) A kozszolgiltat6s igdnybev6teld6rt az ingatlarrhaszn6l6 a Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si

Koordin6l6 6s Vagyonkezelo 2rt. ( tov6bbiakban: Koordin5l6 szerv ) r6sz6re kdzszolg6ltat6si

dijat kdteles fizetni.
15. $ (1) Az ingatlan tulajdonos6nak viitozisa eset6n a k<izszolgrlltat6s diiat a

tulajdonosv6lt6s bejelent6se h6napj6nak utols6 napjirig a rdgi, azutitn pedig az tij

ingatlantulaj dono s kcitel e s ftzetni.

9. Ingatlanok, kiizteriiletek tisztSn tartSsa

16. S (1) Az Onkormitnyzat kdteles gondoskodni a kciztertiletek rendszeres tisztitiis6r6l,

portalanit6s6r6l, a t6li iizemeltetes megszervez6sdrol (h6eltakarit6s, sikoss6g-mentesit6s), a

hullad6k osszegyrijt6s6r6l 6s elsz6llit6s616l szerzoddses jogviszonyban 6116 szolg6ltat6 ritjfn.
(2) Az Onkormiinyzat a jogszab6lyokban eloirtak alapjitn gondoskodik a k<izutak

6llapot6nak feltilvizsg6latir6l6s a sztiksdges javit6sok elv6gzes6rol, jard6k l6tesitds6rol, az

rittest 6s a jrirda kcizotti zolds6vban l6vo rirkok, csapad6kviz-elvezet6 rendszerek terv szerinti

kialakit6s616l.

17. $ (1) Az ingatlan tulajdonosa kdteles gondoskodni:

a) azingatlan elotti jdrdaszakasz Qhrda hi6nyrlban 1 m6ter sz6les teriilets6v), valamint az
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rittestig terjedo kdzteriilet tisztintartitsiir6l, a nyilt rirkok folyamatos rendben tartisfirol,
tov6bb6 mrit6rgyainak tisztit6s616l, a csapad6kviz zavartalan lefoly6srit akadiiyozo anyagok 6s

hullad6kok elt6volitrisrir6l ;

b) a lak6sok 6s a nem lakiis celjira szolg6l6 helyis6gek (kapualj, l6pcsohrlz, folyos6,
pince, padllstdr, stb.) valamint udvarok 6s kertek kclrnyezet-egdszs6gtigyi (kciaisilasilgi-,

telepiil6si k6rnyezet tisztas5gi) tisztintartirs6r6l, rendszeres takaritdsfur6l, rovar- 6s rrlgcs6l6-
mentesit6s616l.

(2) Tilos a csapad6kviz-elvezeto, szikkaszt6 rirkok betemet6se.
(3) Tilos azingatlanokon minden olyan lom, hullad6k trirolisa, mely veszllyezteti az emberi

eg6szsdget, szennyezi a krirnyezetet 6s ronda arendezett falukdpet.
18. $ (l)Az ingatlan tulajdonosa t6li id6szakban, havaz6st kcivetoen az ingatlan6t

kcizvetlentil hat6rol6 kdzteriileten l6v6 j6rdrir6l a havat, jeget halad6ktalanul koteles
eltakaritani, a sikossiig mentesit6st elv egezni.

(2) A jdgmentesit6sre homokot, hamut, frir6szport, koporlisztet kell sz6r6anyagkdnt
haszniilni. A sz6r6anyagbeszerz6sdrol atisilintart6sra, sikoss6g-mentesit6sre kdtelezettnek

kell gondoskodnia.

10. ZARO RENDELKEZfr'S
19.$(l) Ez a rendelet2016. november 18. napj6n l6p hat6lyba.
(2) Hatllydt veszti Patapoklosi Kdzs6gi 0nkorm6nyzat Kepviselo-testtiletdnek a telepiil6si

sziliird hulladekkal kapcsolatos kozszolg6ltat6sr6l sz6l5 812001.(VIIL28.) valamint az ail.
m6dosit6 1012002.(XII.9.), 1412005.(X11.20.),912006.(X11.27.),612007.(XlI.l0.), 6s a 1 tt20t0.
(XII.3.) dnkormrinyzati rendelete.

Agnes
K6rolyin6 V6ri Szilvia

polg6rmester

Dr. Ratkovics

aljegyziS
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