
MHK Jogszab$ly szolgQ ltatQs

P6csa Kcizs6g Onkormrinyzat K6pviselotesti.ilet6nek 11/2015. (XI.30.) <inkorm6nyzati rendelete

a hullad6kgazd6lkod6s kcizszol giiltat6s ell6t6s5r6l

P6csa Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete a hullad6kr6l szol6 2012.6vi CLXXXV.
tcirvdny 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n, a Magyarorszirg helyi
dnkormrinyzatair6lsz6lo20ll.6vi CLXXKX. tcirv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontjrlban 6s a

hulladdkr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. tdrvdny 35. $-ban biztosftott feladatk<ir6ben elj6rva a

krivetkezdket rendeli el:

I. Fejezet:
Hullad6kgazd:ilkodisi kiizszolgrlltatfs teriileti hatSra, tartalma, a kiizszolg6ltat6

megnevez6se

1.$ (l) P6csa Kcizs6g Onkorm6nyzat (a tovribbiakban: Onkorm6nyzat) az

ingatlanhaszniloknal keletkezo telepiil6si hullad6k, az elktiltinitetten gytijttitt telepiildsi

hulladdk, 6s a h6zhoz meno lomtalanit6s sor6n keletkezo hulladdk gyrijtds6re, 6tv6telere,

elszilllit6sara hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatiist (a tov6bbiakban: kdzszolg6ltat6s)

szetvez.

(2) A kozszolgriltat6s tertileti hat6lya kiterjed P6csa Kcizs6g kozigazgat6si teriilet6re (a

tov6bbiakban: k6zszolgriltat6si teri.ilet).

(3) A kdzszolg6ltat6s t6rgyi hat6lya kiterjed a term6szetes szem6ly ingatlanhasznilo

ingatlan6n keletkezo, dsszegyrijtcitt 6s a k<izszolg6ltat6 reszere 6tadott teleptil6si

hullad6kra.

(4) A gazd6lkod6 szervezet ingatlanhaszndlo ingatlanSn keletkezo, a hdnartisi
hullad6khoz hasonl6 hulladdk rcszdtkdpezo, elktil<initetten gyrijtdtt hullad6kra akkor terjed

ki a rendelet hat6lya, ha a gazdiikodo szewezet a hullad6kr6l sz6l6 tcirv6ny alapjin a

hullad6k kcizszolg6ltat6nak tcirt6no 6tad6sa ritj6n gondoskodik.

(5) A kozszolg6ltat6s t6rgyi hatdlya a (3) 6s (4) bekezddsben foglaltakon kiviil kiterjed

tov6bbd a krizszolgiitato iital a kozszolg6ltat6si teri.ileten elktilcjnitetten, a gyrijtoszigeten

gytijtdtt telepiil6si hulladdkra, 6s a hinhoz meno lomtalanit6s sor5n elhelyezett

lomhullad6kra.

2.$ (1) A telepi.il6si hullad6kkal kapcsolatos k<itelez6 helyi krizszolg6ltat6s teljesit6s6re

feljogositott, illetoleg kotelezett a D6l-Kom Nonprofit Kft. (7632 P6cs, Sikl6si u. 52.) (a

tovribbiakban: kdzszolg6ltat6).

II. Fejezet:

Kdzszolghltatr[s rendje 6s m6dja

1. Hullad6kgazd6lkodisi kiizszolgiltatSsi szerz6d6s

3.$ (l) A k6telez6 k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tel6vel a term6szetes szem6ly

ingatlanhasm6l6 6s a k<izszolgdltat6 k<izott - a Ptk. k<iztizemi szerzod6sekre vonatkoz6

szab6lyok szerint -szerzoddses jogviszony j<in l6tre. A lakossdgi hullad6ksz6llit6sra

vonatkoz6 kdzszolg6ltatdsi szerzodes az ingatlan tulajdonjog6nak, vagy hasznrllati jog6nak
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megszerz6s6vel, a kozszolgiitat6val kdtott egyedi szerz6d6ssel jdn l6tre.

(2) Gazd6lkod6 szervezet ingatlanhaszruilll 6s a kdzszolg6ltat6 kdzdtt ktildn szerzodest

kell kcitni.
(3) A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si szerzodls egyes tartalmi elemeit a

hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CL)O(XV. tdrv6ny 34. $ (5) bekezd6se, 6s a kozszolg6ltat6
kivrllaszt6sar6l 6s a hullad6kgazdiikoditsi krizszolgiltatisi szerzoddsrol sz6l6 31,712013.

(Vm. 28.) Korm. rendelet 4. $ (1) bekezd6se hatdrozzameg.
(4) Nem j<in 16tre, illetve sziinetel aszerziSdds,ha;

a) Az ingatlant nem haszn lj6k,6s ail. a t6nyt akozszolgiltat6nak bejelentik
b) A tulajdonos id6leges t6voll6t6t minimum 90 nap el<izetesen a

kozszolgiltat6nak bejelenti, 6s a bejelent6s megfelel a t6nyeknek. Az ekizetes ir6sbeli
bejelent6st 5 napon beliil kell megtenni. A bejelent6s elmulasztrisa jogveszt6.

2. Kdzszolgiitat6 6ltal v 6gzett h u lla d 6k gazd ri lko d { s i tev6 keny s 6 g

4.$ A kozszolgdltat6s mag6ba foglalja a mindenkor hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6,
a kozszolg6ltat6si teri.ileten keletkez6 teleptil6si szilird hullad6kok tfivdtellt, gytijt6s6t, a

hullad6klerak6ba val6 elsziillititsitt, ott tcirt6n6 kezel6s6t - 6rtalmatlanitisftt-.

5.$ A lakoss6gi hullad6kszdllitris kukrls form6ban trirt6nik. A gytijt6s heti egyszeri
alkalommal keddi napokon tcirt6nik.

3. Kiizszol giitat6, in gatlanhasznfl6 j o gai 6s kiitelezetts 6 gei

6.$ (1) A ktizszolgitltat6 k<itelezetts6ge, hogy a 4. $ (1) bekezd6sben foglalt feladatokat a

kozszolgdltat6s jogszabhlyi 6s szakmai krivetelm6nyeinek megfelel6en folyamatosan 6s

teljes krinien elvdgezze, tovibbil biztositsa az izemeltet6shez sziiks6ges szem6lyi 6s t6rgyi
felt6teleket. A kdzszolgrlltat6 kdteles a klzszolgiltatds k<ir6be tartoz6 hulladdk
ixtalmatlanit6s 6t e lv6 g eztetnl

(2) A kdzszolgiltat6 kdtelezettsdge, hogy a 4. $ (1) bekezd6sben foglalt feladatot az
5ltal6nos 6s a telepiil6si szi}lrd hullad6k gyrijt6s6re, begytijt6sdre, szillitis6ra irrinyul6
helyi ktizszolg6ltat6s jogszabrilyi 6s szakmai kcivetelm6nyeinek megfelel6en folyamatosan
6s teljes kdnien elvdgezze.

(3) A kozszolgiltat6 kdteles a kdztertileten kihelyezett szabvdnyos 110-120 literes
gyrijtoeddnyben valamint a kizir6lag egyedtil6ll6 ingatlanhasznii6 eset6ben 70 literes
gytijtoed6nyben elhelyezett hizlartLisi hullad6kot zirt rendszeni gytijtSjrirmtivel hetente
egy alkalommal elsz6llitani.

(4) A k<izszolg6ltat6 a k<izszolgiitatis teljesft6s6hez jogosult krizremtikdd6t vagy
teljesitdsi seg6det ig6nybe venni. A kcizszolgilltatl az igenybe vett krizremtikdd6 vagy
telj esit6si seg6d magatartiis66rt felel6s.

(5) Ha akiizszolgSltat6 dolgoz6i aA lszlelik, hogy a tartilyban a 7. $ (11) bekezd6sben
megjeldlt anyagot, tdrgyat helyeztek el, a kitirit6st jogosultak megtagadni. Az tirit6s
megtagad6s6r6l a tulajdonost az ok feltiintet6s6vel 6rtesitik.

(6) A kozszolgdltat6 a hullad6k gyrijt6s6t - a lehet6s6geihez mdrve - modern, nagy
teljesitm6nyti kcirnyezetbarit zirt rcndszeni hullad6kgytijtri j6rmtivek tizembe iilitilsilal
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vegn.
(7) A hullad6k dsszegytijt6se, elszellit6sa hetente egyszer lehet5leg ahdt azonos napj6n

-kedden - tcirt6nik. Amennyiben a gyrijt6s napja i.innepnap, a k<izszolgdltato kciteles az

elsz6llitast - a helyi szok6sok, illetoleg jelen rendelet szerint - az tinnepnapokon, yagy a

megelozo, esetleg a kovetkezo napon elv6gezni, vagy a k<ivetkezo tirit6si napon dupla

hullad6kmennyis6get elsz6llitani. A t6j6koztatds a k<izszolgiitat6 feladata a helyben

szok6sos m6don, mely sor6n az Onkorm 6ny zat egyi.ittmtikddni k<iteles.

(8) Amennyiben a hullad6k risszegytijt6sdre az eseddkes napon mtiszaki hiba miatt nem

keriil sor, irgy a k<izszolg6ltat6 kdteles azt az akad6ly elh6rit6s6t kovet5en halad6ktalanul,

lehetos6g szerint a kdvetkezo napon a tulajdonosok (haszn6lok) t6jdkoztatisa mellett

elv6gezni. A tilekoztat6s a k<izszolg6'ltat6 feladata.

(9) A kozszolgiiltat6 kdteles a hullad6k gytijt6s6t 6s sz6llit6sdt ttgy elv6gezni, hogy a

kdzteriileteken, a hullad6kt6rol6- 6s felrak6 helyeken hulladdk el ne sz6r6djon, a

kozszolgiitat6 az iitala elsz6rt hullad6k tisszetakaritds6r6l ktiteles gondoskodni. A
kdzszolg6ltat6 kdteles a gyrijtoeddnyeket a kitiritdstik ut6n a kozteriiletre visszahelyezni

ugy, hogy azne akadirlyozza a jdrrni, illetve a gyalogosforgalmat.

(10) A kozszolgiitat6 6vi egy alkalommal, az Onkormtnyzattal egyeztetett gytijt6si

napon lomtalanit6st tart, melynek keret6ben elszdllida a hullad6kgyrijt6 edenyek mell6

kihelyezett azon hullad6kokat, melyek akozszolgitltat6s keret6ben a mdretiikbol ad6d6an a

hulladdkgyrijt6 ed6nyzetben nem helyezhet6k el. A lomtalanitds r6szletes szabiiyait a

kd z s zo I g 61 tato az O nkorm6n y zattal hattr o zza me g.

(11) A kdzszolgitltat6 dvi egy alkalommal, az Onkormdnyzattal egyeztetett gytijt6si

napon zoldhulladdk gytijt6st tart, melynek keret6ben elsz6llitja a hullad6kgytijto edenyek

mell6 kihelyezett azon hullad6kokat, melyek a kozszolgiitatbs keret6ben a mdretiikbol

ad6d6an a hullad6kgyujt6 eddnyzetben nem helyezhetSk el. A z<ildhullad6k gytijt6s

r6szletesszabiiyaitakozszolgitltat6az6nkorm6nyzattalhatdtozzameg
(12) A kcizszolg6ltat6 a feladat6t a jelen rendelet rendelkez6sei szerint az Onkorminyzat

:iltal 6tadott 6s dvente frissitett ingatlanlista alapj6n l5tja el.

7.$ (1) Az ingatlanhaszn6l6 koteles az irrgatlaniin keletkezo vagy birtok6ba keri.ilt

teleptil6si szil6rd hullad6kot az e rendeletben meghatirozott m6don vagy helyen gytijteni,

tov6bb6 hasznosit6s6r6l vagy 6rtalmatlanit6sar6l gondoskodni. E kdtelezetts6g teljesitdse

sor6n az ingatlanh aszniio kdteles :

a) Azingatlan6n keletkezS hullad6k mennyis6gdt alacsony szinten tartani,

b) Teleptil6si szil6rd hulladdkot - ki.ilonds tekintettel a hullad6k tovribbi kezelds6re -
az elszfllitisira val6 6tvdtel6ig gyrijteni, illetve t6rolni, ennek sor6n megfelelo

gondossfggal elj6rni annak drdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t,

eg6szsdg6t 6s j6 k<iz6rdek6t ne veszdlyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett kdmyezet ne

szennyezze. a novdny - 6s Sllatvil6got ne k6rositsa, a k<izrendet 6s a kozbiztons6got ne

zavarja,

c) Az ingatlan6n keletkezo telepi.ilesi szil6rd hullad6k kezelesere az Onkormitnyzat

6ltal szerv ezett kdzszolg6ltat6st ig6nybe venni, illetve a hullad6kot a gytijt6sre e

rendeletben feljogositott kdzszolgilltat6nak 6tadni 6s a kdzszolg5ltat6si dijat

megfizetni.
(2) Hullad6kot felhalmozni nem szabad, ail. a megadott szem6tsz6llitdsi napon elsz6llit6s

c6lj6b6l a szolgaltatistvegzo szerv rendelkez6sdre kell bocs6tani.

(3) Az ingatlanhaszniio a gyrijtoed6nyeket a gytijtds napj6n az ingatlan bej6rat6nak

kozel6ben, a krizteriileten koteles elhelyezni rigy, hogy a k6aitt6l legfeljebb 1 m6ter
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t6vols6gra helyezkedj en el.

(4) Az ingatlanhaszniio a szrlllitdsi napokon a fttld burkolatri utak tekintet6ben, azok
j6rhatatlansrlga idejdn csapad6kos idoszakban kriteles a hiztartisi hullad6kot
tartalmaz6 gyrijtoed6nyt a legk<izelebbi szil6rd ritburkolat mell6 kihelyezni.

(5) Az elsz6llitand6 hullad6kot rigy kell elhelyezni a kdzteriileten, hogy a j6rmti- 6s a
gyalogosforgalmat ne akad6lyozza, a gyiijtoj6rmri riltal j6l megkdzelitheto legyen, a

zcildteriiletet 6s a ntiv6nyzetet ne kiirositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset, vagy k6rokoz6s
vesz6lydnek el6id6zes6vel.

(6) Az ingatlanhaszniio a gytijtoed6nyt az ingatlan teriilet6n beltil kriteles elhelyezni,
illetve tiirolni. A gytijtded6nyeket kdztertileten csak a megjelcilt hullad6ksziilititsi napot
megelozo napon 18 6rrit6l lehet kihelyezni.

(7) Az ingatlan haszn6l6janak a gyrijtoed6ny fedel6t lecsukott iillapotban kell tartania,
mrnd az ingatlaniin tcirt6n6 iitadiiskor, mind pedig a k<izter0letre tort6no kihelyez6skor.

(8) A szabviinyos MSZ EN 840-s sorozat szerinti megfelel6 120 literes illetve
egyedtilill6 ingatlanhaszniio esetdben a 70 literes hullad6kgyrijt6 eddnyzet biztositiisa,
sztiksdg szerinti p6tl6sa az ingatlanhaszn6l6 kdteless6ge, melynek kdlts6g6t az igenybe
vev6k viselik.

(9) Az ingatlanhaszn6l6 k<itelezettsdge a gyrijtoed6ny tiszt6n tart6sa 6s fert6tlenitdse.
(10) A hulladdkgyrijto tart6lyban csak kommuniilis hullad6k helyezhet6 el.
(ll) A gazddlkod6 szervezet ingatlanhasznilok a lakohdzak hulladekgytijto edenyzetet

nem haszn6lhatj6k, ki.iltin gytijtoed6nyt k<jtelesek biztositani, vagy b6relni, tovribbii a
krizszolg6ltatiisra szerz6d6st kritni a kozszolg6ltat6val.

(12) A szolg6ltat6st igdnybe vevo gazd6lkod6 szervezet ingatlanhaszniio koteles
b i zto s f tani a gytij t6 e d6 ny zet tiszjrin lartlsirt, fe rtotl enf t6 s 6t, j av f t6s6t.

(13) Az ingatlanhaszn6l6nak lehetos6ge van a szolg6ltatilssal cisszefi.iggo panasz,
bejelentds megt6tel6re a B6lyi Kozcis Onkorm6nyzati Hivatal Borj6di Kirendelts6g
hivatalos helyis6geiben, melyet az Onkormdnyzattov6bbit akozszolgitltat6 fel6.

3/A. A kiizszolgriltatfs sziineteltet6se

7lA. $ (1) Az ingatlanhaszndlo (idedrtve az ingatlan-nyilviintart6sban tirsashini
lakrisk6nt bejegyzett ingatlan haszniiojit is) a kdzszolgtitatohoz intdzett, e c6lra
rendszeresitetett k6relmdben a kozszolgriltatris 6s dijfizetds sztineteltetdsdt
kezdem6nyezheti, ha

a) az ingatlant 60 napot meghalad6 idotartamban nem lakja (id6legesen haszn6lt
ingatlan),6s

b) azingatlant egy6b m6don (b6rbead6s, szivess6gi lakiishaszniilat, brirminemriegy6b
hasznositiis) ftj6n nem hasznositja, 6s

c) a sztineteltetds jogalapj6t a sztineteltet6s kezd6 6s befejezo idopontjriban m6rt
v izfo gy asztil s adataiv al a ko zszol gdltat6 kd zre mrikci d6 s 6 ve I i g azo lj a, 6 s

d) a gytijtoedenyzetet azonosit6 matric6t a krizszolgiitat6 fel6a sziineteltetds
kezd6idopontj riig leadja, 6s

e) hul I ad6kkezel 6 si kozszolgiitat6s i dij h6tral6ka ninc s.

(2) A hulladdkkezeldsi kcizszolg6ltat6s kizirolag az (1) bekezd6s6ben felsorolt
fe lt6tel ek egytitte s fenn6l I iisa e setdn sztinete ltetheto.
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(3) A sziineteltet6s irSnti k6relem az arra rendszeresitett formanyomtatvdny kitolt6s6vel
kezdem6nyezhetoa kozszolgdltat6 iigyf6lszolgdlat6n. T6rsash6zi lak6s ingatlanhaszniio
kezdem6ny ezeser e a k6relem benyrij t6s6ra a tarsash6zkrizci s k6pvi seldj e j o go sult.

(4) AkozszolgSltat6s szi.ineteltet6se a k<izszolg6ltat6 iigyfelszolgiiatin ir6sban - az ene
rendszeresitett formanyomtatv6ny kitdlt6s6vel - a sziinetel6s kiv6ntkezd6 idopontj6t
megel6zoen legal6bb 15 nappal kezdemdnyezheto az e c6lra rendszeresitett

formanyomtatv6nyon. A hat6rido elmulaszt6sa jogveszto.

(5) A kcizszolgSltat6si jogviszony sziineteltetds6nek legrcividebb idotartama 6 h6nap,

amelynek eltelt6vel a kozszolgiitatis kiilcln 6rtesites n6lki.ilvisszarlll, kiv6ve, ha az

ingatlanhasm6l6 rij abb sziineteltetdsi k6relmet terj eszt elo.

(6) A sziineteltet6s csak a t6rgyh6nap elsonapj iryal kezdodhet 6s teljes h6napra

vehetoigdnybe.

(7) A k6relmezo ingatlanhaszniio a sziineteltet6s jogalapjitt (az ingatlan haszn6laton

kiviiliseg6t) az ingatlanon a sziineteltet6s kezdo6s befejezo idopontj6ban m6rt

vizfogyasilits adataival igazolja. A vizfogyasdits adatait a k<izszolgiitat6 az

ingatlanhaszndlokozremtikod6s6vel rdgziti a kdrelem megfelelSrovatiiban.

(8) Amennyiben a sztinetetet6s kezdo 6s befejez6 idopontj6banrdgzitett vizmennyis6g

kozott ldnyeges elt6r6s mutatkozik, rigy az ingatlanhasznii6t a szi.ineteltet6s teljes

idotartamiira kozszolgLiltat6si dijfizet6si kdtelezetts6g terheli. Ldnyeges az elt6r6s, ha a

havi fogyaszt6s el6ri vagy meghaladjaahavi},2 m3 vizmennyis6get.

(9) Amennyiben a sziinetel6s idotartama alatt az ingatlanon hullad6kkezel6si

kozszolgiltat6s hat6ly a al6 tartoz6 hullad6k keriil kihelyez6sre, tgy az ingatlantulaj donos

egyidejri6rtesit6se mellett a k<izszolgdltat6 k<iteles a hullad6kot elsziilitani, az

ingatlantulajdonos pedig kciteles a rendeletben meghatitrozott kozszolgiitat6si dijat

megfizetni.

3/8. A hullad6kudvarok 6s rytijt6pontok ig6nybev6tel6nek szabflyai

7lB. $. (1) Az elktilonitetten gyrijtdtt hullad6ka kdzszolg6ltat6 6ltal tizemeltett

hullad6kgytijto pontra, hullad6kgytijt6 udvarba ,futvdteli helyre, vagy a kdzszolg6ltat6s

kor6be tartozo hullad6kot kezelo hullad6kkezelo l6tesitm6nybe is sz6llithat6, 6s ott a
j o go sultnak ittadhat6, vagy kiilon gyuj t6ed6nyben elhelye zheto .

(2) A telepi.iles lakosai 6ltal ig6nybe veheto hullad6kudvarr6l a kozszolgiitato a

helyben szok6sos m6don 6s honlapj6n tirjekoztat6st nyrijt. A nyitva tart6s rendj6t,a

hullad6kudvarban gytijtheto egyes hullad6kokra 6s a hulladdkudvar ig6nybev6tel6nek

rendjfre, a mennyis6gi korl6tokra vonatkoz6 tbjdkoilatist a kozszolg6ltato a honlapj6n

6s a hullad6kudvarban kozzeteszi.

(3) A kozszolg6ltatS a hullad6kudvar iizemeltet6si szabiiyzatitban meghatitrozza a

term6szetes szem6ly

ingatlanhasznii6 {ital a hullad6kudvarban elhelyezhet6 hullad6k mennyis6get' A

term6szetes szem6ly
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ingatlanhaszndlo e jogrit csak rigy gyakorolhatja, ha hullad6kgazdrllkod6si
krizszolg6ltat6si dij at me gflzette.

4. Dijfizetfls i kiitelezetts 6 g, m e gfizet6s 6 n ek ren dj e, kedvezm 6nyek

8.$ (1) Az ingatlanhaszndlo a hulladdkgazdrilkod6si kozszolgiitatis ellirtitsircrt
hullad6kgazdrilkod6si kozszolgdltat5si dijat frzet a hullad6kr6l sz6l6 trirv6nyben, valamint
a hulladdkgazd6lkoddsi kdzszolg6ltat6si dij megrlllapit6sridrt felelos miniszter (a

tovribbiakban: miniszter) rendelet6ben meghatitrozott felt6telek szerint.

(2)

5. Kiizszolgiltatr{ssal 0sszefiigg6 szem6lyes adatok

10.$. Az ingatlan haszn6l6ja k<izszolg6ltat6ssal osszefi.iggo szem6lyes adatait az
ingatlanhasznilo 6s a kdzszolg6ltat6st ell6t6 cdg kcizcitti jogviszony alapj6n a

kdzszolgriltatdst vdgzo kezeli, melynek sorin az inform6ci6s dnrendelkezdsi jogr6l 6s

informrici6szabads6gr6l sz6l6 trirv6nyben 6s vonatkozS jogszabrilyokban foglaltak szerint
koteles elj6rni. Az adatkezel6s idotartama az ingatlanhasmiil6 kcizszolg6ltat6s
i g6nybev6tel6vel 6 sszeftggo k<itelezettsd geinek me gsztin6sdig 6ll fenn.

III. Fejezet:

Zir6 rendelkez6sek

11. $ Ez a rendelet 20l6.janu6r 1-j6n l6p hatilyba, kihirdet6s6rol 6s feltilvizsg6latirol a
jegyzi5 gondoskodik.

12. $ A rendelet hatrilyba l6p6s6vel egyidejrileg hatrllyifi vesziti a P6csa K<izs6g
Onkorm6nyzatinak a telepiil6si sziliird hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezeldsi helyi
kozszolgiitat6sr6l szol6 4 I 2002. (XII. 3 0. ) onkormiinyzati rendelete.
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