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P6csudvard Kiizs69 6nkormdnyzat K6pvisel6-testiiler6nek
I 12015. (II.0 1.) iin ko rnrinyzati rcndelete

a telepiil6si szilfrd 6s foly6konl,hullad6kkal kapcsolatos kdzszolgfltat:isok ktitelez6
ig6nyber,6tel6r6l

Pdcsudvard Krizsdg onkormanyzat KepviselS-testtilete az Alapton6nl, 32. cikk (1) bekezdes
a.) pontjdban es a 32. cil't (2) bekezdisdben biztositott jogalkot6 hatiisk6reben eljiirva, a
hulladdkr6l szol6 2012. evi CLXXXV. tdndn-v 88. 5 (4) bekezddsdnek 6s a vizgazdiikod6sr6l
sz6l6 1995. 6vi LVll. tdrvdn,v 45. $ (6) beke-zcldsdnek t'elhataln'raz.Asa alapj6n a kciverkezot
rendeli el:

. I. Fejezet
Altal6nos rendelkezdsek

1.$

A kdztisaasiiggal, teleprildstisztasdggal kapcsolatos feladatok ell6rds6rol, igy a teleptildsi
szil6rd is folydkony hulladdk, illetve a kornmun6lis liulladdk szelektiven tr;rten6 (papir,
mtianyag, fdm) rendszeres cisszegyiijteselril. elsziillitilsrir'6l. elhelyezdsdrtil az 6nkorm6ny,zat
kcjtelezci helyi kdzszol96ltatris ritjrln gon<toskodik. A k6zseg teriiletdn ldv6 ingatlanok
valameruryi tulajdonosa, haszn6l6ja, bdrl6je (a tovabbiakban: rulajdonos) - Itiggetlentil att6l,
hogy term6szetes szem6ly- jogi szemely, \,agy jogi szemdlyisdggei nem rendelkizo trirsasiig -
az ingatlanitn keletkez6 teleptldsi szilfird. hulladdk, illetYe a teleptiiesi folydkony hulladik
elhelyezesir6l a:z ezen tevdkenyseggel kapcsolatos belyi kozszolgriltar6sok [tj6n kciteles
gondoskodni. Gaz-dilkoclo szervezer az cliiz.ctckt6l cltcr<ien akkor i,Jteles igdnybe vemi a
kcizszolgriltatast, ha tcirveny azt k6telez6r,d teszi,

2.$
(1) A II. Fejezetben megfogalmazott magatart6si szab6lyok (a tovrlbbiakban: magatart6si

szab6lyok) be nem taflesa esetdn a kdzigazgat6si hatosrigi eljdrris ds szolgilltat6s
iiltal6nos szabdly'air6l sz6lo 2004. evi CXL. tdr\i6ny szerinli kozigazgatitsi tratosagi
elj ar6s lefo l1.t atris a a ie gy zo hat6sk ore be tartozik.

(2) A magatartdsi szabdlyok be nem tartdsa miat indftott eljrirris kizilrolag hivatalb6l
indithat6, melv akkor sem minostil kerelernre in<lult etiarasnak. ha az elj6r6st
termdszetes, vagy' jogi szenrdly, illetve jogi szemelyis6ggel nem rendelkezb szervezet
kezdemdnyezi.

Jogkiivetkezm6nl,ek
3.$

(l ) A magatart6si szab6lyok be nem rarrdsa esetdn:
a.) a jegyzo szitzdwenezer forintig terjed6 kozigazgatitsi birs6g, vagy
b.) a jegyzo vagy az cinkonrr6nyzati hivatal jegyzoje 6ltal felharalmazott iigyintdz6

6tvenezer forintig terjed6 helyszfni birsrig kiszab6s6ra jogosult.
c.) Kozigazgatdsi birsrig helyett figyelmeztetis alkalmazhilo, ha a cselekmeny az

elkrivetds kdri.ilmdnyeire tekintelteJ csekdli, srilyri vagy a figyelmeztetdstol is kell6
visszatart6 hatris viirhatir,

Az (1) bekezdds a) pontjdban meghaizirozott birsrig ismeltelten is kiszabhat6



4.$

(l) A k<izszolgriltat6s cdlja a koaisztas6g. a lelepi.ildstisztasiig, a kdzegdszsdgtig.vi
rendelkezdsek betartdsi{nak biaosit6sa. rralamint az 6piteft-es lemrdszeti kdrnyezet vddelme.

(2) A rendelet trirgyi hat6lya: a kdzszolgdltatds kiterjed
a) az ingatlanon osszegyriljtott teleprildsi sziLird hulladek rendszeres dsszegyrijtesdre,
begyiijt6sere, elsz6llftrisfra ds elhel,vezes6re a kijelcilt hulladdklerak6 helyen:
b) a telepiilesen a l'olydkony hu)ladek g.v..ujtesdvel kapcsolatos tevekenys6_uekre.

(3) A rendelct teriilcti hatrily'a: a kcizszolgdhatAs Pdcsrulvard kdzsdg kdzigazgatilsi tertiletere
terjed ki.

(4) A rendelet szerndlyi hat6lya: kiterjed vaJamenn.vi mag6nszemdlvre. valamint gazd6lkod6
szervezetre, akinek- iiletve amelynek tulajdondban, birtokdban vagy haszoiiatitban, a kozsdg
krizigazgatdsi leruletdn ler,o ingatlan6n (a tor,{bbiakban: ingarlantulajdonos) teleptildsi szil6rd
hullad6k keletkezik.

(5) Nem terjed ki a rendelet hatalya a veszel-!,es hulladekok keletkezdselek ellen6rzdsdvel es
azok kezelesdvel risszefi.igg6 tevekenysd gre.

II. Fejezet

Kdzszolgdlta t d st v 6gzd fe Ia d a rai

s.$

(1) A szervezett helyi hulladekszrillitisi kcjzszolgriltat6st az $nkormanyz^tkozszolgitltat6vat
kdtdtt krizszolg6ltatdsi szerziidds alapjiin 16tjzr e).

(2) A telepiildsi szilard hulladdk sz.'n,ezett gyiijtdsdre is elsz6llitrisara ir6nyul6
kdzszolgiltatds ig6nybevdrele k6telezri.

(3) Pdcsudvard k6zs6g k6zigazgatdsi teriiletdn Del-kom Kft (7632 Pdcs, Sikl6si u. 52.) - a
tovdbbiakban: Szolg6ltatS - l6tja eI a k<izsdg kdzigazgatitsi teri.ileten keletkez6 telepiildsi
szilird hulladdk dsszegytijt6sdi,el ds a kijeldlt. hatosr{gi engedellyel mukrjd<i
hulladdkdrtalmatlanit6 telepre tcirtdno rendszeres sz:illitdsrival ds rlrtalmatlanit6s cdljeb6l
tdrtdn6 elhelvezdsevei kapcsi:latos, hullad6kkezelesi kcizsz.olg6ltat6si tevekenysdget.

A telep iil 6si ti nko rmdn y- zat f eladarril

6.$

A kepviselo-restiiler feladata k i:ldnosen :

a) a hulladekgazd6lkodSsra kcitdtt kdzszolgdltat6si szerzodes alapjan, a szelektiverr gyiijtott
egydb teleptildsi szildrd hulladek lerak6sa cdijdb6l hulladekgyirjto sziget kijeloldse,
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b) a telepiil6si szil6rd hulladdk rendszeres dsszegyiijtesdnek, elszrillitiis6nak 6s

rirtalmatl anitdsrinak m e g s zenezds e es fenntartiis a.

c) a telepiilesi foly6kon,v hulladdk cisszegyiiitesenek. elsz6llft6s6nak ds rirtalmatlanitasanak
megszen, ezdsc 6s t-enntartrisa,

d) a krizszolg6ltat6s ell6tAsdra a szolgaltato kivzilaszt6sa. k<izszolgriltatAsi szerzodds

rnegkdtdse.
e) a kdzszolg6ltat6s hatekony es foiyamatos ell6tiisiihoz a Szolg6ltat6 sz6.mira sziikseges

i nformdci 6k szol giiltatiis a,

fl a kiizszolgdltatdssal osszefiiggo - eg1'eb jogszab6lyban nem rendezett

onkormdnyzati feladat- es hatriskor rendeletben tort€nd m e gdl lapitd sa.

teiepiilesi

Az in gatlantulaj do nosok kiitelezettsdgei

7.$

(1 ) Az ingatlantulaj do no s alapv et o ktitel ezetts dge, ho gy

a) a telepiil6si sziliird hulladek keletkez6sdt a lelrcto legalacsonyabb szinten lartsa,

b) az ingatlanon keletkez6 telepiilesi szild'rd hulladdkot az elszdllit6sra va16 ritvdtelig a ktlldn
j o gszabaly ban el6irtak szeriru ideiglenesen gyiij tse. il I etve tdrolj a.

c) az ingatlanan keletkez6 telepuldsi szil6rd ds tblyekony hulladik g1'rirjtesdrol, elsz6llitdsd"r6l

d s 6rtalommentes elhely ezesdr 6l a rend eletben rne ghat6ro zott rn6 do n gond o sko dj on,

d) a telepulesi hulladdkot (rgy kezelje, hogy az m6sok iletet, testi dpsdget, eg6szsdges ds jo

kdzerzet6t ne veszelyeztesse, a termeszetes es dpitett k6rnyezetet ne szennyezze, a ncivdny 6s

allatvil6got ne k6rositsa , a kdzbiztonstigot ne zavarja,

e) tulajdonosviiltoz6s eset6t a Szoigdltat6n6l a vriltozast kovetti l5 napon belUl ir6sban

bejelentse.

(2) Az az ingatlantulajdonos, akinek telepiilesi szilird hulladeka keletkezik. de az ingatlana

egyidejiileg [azd6lkod6 szervezet cdgnyilvrintarlSs6ban beiegyzett sz6khely6iil, telephelydi.il

"ugy 
frOn.lepeiil is szo196l, krjteles a telepi.ilesi hullad6k6t a gazddlkod6 szervezeteknek az

infatlano., folyratott gurddlkod6ri tevdkenl'sdge sor6n keletkezett fogyaszttii es telepiildsi

hullad6kt6l eikiil<initetten gyiiiteni, 6s arra kozsz-olgSltatast igenybe venni.

A kiizszo lg{ltatris keret6b en ktitiitt szerz6d6s,

illetve az adatkezel6s szab{lYai

8.$

(1) A relepril6si szil6rd hulladdk gytijtesere ds elsz-allit6siira ir5nyul6 kozszolgriltat6si

szerzodds az Onkormanyzat a Szolg6ltat6 kozott jdn 16tre'

(2) A Szolg6itat6 jogosult a szemilyes adatok ft6zszolg61tat6st ig6nybe vev6 neve, lakcime'

,r'tit.tgrl tr-et1,e ei icleje, anyja nev'e) kezelesdre a kdzszolgaltatas teljesitdse erdekdben,

valamint a teleptilesi szildrd'iuladek g,vrijtds6re, elszdllititsfua cs a htll]addk elhelyezds6re

ir6n,vul6 kcizszolgrilt ar6.st vdgzo szolgd'liatd kciteles a clijhtitraiek behajtasa drdekdben tdrtdnt

mejker"sdsdben a fenti aclarokat kozolni. A Szolg6ltato a szemdll'es aciat kezeldse sordn az

adafvedelnri j o gszab6iyo k eloirAs ainak n-regfel e 16 en ktjteie s elj 6mi.



e.s

(l) Az ingatlantulajdonos a Szolgiiltat6 eltal nyr.ijtott helyi kdzszolgdltatS.st kdteles igdnybe
venni.

(2) A tulajdonos iiltal megjel<ilt menn-visdgnek rnegfblel6en a Szolg6ltat6 es a tulajdonos
kiilcjn szerzdddst k6t a lom 6sszeg5,rijtdsere, c-lszillliuls6re ds elhelyez6sdre.

(3) A kcizszolgriltatiis lenyeges t'eltdteleiben bekrivetkeze( viiltoz6sokrol a Szolgrihato az

ingarlantulajdonost - a vd.ltoz6s bekovetkezte el6tt : ir6sban koteles erlesiteni. Ha eliire nem

Lithato rendkivtili okbol kovetkezik he vAltozris, a Szolg6ltat6 ertesitisi kdr-elezeffsegdnek

egyeb alkalmas n-r6don is eleget tehet.

(4) A Szolgdltat6 a k<izszolg6ltatdssal dsszeftgg6 tevekenys6gdt mindenkor a vonatkoz6
jogszab6lyi el6irdsokban tbglalt rniiszaki, kdzegdszsigiigyi ds egydb felteteleknek
megfeleloen k6teles ell6tni.

(5) A Szolgriltat6 a szolgiiltatiissai 6sszefilggti friisban beerkezett panaszokat koteles

megvizsg6rlni. es a vizsgtil eredm6nyr6l a panaszost 30 napon beltil t6j6koztalni.

A kiizszolgfltattis ellit6sdnak, rendje, miidja

10.s

(1) Az ingatiantulajdouos az iugatlanon kcletkezci telepiilesi szillrd hulladekot az aru:ak

begytijt6sdre e rendeletben feljogositott hullad6kkezel6nek, a Szolgaltat6nak koteles atadni.

(2) A teleprilesi sziiard hulladdk gyrijt6s6nek, sz6llitds6nak, eihelyezesdnek ktildn szab6lyai:

a) A beltertileti, kiilteriileti ingatlanon dsszegyrijtdtt, illetve a k<jzterUletre szabv6nyos (70

vagy 110 literes) g,vrijt6ed6nyben kihelyezelt telepiiidsi szilird hullad6kot a

Szolg6ltato heti 1 alkalornmal szdllitja eI.

b) A Szolgilltato a tobblet hulladekot az itltala lorgalmazott emblemiis zs6kban kiilon
dijaziis ellendben sz6llitja el. mell,nek ctija magiiban foglalja a szrillitas es a deponiilds

dijrit.
c) Az ingatlantulaidonos a telepiilesi szildrd hulladdk gytijtdsdre, elszallitasrira a sajdt

tulajdon6ban levri szabv6nyos gyii-it6eddnyt veheti igdn1,-be, kizdxolag aztbaszndlhatja,
iltetoleg a szelektiv huliaddk gytijtes6re az Onkorminyzat biztositja a szabr'6nyos

eddnyzetet.
d) A hulLad6ksz6llitas id6pontjar6l, annali megvdlloz6s6r6l a Szolgdltat6 a lakoss6got

irtes (1i.

e) IIa az iiritds napja iinnepnapra esik, akkor is biztositja a szolgdltatast.

f) A gi.rijtoeddny meg6rzdse ds tiszr6n tar-tirsa azingatlan tulajdonosrinak kotelezettsege.

g) A gyrijtoedeny kcirnvezetdnek tiszt6n tart6silr6l az ingatlantulajdonos k6teles

gondoskodni, kivdve, ha a hulladdk a Szo1g6[tat6 hib6j6b6l sz6r6dik ei.

h) A Szolg6ltat6 a kozszolgdltatds keret6ben ellAtja a kdaeriileten kialakitott szelektiv

hulladekglrriitci szigeteken liv6 eddnyek tiriteset 6s a hulladdk elsz6llitdsdt. A
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hulladekgyujto szigeteken elhely,ezett edenyekbe kizar6iag a felttintetett tipusu
hulladdk helyezhettl el.

(3) A hultaddk ingatlanon t6rreno tilrol6s6t a hat6lyos kcimyezetvidelmi, kdzegeszsdgtigyi.
tuzrenddszeri 6s kcjztisztasri,ei eloir6sok figyelemberreteldvel kell megval6sitani, Hulladdk
ingatlanon tdrt6nri felhalmozdsa tilos.

il.s

A telepiil6si szilind hulladdk kezel6s6drt fizetendd kiizszolgriltatisi dij

(l) A helyi kdzszolg6ltatds igen1,'betdteleert az ingatlanulajdonos kdzszolg6ltat6si dijat
kciteles fizetni.

(2) A telepiilesi szil6rd hulladekert fizetend6 dijat negyedivente a szdml6n t-elttintetett
idripontban keil megfizetni. A kdzszoigaltarasi dij megfizetdse a Szolgdltat6 6ltal kikrildOtt
csekken ut6lag lrirtdnik.

(3) Sziineteltethet6 a szolg6ltauis igenybeveteie - a kdzszolgdltat6s igdnybevdteldre eg6sz
dvben kdtelezett ingatlanhaszndlo sz6mAt's. - a bejelentestol szdmitott I 6v idotartamra, ha a
trirol5edenyt egyedUi haszndlo. ir6sbeli k6zszolgiiltat6si szerz6ddssel rendelkez6
ingatlanhasznril6 kdt naptfui h6napnril hosszabb ideig az ingatlant nem haszniija 6s az
tiresed6s vrirhat6 id6tartam6t legkesobb a sziineteltetes rnegkezddsdt megelSzci 8

munkanappal bez6r6lag - a Szolg6ltat6 reszdre irdsban adott nyilatkozatlal, vagy faxon, vagy-
e-mail form6j6ban - bejelenti a Szolg6ltatonak. A bejelentes megtitel6re csak a Szolgdltatoval
szerzcideses viszonl,ban 6116. vagy a meghatalmazottja jogosult. Az ingatlan tov6bbi
lahatlansdga esetdn a sziinetehetesre vonatkoz6 igenybe.jelentes - 8 nappal a sziineteltetds
lej6rta elott - ir6sban adort nyilatkoz.atta. faxon vagy e-mail form6ban - megism6telhet6. A
bejelent6sben foglaltak val6sagtanalm6t a Szolgaltaro ellenorizni jogosult. a sziineteltetds
jogszer6tlen igenyfosv{teie eseldn a Szolgaltat6 jogosult a szr-ineteltetdst visszavonni. Ha az
ingatian a sziineteltetdsi idotartam lej6rta elott ujbo1 lakotta v6lik, annak tenydt a

Szolgriltatoval szerzoddu fdl, vagy rneghatalmazoftja kdteles legalabb 3 nappal koriibban a

Szolgdltat6nak irzisban adott nyilatkozal,vagy fax, vagy e-rnail formiijdban bejelenteni.

12.$

A 91 iij t6ed6ny ek haszn6l atival kapcs o latos kiitelezetts6gek

(1) Az ingatlantulajdonosnak a gyiijtciedenyt az ingatlanon beltil kell tarolnia, azt

kdaertileten tartosan elhelyezni vagy tarolni az dnkonn Anyzat kdztertilet-haszn6lati rendelete,

illewe engeddly alapj6n lehet.

(2) Tilos a gy'rijtoeddnyekben veszdlyes, iblydkonl,. robbanr5" r,ag,v egy6b olyan anyagot
elhelyezni, ameiy veszelyezteti az elsz.illlit6ssal foglalkozo vag1, miisok eietdt, testi dps6gdt

vagy egdszsdg6t.

(3) Az ingatlantulajdonos kciteles a gyrijtoedenyt a hulladdk elsz6llitdsa cdljrib6l a szrillitasra
megf el6tt napon az ingatlana el6tti kdz-tertileten, kozvetlemil az irttest mei16, a gyiijt6st vegzo

gdpjarmfivel rnegkcizelithet6. elszdilitdsra alkah:: as helyen elheiyezni.
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(4) A kihelyezett glnijtrieszk<iz nem akadiill'ozhatja a jinnri- ds gyalogos forgalmat,
elhelyezdse nem jdrhat baleset vagy kdrokozds veszdly6nek eloiddzdsivel, vagy mdsok j6
kozdrzelenek, i lletv e a te l epiileskepnek az in d oko latlan me gzavar6s 6val.

A hullad6k elszr{llitSsAnak noegta gad:isa

t3.{i

A Szolgr.11tato megtagadhatja a hulladek eIszdIIfr6sdt,

a.) M <inkorm6nyzat rendeleteben eloirttol eitero t6roloed6nv kihelyez6se eset6n
b.) ha a t6rol6ed6n1'ben a telepiildsi (kommundlis) huiladdk kdrdbe nem tartoz6 anyag

kerillt elhelyezdsre (pl. fbn6 hamu. ko-. epitdsi tdrmeldk, rillati tetem, elektronikai
hullad6k, gyrildkony vagy robban6 anyag. stb.)

c.) a hullad6k nem a szabv6nyos- zAfi t6rol6eddnyben, illetve nem a Szolgri.ltat6tol
v6s:irolt jelzett zsakban keriil kihelyezdsre

d.) a hulladdk oly m6don kertil kihelyezdste, hogy a tdrol6eddny mozgatdsakor a
kisz5r6dds veszdlye fennrill (s6riilt edeny)

e.) ha a uirol6eddny kciriil szabrilytalanul. annak mozgatil\61es iiritds6r akad6lyoz6 m6don
t6bblethuiladdk keriilt kihell,ezdsre

f.) amennyiberr a tarol6edenyek jelzese bevez.etdsre keriil - a trirol6eddnyek matricrij6nak
hi6nya, illetve senilese eseten.

A kiizszolg6ltatfs al6 nem tartazS kiirhen szerzdd6s a[apj6n r'6gzett ter,6kenys6g

14.s

(1) Az ingatlantulajdonos a Szolgriltat6nak a hulladdk elsz6llitasiira irriny-ul6 megrendeliset
bejelenti, ha ingatlaniin a kdzszolg4itatds ald nem es6 alkalmi tobblet hrlztart6si szil6rd
hulladdk'i,agy lom is keletkezik.

(2) Ha az ingatlantulajdonos a megrendeles es a szolg6itat6s feltdteleiben tdrtdn6
megrillapod6s alapj6n a Szolg6ltatotbizza meg, itgy a Szolgiiltat6 a rnegielolt id6pontra vagy
idotartamra a megjel6lt mennyis6gti tdbblet hullad6knak megfelel6 gyiijt6eszkdzt a tulajdonos
rendelkezdsere bocs6tja, es annak elszrillitrislr6i 6s elhelyezcsu'r6l megdllapod6s szerint dij
ellendben gondoskodik.

1s.$

Lomtalanitds

(l) A lomtalanit6s rnegszen/ezdserol 6s lebon--volit6sdr6l a Szolgiiltat6 dvente egy alkalommal

- kiil<in dij t'elsz6mol6sa ndtrktil - gondoskodik.

(2) A Szolgiitat6kizitrdlag a lomtalanit6s al6tartoz6hlztartdsi hullacidk elszrillitasrira ktiteles.
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(3) A hulladikot az lngarlantulaidr:nos a szolghltatd dltal hirdetmeny frdan el6zetesen
megjelcilt hely'en 6s id6pontban helyezheti el clszrillit6s celj6bcil.

(4) Az elszdllitandS hulladekot [gy kell elhelyezni a koztertiieten. hogy a i6rmti- es a
gyalogosfbrgalmat ne akaddlyozza, a begi,tijto sziillft6eszkoz dltalj6l nregkdzelftheto legyen.
a zdldteriiletet es ndvdnyzetet ne kArositsa, toviibbd ne jarjon baleset vagy karokoziis
veszdl ydnek el6id6zesdvel.

A foly6kony hullad6k elszdllftdsfra vonatkoz6 rendelkezdsek
16.{i

(1) A telepiildsi iblydkony hulladdk elszdllitrisdt eseti inegrendelds alapjin v€gzi az

<inlronn6nyzattal kdzszolg6itatdsi szerzoddst kdtdtt vdllaikoz6. a Vdllalkoz6 a telepiilds
teljes kozigazgat6si tenilet6n, az. erre a celra engeddlyezett zint rendszerii csepegest ds

szaghatrist kiz{r6 eszk6zz-e I.

(2) Az dsszegyujtott teleptlesi loly6kony hulladekot liizdrolag engeddllyel rendelkezri
folydkony hulladdklerak6 telepen szabad eihclyezni.

(3) A V6llalkozo a megrendelesnek hrirom munkanapon beiiil kdteles eleget renni.

(4) A szolgziltatrls ig6nybeveteleert az ingatlantulajdonos szolgiiltat6si dijat kdteles fizetni. A
szolg6ltat6s dijanak megfizetese a teljesitdst krjvetoen szaimla elleneben viilik esedekessd,

mdrteket e rendelet melldklete lafialmazza.

Zird rend,elkez6sek
I7. $

Ez a rendelet kihirdetesinek napjdn ldp hat6lvl-ra.

18.$
Hatdlyit veszti a kdzieriiletek dsztd.ntar-r6s6r6l. valamint a teieptilesi szil6rci ds foly€kony
hulladdkkal kapcsolatos kdzszolgdltat6sr6l sz6lo 791201 i. (XII.31.) <inkorm6nyzati rendelel ds

annak m6dosit6sair6[ szol6 112012. (I.30); 1012012. (V.01.); 1812072. (XI1.31.); 4/2013-

Zirad6k:
A rendelet kihirdetve
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