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P6csud va rd i O n ko r mfnyzat K6pvisel 6-testiilet6nek
19/2011 (XfI.3I.) sz. rendelete

a kdztisztasigr6l, valamint a telepiit6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi
kiizszol 96lta tf s 161 6s ann ak kiitelez6 i g6nyb ev6tel616 |

Pecsudvard Kdzsdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete az Alkotrn6ny aa/A.$. (2)
bekezd6sdben, a helyi onkonndnyzatokr6l sz6l6 1990. evi LXV. Torvdny (a
tov6bbiakban: Otv.; 18.$ (l) bekezddsdben, valamint a hullad6kgazdalkod6srol sz6lo
2000. evi XLIII. Torveny (a tovdbbiakban: Hgt.) 23.g-ban kapott felhatahnaz6s
alapjhn, kUldnds figyelernrnel a 64/2008. (XII.23.) Konn6nyrendeletben, valarnint a
213/2001 . (XI.l4.) Korrn6nyrendeletben foglaltakra az alilbbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Altal6nos rendelkez6sek

r.s

(l) Jelen rendelet cdlja, hogy P6csudvard kozs6g kdzigazgatisi teriilet6n a
lakoss6g egdszsdgdnek v6dehne, valarnint Pdcsudvard k6zs6g terrndszeti 6s
dpitett kdrnyezetenek rneg6v6sa drdekdben a telepuldsi szilhrd hulladdkra
vonatkoz6 k1zszolgttltat6st 6s annak kotelez6 ig6nybevdtelet biztosftsa, illetve
az ezekkel kapcsolatos feladatokat 6s hat6sk6roket, jogokat ds
kotelezetts6geket, tilahnakat 6s jogkdvetkezrndnyeket a helyi saj6toss6goknak
rnegfel el 6 en r endezze.

(2) A rendelet hat|lya kiterjed Pdcsudvard kdzsdg kdzigazgat6si tertiletdn bel1l a
rendszeres hulladdksz6llit6sba bevont, helyi kdzszolgftltat6ssal ell6tott
ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira, vagy haszn6l6ira, egyiittesen haszndlt
t6rol6ed6ny esetdn a lak6sszdvetkezetekre ds tirsash1zatra-1a tovribbiakban
egytitt:,,ingatlantulajdonos") terjed ki.

(3) .A kdzszolgilltat6s az ingatlantulajdonos 6ltal a k6zszolg6ltat6
sziilit6eszkdzeihez rendszeresitett gyiijt6eddnyben, vagy a rendeletben
megjeldl egydb m6don az ingatlanon dsszegytijtdtt es 

- 
a klzszolg1ltato

rendelkezdsere bocs6tott telepUl ds i szilard hul laddk begytij t6sdre ds rendrr.r..,
illetue alkahni elszdllitds ira; az ingatlanon dsszegytijtdti lorntalanit6s k6r6bevont telepuldsi szil6rd hulladdk k<izszolgaitato iltal rneghat6rozott
id6pontban 6s helyen tdrt6n6 begyrijt6sre 6s a klzszolgiitato riltali
elszrillitdsra; hulladekk ezelo telepek, hullad6klerak6k ds a hulladdk
6rtahnatlanit6s6t szolgiil6 ldtesftrn6nyek ldtesitds6re, rntik6dtet6s6re 6s
Uzemeltetdsdre; valamint a fent rneghat6rozottak szerint gyrijtdtt, begyrijt6tt ds
elsz6l I ftott telepu lds i szi I 6rd hul ladek d.rtahnatlan itilsirateii eO t<i.



2.$

Alapfogalmak

E rendelet alkalnazitsdban a 213/200i . (XI. l4) Korrnanyiendelet 3.$-ban foglaltakon
tril:

Kiizigazsatisi teriilet: a teleptlds 6nkorrn6nyzat6nak rniikdd6si teriilete, rnely
beltertiletb6l (be6pitett 6s bedpit6sre sz6nt tertilet) ds kiilterUletb6l 6ll.

Kiizteriilet: kdzhaszn|latra szolgti6 minden olyan dllarni vagy onkonndnyzatit
tulajdonban 6116 fdldteriilet, arnelyet a rendeltetdsdnek rnegfelel6en 6rki haszn6lhat, 6s

az ingatlan-nyilvAntartds ekkdnt tart nyilv6n. Egy6b ingatlanoknak a kozhasznillat
c61jfua dtadott teri.iletr6szdre - az errol sz6l6 ktildn szerz6ddsben foglalt keretei kdzott

- a kozterUletre vonatkoz6 rendelkez6seket kell alkahnazni,

I_Aqatlan: a kdzszolg6ltat6sba bevont tertileten fekv6 egylakdsos lak6- vagy lak6s

celjhra haszn6lt dptilet, a tdbb lak6sos dptilet lak6sonkdnt, illetve a szdvetkezett,

tarsashazi dptiletben l6v6 lak6s, valamint a nem lak6s celjira szolgdl6 azon helyisdgek,

arnelyekben a fogyaszt6i tevdkenysdg sordn hullad6k k6pz6dik. Jelen rendelet

alkalnazfts6ban ingatlarrnak rnin6si.ilnek a gazd6lkod6 szewezetek nem lak6s cdlj6ra

szolgdl6 azon helyis6gei, arnelyekben a fogyaszt6i tevdkenysdg sor6n hulladdk

k6pzddik.

Kiiztisztasfsgal iisszefiiss6 tev6kenvs6s: az egyes ingatlanok - ezen beltil kiildndsen

a lak6dpiiletek ds az emberi tart6zkod6sra (iidiil6s, pihen6s, sz6ll6s, stb. cdlj6ra)

szolg6l6 rnds dptiletek, tov6bb6 a nern lak6s c|ljdra szolg6l6 helyisdgek 6s a hozz6juk

tafiozl tertiletek -, valamint a ktizteri.iletek tiszt6n tart6sa.

rnegbiz6s alapjfun a kdzteriiletek tiszt6n tart6sa, szervezetek

tevdkenys6ge.

megrendel6s, illet6leg
hul I ad6k6rtahnatl anit6s i

Kdzszoleiltatisi dii: az ingatlantulajdonos 6ltal a kdzszolgdltat6s igdnybev6telddrt a

@tend6,az<inkorrn6nyzatrendelet6benrneghat6rozottdijfizetesi
id6szakia vonatkoz6an rneg6llapitott dij, arnely tartalmazza a telepiildsi szilitd
hulladdk kijelolt 6rtahnatlanit6 helyen tdrt6n6 elhelyez6sdnek dijh6nyad6t is.

Ziild h ulla d 6k; fal omb, kaszhllk, nyesed6k, egydb novdnyi rnaradv6nyok'

Eev6b szilaJ:d hullad6k: a lak6sban 6s az ernberi tart6zkod6sra szolg6l6 rn6s

@ioaottszil5rdhullad6k(nagyobbrn6rettiberendez6sit6rgy,
agyUet&, bftor, stb.), valamint azazokhoztaftoz6 teriileteken, illet6leg a

koztertileteken keleikez6 szililrd hulladdk (kdztertileti liulladdk). Az ipari tevdkenysdg

sor6n keletkez6, ahhztartdsi hullad6kot rneghalad6 hulladdk, dpitdsi tdrrneldk.



Min6sitett hullad6k: a veszell,'es hullad6kkal kapcsolatos tevdkenysdgek vdgzdsdnek
felt6teleir6l sz6l6 98/2001. (VI.l5.) konnanyrendeletben rneghatirozott el6ir6sok
alapj 6n rnin6sitett any ag.

\resz6lves hullad6k: a Hgt. 2. szdml rnelldklet6ben felsorolt tulajdons6gokkal bir6
anyag

Gviiitdpont : akdzszolg6ltat6s keretdbe tartoz| azon ingatlantulajdonosok teleptilesi
szilard hullad6kanak - rneghatinozottvagy rneghatfnozatlan id6tartarnig - 6tvdteldre
kijelrilt hely, ahonnan a kozdss6gi vagy asz6llft6si napon kihelyezett egydni
t6rol6ed6nyb6l tdrtdn6 elszitllitds6val teljesfti a kdzszolghltat6 a kozszolg6ltatdsi
kdtelezetts696t.

Artalmatlanftis: a hulladdk okozta kdrnyezetterhelds csdkkentdse, kdrnyezetet
veszdlyeztet6, szennyezo, k6rosit6 hat6s6nak rnegszUntetdse, kizdrdsa- a kdrnyezet
elerneit6l tdrtdn6 elszigeteldssel vagy anyagi rninosdg6nek megv itltoztatilsa-, a Hgt. 3.
szdrnri melldklet6ben felsorolt elj6r6sok vala-rnelyikdnek alkalmazisdval.

Kezel6s : a hullad6k v eszlly eztet6 hatdsainak csdkkentdsdre, a kornyezetszennyez6s
rnegel6z6sdre ds kizdrtnfua, a tenneldsbe vagy fogyaszt6sba tdrtdn6 visszavezet6sdre
ir6nyul6 tev6kenysdg, valarnint akezellst rnegval6sit6 elj6r6s alkahnaz6sa, bele6rtve a
kezel6ldtesitrn6nyek ut6gondoz6s6t is.

Beeviiit6s: a hulladdknak a hulladdk birtokosait6l tdrtdnd 6tv€tele a hullad6k birtokosa
vagy a begytijt6 telephelydn, tov6bbd a begyiijtdhelyen (gyiijt6pont, hullad6kgytijt6
udvar, tarol6-, vagy kezel6telep) ds a tov6bbi kezelds 6rdek6ben tdrt6n6 dsszegytijtds,
vdlogat6s a begytijt6 telephely6n.

Szillft6s.' a hulladdk telephelyen kivUli rnozgatlsa, beledrtve a szdllitrn6nyoz6st 6s a
fuvarozdst is,

Tisztdn tartfs: azegyes ingatlanok ds koztertiletek tisztitfusa, h6- 6s sfkoss6g-
rnentesftdse i I Ietve ponnentesft6se

Kiizterii let kezel6 i e : Szernelyi Onkorrn6 ny zat.



ll. Fejezet

3.S

A kiizszolgdltatds ell6tdsdnak rendje

(l) Pdcsudvard kdzs6g dnkonninyzattnak kdpvisel6-iesttilete a telepi.ildsi, szil6rd
hulladdk tekintetdben fenn6llo, a hulladdkkezel6si kozszolg6ltat6s
megszervez6s6re 6s femtart6sara iranyul6 kdteless6ge teljesitdsdnek
6rdekl db en 6n6l I 6 kdzszol g6ltatrlst szery ez,

(2) Pdcsudvard kdzsdg kdzigazgathsi teriiletdn a hulladdkkezeldsi kdzszolgdltat6s
teljesitdsdre kizdr6lagosan jogosult hullad6kkezel6 a Ddl-dundntuli
Kornrnun6lis Szolg6ltat6 Kft (Ddl-Korn Kft) Pdcs, Sikl6si ft 52. (elen
rendel etben : kcjzs zo I g6ltato) .

(3) Teleptildsi szildrd hulladdkot csak az erre a cdlra kijeldlt 6s legdlisan
rntikddtetett hulladdklerak6 telepen, hulladdklerak6 udvarban, vagy a

k6zszolgdltat6 6ltal alkahnazott egydb, jogszabdlyban megengedett m6don, a
vonatkoz6 Uzemeltetdsi szab6lyok 6s el6frdsok szigorri betart6s6val szabad
elhelyezni.

(a) Az onkonndnyzat sztiks6g esetdn gondoskodik a kdzszolgilltat6 javaslata
alapjan gyiijtdpontok, valarnint a lerak6hely kijel6l6sdr6l, a ldtesftrndnyek
rnegval6sit6sdr6l €s rntikddtetdsdr6l a kozszolg6ltat6 rid6n, valarnint biztosftja a
kdztertilet haszniiatht az indokolt rnennyisdgti gytijt6ed6ny kihelyezes 6hez,
t6rol6sahoz 6s rnegkdzelitdsdhez.

(5) A hullad6ksz6llftdsi kdzszolgitltat6s igdnybevdtele heti egy alkalornrnal
kdtelez6.

(6) A szewezett kdzszolgfltat6st igdnybevev6k szdmfura a szabv6nyos
t6rol6eddnyek haszn6lata kotelez6.

(7) A v6laszthat6 szabv6nyos t6rol6eddny minimum I db 110 liter tarol6kapacitdsri
ingatlanonkdnt.

(8) A kdzszolgdltat6 a teleptldsi szilArd hulladdkot heti egy alkalommal kdteles
elsz6llftani, kivdve az egyedi rneg6llapod6s alapj6n tdrtdn6 tdbbszori sz6llit6st.
A szllliths m6dj6r6l 6s idejdr6l az ingatlantulajdonost a kdzszolg|ltato -
bel6t6sa szerint - ir6sban vagy klzzdtdtel ftjan tiljdkoztatja.

4.$

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

(l) Az ingatlantulajdonos kdteles a P6csudvard kdzsdg dnkorrn6nyzata 6ltal
szervezett kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re: az ingatlan6n keletkez6 telepiildsi
szil6rd hullad6k e rendeletben el6irtak szerinti gytijt6s6re, a sz6llit6si napon
elsz6llft6s cdlj5b6l a kdzszolgdltat6nak tdrtdn6 |tadesilra, valarnint a

klzszolghltat6si dij megfizet6s 6re.
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba kertilt teleptildsi

szilard hulladdkot a kdrnyezet szennyezdsdt megel6z6, k6rosit6s6t kizdr6



rn6don kdteles gS,iijteni 6s ahhoz a kdzszolg6ltato szdllit6eszklzdhez
rendszeresitett t6rol6eddnyt kdteles igdnybe venni,

(3) Az ingatlantula.idonosnak a hulladdk gyiijt6se sor6n rnegfelel6 gondoss6ggal
kell elidrnia annak drdekdben, hogy a hullad6k rn6sok 6letdt, testi 6psdg6t,
egdszsdgdt 6s j6 klzerzetet ne veszdlyeztesse, a termdszetes 6s dpitett
kdrnyezetet ne szennyezze, a n6v6ny- ds 6llatvil6got ne kdrositsa, a kdzrendet
ds a kdzbiztons6got ne zavarj4 ds az ingatlan6n keletkez6 hulladdk
rnennyisdg6t alacsony szinten tartsa.

$) Az ingatlantulajdonos a tdrol6ed6nyben az ingatlanon szok6sosan keletkezo
hulladdkot torndritds ndlkUl rigy helyezheti el, hogy annak fedele zhrhato
legyen, valarnint az ahulladdksz6llit6s sor6n a kozszolg6ltat6 alkahnazottainak
egdszsdgdt ne veszllyeztesse, a g6pi tiritdst ne akadillyozza, az i.irit6
berendezdst ne kdrosftsa.

(5) A t6rol6eddny rnelld hulladdkot elhelyezni csak a kdzszolgdltatot6l v6s6rolt,' jelzdssel ell6tott zs6kban lehet. A jelzett zshk fua tartalmazza a teleptildsi
hullad6k elsz6llit6sdnak, kezel6s6nek 6s 6rtahnatlanit6sdnak kolts6gdt.

(6) Ha a t6rol6eddny olyan nedves hulladdkot tartahnaz, amely 6ssiet6rn6r6d6tt
vagy befa8Yofi, vagy a benne l6v6 hulladdkot rigy osszeprdseltdk, hogy erniatt a
t6rol6eddnyt az el6irt rn6don kiiiriteni nern lehet, a tulajdonos k6teles a
visszamaradt hulladdkot fellazftani 6s a tdrol6eddnyt tirithet6v6 tenni.

(7) .A t6rol6eddnyben tilos olyan anyagot elhelyezni (fono hamu, rnar6-, mergezo
MyaE, allati hulla, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyrildkony - vagy
robban6anyag, k6- ds dptilettdrrneldk, nagyobb terjedehnii, zulyi, tdrgy, stb.j,
arnely veszllyezteti a hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkahnazott eg6szsdget,
megrongilhatja a gytijt6berendez6st, ftr1talmatlanit6sa sor6n veszdlyeztetheii a
kdrnyezetdt, a telep[ldsi szil6rd hulladdkkal egytitt egy6b okb6l nern gyrijthet6,
illetve nem min6sUl telepUl6si szil6rd hulladdknak.

(8) Ha a kdzszol giitatl alkalnazottai rnegdllapitjak, hogy a hulladdk nem a
kdzszolg|ltato sziillit6eszkozdh ez rendszeresitett es a lbzs zolgdltatbt6l 6tvett
t6rol6eddnyben vagy rn6s gyrijtdeszk6zben kerult kihelyeidsre; illetve a
kihelyezett tdrol6ed6ny a kozszolgilltat6 6ltal alkahnazott gepi iirit6si
m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okbol - nern uritf,ei6; vagy a
t6rol6eddnyben az (7) bekezddsben rnegjel6lt anyagot, tdrgyat helyeztek el;
illetve a triltdltdtt, a kiiirftdst ds a hulladdk elszilllitdsht jogoJuttak rnegtagadni.
A kitirit6s 6s a hulladdk elsz6llit6s6nak rnegtagad6srirol a kci zszolgiiltato az ok
felttintetdsdvel drtesfti az ingatlantulajdonosi. Az erniatt el nern sz6llftott
hull addk el sz6l lft6s ir 6l az ingatl antul aj donos kdteles gondosko dn i.

(9) A kdzszolgiitato jogosult rnegtagadni a hullad6li elszillit1s1t ugyanezen
paragrafus (22) bekezddse alapj6n is.

( I0) A tarol6ed€nyeket sziiksdg szerint, de legal6bb dvente 2 alkalornrnal ki
kell tisztftani ds fert6tleniteni. A 770 literes iirtartalornn6l kisebb t6rol6eddnyek
rendszeres tisztithsa 6s f'ert6tlenitdse az ingatlantulajdonos fbladata, az enn6l
nagyobb tirtartahnri t6rol6eddnyek tisztintartdshr6l az ed6ny haszn6lojiival
k6t6tt kiildn szerz6d6s alapjhn,tdritds ellendben a kdzszolg illtat6gondoskodik.

(l l) Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6ed6nyeket a lullad6lk elszrillit6sa
c6lj6b6l a kdzszolg|ltat6 6ltal rnegielolt id6pontban, a begytijt6s t vegzo



gdpj6rrniivel rnegkdzelfthet6 ds [ritdsre alkahnas helyen elhelyezni. A
trirol6eddnyt legfeljebb a sz6llit6si napor negellzo napon 18.00 6r6t6l lehet
kihelyezni a kdztertiletre, kivdve a taft6san engeddlyezett elhelyezdst,

(I2) Azokon a teriileteken, ahol a t6rol6eddnyeket akozszolg6ltat6nak val6 6tad6s
rrdgett kdztertiletre - a forgalorn akad6lyozhsa, illetve varosk6pi okokb6l - nem
lehet kihelyezni, ott a tarol6eddnyek kihelyezds616l az ingatlantulajdonos, vagy
kiildn rnegdllapodds alapjan, dij ellendben a kdzszolgdltat6 gondoskodik..

(13) Az ingatlantulajdonos a tarol6eddnyeket az ingatlan teriilet6n beltil, illetve
znhat6 helyisdgben rragy zirhatl tarol6ban kdteles elhelyezni rigy, hogy ahhoz
illetdktelen szern6lyek 6s dllatok ne fdrjenek hozzit. A t6rol6eddnyeket csak a
( I I ) bekezddsben rnegj el6lt id6tartarnban,lehet kdzterilleten elhelyezni.

Q\ Az ingatlantulajdonos. kdteles a tarol6eddnyek el6kdszit6-, tarol6 helydt
tiszt6n tartani, tdlen a h6t6l rnegtisztitani. A begytijtds alkahn6val szennyezett
kdztertil et ti s ztit6s 61 6l a kdzszo I g6ltat6 kcitel es gondo sko dn i.

(1'5) Tilos a tarol6eddnyek kdrnydkdt, rnegkclzelitdsi ritvonal6t tdrgyak
elhelyezds6vel vagy parkol6 gdpj6nntivekkel oly m6don elzhrni, amely a

t6rol6eddnyeknek a gyakorlatban kialakult rn6don tdrtdn6 i.irit6s6t akadillyozza.
(16) A helyi kotelez6 kdzszolgitltatdssal kapcsolatos szerz6ddses jogviszony

ldtrejdtte eset6n a kdzszolgilltat6s megszervezdsdvel 6s a dijszhmlfn6shoz
sziiks6ges adatszolgftltatdssal a szeruodds irdsba foglal6sdnak b6nnely okb6l
tdrtdn6 ehnarad6sa esetdn az ingatlantulajdonos kdteles bejelenteni a

kdzszolghltat6nak.
(17) Arnennyiben az ingatlan tulajdonosi, haszn6lati viszonyaiban v6ltoz6s

kdvetkezik be, rigy az ij tulajdonos vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal
egyeternlegesen koteles av|ltozds tdny6t 15 napon beliil ir6sban bejelenteni a
kdzszolghltat6nak. A villtozds bejelentesdvel egyidejtileg azi$ tulajdonos ds a

kdzszolgiitato kdzdtt a kdzszolgftltat6si szerz6dds ldtrejdn. Ennek a

bejelent6snek a rnegtdteldig a kdzszolg6ltat6si dijat - a bejelentds h6napj6nak
utols6 napj6ig - a korAbbi ingatlantulajdonos, azt kovet6en pedig az ij
ingatlantulaj donos kdteles rnegfi zetni.

(18) Arnennyiben az ingatlantulajdonos nern k6t ir6sbeli kozszolgdltatdsi
szerz6d6st, 6s/vagy az illtala haszn6lt t6rol6ed6ny tipus6r6l a kozszolg6ltat6nak

egyilltalfn nem tesz bejelentdst, a kdzszolg6ltat6si dii rneg6llapitds6ndl a

kdzszolgdltat6 rnindaddig jogosult ingatlanonkdnt 1 db 110 liter t6rfbgatri

tarol6eddny heti egyszeri iiritdsi gyakoris6gdt vdlehnezni, tnig az

igdnybevdtelre kdtelezett ir6sban akdzszolg6ltatdsi szerzbddtrneg nern kdti.
(19) Szuneteltethet6 a lakoss6gi egyedi t6rol6eddnyre vonatkoz6 kdzszolg6ltat6s

igdnybevdtele azokon az ingatlanokon, arnelyeken legal6bb kdt napt6ri h6nap

id$tartarnban senki nem tart6zkodik 6s erniatt az ingatlanon hulladdk nern

keletkezik.
(20) A szi.ineteltet6sre vonatkoz6 ig6nyt az ingatlantulajdonos irdsban kOteles

bejelenteni a kcizszolg6ltat6nak a szUneteltetds kezd6 id6pontja el6tt legal6bb

nyolc nappal.
(21) Ha a sztineteltetds a (17) bekezdds szerinti f'elteteleiben v6ltoz6s kovetkezik

be, az ingatlantulajdonos ezt ir6sban,. haladdktalanul koteles a



kozszolgdltat6nak beielenteni, mell'nek val6s6gtartahn6t a kozszolgilltat6
jogosult ellen6rizri.

(22) Amennyiben a sziinetelds id6tarta-rna alatthulladdkkezeldsi kdzszolghltat6s al6
tafioz6 hulladdk kerUl kihelyez6sre, tgy a kdzszolg6ltat6 .f ogosult rnegtagadni a
hul I addk elszilllitdsdt.

(23) Az ingatlantulajdonos rnegtagadhatja akdzszolgdJtat6si dij rnegfizetdsdt, ha a
kdzszolgdltat6 kdzszol g6ltat6si kdtelezettsdgdnek nem tesz eleget.

(24) Nem tagadhat6 meg a kdzszolgl,ltatds dijanak rnegfizetdse, a (23) bekezdds
szerint, ha a kdzszolgilltatlt a kdzszolg6ltat6s nyrijtds6ban az idljhrds, vagy
tn6s, a Ptk. szerinti elh6rithatatlan ok akadllyozta ds a kcizszol g6ltat6 az
akad6ly elh6rul6s6t kovet6en a lehetp legrdvidebb id6n belul p6tolta
rnulasztiis6t.

(25) A kdzszolg{'ltat6s igdnybevdtelddrt az ingatlantulajdonost terhel6 dijh6tral6k
ad6k rn6dj 6ra behaj that6 kdztart ozits.

(26) Akdzszolgftltat6t rnegillet6 dijhdtraldk rnag6ban foglalja a t6k6t, a Ptk. 301.$-
a szerinti k6sedehni karnatot, vala-rnint afelsz6lit6s k0lts6g6t.

s.s

A kiizszolg6ltat6 jogai 6s ktitelezetts6gei

(l)A kdzszolg6ltat6nak kdteless6ge biztositani, hogy a keresletnek rnegf'elel6
darabszdtnri 6s rnin6s6gti szalv6nyos t6rol6eddny 6lljon az ingatlantulajdonos
rendelkezds6re. A tarol6eddny a k1zszolgdltat6t6l el6zetes rnegrendelds
alapj6n - rnegvds6rolhat6 vagy b6rbe vehet6.

(2) A bdrbe adott t6rol6eddnyek karbantart6s6t, f'ehijitds6t 6s sziiksdg szerinti
kicser6lds6t kUl6n ir6sbeli szerzldds alapjdn a kdzszolg6ltat6 vdgzi. Ez a
szolgilltaths abban az esetben dijrnentes, ha a cserdt vagy a javit6st a
szabv6nyositott tarol6ed6ny rendeltetdsszeni haszn6lata sor6n bekovetkezett
elhaszndl6d6s teszi sztiksdgessd.

(3) A kdzszolgfrltat6 kdteles a t6rol6eddnyek kiiiritdsdt kirndletesen, az elvfurhato
gondoss6g gal vegezni.

(4)A t6rol6eddnyben okozott k6rokat a kdzszolgirltat6 t6ritdsrnentesen kdteles
kijavftani, arnennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A
kdzszolgilltat6nak az ebb6l ered6 karbantart6si munk6k, valarnint a javit6s
id6tartarn6ra helyettesit6 tdrol6eddnyt kell biztositania. Araennyiben a
karokoz6s nern r6hat6 fel a kdzszolgdltat6nak, a haszndlhatatlann6 v6lt
tdrol6eddnyek javit6sa, p6tl6sa, illetve cserdje az ingatlantulajdonost terheli.

(5) Az elhaszn6l6dott t6rol6eddny p6tl6s6r6l a rnindenkori ingatlantulajdonosnak
kell gondoskodnia.

(6) A nagydarabos hulladdk (lorn), tov6bb6 a naponta szokdsosan keletkezd
hi.ztartdsi hulladdk rneruryisdg6t rneghalad6 falornb 6s kerti hullad6k szervezerr
gyiijtdsdr6l, elsziillit6s6r6l 6s d.rtahnatlanit6sar6l (lorntalanftds) a k1zszolgfiltat6
dvente legal6bb 2 alkalornrnal t6ritdsmentesen gondoskodik. A h6ztafi6si
vesz6lyes hulladdk szervezetr gytijtds6r6l, elsz6llit6s6r6l ds 6rtahnatlanit6s6r6l a



kdzszolgdltat6 tdritds ellen6ben, az ingatlantulajdonossal kdtdtt ktjl6n
rneg6llapod6s al apj an gondoskodik.

(7) A lorntalanit6s id6pontjdr6l, valamint teriileti f'eloszt6s6r6l a kdzszolgitltato 4
hdttel kor6bban thjekoztatja a telepUldsi dnkorninyzat jegyzbjet, aki err6l 3

napon beltil a helyben szokd.sos rn6don drtesiti azingatlantulajdonosokat.
(8) A klzszolgdltat6 a rendelet hat6lya al6tartoz6 inga{lanon keletkezett hulladdkot

a jelen rendeletben irt szabftlyok szerint kdteles rendszeresen elszdllitani a
kijeldlt hulladdklerak6 telepre, illetve annak 6rtahnatlanit6s6r6l mds, a szakniai
kdrnyezetvddel rni szab6l yokat rnegtart6 m6don gondoskodni.

6.5.

A kiizszolgiltatds dija

(l)A hullad6ksz6llitdsba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a klzszolgdltat6sdrt dijat
kdtelesek fizetni.

(2)Az ig6nybevev6t terhel6 kdzszolg6ltatds dijdt a kdpvisel6-testi.ilet 6llapida rneg a

teleptildsi hulladdkkezeldsi kdzszolghltat6si dij rnegdllapit6s6nak rdszletes szakrnai
szab 6ly ak6 I s z6 I 6 6 4 I 20 0 8 . . (III. 2 8 . )Korrn6nyrendelet al apj 6n.

(3)Kdzszolg6ltatdsi dij az egysdgnyi dijtdtel 6s az tirit6si gyakoris6g iltlagszdm6nak
szorzata. Egys6gnyi dijtdtel: a vd.laszthat6 t6rol6eddnynek a rendelet L sz.

rnelldkletdben r<igzitett egyszeri tiritdsi dij .

(4) Nem tagadhada rneg a kdzszolgdltatdsi dij rnegfizet6sdt dz, aki a teleptildsi
hulladdkkal kapcsolatos kritelezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy a

kdzszolg6ltat6 szhmira a kdzszolg6ltatdst felajdnlja, illetve a kdzszolghltatds
telj es it6s 6re vonatkoz6, rendelkezdsre 6l I 6s 6t igazolj a.

(5) A kozszolghltat6si dij sziineteltet6s6t lehet kdrni a kdzszolg6ltat6t6l ha az

ingatlan tulajdonosi, hasznillati viszonyaiban vdltoz6s kovetkezik be 6s a kor6bbi
tulajdonos 6ltal 116r nem, az rij tulajdonos 6ltal pedig rn6g nern hasznhlt (lakott) az

ingatlan ezert igazolhat6, hogy azingatlanr6l hulladdksz6llit6s nern tdrtdnik.
(6) A sztineteltet6s irdnti kdrehnet ir6sban a kdzszolgiitaton|l kell benytijtani a

sziineteltet6s v6rhat6 id6tartarn6t negeloz6 8 napon beltil. A k6relernben kozdlni
kell a sziinetelds vdrhat6 id6tartarn6t. A sztineteldsre vonatkoz6 igdnybejelent6s a

I ej 6ratkor megisrndtelhet6.
(7) A kozszolgitltat6 rdszdre - a szi.ineteltetds ir6nti kdrelemhez - szUks6ges hivatalos

igazol6st - a k6pvisel6-testtilet hozzdjhrul6s6val - a kOrjegyzlseg 6llitja ki.
(8) A kdzszolgdltat6s dij6t a kdzszolg6ltat6 6ltal megkiildott szdmla alapjdn

kozvetleni.il, vagy a kdzszolgilltat6 6ltal rnegbizott dijbeszedl ritj6n - teljesitett
kdzszolgdltat6s alapjan, sz6rnla ellendben ut6lag koteles rnegfizetnr az

ingatlantulajdonos.



III. Fejezet

Kiizteriileten keletkez6 hullad6k gyiijt6se 6s elsz6llitisa

7.$

(l) A kozterUleten keletkezl hdztart6si 6s egy6b szilard hullad6kot kizfu6lag
kijeldlt hulladdklerak6ban lehet elhelyezni, unelyrll az dnkorrn6nyzat
kdzszolg|ltat6s keretein kivi.il, ki.il 6n s zerz6 dds al apj 6n gon doskodik.

(2) Az illeg6lis hullad6klerak6k felszArnol6sar6l az onkorrn6nyzat
kdzszol gitltatds k erete i n t< i vti t gond osk o dik.

IV.fejezet

Kiiztisztas 6 gi rendelkez6sek

8.$

Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztin tartdsa

(1) A k6ztisztas6g fenntart6sa els6rendti kdzeg6szsdgUgyi 6rdek, ezdrt annak
el 6rnozdit6s 6ban rnindenki kdtel es hathat6s an kdzrernrikddni.

(2) Az egyes ingatlanok tisztitn tart6sdr6l az ingatlan tulajdonos4 kezellje, tart6s
hasznilloja, illet6leg haszon6lvezoje (a tov6bbiakban egyiitt: tulajdonos),
rnfsnak a haszniiat6ban ldv6 ingatlannak (ingatlanrdszek, helyisdgek) tiszt6n
tart6sar6l pedig a haszn6l6, illetve a bdrleti jogviszonyb6l sz6rmaz6
kotelezettsdge szerint - a b6rl6 (a tov6bbiakban egytitt: haszn6l6) koteles
gondoskodni.

(3) Ezen beltil:
a.) a lak6 6s ernberi tartozkoditsra szolg6l6 rn6s dpiiletek kozrjs haszn6latri

rdszdnek (kapualj, l6pcs6h6z, stb) tisztas6gdr6l, rendszeres takaritdsdr6l,
rovar ds r6gcs616 rnentesit6sdr6l a tulajdonosnak,

b.) a lak6snak 6s a lak6s clljdra haszn6lt rnas helyisdgnek, tov6bbd a nem
Iak6s cdlj6ra szolg6l6 helyisdgnek 6s az ezekhez tartoz6 terUleteknek a

tisztas6g6r6l, rendszeres takarit6s6r6l, rovar ds r6gcs6l6 rnentesit6s6r6l
pedig a haszn6l6nak kell gondoskodnia.

(4) A tiszt6n tart6si kcitelezettsdg els6sorban az ingatlan tulajdonos6t terheli.
(5) Bont6s vagy felfjit6s nriatt iiresen 6116 ingatlan tisztdn tart6sa a kivitelez6, rnig

a szerndlyi tulajdonri ingatlan esetdben - rnegbizott kivitelez6 hi6ny6ban - a

tulajdonos feladata.
(6) Epit6sn6l, tatarozilsnill, bontdsn6l az rittest felbont6sdn6l a keletkezett por 6s

szenny elterjeddsdnek rnegakadillyozdsdval kell eljarni, a porkdpz6 anyagokat
vizzel locsolni kell.

a

a



(7) Biizcis anyagokat csak ldgrnentesen leztnl tartdllyal felszerelt. vagy z\rt rakterii
janniivdn szabad sziillitni.

(8) Porkdpzl vagy kdnnyen lesodr6d6 anyagokat csak z6rt j6rrnur,6n vagy rdgzitett
ponyvdval I etakarva szabad sz6llftani.

(9) Tilzel6-,6pit6- ds egydb drnlesztett anyagot j6rd6n, rralarnint a jirda ds az uttest
kdzdtti teriileten 24 6ra id6tartarnot rneghalad6ar;r csak kozteriilet-haszn6lati
engeddly birtok6ban szabad t6rolni.

(10) Ha a kdzterUleten sz6llitott anyagb6l a k6zteriilet szennyezodik, a
szennyezdddst el6iddz6 kdteles nyornban gondoskodni a szennyezbdesek
elt6volitds6r6l. A lerakas kdvetkeztdben a szewryezlddtt kdzteriiletet az kdteles
haladdktalanul rnegtisztitani, akinek rdszdre a sz6llit6s t6rt6nt.

(11) A kdzteriilet - idedrtve a rajtuk ldv6 arkokat 6s ezek rntit6rgy6t is -
szewezett, rendszeres tiszt6n tart6sa az ott keletkezett teleptildsi szilard
hulladdkkal dsszefi.iggo tevdkenysdg ell6t6sar6l a (18)-Qg bekezddsekben' foglalt esetek kivdteldvel az onkorrn6nyzatnak kell gondoskodni.

(12) A kozparkok, kdzkertek, sdt6nyok, j6tsz6terek, valarnint az ezen
keresztiilvezet6 gyalogj6rd6k, sdt6nyok, j6tsz6terek, valarnint az ezen
kereszttilvezeto gyalogi6rd6k tisztitdsa, sikoss6g-rnentesit6se, a keletkez6
szerndt dsszegytijtdse 6s elsz6llit6sa sziiksdges, melyr6l az dnkorrndnyzat
gondoskodik. Ennek keretdben vdgzi:

a.) az utak, utc6k, terek ritburkolatainak 6s ezekheztartoz6 jdrddk,ldpcs6k
6s ezen rdzstiinek a tiszt6n taltds6t, az ott keletkezett szerndt
dsszegyrij tdsdt 6s elszdllit6s6t

b.) az utcai hulladdkgytijto tartdlyok fel6llitds6t, fenntartiis6t, rendszeres
kiUrit6s6t, fert6tlenitdsdt 6s tisztan tart6s6t

c.) a h6 eltakarit6s6t, sikoss6g-rnentesitdsdt, a kozlekeddsi feltdtelek
biztosft6sdt.

(13) Parkerd6k ds kirdndul6helyek tisztan tart6s6r'61 a kezelonek kell
gondoskodnia.

(14) A kdzteri.iletet beszennyezni tilos! Kdztisztas6gunk rneg6rzdse drdekdben
kdzterUleten barrninemii szemetet vagy elhaszn6lt tdrgyat (hullad6kot, papirt,
gyiirndlcshdjat, gallyat) elsz6rni ds dgetni tilos! Ugyszint6n tilos szennyvfznek
vagy egdszsdgre drtalmas folyaddknak a k6zterUletre val6 kidntdse, illetve
kivezetdse vagy a kdzteriiletnek egy6b m6don val6 beszennyezdse.

(15) Szernetet csak a kijeldlt lerak6helyre lehet lerakni. A nem enged6lyezett
helyre lerakott hulladdkot annak lerak6ja tartozik elsz6llitani a kiszabott
biintetds terhe rnellett.

(16) Kdzteri.ileten elhelyezett berendezdsi ds felszereldsi t6rgyakat, f6kat ds a
novdnyzetet beszenn y ezni 6s megrong6lni ti los.

(17) Allati hull6t, valamint olyan szerve vagy szervetlen anyagot, rnely a
kdrnyezetet szennyezheti, a szomszddos teriilet lak6inak egdszsdget
veszllyezteti, sem kdzteriileten, seln rnag6nteri.ileten elhagyni nern szabad.

(18) KdzterUletet fek6li6r,al 6s |llati tirtildkkel szennyezni tilos. A
kdzteriileten sdt6ltatotthazi dllatok tirtildkdt az 6llat tulajdonos a azonnal k6teles
fultakaritani.

(19) Allatokat legeltetni csak a kijeldlt helyen szabad.



(20) Ha a .fogszab6ly mdskdnt nem rendelkezik, a tulajdonos kdteles
gondoskodni:

a.) az ingatlan el6tti jfrdaszakasz (alrda hiany'Aban egy mdter sz6les
tertilets6v, illetve ha a j6rda rnellett zdld s6v is van, az rittestig terjed6
teljes terUlet),

b.) ajdrdaszakasz rnelletti nyilt 6rok 6s ennek rnlit6rgyai tiszt6n tartas6r6l.
Ez a kdtelezettsdg a be nern 6pitett, illet6leg haszn6laton kiviili ingatlanok
tulajdonosaira is kiterjed.

(21) Az orszdgos kozutak beltertileti szakaszainak tisztdn tartdsa az utakr.6l
sz6l 6 jo gszabLlyok vonatkoz6 rendelkezdseinek rnegf'el el 6en tdrtdnik.

(22) A jard6r6l a szertetet illetve aszenrtyez6 anyagot a kdzritra sripdrni tilos.
(23) Az ingatlan tulajdonosa kOteles a j6rd6n felburjanz6 gazt a burkolat

rong6l6sa ndlktl kiirtani 6s az ingatlanr6l az rittest, \,agy a gyalogjar6 terdbe
kinyf I 6 6gak, bokrok folyarnatos nyes dsdr6l gondosko dni.

(24) A tulajdonos a jdrddhoz tartozo foly6knak h6t6l, jdgt6l 6s a foly6st
akadd,ly oz6 e gy db any agt6 I v al 6 rn egt isztithsir 6l kdte I es gond osk o dni .

e.s

A ktiztisztasdgi rendelkez6sek betartdsinak ellen6rz6se

A kdztrsztasdggal kapcs o I atos

a) Kdzeglszsdgtigyi el6ir6sok rnegtartds6nak
illetdkes szakembere,

b.) kotelezettsdgek teljesit6sdnek ellen6rulseftI
kozrerntikdddsdvel a k6rj egyz6sdg gondoskodik.

eseti ellenorzds6r6l az ANTSZ

pedig az erdekelt szakhat6s6gok

V. Fejezet

10.s

Szabilys6rt6si rendelkezdsek

(l) Szab6lysdrtdst kcjvet el ds a szabdlysdrtdsekr6l sz6l6 1999.6vi LXIX torvdny
I 6. $ (2) bekezd6s6ben rnegh atdrozott pdnzbirs6ggal sirj that6, aki :

a.) hdztart6si hullad6kot felhahnoz vagy kdztertiletre, illetve rn6s ingatlanhra a
jelen rendeletben rneghatdrozott f'elt6telekt6l eltdrd rn6don kihelyez (a.$ (3);
(5); (8) bekezd6se)

b.) a telepiildsi szil6rd hulladdkot ne rna jelen rendeletben rneghatarozott
telephelyen helyezi el (3.9 (3) bekezdds)



c.) a t6rol6ed6ny tiszt6n tart6si 6s fert6tlenitdsi kotelezettsdgdt elmulaszda (4.$
( I 0) bekezdds)

d.) a tdrol6eddnyt rendeltetdst6l eltdr6rr haszn6l, nen hinLart6si hulladdkot rak a
tartdlyba, rothad6, biizcis hulladdk elsz6llit6s6r6l ds Srtahnatlanithshr6l nern
gondoskodik (4.$ (6)-(7) bekezdds)

e.) tarol6eddny rnelld a szolg6ltat6t6l vdsdrolt, .jelzett zsftk kivdteldvel -
hulladdkot helyez el (a.$ (5) bekezdds)

f.) a tisztdn tarl6si kotelezettsdg6t rnegszegi (8.$ (2)-(3); (5)-(10); (1a)-(17); (20),

i I I etve (22) -(223) bekezd6sek)
g.) a kdzteri.iletet beszennyezi, illet6leg a huzarnos emberi taft6zkodhsra szolg6l6

dptiletnek, lak6snak 6s lak6s clljdra haszn6lt m6s helyisdgeknek, tov6bb6
tdrnegforgalorn lebonyolitds6ra szolg6l6 ldtesitmdnyeknek, valarnint ingatlan
el6tti jardaszakaszanak 6s rntitargyainak tiszttn tarthsira vagy f'ert6tlenitdsdre
vonatkoz6 szab6lyokat rnegszegi

(2) A kdzteriilet felUgyeldi feladatokkal rnegbizott dnkorrn6nyzati alkahnazott
5.000,- Ft-ig terjed6 helyszini birs6ggal srijthatja az (l) bekezdds a.); d.); e.)

pontj 6ban rnegi el 6lt szab 6l ysdrtdsek elkdvet6it.

W.Fejezet

11.$

2A16 rendelkez6sek

( 1) E rendelet 2012.01 .01. napj6n ldp hat6lyba
(2) E rendelet hatdlybal6p6s6vel egyidejtileg hat|lyfit veszti a Pdcsudvard

Onkorrn6nyzat Kdpvisel6-testtilet6nek 9/2002. (XII.13.), 8/2003. (XII.23.),
13/2404. (XII.30.), 8/200s. (Xrr.30.), 7t2006. (Xrr.30.), 7t2007. (xrr.30.),
812008. (XII.30.), 9/2009. (XII.30.), es a7/2010. (XII.31.) sz6rnri rendelete.

E rendeletet a P6csudvardi Onkonn6nyzat Kdpvisel6testi.ilete 2011.12.12. napj6n
tartott t"tffir")ln^tut ry atta.

,ffi,^ffi
PolgArrnester

Kihirdetve 20 1 1 .12.3 l.napj 6n.



l. sz. mell6klet " gApnkorminyzat K6pvisel6-testtiletdnek a

kiiztisztas6gr6l, valamint a teleptil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos hel1,i
kiizszol96ltatis16l 6s annak kiitelezd ig6nybev6tel616l sz6l6 19/2011
(Xll.3l.) sz. rend eletilhez

A normdl (1 l0-l20literes szabvf ny ed6ny) iirit6s dija
2012. janudr l. napj6t6l
217.- Ft +AFA /iirft6s

Egy szabvilny ed6ny haszndlata esetEn fizetend6 dfj:
2.821,- Ft + AFA/ negyed6v


