
MHK JogszabQly szolgQltatQs

Potony Krizs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testi.ilet6nek 212018 (II.20.) <inkormiinyzati rendelete

a telepiildsi hullad6kgazdrilkod6sr6l

Potony Kdzs6g Onkormiinyzata K6pviselo - testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi

CLXXXV. torv6ny 88. $ (4) bekezdds6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n, a Magyarorsziig helyi

onkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban

meghatirozott feladatkrjreben eljrlrva a ktivetkezSket rendeli el:

A rendelet hatdlya
1.$

(1) A rendelet hat6lya Potony K<izs6g kozigazgat6si tertiletdn a hullad6kgazddlkod6si

krizszolg6ltat6ra6s a k<izszolgeltat6st igdnybe vev6 ingatlanhaszn5l6kra terjed ki.

(2) A rendelet hatiiya nem terjed ki a koderi.ileten szervezett rendezveny sor6n keletkezett

hullad6k tixolishra, sziilitisdr4 arr6l a rendezv6ny szervezdje kciteles gondoskodni.

A kiizszolgiltatis tartalma
2.$

(1) Az 6nkorm6nyzat kozigazgatdsi teriiletdn a Kaposmenti Hullad6kgazd6lkod6si

$nkorm6nyzati T6rsul6s 6ltal megkotdtt kdzszolgiitat6si szerzodes alapj6n - a hullad6k

begytijt6s6t, sziilititsitt, a hullad6k kezel6s6t, iirtalmatlanit6s6t 6s a hulladeklerak6

tizemeltet6s6t a Ddl-Kom D6l-Dun6ntuli Kommunrilis Szolg6ltat6 Nonprof,rt Korl6tolt

Felelossegu T6rsas6g sz6khelye: 7632 Pecs, Sikl6si it 52. (a tov6bbiakban: kcizszolg6ltat6)

vegzi.

(2) A hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s tartalm6ban

a) az ingatlanhasznitl6 6ltal a kozszolg6ltat6 sz6llit6eszkozelhez rendszeresitett

gytijt6ed6nyben, vagy a rendeletben megiel<ilt egy6b m6don az ingatlanon gyiijtott 6s a

kozszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepiildsi hullad6k begytijt6s6re 6s rendszeres, vagy

alkalmi elsz6llitiis6ra;

b) az ingatlanon osszegytijtdtt lomhulladdk 6vente egyszer - a kozszolgiitat6 6ltal

meghat6rozott idopontban 6s helyen - t6rt6no gytijt6sre 6s a k<izszolg6ltat6 illtali elszitllit6s6ra;

c) azingatlanon elkiilcinitetten gytijt6tt hulladdk begytijtds6re 6s rendszeres elsz6llit6sSra;

d) az ingatlanon cissze gytij tdtt zoldhul lad6k rendszere s elsz6llit6s6ra;

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyujtott, begytijtdtt es elsz5llitott hulladdk

elhelyez6s6re, kezel6s6re 6s 6rtalmatlanit6s6ra terj ed ki'

A kiizszolgfltatfs elk[tSsnak rendje 6s mridja

tl8 2018.04. 19. ll:02



MHK JogszabQly szolgQ ltatQs http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh7eg8ed7drOeo9dt8ee I e...

3.$

(1) A hullad6kgazd6lkod5si kcizszolg6ltat6s ig6nybevdtel6vel az ingatlanhaszn6l6 6s a

kdzszolgSltat6 k<izcitt a Ptk. kcizszolgrlltatrisi szerzod6sekre vonatkoz6 szabillyai szerinti
szerzod6ses jogviszony jcin letre. A jogviszonyt term6szetes szemdly ingatlanhasznilo eset6ben
a kozszolgiiltat6s ig6nybev6tel6nek t6nye, ig6nybevdtelre kotelezett gazdasiryi t6rsas6g
e s et6b en a kozszol girltat6 v al m e gkot<itt szer zo de s alap o zza me g.

(2) A kcizszolg6ltat6s teljesit6s6nek felt6teleiben bekdvetkezo viitozilsokr6l akozszolgdltatS
az igenybe vevot iriisban koteles drtesiteni vagy helyben szok6sos m6don felhiv6s ritjtin
tdjdkoilatni.

Vegyes 6s elkiiliinitetten ryiijtiitt hullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek
4.S

(l) Az ingatlanhaszniio a telepi.il6si vegyes hullad6kot a mell6kletben szerepl<i szabviinyos,
az ingatlarthaszniionill keletkezo hullad6kmennyisdgnek megfelel<l m6retr.i gyrijtoeddnyben
gyrijti.

(2) Az ingatlanhasznilo a telepiildsi vegyes hulladek gytijt6sdre szolg6l6 gytijt6ed6ny
tirtartalm6t a hitzlartistiban keletkezo hullad6k becstilt mennyis6g6nek figyelembe v6tel6vel a
rendelet mell6kletdben felsorolt eddnym6retek k<iztil v6laszthatj a ki.

(3) Az (l) bekezd6sben szereplo gytijtoed6nyen kiviil az ingatlanhasznii6 a telepiil6si papir,
mrianyag 6s fdm hullad6kot a telepiil6si vegyes hullad6kt6l elkiikinitetten gyrijti u, 

"n" "ilrurendszeresitett, az ingatlanhaszniionitl keletkezri hulladekmennyisdgnek megfelel6 m6retti 120
literes vagy I 100 literes, szabv6nyos k6k szinri gytijtoeddnyben.

(4) A gyrijtoeddny beszerzese, elhaszndl6diis miatti javit6sa, p6tlisa az ingatlanhasznii6
kotelezettsdge. A lakoss6gi ds gazdrilkodo szervezeti gytijtoed6ny lehet saj6t tulajdonf, vagy a
kcizszol griltat6t6l b6relt.

(5) A gyrijtoeddny ktizteriiletre csak zdrt fed6llel helyezheto ki. A hulladdkot a
gyiijtoed6nyben rigy kell elhelyezni, hogy az, az eddny mozgatiisakor 6s iiritdsekor ne
sz6r6djon, valamint a g6pi i.irit6st ne akadiiyozza.

(6) A kihelyezett gytijtoed6ny nem akadiiyozhatja a j6rmri es gyalogos forgalmat ds
elhelyezdse egy6bk6nt sem jrlrhat baleset vagy k6rokoz6s vesz6ly6net etoiaezesdvel. Az
ingatlanhasznii6 az ingatlandn t6rolt gytijt6ed6nyt ugy helyezi el, hogy ahhoz dllatok vagy
illet6ktelen szemdlyek ne ferjenek hozz6.

s.s

(l) Az ingatlanhaszndlo a gyrijt6edenyt a kciztertiletre
18.00 6ra utdn, a begyrijtds napjrin 6.00 6r6ig helyezheti

csak a begyrijt6st megelozi5 napon
ki. A kcizs zolgiitato hulladekgytijto
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eddnyek tirit6s6t a begytijt6si napokon reggel hat 6s este htsz 6ra kcizott vegzi. A begytijt6s
napjit a k<izszolgrlltat6 illapitja meg. A tulajdonos kritelezettsege a hullad6k elsz6llit6s6nak
napj6n, az elszillit6st k<ivetoen a gyrijt6eddny trlrolSsi helyre t<irt6no visszahelyez6se.

(2) Beltertileten a vegyes hulladdkot a kozszolgiitat6 heti egy, az elktildnitetten gytijt<itt

hullad6kot k6thetente egy alkalommal sziilitja el. Killteriileten a szolgiitatits igdnybev6tele

nem kcitelezo, az esetenk6nt megrendelt hullad6ksz6llit6s gyakoris6gifi a szerzod6 felek
hatitrozzitk meg. A kdzszolgiiltato az ingatlanhasznilo szitmira atitrgydvet megelozo ev utols6
napj6ig t6ritdsmentesen gyrijt6si napt6rt biztosit, amely tartalmazza a begytijtendo hulladdk
fajtijdt 6s a begyrijt6s id6pontj6t.

(3) Az ingatlanhaszniio a teleptl6si iiveg hullad6kot elkiilonitetten gyrijti 6s a hullad6kgyrijto
szigeten helyezi el.

(\ Az ingatlanhaszniio az elkiil<initetten gyrijtcitt telepiil6si papir, mrianyag, fdm 6s iiveg
hullad6kot a hulladdkgytijto udvarban t6ritdsmentesen leadhatj a.

(5) A kozszolg6ltat6 a hiutartilsi hulladdkot kciteles a gytijt6eddnybe elhelyezheto

mennyis6gen feltil is korl6tlan mennyis6gben elsz6llitani, ha a kcizszolgiitat6 6ltal
rendszeresitett, a kozszolg6ltat6n6l megv6s6rolt mtianyag zs6kban van elhelyezve a regisztrillt
gyrijtoed6ny mellett.

Ziildhullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

6.$

(1) Az ingatlanhasznii6 a z<ildhulladdk komposz/tiiirsirol elsosorban sajrlt ingatlan6n
gondoskodik.

(2) A nem komposztdlt zoldhulladdkot az ingatlanhaszn|,lo a gyujt6si naptiirban megadott

z<lldhullad6k-sz6llit6si napot megelozoen legfeljebb 15 napon keresztiil elktil<initetten gytijti 6s

a kozszolgirltat6 r 6,szere 6tadj a.

(3) A (2) bekezd6sben meghat6rozott idotartamon kivtl az ingatlanhasznill6 a nem

komposztiilt zoldhulladdkot a teleptil6si vegyes hulladdk cdljrira szolg6l6 gyrijtoeddnyben

gyrijti.

(4) A zrildhulladdkot a kdzszolg6ltat6 az alapszolg6ltat6s rdszek6nt sz6llitja el a gytijt6si

napt6rban meghathrozott napon, azingatlanhaszn6l6 el6zetes igdnybejelent6se alapj6n.

(5) A zrildhulladdkot az ingatlanhasznii6 ep es zitrt foliazs6kban, vagy kdtegelve helyezheti

ki.

Egy6b hullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

7.S
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(1) Elhaszn6l6dott gumiabroncsot, lakk- 6s festdkmaradvAnyt, 6tkezdsi olajat, f6radt olajat,

nov6nyv6d6 szereket, akkumuliitort 6s szirazelemet, mtianyag-, iiveg-, papirhullad6kot,

f6nycsdvet, izzolilmpifi 6s lomot a barcsi hullad6kgyrijto udvarban lehet (term6szetes szem6ly

ingatlanhasznii6 iital tdrt6no besz6llit6s eset6n t6rit6smentesen) elhelyezni.

(2) Az (l) bekezd6s szerinti hulladdk elhelyezdsdt a k<izszolgriltat6 a lakossiig rdszdre a

ho nl apj 6n ko zzetett dij azis s zeri nt b i zto sitj a.

(3) A k<izszolg6ltat6 haszn6lhatatlannd viit, nagyobb m6retti hdnartdsi felszerel6si tirgy,
britor 6s egy6b feleslegesse viit ing6srlg elsz5llit6s6ra dvente egy alkalommal lomtalanit6si
akci6t szeryez, a gytijtds hely6rol, id6pontjrir6l, a helyben szok6sos m6don a lakossdgot

tt$ekoilatja.

A kiizszolgf ltatr{s sziinetel6se

8.$

(1) Sztineteltetheto a kdzszolg6ltat6s ig6nybevdtele azokon az ingatlanokon, amelyeken

folyamatosan legal6bb 60 napig senki sem tart6zkodik 6s emiatt hullad6k sem keletkezik.

(2) A sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nyt legal6bb 30 nappal megelozoen az ingatlan

tulajdonosa, haszn6l6ja ir6sban bejelenti a kozszolg6ltat6nak, aki azt nyilv6ntartiisba veszi ds

az igenyt a kezdo napot kdveto sz611it5st6l drv6nyesiti. A sztineteltetds csak teljes h6napra

drvenyesitheto.

(3) A sziinetel6s felt6teleiben v6ltoz6s kdvetkezik be, az ingatlan tulajdonosa, haszniloja eil.

a kdzszolgirltat6 16 szdre hal ad6ktal anul, ir6sban kotel e s bej e I enteni.

A kiizszolg 6ltat6 hullad6kgazdf lkod6si kiizszolgdltatrissal
kapcsolatos kiitelezetts6gei 6s jogai

e.$

(1) A kdzszolgiitat6 kdteless6ge a kozszolgiitat6s ig6nybev6tel6re k<iteles, vagy azt igdnybe
vevo ingatlanhaszn6l6kt6l a kdzszolgbltato sziilit6eszkciz6hez rendszeresitett, valamint az

egy6b gyujtoeddnyben

a) a telepiildsi hulladdk rendszeres begyrijtdse ds elsziillitiisa,
b) ingatlanon dsszegytijtdtt 6s a kdzszolgiitato rendelkezes6re bocs6tott lomhullad6k 6vente

egyszer - a kdzszolg6ltat6 6ltal meghatirozott idopontban 6s helyen - tdrt6no begyrijtdse ds

elsz6llit6sa,

c) a begytijtott 6s elsz6llftott teleptil6si hulladek kezeldse, hasznosit6sra t<irt6n5 6taddsa,
6rtalmatlanit6sa 6s elhelyez6se,

d) a meghirdetett sz6llit6si napon elmaradt hulladdksz6llit6s 48 orin beliili p6tl6sa.

(2) Akozszolg6ltat6 ktiteles a gytijtoed6ny kitiritds6t kim6letesen, az elv6rhat6 gondoss6ggal

vegezni. A gytijtoed6nyben okozott kftrt akozszolgiitat6 t6rit6smentesen kciteles kijavitani, ha
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a kirokozirs neki felr6hat6 okb6l kdvetkezett be. A k<izszolg6ltat6 kdteles az ebbol eredo
javitris idotartamira helyettesit6 gyrijt6ed6nyt biztositani, a javithatatlan eddnyt t6rit6smentesen
p6tolni.

(3) A k<izszolgiiltat6 kdteles nyilvrlntart6st vezetni a kozszolg6ltat6st ig6nybe vevokrSl, a

bevont ingatlanokr 61, a kozszol griltatSs szi.inete ltet6 s6ro l.

10.s

(1) A kozszolgriltat6 jogosult a hullad6k elsz6llit6srit megtagadni, ha

a) megdllapitja, hogy a gytijtoeddnyben kihelyezett hullad6k az tirft6s, yagy a sz6llit6s soriin a

szdllitdst vegzo szem6lyek 6letdben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6ben, tov6bb6 a begyrijto
j6rmtiben vagy berendezds6ben kiirt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve kezel6s sor6n
v eszely eztetheti a k6,rnyezetet,

b) ha a kihelyezett gyrijtoeddny mergezo, robban6, foly6kony, veszdlyes, vagy olyan anyagot
tartalmaz, amely a teleptil<lsi hullad6kkal egytitt nem gytijtheto, nem szrillfthat6, nem
drtalmatlanithat6, 6s nem minosiil telepi.ildsi hullad6knak.

(2) A kozszolgdltato a n'gilv6ntartdsa vezetes6hez jogosult kezelni az ingatlanhaszniio
term6szetes szem6lyi adatait els lakcim6t.

Az ingatlanhaszn 6ki kiitelezetts6 gei 6s j o gai
11.S

(l) Az ingatlanhaszn6l6 k,0teles az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba keriilt telepiil6si
hullad6kot az e rendeletben meghat6rozott m6don vagy helyen gytijteni, tov6bb6
hasznosit6sirol vagy 6rtalmatlanitiisr6l gondoskodni. E kdtelezettseg teljesit6se sor6n az
ingatlanhaszn6l6 kdteles :

a) tdrekedni arra, hogy az ingatlan6n keletkezo hullad6k mennyis6g6t a leheto legkisebb
mdrt6krire szoritsa,

b) a telepi.il6si hullad6kot - kiiloncis tekintettel a hulladdk tov6bbi kezel6s6re - az elszdllitdsra
val6 6tv6telig gyrijteni, t6rolni, ennek sor6n megfelelo gondoss6ggal eljarni annak 6rdek6ben,
hogy a hullad6k m6sok dletdt, testi 6ps6g6t, eg6szs6gdt 6s jo kozerzet6t ne veszllyeztesse, a

term6szetes 6s 6pitett k6rnyezetet ne szennyezze, a nriv6ny - 6s 6llatvil6got ne k6rositsa, a

kozrendet es akozbiilonsiigot ne zavarja,

c) az ingatlan6n keletkezo telepi.ildsi hulladdk kezel6s6re az rinkorminyzat 6ltal szervezett
kozszolgtitat6st ig6nybe venni, 6s a hullad6kot a begytijt6sre e rendeletben feljogositott
ko zszolgSltat6 nak iitadn i .

(2) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles gondoskodni a gyrijtoeddny tisztintart6s6r6l, legal6bb 6vente
k6t alkalommal a fertotlenit6sdr6l, rendeltetdsszeni haszniiatdr6l 6s kdmyezet6nek
tiszt6ntartrisrir6l.

(3) Ha a gytijtoed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeznek el, amely az edenyben
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<isszetdmcirddcitt vagy befagyott, vagy az ed6nyben l6vo hulladdkot fgy dsszepr6seltek, hogy

emiatt az edenyt nem lehet kii.iriteni, az ingatlanhaszniio a kozszolgiitat6 felhiv6s6ra kciteles

az edenyt i.irithetov6, 6s haszniilhatovir tenni.

@) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasznti6 szem6ly6ben vflltozits t6rt6nik vagy egydb

ok folytan akozszolgirltat6s ig6nybev6teldre kdtelezett6 v6lik, kdteles ezt atdnyt a keletkez6s6t

kdvetoen halad6ktalanul a krizszolg6ltat6 reszdre ir6sban bej elenteni.

(5) Az ingatlanhaszn6l6 kciteles a kdzszolgiitatS nyilv6ntartrisiinak vezet6s6hez sztks6ges

term6szetes szemelyazonosit6 adatainak 6s lakcimdnek ktizszolgdltat6 fel6 val6 kdzl6s6re.

12.S

(1) Az ingatlanhaszn6l6 jogosult e rendelet rendelkezesei szerint a kdzszolg6ltat6st ig6nybe

venni, annak feltdteleiben t<irteno v6ltoz6sr6l aviitozitstmegelozoen 6rtesiilni.

(2) Az ingatlanhasznii6 joga, hogy a hitztartdsiban keletkezS hullad6kmennyiseg figyelembe

v6tel6vel e rendelet mell6klet6ben szereplo tipused6nyek koztil az iitala haszn6lni kiv6ntat

kiviilassza.

(3) Az ingatlanhaszniio jogosult a kozszolgiltatS nyilv6ntart6s6ban szereplo adatair6l

inform6ci6t k6rni.

A kiizszolgiltatSsi dij frzet6s6nek rendje

13.$

(1) A kozszolg6ltat6si dij egyt6nyezSs.

(2) Az Onkorm6nyzat 100% krizszolg6ltat6si dijkedvezm6nyt biztosit a telepiil6sen a

dijfi zet6sre kdtelezett mag6nszemdly ingatlanhaszn6l6knak.

(3) A dijkedvezmdnyben r6szesitettekrol kozszolg6ltat6si dii6t a Koordin6l6 Szerv

dijkedvezm6nyre vonatkoz6 szitmlilaalapj6n az Onkorminyzat fizeti meg havonta.

Adatszolgiltatdsi 6s nyilvfntartdsi kiitelezetts6g

14.$

(1) Az adatkezelds cdlja a kcizszolg6ltat6ssal osszefiiggoen azingatlanhaszn6l6 szem6lydnek

meg6llapit6sdhoz, az tigyfelszolg6lati feladatok elli.ititsithoz, a kdzszolg6ltatrisi dij
beszed6sdhez, a hdtral6k behajt6s6hoz sztiks6ges 6s arra alkalmas adatbfzis l6trehoz6sa 6s

mrikddtet6se, valamint a kdzszolg6ltatrls kdtelezo igdnybevdteldnek sziinetel6se eset6n annak

nyilv6ntart6sa.

(2) Az ingatlannal rendelkezo, vagy a^ birmilyen m6s jogcfmen hasznillo gazd6lkod6
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szervezet k<jteles eleget tenni a hullad6kkal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6g6nek.

(3) A kdzszolg6ltatrist ig6nybe vev5 ingatlanhasznil6k nyilvrlntart6s6r6l a kdzszolgiitat6
gondoskodik, ennek keret6ben megteremti 6s fenntartja az adatkezelds szemdlyi 6s t6rgyi
felt6teleit, gondoskodik az adatok biztons6g6r6l, meghatirozza azokat az eljardsi szabiilyokat,
amelyek az adat - 6s titokv6delmi szab6lyok 6rvdnyre juttat6s6hoz sziiks6gesek.

(4) A kozszolgiitat6 nyilv6ntartiis6ban a term6szetes szem6lyek esetdben a term6szetes
szemllyazonosit6 adatokat, valamint a lakcimet tarthatja nyilviin, ezeket az adatokat kezeli.

(5) A kdzszolg6ltato az ig6nybevevo szemdlyes adatait a szerzSdeses viszony l6trej6tt6tol
annak megszrinds6ig, dijhrltraldk eset6n a tartozirs fennrill6s6ig kezelheti. A jogviszony, vagy
dijh6tral6k megsztin6s6t k<ivetSen akdzszolgirltat6 a kezelt adatokat megsemmisiti.

ls.s

(l) A gazdrilkod6 szewezet, a szolg6ltat6s igdnybevdtel6re egy6bk6nt kdtelezettek, valamint
a kcizszolg6ltat6 kciz<itt a jogviszonyt a (2) bekezddsben meghatdrozott tartalmri szerzodds
alapozzameg.

(2) A kitzszo I griltat6s i g6nybevete 16ro I szolo szer zod6s tartalmi e lemei :

a) a felek megnevez6se 6s azonosft6 adatai,

b) a krizszolg6ltat6s igdnybev6tel6nek elso napja,

c) a teljesit6s helye,

d) a gytijtoed6nyek hasm6lat6nak jogcime es m6dja, tirtartalma 6s darabszima,
e) az iirit6s gyakoris6ga 6s az iirit6s ideje napok szerint,
f) a megrendelo 6ltal meghatdrozott, az ingatlanon elorel6that6lag keletkezo hullad6k

menny i s6 ge, ame lyre a kozszolgitltattlst a me grendel6 i gdnybe veszi,
g) a kozszolg6ltat6si dij meghzet6s6nek m6dja,
h) a szer zode s m6do sit6siinak, fe lmond6silnak fe lt6telei,
i) az irinyad6 jogszab6lyok meghatirozdsa.

Zir6 rendelkez6sek
16.S

(1)E rendelet 2018. m6rcius 1. napj6n l6p hat6lyba.

(2) Hataly6t veszti A teleptilesi szikird hulladdkkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi
kozszolgiitat6sr6l 6s a kciztertiletek tisilfun tart6s6r6l sz6l6 612004.(IV.30.) szitmi
dnkorm6nyzati rendelet.
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Reiz Tamds s.k.

polgdrmester

A rendelet kihirdetve: Potony, 2018. 02.20.
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Dn Kdlmdn Ldszhi s.k.

jegzd

Dr. Kdlmdn Ldszlf s.k.

jegyzd

CsatolmSnyok

Megnevez6s

Mell6klet

m6ret

12.31KB

2018. 04. 19. 1 l:02


