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Pereked K6zseg 6nkormdnyzat kdpvisel6-testiilete a hulladdkr6lsz6l6 2012.6vi CIXXXV. ttirveny 35.5
a)-g) pontjiban, a 39. 5 (2) , (5) bekezd6s6ben kapoft felhatalma2Cs alapjin az Alaptdrveny 32. cikk (2)

bekezd6seben meghatdrozott feladatk<ir6ben elj6rva a ktivetkez6ket rendeliel:

AltalSnos rendelkez6sek

1. 5 (1) Pereked Kcizs6g Onkormdnyzata e rendeletben foglaltak szerint biztositja Pereked kiizsdg

kiizigazgatCsi teriilet6n a hullad6kgazdilkodisi ktizszolgCltatCsi feladatokat.

(2) A hullad6kgazdiilkodisi k6zszolgSltat6si tev6kenysdget a D6l-Kom D6l-Dun6ntfli Kommunilis
Szolgdltat6 Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6g0 Tdrsasdg17632 P6cs, Sikl6si u.52.)v6gzi.

(3) A hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6g ell6tisdhoz kijelitlt hullad6ktazdiilkodisi l6tesitm6ny:
K6k6nyi Regiondlis Hullad6k-feldol9oz6.

(4) Az Onkormiinyzat dltal megk6tott kdzszolgdltatdsi szerz6d6s alapjdn a hullad6kgazd;ilkoddsi

feladatok elldtdsival megbfzott kiizszolgdltat6 a D6l-Kom Ddl-Dun6ntUli Kommundlis szolgCltat6

Nonprofit Kft. (7632 Pdcs, Sikl6si u. 52.)

A k6zszolgChatds ellStisa

I (U A kiizszolg;iltatds, 6s annak elldtisdra feljogositott kOzszolgdltat6 szdlllt6 eszktiz6hez

rendszeresltett gyrijt6ed6nyben, vagy egy6b m6don, a k6zteruleten, vagy az ingatlanon

dsszegyojttitt telepiil6si szil6rd hullad6knak a hullad6kkezel6 telepen val6 elhelyez6s c6ljiib6l

t6rt6n6 rendszeres elszillitisCra terjed ki.

(2) A hulladdkgazddlkodiisi k6zszolgdltatds - a tevekenys6g tartalmdban - az a16bbiakra terjed ki:

a) az ingatlan hasznd16 6ltal ktizszolgdltat6 szCllit6eszkdzeihez rendszeresitett gy0jt6edenyben,

vagy e rendeletben me8ielolt egy6b m6don az inBatlanon gy0jtattt 6s a kiizszolgCltat6

rendelkez6s6re bocsdtott telepUl6si szil;ird hullad6k begy0jt6s6re 6s rendszeres elszillitdsdra

b) az ingatlanon tisszegy0jt6tt na8y darabos, lomtalanitds kti16be vont telepiil6si sziliird hullad6k

dvente ketszer - el6re egyeztetett - id6pontban tdrt6nd begy0jt6s6re 6s a kdzszolSdltat6

Sltali elszillitisiira

c) az a)-b) pontokban foglaltak szerint gygjt6tt, begy0jtdtt 6s elsziillitott telepiil6si szi16rd hulladek

elhelyez6s6re, keze16s6re 6s irtalmatlanitdsdra.

A hullad6kgazddlkod6si kiirszolt6ltatSssal ellStott teriilet hatrrai

3. S (1)A hutlad6kgazdiilkodisi kcizszolgCltatds Pereked ktizs6g k6zigazgatdsi teriilet6re ter,ed ki.

(2) Az ingatlan hasznSl6 e rendeletben meShatdrozottak szerint joSosult 6s ktiteles iS6nybe

venni a hullad6kgazdilkodCsi k6zszolg6ltatist.
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A kiizszoltdltatCs ellStdsjnak rendje 6s m6dia

4. 5 (1) Az ingatlantulajdonos a kdzszolBiiliar6st k6teles ig6nybe venni.

(2) A hulladdkkeze16si helyi szolgiiltatiis felt6teleiben, rendj6ben bek6vetkezett vdltozdsokr6t
a szol8iltat6 az ingatlantulajdonost kdteles a viltoz6s megel6z6en legalCbb 5 nappal irisban,
vagy hirdetm6ny [ti6n t:ij6koztatni.

(3) A szolgiiltat6 a kommundlis hullad6k begy0jt6s6r6l heti l alkalommal, h6tf6i napokon
kdteles gondoskodni.

( 4) A gyfijt6 ed6ny tisztdntart6sa az ingatlantulajdonos feladata.

(5) A hulladdk begy0jt6s6nek, elszCltitisdnak rendj6t (gyakorisdg, ritvonal 6s id6pont) az
0nkormdnyzat a szo lgd ltat6va I egyeztetett m6don Cllapitja meB.

(5) A kdzterUleten szervezett rendezv€ny sorin keletkezett hullad6k tdrolds616l, sziillitiisi16l a
rendezv6ny szervez6le koteles gondoskodni a k6zszolg6ltat6val kotott kulain szerz6d6s
alapjin.

5. 5 (1) A szolgdltat6 a szelektiv hulladdkgygit6s 6rdek6ben 1 darab szelektiv hulladekszitetet
biztosit a lakossig szimdra, amelyben elkii16nitetten papir, mfianyag 6s Uveg gyfijthet6.

(2)Az (1) bekezd6s szerinti hulladdkgy0itds keret6ben gy0ithet6 hulad6k:
a) m0anyag isvCnyvizes- 6s Uditos (pET) palackok,

b) miianyag tisztit6szeres-, mos6szeres-, 6s dblit6s flakonok,
c) ttibbrdtegg italos (tejes, By0mdlcsleves) dobozok,

(3) A moanyag 6s fdmpalackokat, flakonokat, tdbb r6teg0 itaros kartondobozokat kidbritve,
laposra pr6selve lehet az eddnybe elhelyezni.

(a) Az (1) bekezddsben foglalt szelektlv hullad6kgy0jt6s keret6ben rijsCgpapir, prospektus,
irodai papir, g6ppapfr, papirzacsk6, kartondoboz Osszehajtva 6s 6sszekotozve is gy0jthet6.

K62sroltiltat6 io8ai 6s kiitelezettsdtei

6. 5 (1) A kdzszolgiiltat6 jotosult 6s koteles, a kdzszolgdltatCst igdnybe vev6 ingatlan haszniil6k6l
a k6zszolgdltat6 szdllit6eszkiiz€hez rendszeresitett, valamint az egy6b gy0jt6ed6nyben

a) a telep0l6si szilird hullad6k rendszeres begyrijt6s6re 6s elszCllitisdra,

b) ha b:irmilyen okb6l a szillitisi napon (hdtf6) elmarad hulladdk szdllitds, annak p6ttisdra,

(2) A kiizszolgiiltat6 ktiteles a gy0jt6ed6ny kiiiritds6t klm6letesen, az elvdrhat6 gondossdggal
v6gezni.
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(3) A gv0jt6ed6nyben okozott kdrt a kozszolgdltat6 t6rit6smentesen koteles kijavitani, ha a
kdrokozis neki felr6hat6 okb6l kovetkezett be. A kozszolgiiltat6 kiiteles az ebb6l ered6
karbantart5si munka, 6s javltds id6tartamdra helyettesit6 By0it6ed6nyt biztositani.
(4) Ha a kdrokozds nem r6hat6 fel a kozszolgCltat6nak, a haszndlhatatlanni viilt gyi,jt6ed6ny
javitiisa, p6tldsa az ingatlan haszndl6t terheli.

(5) A kiizszolgdltat6 jogosult a hullad6k elszdllitiisdt megtagadni, ha:

a) megiillapithat6, hogy a gyrijt6ed6nyekben kihelyezett hulladdk az airit6s, vagy szdllitiis
sordn a szdllitSst v6gz6 szem6lyek 6leteben, testi 6ps6g6ben, egdszsdg6ben, tovibbd a

begyfijt6 liirmoben, vagy berendez6sben kdrt okozhat, vagy hasznosftds, illetve kezel6s
sorCn vesz6lyeztetheti a kornyezetet,

b) a kihelyezett gy0jt6eddny mdrgez6, robban6, foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan anyagot
tartalma26, amely a telepUl6si szildrd hullad6kkal egyutt nem tygjthet6, nem szdtlithat6, nem
Srtalmatlanithat6, 6s nem min6siil telepiil6si szildrd hullad6knak.

(6) A ktizszolgdltat6 kiiteles a k6zszolgiltatdst ig6nybe vev6ket a kozszolg5ltatds elliitiis6val
6sszef0gg6 - szdllitCsi nap, id6pont, egy6b k6rUlm€nyek - v:iltoziisi16l tij6koztatni.

Az ingatlan hasznSl6 jogai 6s k6telezetts6tel

7. S (1) Az ingatlan haszndl6 koteles az ingatlandn keletkez6, vagy birtokdba keri.ilt telepEl6si

sziliirdhullad6kot az e rendeletben meghat6rozott m6don, vagy helyen gy0jteni, tovibbi
hasznositis616l, vagy Srtalmatlanttdsd16l gondoskodni. E kOtelezettseg tel.iesitese so16n az

ingatlan hasznd16 koteles;

a) az ingatlandn keletkez6 hulladdk mennyis6g6t megel6z6s elve alapjin legkisebb

m6rt6kgre szoritani,
a telepii16si szildrdhullad6kot - k0ltinos tekintettel a hullad6k tovdbbi kezel6s6re - az

elsz6llit6sra val6 Stvdtelig gygjteni, tCrolni, ennek megfelel6 gondoss6ggal eljiirni
annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t 6s j6
k6z6rzetdt ne veszelyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett kdrnyezetet ne szennyezze, a

ntiv6ny- 6s iillawilii8ot ne kdrositsa, a k6zrendet 6s a kozbiztonsdgot ne zavarja.

az ingatlandn keletke26 telepul6si szildrdhullad6k kezel6s6re az 6nkormdnyzat 6ltal

szervezett kdzszolgdltatist ig6nybe venni, a hullad6kot e rendeletb€n feljotosftott
kdzszolgdltat6nak dtadni.

(2) Ha az ingatlan hasznil6 a tulajdonosvCltozCs, vagy egy6b ok folyt6n a kozszolBiltatis

ig6nybevdtel6re kdtelezett6 vilik, kdteles ezt a t6nyt a keletke26s6t kdvet6 15 napon beli.il

a szolgdltat6nak bejelenteni.

(3) Nem terheli az (1) bekezd6sben foglalt kiitelezettseg az ingatlan haszndl6t az olyan

be6pitetlen, vagy teljes€n lakatlan ingatlan tekintet6ben, ahol 6letvitelszergen senki sem

tart6zkodik 6s ahol hullad6k sem keletkezik.

(4) Azon ingatlan haszndl6, akinek ingatlandn telepiil6si szildrd hullad6k keletkezik, de az

ingatlana etyideicle8 gazddlkod6 szervezet cegnyilvCntartdsba beiegYzett sz6khelviil,

b)



telephelyiil vagy fi6ktelepe0l is szolgil, koteles a telepii16si sziliird hullad6kiit a gazdilkod6
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasigi tevdkenysdge sordn keletkezett nem
telepi.il6sisziliird hullad6kra a kdzszolt6ltatdst kiiliin szerz6d6ssel ig6nybe venni.

(5)A k6zszolg6ltatds ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlan hasznd16 a krizszolgdltatisb6l nem
vonhatja ki magfdt arra hivatkozdssal, hogy a szolgdltatdst a hullad6ktermel6s hiinydban
nem, vagy csak 16szben veszi igdnybe.

$ (1) Az ingatlan haszndl6 kdteles a Ey0jt6ed6nyeket a hullad6k elsziillitiisa c6ljiib6l a

kdzszolgdltat6 dltal megje16lt id6pontban, a kdzteri.ileten a begy(jt6st v6gz6 gdpjdrmovel
megktizelithet6 6s iirft6sre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gy0jt6ed6ny nem
akaddlyozhatja a gyalogos- 6s a jdrm0forgalmat.

(2) A hulladek elszdllitdsa c6ljdb6l kihelyezett gy0jt6ed6ny fedet6nek - a koztertilet
szennyez6s€nek elkeriil6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie.

(3) Az ingatlantulajdonos a kdzszolgdltatis szUnetel6s6t k6rheti iriisban, vagy szem6lyes
bejelent6s keretdben a szolgdltatdndl, amennyiben az ingatlanban folyamatosan legaldbb
60 napig nem tart6zkodik senki,6s emiatt hullad6k sem keletkezik. A sz0neteltetes
id6tartama legfeljebb 16v, az ingatlan tovdbbi lakatlansdga eset6n a sziineteltet6sre
vonatkoz6 ig6nybejelent6s 8 nappal a sz0netel6s leiirta el6tt ir6sban adott nyilatkozattal
megism6telhet6.

(4) A szUnetel6si k6relmet a sziinetelesi id6szak megkezd6sdt kdvet6 15 napon beli kell a
szolgdltat6hoz eljuttatni, jelezve a sziinetel€s lej6rt6nak v6rhat6 id6pontjdt. A sziinetel6s
vSltozisi16l 8 napon bel0l irCsban kell a szol8dltat6t 6rtesiteni.

(5) Amennyiben a szolgiltat6 megdllapitia, hogy az ingatlantulajdonos a kiizszolgiltatds
szunetel6s6re vonatkoz6 nyilatkozata valotlan, ig6nyt tarthat a kdzszolgdltatds
szUnetel6sdre vonatko26 nyilatkozat benyijtdsdnak id6pontiCig visszamen6leg az iltala
meBhatdrozott gygjt6edeny heti egyszeri 0ritesi gyakorisdg figyelembev6tel6vel
megiillapithat6 hullad6ksziillitdsi dij egyosszego megfizetes6re.

Hullad6ksz5llitds rendje
9. $ (1) A kommunilis hullad6ksziillitds minden hdten, h6tf6i napon tdrt6nik.

(2) A kiizszolgiiltat6 6vente k6t alkalommal lomtalanitdst biztosit a hullad6kgazddlkoddsi
k62s2olgdltatiis keret6ben - kUl6n dij felszdmolCsa n6lk . Lebonyolit6s6r6l 6s
megszervez6s616l, a hulladdk elsziill(tdsd161 6s drtalmatlanitdsd16l a ktizszolgCltat6
gondoskodik.

(3)A lomtalanitis sordn nem keriil elszdllitdsra:

a) elbontott g6pjirm0 karossz6ria,

b) 6pit6si t6rmel619

c) vesz6lyes hullad6k (ola,i, fest6k, akkumulStor, stb.),

d) Cgnyeseddk, sz6l6vessz6, z6ldhullad6k,
e) teher- 6s g6pjSrmg-tumikdpeny,



f) hdztartisi hullad6k,
g) k6zi er6vel nem rakhat6 tilsrilyos, vagy tIlm6retes hullad€k,
h) Cllati tetem

A kSrsrolt6ltatSs dija

10. 5 (11 Az ingatlan hasznd16 vdltozCsa eset6n a kOzszolgdltat6s dijdt a szolg6ltat6hoz tdrt6nt
beielentdse h6napjdnak utols6 napjCig a kor6bbi, azt kiivet6en pedig az 0j tulajdonos
ktiteles megfizetni.

(2) Az ingatlantulajdonos vdltozds bejelentes6vel egyidejoleg az 6j tulajdonos 6s a

kiizszolgdltat6 kiiz6tt a szerz6dds l6trej6n.

(3) Az ingatlantulajdonos a ktizszolgdltatCsdrt a szolgdltat6 iiltal ut6lag hdromhavonk6nt
megkiilddtt szdmla alapj6n dijat kdteles fizetni.

(4) A dij meghatirozdsdt kUlitn jogszabdly tartalmazza.

(5) A kdzszolgdltat6s diiCt tartalma26 szCmla adataival, dsszegszergs6g6vel kapcsolatban

az ingatlantulajdonos kifogdst emelhet, melynek a szdmla kiegyenlit6s6vel kapcsolatban

halaszt6 hatdlya nincs.

(5)A2 ingatlantulaidonost terhel6 dijhdtral6k ad6k m6djiira behajthat6 ktiztartoziis.

A ktizsrolgdltatas m&ja

11. S (1) Pereked ktizs6g terulet6n 110-120 literes eddny helyezhet6 ki.

Xiizterileten keletkezd hullad6k Eygjtese 6s elsziillitiisa

12. 5 (1) A k6zteruleten szemetet elsz6rni, elhaByni, hullad6kot lerakni tilos.

(2) Az onkormCnyzat a k6zteroleten hullad6kgygjt6k kihelyez6sdvel gondoskodik a

keletke26 hullad6k megfelel6 elhelyez6s616l.

(3) A (2) bekezd6s szerinti hullad6k8ygjt6kbe tilos hCztartisi 6s vesz6lyes hullad6kot, iillati

tetemet elhelYezni.

(4) A kozteriileten keletkez6 (az onkormdnyzat Cltal kihelye2ett kOzter0leti

hullad6k8ygit6kb6l szdrmaz6) hullad6k 6sszegy0jt6sd16l az iinkorm6nyzat gondoskodik.

Adatsrolgiiltat6si 6s nyilvrntart6si kotelezetts6S

13. E (1) Az adatkezel6s a kiizszolgdltatdssal dsszefiiSg6en az inBatlan haszndl6 szem6ly6nek

rnetSllapiutsihoz, a kdzszoltcltat6si dtj behait6sdhoz szokseges 6s arra alkalmas adatbiizis



ldtrehozdsa 6s annak mgk6dtet6se, valamint a kdzszolgdltat6s k6telez6 ig6nybev6tel6nek
sziinetel6se eset6n annak nyilvCntartdsa a szolgiiltat6 kotelezetts6ge.

(2) A k6zszolg6ltat6 megteremti 6s fenntartja az adatkezel6s szem6lyi 6s tdrgyi felt6teleit,
gondoskodik az adatok biztonsdgdr6l, meghatdrozza azokat az eljdrdsi szab6lyokat,
amelyek az adat- 6s titokv6delmi szabdlyok 6rv6nyre juttatisdhoz sziiks6gesek.

(3) A k6zszolg6ltat6 nyilvdntartdsdban a term6szetes szem6lyek eset6ben a Hgt. alapjin
term6szetes szem6lyazonosit6 adatokat, valamint a lakcimet tarthatja nyilvdn, ezeket az
adatokat kezeli.

2516 rendelkez6sek

14.5 (1) Ez a rendelet kihirdet6s6t k6vet6 napon l6p hatityba.

(2) HatCly6t veszti a kdztisztasi8r6l, valamint a telepU16si szilird hullad6kkal kapcsolatos
helyi k6zszolgdltat6s16l 6s annak kdtelez6 ig6nybevdtel€r6t sz6l6 az S/L999. (V .27.) 6s a

Zdrad6k: A rendelet kihirdetdsre keriilt 2015. mdrcius 5-6n.

5/2002. (Xfl.01.

, jegyz6.


