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Somogyh6rs6gy K<izs6gi Onkormrinyzat Kdpviselotestiilete 712015.(V.7.) onkorm6nyzati rendelete

a hullad6kgazd6lkodrls i kdzszolgitltatSsr6l

Somogyh6rs6gy Kdzsdgi Onkormdnyzat K6pviselotesttilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny 88. $ (4) bekezd6sben kapott felhatalmazrls alapjrin, Magyarorsziry helyi
6nkorm6nyzatai6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. trirv6ny 13. $ (l) bekezd6s 19. pontj6ban 6s a

hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. tdrvdny 35. $ (l) bekezd6sben foglalt feladatkcir6ben

elj6rva a k<ivetkezoket rendeli el.

I. Fejezet

AltalSnos rendelkez6sek

l. A rendelethatiiya

1. $ (l) A rendelet tertileti hatilya Somogyhrirs6gy kdzs6g kozigazgatrlsi teri.ilet6n a
hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6ssal ellltott ingatlanokra terjed ki.

(2) A rendelet szem6lyi hatiiya kiterjed azoYta a termdszetes szem6lyekre, jogi szem6lyekre

6s jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo szervezetekre, akik az (l) bekezd6s szerinti teriileten a

hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. trirv6ny 2. $ (1) bekezd6s 34. pontja szerint

ingatlanhaszn6l 6nak mino siilnek (a tov6bbi akban : in gatl anh asznii6).

(3) A rendelet thrgyi hatiiya kiterjed a (2) bekezd6s szerinti ingatlanhasmril6n6l keletkezo

telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, sziillitrls6ra 6s kezel6s6re valamint az erre vonatkoz6

kdzszol giiltat6s elLit5s6ra.

2. A kozszolg6ltat6s tartalma

2. $ A hullad6kgazd6lkodrisi k<lzszolg6ltatiis (a tov6bbiakban: ktjzszolgriltat6s) az alitbbi

tev6kenys6gekre terjed ki:
a) az ingatlanhaszniiok iltal a Kozszolgiitatl sz6llit6eszkozehez rendszeresitett

gytijtoed6nyben, vagy hullad6kgytijtds celjdra gy6rtott hullad6kgytijt6 zs6kban gytijtcitt

telepiil6si hullad6k ingatlanhaszniiokt6l tcirtdn6 osszegyrijt6s6re ds elsz6llit6s6ra, ide6rtve a

hitilartdsban k6pzod6 zrlldhullad6k, vegyes hulladdk, valamint az elkiilclnitetten gytijtdtt

hullad6k o ssze gytij t6s6t 6s elsz6llit6s5t is,

b) a lomtalanit6s k<ir6be tartozo lomhullad6k ingatlanhaszn6l6kt6l tdrt6n6 6sszegytijt6s6re

illetve 6tveteldre 6s elsz6llit6siira,

c) a Kozszolgiltat6 illtal iizemeltett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijt6 udvaron gytijtott

vagy iitvdteli helyen 6tvett hullad6k <isszegytijtds6re 6s elsziilititsira,
d) az elhagyott illetve ellenorizetlen koriilmdnyek k<iztitt elhelyezett hullad6k

dsszegyrijt6s6re, elsz6llitris6ra 6s a hullad6k kezel6s6rol val6 gondoskod6sra,

e) az a)-d) pontban meghattnozott hullad6kgazd6lkodrlsi kbzszolgdltat6s kcirdbe tattozS

hulladdk kezel6s6rol 6s 6rtalmatlanitrls6r6l val6 gondoskod6sra €s

0 hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiitat6ssal 6rintett hullad6kgazd6lkod6si l6tesitmdnyek

eszkcizok 6s berendezesek tizemeltetesere, bele6rtve a rekultiv6lt hullad6klerak6 eseteben a

rekultiv6ci6t kovet6 ut6gondoz6si feladatok ell6t6s6t.

tl6

3. A kozszolgaltat6 megnevez6se
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3. $ Somogyhrirsrigy kdzs6g kozigazgat6si teri.ilet6n a hullad6kgazd6lkod6si k<jzszolgiitat6: a

D6l-Kom D6l-Duniintrili Kommuniilis Szolgilltat6 Nonproflt Korl6tolt Feleloss6gti T6rsas6g
(7632 P6cs. Sikl6si u. 52. sz. tovrlbbiakban: (K<izszolg6ltat6).

II. Fejezet

A kcizszolgdltat6s ell6t6sa

4. Akozszolg6ltat6s ell6t6s6nak rendje 6s m6dja

4. $ ( l) A hullad6k begytijt6s6nek. elsz6llit6s6nak rendje: a Krizszolgdltato,
a) hetente egy alkalommal vegzi a gyrijtoed6nybe - amely az ingatlantulajdonos riltal

kiv6lasztott 70 vagy 120 liter rirmdrtdkri - gyrijtcitt teleptil6si hullad6k begyrijt6sdt 6s

elszdllitdsifi.

b) az elktikinitett gytijt6st szolg6l6 gytijt6sziget kont6nereinek iirit6s6rol minimum havonta
egy alkalommal gondoskodik,

c) 6vente egy alkalommal, az <jnkorminyzattal elore egyeiletett id6pontban lomtalanit6st
v6gez,

(2) A hulladdkgytijt6 udvarokon elhelyezheto hullad6k maxim6lis mennyis6ge
ingatlanonk6nt

250 kg nem vesz6lyes hullad6k negyed6vente.

(3) Az (1) bekezdds a) pontja eset6n, ha az ritvonal €,s az idopont villtozik, arr6l a
Kdzszolgriltat6nak kell az ingatlanhasznii6t drtesitenie. Amennyiben a jriratnapok
munkasziineti napra esn6nek a Kdzszolgitltat6 jogosult a j6ratokat iiszervezni a szolg6ltat6s
p6tltlsa 6rdek6ben.

Az iiszervez6s t6nyrol a Kcizszolgtlltat6 az Onkorminyzatot elozetesen ti$ekoztatja. vele
e gy eztet, maj d az ing atl anhas znii6kat 6rte s iti.

(4) A gytijt6ed6ny tartalmit meghalad6 vegyes hullad6kot a gytijt6s napj:in az edeny mell6 a

K<izszolg6ltat6 6ltal ktildn dijazis ellen6ben biztositott hulladdkgytijto zsakokban is ki lehet
helyezni, melynek elsz6llit6si 6s kezel6si k<iltsdg6t azsitkinatartalmazza.

5. A Krizszolgriltat6 jogai 6s kritelezetts6gei

5. $ (l) A Kdzszolgaltat6 a jogszabirlyokban, valamint a kcizszolg6ltat6si szerzod6sben
meghatfirozottak szerint gondoskodik a kozszolg6ltat6s folyamatos ell6t5s6r6l.

(2) A begytijtds 6s szrillftiis sor6n kisz6r6d6 hulladdk cisszegyrijtdse aKozszolgiitat6 feladata.
(3) A Kozszolgilltato az elhagyott, illetve ellenorizetlen kciriilm6nyek k<izdtt elhelyezett

hullad6k cisszegytijt6s6re, elsziilititsdra 6s az igy begytijtdtt hulladdk kezel6s6re az
Onkorm6nyzat killdn megrendeldse alapjiin ktildn dijazds fej6ben kdteles.

(4) A gyrijt6eddnyben a Kozszolgiitat6 6ltal okozott kitrt a Kdzszolgitltat6 t6rit6smentesen
kdteles kijavftani, vagy a gyrijt6ed6nyt kicser6lni, ha a kilrokozris neki, vagy az 6rdekkcirdben
elj6r6 szem6lyeknek felr6hat6 okb6l k<ivetkezett be. A Kcizszolg6ltat6 koteles a javit6si munka
idbtartamfira he ly e tte s it6 gy tij to e dd ny t b i zto s itani .

(5) A Kdzszolgiitato az iiritds, a sz6llit6s 6s a gyujt6s napjair6l a lakoss6got a helyben
szokiisos m6don az Onkormiinyzaton kereszttil, az Onkormrinyzat kozremtikrid6sdvel,
el ozete sen til ekoztatni kcitele s.
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6. $ (1) A Kcizszolgiitat6 az alilbbi esetekben jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t

a) az <inkormhnyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6nyek kihelyez6se eset6n;

b) ha a t6rol6ed6nyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k k<ir6be nem tartoz6 anyag kertilt
elhelyez6sre (pl.forr6 hamu, ko-,6pitdsi t<irmel6k, rlllati tetem, mar6, mergezo anyag,

elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy robban6 anyag,

nagyobb terjedelmti, srilyir tirgy), amely veszllyezteti a hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6
alkalmazott eg6szsdgdt, vagy megrong6lhatja a gytijt6berendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa
sor6n v eszely ezteti a kcirnye zetet;

c) a hulladdk nem a szab5lyos, zitrt tiroloed6nyben, illetve nem a Kozszolg6ltat6t6l v6s6rolt
j elzett zs6kban keri.il kihel y ezesr e ;

d) a hulladdk oly m6don keri.il kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatisakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt eddny);

e) ha a t6rol6ed6ny koriil szab6lytalanul, annak mozgatdst 6s tiritdst akadiiyozo m6don
tdbblethulladdk kertilt kihelyez6sre;

0 amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek matricrij6nak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

(2) Az (l) bekezd6sben emlitett esetekben a K6,zszolg6ltat6 az ingatlantulajdonost ir6sban

6rtesiti a teleptil6si hullad6k elsz6llit6sa megtagad6s6nak ok6r6l. Az ingatlantulajdonos a

megtagadtisi okokat maga k<iteles megsziintetni, vagy megsztintet6s6r6l gondoskodni. Ha e

kotelesseg6nek az ingatlantulajdonos a sz6llitrls meghat6rozott tijabb idopontj6ig nem tesz

eleget, a Kozszolgiitat6 az ingatlantulajdonos kcilts6g6re 6s feleloss6g6re a hullad6k
elszAllitrisrlnak megtagadiis6ra okot ad6 kcirtilm6nyt megsztinteti, vagy miissal megszi.intetteti.

Az ezzel kapcsolatban indokoltan 6s igazoltan felmeriilt t6nyleges krilts6geket a Kcizszolg6ltat6
- kiilon t6telkdnt feltiintetve - a soron kdvetkezo sz6mliiban 6rv6nyesiti.

7. $ (1) A szelektfven gytijtcitt hullad6k elhelyez6s6re szolgril6 szabv6nyos gyrijtoeddnyek

elhelyez6s6rol, az ed6nyek i.irit6s6rol, karbantartiis6r6l a Kozszolg6.ltat6, a gytijtoszigetek 6s

kcirny6kiik tisilfuntart6silr6l, a h6 6s sikoss6g-mentesftdsr6l az Onkorminyzat gondoskodik.

(2) A lomtalanitiis krir6be tartozo hullad6kr6l a Kdzszolg6ltat6 kriteles megfelelo, a

jogszabiiyi rendelkezdsekkel dsszhangban 6110 m6don drtesiteni az drintett
ingatlanhaszniiokat.

6. Az ingatlanhaszniio jogai 6s k<itelezettsdgei

8. $ ( l) Az ingatlanhaszniio az ingatlan6n keletkezo teleptil6si hullad6k elhelyezds6rol az e

rendeletben meghatitrozott m6don, akozszolgitltattis ig6nybevdtele ritj6n kciteles gondoskodni.

Az ingatlanhaszn6l6nak a telepi.ildsi hullad6kot a sziilitirsi napokon elsz6llit6s c6lj6b6l a

Ko zszolgftltat6 rende lkez6 s6re kell bo c s6tani.

(2) Az ingatlanhasm6l6 kdteles bejelenteni, ha tulajdonosviltozfls vagy egy6b ok folyt6n a

k6zszolg6ltat6s ig6nybev6teldre kotelezett6 vrilik. E t6nyt a keletkez6s6t6l sz6mitott l5 napon

beliil, ir6sban a Kdzszol g iitatohoz kotele s bej e lenteni.

(3) Az ingatlanhaszn6l6 a gyrijtoeddnyt azingatlana tertiletdn beli.il kdteles elhelyezni.

A gytijtoeddnyeket, a gyrijtozs6kokat, 6s a lomtalanit6s ktir6be vont teleptil6si hullad6kot a

sz6llitrlsi napon reggel 7 Sriig kell kcizteri.ileten, a begyiijtest vdgzo g6pj6rmtivel

megkdzelitheto helyre elhelyezni.

A gyrijtoeddnyeket, a gyijtozs5kokat 6s a lomtalanit6s kdrdbe vont telepi.il6si hulladdkot
legkor5bban a sz6llit6si napot megelozo napon l8 6r6t6l lehet elhelyezni a koztertiletre.
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(4) A teleptildsi hulladek elszrillitrisa c6lj6b6l kihelyezett gytijt6ed6ny fedel6nek - a kcizteriilet

szennyez6s6nek elkeriildse 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hullad6kot a
gytijtoed6nyben rigy kell elhelyezni, hogy az eddrry mozgatiisakor ds i.irit6skor ne sz6r6djon,

valamint a g6pi [rit6st ne akadiiyozza.

A kihelyezett gytijtoed6ny, gytijtozsik 6s a lomtalanit6s kcir6be vont telepiil6si hullad6k nem

akadilyozhatja a jrlrmti- 6s gyalogosforgalmat 6s elhelyez6se, egydbk6nt sem jirhat baleset

vagy k6rok ozis v esz6ly6nek e16id6z6s6vel.

(5) Az ingatlanhasznalo koteles gondoskodni a gytijt6ed6ny tisztdntartirs6r6l,

fertotlenit6sdr5l, rendeltet6sszerti haszn6lat6r6l 6s kdrnyezetdnek tiszt6ntartas6r6l. Ha a

gyrijtoeddnyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely a gytijt6ed6nyben

dsszetcimcir<iddtt vagy befagyott yagy, a benne l6v6 hullad6kot rigy 6sszepr6selt6k, hogy emiatt

a gyrijtoed6nyt nem lehet kitiriteni, az ingatlanhasznii6 koteles a visszamaradt hullad6kot

kiiiriteni, a gyrijtoed6nyt haszn6lhat6vrl tenni.

9. $ (1) Az Onkorminyzat illtal haszn6lt biztositott gytijtoed6ny rendeltet6stol elter6

hasznitlta miatt keletkezett k6rt az ingatlanhaszn6l6 kdteles az Onkorm6nyzatnak
halad6ktalanul bej elenteni, adott esetben megtdriteni..

(2) Amennyiben az ingatlanhasznil6 sqat maga 6ltal megv6srlrolt hullad6kt6rol6t alkalmaz,

de a hullad6kt6rol6 a gdpi tirit6sre alkalmas, a K<izszolgilltat6 a szolgiitat6st elvdgzi,

dijszimlilz6s azonban az ingatlanhaszn6l6 6ltal alkalmazott hullad6kt6rol6hozlegkozelebb 6116

felaj6nlott 70 vagy 120 literes gyrijtoeddny m6ret alapjitn tort6nik.

10. $ (l) Az ingatlanhaszn6l6 szemdly6ben 6s az alkalmazott tirol6ed6ny adataiban

bekdvetkezett viltozitst a Krizszolg6ltat6nak 15 napon beliil ir6sban be kell jelenteni. A
villtozits bejelent6s6nek elmulasztisa eset6n a bejelentds megtdrt6nt6t koveto h6nap 1. napj6ig

a Kozszolg6ltatrisi dijat a korrlbbi ingatlanhaszn6l6 kciteles megfizetni.

11. $ (1) Sztineteltetheto a szolgiitatits ig6nybevdtele - akozszolgriltatris ig6nybev6tel6re

egesz 6vben kcitelezett ingatlanhasznill6 szdmdra - a bejelent6st6l sz6mitott legfeljebb I 6v

idotartamra, ha a t6rol6ed6nyt egyedtil haszn6l6, ir6sbeli kcizszolg6ltatiisi szerz6dessel

rendelkezo ingatlanhasznill6 ket napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem haszn6lja, 6s

az i.iresedds vilrhat6 id6tartamiit - legkdsobb a sziineteltet6s megkezd6sdt megeloziS 8

munkanappal bezirrolag - a K6zszolg6ltat6 reszere fr6sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l

vagy e-mail form6j6ban bejelenti a Ktizszolg6ltat6nak.

(2) A bejelent6s megtdtel6re csak a K<izszolg6ltat6val szerzodeses viszonyban 6116, vagy a

meghatalmazott j ogosult.

(3) Az ingatlan tovrlbbi lakatlans6ga eset6n a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8

nappal a sziineteltet6s lejdrta el6tt - ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail
form6j 6ban megismetelheto.

(4) A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalm6t a Kozszolgiltato ellen6rizni jogosult. A
sziineteltet6s jogszertitlen ig6nybevdtele eset6n a Krjzszolgiltat6 jogosult a sztineteltet6st

visszavonni.

(5) Ha az ingatlan a sztineteltetdsi id6tartam lejirta elott rijb6l lakottd v6lik, annak tenydt a

Kdzszolg6ltat6val szerzod<itt f6l, vagy meghatalmazottja koteles legal6bb 3 nappal kor6bban a

Kozszolg6ltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, levdl vagy e-mail form6jriban
bejelenteni.
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12. $ A kcizszolg6ltatdsi szerzod6sben meg kell hatirozni:
a) a szerzodo felek megnevez6s6t, azonosit6 adatait,

b) a szerzod6s t6rgy6t.

c) a kozszol g5ltat6s idotartam6t,

d) a teljesit6s hely6t,

e) a gytijtoed6nyek tipus6t es darabsztrmit,

f) a begyrijt6sre vonatkozo szabiiyokat,
g) a felek jogait 6s k<itelezetts6geit.

h) a kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s6nak m6dj6t,

r) a szer zo d6 s me g sztinesdnek, fe lmondris 6nak felt6teleit.

8. A szem6lyes adatok kezel6sre vonatkoz6 rendelkez6sek

13. $ (l) A hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatrls igdnybevdtel6re kriteles
ingatlantulajdonosokrSl a kiizszolg6ltat6 nyilvrintart6st vezet az azonosititsirhoz sziiks6ges
adatok feltiintet6s6vel.

(2) A kdzszolgtlltato a szem6lyes adat kezelese sor6n kdteles az informdci6s cinrendelkezdsi
jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. tcirv6ny rendelkez6seinek
megfelel6en elj6rni.

(3) Az adatkezel6s c6lja a kozszolg6ltat6ssal osszefliggoen az ingatlantulajdonos
szem6ly6nek meg6llapitirsithoz, akozszolg6ltat6si dij behajt6sithoz sziiksdges 6s arra alkalmas
adatb 6zis I 6treho z6sa 6 s mrikcidtet6se.

(4) A kozszolgdltat6 az ingatlantulajdonos szem6lyes adatait - az adatok tiirol6sa kiv6tel6vel

- a szerzoddses viszony ldtrejdttdtol annak megszfin6s6ig, dijh6tral6k eset6n a tartozds
fenn6ll6s5ig kezelheti. A jogviszony megsziin6s6t krivet6en a kezelt adatokat kciteles
megsemmisiteni.

(5) A kozszolg1,ltat6 a feladat6nak ell6t6sa 6rdek6ben nyilvrintartott adatokat - a behajt6sra
jogosult ad6hat6s6gon kiviil - harmadik f6lnek nem adhatja ki.

9. A kdzszolg6ltat6s dij a

14. $ (1) A Kdzszolgiiltat6 az iitala alkalmazott hulladdkgazd6lkodrisi dijr6l sz6l6
ti$lkoztatirst ktiteles a helyben szok6sos m6don kozzdtenni.

(2) A Kdzszolgriltat6 koteles a kdzszolgriltat6si tev6kenys6ge sor6n, a kiszitmlivott
szolgiitatirs i dlj ak be szed6 s6ro I te lj e s kdnien gondo skodni.

(3) A Kdzszolgiitat6 a Ptk.-ban meghat6rozott m6rt6kri k6sedelmi kamatot jogosult
felsz5mitani a kozszolg6ltatrlsi dijfizet6s6t k6sedelmesen teljesito ingatlanhaszniioval szemben.

(4) Az ingatlanhaszniiot terhelo kozszolgiitat6si dij h6tral6ka ad6k m6dj6ra behajthat6
kdztartozirs. A dijh6traldk behajt6s5nak elj6r5si szabiiyait a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny 52. $-a szabilyozza.

10. Az avar 6s kerti hullad6kok nyfltt6ri 6get6se

15. $ (1) Avart 6s kerti hullad6kot - vas6rnap kivdtel6vel - naponta 8.oo 6r6t6l l9.oo 6r6ig

http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eMeg9ed0dr5 eo2dt I ee6e...

7. Akiizszolgrlltat6si szerzodes egyes tartalmi elemei
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szabad nyilt t6rben 6getni.

(2) Avart 6s kerti hullad6kot csak j6l kialakitott tizrak6 helyen szabad 6getni igy,hogy azaz

emberi eg6szs6get es a krirnye zetet ne k6rositsa, es az egetes h6sug6rz6sa k6rt ne okozzon.

(3) Az dgetendo kerti hullad6k nem tartalmazhat m6s kommun6lis, illetve ipari eredetti

hullad6kot (pl. PVC, vesz6lyes hullad6k).

(4) A szabadban ttizet gyrijtani, tiizeloberendez6st haszn6lni csak rigy lehet, hogy az a
k<irnyezet6re tiz- vagy robban6svesz6lyt ne jelentsen.

(5) A szabadban atizet 6s iizemeltetett tiizel6berendez6st 6rizetleni.il hagyni nem szabad, s

veszdly eset6n, vagy ha arra szi.iks6g nincs, atijzet azonnal el kell oltani.

(6) A ti.izel6s, a ti.izeloberendez6s haszniilat6nak szinhely6n olyan eszkozdket 6s

felszerel6seket kell k6szenl6tbe helyezni, amelyekkel a tiz terjedese megakad6lyozhato,

illetoleg a triz elolthat6.

(7) A kerti hullad6k elsz6llitdsira a szervezett 6s meghirdet6sre keriilo lomtalanitrlsi akci6 is

ig6nybe veheto.

(8) A hat6s ilgrlag elrendelt 6ltal6nos ttizrak6si tilalom al6l a rendelet nem ad felment6st.

(9) Ailati tetemek, rlllati hulladdkok 6get6se tilos.

III. Fejezet

ll. Zar6 rendelkez6sek

16. $ (1) Ez a rendelet a kihirdet6sdt koveto napon l6p hat6lyba.

(2)Hatiiyittveszti az ll20O3.(11.26.) onkorm6nyzati rendelet a telepiil6si szil6rd hulladdkra, a

kriztisztas6gr6l 6s annak k<itelez6 ig6nybev6teldrol.
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