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P6csdevecser o n k ormilny zat K6pvis el6-testii let6n ek
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a kdztisztasfgrril, valamint a telepiil6si szilfrd hullad6kkal kapcsolatos helyi
kiizszolgfltatisr6l 6s annak ktitelezd ig6nybev6tel6r6l

P6csdevecser Kiizs6g onkor milnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
12 I 2013.(IX. I 0.) ii nko rm 5 ny zati ren d elete
a koztisztasrlgr6lo valamint a telepiil6si szilfrd hullad6kkal kapcsolatos helyi

kiizszolgiltatfsr6l 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l

P6csdevecser Kozs6g Onkormilnyzatdnak K6pvisel6-testiilete a hullad6k6l sz6l6
2012. CLXXXV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 38. $ (4) bekezd6s6ben kapott
felhatalmazis alapjdn az Alaptdrvdny 32. cikk (l) a) pond6ban leirt jogkorlvel
dlve a kcivetkez6ket rendeli el:

ELSO RESZ
Altatdnos rendelkez6sek

I. Fejezet

l. A rendelet c6lja, hatdlya

1' $ E rendelet celja azoknak a helyi szabdlyoknak a meg6llapit6sa, amelyek
biztositj6k Pdcsdevecser kozs6g koztisztasilgit, a helyi hullad6kk.".i6ri
k6 zszol gil tat6 s tartalmSt, re n dj 6 t d s m6 dj 6t.

2. $ A rendelet hatdlya kiterjed P6csdevecser kdzs6g kozigazgat6si tertilet6n ldvo
valamennyi ingatlan fulajdonos6ra, melynek tev6kenysdge sor6n teleptil6si hulladdk
k6pzcidik.

2. Fogalmi meghatf rozisok

4.$ (l) E rendelet alkalmazdsdban:
1. alapszolg6ltat6s: I db gytijtcied6ny jelen rendeletben meghat6rozott

gyakoris6ggal tcirt6n6 tiritdse, melyet valamennyi ingatlantulajdonos k6teles
igdnybe venni.



2. teleptil6si hullad6k:
a) h6ztart6si hullad6k: a hdztartisokban kepzodo vegyes, elktilcinitetten gytijtott

valamint nagydarabos hulladdk, ide6rtve a lak6sokban, lak6ingatlanokban, a
pihen6s, iidiil6s clljfura hasznillt helyis6gekben, valamint a lak6hilzak k<izos

hasznillatlhelyisdgeiben 6s tertiletein kepzodo hulladdkot, 6s a

b) hdztart6si hulladdkhoz hasonl6 hullad6k: az a vegyes, illetve elktilcinitetten
gnijtcitt hullad6k, amely a hdztart6sokon kiviil kepzodtk, 6s jelleg6ben,

o s szet6te l6ben a hhztarthsi hul lad6khoz hasonl6 ;

3. nagydarabos hulladdk: az rngatlanfulajdonost6l a kozszolgilltato 6ltal nem

rendszeres jelleggel 6tvett olyan hullad6k, amely a kozszolgilltat6s keretdben

rendszeresitett gyrijt6ed6ny m6reteit meghaladj a (lom) ;

4. vegyes hullad6k: a hhztartilsi 6s a hhztartilsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6knak
az a kiilonboz6 fajthjt 6s osszetdtehi hulladdkot tartalmaz6 rdsze, amelyet az

elkiilonitetten gytijtott hulladdkt6l elt6r6 ktilon gyrijt6ed6nyben gytijtenek;

5. vesz6lyes hullad6k: a Ht. 1. melldkletdben meghat6rozott veszdlyessdgi
jellemz6k 1egal6bb egyik6vel rendelkez6 hullad6k;

6. 6pit6si-bont6si hullad6k: az lpitett kornyezet alakit6s6r6l 6s v6delmdrol s2616

torv6ny szerinti 6pit6si tevdkenys6gb6l sz6rmaz6 hullad6k;

7. biohulladdk: biol6giailag leboml6, parkokb6I szdrmaz6 vagy kerti hullad6k,

hhztartisokban, 6tkeztet6kben 6s kiskereskedelmi tev6kenys6get folytat6
l6tesitmdnyekben kepzodo 6lelmiszer- 6s konyhai hu11ad6k, valamint az ezekhez

hasonl6, dlelmiszer-feldolgoz6 iizemekben k6pzod6 hulladdk;

8. biol6giailag leboml6 hullad6k: minden szervesanyag-tartalmri hulladdk, amely

aerob vagy anaerob riton biol6giailag lebomlik vagy lebonthat6, ide6rwe a

biohullad6kot is;

9. hullad6kbinokos: a hulladdktermelo, tov6bb6 b6rmely jogalany, akinek vagy
amelynek a hullad6k a birtok6ban van;

10. hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6s: a kozszolg|ltat6s kordbe tartoz6
hullad6k 5tv6te16t, elszilllitilsht, kezel6s6t, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgdltat6ssal 6rintett hulladdkgazd6lkod6si l6tesitm6ny fenntart6s6t,

iizemeltetds6t biztosit6, kcitelez6 jelleggel ig6nybe veend6 szolgSltat6s;

1 1. gnijt6ed6ny: szabv6nyositott m6rettel rendelkezo hullad6kgytijt6 edinyzet,
hulladdkgyrijt6 zs6k, valamint az elkiikinitett hullad6kgyrijtds c61j6b6l iizemeltetett
eszkoz, berendez6s;
n. gynjbhely: a hu11ad6kgffit6 pont, a hu11ad6kgffit6 udvar, az 6t-, illewe

visszavdteli hely, valamint a munkahelyi gyrijt6hely 6s aziizemi gytijt6hely;

13. kdzszolg6ltat6: az a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgilltat6si engeddllyel
rendelkez6 6s a Ht. szerint min6sitett gazdhlkod6 szervezet, amely a telepiil6si

onkorm6nyzattal kdtott hullad6kgazdillkodilsi kozszolg6ltatdsi szerz6d6s alapjin
hullad6kg azdilIko dhs i koz szo lg6ltat6st I 6t el ;

14. ingatlantulajdonos: aki vagy amely az rngatlan fulajdonosa, vagyonkezeloje,

birtokosa, illetve haszn6l6ja, ide6rtve azt az esetet is, amikor az ingatlan

tulajdonosa, vagyonkezeloje, birtokosa, illetve haszn|loja egyben a hulladdk

termel6je, birtokosa;



15. id6legesen haszn6lt ingatlan az olyan ingatlan, ahol sem lak6helyet, sem
tartozkodilsi helyet nem l6tesitettek, sz6ll6shely iizemeltet6si tev6kenys6get nem
folytatnak es az ingatlanban 6lewitelszenien nem tart6zkodik senki;

16. gazdirlkod6 szewezet: a jogi szem6ly, a jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo
gazdasilgi t6rsas6g, valamint az egydni vdLlalkozo, ide nem 6rtve azt a koltsdgvet6si
szervet, amelyet az 6llamhhztart6sr6l sz6l6 tcirvdny szerint kcizfeladat ell6tis6ra
hoztakldtre;

17. a kozszolgilltatSs tdrgya: az 4.$ (l) bekezdds 2. pontj6ban meghat6rozott
telepiildsi hullad6k;

18. hullad6kgyujt6 udvar (hulladdkudvar): az elkiildniteffen (szelektiven)
begytijtheto telepiildsi szil6rd, valamint a kiilcin jogszab6lyban meghat6ro zottak
szerint a veszdlyes hullad6kok 6tvdtel6re es az elsz6llit6sig elktildniteu m6don
tdrtdn6 tdr olilsdr a szolg 616, feltigye lettel e I l6tott, z6rt be gyrij t6hely ;

19. hullad6kgyujt6 sziget (gnijt6sziget): a hlztartSsokban keletkezr!.
hasznosit6sra alkalmas, ktilonbciz6 fajtdji, elktilcinitetten gffitott hiutartilsi
hulladdk begytijt6sere szolghl6, lak66vezetben, kdzteriileten kialakitott, fehigyelet
ndlkiili, folyamatosan rendelkez6sre 6116 begffitcihely, szabv6nyositott edenyiittel;

20. lakoegys6g, ridiil6egys6g: helyisEg, vagy egym6ssal bels6 kapcsolatban 6116
ftt- ds melldkhelyis6gek mtiszakilag is osszetartoz6 egytittese, amelynek a
szabadb6l, vagy az 6piilet kdzds kozlekeddjdb6l nyil6 on6ll6 bejirita van,
meghat6rozott rendeltetds celjdra rinmag6ban alkalmas;

(2) Egy6b alapfogalmak tekintet6ben a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
tcirvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 2.9-a az irdnyad6.

rvrAsoplx nnsz
A hullad6kgazddlkoddsi kiizszolgfltatis

II. Fejezet

3. A hulla d6kgazdhlkod{si kiizszolgdltatf s tartalma

5.$ (l) P6csdevecser Kdzs6g Onkormfunyzata (a tov6bbiakban: cinkorm6nyzat)
kotelezoen ell6tand6 kozszolg6ltat6skent a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s
ell6t6s6t akozszolgiitatoval kdtdtt hulladdkgazd6lkodisi kcizszolg6ltat6si szerz6d6s
ftj6n biztosida.

(z) AkozszolgdltatSs igdnybe v6tele Pdcsdevecser k6zs6g klzigazgat6si teriilet6nldv6 lak6ingatlan tulajdonosai rlszdre eg6sz 6vben, Z" iofiteg";sen haszn6lt
ingatlanok eset6ben az ingatlantulajdonosok r6sz ere a haszniiati-szezon idejdre



kotelezo. A haszn6lati szezon a haszn6lt ingatlanok eset6ben el6re bejelentett
idoszak.

(3) Az ingatlantulajdonos biztosida a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6s

e 1 I 6t6s 6ho z s ztik s 6 g e s fe 1t6 te leket a ko zszolgilltat6 r 6sz6r e.

@) Az ingatlantulajdonos koteles a keletkezett telepiildsi hullad6k elhelyezesetol

a hulladdkgazdillkod6si kcizszolg6ltat6s kcitelez6 ig6nybev6tel6vel gondoskodni, s a

kozszolgilltat6 s e I I 6t6 s 66rt hullad6kg azdillko dds i ko z s zo 1 g 6ltat6s i dij at fi z etn i.

(5) A gazdilkod6 szervezet ingatlantulajdonos ahdztart6si hullad6khoz hasonl6

hullad6k rlszdtkepez6 elkiilcinitetten gytijtott hullad6k kezel6s6r6l a Ht. 31. $ (1)

b ekezdds 6b en me ghat ir ozottak szerint gondo skodik.

(6) Tilos hullad6kot elhagyni, felhalmozni, a gytijtds, begytijtds, sz6llit6s ds

lerak6s szab6lvait6l eltdr6 m6don kezelni.

4. A hulla dilkgazdillkodf si kiizszolg6ltatds
elkfltisinak rendje

6.$ (1) P6csdevecser kozs6g kdzigazgat6si teriiletdn az 5. $ (1) bekezd6s6ben

meghat6rozott hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6st az onkorm6nyzat 6ltal

kiv6lasztott, az OrszSgos Hulladdkgazd6lkod6si Ugynoksdg 6ltal minositett,

valamint hullad6kg azdillkoddsi kcizszolg6ltat6si engeddllyel rendelkezo gazdhlkod6

szew ezet (tov6bb iakban : ktiz szol g6ltat6) v egzl

(2) A teleptldsi hullad6k rendszeres e1sz611it6s6r61 a kozszolg6ltat6 az tngatlan-

tuiajdonosottOt e rendelet 2. mell6klet6ben meghat6rozott gyakoris6ggal, napokon

6s gytijt6eddnyben ktiteles gondoskodni.

A teleptil6si hulladdk elsz6llitSsi napj6nak esetleges v6ltozhs6r6l az onkormhnyzat

a helyben szok6sos m6don koteles az ingatlantulaj dono sokat t|jekoztatm.

(3) A telepi.il{si szrlfurd hulladdkot csak az 4.$. (1) bekezd6s 11. pontj6ban

meghat6rozott gyrijt6ed6nyben lehet, kizfurolag a szSllit|s napj{n az ingatlan

bej"irata el6tti 
-t.lit.rut.tt. kihelyezni oly m6don, hogy az a kozszolg6ltat6

j 6rmriv6re konnyen felhelyezhet6 legyen.

5. A kiizs zolgliltatits resztvev6inek jogai 6s kiitelezetts6gei

7. $ (l) A telepiil6si hulladekot az ingatlantulajdonos gyiijt6ed6nyben koteles

gytijteni.



(2) Az ingatlantulajdonos a gytijtoeddnyt az ingatlanon beltil tartja, aztkizfurolag
iiritdsi c6lb6l a meghat6rozott sz6llit6si napokon helyezheti kcizteriiletre.

(3) Az ingatlantulajdonos a hulladdkgazdillkod6si kozszolg6ltat6sdrt kciteles dijat
ftzetni.

(4) Az ingatlantulajdonos - ha egy6bk6nt a kdzszolgirltat6s igdnybevdtel6re
k6telezett - nem tagadhatja meg a kdzszolg6ltat6si dij megfizetds6t arra tekintettel,
hogy a kozszolgiltatdst nem veszi ig6nybe, felt6ve, ha a kozs zolgdltato szimdra a
kozszolgdltat6st felajhnlja, illetve a kozszolgilltat6s teljesftdsdre vonatkoz6
rendelkez6sre 6116s6 t igazolja.

(5) Az ingatlantulajdonosokt6l a telepiil6si szilfurd hullad6kkal kapcsolatos
kitzszolgdltat6si dijat negyeddvente ut6lag, illefve e rendelet szerinti szerz6d6sben
meghatilrozott id6pontban - szdmla ellen6ben - jogosult a kdzszolgilltato beszedni.

A fizetdsre kdtelezett a szolgilItatS 6ltal megkiildcitt sz6mla alapjiln meg6llapitott
hat6ridciben koteles azt kiegyenliteni. K6sedelmes frzetes .ptrtr a siotgittatO
kdsedelmi kamatot j ogosult felsz6mftani.

(6) Az ingatlantulajdonos szem6ly6ben bekovetkezeff villtozds esetdn az rij
fulajdonos nev6nek ds el6rhetosdgi cim6nek a kdzszolg itltat6hoz t6rt6n6 bejelent6se
napl6ig ahiztattfrsi sziliird hullad6k elsz6llit6sa ut6n esed6kes kozszolgdltat6si dijat
a rdgi tulajdonos kdteles megfizetni. Ordklds esetdben a kozszolg 61tat6si hi:
me gfrzetds 6r e az circikci s cik egyetemle ges en kote lezettek.

(7) A hulladdkke-el6si kozszolgdltat6s ig6nybev6tel66rt az ingatlafiulajdonost
terhel6 dijh6traldk, k6sedelmi kamat, tov6bb6 a behajtds egy6b kciltsdgei ad6k
m6 dj 6ra b ehaj tand6 kciztarto zdsnak min6 siilnek.

(8) A gytijt6eddny rirtartalmilt meghalad6 tcibblet telepiildsi szil6rd hulladdk
elszilllittatilsdta a kcizszolgilltaths ig6nybevdteldre kcttelezett ingatlantulajdonos a
szolg6ltato iital rendszeresitett mrianyag zs6k felhaszniifusdval isJogosult.

(9) Az ingatlantulajdonos tdlen - sziiksdg eset6n - az ingatlan bej6rata el6tti
kcizteriilet 6s az rittest kcizcitt legal6bb I mdter szdles 6tj6r6tkciteles ldtesiteni, azt a
h6t6l megtisztitani, sikoss6g-mentesiteni, annak drdekdben, hogy a gytijt6ed6ny
i'iritdse, illetve a mrianyag zsfrk elsz6llit6sa akaddlytalanul, balesetmentesen
tdrt6nhessen.

8.$ (1) A kcizszolgilltato a hulladdkgazdillkod6si kcizszolgdltatdsi szerzod6sben
meghat6rozottak szerint gondoskodik a kdzszolgdltat6s folyairatos e1l6t6s6r6l.



(2) A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgilltatds kordbe a telepiildsi hulladdk tartozik.

(3) A kcizszolg6ltat6 a gytijt6ed6ny kiiirit6s6t a t61e elv6rhat6 gondoss6ggal

kdteles v6gezni. Az okozott k6rt annak javitilshval vagy rij ed6nyzet biztosit6s6val
k<iteles megtdriteni. Amennyiben a meghib6sod6s a k6zszolg6ltat6nak nem r6hat6

fel, a haszn6lhatatlan gyrijtoed6ny javithsa, p6t16sa az ingatlantulajdonos
kcitelezetts69e.

(4) A kozszolg6ltat6 munkav6llal6i a gytijt6ed6nyt kiiirit6s ut6n kcitelesek az

6tv6tel hely6re visszahelyezni 6s az iiritds sor6n kihullott telepi.il6si szil6rd

hullad6kot osszetakaritani.

(5) A kozszolgilltat6 az alapszolgdltat6son feliili mennyis6gih|ztart6si hullad6kot

nem kriteles elsz6llitani, ha az nem a kozszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett 6s

bizto sitott mrianyag zs6kban lett kihely ez\r e.

(6) A kozszolg6ltat6 a kotelez6 kozszolgilltatds kor6ben megtagadhatja a

te lepiil6 s i szllfur d hulladdk els z6ll it6s 5t, ha

a) nem az e rendeletben meghat6rozott gytijt6ed6nyben keriil kihelyezdsre,

b) ha a t6rol6ed6nyben a telepi.ildsi szil6rd hullad6k kor6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre,

c) a hullad6k nem a szabv6nyos, zfurt t6rol6ed6nyben, illetve nem a

kozszolgiltat6 t6 I v 6 s 6ro lt j elzett z s 6kb an kerii I kihe ly e z 6 s re,

d) a hullad{k olyan m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6dSs vesz6lye fenn6ll,
e) ha a t6rol6ed6ny koriil szabillytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akadillyozo

m6don tobblethullad6k keriilt kihelyez6sre,

0 amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tdrol6eddnyek

matric6j 6nak hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

(7) A hullad6k szilllitoja, kereskedoje,

bekezdes6ben foglalt szemdlyes adatok

szerint jogosult.

kozvetitdje, kezel6je a Ht. 65. $ (2)

kezel6sdre, a Ht.-ben meghathrozottak

9.$ (1) Az onkorm6nyzat a hhztartilsokban keletkez6 lom e1sz6llit6s6r6l a

uozszigaltat6val k6t6tt kiilon meg6llapod6s alapjfun dvente €gy alkalommal

gondosfodik, melyrol az6rintetteket a helyben szok6sos m6don thjekoztatja.

(2) A gazd6lkod 6 szewezetek az (1) bekezd6sdben meghat6rozott lomtalanit6si

akci6t nem jogosultak igdnybe venni.

6. Hultaddkgytijtd ed6nyzettel kapcsolatos el6ir6sok



10. $ (l) A gffit6s idejdre a kdzteriiletre trirt6n6 kihelyez6s, a gyfijtdst kovet6en a
gytijt6ed6ny saj6t ingatlanra tort6n6 visszahelyezdse az ingatlantulajdonos
kritelezetts6ge.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles a gyfjt6eddny folyamatos tiszt6ntarthsir6l,
sziiksdg szerinti fertotlenit6s6rol, elhaszn6l6d6s esetdn p6tl6s6r6l gondoskodni.

(3) A gytijt6ed6nyben tilos veszdlyes hullad6kot illetve olyan anyagot elhelyezni
(p1. mar6 hig, forr6 hamu, zsirad6k, gyul6kony vagy robban6 anyag, stb.) amely
veszllyezteti a kozszolgiltat6 munkav6llal6inak egdszs6gdt, testi 6psdg6t, vagy
megrong6lhada a kozszolgilltato sz6llit6 j6rmriv6t. E rendelkez6s megsdrtoi az
okozott k6rt is kdtelesek megt6riteni.

@) Az ingatlantulajdonos a hulladdk gyrijt6sdre az alapszolgdltat6s keretdben az

al6bbi rirtartalmri, kcizszolgilItat6 6ltal rendszeresitett tipusir szabv6nyeddnyzetet
kotelesek igdnybe venni:

a) 70-80 literes eddnyzet,
b) 110-120 literes eddnyzet.

7. A kiizszolgiitaths dija, a dijfizetfls szabilyai

1 1. $ (l) A hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dij m6rt6kdt a Ht. 47 . $-a 6s 91 .

$-a szerint a Magyar Energia Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel a miniszter
|llapitja meg. A miniszteri rendelet hat6lybal6p6s6ig a kozszolg6ltat6 a 2012.
december 31-6n alkalmazott brutt6 dijhoz kdpest legfeljebb 4,2o/o-kal megemelt
m6rtdkri dij at alkal mazhat.

(2) Az id6legesen hasznhlt ingatlan tulajdonosa a kozszolgilltato fe16 tett
bejelent6se alapjhn az ingatlan haszn6lathval ar6nyos dij megfizet6s6re kdteles.

(3) Mentesi.il az ingatlantulajdonos a kcizszolgilltatdsi dij megftzetdse al61:

a) mindaddig, amig ingatlan6n semmilyen emberi tart6zkod6s cdlj6ra alkalmas
fel6pitmdny nincs elhelyezve,

b) ha a kozszolgilltat6 nem tesz eleget e rendeletben meghathrozottak szerinti
kozszolgdltat6s i kdtelezetts 69 6nek.

8. A helyi hulladdkkezel6si kozszolgiltatfs al6 nem tartozf hullad6kkal
kapcsolatos tev6kenys6g ellftfsdnak rendj6re vonatkoz6 eldfrfsok



12.$ (l) A hulladdkgazd6lkod6s kriltsdgeit az eredeti hulladdktermelo, illetve a
hulladdk adott vagy kor6bbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesit6s6re jogszab6ly
(r6szben vagy eg6szben) a hullad6kot eredm6nyezo term6k gyirt6j6t, forgalmaz6jfut
is kotelezheti. Ezen hullad6kfajt6k esetdben az ingatlantulajdonosnak a hulladdkr6l
sz6l6 torvdnyben megjeldlt, a hulladdk termeloj6re 6s birtokos6ra vonatkoz6
szab6lyok szerint kell elj6rnia.

(2) Akinek tev6kenys6ge sor6n hullad6k k6pz6dik, a hullad6k kezelds erol a
hulladdkbirtokosra vonatkoz6 el6irdsoknak megfelel6en gondoskodik.

(3) Hullad6kot csak kezel6sre vonatkoz6 hullad6kgazd6lkod6si engeddllyel
rendelkez 6 gazd6lkod6 szerv ezet tirolhat.

@) Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kotelezettsdgdt a hullad6k
termekije, birtokosa

a) a jogszabdlyokban meghat6rozott feltdteleknek megfelel6 furtalmatlanit6 vagy
hasznosit6 elj6r6s, berendezds, l6tesitm6ny alkalmazhshval saj6t maga teljesiti,
vagy
b) az erre feljogositott 6s engeddllyel rendelkezo hullad6kkezelonek tdrtdno

6tad6ssal, a kezelds kolts6geinek megfizet6sdvel teljesiti.

(5) Az (1) bekezd6sben megfekilt hullad6kot az onkormhnyzat 6ltal kijelolt,
tov6bb6 egy6b, kcirnyezetvddelmi hat6s6gi engeddllyel rendelkezo furtalmatlanit6
helyre vagy hasznosit6 helyre a hullad6k termeldje, birtokosa, kiilcin engeddly
ndlkiil maga is elszdllithatja.

(6) Az (l) bekezddsben meghat6rozott hulladdk kozszolgilltat6son kivtili
elsz6llit6sdhoz a hullad6kszilllitfusi tevdkenysdgre feljogositott gazdhlkodo
szervezetet is ig6nybe lehet venni.

(7) A feljogositott hulladdkkezel6 igdnybevdtele mellett tcirtdn6 szilllitds esetdn a
gazd6lkod6 szewezet, saj6t szillliths esetdn pedig a hulladdk termeloje, birtokosa,
illet6leg az rngatlanfulajdonos az 6wett, illetve 6tadott hullad6k mennyisdgdt ds
cisszet6telet - a ktildn jogszab6lyokban meghat6rozott modon 6s tartalommal -
kciteles fajt6nkdnt nyilv6ntartani ds errol a hat6s6goknak bejelent6st tenni.

(8) A (6) bekezd6sben el6irt kcitelezettsdg - a kiilon jogszab6lyokban
meghat6rozottak szerint - mind a kijelolt 6rtalmatlanft6 hely iizemeltetdj6t, mind
pedig az egy5b Srtalmatlanit6 hely tulajdonosht (izemeltetdj6t, haszn6l6j6t) is
terheli.



(9) Ha a hulladdk termelcije, birtokosa a hulladdkot saj6t maga a kijeldlt
firtalmatlanit6 helyre szilllitja, a hulladdk Stadis|val egyidejrileg, szdmla ellen6ben
irtalmatlanit6si d{at koteles fizetni a lerak6hely iizemeltetdje rdszdre.

13.$ (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazd6lkod6 szervezet akdzszolgilltat6s
al6 nem tartozo hullad6k elsz6llit6sdval akdzszoLg|ltat6t bizzaffieg, a megrendel6s,
a szolg6ltat6s 6s a dijfizetds feltdteleiben tcirtdn6 meg6llapod6suk alapj6n a
kozszolgilltat6 a megjelcilt id6pontra vagy id6tartamra a megjelolt mennyisdgri ds
osszet6telti hulladdknak megfelel6 gyrijt6eddnyt rendelkezdsre bocs6tja, a hulladdk
elszhllitdsht elvegzi 6s gondoskodik a kijeldlt Srtalmatlanit6 helyen tcirtdnri
elhelyez6sdrol.

(2) Az ingatlantulajdonos 6s a gazdilIkodo szewezet 24 6r6n beliil kciteles
gondoskodni a biol6giailag leboml6, er6teljes brizcis szagot 6raszt6 hulladdk
keletkezdse, illetve a gyrijtdeddny telit6d6se eset6n az elsz6llittat6sr6l.

14. $. (1) A kdzszolg6ltat6s al6 nem tartozo hullad6k elszSllit6sa eset6n a hulladdk
termeloje, birtokosa, illetoleg az illtala sz|llitSsra ig6nybe vett gazd6lkod6 szewezet
koteles a kciztenilet tiszt6ntartdshra vonatkoz6 jogszab6lyok szerint elj6rni.

(2) E fejezetben szabillyozott egy6b telepiildsi szilSrd hullad6k elsz6llit6sa
eset6ben a sz6llit6s id6pond6ra, gytijt6ed6ny kcizteniletre tort6n6 elhelyezds6re 6s
kihelyezdsdre, a gyrijtoeddnyben elhelyezhet6 anyagokra e rendelet rendelkezdseit
drtelemszenien kell alkalmazni.

9. Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkozil szabflvok

15.$ (l) A kcizszolgilltato a tevdkenysdge sor6n jogosult a kozszolg6ltat6sban
rdszt vev6 szem6lyek szem6lyes adatait kezelni. Szemdlyes adatokon 6rtend6: a
n6v, szi.ilet6si hely 6s id6, anyja neve 6s lakcim.

(2)A szem6lyes adatot kezelni csak kizdrolag a szil6rd hulladdkkezel6si
kdzszolgtrltat6ssal kapcsolatos tevdkenysdg teljesitdse, szerzoddskot6s, h6tral6kok
behajt6sa 6rdek6ben lehet.

HARMADIK RESZ

Ktiztisztas6gi rendelkez6sek



III.fejezet

16. $ A koztisztas6g fenntart6sa els6rendii kozegdszsdgi.igyi 6rdek, ezdrt annak
e l6mozdit6s6b an mindenki kotele s hathat6 san kcizremrikci dni.

10. Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztSntartisa

17. $ Az egyes ingatlanok tisztfuntart6s6r6l az rngatlan tulajdonosa, kezel6je,
tart6s haszn6l6ja, i11et61eg haszondlvez6je (tov6bbiakban egyiitt: tulajdonos),
m6snak a hasznillatilban l6v6 ingatlannak (ingatlanrdszek, helyisdgek)
tisztdntart6s6r6l pedig a haszn6l6, illetoleg a - b6rleti jogviszonybol szirmazo
kdtelezettsdge szerint a bdrlci (tovdbbiakban egytitt: haszn6l6) kciteles
gondoskodni.

Ezen beliil:
a.)a 1ak6 6s az emberi tartozkod6sra szolg6l6 m6s 6piiletek kozos haszn6latu

rdsz6nek (kapualj, l6pcs6h6z, stb.) tisztasdghr6l, rendszeres takarit6s6r6l, a
rovar 6s r6gcs6l6 mentesit6sdr6l a tulajdonosnak,

b.)a lak6snak 6s a lak6s celjirahaszn6lt m6s helyisdgnek, tovSbb6 a nem lak6s
c6lj6ra szolg6l6 helyisdgnek 6s az ezek,hez tartoz6 teriileteknek a tisztas6g6r6l,
rendszeres takarit6s6r6l, rovar 6s r6gcs6l6 mentesitdsdr6l pedig a haszn6l6nak
kell gondoskodnia.

18. $ (1) A tisztdntart6si kcitelezettsdg els6sorban az ingatlan tulajdonos6t terheli.

(2) Bont6s vagy fehijitds miatt tiresen 6116 ingatlan tisztdntart6sa a kivitelez6 -
mig a szem6lyi

tulajdonir ingatlan esetdben - megbizott kivitelezS hi6ny6ban - a tulajdonos
feladat.

(3) Epftdsn6l, tatarozisn6l, bont6sn6l, az fttest felbont6sdnSl akeletkezett por ds
szenny elterjedds6nek megakadillyoz6s6val kell elj6rni, a porkepzl anyagokat
vizzel locsolni kell.

(4) Btizcis anyagokat csak ldgmentes en IezSrt tartdllyal felszerelt, vagy zhrt
rakteni j 6rmtivrin szabad szhllitani.

(5)Pork6pz6 vagy konnyen lesodr6d6 anyagokat csak zdrt jhrmrivdn vagy
r 6 gzitett p onyv6val I etakarva szab ad sz6ll itani.



(6) Tiizelo-, epito- 6s egydb omlesztett anyagot jdrdin, valamint a jdrda 6s az
rittest kcizotti teri.ileten 3 nap id6tartamot meghalad6an csak kciztertilet-has znhlati
engeddly birtok6ban szabad t6rolni.

(7)Ha a kdzteriileten sz6llitott anyagb6l a kozteriilet szennyez6dik, a
szennyezoddst eloidozo koteles nyomban gondoskodni a szennyezoddsek
elt6volit6s6r6l. A lerak6s kcivetkeztdben a szewryezoddtt kdzteriiletet az kriteles
haladdktalanul megtisztftani, akinek rdsz6re a sz6llit6s tcirt6nt.

19. $ (l) A kcizteriilet - ide6rwe a rajtuk l6vci nyilt 6rkokat 6s ezek mrit6rgyait is -
szeryezett,

rendszeres tiszt6ntart6sa az ott keletkezett teleptildsi szil1rd hullad6kkal
dsszefligg6 tevdkenys6g ell6t6s6r61 a 21.g.-ban, tov6bb6 a22.g.-ban emlitett esetek
kivdte I dvel az cinkorm finy zatnak ke 1l gondo skodni.

(2)A kdzparkok, kcizkertek, sdt6nyok, j6tsz6terek, valamint az ezen
kereszttilvezeto gyalogjdrd6k tisztitdsa, sfkoss6g-mentesit6se, a keletkez6 szemet
cisszegyiijt6se ds elsz6llit6sa sztiks6ges, melyrol az rinkorm6nyzat gondoskodik.
Ennek keret6ben elvdgzi:

a.)az utak, utc6k, terek ritburkolatainak 6s ezekhez tartoz6 j6rd6k,
ldpcstik ds ezen rdzsiiinek a tisztdntartisht, az ott keletkezett szem6t
cisszegyfij t6s6t d s elszhllitilsilt,

b.)az utcai hulladdkgyrijt6 tart6lyok fe16l1it6s6t, fenntart6s6t, rendszeres
kii.iri td s 6t, fert6 tl en it6 s 6t 6 s tisztilntartils 6t,

c.)a h6 eltakarit6s6t, sikoss6g-mentesft6sdt, a kozleked6si felt6telek
biztosit6s6t.

(3)Parkerd6k 6s kir6ndul6helyek tisztdntartris6r6l a kezel6nek kell gondoskodnia.

(4) A kdzteriiletet beszennyezni tilos! Koztisztas6gunk meg6rz6se drdek6ben
kdzteri'ileten bdrminemti szemetet vagy elhaszn6lt tdrgyat (f,ullad6kot, papirt,
gytimolcshdjat, gallyat) elsz6rni 6s dg_etni tilos! Ugyszintdn-tilor'rr.nnyviznek iugy
egdszsdgre furtalmas folyad6knak a kdzteriiletre val6 kicintdse, illetve kivezet6se
vagy a kdzteriiletnek egy6b m6don val6 beszennyezdse!

(5) Szemetet csak a kijeldlt szemdtlerak6 helyre lehet lerakni. A nem
enged6lyezett helyre lerakott hullad6kot annak terakOia tartozlk elsz6llftani a
kiszabott biintet6s terhe mellett"



(6) Ktizteriileten elhelyezett berendez6si 6s felszerel6si t6rgyakat, fakat 6s a

ncivdnyzetet beszennyezni 6s megrong6lni tilos !

(7) Allati hul16t, valamint olyan szeryes vagy szervetlen anyagot, mely a

kcirnyezetet szennyezheti, a szomsz6dos teriilet lak6inak eg6szs6g6t veszdlyezteti,
sem ktizteriileten, sem mag6nteriileten elhagyni nem szabad.

20. $ (1) Ha a jogszab6ly elt6r6en nem rendelkezik, a tulajdonos koteles
gondoskodni:

a.)az ingatlan e16tti jhrdaszakasz Qirda hi6ny6ban egy m6ter szdles
teriilets6v, i11et61eg ha a jhrda mellett zcilds6v is van, az ittestig terjedo teljes
tertilet),

b.)a j6rdaszakasz melletti nyilt 6rok 6s ennek mrit6rgyaitrsztdntart6s6r6l.
Ez a kotelezetts6g a be nem 6pitett, illet6leg haszn6laton kiviili ingatlanok

tulajdonosaira is kiterjed.

(2) Az orsz6gos kdzutak belteriileti szakaszainak tiszthntartilsa az fia1<r61 sz6l6
jogszab6lyok vonatkoz6 rendelkez6seinek megfelel6en tortdnik.

21. $ (1) A jirdilr6l a szemetet, illetve a szennyezl anyagot akomtra sdpcirni
tilos!

(2) Az ingatlan tulajdonosa kciteles a jhrdhn felburj6nz6 gazt a burkolat rong6l6sa
ndlkiil kiirtani 6s az ingatlanr6l az irttest, vagy a gyalogSSr6 ter6be kinyul6 6gak,
bokrok folyamatos nyesds6r6l gondoskodni.

(3) Az ingatlan melletti kciztertileti j6rd6t reggel 7 6rdig pork6pzds n6lkiil le kell
tisztitani. Az osszesriport szemetet rissze kell gytijteni 6s a hintarthsi hullad6k
t6rol6s6ra szolg616 eddnybe kell elhelyezni.

(4) Tilos a jdrdhn ldv6 szemetet a jfirddt szegelyezo parks6vba vagy az fttestre
seperni. Ha a j6rda napkcizben tcibbszor beszennyezodrk, szemetess6 v6lik, a

tisztit6st meg kell ismdtelni.

(5) A tulajdonos a jfurdhhoztartoz6 foly6knak h6t61, jdgt6l 6s a foly6st akad6lyoz6

egy6b anyagt6l va16 megtisztit6s6r6l k<iteles gondoskodni.

22.5 A kdzsdg kozter0letein szeszes ital fogyaszt6sa tilos! A tilalom nem

vonatkozik a koztertileten elhelyezett 6s a krizvetlen kozteriiletre 6rusit6st vegzo

boltok, iizletek korny6kdre, valamint a maj6lis jellegti rendezvdnyek sor6n

ideiglenesen kitelepillt 6rusit6helyek korny6kdre.

11. A kiiztisztas6ggal iisszefiigg6 egy6b rendelkez6sek



23. $ (1) Elelmiszer- 6s venddgl6t6 iizemekbe, iizletekbe, helyisdgekbe,
sz6rakoz6helyekre, j6tsz6terekre, egdszsdgtigyi intezmenyekbe, bolcsod6kbe,
6vod6kba, iskol6kba ebet - az izemeltetci rlltal meghatfurozott feltdtelek mellett a
vakvezeto kutya kivdteldvel - mdg p6rhzon sem szabad bevinni.

(2) Az ebek tirit6se kciztertileten csak az ene kijelolt helyen, tov6bb6 a jirda
melletti viznyel6be engedhet6 meg. B6rmilyen m6s hely 

"n 
u, 6ltaluk okozott

szewryezls eltakarit6s6r6l az eb s6t6ltat6ja kciteles gondoskodni.

(3) Allatokat kcizteriileten legeltetni csak a kijelcilt helyen szabad.

12, Zfr6 rendelkez6sek

24. 9 (l) E rendelet a kihirdetdsdt kdvetri napon ldp hat6lyba.

(2) Hat|lyht veszti az Pdcsdevecser Kozsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-
testiiletdnek a tobbszor m6dositott a koztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szil6rd
hulladdkkal kapcsolatos helyi kdzszolglltat6sr6l 6s annak kcitelezci igdnybevdtel6r6l
sz6l6 6 I 2003 .(V. I . ) onkor mhny zati rendelete.

Rumszauer Ilona
polg6rmester

A rendeletet a k6pvisel6-testiilet a 2013.
Kihirdetdsre keriilt 2013. szeptember l0-6n.

Sp6nnd Csalos Be6ta
jegyzo

szeptember 2-i ii16s6n fogadta el.

Sp6nn6 Csalos Be6ta
jegyzo


