
MHK JogszabQly szolgQltatQs

Regenye K<izs6g k6pviseltestiilet6nek 612016(YIL20.) dnkormdnyzati rendelete
a he lyi hul lad6kgazd6lkod6si kdzszolgiitat6sr6 I

Regenye Krizs6g Onkorm6nyzata Kepviseki-testtlet6nek a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tcirvdny 88. $ (4) bekezd6s a)-b) 6s d) pontjriban meghatirozott felhatalmazis
alapjitn, az Alaptdrv6ny 32. cikk (l) bekezdds a) pontj6ban, Magyarorsz6g helyi
tinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrvdny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban, a
hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. tdrv6ny 34. g (8) bekezdds6ben, 35. g-tiban, 39. $ (2)
bekezd6s6ben meghat6rozott feladatk<ir6ben elj6rva, a kdrnyezet v6delm6nek 6ltal6nos
szabiiyairol sz6l6 1995. 6vi LIII. t<irv6ny 46. $ (2) bekezdds c) pontj6ban biaositott
vdlem6nyez6si jogkcir6ben eljar6 Baranya Megyei Onkormrinyzat, a kdrnyezet vddelmdnek
6ltal6nos szabiiyairol sz6l6 1995. 6vi LIII. t<irv6ny 48. $ (3) bekezd6s6ben biaositott
v6lemdnyezdsi jogkor6ben eljrlr6 Baranya Megyei Korm6nyhivatal Krirnyezetv6detmi 6s
Term6szetvddelmi Foosztrilya v6lem6ny6nek kiker6sdvel a kdvetkezoket rendeli el:

1. AltalSnos rendelkez6sek
1.$
Regenye Ktizs6g Onkormilnyzata (tovdbbiakban: Onkormrinyzat) hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgl'ltat6st szervez 6s a hullad6kgazdalkoditsr6l kdtelezt| helyi kdzszolgiiltat6s rid6n
gondoskodik.

2.$

(1) A hullad6kgazd6lkodSsi kdzszolg6ltat6s tartalma: a kdzszolg6ltatds k6r6be tartozo
hullad6k 6tv6tele, gytijt6se, elsziillitrisa, kezel6se, a megfelelo enged6llyel rendelkezo
hulladdkkezelo ldtesitmdny fenntartiisa 6s tizemeltet6se.

(2) A rendelet tiirgyi hatilyakiterjed a hulladdk al6bbi fajtfuira
a)hdnartisi hullad6k,

b) hintartasi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k,
c) elktilcinitetten gyrijtritt hullad6k,
d) lomhullad6k,

e) 6pit6si-bontiisi hullad6k,
f) koztertileten elhagyott hullad6k,
g) biol6giailag leboml6 hullad6k,
h) vegyes hullad6k.

(3) Teriileti hatiiya: Regenye kdzigazgatrisi teriilet6re terjed ki.
(4) Szemdlyihatdlya:
a) Regenye Kozs6g kozigazgatdsi teri.iletdn l6vo valamennyi belteriileti

ingatlanhasznii6ra

b) a k<izszolgriltat6val szerzoddsben 6116 ktiltertileti ingatlanhas zn6l5ra,
c ) az O nko r miny zattal szer zo de sben 6l I 6 ko zszol giitat6ra.

2.Kdzszolgiltatil
D6l - Kom Nonprofit Kft. 7632 Pdcs, Sikl6si ft 52.

KTJ: 101915774; Banksz6mlaszitm: CIB Bank
(tov6bbiakban : Krjzszolgriltat6. )

(Cg: 02-09-064556; KUJ: I 00279306;
Zrt. I 0700055-0 4814207 -5 I I 00005)

3.S
(l) Az Onkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkoddsi feladatainak ell6t6sa 6rdek6ben
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egyiittmrikodik a Mecsek - Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Rendszerbe tartozo telepiil6si

onkormtlnyzatokkal.
(2) Az Onkormdnyzat Mecsek - Dr6va Hultad6kgazd6lkoddsi Rendszer tagiai iital

meghat6rozott kozszolg6ltat6si tertilethez 6s az e teriiletre szervezett. region6lis

hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiitat6si rends zerhez tartozik.

(3) Az 0nkorm6nyzat az egytittmrikdd6s keretdben az 6rintett teleptil6sek ig6nyeit kiel6gito

region6lis hullad6kgazd6lkod6si l6tesitmdny helyek6nt a Gorcsdny - Kcik6nyt jeldli ki.

(4) Az <inkorm6nyzat sziiks6g esetdn gondoskodik a Kdzszolgtltato javaslata alapjdn a

hullad6kgytijto pontok kijetdl6s6r6l, a l6tesitm6nyek megval6sit6s6r6l 6s aKozszolg6ltat6 ritj6n

a mtik<jdtet6si.ikr6l, valamint biztositja a kozteriilet t6ritdsmentes haszniiatSt az indokolt

mennyis6gti gyrijtoed6ny kihelyezdsehez,t6rol6s6hoz es megkdzelitds6hez.

3. Szem6lyes adatok kezel6se

4.$
(1) Az ingatlanhasznii6 kdteles a K<jzszolg6ltat6 k6r6s6re a szem6lyes adatait a

Kdzszolg6ltat6 rendelkezd s6re bocs6tani.

(2) Kozszolg6ltat6 jogosult nyilv6ntart6st vezetni az azonosit6shoz felt6tleni.il sztks6ges

adatok felti.intet6sevel az ingatlanhaszn6l6kr6l, a kozszolg6ltat6ssal dsszefiiggdsben jogosult

kezelni az ingatlanhaszn6l6k szem6lyes adatait.

( 3 ) A Ko z s zolgiitat6 j o g o sult ke ze lni az ingatlanhasznSl6 al 6bbi adatait :

a) csal6di 6s ut6neve, sziilet6si csal6di 6s ut6neve

b) sztilet6si helYe

c) sziilet6si ideje

d) anyja szi.ilet6si csal6di 6s ut6neve

e) a ktizszolg6ltat6ssal 6rintett ingatlan cime'

(4) A K6zszolgrlltat6 a kdzszolg6ltat6si szerzodeshez sziiksdges szemdlyes adatokat

elsodlegesen az ingatlanhaszn6l6k adatszolg6ltatdsa alapj 6n ismeri meg'

(5) A Kozszolg6ltat6 az ingatlanhasznii6k adatait akozszolg6ltatilsi jogviszony ldtrejdttdtol

annak megszrin6s6ig, vagy az abb6l eredo ktivetel6s fenn6ll6s6ig kezelheti. A jogviszony

megszun6s6t krlvet6en a Kozszolg6ltat6 az adatokat megsemmisiti.

(6) A Krizszolg6ltat6 az ingatlanhaszn6l6nak a hulladekr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV.

t6rvdnyben (tov6bbiakban: Ht.) meghatdrozott, a krizszolg6ltatiissal dsszefi.iggo szemdlyes

adatart az informirci6s dnrendelkezesi jogr6l es az inform5ci6szabads6gr6l sz6l6 torvdny,

valamint e rendelet eloir6sai szerint kezeli, ennek kereteben:

a) jogosult egyes, a kozszolg6ltat6s ellhtitsithoz kapcsol6d6 r6szfeladatai tekintet6ben

adatkezelot, adatfeldol goz6t megbizni 6s a jogos igdnyeinek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben a

reszdre rltadott szem6lyes adatokat hat6s6gi, bir6s6gi elj6r6sok lefolytat6sa c6lj6b6l

harmadik szemdlynek 6tadni;

b) mint adatkezel6 vagy tevdkenys6gi k<ir6ben adatfeldolgoz6 gondoskodik az adatok

biztons6g6r6l, tov6bb6 megteszi azokat a technikai 6s szervezesi intdzkeddseket 6s

kialakitja azokat az eljfrdsi szab6lyokat, amelyek torvdny, valamint az egylb adat- 6s

titokv6delmi szab6lyok 6rv6nyre juttat6s6hoz sziiks6gesek;

c) az adatokat v6di kiilonosen a jogosulatlan hozzifdrds, megv6ltoztatils,

nyilv6noss 6grahozits vagy tdrl6s, illetoleg s6rtil6s vagy megsemmisiil6s ellen;

d) t6rvenyben meghat6rozottakon trili egy6b szem6lyes adatokat csak cdlhoz k6t6tten

e s az ingatlanha s zn6l 6 ho zzi$ ilrr:Jits 6v al ke ze I i.

(7) A Kdzszolgiitato
a) szem6lyes adatokat csak akkor tov6bbithat, valamint kiildnb<jzo adatkezel6seket
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akkor kapcsolhat tissze, ha ahhoz az ingatlanhasznel6 hozzitjirult, vagy tlweny azt
megengedi, 6s ha az adatkezel6s feltdtelei minden egyes szem6lyes adatra nezve
teljesiilnek;
c) az ingatlanhaszniio iital megadott adatokat mindaddig kezeli, amig az

ingatlanhasznllo nem kdri azok tcirl6sdtvagy ztroldsdt
d) az ingatlanhaszn6l6nak a kcizszolgdltat6s ig6nybev6tel6re vonatkoz6 kcitelezetts6ge

megszrin6s6t kdvetoen az ingatlanhaszniio adatait a jogszab6lyi eloir6soknak
megfelelcien tdrli az elektronikus rendszereib6l;

e) az adatok tdrl6se helyett zdrolja a szemdlyes adatot, ha azt azingatlarthaszn6l6 k6ri,
vagy ha a rendelkez6sdre 5116 inform6ci6k alapjdn felt6telezheto, hogy a tclrl6s sdrten6
az ingatlanh asznillo j o gos drdekeit;
f) a zirolt szem6lyes adatot kizir6lag addig kezelheti, ameddig fenndll az az

adatkezeldsi c6l, amely a szem6lyes adat tcirl6s6t kizifia.
4. Az Onkorminyzat telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos feladatai

s.s
Az Onkormdnyzat Ht-ben meghatirozottakon tril - a teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos

feladatai kcirdben:

a) a Ht. 6s a hulladdkgazd6lkodrisi k<izszolgriltat6si szerzod6sr6l sz6l6
korm6nyrendeletben meghat6rozottak szerint hullad6kgazdrllkod6si kdzszolg6ltat6si
sze rzode st (a tovribbiakban : krizszo I gril tatisi szer zdd6 s) k6t ;

b) a Ht. rendelkezdsei alapj6n a tulajdonriban rill6 kdztertileten elhagyott vagy azon
ellen6rizetlen kciriilmdnyek kcizcitt elhelyezett hullad6kok elsz6llftas6r6l 6s kezelds6rol
gondoskodik;

c) a k6zszolg6ltat6si szerzldes az Onkormfunyzat honlapjan tcirtdno k1zzeteteler6l
gondoskodik.

5. Az ingatlanhaszndki kiitelezetts6gei
6.S
(l) Az ingatlanhas zndlo kciteless6ge

a) a hullad6k gyrijt6se sor6n megfelelo gondoss6ggal jrirjon el annak drdek6ben,
hogy a hulladdk m6sok dlet6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t 6s j6 kiizerzetet ne
veszelyeztesse, a teleptil6s term6szetes 6s 6pitett kdrnyezet6t ne szennyezze, a
n6v6ny- 6s 6llatviligot ne k6rositsa, a kcizrendet 6s a kcizbiztons6got ne zavarja,

b) azingatlan6n keletkezo hullad6k mennyis6g6t alacsony szinten tartsa,
c) r6szt vegyen a telepiildsen mtikcido elkiilcinitett hullad6kgytijt6sben,
d) a teleptil6si hullad6k olyan cisszetevoit, melyet a kozszolg6ltat6s keretdben

begytijteni 6s elszSllittatni nem lehet, koteles a Ht. 6s egy6b vonatkoz6
j o gszabiiyoknak me gfel e lo en gyrij teni.

(2) Az ingatlanhasznrll6 kclteles a Kcizszolg6ltat6nak bejelenteni, ha tulajdonosv6ltoz6s vagy
egy6b ok folytiin a ktizszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re kdtelezette viiik; meg kell jelolnie egyben
az ingatlanon keletkezo rendszeres teleptil6si hullad6k mennyis6g6t, nem rendszeres hullad6k
esetdben pedig a viirhat6an keletkezo hullad6k mennyis6g6t. A hullad6ksz6llftrisi
kozszolgl,ltat6s igdnybev6teli kritelezettsdg keletke zeserll e rendelet l. mell6klete szerinti
nyomtatv6nyt kell alkalmazni. Ezen nyomtatv6nyban rogzitett adatok feldolgozris6val a
kozszolgtitatisi szerzodes az ingatlanhasznitl6 es a kozszolgaltat6 k6zcitt a K6zszolgiitato
al6ir isa napj 6n l6trej cin.

(3)Az az ingatlanhasznii6, akinek ingatlan6n telepiil6si hullad6k keletkezik, de az ingatlana
egyidejtileg gazddlkodo szervezet cdgnyilvrintart6sba bejegyzett sz6khelydiil, telephelydiil vagy
fi6ktelep6i.il is szolgril, kciteles a teleptil6si hulladdk6t a gazditlkod6 szervezetnek az ingatlanon
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folytatott gazdasiryi tev6kenys6ge soriin keletkezett teleptil6si szi16c hullad6kt6l elktildnitetten

gyrijteni, 6s arra akozszolgitltat6st ig6nybe venni.

(a) Ha a gazdiikod6 szervezet ingatlanhasznilo a hdnartilsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k

reszdt kepezo elkiilonitetten gytijtdtt - termel6si vagy elki.iltinitetten gytijtott - hulladdk

kezel6sdrol a Ht-ben meghat6rozottak szerint gondoskodik, nem kdteles a kozszolgiiltat6s

igenybevdtel6re.

(5) Amennyiben a gazdrilkod6 szervezet ingatlanhasznii6 a telepiil6si <inkorm6nyzat

kozigazgat6si teriilet6l szeryezett kozszolg6ltat6st veszi igdnybe, a kozszolgitltat6val egyedi

kozszolgilltat6si szerzod6st k<iteles kotni, amely alapjdn a gazd6lkod6 szewezet a

kozszolgdltat6nak k<jzvetlentil kdteles akozszolgiltatSs dij6t megfizetni.

(6) Az a gazdiikod6 szervezet, melynek a szdkhelye, telephelye, fi6ktelepe egyidejtileg lak6s

celjtra haszniilt ingatlanon van es a gazdashgi tev6kenysege sor6n teleptl6si hullad6k nem

keletkezik, a Polg6rmesterhez benyrijtott k6relemmel kezdemdnyezheti a lak6ssal kozos

hullad6kt6rol6 ed6ny hasznitlatinak engedelyezesdt. A k6relem elbir6l6sa sor6n akozigazgattsi

hat6s6gi elj6r6s 6s szolgtitatits 6ltal6nos szab6lyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL t6rv6ny

rendelkez6sei szerint kell elj6rni.

(7) Az ingatlanhasznillo legalebb 30 nappal a kiv6nt idopont elott ir6sban k6rheti a

Kozszolg6ltat6t6l a hullad6kkal kapcsolatos k<itelez6 kcizszolg6ltat6s sztineteltet6s6t t6vo116te

idejdre, ha legal5bb 90 napig megszakit6s n6lktil nem tart6zkodik ingatlan6n, az ingatlant m6s

sem haszn6lja, 6s ott hullad6k nem keletkezik.

(S) Az ingatlanhasznii6t nem terheli az (l) bekezdesben foglalt kritelezettseg az olyan

be6pitetlen ingatlana tekintet6ben, ahol nem tart6zkodik 6s hullad6k sem keletkezik.

6. A Kiizszolgiltat6 kiitelezetts6gei

7.$
A Krizszolg6ltat6 a rendelet hattiya al6 tartozo ingatlanon keletkezett hullad6kot a

rendeletben foglaltak szerit kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijelolt hullad6kkezel6 telepre 6s

annak 6rtalmatlanitds6r6l a szakmai k<irnyezetv6delmi szab6lyok betart6s6val gondoskodni'

7. A hutlad6kgazdr[lkodfsi kiizszolg{ltatr[si szerz6d6s

8.$
(1) A kdzszolg6ltat6si szerzod6s nyilv5nos.

(2) A kozszolg6ltatrlsi szerzdd6snek a Ht-ben, a kcizszolgiltato kiv6laszt6s6r6l 6s a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzod6srol sz6l6 Korm6nyrendeletben

meghatirozottakon tul az al6bbiakat keII tartalmaznia"

a) a k<izszo I g6ltat6si tev6keny s6 g v e gzd senek 6ltal6no s szab6lyait ;

b) a kozszolg6ltat6s teljesit6s6re alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6nek m6dj6t, m6rt6k6t 6s

az alv iilalko z6 (k) 6ltal v e gezheto tev6 ke ny s 6 g eket ;

c) a kozszol g6ltatSsi tev6keny s6 g ellenorzd s6re vonatkoz6 szab6lyokat ;

d) a hul I ad ekgazdtikod6s i kd z s zo I g 6lt at6 s i izletszab iiy zatot;

e) az iigyfdlszolg6lati 6s ti$ekoztatitsi, valamint a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s

adatszolg6ltat6si rendszer mtikodtet6s6nek m6dj 6t;

f) annak biztosit6kait, hogy a Kdzszolgiitat6 egy6b tev6kenys6gei akozszolg6ltat6si

szerzod6sben meghat6r ozottkozszolg6ltat6s nyrijt6s6t nem vesz6lyeztethetik;

g) a Klzszolg6ltato ilzemeltetds6ben 6116 hullad6kkezelo l6tesitm6nyek

mtik6dtet6s6nek hat6s6gi engeddlyben vagy miis jogszab6lyban nem szabiiyozott

szabiiyait.
(3) A Kozszolgitltat6 a kdzszolgdltat6s 6s egy6b feladatai ellittilsithoz foglaltak betart6sa

mellett - jogosult alv6llalkoz6k, illetve egy6b kozremriktjdok ig6nybev6tel6re az alitbbi

feltdtelekkel:
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a) a Kozszolgrlltat6 6ltal bevont alv6llalkoz6k teljesit6s66rt Kdzszolg6ltat6 rigy
felel, mintha saj6t magateljesitett volna.

b a Kcizszolg6ltat6 az alv5,llalkoz6k rlltal okozott k6rok6rt teljes helyt6ll6si
kcite lezettsd g ge I tartozik.

e.$
A helyi k6telezo hullad6kgazd6lkodrlsi kdzszolgdltat6s keret6ben jogviszony a

Kd zszo I g 6 ltat 6 6 s az ingatlanhasznii6 krj zo tt az alitbbi m6 do n j rihet I 6tre :

a) a kiizszol gdltattis els6 i g6nybev6tel 6vel vagy
b) ha a Kozszolgiitat6 a kozszolg6ltat6s ellitisdra vonatkoz6 rendelkez6sre 6ll6si

k6 szs6 g6t bizony itj a v agy

c) a szerz6d6s irtisba foglal6s6val az l. melldklet szerinti bejelent6 6s megrendelo lap
alapjan.

8. A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszfllitfsra val6 :itadr{sr{ra szolgdki gyiijt6ed6nyek
rendelkez6sre bocsftisr{val kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek
r0.s
(1) Az ingatlanhaszniio a telepi.il6si hullad6k reszetkepezo vegyes hullad6k6t a rendelet 2.

mell6klet6nek a) ponda szerinti eddnyzetben, mig a teleptil6si hullad6k reszet kepezb papir,
mtianyag, iiveg 6s fem (a tov6bbiakban: elki.il<initetten gytijtdtt hullad6k) hulladdkokat ahilzhoz
meno elkiildnitett gytijtes keret6ben a Kdzszolgdltat6 6ltal rendelkez6sre bocs6tott, a rendelet 2.
mell6klet6nek b) pontja szerinti s6rga fedehi, jelzdsri hulladdkgytijt6 ed6nyben kiil<in gyrijti.

(2) A helyi kcizszolg6ltatris 6ltal ellitand6 teriiletre rendszeresftett szabv6nyos gyrijtoeddnyek
tipus6t, minimiilis tdrfogatirt, darabsz6m6t 6s iirit6sre val6 6tadrisrinak hely6t a K6zszolgriltat6
az Onkorm6nyzat egyet6rt6s6vel illlapitja meg a keletkezett hullad6kmennyis6g 6s a
gytij t6si/iirit6si gyakoris6g fi gyelembev6tel6vel.

(3) A vegyes hulladdk tirit6s6nek gyakoris6ga Gdrcsriny kozigazgatiisi tertilet6n: heti
stinisegii tirit6s egesz 6vben, a Kdzszolgiitato 6ltal meghatirozott napon 06.00 - 19.00 6ra
kciziitt.

$) Az elkiilcinftetten gytijtcitt hulladdkokat tartalmaz6 gyiijtt5eddnyek riritds6nek gyakoris6ga
kethetente egy alkalommal, a helyben szokiisos tirit6si napon.

(5) A teleptildsi hullad6k elsz6llitiisrit vegzo j6rmti szemdlyzete csak az adott ingatlanon
rendszeresitett szabviinyos gyiijtoeddnyben elhelyezett hullad6kot koteles elsziillitani.

(6) A Kozszolgiitato ahintartdsi hullad6kot kdteles a gytijt6ed6nyben elhelyezhet6 hulladdk
mennyis6g6n feltil is korliitlan meruryisdgben elsz6llftani, ha az a K6zszolg6ltat6 6ltal
rend s zere si telt zsitkban van kihe lyezve.

(7) Amennyiben a hullad6k begytijt6s6re elore nem l6that6 rendkiviili ok miatt az effe kijel6lt
napon nem kertilhet sor, a K<izszolg6ltat6 kdteles az esetlegesen elmaradt szolgriltatitst24 or6n
beliil vagy az akadhly elh6rul6s6t kcivetoen halad6ktalanul elv6gezni.

9. A hullad6k ryiijt6s6re 6s elszdllitisra vaki r{tad6sdra szolgr{ki gyiijt6ed6nyek
elhelyez6s6vel, haszn6latival 6s kezel6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek
11.S

(l) Az ingatlanhaszndlo a gytijtoed6nyeket az ingatlan teriilet6n beltil kciteles elhelyezni.
Gytijtoed6nyt kciztenileten tart6san elhelyezni kizir6lag az Onkorm6nyzat rendeletdben
szabiiyozott koztertilet-haszn6lati hozzitjirulis, illetve a vonatkoz6 szab6lyok szerinti
kcizteriilet-haszn6lati enged6ly alapjSn lehet.

(2) Az ingatlanhaszniio kciteles a gytijtoed6nyeket a hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l a
Kozszolgdltat6 6ltal megjelolt idopontban a kdztertileten, a begyrijt6st vegzo g6pj6rmtivel
megkcizelithet6 6s iirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A gytijtoed6nyt a sziilitds napj6t

5 / l0 2018.04. 19. 12:50

http ://www. njt.hu/nj tonkorm.php?nj tcp:eh3 e g2e d5 dr2 e o9 dt2 ee7 e...



MHK JogszabQly szolgQltatQs http ://www.njt.hu/njtonkorm. php?njtcp:eh3 eg2ed5 dr2eo9 dt2ee7 e...

megeloz6 nap 18.00 6rrit6l a sz6llit6s napjanak 07.00 Srajiig lehet kihelyezni a k<iaeri.iletre -
kivdve a tart6san engedelyezett elhelyezest - ezen id6pont ut6n, illetve a kdsve kihelyezett
gyujtoeddny tirit6s6nek ds a hulladdk elsz6llit6silnak elmulasztiisa a Kdzszolg6ltat6nak nem

r6hat6 fel. A sz6llit6st k<jvet6en az ed6nyeket kciteles az ingatlanon beltili tertiletre

visszahelyezni.

(3) A hullad6k elsz6llit6sa celj6b6l kihelyezett gytijtoed6ny fedel6nek - a kdzteri.ilet

szennyez6s6nek elkeriil6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hullad6kot a

gyrijtoed6nyben rigy kell elhelyezni, hogy az az ed6ny mozgat6sakor 6s iirit6sekor ne

sz6r6djon, valamint a gepi iirftdst ne akad6lyozza. A kihelyezett gytijtoed6nybol vrllogatni

(guber6lni) tilos. A kihelyezett gytijtoed6ny nem akad6lyozhatja a j6rmti 6s gyalogos forgalmat,

6s elhelyez6se egy6bkdnt sem j6rhat baleset vagy k6rokoz6s vesz6ly6nek eloid6z6s6vel.

12.$
(1) A rendeltetdsszenien hasm6lt gytijtoed6nyek sziiks6g szerinti javit6sar6l, cser6j6rol 6s

e setle ge s p6tl6sar6 I az ingatl anh asznitl6 kdtel es gondo skodn i -

(2) A gyrijtoed6nyben az i.irit6s miatt keletkezettk6rt a Kozszolg6ltat6 kciteles megtdriteni'

13.$
(1) Nem helyezheto el a gyujtoed6nyben foly6kony, mergezo, tiz- es robban6svesz6lyes

anyag, vagy egy6b olyan anyag, amely veszelyeztetheti a gyrijt6st vegzo szem6lyek vagy

m6sok 6let6t, testi eps6get, eg6szs6gdt.

(2) Nem helyezheto el a gytijtoed6nyben tov6bb6 teleptil6si hullad6knak nem minosiilo

hullad6k, ktil<inrjsen 6pit6si 6s bont6si hulladdk, 6llati tetem, valamint hulladdkudvaron

gytijthet6 elektromos, elektronikai 6s veszdlyes hullad6k.

(3) Ha a gyrijt6ed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az ed6nyben

osszetrjmcjr<id6tt vagy befagyott, illetve az ed6nyben levo hullad6kot rigy cisszeprdselt6k, hogy

emiatt az edenyt liriteni nem lehet, az ingatlanhasznSlo a Kozszolgiitato felhiv6s6ra kciteles az

ed6nyt tirithet6v6, illetve haszn6lhat6v6 tenni.

10. A lomtalanitfs aL{ tartoz6 alkalmi hiutartisi szilfrd hullad6kra vonatkoz6

kiiliin rendelkez6sek

14.$
(1) A telepiil6si hullad6kra ndzve az 6vente egy alkalommal t6rt6n6 lomtalanit6s

megszerve zeserol6s lebonyolit6sfu6l a Kozszolgiitat6 gondoskodik. A lakoss6got a helyben

szok6sos m6don a lomtalanit6sr6l a Kozszolg6ltat6 6s az Onkormfunyzat 6rtesiti.

(2) A lomhullad6k gytijt6s6r6l, elsz6llit6s6r6l, 6rtalmatlanit6sar6l, illetve hasznosit6sitr6l a

Kozszolg6ltat6 gondo skodik'

(3) A hullad6kot az ingatlanhaszniio aKozszolgiitat6 6ltal elozetesen megieltilt idopontban

helyezheti ki elsz6llit6s c6lj6b6l affa ahelyre, amelyet aKozszolg6ltat6 elozetesen megielolt.

(4) Az elsz6llitando hullad6kot rigy kell elhelyezni a kdzteriileten, hogy az a jirmi es

gyalogos forgalmat ne akadillyozza, a zoldtertileteket 6s a nov6nyzetet ne k6rositsa, illetve ne

j 6rj on bale set vagy k6rokoz6s veszely6nek eloid6z6s6vel.

(5) A lomtalanit6s keret6ben kozteriiletre nem helyezheto ki:

a) 6pit6si - bont6si hulladdk,

b) vesz6lyes hullad6k,

c) vegyes hullad6k,

d) biol6giailag leboml6 hullad6k.

11. Lakossdgi eredetff egy6b szilSrd hullad6k gyfijt6se

ls.$
Az ingatlanhaszniio a biol6giailag leboml6 hullad6kot, a telepiildsi hulladekot, az 6pit6si-
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bont6si hulladdkot, vesz6lyes hulladdkot gyrijtohelyre, vagy hullad6kgazd6lkod6si
letesitmdnybe szrillithatja,6s a jogosultnak fitadhatjavagy a megfelel6 jelzdsri gytijtSed6nyben
helyezheti el.

12. Elkiilitnitetten gyriijtiitt hullad6k
16.$
(l) Az ingatlanhasznfi6 a telepiil6si hullad6k reszetkepezo elkiil<initetten gytijtcitt hullad6kot

a vegyes hullad6kt6l elkiilonitve gyrijti 6s

a) a gazddlkod6 szervezet kiv6tel6vel az ingatlanhaszniio a Krizszolg dltat6 iital
gytijtoszigeti hullad6kgytijtokbe elki.ildnitetten gytijtritt e hullad6kokat akozszolg6ltat6s
keret6ben a Kozszolgiitato reszere atadja;

b) a gazdalkod6 szervezet ingatlanhaszn6l6 az elktikinitetten gytijtcitt e hullad6kainak
kezel6s6rol a Ht-ben meghatarozottak szerint gondoskodik, igy e hullad6kait a
Kozszolgiitat6 r lszlre is 6tadhatj a.

(2) Az elktil<inftetten gytijtdtt hullad6k gyrijtdsdre szolg5l6 gytijtoed6nybe az al6bbi
rijrahasznosithat6 hullad6kok helyezhetok el:

a) papir,

b) mrianyag,

c) f6m,

d) tiveg,

e) egydb, nem vesz6lyes csomagol6si hullad6k.
(3) A K<izszolg6ltat6 elsz6llit6st megel6zoen ellenorizheti az riritdsre el6k6szitett

gytij t6ed6ny tartalm6t.
(4) Amennyiben a gyrijt6ed6nyben nem a megfelelo elktilonftetten gytijtcitt hullad6k keriilt

elhelyez6sre, rigy a Kozszolgaltat6 a hulladdkgytijtds szabiilyainak megs6rt6s6t dokument6lja,
es az ingatlanhaszndl6t felsz6litja a hulladdkgyrijt6s szabiiyainak jcivobeni betart6s6ra. A
K<izszolg6ltato a gytijtoed6nybe igy elhelyezett hullad6kot telepi.ildsi vegyes hullad6kkdnt
szdllitja el hulladdkkezel6s c6lj6b6l. Az ingatlanhasznii6 a viiogatit ful[go, kriltsdgdt a
kdvetkez<i havi kcizszolgriltatdsi dijjal egytitt, t<ibbletkcilts6gkent megfizeti. A tcibbletkcilts6get a
szdmlfin kiilcin ke ll felttintetni.

(5) Ha a Kozszolgiitato (4) bekezd6sben foglaltaknak megfelel6 felsz6lit6s6t kdvetoen az
ingatlanhaszn|lo egy dven beltil rijabb alkalommal a hullad6kgytijtes szabiiyait s6rti oly
m6don, hogy az elktil<initetten gyrijtdtt hullad6k gyrijt6s6re szolgril6 gytijtoeddnyben nem a
megfelel6 hullad6kot helyezi el, 6s ezt a Kozszolgiitat6 6szleli, ,igy a Kcizszol giitato a
hulladdkgyrijt6s szab6lyainak megs6rt6s6t dokumentSlja, 6s a dokumentumokat megktildi a
teleptil6si jegyzb t€szdre, egyidejrileg kezdem6nyezi hullad6kgazd6lkodrisi birs6g kiszab6srit.

17.$
(l) A Kiizszolgiltato az ingatlanhaszndl6 rendelkezds6re bocsiitott 6s rendeltetdsszertien

haszn6lt, elkiil<initetten gytijtcitt hullad6k gyrijt6s6re szolgtil6 gytijtriszigeten elhelyezett
gytijtoed6nyek sztiksdg szerinti javftris6r6l, cser6j6r<il 6s esetleges p6tl6s6r6l az
ingatlanhaszniio bejelent6se alapjrin gondoskodik, amennyiben a javit6s, p6tl6s vagy csere oka
a Kdzszolgiitat6 hib6j rib6l ered.

(2) Az Onkorm6nyzat a Kdzszolgiiltato iital rendelkezdsdre bocs6tott 6s aKozszolgaltat6
vagy az tinkormrinyzat tulajdon6t kepezo elkiildnitetten gytijt6tt hullad6k gyrijt6s6re .rotgatO
gytijt6szigeten elhelyezett hullad6kgytijt6 eddnyt Stveszi, 6s a birtokbav6telt al1iris1val
igazolja a k6rfe I elo s s6 g e gy i dej ti v6l I al 6s rival.

(3) Az elkiilcinitetten gyrijtcitt hullad6kgytijt6 ed6ny rendeltetdst6l elt6r6 hasznttlata, elttin6se
vagy megsemmisiildse miatt keletkezett krir6rt az Onkorm inyzat a polgSri jog szabiiyai szerint
felel, a Kd,zszolgiitat6 a k6r eszlel6sdt k<iveto 30 napon beliil ir6sban felsz6litja az
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ingatlanhas znii6t a k6r megt6rit6s6re.

$) Azitt nem szabiiyozott egy6b esetekben a term6szetes szem6ly ingatlanhasznilo az illtala

elktil<jnitetten gyrijtdtt hullad6kait hullad6kgyrijto pontra, hulladdkgytijto udvarba, 6tv6teli

helyre vagy a krizszolg6ltat6s kcir6be tartozo hullad6kot kezelo hullad6kkezelo l6tesitmdnybe

sz6llithatja, 6s ott a jogosultnak 6tadhada, vagy a hullad6kgytijt6 szigeteken talilhat6

gyrijtoed6nyben elhelyezfteti, ha a hullad6kgazd6lkod5si kozszolgiitatfusi dijat egy6bkdnt a

Ko zszolgiitat6 r 6 szer e me g fi zette

(5) A k6telezo k<izszolg6ltat6s keret6ben t6rit6smentesen keriil sor janu6r h6napban a

di szi.iket vesztett kar6c sonyfa 6 s sze gyrij t6 sere 6 s elszillititsir a.

13. Elhagyott hullad6k elszfllitrisa

18.$
Ha az Onkorm5nyzat tulajdon6ban 6116 kdZertileten elhagyott, vagy azon ellenorizetlen

koriilm6nyek k6z6tt elhelyezett hullad6k kor6bbi birtokosa vagy tulajdonosa a hullad6k

elszrillit6s6ra 6s kezel6s6re vonatkoz6 Ht. szerinti k<itelezetts6g6nek nem tesz eleget, a

hullad6k elsz6llit6s6r6l 6s kezelesdrol a Kdzszolg6ltat6 kiil<jn szerzodls keretein beliil

gondoskodik.

14. Ahullad6kgazdrllkodisi helyi kiizszolgdltatris al6 nem tartoz6 telepiil6si hullad6kkal

kapcsolatos tev6kenys69 ell6tisfnak rendj6re vonatkoz6 el6irr[sok

1e.s
(1) A gazd6lkod6 szervezet - a gazdas6gi tev6kenyseg6vel tisszefiigg6sben keletkezett' nem

elkiilonitetten gyrijtott 6s a nem hasznositott vagy irtalmatlanitott hullad6kuk vagy m6s m6don

a birtok6ba keriilo hullad6kot kdteles gyrijteni, tov6bb6 M 6rtalmatlanit6sar6l vagy a

hasmosit6s6r6l gondo skodni.

(2) Az6rtalmatlanit6sra vagy hasznositiisra vonatkoz6 kdtelezettseget a gazdiikodo szervezet

a) jogszab6lyokban meghatirozott felt6teleknek megfelelo Srtalmatlanit6 vagy

hasznosit6 elj6r6s, berendezes, l6tesitm6ny alkalmazfs6val saj6t maga teljesiti, vagy

b) az erre feljogositott 6s enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezelonek tdrt6no

6tad6ssal, a kezelds k6lts6 geinek megfizet6s6vel telj esiti.

(3) Az(1) bekezd6sben megjelolt hullad6kot az onkormfunyzat 6ltal kijel<ilt, tov6bb6 egy6b,

kornyezetv6delmi hat6s6gi enged6llyel rendelkez6 6rtalmatlanit6 helyre vagy hasznosit6 helyre

a gazdflkod6 szervezet kiilon enged6ly n6lki.il magais elsz6llithatja. Amennyiben a hullad6kot

jellege vagy 6sszet6tele miatt azegy6b 6rtalmatlanito hely nem veheti 6t, annak elhelyez6s6re a

kijeltflt 6rtalmatlanit6 helyet kell ig6nybe venni'

(4) A hullad6k elsziilititsirhoz egye rckben hullad6ksz6llit6si tev6kenys6gre a

Kozszolg6ltat6n kiviili, kornyezetv6delmi hat6s6gi enged6llyel rendelkezo gazd6lkod6

szervezetet is igdnybe lehet venni.

(5) A hullad6k elsz6llitasa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a hulladdk a

sz6llit6j6rmtibe t<jrt6no iiritesekor, illetoleg a sz6llit6s folyam6n ne sz6r6djon, 6s m6s

k6rnyezetterheldst ne idezzen elo. sz6llit6sb6l eredo szennyezodds eset6n a hullad6k

eltakarit6s6r6l, a teriilet szennyez6dds-mentesit6s6rol, valamint az eredetr kornyezeti 6llapot

helyre 6l I it6s 616 I a sziilit6 kote le s gondo sko dni'

(6) Gazd6lkod 6 szervezet igdnybevdtele nellett tort6no szdllitis esetdn a gazd6lkod6

szervezet, saj6t sz6llit6s eseten pedig a gazditlkodo szervezet az irtvett, illetve 6tadott hullad6k

mennyis6g6t 6s cisszet6teldt - a kiilon jogszab6lyokban meghathrozott m6don 6s tartalommal -

koteles fajt6nk6nt nyilv6ntartani, 6s errol a hat6s6goknak bejelent6st tenni.

(7) A (6) bekezd6sben eloirt kotelezetts eg- aktildn jogszab6lyokban meghat6rozottak szerint

- -ina a kijelolt 6rtalmatlanit6 hely iizemeltetoj6t, mind pedig az egyeb 6rtalmatlanit6 hely

tulaj donos6t (i.izemeltetdj 6t, haszn6l6j6t) is terheli'
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(8) Ha a gazdiikodo szervezet a hullad6kot saj6t maga a kijelolt 6rtalmatlanit6 helyre
sziilitja, a hulladdk 6tad6s6val egyidejtileg, szSmla ellen6ben dijat kiiteles fizetni azizemelteto
reszere.

20.s
Ha az ingatlanhasznii6 a kdzszolg6ltat6s al6 nem tartozo hullad6k elsz6llitris6val a

Ktizszolgriltat6t bizza meg, a megrendelds 6s a szolgiitatds felt6teleiben tcirt6n6
meg5llapod6suk alapjtin a Kozszolgdltatb a megjeldlt id6pontra vagy idotartamra a megjelcilt
mennyis6gti 6s cisszet6telti hullad6knak megfelelo gytijtoeddnyt az ingatlanhasznilo
rendelkezds6re bocsiitja, a hullad6k elsziilitdsitt elvdgzi, ds gondoskodik a kijelcilt
iirtalmatlanit6 helyen tcirt6no elhelyez6sdrbl. Az ingatlanhasznii6 aKitzszolgitltat6 reszdre a
megrlllapod5sban kikdtdtt dij at kdteles megfi zetni.

21.S
(1) A kiizszolgiitatis al6 nem tartoz6 hullad6k sziilitisa eset6ben a hulladdkbirtokos,

illetoleg az iitala szdllit6sra igdnybevett gazdiikodo szewezet koteles a kdzteriilet
tisztintartds 6ra vo natk o z6 j o gszab 6ly ok s zerint e lj rlmi.

(2) A hulladdkbirtokos kiiteles gondoskodni a kdztertilet-haszn6lati hozzilarul6s, illetve
engeddly megszerz6sdrol, ha a hulladdk risszegytijtds6re szolgiil6 kont6ner a k<jztertileten 24
6riit meghalad6 idotartamra kertil kihelyez6sre. Koteles gondoskodni tovribb6 a kont6ner
kcirnyezetdnek folyamatos tiszt6ntartiisar6l, a kontdner telit6ddse eset6n annak haladdktalan
elsziilittatits616l.

(3) A sziilitirst vegzo gazdiikodl ,szervezet kont6nert kdztertileten a kdzriti 6s a
gyalogosforgalom biztons6g6t nem veszelyezteto m6don az alibbi eloir6sok megtart6s6val
helyezhet ki:

a) foritvonalon kont6ner kizir6lag folyamatos rakod6s idej6re helyezhet6 ki, a
szflllitojirmi helyszinen tart6s6val annak 6rdek6ben, hogy M elsz6llit6s a
telitod6skor halad6ktalanul megt<irt6nhessen;

b) tcimegkdzleked6si ritvonalon, amennyiben a kont6ner kihelyezdse csak a
ktjzriti forgalom zavarisdval oldhat6 meg, az a.) pontban foglaltak szerint kell
elj6rni;

c) egy6b ritvonalakon a kont6nert a telitod6st kdvet6 8 6r5n beliil el kell
szrillitani.

(4) Koaeriiletre kihelyezett kont6neren el nem trivolithat6 m6don, j6l l6that6an fel kell
ti.intetni a hullad6kbirtokosnak, illetoleg a szillitdsra ig6nybevett gazdiikod6 szervezetnek
nev6t, cdgnevdt, cim6t, telefonsz6m:it 6s a kont6ner azonosit6szimifi.

15. A kiizszolgfltatr{si dfj megfizet6se
22.$
(l) Az ingatlanhasznl,l6 a teljesitett kozszolgiitatris alapj6n sz6mitott kozszolgd,ltat6si dijat

ut6lagosan, az utolag kirillitott es megktildcitt szrimla alapjin koteles megfizetni a Nemzeti
Hullad6kgazdrilkoddsi Koordin6l6 6s VagyonkezeliS Zrt. (tov6bbiakban: koordin6l6 szerv)
16sz6re.

(2) A kdzszolgriltatrisi dijat 1artalmaz6 szdmla adataival 6s 6sszeg6vel kapcsolatban az
ingatlanhasznitl6 a kozszolg6ltat6n6l iriisban kifog6st emelhet. A kifogrisnak a szirmla
kiegyenlitdsere vonatkoz6 kdtelezetts6g teljesit6s6re halaszt6 hatdlya nincs. A kifog6s
elbir6l6siira a koordin6l6 szerv jogosult.

(3) Trilsz6mlilzds eset6n a tobbletcisszeget 6s annak idoar6nyos kamatait a kozszolgiitato
visszafizeti, vagy az ingatlanhaszniio ir6sbeli k6relmere ail a soron kcivetkez6, esed6kes
dijfizetdsi kotelezetts6gbe besz6mitja.

(4) Nem tagadhatja meg a kozszolgtitat6si dij megfizetdsdt az, aki a teleptil6si hullad6kkal
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kapcsolatos kotelezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy a kozszolgiitat6 a k<izszolgSltat6st

felaj6nlja, vagy akdzszolgiitat6s teljesit6s6re rendelkez6sre iill, vagy a teljesit6st igazolja- Az

ingatlanhaszn6l6 az e rendeletben meghatirozott kiv6telekkel - akkor is koteles

kozszolg6ltatasi dijat frzetni, ha a krizszolg6ltat6 igazolni tudja, hogy az ingatlanhasznii6nak a

szolghltattts nyirjt6s6t felaj6nlotta , vagy a szolgiitat6s nyfjtas6ra rendelkez6sre 6llt'

16. Kedvezm6nyek

23.S

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6lo, aki a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dijat

megfizette, 6vi 3,5 tonna telepiil6si hullad6kot sziilithat ki 6s helyezhet el t6rit6smentesen a 4.

$ (3) bekezd6se szerinti hullad6klerak6 l6tesitm6nyben'

17. Z616 rendelkez6sek

24.S
(l)Eza rendelet 2016. augusztus 1. napj6n l6p hat6lyba'

(2) Hatiiyat veszti a helyi hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6sr6l 812002 (VIII.27')

onkorm6nyzati rendelet.

Regenye, 2016.jrilius 19.

Cs6Plo J6nos Bela

Polg6rmester

A rendelet kihirdetve 2016.jrilius 20

dr. Gell6rtn6 dr. Kugler Anna
jegYzo

dr. Gell6rtn6 dr. Kugler Anna
jegyzo
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