
MHK JogszabQly szolgQltatQs

Pdcsbagota Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilet6nek 8/2016 (VII.1.) dnkorm6nyzati rendelete
Az onkorm iny zati hullad6kgazd6lkod6si k6zfeladatr6l

(Egys6ges szerkezetben)

P6csbagota K<izs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t6rvdny 88.S (4) bekezddse a)-b) 6s d) pontj6ban meghatfurozott felhatalmaz6s
alapjin, az Alapttirv6ny 32. cikk (l) bekezdds a) pontj6ban, Magyarorsziig helyi
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tv. 13.$ (1) bekezd6s 19. pontj6ban, a
hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny 34. $ (8) bekezd6sdben, 35. g-6ban, 39. $ (2)
bekezdds6ben meghat6rozott feladatk<ir6ben eljiirva a kdvetkezoket rendeli el:

Bevezet6 rendelkez6s

1.$

A kepviselo-testtilet annak 6rdek6ben, hogy a jogszabirlyokban meghat6rozott <jnkorminyzati
hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladatait a korszeni kdrnyezetvddelem krivetelmdnyei szerint
teljesitse, 6rvdnyesiteni kiv6nja a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t<irv6nyben (a
tov6bbiakban: Ht.) rogzitett elveket, es a jelen rendeletben foglaltak szerint telepiil6si hullad6k
kezel6s6re k<itelezoen elliitand6 6s ig6nybe veend<i dnkorm6nyzati hullad6kgazd6lkodrisi
k<izfeladatot vegez.

A rendelet hatrilya

2.$

1. A rendelet t6rgyi hatalya akozszolgiitat6 szilllito eszkozdhez rendszeresitett gytijtoeddnyben,
vagy egy6b m6don, a kdztertileten vagy ingatlanon gytijtcitt 6s a kdzszol girltat6
rendelkez6s6re bocsiitott telepiildsi hulladdk 6tv6tel6vel, gytijt6sdvel, sz6llit6srival 6s
elhelyez6s6vel dsszefliggo cinkorm6nyzati hullad6kgazdrilkodrisi kcizfeladat teljes kor6re
terjed ki.

2. A rendelet teriileti hat|lya P6csbagota teleptil6s kozigazgat6si tertilet6re terjed ki.
3. A rendelet szem6lyi hat6lya kiterjed a telepiil6si hullad6k 6tv6tel6re, gytijtds6re, szirllit1sira

6s kezel6s6re ir6nyul6 cinkormSnyzati hullad6kgazd6lkoddsi krizfeladatot ell6t6 szolgilltat6ra,
valamint Pecsbagota teleptil6s teri.ilet6n a szolgriltat6st igdnybevevo ingatlanok azon
tulajdonosaira, vagyonkezeldj6re vagy egydb jogcimen hasmiil6ra (a tov6bbiakban:
ingatlantulaj donos), ahol a telepiildsi hulladdk keletkezik.

A kiizfeladat ell6tr{s6nak rendje 6s m6dja

3.$
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1. A k6pvisel6-testi.ilet jelen rendeletben foglaltak szerint dnkormrlnyzati hullad6kgazdrilkod6si

k<izfeladatot; igy a telepi.ildsi hullad6k rendszeres gytijt6s6t, elszilllitdsdt kezel6s6t -
kozszolgiitatisi szerzod6s alapj6n - kozszolgdltat6 utj6n Lltja el.

2. A telepiil6si hulladek elsziilit6srir6l 6s 6rtalmatlanit6s c6lj6b6l t6rt6n6 elhelyez6sdrol - e

rendeletben szabiiyozott m6don - az ingatlantulajdonos a szolgiiltat6s ig6nybev6tele ridSn

koteles gondoskodni.

A kiizszol g 6ltat6 m e gnevez6se

4.$

A 3.$ (1) bekezd6sben meghat6rozott cinkorm6nyzati hulladekgazdiikodSsi kcizfeladat

ellititsithoz kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st a Ddl-Dunantrili KommunSlis

Szolgilltat6 Nonproht Korl6tolt Felelossdgri T6rsas6g (7632 P6cs, Sikl6si tit 52.) (a

tov6bbiakban: kozszolg6ltat6) v egzi.

A kiizszol g {itat6 j o gai 6s kiitelezetts6gei

s.s

1. A kozszolg6ltat6 az <inkorminyzati hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6s6hoz kapcsol6d6

hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat{st az ingatlantulajdonossal a 8.$ szerinti tartalommal

kotott szerzodes, a Ht., azOrszttgos Hulladdkgazdillkoditsi Kdzszolg6ltat6si Terv, valamint e

rendeletben foglaltak szerint krjteles ell6tni.

2. A telepi.il6si hullad6k dsszegyrijt6se, elsz6llit6sa heti egy alkalommal tdrtenik a kozszolg6ltat6

6ltal elore meghatitrozott idopontban.

3. A krjzszolg6ltat6 6vente egy alkalommal koteles lomtalanit6si akci6t

szok6so s m6don kozzetett idopontban.

4. A telepiil6si hullad6k gyiijt6se 6s sz6llitisa kizirolag az e c6lra szolg6l6 sz6llit6j6rmrivel

v6gezheto, melynek sor6n a kozszolgiitat6nak gondoskodni kell arr6l, hogy a hullad6k - a

gyrito"aerrynek a sz6llit6j6rmribe tdrt6no iirit6sekor, illetoleg a sz6llit6s folyam6n - ne

sz6r6dhasson el, a ktimyezetet ne szennyezze.

5. Az tirit6sbol vagy szrlllit6sb6l eredo szennyezod6s eset6n a kozszolgiitato a hulladek

eltakarit6s6r6l, a teriiletszennyezod6s megsziintet6s6rol, valamint az eredeti k<irnyezeti 6llapot

helyre6llit6s5r6l haladdktalanul koteles gondoskodni.

6. Amennyiben a kijel<ilt napon - b6rmely okb6l - a sziilitSs elmarad, a kozszolgirltat6 a

sz6llit6st a k<jvetkezo munkanapon koteles p6tolni.

L Akozszolgriltat6 jogosult a teleptl6si hullad6k elsz6llit6s6t megtagadni, ha:

a. meg6llapithat6, hogy a gyrijtoed6nyben kihelyezett hulladek az iiritds, Yagy a sz6llit6s

sor6n a sz1llititst vegzo szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, egeszsdgdben, tov6bb6 a

sz6llit6j6rmriben, annak berendez6s6ben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve a

kezeld s sor6n v eszely eztetheti a ktirnye zetet,

b. ha a kihelyezett gyrijtoed6ny mergezo, robban6, foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan

anyagot tartalmaz, amely a teleptilesi hullad6kkal egyiitt nem gyujtheto, nem

sz1llithato,nem 6rtalmatlanithat6 6s nem minosi.il telepill6si hullad6knak-

8. A k<izszolg6ltat6 k6teles a gytijtoed6ny kiiirit6sdt kim6letesen az elv6rhat6 gondoss6ggal

szewezni a helyben
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v6gezni.
9. A gytijtoeddnyben okozott kdrt a kdzszolgSltat6 t6rit6smentesen kciteles kijavitani, ha a

k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kcivetkezett be. A kozszolgdltat6 k<iteles az ebbol eredo
karbantarLlsi munka 6s javit6s idotartam6ra helyettesito gyrijtoeddnyt biztositani.

10. Ha a kirokozils nem r6hat6 fel a krizszolg6ltat6nak, a hasznitlhatatlann6 vSlt gytijtoed6ny
javitiisa, p6tl6sa, vagy cser6j e az tngatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

l. Az ingatlantulajdonos k<iteles az ingatlan6n keletkezo teleptl6si hullad6kot

a. legkisebb m6rt6ktire szoritani;

b.az elsziilitiisra val6 6tv6telig gytijteni, t6rolni, ennek soriin megfelelo gondoss6ggal elj6rni
annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t 6s aj6 kdrnyezetet ne
veszelyertesse, a term6szetes 6s 6pitett kdrnyezetet ne szennyezze, a ncivdny-ds 6llatvil6got ne
k6rositsa, a kd,zrendet 6s k6zbidons6got ne zavarja,

c.az elsziilitris napj6n - reggel - az irrgatlan elStti itszakasz melletti k<jztertiletre kihelyezni
oly m6don, hogy az akozlekedds biaons6g6t ne veszelyeztesse, a kriztertiletetne szennyezze,
abban k6rt ne tegyen.

2.Az ingatlantulajdonos k<iteles az ingatlaniin keletkez6 telepi.ildsi hulladdk kezelesere az
cinkorm6nyzat 6ltal szervezeff krizfeladat ell6t6st igdnybe venni.

3. A hullad6k k<izteriileten tdrt6no t6rol6sa, illetve elhelyezdse tilos 5.g (2) bekezd6sben
foglaltakon kiviili idopontban, kiv6ve a lomtalanit6s id6pontj 6ban.

4. Az elsziillit6sra vir6 hulladdkot csak a kozszolgiltat6 sziilit6eszk<iz6hez rendszeresitett
gyrijtoedenyben, az ail. meghalad6 mennyis6get mtianyagzsiikban lehet kihelyezni.

5. A (4) bekezd6sben foglalt el6ir6sokt6l elt6roen kihelyezett hullad6k elsz6llitiis6t a
kozszolgiltat6 me gtagadhatj a.

6. A I l0 literes szabv6ny gyrijtoed6nyek tisilintart6s6r6l, fert6tlenit6s6r5l, iilaginak
meg6vils6r6l a haszniil6 kciteles gondoskodni.

7.$ trl

1.A kdaerUleten az iirit6s c6lj6b6l kihelyezett gyrijto eddnyben l6vo telepiil6si hullad6kot
vdlogatni, kdzteriiletre kisz6rni, valamint m6snak a gytijtoed6nydbe - annak enged6lye ndlkiil
- hullad6kot elhelyezni tilos.

2. Tilos a gytijtoeddnybe foly6kony, mergezo, tiz-6s robban6svesz6lyes anyagot, 6llati tetemet
vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely a kdzszolg6ltat6st vegzi| szem6lyek 6let6t, testi
6psdg6t, eg6szsdg6t veszelyezteti, a szSllit6j6rmtiben vagy berendez6s6ben k6rt okoz.

3. Az elktilonitetten gytijtdtt hulladdk a kdzszolgaltato 6ltal tizemeltetett hullad6kgyrijto
pontra, hullad6kgyrijto udvarba, 6tv6teli helyre, vagy a kcizszolgtltatis kcirdbe tartozo
hullad6kot kezelo hullad6kkezelo ldtesitmenybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,
vagy kiikin gyrij toed6nyben elhelye zheto.
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4. A teleptil6s lakosai reszerc igdnybe veheto hulladdkudvar6l a kdzszolgiitat6 a helyben

szok6sos m6don 6s a honlapj intitjekoztat6st nyrijt. A nyitva tart6s rendjdt, a hullad6kudvarban

gytijthet6 egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli m6dj6ra 6s a mennyis6gi

korlftokra vonatkoz6 t6j6koztat6st a kozszolg6ltat6 a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban

kozzeteszi.

5. A kcizszolg6ltat6 a hullad6kudvar tizemeltet6si szabl.lyzatitban meghat6rozza a termdszetes

szem6ly ingatlanhaszndl6 altal a hulladdkudvarban elhelyezheto hullad6kok mennyisdg6t. A

term6szetes szem6ly ingatlanhaszn{io e jog6t csak irgy gyakorolhatja, ha a

hullad6kgazdrilkod6si k6zszolg6ltat6si dijat megfizette.

Az tinkorminyzati hullad6kgazdrilkoddsi kiizfeladat etlftfsrira vonatkoz6 szerz6d6s

egyes tartalmi elemei

8.$

Az ingatlantulajdonos 6s a k<izszolg6ltat6 k<jzdtti szerzod6snek tartalmaznia kell:

a. a szerzod6 felek megnevez€s6t, azonosito adatait,

b. a k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek idotartamdt,

c. az onkorminyzat hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat szervezet 6s rendszeres elv6gz6s6re

ir6nyul6 kdte le zett s e g v iilalisht,
d. az i.irit6s gyakoris6g6t, valamint idopontj6t,

e. a szolgirltat6si dij meg6llapit6s6nak alapjifi (a gytijtS ed6ny egyszeri iirit6se, illetve az

elsz6llit6sra 6tvett hullad6k tdrfogat szerinti meghatiiroz6sa), az abban bekdvetkezo

v6ltoz6sokkal kapc solatos bej elentdsi kdtelezettsd get,

f . a szerzod6s m6dosit6s6nak, felmond6s6nak felt6teleit.

A kiizszolgrlltatrls dija

e.$

l. Az 6nkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ellirti.sdhoz kapcsol6d6

hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltat6s igdnybev6tel66rt az ingatlantulajdonos a Nemzeti

Hullad6kgazd6lkodrlsi Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zrt. (a tovdbbiakban: Koordin6l6 szerv)

r e szer e kozszolgiit atSs i dij at k6tel e s ftzetni.

2. A k6zszolg6ltat6si dijat a KoordinSl6 szerv 6ltal ki6llitott sz6mla k'zhezvetel6t kdvetoen, a

szitmlitb an fe lttint etett frzete si hat6ri do i g ke I I ki e gy e nl it eni.

3. Ha az ingatlantulajdonos a jogszenien meg6llapitott 6s kiszimllzott dijat nem fizeti meg 6s

dijh6tral6ka keletkezik, akkor a Koordin6lo szerv a 30 napon beltil kiildott fizet6si

felsz6lit6s6rt j ogosult az adminis ztrdcios dij at kisz6mlitzni az ingatlantulaj donos reszdre . Ha a

szdmlakiegyenlit6s6re a felsz6litrls d6tum6t kdvetoen kertil sor, abefrzetett tisszeg eloszdr az

adminisztr6ci6s dijjal szemben keri.il elsz6mol6sra, a fennmarad6 dsszeggel pedig a

kdzszolgilltat6si dij h6tral6kot c s<ikkenti a Ko ordin6l6 szerv.

4. Az egys6gnyi dijt6tel a gyrijtoed6nyben elsz6llit6sra 6tvett hullad6k - gyrijtoedenyhez

igazod6 t6rfogata szerint meghatfurozott - egyszeri iiritds havi dija.
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l0.s

l. Az ingatlan rij tulajdonosa - tulajdonos v6ltoz6s eset6n - a vfultozdst 15 napon beliil koteles a

Koordin6l6 szervnek ir6sban bej elenteni.
2. Szi.ineteltetheto a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrls ig6nybev6tele azokon az

ingatlanokon, amelyeken folyamatosan, legal6bb 90 napig senki sem tart6zkodik, 6s hullad6k
nem keletkezik.

3. Az ingatlantulajdonos a sztineteltet6sre vonatkoz6 ig6ny6t kciteles iriisban bejelenteni a
Koordin6l6 szervnek a szi.ineteltet6s kezdo id6pontja el6tt, legal6bb 30 nappal.

11.S

A lomtalanitris szabrllyai

1. A lomtalanit6s megszervezeserol6s lebonyolit6s6r6l a kdzszolgiitato 6vi egy alkalommal -
ktilcin dij felszrlmitrisa - n6lkiil gondoskodik.

2. A teleptildsi hulladekot az ingatlantulajdonos a krizszolgiitat6 6ltal elozetesen megjeldlt
idopontban - a 6.$ (l) bekezd6s c) pontjriban foglalt eloiriisoknak megfeleloen - helyezheti
ki.

12.$

Elkiiliinitett hullad6kgytijt6sre vonatkoz6 szab6lyok

l. A teleptileskozigazgat6si teriiletdn alkalmazott szelektiv hulladekgytijt6si m6dok:

a. hulladdkgy tij to szi geteken v 6 gzett sze lektiv gyrij t6 s

- Pdcsbagota, Kossuth u.25.30 hrsz.

b. a kri z szo I giitat6 altal hizhoz meno s z e I ektiv hul I ad6kgytij t 6 s.

2. A hullad6kgyrijt6 szigetek papir-, mrianyag- 6s iiveghullad6k elhelyez6s6re alkalmasak.
3. A kont6nerbe csak az azonmegjel<ilt hullad6kfajta helyezheto el.
4. A kontdnerek kdrnyezetdben hullad6k elhelyezdse tilos.
5. A hrizhoz meno szelektiv hullad6kgytijt6s sor6n az rngatlantulajdonos a telepiil6si hulladdk

r€szetkepezo elktil<initetten gytijtott hulladdkot itttetszo zsiikban gyrijti.
6 . Az elkiil<initetten gytij tritt, rij rahaszno sithat6 hulladdk :

a) papir,

b) mtianyag,

c) fdm.
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13.$

1. E rendelet2}l6.jrilius 1. napj6n 16p hat6lyba.

2. Hatalyat veszti a hullad6kkezel6si kozszolgiitat6sr6l sz6l6 612002. (XII.16.) rendelet.

3. A rendelet kihirdetds6rol ajegyzo gondoskodik.

P6csbagota, 20l6.jrinius 29.

Filipovics J6zsef

polg6rmester

Kihirdetve : 2016.jrilius I .

trl M6dositotta:1712016. (X11.22.) rendelet 1. $-a

napj6t6l
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ZA16 rendelkez6sek

Be6k Laura
jegyzo

Be6k Laura
jegyzo

Hat6lyos: 2016. december 23.
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