
MHK JogszabQ ly szolgQltatQs

P6pr6d Kozs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtlet6nek912016. (X1I.27.) dnkormrinyzati rendelete
az dnkormiiny zati hullad6kgazdrilkod6si kcizfeladatr6l.

Pripr6d Kcizs6g OnkormilnyzataKepviselo-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2}l2.6vi CLXXXV.
ttirv6ny 88.$ (4) bekezddse a)-b) 6s d) pontj6ban meghatdrozott felhatalmazds alapjin, az
Alaptcirv6ny 32. cikk (l) bekezdds a) pontj6ban, Magyaruszitg helyi cinkormirryzatair6l sz6l6
2011. evi CLXXXX. tv. 13.$ (1) bekezdds 19. pontjiiban, a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrvdny 34. $ (8) bekezdds6ben, 35. g-6ban, 39. g (2) bekezd6s6ben meghat6rozott
feladatkrir6ben elj6rva a krivetkez6ket rendeli el:

Bevezetil rendelkez6s

1.$ A kdpviselo-testiilet annak drdekdben, hogy a jogszab6lyokban meghat6rozott
dnkormrinyzati hulladdkgazdrilkod6si k<izfeladatait a korszeni krirnyezetv6delem
kdvetelm6nyei szerint teljesitse, drvdnyesiteni kivrinja a hulladdkr6l sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV.
tcirv6nyben (a tov6bbiakban: Ht.) rogzitett elveket, 6s a jelen rendeletben foglaltak szerint
telepiil6si hulladdk kezel6sere kcitelezoen elltitand6 ds ig6nybe veend6 <inkorm6nyzati
hullad6kgazd6lkodrisi k<izfeladato t v egez.

{ rendelet hatflya

2.$ (1) A rendelet t6rgyi hatirlya a kozszolgilltat6 sziilito eszkijzehez rendszeresitett
gytijtoeddnyben, vagy egy6b m6don, a kriaeruleten vagy ingatlanon gytijt6tt 6s a
kdzszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocsiitott telepiil6si hulladdk ritv6tel6vel, gyrijt6s6vel,
sz6llftrisrival ds elhelyez6s6vel cisszefiigg6 onkorm6nyzati hullad lkgazdiikod6si kcizfeladat
teljes krirdre terjed ki

(2) E rendelet t6rgyi hatiilya nem terjed ki
- a termel6si hulladdkra,
- ahdnartitsi veszdlyes hulladdk kiv6tel6vel a vesz6lyes hulladdk gytijt6s6re, iitvdteldre,

sziilititsirr a 6 s keze ld s6re,

- az iilati eredetri hullad6kra
- 6pit6si-bont6si hullad6kra.

(3) A rendelet teriileti hatiiya Priprrid teleptilds kozigazgatiisi tertiletdre terjed ki.
(4) A rendelet szemelyi hatillya kiterjed a telepiil6si hullad6k iitv6tel6re, gytijt6sere,

sziilitilsira 6s kezel6sdre ir6nyul6 cinkorm ilnyzati hullad6kgazdrilkod6si krizfeladatot ell6t6
szolgriltat6ra, valamint P6pr6d teleprilds teriilet6n a szolg6ltat6st ig6nybe vevo ingatlanok azon
tulajdonosaira, vagyonkezeldjdre vagy egy6b jogcimen haszniil6ra (a tovtlbbiakban:
ingatlantulaj donos), ahol a teleptildsi hulladdk keletkezik.

A kiizfeladat ellftris{nak rendje 6s m6dja

3.$ (l) A k6pviselo-testiilet jelen rendeletben foglaltak szerint onkorm6nyzati
hulladdkgazdrilkodrisi kdzfeladatot igy a telepiildsi hullad6k rendszeres gytijt6s6t, elsz6llit6s6t,
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kezel6sdt - kcizszolg6ltat6si szerzodes alapjitn -kozszolgdltat6 irtj6n Litja el.

(2) A teleptil6si hullad6k elszilllititsitr6l 6s 6rtalmatlanit6s cdlj6b6l tt rt6no elhelyez6s6r6l - e

rendeletben szabiiyozott m6don - az ingatlantulajdonos a szolg6ltat6s ig6nybevdtele ritjrin

koteles gondoskodni.

A kiizszolg iitat6 me gnevez6se

4.$ A 3.S (1) bekezd6sben meghat6rozott dnkormdnyzati hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat

ell1iisehoz kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st a D6l-Dun6ntrili Kommun6lis

Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gti T6rsas6g (7632 P6cs, Sikl6si tt 52.) (a

tov6bbiakban: kozszolg5ltat6) v egzi.

A kiizszolgfltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

5.$ (l) A k<izszolg1ltato az onkorminyzatr hulladekgazd6lkod6si kdzfeladat ell6tSs6hoz

kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si kozszolg5ltat6st az cinkorm6nyzattal 6s a gazd6lkod6

szervezettel a 8.$ szerinti tartalommal kotott szerzodes, a Ht., az Orsziigos

Hulladdkgazd6lkod6si Kozszolg6ltat6si Terv, valamint e rendeletben foglaltak szerint koteles

ell6tni.
(2) A telepiil6si hullad6k risszegytijt6se, elsz6llit6sa hetente egy alkalommal tdrtdnik a

kozszolgiitat6illtaleloremeghatirozotlidopontban'
(3) A gazd6lkod6 szervezetekre az 6ltaluk kotdtt egyedi szerz6d6sben foglaltak az ir6nyad6k'

(4) A kozszolg6ltat6 dvente egy alkalommal koteles lomtalanit6si akci6t szetvezni az

onkorm6ny zattal elozetesen egyeztetett 6s a helyben szok6sos m6don kozzetett idopontban'

(5) A telepiil6si hullad6k gyiijt6se 6s sz6llit6sakizir6lag az e ceha szolg6l6 sz6llit6j6rmrivel

v1gezheto, melynek sor6n a k6zszolg6ltat6nak gondoskodni kell arr6l, hogy a hullad6k - a

gytiitO.aerynek a szilllit(tjirmiibe tort6no iirit6sekor, illetoleg a sz6llit6s folyam6n - ne

sz6r6dhasson el, a kdrnyezetet ne szennyezze'

(6) Az iirit6sbol vagy szb,llit6sb6l eredo szennyezodes eset6n a k<izszolgiitat6 a hullad6k

eltakarit6s6r6l, a teruletszennyezod6s megsziintet6s6rol, valamint az eredeti kdrnyezeti 6llapot

helyre6llit6s6r6l halad6ktalanul koteles gondoskodni'

6.$ Amennyiben a kijeltilt napon - b6rmely okb6l - a sziilitils elmarad, a kiizszolgilltat6 a

sz6llit6st a k6vetkezo munkanapon kciteles potolni'

7.S (l) A k6zszolg6ltat6 jogosult a teleptil6si hullad6k elsz6llit6s5t megtagadni, ha:

a. meg6llapithat6, hogy a gyiijtoed6nyben kihelyezett hullad6k az iirit6s, vagy a sz6llit6s sor6n a

sz6llit6st v6gzo 
- 
rr.rnety"t 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6ben, tov6bb6 a

sz6llit6j6rmriben, annak berendez6s6ben k6n okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve a kezel6s

sor6n vesz6lyeztetheti a kdrnyezetet,

b. ha a kihelyezett gytijtoed6ny mergezo, robban6, folydkony, veszelyes, vagy olyan anyagot

tartalmaz, amely a telepiil6si hullad6kkal egyiitt nem gytijtheto, nem sz6llithat6, nem

6rtalmatlanithat6 6s nem minosiil teleptil6si hullad6knak.

(2) A kozszolg6ltat6 k6teles a gyrijtoed6ny kiiirit6s6t kim6letesen az elv6rhat6 gondoss6ggal
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vegezni.
(3) A gytijt6ed6nyben okozott k6rt a kozszolgilltat6 t6rit6smentesen k<jteles kijavitani, ha a

kiirokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezett be. A k6zszolg6ltat6 kdteles az ebbol eredo
karbantart6si munka 6s javit6s idotartam6ra helyettesit6 gytijt6eddnyt biaositani.

(4) Ha akirokozirs nem r6hat6 fel akdzszolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v6lt gyrijtoed6ny
javitisa, p6tl6sa, vagy cser6j e azingatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s k0telezetts6gei

8.$ (1) Az ingatlantulajdonos kdteles azingatlan6n keletkezo teleptil6si hullad6kot
a) a legkisebb m6rt6krire szoritani;
b) az elszirllitiisra val6 6tv6telig gytijteni, t6rolni, ennek soriin megfelelo gondosstiggal elj5rni

annak 6rdek6ben, hogy a hulladdk mtisok 6letdt, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t 6s a j6 k<irnyezetet ne
veszdlyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett kdmyezetet ne szennyezze, an<iv6ny-6s dllatvil6got ne
kiirositsa, a kcizrendet 6s kcizbiaons6got ne zavarja,

c) az elszitllit6s napj6n - reggel - az ingatlan elotti ritszakasz melletti kcizteriiletre kihelyezni
oly m6don, hogy az akozlekedds biztons6grit ne veszelyeztesse, a kciztertiletetne szewryezze,
abban k6rt ne tegyen.

(2) Az ingatlantulajdonos kciteles az ingatlanrln keletkez6 teleptil6si hulladdk kezel1,sere az
<inkorm6ny zat iltal szerv ezett k6zfe ladat e ll6t6st i gdnybe venni

(3) A hullad6k koztertileten tdrt6no t5rol6sa, illetve elhelyez6se tilos 5.g (2) bekezddsben
foglaltakon kivtili id6pontban, kiv6ve a romtalanit6s idopontj 6ban.

(4) Az elsziillitrisra vtro hullad6kot csak a kdzszolgitltato sziilit6eszk<iz6hez rendszeresitett
gytijtoed6nyben, az azt meghalad6 mennyiseget mrianyagzs6kban lehet kihelyezni.

(5) A (4) bekezd6sben foglalt eloir6sokt6l eltdroen kihelyezett hulladdk elsziilititsffi a
kiizszolgiitat6 me gtagadhatj a.

(6) Az onkormrinyzat iital kdzpontilag beszerzett 6s ingyenesen a lakoss6g rendelkez6s6re
bocs6tott 120 literes szabviny gyrijtoed6nyek tiszt6ntartis6r6l, fertotlenit6s6r6l, illagtnak
me g6v6siir ol a hasznitl 6 kcite les gondo skodni.

9.$ A k<iaeruleten az tirit6s cdlj6b6l kihelyezett gyrijto eddnyben 16vd telepiildsi hullad6kot
v6logatni, kcizteriiletre kisz6rni, valamint m6snak a gytijtoed6nydbe - annak enged6lye n6lktil -
hulladdkot elhelyezni tilos.

10.$ Tilos a gytijtoed6nybe folydkony, mergez6, ttiz-6s robbaniisveszdlyes anyagot, iillati
tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely akozszolgitltat6st vegzo szem6lyek dlet6t,
testi 6psdgdt, egdszs6gdt vesz6lyezteti, a sziilit6jSrmtiben vagy berendez6s6ben k6rt okoz.

Az iinkorminyzati hullad6kgazddlkoddsi kiizfeladat elkltdsdra vonatkoz 6 szerz6d,6s
egyes tartalmi elemei

11.$ Az <inkormrinyzatvagy gazdiikodo szervezet 6s a kcizszolgiiltat6 kdzcitti szerzoddsnek
tartalmaznia kell:

a. a szerzodo felek megnevezdsdt, azonosito adatait,
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b. a kozszolgriltat6s ig6nybev6tel6nek idotartam6t,

c. az <inkormdnyzat hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat szervezett 6s rendszeres elv6gz6s6re

ir6nyul6 ktitelezetts6g v6llalis6t,
d. az i.irit6s gyakoris6g6t, valamint id6pontj6t,

e. a szolg6ltat6si dij meg6llapitSsiinak alapjrlt (a gytijtS ed6ny egyszeri iirit6se, illetve az

elszrillit6sra 6tvett hullad6k t6rfogat szerinti meghatilroz6sa), az abban bekovetkez6

v6ltoz6sokkal kapcsolatos bej elent6si kotelezetts6get,

f . a szerzo d6 s m6 do s it6s5'nak, felmond6s6nak fe lteteleit.

A kiizszolgfltat6s dija

12.$ (1) Az cinkorm6nyzati hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat ellirtitsithoz kapcsol6d6

hullad6kgazd6lkodrisi k<izszolg6ltat6s ig6nybev6teledrt az ingatlantulajdonos a Koordin6l6

szerv reszere k<izszolg6ltat6si dijat kdteles fizetni.

(2) AkozszolgSltat6si dijat a Koordin6l6 szerv 6ltal ki6llitott sz6mla kezltemetel6t kcjvetoen,

a szdmlitban felttintetett fizet6si hat6ridoig kell kiegyenliteni.

(3) Ha az ingatlantulajdonos a jogszertien meg6llapitott 6s kiszirmlitzott dijat nem fizeti meg

6s dijh6tral6ka keletkezik, akkor a Koordin6l6 szerv a 30 napon beltil ktilddtt fizet6si

felsz6lit6s6rt jogosult az adminisztr6ci6s dijat kisz6ml6zni az ingatlantulajdonos r6sz6re. Ha a

sztrmlakiegyenlit6s6re a felsz6lit6s diitum6t k6vetoen keriil sor, a befizetett cisszeg eloszor az

adminisztr6ci6s dijjal szemben kertil elsziimol6sra, a fennmarad6 cisszeggel pedig a

k6zszolg6ltat6si dijh5tral6kot csokkenti a Koordin6l6 szerv.

@) Az egys6gnyi dijt6tel a gytijtoeddnyben elsz6llit6sra 6tvett hullad6k - gytijtoedenyhez

igazod6t6rfogata szerint meghat6rozott - egyszeri iiritds havi dija.

(5) Term6szetes szem6lyek eset6ben a kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6t az rinkorm(nyzat

ritv6llalja.

13.$ Az ingatlan rij tulajdonosa - tulajdonos v6ltoz6s eset6n - a villtozitst 15 napon beltil

kdteles a kozds hivatalban ir6sban bejelenteni'

l4.S (1) Szi.ineteltethet6 a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiitatds ig6nybevdtele azokon az

ingatianokon, amelyeken folyamatosan, legal6bb 90 napig senki sem tart6zkodik, 6s hullad6k

nem keletkezik.
(2) Az ingatlantulajdonos a sziineteltetesre vonatkoz6 igeny6t kdteles iriisban bejelenteni a

kozds hivatalba, a sziineteltetds kezdo id6pontja elott, legal6bb 30 nappal'

A lomtalanitfs szabilYai

15.$ A lomtalanit6s megszervezds6rol 6s lebonyolit6s6r6l a kdzszolg6ltat6 6vi egy

alkalommal - kiildn dij felsz6mit6sa - n6lktil gondoskodik'

A teleptil6si hullad6k ot az ingatlantulajdonos a kSzszolglltat6 6ltal elozetesen megielolt

idopontban - a 6.$ (1) bekezd6s c) pontj6ban foglalt elofr6soknak megfeleloen - helyezheti ki.

415
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16.$ (l) A telepiil6s kdzigazgat6si teriilet6n alkalmazott szelektiv hullad6kgyrijt6si m6dok:
- hullad6kgyrijto szigeteken vdgzett szelektiv gytijt6s
- a ko z s zo I g Sltato iital h6zho z meno s ze I ektiv hul I ad 6 k gytij t6 s

(2) A hullad6kgytijto sziget papir-, mtianyag- 6s iiveghullad6k elhelyezds6re alkalmas.
(3) A kont6nerbe csak az azon megjekilt hullad6kfajta helyezheto el.
(4) A kont6nerek kdmyezet6ben hullad6k elhelyez6se tilos.
(5) A hilzhoz men6 szelektiv hullad6kgyrijt6s sor6n az ingatlantulajdonos a telepi.il6si

hullad6k reszetkepezl elktil6nitetten gyrijtott hullad6kot ittetszo zs6kban gyrijti.
Az e lki.ildnitetten gytij tcitt, rij rahaszno sf that6 hull ad6k :

a) papir,

b) mtianyag,

c) fiveg

f 7.$ (1) Az elktilonitetten gytijtcitt hullad6k a kdzszolgiitato 6ltal tizemeltetett hullad6kgytijto
pontra, hullad6kgytijt6 udvarba, 6tv6teli helyre, vagy a k<izszolg6ltatiis kcirdbe tartozo
hullad6kot kezel(i hullad6kkezelo ldtesitm6nybe is szilllithat6, 6s ott a jogosultnak Atadhat6,
vagy ktildn gytijtoed6nyben elhely ezhetiS.

(2) A telepiil6s lakosai reszlre ig6nybe veheto hullad6kudvarr6l a k<izszolg iltat6 a helyben
szok6sos m6don 6s a honlapj 6n tdjekoztat6st nyrijt. A nyitva tart6s rendjdt, a hullad6kudvarban
gytijtheto egyes hulladdkokra 6s a hulladdkudvar igdnybev6teli m6djara 6s a mennyis6gi
korl6tokra vonatkoz6 tilekoztatitst a kdzszolg6ltat6 a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban
kozzeteszi.

(3) A kcizszolg6ltat6 a hulladdkudvar iizemeltet6si szabilyzatitban meghat1rozza a
term6szetes szem6ly ingatlanhaszniil6 iital a hullad6kudvarban elhelyezheto hullad6kok
mennyis6g6t. A term6szetes szemdly ingatlanhasznil6 e jogrit csak rigy gyakorolhatja, ha a
hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatrlsi dij at megfi zene.

Zir6 rend.elkez6sek

18.$ (1) E rendelet 2017 .janudr 1. napj6n l6p hat6lyba.
(2) Hatalydt veszti a hulladdkkezeldsi k<izszolg6ltatrisr6l szol6 912002. (X[.13.) rendelet.
(3) A rendelet kihirdet6s6rol a jegyzo gondoskodik.

Priprrid, 2016. december 12.

Ker6kgy6rt6 P6ter

polgiirmester
Dr. T6th Attila

jegyzi|
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