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Somogyhatvan Kdzs6gi Onkormdnyzat Kdpviselo-testiilet6nekS12016 (XI.15.) dnkorm6nyzati
rendelete
az tinkorm6nyzati hullad6kgazdrllkod6si k<izfeladatok ellitrls6r6l, valamint akonisztas6g helyi
szab6lyair6l

Somogyhatvan Kiizs6gi Onkorm Snyzat K6pvisel6-testiilet6nek
8/20 16.(K. I 5.) iinkorminyzati rendelete

az iinkorminyzati hullad6kgazdrilkodisi kiizfeladatok etl6tr[s6116l, valamint
a kiiztisztasdg helyi szabilyairril

Somogyhatvan Kdzsdgi Onkorm6nyzat K6pviselotesti.ilete az Alaptdrveny 32. cikk (1)
bekezd6se a) pontjriban ds Magyarorszirg helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX.
tdrvdny 13.$ (l) bekezd6s 19. pontja szerinti feladatkdrdben eljrirva a hulladdkr6l sz6l6 2012.
6vi CLXXXV. tcirv6ny ( tov6bbiakban : Ht.) 35.$-riban 6s a 88. g (4) bekezd6s a)-d) pontj6ban
kapott felhatalmazLis alapj6n, a ellitrva a krivetkezoket rendeli el:

1. A rendelet c6lja, hatrilya
l.$ (1) Somogyhatvan Kdzs6gi Onkorm6nyzat a rendeletben foglaltak szerint

cinkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat elkit6st szervez a telepiil6si hullad6k
rendszeres iitv6tel6re, gytijt6sdre, szillititsira, tdrolfusira. kezel6sdre, 6rtalmatlanitils6ra ds ezen
tev6kenys6gek elllt6s6r6l kcitelezo helyi krizszolg6ltat6s ritjan gondoskodik.

(2) A rendelet tertileti hatdiya Somogyhatvan k6zs6g kozigazgat6si teriilet6re terjed ki.
(3) A rendelet szem6lyi hatiiya Somogyhatvan krizsdg kozigazgatrisi terulet6n beltil minden

ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelSre ds haszniil6ra (tovribbiakban egyiitt:
ingatlanhasznitlo), valamint a kdzs6g tertiletdn telepiil6si hullad6k gytijt6s6t, sz6llit6s6t 6s
rirtalmatlan ititsi"/. v egzore kiterjed.

(4) Somogyhatvan kozs6g kdzigazgat5si teri.ilet6n a teleptil6si hulladdkkal kapcsolatos
k<itelezo helyi kiizszolg6ltat6s teljesit6s6re jogosult krizszolgriltat6 ,,D61-Kom" D6l-Dun6ntrili
Kommunrilis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gti Tarsasiig (a tov6bbiakban:
K<izszolgiiltat6.

2. Ertelmez6 rendelkez6sek
2.$ Az e rendeletben haszndlt fogalmakat a Ht. 6s v6grehajtdsi rendeletei szerinti tartalommal

kell alkalm azni, ertelmezni.

3. A kOzszolg{ltatrfs ig6nybev6tel6nek mridja 6s felt6telei
3. $ (l) A teleptilesi hullad6khoz kapcsol6d6 hullad6kgazdiikoddsi kdzszolg6ltat6s

ig6nybevdtel6re vonatkozo szerzod6ses jogviszony kezdo idopontj6nak azt a napot kell
tekinteni, amelyen az ingatlanhasznii6 a hulladdkgazd6lkoddsi krizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re
k<itelezett6 v6lt.

(2) Ha jogszabiiy, vagy jogeros birosrigi, vagy hat6s6gi hat6rozat eltdroen nem
rendelkezik, az (l) bekezd6s szerinti kezdo idopont:

a) tulajdonos eset6ben a tulajdonjog joger6s ingatlan-nyilv6ntart6sba tcirt6no

bejegyzdsdnek napja;

b) birtoko s esetdben az ingatlan birtokbav6teldnek napj a ;

c) vagyonkezel6 esetdben a vagyonkezeli|i szerz6dds szerinti birtokbav6tel napja;
d) haszn6l6 esetdben azingatlan t6nyleges haszniiatinak elso napja.

t/5 2018. 04. 20.11:34



MHK JogszabQly szolgQltat$s

4. A telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re 6s szfllitfsira
vonatkozr6 szabrilyok

4.$ (1) Az ingatlanhasznii6 kciteles a Kozszolgiitato 6ltal nyrijtott kozszolg6ltat6st a

teleptil6si hullad6k vonatkoziis6ban hetente egy alkalommal - a Kozszolgiitato 6ltal

megjelolt
id6pontban - ig6nybe venni.

(2) Azingatlanhasznii6 ateleptil6si hullad6k gyrijt6s6re, illetve elszillitilsira a

Kozszolgitltat6 rlltal rendszeresitett 6rv6nyes szabv6ny szerinti gyiijtoed6nyek valamelyik6t

k6teles igdnybe venni, ds kizar6lag azt hasznrllni. A kozszolgiitat6 6ltal rendszerbe rillitott

gytijt6ed6nyek 60 literes, 80 liter, 110 liter tirtartalmriak lehetnek. A 60 literes gyrijtoeddnyt

csak a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszertien hasznSl6 term6szetes szem6ly jogosult

hasznillni a jegyzo 6ltal kiadott igazolis alapi6n.

(3) A teleptil6si hulladdkra vonatkoz6kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re k<itelezettd vdlt

ingatlanhasznil6ta Kdzszolg6,ltato k<iteles bizonyithat6 m6don ir6sban ti$ekoztatni a

kozszolg6ltat6s l6nyeges felt6teleirol. A Ktizszolgiitat6 a ti$ekoztat6si kotelezettsdg6nek

saj rit

internetes honlapj6n kereszttl is eleget tehet.

(4) A rendszeresitett gytijtoeddnyek beszerz6se, tisztit6sa, fert6tlenit6se, javit6sa, p6tliisa

AZ

ingatlanhaszn6lo koteless6ge.

(5) Az ingatlanhasznii6 alegkisebb rendszeresitett tirtartalmri gyujtoed6nyn6l kisebb

tirtartalmf ed6nyt nem haszn6lhat, illetve nem 6llithat rendszerbe.

5. $ (1) Az ingatlanhaszn6l6 k<itelezetts6ge, hogy az ingatlanon keletkezo telepi.ildsi

hullad6kot- kiildn<is tekintettel a hat6kony hasznosit6sra, feldolgozasra, illetve a kdrnyezetbar6t

6rtalmatlanit6sra - az elsziilit6sra val6 6tv6telig az ingatlanrin gytijtse, illetve azt megfelelo

gyrij t6edenyben t6rolj a.

(2) Azingatlanhaszn6l6 kdteles a gyrijtoeddnyt a hullad6k elsz6llitrlsa cdlj6b6l a

K<izszolgiiltat6 6ltal megjelcilt idoben, koztertileten, a gyrijt6st vegzo g6pj6rmtivel

megkozelitheto 6s flrit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett fedeles gytijt6eddny

fedelenek - a kcizteri.ilet szennyez6s6nek elkeriildse 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lenni.

A gyrijtoeddny nem akad6lyozhatja aj6rmri- 6s gyalogos forgalmat 6s elhelyez6se egy6bk6nt

sem j6rhat baleset vagy k6rokozas veszely6nek el6id6zds6vel, vagy m6sok j6 kozetzet6nek a

megzavafirsiival.
(3) A telepiil6si hulladdk gytijt6se, t6rol6sa soriin olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a

hullad6k sem az ingatlanon, sem a krizteriileten, sem a sziilitojdrmribe val6 tiritdskor ne

sz6r6djon szdt, egy6b m6don kdrnyezetterhel6st ne idezzen elo.

(4) Nem szabad a gytijtoed6nyben vesz6lyes hullad6kot, vagy egy6b olyan anyagot

elhelyezni telepiil6si hullad6kkdnt, amely veszelyeztetr a gytijtdssel 6s sz6llit6ssal

foglalkoz6k vagy m6sok 6let6t, testi eps6g6t vagy egdszs6g6t.

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

a) azingatlanon beltil kell elhelyezni 6s t6rolni;

b) kdzteriileten csak kdzteri.ilet-haszndlati engedely alapj6n lehet elhelyezni.

6. $ Az az ingatlanhaszn6l6, akinek e rendelet szerinti telepiil6si hullad6ka keletkezik, de

az ingatlana egyidejrileg gazdiikod6 szervezet cegnyilv6ntart6sban beiegyzett sz6khely6iil,

telephely6til vagy fi6ktelep6til is szolgti, kdteles a telepiil6si hullad6kifi a gazd6lkod6

szeryezetnek az ingatlanon folytatott gazdasdgi tevdkenysege sor6n keletkezett telepiil6si

215 2018. 04. 20. 11:34

http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh8eg I ed4dr I eo6dt9ee6e...



MHK JogszabQ ly szolg$ltatQs http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh8eg I ed4dr1 eo6dt9ee6e...

hullad6khoz hasonl6 hullad6k6t6l elkiil<jnitetten gytijteni, 6s kdteles a kdzszolg6ltat6st e

rendelet szerint mind a magdnszem6lynek, mind a gazdrilkod6 szervezetnek ktil<in-kiilcin
ig6nybe venni.

7. $ (l) A helyi kozszolgdltat6s l6nyeges felt6teleiben tervezett v6ltoz6sokr6l a

Kozszolgiitato az ingatlanhaszndl6t - a v|,ltozitst megeloz6en legal6bb 7 nappal kor6bban -
ir6sban 6rtesiteni kdteles. ir6sbeli 6rtesit6s a megadott e-mail cimre ktildott elektronikus lev6l
is. Emellett ezt az 6rtesit6s6t aKozszolgdltat6 az intemetes honlapjiin keresztiil iskilzzeteszi.

(2) A Kozszolgiitato akozszolgitltatiissaldsszefiiggo tev6kenysdgdt mindenkor a
vonatkoz6 hat6lyos jogszab6lyi el6ir6sokban foglalt mtiszaki, kcizeg6szs6giigyi 6s egy6b

feltdteleknek megfeleloen kdteles ell6tni.
8. $ A Ktizszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkodrisi kozszolg6ltat6s krir6be tartoz6 hullad6k

kezel6s6rol a hullad6k hulladdkkezelonek tdrtdno 6tadiisa ritj6n gondoskodik.

5. Elkiiliinitett hullad6kgytijt6s
9.$ (l) Somogyhatvan kdzs6g kozigazgatdsi tertilet6n az Onkormiinyzat a

Kozszolgitltat6val egyi.ittmtik<idve elktikinitett hulladdkgytijt6si (tov6bbiakban: szelektiv
hullad6kgytijt6s) kozszolg6ltat6st szervez 6s tart fenn.

10.$ (1) A szelektiv gytijtokont6nerekbe csakaz azokon felttintetett tajtajn
hulladdk keriilhet, tilos benniik rendeltet6st6l elt6ro, k<irnyezetre vagy emberi egdszsegre

6rtalmas, vagy a gytijtoj;irmtivet rongiil6 hullad6kot elhelyezni.
ll.$ (l) Az elktildnitetten gytijt<itt hullad6k a kozszolgiltato iital izemeltetett

hullad6kgytijto pontra, hullad6kgytijt6 udvarba, 6tvdteli helyre, vagy a kozszolgirltatils kcjr6be
tartozo hulladdkot kezelo hullad6kkezel6 ldtesitmdnybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak
iltadhat6, vagy kiil<in gytij tri ed6nyben e lhely ezheto .

(2) A teleptil6s lakosai rdszere ig6nybe vehet6 hulladdkudvarr6l a kozszolgiitato a helyben
szok6sos m6don 6s honlapj6n tdjekoztat6st nyrijt. A nyitva tartiis rendj6t, a hulladdkudvarban
gytijtheto egyes hullad6kokra 6s a hulladdkudvar ig6nybev6teli m6dj6ra 6s a meruryis6gi
korl6tokra vonatkoz6 ti$ekoztatitst a Kdzszolgl,ltato a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban
kozzdteszi.

(3) A Kozszolgiitato a hulladdkudvar tizemeltet6si szabillyzatitban meghatirozza a
term6szetes szem6ly ingatlanhasznal6 iltal a hulladdkudvarban elhelyezhet6 hullad6kok
mennyis6gdt. A termdszetes szem6ly ingatlanhaszniio e jogrit csak tigy gyakorolhatja,ha a
hullad6k gazd6lko d6si kozszolgiltatrisi dij at me gfi zette.

6. Lomtalanitfs
12. $ (l) A nagydarabos teleptil6si hullad6k (lom) - amely a rendszeresitett

gyrijt6ed6nyben

m6rete miatt nem helyezheto el - gyrijt6s6r6l, sz6llit6sar6l 6s 6rtalommentes elhelyezds6rol
az Onkorm{nyzat aKdzszolgiitatd bevoniisiival 6vente egy alkalommal lomtalanit6s keretdben
gondoskodik. A kozszolg6ltat6s keret6ben a Kozszolgiitat6 kizirllag a lakoss6gn6l a
h6aart6sokban k6pzoddtt, de a rendszeres hullad6ksz6llit6sra haszn6latos gytijt6ed6nyekben el
nem helyezhet6 nagydarabos, lom hulladdkot szdllida el.

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

b) gumiabroncs hulladdk;
c) g6pj5rmti roncs, vagy term6kk6nt tov6bb nem haszniihat6j6rmti;
d) az ipar, mezogazdas6g vagy szolgiitatdsi tev6kenys6g sor6n k6pzodcitt hullad6k;
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e) vesz6lyes hullad6k;

f) hdztartasokban keletkez6 ve gye s hullad6k;

g) elkiiltlnitetten gyrijtdtt papir, mtianyag 6s f6m hullad6k;

h) kerti biohullad6k.
(3) A lomtalanit6s ali tartoz6 telepiildsi hullad6kot rigy kell elhelyeznie az

ingatlanhasznil6nak,hogy az a jrlrmri- 6s gyalogos forgalmat ne zavarja, a z<ildteriileteket 6s a

ndvdnyzetet ne k6rositsa, tovilbbii ne j6rjon baleset vagy k6rokozis vesz6ly6nek eloid6z6s6vel.

7. A telepiil6si hutlad6khoz kapcsol6dt6 hullad6kgazddlkodr{si kiizszolgrlltatfs

sziineteltet6se

13. $ (1) Sziineteltetheto a telepi.il6si hullad6khoz kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si

kozszolg6ltat6s kotelezo igenybev6tele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalibb 30

napig senki sem tart6zkodik (iidiilok6nt nyilv6ntartott, valamint idolegesen haszn6lt), s emiatt

azokon telepiil6si hullad6k nem keletkezik.

(2) A hulladekgazdtlkod6si kozszolg6ltat6s sziineteltetdse i.idiilokdnt nyilv6ntartott

ingatlanok eset6ben legfeljebb 6vente 6 h6napos idoszakra terjedhet ki. Az ingatlanhaszn6l6

k6teles 6vente a fennmarad6 6 h6napos idoszakra kozszolgiltat6si dijat fizetni, melynek

m6rt6ke havonta az iiland6lak6ingatlanok eseteben meghat6rozott havi diiial egyezik meg.

(3) A kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek sziinetel6s6re vonatkoz6 igenyet az ingatlanhaszn6'16

a szi.inetel6s kiv6nt kezdo idopontja el6tt legal6bb 30 nappal kdteles bejelenteni a

Kozszolgiitat6nak.
(4) Ha a sziineteltet6s (l) bekezd6s szerinti felt6tel6ben viitozits k<ivetkezik be, az

ingatlanhaszniiS aKdzszolg6ltatonak halad6ktalanul ir6sban koteles azt bejelenteni, 6s a

kozszolg6ltat6st a tov6bbiakban igdnybe venni.

8. A kiizszolgiltatSsi dijfizet6s
14. $ (1) A k6zszolg6ltat6si dij megfizet6s6re az az ingatlanhaszn6l6 ktjteles, aki a jelen

rendeletben foglaltak szerint az <inkorm6nyzati hullad6kgazd6lkodSsi k<izfeladat

ig6nybevdtel6re koteles.

(2) A kozszolgiitat6s igenybev6tel66rt az ingatlanhaszn6l6 a Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si

Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zrt. ( tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv ) rdszdre kozszolg6ltat6si

dijat koteles fizetni.

15. $ (1) Az ingatlan tulajdonos6nak viitoztsa eset6n a kozszolg6ltat6s diiil a

tulajdonosv6lt6s bejelent6se h6napj6nak utols6 napj6ig a regi, azutin pedig az tij
ingatlantulaj donos ktjteles frzetni.

9. Ingatlanok, kiizteriiletek tiszt:in tartisa
16. $ (1) Az Onkorminyzatkoteles gondoskodni a koaeriiletek rendszeres tisztit6s6r6l,

portalanit6s6r6l, a t6li i.izemeltet6s megszervez6sdrol (h6eltakarit6s, sikoss6g-mentesit6s), a

hullad6k dsszegyujtes6rol 6s elsz6llit6s6r6l szerzodesesjogviszonyban 6116 szolg6ltat6 ritjan.

(2) Az OnkormSnyzat a jogszab6lyokban eloirtak alapjin gondoskodik a ktizutak

6llapot6nak feli.ilvizsg6latir6l es a sziiks6ges javit6sok elv6gz6s6rol, jerd6k letesit6s6rol, az

fttest 6s a j6rda k6zotti zcilds6vban l6vo 6rkok, csapad6kviz-elvezeto rendszerek terv szerinti

kialakit6sar6l.
1 7. $ (1 ) Az ingatlantulajdonosa kdteles gondoskodni:

a) azingatlan elotti jirdaszakasz Qirda hi6ny6ban 1 m6ter sz6les tertilets6v), valamint az
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rittestig terjedo koAertilet tisztdntarths6r6l, a nyilt 6rkok folyamatos rendben tart6s6r6l,
tov6bb5 mrit6rgyainak tisztit6s 6161, a csapad6kvi z zavartalan lefolydsrit akaditly ozo anyagok 6s

hullad6kok eltdvolit6siir6l ;

b) a lak6sok 6s a nem lak6s celjitra szolg6l6 helyisdgek (kapualj, lfpcsohiz, folyos6,
pince, padl6st6r, stb.) valamint udvarok 6s kertek kdmyezet-egdszs6giigyi (kriztisztasdgi-,

telepiildsi kdrnyezet tisztas6gi) tisztitntartitsiir6l, rendszeres takaritris6r6l, rovar- 6s r6gcsril6-
mentesit6s6rol.

(2) Tilos a csapaddkviz-elvezeto, szikkaszt6 6rkok betemet6se.
(3) Tilos azingatlanokon minden olyan lom, hullad6k t6rol6sa, mely veszelyezteti az emberi

eg6szsdget, szennyezi a krirnyezetet 6s rontja a rendezett faluk6pet.
18. $ (1)Az ingatlan tulajdonosa t6li id6szakban, havaztlst kdvetoen az ingatlan6t

kdzvetleniil hat6rol6 kciztertileten l6v6 jardar6l a havat, jeget haladdktalanul koteles
eltakaritani, a sikoss6g mentesit6st elv6gezni.

(2) A j6gmentesit6sre homokot, hamut, frireszport, koporlisztet kell sz6r6anyagk6nt
hasm6lni. A sz6r6anyagbeszerzds6r6l a tisztdntartSsra, sikoss6g-mentesitdsre kotelezettnek

kell gondoskodnia.

10. ZARO RENDELKEZES
19.$(1) Ez a rendelet2016. november 16. napjiln l6p hat6lyba.
(2) Hatdlydt veszti Somogyhatvan Kcizs6gi Onkormiinyzat K6pvisel6-testtilet6nek a

telepiildsi szilitrd hullad6kkal kapcsolatos kozszolgdltat6sr6l sz6l6 l0l2}l4.(YII.l2.)
dnkorm6nyzati rendelete.

Nagy Gabriella
polg6rmester

Dr. Ratkovics Agnes

aljegyzo
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S omogyh6rs6gy Ktizsdgi Onkorm iny zat K6pviselotestiilete ll 12016 .(XII . 1 . ) rinkorm inyzati
rendelete

a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgdltat6sr6l szol6 712015.(V.7.) rinkorm6nyzati rendelet
m6dosit6sdr6l

1. $. A rendelet 11/A. g-a az alirbbi (5)-(7) bekezd6ssel eg6sztil ki:

11/A. $.

(5) Az elkiil<initetten gytijtdtt hullad6k a Kiizszolgiitat6 tiltal tizemeltetett hulladdkgyiijto
pontra, hulladdkgytijt6 udvarba, 6tvdteli helyre, vagy a k<izszolgiiltates kcir6be tartoz6
hullad6kot kezelo hullad6kkezel6 ldtesitm6nybe is sz6llfthat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,
vagy ktilcin gytij toed6nyben elhelye zheto.

(6) A telepi.il6s lakosai reszere ig6nybe veheto hullad6kudvarr6l a kozszolgiitat6 a helyben
szok6sos m6don 6s honlapj6n tilekoztatirst nyrijt. A nyitva tarttls rendjdt, a hulladekudvarban
gytijthet6 egyes hullad6kokra 6s a hulladdkudvar ig6nybevdteli m6dj6ra 6s a mennyis6gi
korl6tokra vonatkoz6 titjekoil.atdst a Kcizszolgitltat6 a honlapjdn 6s a hullad6kudvarban
kdzzdteszi.

(7) A K<izszolgriltat6 a hulladdkudvar iizemeltet6si szabdlyzatirban meghatirozza a
term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6 iital a hulladdkudvarban elhelyezhet6 hulladdkok
mennyis6g6t. A termdszetes szem6ly ingatlanhasznii6 e jog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a
hulladdkgazdrllkodrisi kozszolg6ltat6si dijat megfizette.

2. $.Ez a rendelet a kihirdet6s6t kciveto napon l6p hattllyba.

Somogyh6rs6gy, 2016. november 22.

F6th J6zsef

polgilrmester
Dr. Szilas Tamtis

jegyz6
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