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S omo gyvis z16 Kozse gi Onkormrinyzat
rendelete

az cinkorminyzati hulladdkgazd6lkod6si k<izfeladatok ell6t6srir6l, valamint akoilisztas6g helyi
szabrilyai16l

Somo gyviszki Kiizs6gi Onkormi nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
12 12016.(XI.30.) iinkormdnyzat rendelete

az iinkorminyzati hullad6kgazdrilkoddsi kiizfeladatok ettritrisd16l, valamint
a kilztisztasr[g helyi szabr{lyair6l

Somogyviszl6 Kdzs6gi Onkorm6nyzat Kdpvisel6testiilete az Alaptcirvdny 32. cikk (l)
bekezd6se a) pontj6ban 6s Magyarorszirg helyi 6nkorminyzatair6l sz6l6 2}ll.6vi CLXXXIX.
ttirv6ny 13.$ (l) bekezd6s 19. pontja szerinti feladatk<ir6ben elj6rva a hullad6kr6l sz6l6 2012.
6vi CLXXXV. t6rv6ny (tovdbbiakban: Ht.) 35.$-6ban 6s a 88. g (4) bekezd6s a)-d) pontjdban
kapott felhatalmaz6s alapj6n eljirvaa krivetkezoket rendeli el:

l. A rendelet c6lja, hatdlya
I '$ (l) Somogyviszl6 Kcizs6gi Onkorm6nyzat a rendeletben foglaltak szerint

6nkorm6nyzati hulladdkgazd6lkod6si krizfeladat ell6trist szeryez a telepiildsi hullad6k
rendszeres 6tvdteldre, gytijt6sdre, szilllitAshra, tdrol6s6ra. kezel6s6re, artalmatlanitirsfura 6s ezen
tev6kenys6gek elkit6siir6l k<itelez6 helyi kozszolgiitat6s ritj6n gondoskodik.

(2) A rendelet teriileti hatiiya Somogyvisz16kozsegkiizigazgat6si tertilet6re terjed ki.
(3) A rendelet szemdlyi hatillya Somogyvisz16 kdzsegkozigazgattisi teriiletdn beli.il minden

ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelore 6s haszn6l6ra (tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznitl6), valamint a kdzs6g teri.iletdn teleptil6si hulladek gytijt6sdt, sz6llitiisrit ds
iirtalmatlan itirsit v e gzore kiterj ed.

(4) Somogyviszl6 kdzsdg kdzigazgatdsi tertilet6n a teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos
ktiteleztl helyi k<izszolgiiltat6s teljesit6sdre jogosult k<izszolgiiltat6 ,,D61-Kom" D6l-Duniintrili
Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl5tolt Felel6ssdgti Trirsasrig (a toviibbiakban:
Krizszolg6ltat6.

2. Ertelmez6 rendelkez6sek
2.$ Az e rendeletben haszniilt fogalmakat a Ht. ds vdgrehajt6si rendeletei szerinti tartalommal

kell alkalm azni, lrtelmezni.

3. A kiizszolgfltatds ig6nybev6tel6nek mridja 6s felt6telei
3. $ (l) A telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6 hulladdkgazdillkoditsi kozszolgriltat6s

igdnybevdteldre vonatkozo szerzod6ses jogviszony kezdo idopontj6nak azt a napot kell
tekinteni, amelyen az ingatlanhasznill6 a hullad6kgazdiilkod6si kdzszolg6ltatiis igdnybevetel6re
kcitelezett6 v6lt.

(2) Ha jogszab6ly, vagy jogeros bir6siigi, vagy hat6s6gi hatrirozat eltdroen nem
rendelkezik, az (7) bekezd6s szerinti kezdo idopont:

a) tulajdonos eset6ben a tulajdonjog jogeros ingatlan-nyilv6ntart6sba tort6n6
bejegyz6s6nek napja;

b) birtoko s esetdben az ingatlan birtokbav6teldnek napj a;

c) vagyonkezelo eset6ben a vagyonkezelSi szerzi5d6s szerinti birtokbav6tel napja;
d) haszn6l6 eset6ben azingatlant6nyleges haszniiatinak elso napja.
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4. A telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s szr{llitdsSra

vonatkoz6 szabrilyok

4.$ (1) Az ingatlanhasznall koteles a Kdzszolg6,ltat6 6ltal nyrijtott k<izszolgiltatilst a

telepiil6si hullad6k vonatkoz6s6ban hetente egy alkalommal - a Kozszolgiitato iital
megjel6lt

idopontban - ig6nybe venni.

(2) Azingatlanhasznii6 ateleptil6si hullad6k gytijt6s6re, illetve elsz6llit6sara a

KozszolgSltat6 6ltal rendszeresitett 6rvdnyes szabv6ny szerinti gytijtoeddnyek valamelyik6t

k6teles ig6nybe venni, 6s kizar6lag azt haszn6lni. A kozszolgiitat6 5ltal rendszerbe 6llitott

gytijt6ed6nyek 60 literes, S0 titer, 110 liter tirtartalmriak lehetnek. A 60 literes gyrijt6ed6nyt

csak a lak6ingatlant egyedtil 6s 6letvitelszenien haszniio term6szetes szem6ly jogosult

haszn6lni a jegyzo riltal kiadottigazolls alapj6n.

(3) A telepiil6si hulladdkra vonatk oz6 kozszolg6ltat6s ig6nybevdteldre kcltelezettd vilt
ingatlanhas znii6t a Kdzszolg iitat6 kriteles bizonyithat6 m6don iriisban t6jdkoztatni a

kozszolg6ltat6s l6nyeges felt6teleirol. A Kozszol giitat6 a tdiekoztat6si k<jtelezettsdg6nek

saj6t

internetes honlapjSn kereszttil is eleget tehet.

(4) A rendszeresitett gyujtoed6nyek beszerzdse, tisztitilsa, fertotlenit6se, javit6sa, p6tl6sa

AZ

ingatlanhaszn6l6 k<iteless6ge.

(5) Az ingatlanhas zn5l6 alegkisebb rendszeresitett tirtartalmri gytijtoeddnyn6l kisebb

urtartalmri ed6nyt nem haszniihat, illetve nem 6llithat rendszerbe.

5. $ (1) Az ingatlanhaszn6l6 kotelezetts6ge, hogy az ingatlanon keletkezo telepiil6si

hullad6kot- ktildncis tekintettel a hat6kony hasznosit6sra, feldolgozasra, illetve a kornyezetbar6t

6rtalmatlanit6sra - az elszitllit6sra val6 6tvetelig az ingatlan6n gyiijtse, illetve azt megfelelo

gytij toed6nyben tdrolj a.

(2) Azingatlanhaszn6l6 k<iteles a gyiijtoedenyt a hulladek elsz6llit6sa c6lj6b6l a

Kdzszolg6ltat6 6ltal megf eltilt idoben, kdzteriileten, a gytijtdst vegzo g6pj6rmrivel

megkozelitheto 6s iirit6sre alkalmas helyen elhelyemi. A kihelyezett fedeles gyrijt5ed6ny

fedel6nek - a kcizteri.ilet szennyezds6nek elkertil6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lenni.

A gyrijtoed6ny nem akad6lyozhatja aj6rmu- 6s gyalogos forgalmat 6s elhelyez6se egy6bk6nt

sem j6rhat baleset vagy karokozds veszely6nek eloid6z6s6vel, vagy m6sok j6 kdzerzetdnek a

megzavarits6val.

(3) A telepiil6si hullad6k gytijt6se, t6rol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a

hullad6k sem azingatlanon, sem a koztertileten, sem a sziilit6j6rmribe val6 tirit6skor ne

sz6r6djon szet, egyeb m6don kornyezetterhel6st ne idezzen elo.

(4) Nem szabad a gytijt6eddnyben vesz6lyes hullad6kot, vagy egy6b olyan anyagot

elhelyezni telepi.il6si hullad6kk6nt, amely veszelyezteti a gytijt6ssel 6s szrillit6ssal

foglalkoz6k vagy m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t vagy eg6szs6g6t'

(5) A gytijtoed6nyt a gytijt6si 6s sz6llit6si napok kiv6tel6vel

a) azingatlanon beltil kell elhelyezni 6s t5rolni;

b) kozteriileten csak kcizteriilet-haszn6lati enged6ly alapj6n lehet elhelyezni.

6. $ Az az ingatlanhaszn6l6, akinek e rendelet szerinti teleptil6si hulladdkakeletkezik, de

az ingatlana egyidejtileg gazdiikod6 szervezet cegnyilv6ntart6sban beiegyzett szdkhelydtil,

telephely6til vagy fioktelepdtil is szolg6l, kciteles a telepi.il6si hullad6kitt a gazd6lkodo

szeryezetnek az ingatlanon folytatott gazdasdgi tev6kenys6ge sor6n keletkezett telepiildsi
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hulladdkhoz hasonl6 hullad6k6t6l elktilijnitetten gytijteni, 6s kdteles a kdzszolgSltat6st e

rendelet szerint mind a magiinszem6lynek, mind a gazdalkod6 szervezetnek ktil<in-kiilon
igdnybe venni.

7. $ (l) A helyi kozszolgSltatiis l6nyeges felt6teleiben tervezett vdltoztisokr6l a
KdzszolgSltato az ingatlanhasznii6t - a viitozirst megelozoen legal6bb 7 nappal kor6bban -
iriisban 6rtesiteni kdteles. irSsbeli 6rtesit6s a megadott e-mail cimre kiilddtt elektronikus lev6l
is. Emellett ezt az 6rtesit6s6t aKozszolgiitatl az intemetes honlapj6n kereszttil is kdzz6teszi.

(2) A Kozszolgiitato akozszolgSltatilssal <isszeftiggo tev6kenysdg6t mindenkor a

vonatkoz6 hatrilyos jogszabrilyi eloir6sokban foglalt mtiszaki, kdzegdszsdgtigyi 6s egy6b
felteteleknek megfelel6en k<iteles ell6tni.

8. $ A K<izszolg6ltat6 a hulladdkgazdrilkod6si kozszolgiitat6s k<ir6be tartoz6 hullad6k
kezel6s6rol a hullad6k hullad6kkezellnektcirt6no :ltadrisa rid6n gondoskodik.

5. Elkiiliinitett hullad6kgytijt6s
9.$ (1) Somogyviszl6 ktizs6g kozigazgatdsi teri.ilet6n az Onkorm6nyzat a

Kdzszolg6ltat6val egyiittmrikddve elktil<initett hulladdkgyrijt6si (tov6bbiakban: szelektiv
hullad6kgyrij t6s) kozszolgdltatiist szervez 6s tart fenn.

10.$ (1) A szelektiv gytijt<lkontdnerekbe csak az azokon felttintetett tartajn
hullad6k keri.ilhet, tilos benniik rendeltet6stol eltdro, kcirnyezetre vagy emberi eg6szs6gre

6rtalmas, vagy a gyrijtoj6rmtivet rong6l6 hullad6kot elhelyezni.

hulladdkgyiijt6 pontra, hullad6kgyrijto udvarba, 6tv6teli helyre, vagy akozszolg1ltat6s kcjrdbe
tartozo hulladdkot kezelo hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe is szrillfthat6, es ott a jogosultnak
6tadhat6, vagy ktildn gytij toed6nyben e lhelye zheto .

(2) A teleptil6s lakosai reszere igdnybe vehet6 hullad6kudvarr6l a kozszolgtitat6 a helyben
szok6sos m6don 6s honlapj6n titjekoztat6st nyrijt. A nyitva tart6s ren-dj6t, a hulladdkudvarban
gytijtheto egyes hulladdkokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli m6djara 6s a mennyis6gi
korl6tokra vonatkoz6 tajdkonatdst a K<izszolgitltato a honlapj6n 6s a hulladekudvarban
kozzeteszi.

(3) A Kdzszolg6ltat6 a hulladdkudvar tizemeltet6si szabdiyzatirban meghatirozza a
termdszetes szemdly ingatlanhaszniiS iital a hulladdkudvarban elhelyezheto hullad6kok
mennyisdg6t. A term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6 ejog6t csak rigy gyakorolhada, ha a
hullad6kgazdrilkodrisi k<izszolgriltat6si dijat megfi zette.

6. Lomtalanitis
12. $ (1) A nagydarabos telepi.il6si hullad6k (lom) - amely a rendszeresitett

gytijtoed6nyben

mdrete miatt nem helyezhetS el - gytijt6s6rol, sz6llit6s6r6l 6s iirtalommentes elhelyez6sdrol
az Onkormdnyzat a K<izszolgiitat6 bevoniis6val 6vente egy alkalommal lomtalanit6s keretdben
gondoskodik. A k<izszolgilltatiis keret6ben a Kozszolgiitat6 kizarclag a lakossiignill a
hintartdsokban k6pz6dcitt, de a rendszeres hullad6ksziilitixa haszn6latos gytijtoeddnyekben el
nem helyezheto nagydarabos, lom hullad6kot sz6llitja el.

(2) Lomtalanit6s keret6ben kozteriiletre nem helyezhet<i ki:
a) 6pit6si 6s bont6si hullad6k;
b) gumiabroncs hullad6k;
c) g6pjrirmti roncs, vagy termdkk6nt tov6bb nem haszn6lhat6 jirmti
d) az ipar, mezogazdasiig vagy szolgiitatitsi tev6kenys6g sor6n kdpz6d6tt hullad6k;
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e) vesz6lyes hullad6k;

f) hdztartdsokban ke letkezo ve gy e s hull ad6k ;

g) elki.ilcinitetten gytijtdtt papir, mtianyag ds fdm hullad6k;

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

ingatlanhas znitl6nak, hogy az a jarmti- 6s gyalogos forgalmat ne zavarja, a z6ldtertleteket 6s a

novdnyzetet ne k6rositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy k6rokoz6s veszelydnek eloiddz6sdvel.

7. A telepiil6si hullad6khoz kapcsolt6d6 hullad6kgazd6lkodrisi kiizszolgfltatis

sziineteltet6se

13. g (1) Szi.ineteltetheto a telepiildsi hullad6khoz kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si

k6zszolg6ltat6s kotelezo igenybevdtele azokon az ingatlanokon, amelyekben legal6bb 30

napig senki sem tart6zkodik (tidiilok6nt nyilv6ntartott, valamint idolegesen haszn6lt), s emiatt

azokon telepi.il6si hullad6k nem keletkezik.

(2) A hulladdkgazd6lkod6si kcjzszolg6ltat6s szi.ineteltet6se tidtilok6nt nyilvdntartott

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

kdteles 6vente a fennmarad6 6 h6napos idoszakra kdzszolg6ltatrisi dijat fizetni, melynek

m6rt6ke havonta az bllando lakoingatlanok eset6ben meghat6rozott havi diiial egyezik meg.

(3) A kozszolg6ltat6s igdnybev6telenek sziinetel6sdre vonatkoz6 igenyet az ingatlanhaszn6l6

a sziinetel6s kivant kezdo idopontja el6tt legal6bb 30 nappal koteles bejelenteni a

Kozszolgiitatonak.
(4) Ha a sziineteltetds (1) bekezdes szerinti felt6tel6ben viitozts krjvetkezik be, az

ingatlanhas zfii6 aK<izszolg6ltat6nak halad6ktalanul ir6sban kriteles azt bejelenteni, 6s a

kdzszolg6ltat6st a tov6bbiakban ig6nybe venni'

8. A kiizszolgrlttatisi dijfizet6s

14. $ (l) A kozszolg6ltatasi dij megfizet6s6re azaz ingatlanhaszn6l6 k6teles, aki a jelen

rendeletben foglaltak szerint az rinkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat

ig6nybev6tel6re kdteles.

(2) Ak6zszolg6ltat6s ig6nybev6tel66rt az ingatlanhasznilo a Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si

Koordin6l6 6s vagyonk ezelo 2rt. ( tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv ) r6sz6re kdzszolg6ltat6si

dijat kdteles fizetni.

15. $ (1) Az ingatlan tulajdonos6nak viltozdsa eset6n a kozszolg6ltat5s dij6t a

tulajdonosv6lt6s bejelent6se h6napj6nak utols6 napj6ig a r6gi, an$6n pedig az tj
ingatlantulajdonos krjteles fizetni.

9. In gatl ano k, kiizte riiletek tisztin ta rtis a

f O.1 tf l Az Onkorm tnyzatkoteles gondoskodni a kdzteriiletek rendszeres tisztit6s6r6l,

portalanit6s6r6l, a tdli iizemeltet6s megszervez6s6rol (h6eltakarit6s, sikoss6g-mentesit6s), a

hullad6k osszegytijt6s6r6l ds elsz6llit5s6r ol szerzodeses jogviszonyban 6116 szolgitltat6 ritj6n.

(2) AzOnkorm6ny zat a jogszab6lyokban eloirtak alapj6n gondoskodik a kozutak

6llapot6nak feli.ilvizsg6latir6l6s a sztiks6ges javitSsok elv6gz6s6rol, j6rd6k l6tesit6s6rol, az

irttest 6s a jirda kozotti zolds5vban l6vo 6rkok, csapad6kviz-elvezeto rendszerek terv szerinti

kialakit6s616l.

17. $ (1) Az ingatlan tulajdonosa kdteles gondoskodni:

a) az ingatlan elotti jirdaszakasz Qirda hi6ny6ban I m6ter sz6les tertilets6v), valamrnt az

rittestig terjedo k6ztertilet tiszttntartitsdr6l, a nyilt 6rkok folyamatos rendben tart6s6r6l,

tov6bb6 mutargyainak tisztit6s 6rol, a csapaddkviz zavartalan lefoly6sSt akadiiyoz6 anyagok 6s
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hullad6kok eltdvolit6s6r6l ;

b) a lakrisok 6s a nem lakiis celjSra szolg5l6 helyis6gek (kapualj, llpcsohilz, folyos6,
pince, padl6st6r, stb.) valamint udvarok 6s kertek k<irnyezet-eg6szs6giigyi (kriztisztasdgi-,

telepiil6si kcirnyezet tisztasdgi) tisztintartits6r6l, rendszeres takarit6sdr6l, rovar- 6s r6gcsril6-
mentesit6s6rol.

(2) Tilos a csapad6kviz-elvezeto, szikkaszt6 6rkok betemetdse.

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

egdszs6get, szenrryezi a k<irnyezetet 6s rontja arendezett faluk6pet.

18. $ (1)Az ingatlan tulajdonosa t6li id6szakban, havaz6st kcivetoen az ingatlan6t

kozvetleniil hat6rol6 koztertileten l6v6 jarddr6l a havat, jeget haladdktalanul kdteles

eltakaritani, a sikoss6g mentesit6st elv6gezni.

(2) A jdgmentesit6sre homokot, hamut, fiir6szport, koporlisztet kell sz6r6anyagk6nt

haszn6lni. A sz6r6anyagbeszerz6s6rol atisztitntart5sra, sikoss6g-mentesit6sre kcitelezettnek

kell gondoskodnia.

10. ZARO RENDELKEZt'S
19.$(1) Ez a rendelet 2016.december 1. napj6n l6p hat6lyba.

(2) E rendelet hat6lyba l6p6sevel egyidejrileg hatilyat veszti Somogyviszl6 Kcizs6gi

Onkormrlnyzat K6pviselS-testiilet6nek a telepi.il6si szilard hullad6kkal kapcsolatos

kozszolg6ltat6sr6l szol6 212002.(XIL22.) valamint az azt m6dosit6 712005.(X.18.), 1312006.

(XII.2 1 . ), 6 I 2007 .(XII. 3 .) ds a 7 I 20 11 . (XII. I . ) dnkormdny zati rendelete.

Somogyvisz16 2016. november 30.

Szab6 B6la
polgiirmester

Dr. Ratkovics Agnes

allegyzo
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