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A telepiildsi hullad 6kgazd6lko d 6si kozszolghltatSs 16l

Sumony Kozsdgi Onkorm6nyzatKepviselo-testrilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 35.$-ban kapott felhatalmazils 6s az
Alaptcirvdny 32. cikk (2) bekezd6sdben meghat6rozott feladatkordben eljdrva a

kovetkez6ket rendeli el:

Bevezet6 rendelkez6s

1.S

A kdpviselo-testiilet annak 6rdekdben, hogy a jogszab6lyokban meghat6rozott
hulladdkgazd6lkodSsi feladatait a korszeni kornyezetv6delem kdvetelmdnyei
szerint teljesitse, 6rv6nyesiteni kiv6nja a Ht.-ben rogzitett elveket, 6s a jelen

rendeletben foglaltak szerint telepiildsi hulladdk kezeldsdre kotelez6en ell6tand6 6s

i g d nyb e v e en d6 hu I I add kg azdillko dils i kci z s z o I g6ltat6st tart fenn.

A rendelet hatilva

2.$

1 . A rendele t t6r gy t, hat6lya a kcizszolg 6ltat6 sz6llit6 eszkozdhe z r endszeresitett
gytijt6eddnyben, vagy egy6b m6don, a kozteriileten vagy ingatlanon gyijtott
6s a kcizszolg6ltato rendelkezds6re bocs6tott telepi.il6si hullad6k 6wdteldvel,
gytijt6sdvel, sz6llit6s6val 6s elhelyezds6vel osszeftiggo hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolghltat6s teljes kcir6re terjed ki.

2. A rendelet teriileti hatillya Sumony telepril6s kozigazgat6si tertilet6re
(Sumony 6s Csobokapuszta ktilteruleti lakott hely) terjed ki.

3. A rendelet szem6lyi hat6lya kiterjed a telepiil6si hullad6k 6tv6tel6re,
gyrij t6 s 6re, szilllitilsira 6 s kezel6 s 6re ir6nyul6 hull addkg azd6lko d6s i

lt ',(utt ,



kozszolg6ltat6st el\6t6 szolgilltat6ra, valamint a Sumony telepiil6s ter0letdn a

szolgdltat6st igdnybevev6 ingatlanok azon tulajdonosaira, vagyonkezelljere
vagy egy6b jogcimen hasznillora (a tov6bbiakban: ingatlantulajdonos), ahol a
teleptil6si hulladdk keletkezik.

A kiizszolgdltatds ell6t6s6nak rendje 6s m6dja

3.$

l. A k6pvisel6-testiiletjelen rendeletben foglaltak szerint hulladdkgazd6lkod6si
kozszolgilltatdst tart fenn ds a teleptildsi hulladdk rendszeres gyiiJt6s6t,
elsz6llit6s6t,kezel6s6t - kozszolgilltatdsi szerz6d6s alapj6n - k-cizizotg illtato
fd6n l6tja eI.

2. A teleptil6si hulladdk elsz6llit6s6r6l ds drtalmatlanit6s c6lj6b6l tcirr6ncj
elhelyezds6r6l - e rendeletben szab6lyozott m6don - az ingatlantulajdonos a
szolg6ltat6s igdnybevdtele ritj 6n kciteles gondoskodni.

A ktizszolgiltat6 megnevez6se

4.$

A 3.$ (1) bekezddsben meghat6rozott hulladekgazdillkod6si kozszolgbltat6st a
Ddl-Dundntuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Feleldssdgti T6rsas6g
(7632 Pdcs, Sikl6si ut52.) (atov6bbiakban: kijzszolgilltat6) v6gzi.

A kiizszolgfltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

s.s

I . A kozszol gSltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kcizszo lgiltatilst az
dnkorm6nyzattal es a gazd6lkod6 szewezettel a 8.$ szerinti tartalommal
kdtott szerz6dds, a Ht. valamint e rendeletben foglaltak szerint k6teles
ell6tni.



2. A telepiildsi hulladdk tisszegffitdse, elsz6llit6sa k6thetente egy alkalommal
td rt6n ik a kiizszolgdltato 6ltal e I ore me ghat6rozott idop ontb an.

A gazd6lkod6 szervezetekre az illtaluk kotdtt egyedi szerz6ddsben foglaltak
az rdnyadok.

3. A kcizszol gilltato dvente egy alkalommal kdteles lomtalanft6si akci6t
szewezni az onkormfrnyzattal el6zetesen egyeztetett 6s a helyben szok6sos
m6don kdzzetett id6pontban.

4. A teleptldsi hullad6k gytijt6se es szilllitilsakizdrolag az e c6lra szolg6l6
sz|llit6jbrmrivel v6gezheto, melynek sor6n akozszolg6ltat6nak gondoskodni
kell arr6l, hogy a hullad6k - a gyrijt6ed6nynek a szilllitoj6rmtibe tcirtdn6
tirit6sekor, illetoleg a sz6llit6s folyam6n - ne sz6r6dhasson el, a k6rny ezetet
ne szennvezze.

5. Az tiritdsb6l vagy sz6llft6sb6l ered6 szennyezod6s eset6n a kcizszolg 1ltato a
hulladdk eltakarit6s616l, a teriiletszewryezldes megsziintet6sdr6l, vilamint az
eredeti kdrnyezeti 6llapot helyre6llit6s6r6l halad6ktalanul k6teles
gondoskodni.

6. Amennyiben a kijelolt napon b6rmely okb6l a sz6llit6s elmarad, a
klzszolgilltato a sz6llit6st a kcivetkezo munkanapon kdteles p6tolni.

7. A kozszolgilltat6jogosult a teleptil6si hullad6k elsz6llit6s6t megtagadni, ha:
a. meg6llapijlat6, hogy a gyrijt6eddnyben kihelyezett hulladdk az tirft6s,

vagy a sz6llit6s sor6n a sz6llit6st vegzo szemdlyek 6letdben, testi
dp s d g6b en, egd szs d gdb en, tov6bb 6 a sz6llit6j6rmrib en, ann ak
berendez6sdben k6rt okozh at, vagy a hasznosit6s, illetve a kezel6s
sor6n v eszlly eztetheti a kcirnyezetet,

b. ha a kihelyezett gyr,ijtcred6ny m6rgez6, robban6, foly6kony, veszdlyes,
vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiil6si hullad{kkal egygtt
nem gyiijthet6, nem sziillithat6, nem furtalmatlanithat6 ds nem min6stil
telepril6si hulladdknak.



8.

9.

A ktizszolgdltat6 kciteles a gytijtoed6ny kiiiritds6t kim6letesen az elvhrhato
gondoss6ggal v6gezni.

A gytij t6eddnyben okozott kdrt a kozszolgilltat6 t6ritdsmentesen kciteles
kijavftani, ha a kdrokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezett be. A
kdzszolg6ltat6 koteles az ebbol ered6 karbantart6si munka 6s javit6s
idotartam6ra helyettesito gyrijt6ed6nyt biztositani.

10.Ha akdrokoz6s nem r6hat6 fel a kozszolgilltatonak, a haszn6lhatatlann6 v6lt
gyrijt6ed6ny javit6sa, p6tl6sa , va1y cserdje az ingatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

1. Az ingatlantulajdonos kciteles az ingatlan6n keletkez6 telepi.ildsi hulladdkot
a. a legkisebb mdrt6ktire szoritani;
b. az elszilIlit6sra val6 6w6telig gnijteni, t6rolni, ennek sor6n megfelelo

gondoss6ggal elj6rni annak drdekdben, hogy a hullad6k m6sok 6letdt,

testi 6ps6gdt, eg6szs6gdt 6s aj6 kornyezetet ne vesz6lyeztesse, a

termdszetes ds dpitett kornyezetet ne szennyezze, a nov6ny-6s

6llatvil6got ne k6rositsa, a kozrendet 6s kozbiztons6got ne zavarja,
c. az elsz6llit6s napj6n - reggel - az ingatlan el6tti ritszakasz melletti

kozteriiletre kihelyezni oly m6don, hogy az akozleked6s biztons6g6t

ne vesz6lyeztesse, a krizteriiletet ne szerrrryezze, abban k6rt ne tegyen.

2. Az rngatlanfulajdonos koteles azingatlan6n keletkez6 telepiil6si hullad6k

kezel6s6re az onkormdnyzat 6ltal szewezett kozszolg|ltatilst igdnybe venni.

3. Az 5.$ (2) bekezd6sben foglaltakon kiviili id6pontban a hullad6k
kozteriileten tortdno t6ro16sa, illetve elhelyezdse tilos, kivdve a lomtalanit6s

id6pontj6ban.



4. Az elszillitbsra v6r6 hulladdkot csak a kozszolgilltat6 szilllitoeszkozehez
rendszeresitett gytijtoed6nyben, az azt meghalad6 mennyis6get
miany agzs 6kb an lehet kihelyezni.

5. A (4) bekezd6sben foglalt el6ir6sokt6l elt6r6en kihelyezett hulladdk
e I sz6l I it6s 6t a klzszo lg6ltat6 me gtagadhatj a.

6. Az dnkormfunyzat illtalkozpontilag beszerzett 6s ingyenesen a lakoss6g
rendelkezds6re bocs5tott I 2 0 literes szabv 6ny gyrij t6ed6nyek
tisztfintartSsfirol, fertotlenitds6r6l, 6llag6nakmeg6v6s6r6l a haszn6l6 koteles
gondoskodni.

7.S

I ' A kdzteriileten aziJiritds cdlj6b6l kihelyezett gytijtS ed6nyben l6vo telepiil6si
hullad6kot v6logatni, kozteriiletre kisz6rni, valamint m6snak a
gytijtoeddnydbe - annak enged6lye n6lkiil - hullad6kot elhelyezni tilos.

2. Tilos a gffit6ed6nybe foly6kony , mergez6, t(iz-6s robban6sveszdlyes
anyagot, |llati tetemet vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, amely a
kozszolghltat6st v6gzo szem6lyek 6let6t, testi 6ps6g6t, egdszs eget
veszflyezteti, a szilllitoj6rmtiben vagy berendezds6ben k6rt okor.

A hullad6kgazd6lkoddsi kiizszolgdltatr{sra vonatkoz6 szerz6d6s egyes
tartalmi elemei

8.S

Az dnkorm6nyzat vagy gazd6lkod6 szewezet 6s a k'zszolgilltato krizcitti
s zerz6 dd snek tartalm aznia kell:

a. a szerziido felek megnevezes6t, azonosit6 adatait,
b. a klzszolgilltatds ig6nybev6tel6nek idcitartam6t.



c. a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatds szewezett ds rendszeres elv6gzdsdre
ir6nyul6 kotelezetts69 v6l1al6s6t,

d. az tiritds gyakoris6 git, valamint idoponddt,
e. a szolg6ltat6si dij meg6llapit6s6nak alapjdt (a gffitc! ed6ny egyszeri tiritdse,

illetve az elsz|llit6sra 6wett hulladdk tdrfogat szerinti meghat6rozhsa), az

abban bekcivetkez6 vilItozilsokkal kapcsolatos bejelent6si kotelezettsdget,
f. a szolgdltat6si dij megfizetls6nek m6dj6t, hat6ridej6t ds a dijfizetds

elmulasztds6nak j ogkcivetkezmdnyeit.
g. a szerziidfls m6dosit6s6nak, felmond6s5nak felt6teleit.

A kiizszolgdltatis dija

e.$

1. A hulladdkgazd6lkodSsi kozszolg6ltat5st ig6nybevevo kozszolg6ltatdsi dijat
kdteles fizetni.

2. Az egysdgnyi dijtdtel a gyiijt6eddnyben elsz6llit6sra 6tvett hullad6k -
gytij t6edd nyhez igazo d6 tdrfo gata szerint me ghat6ro zott - e gys zeri iiritd s

havi dija.

3. Termdszetes szem6lyek esetdben a kozszolgilltat6si dij megfizetlslt az

o nkorm6ny zat 6tv 6,llalj a.

10.$

1. Az ingatlanrij tulajdonosatulajdonos villtozhs eset6n av6ltoz6st l5 napon

beliil koteles a kdzos hivatalban ir6sban bejelenteni.

2. Sziineteltetheto a hulladdkgazddlkod6si kozszolg6ltat6s ig6nybev6tele

azokon azingatlanokon, amelyeken folyamtosan legal6bb 90 napig senki

sem tart6zkodik 6s hu1lad6k nem keletkezik.



3. Az ingatlantulajdonos a sztineteltet6sre vonatkoz6 ig6ny6t ir6sban kriteles
bejelenteni a kozos hivatalba, a sziineteltet6s kezdd id6pontja elott, legal6bb
30 nappal.

Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek

11.$

1 . A kozszo I gilltato az ingatlantulaj donosokr6 1 nyilvdntart 6st v ezet az
azonosit6sukhoz sztiksdges adatok felttintetds6vel.

2. Az adatkezel6s ceLja a hullad6kgazd|lkoddsi kcizszolg6ltat6ssal osszeftigg6en
az rngatlantulajdonos szem6lydnek meg6llapit6s6h oz, akiizszolgitltat6si dij
behajt6s6hoz sztiks6ges 6s arra alkalmas adatbhzis ldtrehoz6sa ds
mlikodtet6se.

3. A kozszol gilltato koteles az inform6ci6s onrendelkezdsi jogr6l 6s az
inform6ci6szabads6gr6l s2616 20 | I . dvi CXII. tcirvdny rendelkezdseinek
megfeleloen elj6rni.

4 . A mag6ns zemely a kdzszolg6ltat6si szerzodl,s megkcitdsdhez sziiks6ges,
szemdlyes adatait,lakcim6t, - amennyrben az nem azonos a szolgilltatds
igdnybev6teldnek helydvel - a szhml6z6si cimdt kdteles a kozszolg6ltat6nak
halad6ktalanul, villtozds esetdn avilltozbst koveto 15 napon belul bejelenteni.

5. A jogi szemdly, jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 szervezet
kiizszolgSltat6s i szerz6 d6 s me gkcit6 s 6hez nev 6t, ad6 szhm6t, cd gb ir6 s 69 i
bej egyz6s szimtfi , a kozszolg6ltat6s igdnybev6tel6nek helydt, valamint a

sz6ml6zisi 6s post6z6si cimet koteles a kozszolgiitat6 rendelkez6sdre
bocs6tani.



6. A kcizszolglltat6 az ingatLantulajdonos adatait - az adatok t6rol6sa
kivdteldvel - a szerz6d6ses viszony l6trejott6t6l annak megszrin6sdig,
dijh6tral6k eset6n atartozils fenn6ll6s6ig kezelheti. A jogviszony
megsztin6sdt kdvet6en a kozszolgdltat6 a kezelt adatokat koteles
megsemmisiteni.

7. A kozszolgdltat6 afeladatfunak ell6t6sa drdek6ben nyilv6ntartott adatokat a -
telepiilds jegyz6jenek kiv6teldvel - harmadik f6lnek nem adhada ki.

Zl16 rendelkezdsek

12.$

(l) E rendelet 20l4.janu6r 1. napj6n 16p hat6lyba.

(2) Hatilyht veszti a hullad6kkezeldsi k6zszolg6ltat6sr6l sz6l6 712002.
(XII.16.) rendelet, valamint a m6dosit6s6r6l sz6l6 1312009. (X.6.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdetdserll a jegyz6 gondoskodik.

Sumony, 2013. december 19.

Ors6s J6zsef
polgdrmester

Kihirdetv e: 201 3. decemb er 23.

Be6k Laura
jegyzo

Be6k Laura
jegyz6


