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Somogyap6ti Kdzs6g Onkorm6nyzataKepvisel6-testtilet6nek l2/2016(XL 17.) rinkorminyzati
rendelete

az dnkormdnyzati hullad6kgazdrilkod6si k<izfeladatok el16t6s6r6l, valamint akoztisztas6g helyi
szabiiyairol

Somogyaprlti Kiizs6gi 6nkorm6 nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
1212016.(Xl.l7 .) iinkormdnyzati rendelete

az iinkorminyzati hullad6kgazdr{lkodrisi kiizfeladatok ellftis516l, valamint
a kiiztisztasdg helyi szabflyairril

Somogyapriti Ktizs6gi Onkormtinyzat K6pviselotestiilete az Alaptrirv6ny 32. cikk (l)
bekezd6se a) pontj6ban 6s Magyarorszilg helyi rinkorminyzatair6l sz6l6 2}ll.6vi CLXXXX.
t<irv6ny 13.$ (l) bekezd6s 19. pontja szerinti feladatkdr6ben elj6rva a hullad6kr6l sz6l6 2012.
6vi CLXXXV. ttirvdny (tov6bbiakban: Ht.) 35.$-riban ds a 88. g (4) bekezd6s a)-d) pontj:iban
kapott felhatalmaz6s alapj6n eljSrva a kdvetkezoket rendeli el:

1. A rendelet c6lja, hatilya
1.$ (1) Somogyap6ti Kozs6gi Onkormrinyzat a rendeletben foglaltak szerint

<inkorm6nyzati hulladdkgazd6lkodisi kcizfeladat ell6trlst szetvez a teleptil6si hullad6k
rendszeres 6tvetel6re, gytijt6s6re, szi.Jlitirsira. t6rol6s6ra, kezel6s6re, 6rtalmatlanit6s6ra 6s ezen
tev6kenys6gek ell6t6srlr6l k6telez6 helyi kozszolgiitat6s ritjan gondoskodik.

(2) A rendelet tertileti hatiiya Somogyap6ti krizs6g kozigazgatiisi teriilet6re terjed ki.
(3) A rendelet szem6lyi hatillya Somogyapiiti kdzsdg kozigazgat6si tertiletdn beliil minden

ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelore 6s haszniil6ra (tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznill6), valamint a k<izsdg teriiletdn teleptildsi hullad6k gytijtes6t, sz6llit6srit ds
iirtalmatl an ititsitt v e gzore kiterj ed.

(4) Somogyap6ti kdzs6gkozigazgat6si teriilet6n a teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos kcjtelezo
helyi k<izszolg6ltatiis teljesit6s6re jogosult kcizszol giitato ,,D61-Kom" D6l-Dunant6i
Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Felelossdgti Tarsas6g (a tov6bbiakban:
Kdzszolg6ltat6.

2. Ertelmez6 rendelkez6sek
2.$ Az e rendeletben haszn6lt fogalmakat a Ht. 6s v6grehajtiisi rendeletei szerinti tartalommal

kell alkalm azni, ertelmezni.

3. A kiizszolgfltatfs ig6nybev6tel6nek mr6dja 6s felt6telei
3. $ (1) A teleptil6si hulladdkhoz kapcsol6d6 hulladdkgazdiikoditsi k6zszolg6ltat6s

ig6nybev6tel6re vonatkoz6 szerzoddses jogviszony kezdo idopontj6nak azt a napot kell
tekinteni, amelyen az ingatlanhasznii6 a hullad6kgazdrilkodrisikozszolgitltatris ig6nybev6tel6re
kdtelezettd viilt.

(2) Ha jogszabiiy, vagy jogeros bir6srigi, vagy hat6s6gi hatrirozat elteriien nem
rendelkezik, az (l) bekezd6s szerinti kezdo idopont:

a) tulajdonos eset6ben a tulajdonjog jogerds ingatlan-nyilvrintart6sba t<irt6n6
bejegyz6s6nek napja;

b) birtoko s e seteben az ingatlan b irtokbav dtel6nek napj a;

c) vagyonkezel6 esetdben a vagyonkezel6i szerz6d6s szerinti birtokbav6tel napja;
d) haszn6l6 eset6ben azingatlant6nyleges haszniiatinak elso napja.
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4. A telepiil6si hullad6k rytijt6s6re 6s szillitris6ra
vonatkozri szabilyok

4.$ ( I ) Az ingatlanh aszniiS kdteles a Kdzszolg iitat6 riltal nyrijtott kcizszolg iitatdst a

teleptil6si hullad6k vonatkoz6siiban hetente egy alkalommal - a Kdzszolgiitat6 iital
megjelolt

idopontban - igdnybe venni.

(2) Az ingatlanhaszniio atelepiilesi hullad6k gytijt6s6re, illetve elsziilitisfrra a

Kdzszolg6ltat6 iital rendszeresitett 6rv6nyes szabv6ny szerinti gytijt6ed6nyek valamelyikdt

k<iteles igdnybe venni, es kizirolag azt haszn6lni. A kdzszolg6ltat6 5ltal rendszerbe 6llitott

gytijtoed6nyek 60 literes, 80 liter, 110 liter tirtartalmriak lehetnek. A 60 literes gytijt6ed6nyt

csak a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszer[ien haszn6l6 term6szetes szem6ly jogosult

haszn6lni a jegyzo 6ltal kiadottigazolis alapj6n.

(3) A telepiil6si hullad6kra vonatkoz6kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezelt6 viit
ingatlanhasznilot a Krizszolgdltatl kdteles bizonyithat6 m6don ir5sban ti$ekoztatni a

krizszolg6ltatils l6nyeges felt6teleirol. A Kdzszolgiitat6 a titiekoztat6si ktitelezetts6genek

saj6t

intemetes honlapj6n kereszttil is eleget tehet.

(4) A rendszeresitett gytijtoeddnyek beszerz6se, tisztit6sa, fertotlenit6se, javit6sa, p6tl6sa

AZ

ingatlanhaszn6l6 kotelessd ge.

(5) Az ingatlanhaszniio alegkisebb rendszeresitett urtartalmt gytijt6ed6nyn6l kisebb

tirtartalmri ed6nyt nem haszn6lhat, illetve nem 6llithat rendszerbe.

5. $ (1) Az ingatlanhasznitlo kotelezetts6ge, hogy az ingatlanon keletkezo telepiildsi

hullad6kot- ki.iliinos tekintettel a hat6kony hasznosit6sra, feldolgozasra, illetve a kdrnyezetbar6t

6rtalmatlanit6sra - az elszdllit6sra val6 6tv6telig az ingatlanrin gyrijtse, illetve azt megfelelo

gyuj toed6nyben t6rolj a.

(2) Azingatlanhasznril6 koteles a gyujtoed6nyt a hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l a

Kozszolg6ltat6 6ltal megiel6lt idoben, kdzteriileten, a gyrijt6st vdgzo g6pjarmuvel

megkozelitheto 6s i.irit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett fedeles gyujt6ed6ny

fedel6nek - a k6ztertilet szennyezes6nek elkeriil6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lenni.

A gyrijtoed6ny nem akadiiyozhatja aj6rmri- 6s gyalogos forgalmat 6s elhelyezdse egyebkdnt

sem j6rhat baleset vagy k6rokozds veszely6nek eloid6z6s6vel, vagy m6sok j6 kdzerzet6nek a

megzavarits6val.

(3) A telepi.il6si hullad6k gytijt6se, t6rol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a

hullad6k sem az ingatlanon, sem a kozteriileten, sem a sziilitoj6rmtibe val6 i.irit6skor ne

sz6r6djon sz6t, egydb m6don kcirnyezetterhel6st ne idezzen elic.

(4) Nem szabad a gyrijtoeddnyben vesz6lyes hullad6kot, Yagy egy6b olyan anyagot

elhelyezni telepi.il6si hullad6kk6nt, amely vesz6lyezteti a gyrijtdssel 6s sz6llitdssal

foglalkoz6k vagy m6sok 6let6t, testi eps6g6t vagy eg6szs6g6t'

(5) A gytijtoed6nyt a gyrijt6si 6s sz6llit6si napok kiv6tel6vel

a) azingatlanon beltil kell elhelyezni 6s t6rolni;

b) k6ztertileten csak kdztertilet-haszniiati enged6ly alapj6n lehet elhelyezni.

6. $ Az az ingatlanhasznii6, akinek e rendelet szerinti teleptl6si hullad6ka keletkezik, de

az ingatlana egyidejuleg gazdalkod6 szervezet cegnyilv6ntart6sban beiegyzett sz6khely6i.il,

telephely6i.il vagy fi6ktelep6tl is szolgil, koteles a teleptildsi hullad6kii a gazd6lkod6

szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasl,gi tev6kenysdge sor6n keletkezett telepiildsi
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hullad6khoz hasonl6 hullad6k6t6l elktil<jnitetten gyrijteni, 6s kdteles a k6zszolg5ltat6st e

rendelet szerint mind a mag6nszemdlynek, mind a gazddlkodo szervezetnek ktilcin-kiilon
ig6nybe venni.

7. $ (l) A helyi krizszolg6ltatris l6nyeges felt6teleiben tervezett v6ltozrlsokr6l a

Kozszolgiltato az ingatlanhaszniiot - a viitozitst megelozoen legaliibb 7 nappal koriibban -
iriisban 6rtesiteni ktiteles. ir6sbeli 6rtesit6s a megadoff e-mail cimre kiilddtt elektronikus levdl
is. Emellett eA az 6rtesit6sdt a Kozszolgaltat6 az internetes honlapj6n kereszti.il iskdzzdtesz|

(2) A Kdzszolgiitat6 a ktizszolg6ltatrissal cisszefligg6 tev6kenys6g6t mindenkor a

vonatkoz6 hat6lyos jogszab6lyi el6irilsokban foglalt mtiszaki, kcizeg6szs6gtigyi 6s egydb
feltdteleknek megfeleloen koteles ell6tni.

8. $ A Kdzszolgitltato a hullad6kgazddlkod6si k<izszolgriltat6s krir6be tartozo hulladdk
kezel6s6r6l a hulladdk hullad6kkezelonek trirt6no ittadisatitjrln gondoskodik.

5. Elkiiliinitett hullad6kgyiijt6s
9.$ (1) Somogyap6ti kdzsdg kdzigazgat6si tertilet6n az OnkorminyzataKdzszolg6ltat6val

egyiittmrikcidve elki.ilonitett hullad6kgyrijtdsi (tov6bbiakban: szelektiv hullad6kgyrijtds)
kozszolgiitat6st szervez ds tart fenn.

10.$ (l) A szelektiv gytijtokontdnerekbe csak az azokon felttintetett faltajn
hullad6k kertlhet, tilos benntik rendeltetdstSl elt6ro, krirnyezetre vagy emberi egdszsdgre

6rtalmas, yagy a gyrijtoj6rmtivet rong6l6 hullad6kot elhelyezni.

11.$ (1) Az elki.il<initetten gyrijt<itt hullad6k a kdzszolgiitato altal iizemeltetett
hullad6kgytijto pontra, hullad6kgytijt6 udvarba, 6tvdteli helyre, vagy a kcizszolgiiltatiis kcir6be
tartozo hulladdkot kezelo hulladdkkezel6 l6tesitm6nybe is szrillithat6, ds ott a jogosultnak
6tadhat6, vagy ki.ikin gyrij toe ddnyben e lhely ezheto .

(2) A telepiilds lakosai reszdre igdnybe vehet6 hullad6kudvarr6l a kdzszolgiitat6 a helyben
szok6sos m6don 6s honlapj6n tfijekoztat6st nyrijt. A nyitva tartiis rendj6t, a hulladdkudvarban
gyrijthet6 egyes hulladdkokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli m6djrlra 6s a mennyis{gi
korlritokra vonatkoz6 titjekoztatttst a Krizszolgdltat6 a honlapj6n ds a hulladdkudvarban
kozzeteszi.

(3) A Kdzszolgiitat6 a hullad6kudvar tizemeltet6si szabiiyzatitban meghatirozza a
termdszetes szem6ly ingatlanhasznii6 iital a hulladdkudvarban elhelyezheto hulladdkok
mennyisdgdt. A termdszetes szemdly ingatlanhasznil6 ejogtit csak rigy gyakorolhatja, ha a
hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiitatrisi dij at megfi zette.

6. Lomtalanitris
12. S (l) A nagydarabos teleptil6si hullad6k (lom) - amely a rendszeresitett

gytijtoed6nyben

m6rete miatt nem helyezheto el - gytijt6sdrol, sziillitris6r6l 6s iirtalommentes elhelyezdsdrol
az Onkorminyzata Ktizszolgaltat6 bevon5s6val dvente egy alkalommal lomtalanitris keretdben
gondoskodik. A kdzszolg6ltatris keretdben a K6,zszol giltat6 kizfurolag a lakoss6gn6l a
h6ztart6sokban kdpzod<itt, de a rendszeres hullad6kszSllitisra haszn6latos gyrijtoeddnyekben el
nem helyezhet6 nagydarabos, lom hullad6kot sz6llftja el.

(2) Lomtalanit6s keret6ben koztertiletre nem helyezheto ki:
a) 6pit6si 6s bont6si hullad6k;

b) gumiabroncs hulladdk;
c) g6pj6rmri roncs, vagy termdkk6nt tov6bb nem haszn6lhat6 jdrmti;
d) azipar, mezogazdasrig vagy szolgiitatitsi tev6kenys6g soriin kdpzoddtt hulladdk;
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e) vesz6lyes hullad6k;

f) haztartasokban keletkezo ve gyes hulladdk;

g) elktilonitetten gyrijttitt papir, mtianyag 6s f6m hullad6k;

h) kerti biohullad6k.
(3) A lomtalanit6s al6 tartozo telepi.il6si hullad6kot rigy kell elhelyeznie az

ingatlanhaszn6l6nak, hogy az a j6rmri- 6s gyalogos forgalmat ne zavaria, a zdldtertileteket 6s a

ndvenyzetet ne k6rositsa, tov6bb6 ne jarjon baleset vagy k6rokozds veszllydnek el6id6z6s6ve1.

7. A telepiil6si hullad6khoz kapcso16dri hullad6kgazdrilkodfsi k0zszolgiltatis

sziineteltet6se

13. g (1) Sztineteltetheto a teleptl6si hulladdkhoz kapcsol6d6 hullad6kgazd5lkod6si

kozszolgiitatiis kdtelezo igenybev6tele azokon az ingatlanokon, amelyekben legal6bb 30

napig senki sem tart6zkodik (tidi.ilok6nt nyilviintartott, valamint idolegesen haszn6lt), s emiatt

azokon telepiil6si hullad6k nem keletkezik.

(2) A hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat5s sztineteltetdse iidiilok6nt nyilv6ntartott

ingatlanok eset6ben legfeljebb 6vente 6 h6napos idoszakra terjedhet ki. Az ingatlanhaszn6lo

koteles 6vente a fennmarad6 6 h6napos idoszakra kozszolgiitatrlsi dijat frzetni, melynek

m6rt6ke havonta az iiland6lak6ingatlanok esetdben meghatfuozott havi dijjal egyezik meg.

(3) A kozszolgiitat6s ig6nybev6tel6nek sztinetelds6re vonatkoz6 igenyet azingatlanhasznillo

a szi.inetel6s kiv6nt kezdo id6pontja elott legal6bb 30 nappal kciteles bejelenteni a

Kozszolgiitat6nak.
(a) Ha a sziineteltet6s (1) bekezd6s szerinti feltdtel6ben viitozhs kdvetkezik be, az

ingatlanhasznSl6 aKdzszolg6ltat6nak halad6ktalanul irSsban koteles azt bejelenteni, 6s a

kozszolgiitatiist a tov6bbiakban i g6nybe venni.

8. A kiizszolgrlltatf si dijfrzet6s

14. $ (l) A k6zszolg6ltat6si dij megfizet6s6re az az ingatlanhaszn6l6 koteles, aki a jelen

rendeletben foglaltak szerint M onkorm6nyzati hullad6kgazdrllkod6si kdzfeladat

igdnybev6tel6re ktiteles.

(2) A k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tel66rt az ingatlanhasznii6 a Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si

Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zrt. ( tov6bbiakban: Koordiniil6 szerv ) resz&e kdzszolg6ltatdsi

dijat koteles fizetni.

15. $ (l) Az ingatlan tulajdonos6nak viitozisa esetdn a kozszolgiiltat6s dij6t a

tulajdonosv6lt6s bejelent6se h6napj6nak utols6 napjdig a regi, azntin pedig az ilj
ingatl antulaj dono s ktltele s ftzetni.

9. Ingatlanok, kiizteriiletek tisztfn tartisa
16. S (1) Az Onkorminyzatkciteles gondoskodni a kdzteriiletek rendszeres tisztit6s6r6l,

portalanit6s6r6l, a teli tizemeltet6s megszervez6s6rol (h6eltakarit6s, sikosstig-mentesitds), a

hulladdk 6sszegyrijt6s6rol 6s elsz6llit6s6r 6l szerzodeses jogviszonyban 5116 szolgirltat6 ritj6n.

(2) AzOnkorm6nyzat a jogszab6lyokban eloirtak alapj6n gondoskodik a k<izutak

6llapot6nak feltilvizsg6latir6l6s a sziiks6ges javit6sok elvdgz6s6rol, j6rdak l6tesit6s6rol, az

irttest 6s a j6rda kozdtti z<ilds6vban l6vo 6rkok, csapad6kviz-elvezeto rendszerek terv szerinti

kialakit6s616l.
17. $ (1) Azingatlantulajdonosa kdteles gondoskodni:

a) azingatlan elotti jdrdaszakaszfi6rdahi6ny6ban 1 m6ter sz6les tertilets6v), valamrntaz

rittestig terjed6 koztertilet tisztdntartSs:ir6l, a nyilt 6rkok folyamatos rendben tart6s6r6l,

tov6bb6 mtit6rgyainak tisztit6sir6l, a csapad6kviz zavartalan lefoly6s6t akaditlyoz6 anyagok es
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hullad6kok elt6volit6s6r6l ;

b) a lak6sok 6s a nem lak6s celjira szolgdlo helyis6gek (kapualj, l6pcs6hdz, folyos6,

pince, padl5st6r, stb.) valamint udvarok 6s kertek k<irnyezet-eg6szsdgiigyi (koaisztasdgi-,
teleptil6si k<irnyezet tisztas6gi) tisztintartits6r6l, rendszeres takarit6s6r6l, rovar- 6s r6gcsril6-

mentesit6s6rol.

(2) Tilos a csapad6kviz-elvezet6, szikkaszt6 rlrkok betemet6se.

(3) Tilos azingatlanokon minden olyan lom, hullad6k tarol6sa, mely veszelyezteti az emberi

egdszs6get, szenrryezi a k<irnyezetet 6s rontja a rendezett falukdpet.

18. $ (l)Az ingatlan tulajdonosa t6li idoszakban, havazdst kdvetoen az rngatlanilt

kdzvetleniil hat6rol6 kcizteriileten l6vo jdrdir6l a havat, jeget haladektalanul ktiteles

eltakaritani, a sikoss6g mentesit6st elv6gezni.

(2) A j6gmentesitdsre homokot, hamut, ftir6szport, koporlisztet kell sz6r6anyagk6nt

haszn6lni. A sz6roanyagbeszerzdsdrol atisfifuttartiisra, sikoss6g-mentesit6sre kcltelezettnek

kell gondoskodnia.

10. ZARO RENDELKEZES
19.$(1) Ez a rendelet2016. november 18. napj6n l6p hat6lyba.

(2) Hatiiyba l6p6s6vel egyidejrileg hat6ly6t veszti Somogyapdti Kdzs6gi Onkorm6nyzat

K6pviselo-testtilet6nek a teleptil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kdzszolgiiltat6sr6l sz6l6

2 I 20 1 4 . (ly .3 0. ) dnkorm iny zati rendelete.

Somogyap6ti, 201 6. november I 7.

Agnes

Kis P6ter

polg6rmester

Dr. Ratkovics

aljegyzo
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