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P6csvrlrad 6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek l/2015. (I.25.) rendelete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgiltat6s16l

Pdcsv6rad V6ros Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV' torvdny 88. $ (4) bekezdds a), b), d) pond6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n, a
Magyarorsz6g helyi dnkorm6nyzatairSl szol6 201I . dvi CLXXXX. torvdny 13. g ( I ) bekezdds
19. pontja szerinti feladatkdrdben elj6rva a kdvetkezoket rendeli el:

Hullad6kgazdflkod {si ktizszol96ltatds

l. $ (1) P6csv6rad V6ros Onkorm6nyzata (a tovribbiakban: <inkormdnyzat) e
rendeletben foglaltak szerint hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdst (a
tov6bbiakban: krjzszolg6ltat6s) szervez ds tart fenn.

(2) A kozszolg6ltatiis kiterjed a telepi.ildsi hulladek rendszeres gytijtdsdre,
elsziilitt,s itr a, frtalmat I an i tii s dra 6 s ke z e I e s d re.

(3) Pdcsv6rad V6ros kozigazgat6si teri.iletdn a telepiil6si hulladdkkal kapcsolatos
kotelez6 helyi ktizszolgdltat6s teljesitdsdre jogosult kdzszolgirltat6 (a tov6bbiakban:
Kozszolg6ltat6): Ddlkom Nonprofit Kft.

A rendelet hatrilya

.2. $ A rendelet hatiiya az Pdcsv6rad Vilros kdzigazgat6si teriiletdn ldvo ingatlanokra
CS

azok tulajdonosaira terjed ki.

3.$ Az ingatlantulajdonos - kivdve a tulajdon6t kepezo bedpitetlen ingatlan (telek)
esetdn
jogosult 6s koteles a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st ig6nybe venni.

A ktizszolg6ltatfs ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei

4' $ (1) Az ingatlanfulajdonos ds a K0zszolg6ltat6 kozotti jogviszony - amely
alapjfln a Kdzszol giitat6 6ltal biztositott kozi zolgiltatilst a) ingatlantulajdonos
igdnybe veszi kezdo idoponda az a nap, amikor a K6zszolg6liat6 a
kdzszolgiiltat6s teljesit6sdnek megkezddsdr<jl ds ldnyeges feltdteleirci l az
ingatlantulajdonost ir6sban drtesitette, vagy - ennek nianlaUan - amikort6l a
kozszolgiiltat6s igdnybe vdteldnek lehetBsdge az ingatlantulajdonos sz6m6ra
rendelkezdsre 6ll.

(2) A Kozszolgilltat6 ds az ingatlanfulajdonos ir6sban k6zszolg6ltat6si
szerztjddst kot egym6ssal a kdzszolgriltat6s igdnybe vdteldre. A szerzodds
megkot6sdnek elmarad6sa vagy kdsobbi megkotdse azonban nem befoly6solja a



b.

c.

d.

kcizszolg6ltatis (1) bekezddsben emlitett - szerzodl,skdtdst6l fiiggetlen - kezdo
id6pontjft. A szerzldeskotds b6rmilyen okb6l tortdnri elmarad6sa nem mentesiti az
ingatlantulajdonost a kcizszolg6ltatds kotelez<i igdnybevdtele 6s a dijfizetds
teljesitdse al6l.

(3 ) A kozszolg6ltat6s i szerzo dds tartalmazza kiil cinds en :

a Kozszolgaltat6 megnevez6s6t, szdkhelydt, telephelydt, ad6szhm|t, szhmlavezeto
pdnzintdzet6nek nevdt, szfimlaszdmilt, k<imyezetvddelmi azonosit6 adatait,
a kozszolgiltat6st ig6nybe vevo ingatlantulajdonos adatait;
a kozszolg6ltat6si hely cimdt,
a k<izszo lg iltathshoz i g6nyb e vett hul laddkgfij t6 e d6ny tirm6rtdk6t, dar abszhmi$,
tipus6t,
a kozszolg6ltat6s dij6t.

5. $ (1) A kdzszolg6ltatds felt6teleiben bekovetkez6 v6ltoz6sokr6l a

Kozszolgitltat6 az ingatlantulajdonost - a v6ltoz6s bekovetkez6se elott legal6bb

tizenot nappal - drtesiti.
(2) A hullad6k gytijt6sdnek, elsz6llit6s6nak e rendelet 6s a kdzszolg6ltat6si

szerzodds alapj6n meghathrozott rendj6t - az ingatlantulajdonosnfl keletkezo
hulladdkmennyis6g figyelembevdteldvel - a Kozszolgiitat6 hatitrozza meg 6s arr6l

az ingatlantulaj dono st ir6sb an drte s iti.

e.

6. $ Az iidiiloingatlanok 6s idolegesen
hulladdkgazd6lkod6si kdzszol96ltat6si
meghatdrozott 6ves dij 50%-a.

A Kiizszol giitatil j o gai 6s k0telezetts6gei

haszn6lt ingatlanok tulajdonosai 6ltal fizetendo
dij az 6lland6 lak6ingatlan tulajdonos6ra

7. $ A K6zszolg6ltat6 az e rendeletben eloirt szab6lyok szerint a rendelet hatilya al6

tartoz6 ingatlanokon keletkezett hulladdkot rendszeresen elsz6llitja.

8. $ (1) A Kdzszolg6ltat6 a gyrijt6eddny kiiirit6sdt kimdletesen, az elvirhat6
gondossAggal koteles vdgezni.

(2) A gyrijt6ed6nyben okozott k6rt a Kozszolgl,ltato -ha a k6rokoz6s neki

felr6hat6 okb6l kdvetkezett be tdrit6smentesen koteles kijavitani. A
Kdzszolg6ltat6 az ebbol ered6 javit6si munka idotartam6ra helyettesito

gyrijtoed6ny biztosit. Ha a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a Kdzszolgfltat6nak, a

hasznilhatatlanni v6lt gytijtoeddny javit6sa, p6tl6sa, illetve cser6je az

ingatlantulaj donost terheli.

9. $ (1) A K6zszolg6ltat6 a kdzszolgiltat6ssal osszefiiggo szemdlyes adatok

kezel6sdre csak a cdl megval6sulSs6hoz sziiks6ges m6rtdkben 6s ideig jogosult.

(2) A K6zszolg6ltat6 koteles gondoskodni az illtala kezelt adatok

biztons6g6r6l. Az adatokat vddeni kdteles kiilcinosen a jogosulatlan hozzhfdrds,

megviiltoztat6s, nyilvdnoss6gra hoz6s vagy tdrl6s, illetoleg s6riil6s vagy

megsemmisiil6s ellen.



(3) A Kdzszolgflltat6 a kdzszolg6ltat6ssal osszefiigg6 szem6lyes adatokat
csak az ingatlantulajdonos azonosit6s6ra, jogszab6lyban eloirt adatszolg6ltat6sra,
hat6s6gi ellen6rz6sek v6grehajt6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sbra, szfumlinhsra,
p o stilzflsr a, ko zszol g6ltat6s i dij - h 6tra I dkok b eh aj t6s 6ra h a szn6lh ad a fe l.

(4) A Kdzszolg|ltat6 nem jogosult az illtala kezelt - a kdzszolg6ltatissal
os szefiiggo - szemdlyes adatok nyi lv6no s s 69r a hozatalhr a.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

10. $ Az ingatlantulajdonost nem terheli a krjzszolg6ltat6si dij-fizet6si kdtelezetts6g a
tulaj don6ban ldvo bedpitetlen ingatlan (telek) tekintet6ben.

I l. $ Az ingatlantulajdonos a Kcizszolg6ltat6nak nyolc napon beltil kdteles bejelenteni, ha
tulajdonosviitozits vagy egy6b ok miatt a kozszolg6ltat6s igdnybev6tel6re k<jtelezett6
vrllik.

12. $ Az ingatlanfulajdonos az illtala fajta 6s jelleg szerint elkiikjnitett teleptildsi - feh6r 6s
szines iiveg, papir, mtianyag-palack - hulladdkot szetvillogatua, i hullad6kgyijto

pontokon tal6lhat6 gyrij t6ed6nyekbe helyezheti el.

A hulladdkszdllit6s rendje

13. $ A hullad6k gytijt6s6nek 6s elsz6llit6s6nak rendj6t 6s gyakoris6g6t e rendelet
hathrozza meg. A Kdzszolg6ltat6 jogosult az ritvonal ds a rendeletben ireghat6rozott
kdtelezo sz6llit6si napok mellett a napi vagy a heti id6pontok meghat 6roz6s6ra. Ha az
ritvonal 6s az id6pont viltozik, an6l a Kdzszolg6ltato az ingatlantulajdonosokat
ertesiti.

14. $ A Kozszolgilltato a hullad6k elszilllithsit hetente egy alkalommal, a hullad6kfajtrik
6tvdte ldre alkalmas feldp itmdnnyel rende lk ezo gepj ilrmtivel v6 gzi.

A hullad6kgyiijtd ed6ny rendelkez6sre bocs6t6sa

15' $ (l) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba kertilt
teleptildsi hulladdkot a kornyezet szennyezlsdt megelo 26, khrosiiis1t kiziLr6 m6don
gyujti 6s ahhoz a Kdzszolg6ltat6 sz6llit6eszkdzehez rendszeresitett gyrijtoed6nyt
veszi igdnybe.

(2) A gyijt6eddnyt az
megv6s6rolhada.

ingatlantulajdonos a Kcizszolg6ltat6t6l is

(3) A hulladdk elszdllitilshra, illefve elszrlllit6sra val6 el6k6szit6s6re:

szabviinyositott, azonosit6 chippel vagy matric6val ell6tott 60, g0, l l0, 120, 240 vagy
770 literes gyrijt6ed6nyt,
szabvinyositott, azonosit6 chippel vagy matric6val ell6tott 1.1 m3, 3 m3 vagy 5
m3 rirmdrtdkri gyrij t6eddnyt kell alkalmazni.

a.

b.



(4) A gytijtoeddnyekhez tartoz6 azonosit6 chipet a Kozszolgilltat6
tdritdsmentes en b o cs 6 tja az ingatlantulaj donos rendelkez6 s 6re

(5) Ha az ingatlanon keletkez6 hullad6k mennyis6ge meghaladja a (3)
bekezd6sben meghatdrozott gyijtoed6nyek rirtartalm6t, a Kozszolgilltato - az
ingatlantulajdonos 6ltal v6s6rolt, a Krjzszolg|ltat6 Sltal a t<ibblethullad6k
dsszegytijtdsdre rendszeresitett, jelcilt hulladdkgytijtci zs6kban kihelyezett
hullad6kot is elsz6llitja. Ennek tdbbletdij6t az ingatlantulajdonos a hullad6kgytijt6
zs6k megv6s6rl6sival fizeti meg.

16. $ (1) Az ingatlantulajdonos a hulladdkgytijto ed6nyeket a hulladdk elsz6llitfsa
c6lj6b6l az ingatlana el6tti kozteriileten, a gytijt6st vegzo g6pjirmtivel
megkOzelitheto ds iirit6sre alkalmas helyen k<jteles elhelyezi. A gyrijt6eddnyt
legkor6bban a sz6llit6si napot megelozo napon 18 6rht6l lehet elhelyezni a

kriztertiletre, kiv6ve a tart6san engeddlyezett elhelyezdst.
(2) Az ingatlantulajdonos a gytijt6ed6nyt riey k<iteles elhelyezni a

kdztertileten, hogy az ed6ny fedele - a kozteriilet szennyezds6nek elkeriil6se
6rdekdben - lecsukott 6llapotban legyen. A hulladdkot az ingatlantulajdonos a

gyijt6eddnybe rigy kdteles beletenni, hogy az az eddny mozgat6sakor 6s tirit6sekor
ne sz6r6djon ki, valamint a g6pi iiritdst ne akadillyozza.

(3) A kdzter0leten elhelyezett gyrijt6eddnyb6l ds lomtalanit6sra kihelyezett

hullad6kb6l hulladdk nem veheto ki 6s abban senki nem v6logathat.
(4) Az ingatlantulajdonos rigy kdteles elhelyezni a gyrijt6ed6nyt, hogy az ne

akadillyozza a j6rmri- ds gyalogosforgalmat 6s ne j6rjon baleset vagy k6rokoz6s

vesz6lydvel.

17. g (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gytijt6ed6ny tiszt6ntart6s6r6l,

fert6tlenit6s6r6l, rendeltet6sszerii haszn6lat6r6l 6s az annak kornyezet6ben l6vo

teriil et tisztilntartSs 616 1.

(2) Ha a gytijtried6nyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az

eddnyben dsszetdmdrdddtt vagy befagyoff, illetve az ed6nyben ldvti hullad6kot irgy

dsszeprdselt6k, hogy emiatt az edenyt nem lehet kitiriteni, az ingatlantulajdonos az

eddny i.irithet6v6, illetve haszn6lhat6vh teszi.
(3) Az ingatlantulajdonos a gyrijtoed6nybe foly6kony, m6rgezo, triz- 6s

robban6sveszdlyes anyagot, 6llati tetemet vagy egy6b olyan anyagot nem helyezhet

el, amely veszllyeztetheti a gytijt6st, iirit6st vegz6 szem6lyek vagy m6s szemdlyek

6let6t, testi dps6g6t, eg6szs6gdt vagy vagyon6t'

18. $ (1) A hulladdk gytijtds6vel rlsszeftiggo, az ingatlantulajdonos hibej6b6l keletkezo

szennyez6s esetdn az ingatlan tulajdonosa a szenrryezett teriiletet koteles megtisztftani

ds fert6tleniteni.

Az elkiildnitetten gyiijttitt hullad6k elhelyez6se

19. g (l) Az ingatlantulajdonos a telepiildsi hullad6k m6s osszetev6it6l fajta 6s

jelleg szerint elktilonitetten gyiijt6tt papirt, feh6r 6s szines tiveget, mtianyag-



palackot a Kdzszolgilltat6 6ltal mtikodtetett hulladdkgyujto pontokon, a hullad6kok
fajta ds jelleg szerinti elkiil6nit6s6re szolgfl6 gyrijt6ed6nyekben helyezi el.

(2) A hulladdkot az ingatlantulajdonos a kijeldlt helyen - a Kozszolg6ltat6
el6ir6saira is tekintettel - rigy helyezi el, hogy az mds hulladdkfajt6val ne
keveredjen 6s a kOrnyezetet ne szennyezze.

(3) Az elki.iltinitetten gffitott hulladdk elhelyez6s6re szolg6l6 szabv6nyos
gyiijtoeddnyek elhelyezds6r6l, az eddnyek iiritds6rol, karbantart6siir6l ds
fertdtlenit6sdr6l a Kdzszolgilltat6, a gyrijt6ed6nyek, gyrijt6szigetek 6s kdrnyezetiik
tiszthntarths6r6l, h6- 6s sikoss6g-mentesitds6r6l az dnkormilnyzatgondoskodik.

(4) A g}'tijt6pontokon elhelyezett hulladdk el6kezelds6r6l a Kdzszolghltato
gondoskodik. A hulladdkgyrijtr! pontokon elhelyezett gffit6ed6nyek tirit6s6t, a
hulladdk v6logat6s6t ds kezel6s6t a Kozszolgiltat6 vegzi.

Nem rendszeres ktizs zolgfiltatis

20.gAlomtalanit6skordbe
elsz6lliths6r6l 6s 6rtalmatlanit6siir6l,
k6t alakalommal a kozszolgiitatils
gondoskodik. Ennek lebonyolit6sa
drtesitdse a Kdzszolg 6ltat6 feladata.

ZAF(O RENDELKEZTSBX

Hatflybal6p6s

Zddori Jdnos
polgdrmester

tartozo nagydarabos hulladdk gytijt6s6r6l,
valamint a zdldhulladdk elsz6llft6s6r6l dvente
keretdben - ki.il6n dij felsz6mit6sa ndlkiil -
ds megszervezdse, az ingatlanfulajdonosok

Dr. Fenyvesi Janos
jegtzd

21. $ (1) Ez a rendelet 2015. janu6r 25. napjin l6p hat6lyba.

2. Hat|lydt veszti P6csv6rad Viiros Onkorm6nyzat K6pvisefti-testi.ilet6nek a
kdztisztas6gr6l, valamint a teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi
k0zszolg6ltat6sr6l 6s annak kdtelez6 igdnybevdtel6r6l szOti StZOl.(XIIJ.) rendelete.

Zdradek

A rendeletet a kdpvisel1-testiilet 20t5.janudr l9-ei iilesenfogadta el.
Kihirdene: 20I 5. januar 2 5-dn.



Dr. Fenyvesi Jdnos
jegz6


