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20t1.

Romonya kdzsdg k6pviselo testiilet6nek 512015 (II.25..) onkormiinyzati rendelete
a telepi.il6si hulladdkgazdrilkodrisr6l

Romonya K<izsdg Onkormrinyzat k6pvisel6-testiiletdnek 5l2}l5. (II.25.) szdmi
dnkormiinyzati rendelete a telepiilds hulladdkgazd6lkodrlsrlr6l a lll20l5. (XII.l0.) sz6mri, 6s
I I 20 I 6. (II.2 5 . ) szilmti rendelettel e gys6ges szerkezetben

Romonya Ktizs6g Onkorm6nyzat k6pviselo-testi.ilete a hullad6kr6l sz6l6 2}l2.6vi CLXXXV.
torv6ny 35. $ a)-g) pontjiiban, a 39. $ (2) , (5) bekezd6s6ben kapott felhatalmazis alapjin az
Alaptdrv6ny 32. cikk (2) bekezddsdben meghatfirozott feladatkor6ben elj6rva a kclvetkez6ket
rendeli el:

Altal,{nos rendelkez6sek

1. $ (1) Romonya K6zseg Onkorm6nyzatae rendeletben foglaltak szerint biaositja Romonya
kozseg kozigazgat6si teri.ilet6n a hullad6kgazd6lkodilsi krizszolgriltatrisi feladatokat.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si kiizszolgiiltat6si tev6kenys6get a Ddl-Kom D6l-Dun6ntrili
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Kommunillis Szolg6ltat6 Nonprofit Korlitolt Feleloss6gti T6rsas6g Q632 P6cs, Sikl6si u.

52.) vegzi.

(3) A hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g ellititsithoz kijeliilt hullad6kgazd6lkod6si

l6tesitm6ny: K6k6nyi RegionSlis Hullad6k-feldolgoz6.

(4) Az <inkorm6nyzat iital megkdtott k<izszolgiiltat6si szerzodes alapj6n a

hulladdkgazd6lkod6si feladatok ell6t6s6val megbizott kdzszolg6ltato a D6l-Kom D6l-

Dun6ntrili Kommun6lis Szolg6ltat6 NonprofitKft. (7632 P6cs, Sikl6si u. 52.)

A kiizszolgfltatis elldtf sa

2. $ (l) A kozszolgirltatds,ds annak ell6t6s6ra feljogositott kozszolgilltat6 sziilit6 eszkdzehez

rendszeresitett gytijt6ed6nyben, vagy egy6b m6don, a kdzteriileten, vagy azingatlanon

dsszegyrijtcitt teleptil6si szil6rd hulladdknak a hullad6kkezelS telepen val6 elhelyez6s c6lj6b6l

trlrt6n6 rendszeres elsziilititsilra terj ed ki.

(2) A hullad6kgazd5lkod6si k<izszolg6ltat6s - a tev6kenys6g tartalmriban - az alitbbiakra

terjed ki:

a. az ingatlanhasznii6 ttltalkozszolgdltat6 sz6llit6eszkozeihez rendszeresitett gyrijtoed6nyben,

vagy e rendeletben megjel6lt egy6b m6don azingatlanon gyrijtdtt 6s a kcizszolgdltat6

rendelkezdsdre bocs6tott telepiil6si szikird hullad6k begytijt6s6re es rendszeres elsz6llitris6ra

b. azingatlanon cisszegyrijtcitt nagy darabos, lomtalanit6s k<ir6be vont telepi.il6si szilSrd hullad6k

6vente kdtszer - elore egyeztetett- idopontban tortdno begyrijtes6re 6s a kozszolgiitat6 6ltali

elsziilititsfua

c. az a)-b) pontokban foglaltak szerint gytijt<itt, begytijtdtt 6s elsz6llitott telepiil6si szil6rd

hulladdk elhelyez6s6re, kezel6s6re 6s 6rtalmatlanit6s6ra.

A hullad6kgazdr{lkod6si kiizszolgiltatrissal ell6tott teriilet hatf rai

3. $ (1) A hullad6kgazdhlkoditsi kozszolgiiltat6s Romonya kcizs6g kdzigazgat6si teri.iletdre terjed

ki.

(2) Az ingatlan hasznril6 e rendeletben meghat6rozottak szerint jogosult ds kdteles ig6nybe

venni a hul I ad6kgazd6lko d6s i kdzszolgiltat6st.
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A kiizszolgriltatfs ellftr{srinak rendje 6s m6dja

4. $ (1) Az ingatlantulajdonos akozszolgitltatrist kdteles ig6nybe venni.

(2) A hulladdkkezel6si helyi szolgiitatds felt6teleiben, rendj6ben bekdvetkezett vdltoztisokr6l
a szolgiitat6 az ingatlantulajdonost kdteles a viitozirs megel(5zoen legal6bb 5 nappal ir6sban,
vagy hirdetmdny ritj6n t6j6ko ilatni.

(3) A szolgriltat6 a kommun6lis hullad6k begytijt6sdrol heti 1 alkalommal, csiitcirt<jki
napokon kriteles gondoskodni.

( 4) A gyrij to eddny zet tisilitntartitsa az ingatlantulaj dono s feladata.

(5) A hulladdk begytijt6s6nek, elsz6llit6siinak rendjdt (gyakoris6g, ftvonal 6s idopont) az
6nkorm6ny zat a szolgdltat6val e gyeztetett m6don 6llapftj a meg.

(6) A kciztertileten szervezett rendezv6ny sor6n keletkezett hullad6k tirolilsirol, sziilititsdr6l
a rendezveny szervezdje kdteles gondoskodni a kdzszolg6ltat6val k6t6tt ki.il6n szerz6d6s
alapjin.

5. $ (1) A havi 2 alkalommal t<irt6n5 hizhozmeno szelektiv hulladdkgyrijtds minden h6nap
p6ros szombatjain trirt6nik, a (2)bekezd6sben felsorolt hullad6kok k6k gytijtoed6nyben az
ingatlan elStti kdaer[letre helyez6ssel oly m6don, hogy az akozleked6st ne akadiiyozza.

(2) Az (1) bekezd6s szerinti hullad6kgytijtds keret6ben gyrijtheto hullad6k:
a) mrianyag ilsvitnyvizes- 6s i.iditos (PET) palackok,

b) mtianyag tisztit6szeres-, mos6szeres-, 6s dblitos flakonok,
c) t<ibbr6tegri italos (tejes, gyiim<ilcsleves) dobozok,

(3) A mtianyag 6s f6mpalackokat, flakonokat, tdbb rdtegri italos kartondobozokat kidblitve,
laposra pr6selve lehet az ed6nybe elhelyezni.

(4) Az (l) bekezddsben foglalt szelektiv hullad6kgytijt6s keret6ben rijs6gpapir, prospektus,
irodai papir, geppapir, papirzacsk6, kartondoboz osszehajtva 6s cisszekcitdzve is gyrijtheto.

Kiizszolgfltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

6. $ (1) A kozszolgiitat6jogosult 6s koteles, akozszolgirltat6st ig6nybe vevo ingatlan
haszn6l6kt6l a kcizszolgilltatb sziilitoeszkdzehez rendszeresftett, valamint az egy6b
gyrijtoed6nyben
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a. a telepiil6si szil6rd hulladdk rendszeres begytijt6sdre 6s elsz6llitirsira,

b. ha b6rmilyen okb6l a sz6llit6si napon (csiitdrtdk) elmarad hullad6k sziillit6s, annak p6tl6sara,

(2) A k<izszolg6ltat6 kdteles a gyrijtoed6ny kii.irit6s6t kim6letesen, az elvfrhato
gondo s srig g al v e gezni.

(3) A gytijtoed6nyben okozott k6rt a kozszolgilltat6 t6rit6smentesen kciteles kijavitani,

ha a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kovetkezett be.A kozszolg6ltat6 k<jteles az ebbol

eredo karbantart6si munka, 6s javitiis idotartam6ra helyettesito gytijtSed6nyt biztositani.

(a) Ha a ktrokozits nem r6hat6 fel a kcizszolgiitat6nak, a haszn6lhatatlannh v6lt
gyuj to ed6ny j av ittsa, p6tl6sa az ingatlan haszn6l6t terheli.

(5) A kdzszolg6ltat6 jogosult a hulladdk elsz6llit6s6t megtagadni, ha:

a) meg6llapithat6, hogy a gyrijtoed6nyekben kihelyezett hullad6k az i.irit6s, vagy

szfullitirs sor6n a sz6llit6st vegzo szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6ben,

tov6bb6 a begyrijto j6rmriben, vagy berendez6sben k6rt okozhat, vagy hasznosit6s,

illetve kezelds sor6n veszelyeztetheti a kdmyezetet,

b) a kihelyezett gyijtoeddny mergezo, robban6, foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan

anyagot tartalmazo, amely a teleptil6si szil6rd hulladdkkal egyttt nem gyujtheto, nem

szrillithat6, nem drtalmatlanithat6, 6s nem minostil teleptil6si szil6rd hullad6knak.

(6) A kdzszolgiitat6 kdteles a kozszolg6ltat6st ig6nybe vevoket a kozszolgt.ltatis

ell6t6s6val osszefiiggo - sz6llit6si nap, idopont, egy6b kori.ilm6nyek - v6ltozitsirol

ti$ekoztatni.

Az ingatlan haszniki jogai 6s kiitelezetts6gei

7. $ (1) Az ingatlan haszn6l6 koteles azingatlan6n keletkezo,vagy birtok6ba keri.ilt teleptilesi

szilardhulladdkot az e rendeletben meghatdrozott m6don, vagy helyen gyrijteni, tov6bb6

hasznositSs 6rol, vagy 6rtalmatlanit6s6r6l gondoskodni. E k<jtelezettseg teljesit6se sorin az

ingatlan hasznril6 kdteles:

a. azingatlanrin keletkezo hullad6k mennyis6g6t megel6z6s elve alapjdn legkisebb m6rt6ktire

szoritani,
b. a telepiil6si szil6rdhullad6kot - kiil<inds tekintettel a hullad6k tov6bbi kezeleslre - az

elsz6llft6sra val6 6tv6telig gyrijteni, tiirolni, ennek megfelelo gondoss5ggal elj6rni annak

6rdekdben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6ps6gdt, egdszs6g6t 6s j6 kdzerzetet ne

veszelyeztesse, a termdszetes 6s 6pitett kcirnyezetet ne szennyezze, a ncivdny- 6s 6llatvil6got

ne kSrositsa, akozrendet 6s akozbinons6got ne zavarja.

c. azingatlan6n keletkezo telepiildsi szil6rdhullad6k kezel6s6re az onkorm6nyzat iital szervezett

kdzszolgiitat6st igdnybe venni, a hullad6kot e rendeletben feljogositott ktizszolg6ltat6nak

4t8 2018.04. 19.14:21



MHK JogszabQ ly szolgQltatQs http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh3 eg4ed5dr6 eol dAee9e...

etadni.

(2) Ha az ingatlan haszniio a tulajdonosv6ltoz6s, vagy egyeb ok folytitn a
kozszolgdltat6s igdnybev6tel6re kdtelezett6 velik, koteles e^ a tenyt a keletkez6sdt
k<iveto 15 napon beltil a szolgiiltat6nak bejelenteni.

(3) Nem terheli az (l) bekezd6sben foglalt kotelezettseg az ingatlan hasznillot az

olyan be6pitetlen, vagy teljesen lakatlan ingatlan tekintet6ben, ahol 6letvitelszenien
senki sem tart6zkodik 6s ahol hulladdk sem keletkezik.

(4) Azon ingatlan haszniio, akinek ingatlanrin telepiil6si szil6rd hullad6k
keletkezik, de az ingatlana egyidejtileg gazdrllkod6 szervezet c6gnyilv6ntart6sba

bejegyzett sz6khelyiil, telephelytil vagy fi6ktelep6til is szolg6l, k<iteles a telepiil6si
szil6rd hullad6k6t a gazdiikodo szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasiryi

tev6kenysdge soriin keletkezett nem telepiil6si szilird hullad6kra a k<izszolg6ltatiist
kiildn szerzod6ssel ig6nybe venni.

(5) A kcizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlan haszn6l6 a

kdzszolg6ltat6sb6l nem vonhatja ki magdt arra hivatkoz6ssal, hogy a szolg6ltat6st a

hullad6ktermel6s hirlny6ban nem, vagy csak r6szben veszi ig6nybe.

8. $ (1) Az ingatlan haszn6l6 k<iteles a gyujtoed6nyeket a hullad6k elsz5llit6sa c6ljrlb6l a
kcizszolg6ltato altal megjel<ilt idopontban, a kdzteriileten a begytijt6st vegzo g6pj6rmrivel
megktizelitheto 6s tirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gytijt6ed6ny nem
akadalyozha\a a gyalogos- 6s a jrirmtiforgalmat.

(2) A hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l kihelyezett gyrijtoed6ny fedeldnek - a

kcizteriilet szennyezes6nek elkertil6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie.

(3) Az ingatlantulajdonos a k<izszolg6ltat6s sztinetel6s6t k6rheti iriisban, vagy
szem6lyes bejelent6s keret6ben a szolgdltat6ndl, amennyiben az ingatlanban
folyamatosan legaliibb 60 napig nem tart6zkodik senki, 6s emiatt hullad6k sem

keletkezik. A szi.ineteltet6s idotartama legfeljebb I 6v, az ingatlan tov6bbi
lakatlans6ga eset6n a szi.ineteltet6sre vonatkoz6 igdnybejelentds 8 nappal a
sztinetel6s lejartaelott irilsban adott nyilatkozattal megismdtelheto.Il]

(4) A sziineteldsi k6relmet a sztnetel6si idoszak megkezd6s6t kovet6 15 napon
beliil kell a szolgdltat6hoz eljuttatni, jelezve a sziinetelds lej6rt6nak v6rhat6
idopond6t. A sziineteles viitozitsrir6l 8 napon beliil ir6sban kell a szolg6ltat6t

6rtesiteni.[2]

(5) Amennyiben a szolgiitato megilllapitja, hogy az ingatlantulajdonos a

kdzszolg5ltatiis sziinetelds6re vonatkoz6 nyilatkozata val6tlan, ig6nyt tarthat a

kdzszolgiitatds sztinetel6s6re vonatkoz6 nyilatkozat benyrijt6s6nak id6pontj6ig
visszamenoleg az fitala meghatitrozott gytijtoed6ny heti egyszeri tirit6si gyakorisdg
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figyelembev6tel6vel meg6llapithat6 hullad6kszrlllit6si dij egyosszegri

megfizet6s61s.[3]

H u I I a d6ks zfllitits ren dj e

9. $ (l) A kommun6lis hulladdksz6llft6s minden h6ten, csi.itcirtoki napon tcirt6nik.

(2) A kozszolgiitato 6vente k6t alkalommal lomtalanit6st biztosit a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitatiis keret6ben - kiildn dij felsz6mol6sa n6lki.il.

Lebonyolit6s6r6l 6s megszervezeserol, a hulladdk elszdllit6s6r6l 6s

6rtalmatlanft6s6r6l a kozszolgttltat6 gondoskodik.

(3) A lomtalanft6s sor6n nem keriil elsz6llitrisra:

a) elbontott gdpj rirmti karossz6ria,

b) 6pit6si tdrmel6k,

c) vesz6lyes hulladek (olaj, festdk, akkumul6tor, stb.),

d) 6gnyesed6k, szolovesszo, z6ldhullad6k,
e) teher- ds gdpj6rmri-gumikdpeny,

f) hiztartisi hulladdk,

g) kezi er6vel nem rakhat6 tulsrilyos , vagy trilm6retes hullad6k,

h) 6llati tetem

A kiizszolgriltatr{s dija

10. 5 t+l Q) Azingatlan haszn6l6 viitoztsaeset6n akozszolgirltat6s dij6t a szolg6ltatohoz tort6nt
bejelent6se h6napj6nak utols6 napj6ig a kor6bbi, azt k<ivetoen pedig az rij tulajdonos kriteles

megfizetni.

(2) Az ingatlantulajdonos viitozirs bejelentdsdvel egyidejiileg az rij tulajdonos 6s a

kdzszolgilltat6 k<izdtt a szerzod€,s l6trej6n

(3) Az ingatlantulajdonos a kdzszolg6ltatds6rt a szolgiitato iital ut6lag
h6romhavonk6nt megktildcitt sz6mla alapj6n dijat kdteles fizetni.

(4) A dij meghatinoz6s6t kiildn jogszab6ly tartalmazza.

(5) A kozszolg6ltatds dijit tartalmazo szirria adataival, dsszegszenis6g6vel
kapcsolatban az ingatlantulajdonos kifog6st emelhet, melynek a szimla
kiegyenlit6s6vel kapcsolatban halaszt6 hatlly a nincs.
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(6) Az ingatlantulajdonost terhel6 dijh6tral6k ad6k m6dj6ra behajthat6
konartozirs.

A kiizszolgiltatis m6dja

1 1 . $ ( I ) Romonya k6zs6g tertilet6n az ingatlantulaj donos 6ltal megkdtdtt szerzod6sben v6lasztott
gytijtoed6ny m6ret szerint I l0- 120, 80 6s - az ingatlanban igazoltan egyedtil 616 szem6ly

eset6n - 60 literes ed6ny helyezhet6 ki.[s]

(2) A hdzhoz meno szelektiv hulladdkgytijt6s idopontjtit, annak gyakoris6g6t a

szolg6ltat6 - az dnkorminyzattal tort6no elozetes egyeztet6s alapjin- rlllapftja meg.

Kiizteriileten keletkez6 hullad6k gyiij t6se 6s elsz:illitris a

12. $ (1) A kcizteriileten szemetet elsz6rni, elhagyni, hullad6kot lerakni tilos.

(2) Az cinkorm6nyzat akoztertileten hullad6kgytijtok kihelyez6s6vel gondoskodik
a keletkezd hullad6k megfelel6 elhelyez6s6rol.

(3) A (2) bekezdds szerinti hulladdkgytijtokbe tilos hriaart6si 6s vesz6lyes
hullad6kot, iillati tetemet elhelyezni.

(4) A k<izteriileten keletkezo (az rinkormilnyzat iital kihelyezett kdztertileti
hullad6kgytijtokbol szilrmaz6) hullad6k risszegytijtesdrol az dnkorm6nyzat
gondoskodik.

Zir6 rendelkez6sek

13.$ (l) Ez a rendelet kihirdet6s6t krivet6 napon l6p hatrilyba.
(2) Hatdly6t veszti a koztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szillrd hullad6kkal

kapcsolatos helyi kozszolg6ltatrisr6l 6s annak kcitelezo igdnybev6teldrol sz6l6
6 12002. (XII.20.) rendelet.

Herman J6zsef Ruppert
Edina

polgdrmester jegyz6

Ruppert
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Zfiradek: A rendelet kihirdet6sre keri.ilt 2015. febru6r 25-en.
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