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rendelete
Hat6lyos:2016-07-01 -t6l
Sumony Kdzs6gi 6nkormrlnyzat K6pvisel<i-testiiletenek 9/2016.(VI.30.) dnkormrinyzati
rendelete
Az dnkorm6Lnyzati hullad6kgazd6lkoddsi kdzfeladatr6l

Sumony Kdzs6gi dnkormiiLnyzat Kepvisel6-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
t<irv6ny 88.$ (4) bekezd6se a)-b) 6s d) pontj6ban meghatriLro zott felhalalmazis alapjin, az
Alapt<irv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontj6ban, Magyarorszdg helyi rinkormiinyzatair6l sz6l6
2011.6viCLXXXX. tv. l3.g (1) bekezdbs 19. pontj6ban, a hullad6kr6l sz6l6 2012.,6vi
CLXXXV. t6rv6ny 34. $ (8) bekezd6s6ben, 35. $-riban, 39. $ (2) bekezdes6ben meghatarozott
feladatk<ireben elj6rva a kdvetkez6ket rendeli el:

Bevezet6 rendelkez6s

1.S

A k6pvisel6-testiilet annak €rdek6ben, hogy a jogszab6lyokban meghatiirozott dnkorm6nyzati
hullad6kgazdrilkod6si k<izfeladatait a korszeni kdmyezetv6delem k6vetelmenyei szerint
teljesitse, 6rv6nyesiteni kivr{nja a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rvenyben (a
tov6bbiakban: Ht.) rdgzitett elveket, 6s a jelen rendeletben foglaltak szerint teleptil6si
hullad6k kezel6s6re k6telez6en ell6tand6 6s ig6nybe veend6 <inkormanyzati
hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ot v 6gez.

A rendelet hatilya

2.S

A rendelet t6rgyi hatdlya a kdzszolgriltat6 sz6llit6 eszkdzehez rendszeresitett
gytijt6ed6nyben, vagy egy6b m6don, a k6zteriileten vagy ingatlanon gyiijt6tt 6s a

krizszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepiil6si hullad6k 6tv6tel6vel, gyujt6s6vel,

sz6llit6sdval 6s elhelyez6s6vel 6sszefiigg6 tinkormrlnyzati hulladekgazd6lkod6si
k6zfeladat teljes kiirere terjed ki.

A rendelet tertileti hatilya Sumony telepi.il6s klzigazgatisi teriilet6re terjed ki.

A rendelet szem6lyi hat6lya kiterjed a telepiildsi hullad6k etv6tel6re, gyiijt6s6re,

szhllitlsira 6s kezel6s6re ir6nyul6 <inkormdnyzati hullad6kgazdrilkod6si k<izfeladatot

ell6t6 szolg6ltat6ra, valamint Sumony telepiil6s teriilet6n a szolg6ltat6st ig6nybevev6
ingatlanok azon tulajdonosaira, vagyonkezel6j6re vagy egy6b jogcimen haszn6l6ra (a

tov6bbiakban: ingatlantulajdonos), ahol a telepi.ilesi hulladek keletkezik.

A kdzfeladat ell6t6s6nak rendje 6s m6dja

3.S

1. A k6pviselo-testiilet jelen rendeletben foglaltak szerint dnkorm6nyzati
hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladatot; igy a telepiil6si hulladek rendszeres gy[ijt6s6t,

l.

l.

1



elszillit6s6t, kezel6set - k6zszolg6ltat6si szerz6d6s alapjrin - k6zszolgriltat6 ttjan latja
el.

I . A telepiil6si hullad6k elsz6llit6sr{r6l es drtalmatlanit6s c6lj6b6l t6rten6 elhelyez6s6rol -

e rendeletben szab6lyozott m6don - az ingatlantulajdonos a szolgiiltatris ig6nybevdtele
ritjri.n k6teles gondoskodni.

A k6zszolgiltat6 megnevez6se

4.S

A 3.$ (1) bekezd6sben meghatiirozott dnkormiinyzati hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat
ell6tdsiihoz kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolgriltatast a Del-Duntintuli Kommunrilis
Szolg6ltat6 Nonprofit Korlatolt Felel6ss6gii T6rsasrig (7632 P6cs, Sikl6si itt 52.) (a
tovribbiakban : kd zszol gAltat6) v 6gzi.

A k6zszolg6ltat6 jogai 6s kStelezetts6gei

s.s

L A kdzszolg6ltat6 az dnkormifuryzati hullad6kgazd6lkodrisi k6zfeladat ell6t6srihoz
kapcsol6d6 hull ad6kgazditlkoddsi k6zszolg6ltatrist az iinkormanyzzttal 6s a
gazd6lkod6 szervezettel a 8.$ szerinti tartalommal kdtdtt szerz6d6s, aHt., az Orszitgos
Hullad6kgazd6lkodiisi K6zszolg6ltatrisi Terv, valamint e rendeletben foglaltak szerint
kdteles ell6tni.

I . A telepiil6si hullad6k dsszegyiijtdse, elsz6llitSsa hetente egy alkalommal tdrt6nik a
k6zszolgii,ltat6 dltal el6re meghatirozott id6pontban.

A gazd6lkod6 szervezetekre az 6ltaluk k6tdtt egyedi szerzbdbsben foglaltak az
ir6nyad6k.

1. A kdzszolg6ltat6 6vente egy alkalommal kdteles lomtalanitrisi akci6t szeryezni az
<inkormiinyzattal elSzetesen egyedetett es a helyben szokisos m6don kdzz5tett
id6pontban.

1 . A telepiil6si hullad6k gyujtese 6s szillit6sa kizrir6lag az e c6ka szolgdl6
sz6llit6jrlrmiivel v6gezhet6, melynek soriin a krizszolg6ltat6nak gondoskodni kell
arr6l, hogy a hullad6k - a gyujt6ed6nynek a sz6llit6j6rmribe tdrt6n6 tirit6sekor,
illet6leg a sz6llit6s folyamrin - ne sz6r6dhasson el, a kdrnyezetet te szeinyezze.

l. Az iirit6sb6l vagy sz6llit6sb6l ered6 szennyez6d6s eset6n a kd zszalg|ltat6 a hullad6k
eltakarit6s6r6l, a teriiletszennyez6d6s megsztintet6s6r6l, valamint az eredeti kdmyezeti
6llapot helyre6llitrisrir6l halad6ktalanul kdteles gondoskodni.

1. Amennyiben a kijeltilt napon - briLrmely okb6l - a szrillitris elmarad, a k<izszolg6ltat6 a
szdllit6st a krivetkez6 munkanapon k6teles p6tolni.

1 . A k6zszolg6ltat6 jogosult a teleptil6si hultad6k elszrilliti6s6t megtagadni, ha:



o meg6llapithat6, hogy a gffit6ed6nyben kihelyezett hullad6k az iirites, vagy a
szrillitris sorin a sz6llit6st v6gzo szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben,
eg6szs6g6ben, tovribbii a sz6llit6j6rmiiben, annak berendezds6ben k6rt okozhat
vagy a hasznosit6s, illetve a kezel6s sordn veszelyeztetheti a k6myezetet,

o ha a kihelyezett gyiijt<ied6ny m6rgez<i, robban6, foly6kony, vesz6lyes, vagy
olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiilesi hullad€kkal egyltt nem gyiijthet6,
nem sz6llithat6, nem iirtalmatlanithat6 6s nem min<isiil telepiil6si hulladeknak.

1 . A k<izszo1g6ltat6 k<iteles a gyiijtoed6ny kiiiLrit6s6t kim6letesen az elvirhat6
gondoss6ggal vbgezni.

1 . A gyrijt6ed6nyben okozott kri,r't a kdzszolg6ltat6 t6rit6smentesen k6teles kijavitani, ha
a karokoz6s neki felr6hat6 okb6l k6vetkezett be. A k6zszolg6ltat6 kdteles az ebb<il
ered6 karbantart6si munka 6s javitris id6tartamrira helyettesit6 g1.rijt6ed6nl
biztositani.

l. Ha a kdrokozis nern r6hat6 fel a kdzszolgdltat6nak, a hasmi{lhatatlann6 v6lt
gyijt6ed6ny javitdsa, p6tkisa, vagy cser6je az ingatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

6.S

1 . Az ingatlantulajdonos kdteles az ingatlaniin keletkez6 telepiil6si hullad6kot
o a legkisebb m6rt6ktire szoritani;
o az elsz6llitrisra val6 ritv6telig gyrijteni, t6rolni, ennek sor6n megfelel6

gondoss6ggal elj6mi annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k mdsok 6letet, testi
eps6g6t, eg6szs6get 6s a j6 k6myezetet ne vesz6lyeztesse, a term6szetes 6s

6pitett kdmyezetet ne szennyezze, a nciv6ny-6s 6llatvil6got ne k6rositsa, a
kdzrendet 6s k6zbiztons6got ne zayarja,

o az elsziilit s napjan - reggel - az ingatlan el6tti ritszakasz melletti kdzteriiletre
kihelyezni oly m6don, hogy az a krizleked6s biaons6g6t ne vesz6lyeztesse, a

k6zteriiletet ne szennyezze, abban k6rt ne tegyen.

I . Az ingatlantulajdonos kdteles az ingatlanrin keletkez6 teleptil6si hullad6k kezel6s6re
az onkorminyzat 6ltal szervezett k6zfeladat ell6t6st igdnybe venni.

1. A hullad6k kdzteriileten t<irt6n6 trirolisa, illetve elhelyez6se tilos 5.$ (2) bekezd6sben
foglaltakon kiviili id6pontban, kiv6ve a lomtalanitas idripontjSban.

1 . Az elsziilitbsra vrir6 hullad6kot csak a kozszolgiitatb szillit6eszklz5hez
rendszeresitett gyrijt6ed6nyben, az ad meghalad6 mennyis6get mrianyagzsiikban lehet
kihelyezni.

I . A (4) bekezd6sben foglalt el6ir6sokt6l elt6rden kihelyezett hullad6k elszrillitrisrit a

ko zszolglltatd megtagadhatj a.

1 . Az dnkormtinyzat 6ltal k6zpontilag beszerzett 6s ingyenesen a lakoss6g rendelkez6sdre
bocsdtott 120 literes szabvriny gyiijtoeddnyek tiszt6ntart6s6r6l, fert6tleniteserdl,
rillagrinak meg6vrls6r6l a haszn6l6 kdteles gondoskodni.



7.$

1. A kdzteriileten az iirit6s c6ljdb6l kihelyezett gyttjto edenyben l6v6 telepiil6si
hullad6kot vdlogatni, k6zteriiletre kisz6mi, valamint mrlsnak a gyiijt<ied6nyebe - annak
enged6lye n6lkiil - hullad6kot elhelyezni tilos.

l. Tilos a gyfljt6ed6nybe foly6kony, mflrgezo, tiiz-6s robbandsvesz6lyes anyagot, rlllati
tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely a kozszolgAltat st v6gzo
szem6lyek 6let6t, testi 6ps6g6t, egeszs6g6t vesz6lyezteti, a szrlllit6 jriLrmiiben vagy
berendezes6ben kart okoz.

Az Snkormr{nyzati hullad6kgazddlkoddsi kiizfeladat ell6t6s{ra vonatkozr6 szerz6d6s
egres tartalmi elemei

8.S

Az dnkormrl,nyzal vagy gazdiikod6 szervezet 6s a k<izszolgdltat6 k6z6tti szerztid6snek
tartalmaznia kell:

. a szerz6db felek megnevez6s6t, azonosit6 adatait,

. a k6zszolgriltat6s ig6nybev6tel6nek id5tartam6t,

. az 6nkormrlnyzat hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat szeryezelt 6s rendszeres
elv6gzes6re ir6nyul6 k6telezetts6g vrillalis6t,

. az iirit6s gyakoris6g6t, valamint id6pontj6t,

. a szolgiltat6si dij meg6llapitdsanak alapj6t (a gyujt6 edeny egyszeri tirit6se, illetve az
elszallit:isra 6Wett hullad6k t6rfogat szerinti meghatiirozrisa), az abban bekiivetkez6
viiltoz6sokkal kapcsolatos bejelent6si k6telezetts6get,

. a szerz6desm6dositrlsanak, felmondiisrinak felt6teleit.

A kiizszolgdltatis dija

e.s

1 . Az 6nkormanyzatihulladbkgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6srihoz kapcsol6d6
hulladekgazdrilkodasi k6zszolgdltat6s ig6nybev6tel6ert az ingatlantulajdonos a

Koordinril6 szerv r6sz6re k6zszolgriltatrisi dijat k6teles fizetni.

1. A kdzszolgiltat6si dijat a Koordin6l6 szerv eltal ki6llitott szimla k6zhezttatel't
k6vetrien, a sz6ml6ban felti.intetett fizet6si hat6rid6ig kell kiegyenliteni.

1. Ha az ingatlantulajdonos a jogszenien megrillapitott 6s kiszfunliaott dijat nem fizeti
meg 6s dijh6tral6ka keletkezik, akkor a Koordin6l6 szerv a 30 napon beli.il kiild6tt
fizet6si felsz6lit6s6rt jogosult az adminisztrrici6s dijat kiszrirnlizni az
ingatlantulajdonos r6sz6re. Ha a sz6mla kiegyenlit6s6re a felsz6litris d6tum6t kdvet6en
keriil sor, a befizetett 6sszeg el6szdr az adminisztr6ci6s dijjal szemben keriil
elsz6mol6sra, a fennmarad6 dsszeggel pedig a krizszolg6ltatrisi dijhAtral6kot csiikkenti
a Koordin6l6 szerv.

l. Az egys6gnyi dijt6tel a gyfjt<ied6nyben elsz6llitrisra 6wett hullad6k - gyiijt6ed6nyhez
igazod6 t6rfogata szerint meghat rozotl - egyszeri firit6s havi dija.



1 . Term6szetes szem6lyek eset6ben a kizszolg{ltathsi dij megfizet6s 6t az d*orm|nyzat
6tvrlllalja.

10.$

1 . Az ingatlan rij tulajdonosa - tulajdonos v6ltoz6s eset6n - a viltozitst l5 napon beliil
kdteles a k6z6s hivatalban inlsban bejelenteni.

1. Sziineteltethet6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s igenybev6tele azokon az
ingatlanokon, amelyeken folyamatosan, legal6bb 90 napig senki sem tart6zkodik, 6s

hullad6k nem keletkezik.

1 . Az ingatlantulajdonos a sziineteltet6sre vonatkoz6 igeny6t k6teles inisban bejelenteni a

kdz6s hivatalba" a sziineteltetes kezd6 id6ponda ekitt, legal6bb 30 nappal.

l1.s

A lomtalanit6s szab6lyai

1. A lomtalanitiis megszervez6s6r6l 6s lebonyolitds6r6l a krizszolgriltat6 6vi egy
alkalommal - kiil6n dij felsziimitrisa - n6lkiil gondoskodik.

I . A telepiil6si hullad6kot az ingatlantulajdonos a k6zszolgdltat6 riltal el6zetesen
megjeldlt id6pontban - a 6.9 (l) bekezd6s c) pontj6ban foglalt el6ir6soknak
megfelel<ien - helyezheti ki.

12.$

Elkiiliinitett hullad6kgnffjt6sre vonatkozri szabilyok

1. A telepiil6s ki)zigazgatisi teriilet6n alkalmazott szelektiv hullad6kgytijt6si m6dok:
o hullad6kgyrijt6 szigeteken v6gzett szelektiv gyfijt6s:

. Sumony 2/4fus2

. Sumony 0167 /17 hrsz.
2. akozszolgitltat6 riltal hazhoz men<i szelektiv hulladdkgyiijt6s.

1 . A hulladekgyijtS szigetek papir-, mfianyag- 6s tiveghullad6k elhelyez6s6re
alkalmasak.

1 . A kont6nerbe csak az azon megjeldlt hullad6kfajta helyezheto el.

1 . A kont6nerek k6myezet6ben hullad6k elhelyezese tilos.

I . A hivfioz men6 szelektiv hullad6kgyfljt6s soren az ingatlantulajdonos a telepiil6si
hullad6k rtsz6tktpezo elkiil6nitetten gyiijt6tt hulladekot attetsz6 zsakban gyiijti.

l. Az elkiil6nitetten gyfljtdtt, rijrahasmosithat6 hullad6k:

a) papir,



b) miianyag,

c) f6m.

Zir6 rendelkez6sek

13.$

(l) E rendelet 2016. jtlius 1. napjan lep hat6lyba.

(2) Hat,ilyft veszti a hullad6kkezel6si k6zszolg6ltatrisr6l sz6l6 1312013. (XII.23.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdeteser6l a jegyzo gondoskodik.

Sumony, 2016. jrinius 28.

Ors6s J6zsef

pol96rmester

Kihirdetve: 2016. junius 30.

Be6Lk Laura

jegyzo

Beiii< Laura

jegyzo


