
MHK JogszabQly szolgQ ltatQs

Szabadszentkir6ly K<)zs6g Onkormanyzat K6pviselS-testiilet6nek 912016 (VII.1.) onkorm6nyzati
rendelete

Az <inkorm iny zati hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladatr6l

(2016. december 23. napjrltrit hat{lyos egys6ges szerkezetben)

Szabadszentkir6ly Kcizsdg Onkormrinyzata K6pviselo-testi.ilete a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. t<irv6ny 88.$ (4) bekezd6se a)-b) 6s d) pontj6ban meghatdrozott felhatalmaziis
alapjitn, az Alapt<irv6ny 32. cikk (l) bekezd6s a) pontj6ban, Magyarorszitg helyi
rinkorm6nyzatair6l sz6lo 2011. 6vi CLXXXIX. tv. 13.$ (l) bekezd6s 19. pontjiiban, a
hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny 34. g (8) bekezd6sdben, 35. g-6ban, 39. g (2)
bekezd6s6ben meghat6rozott feladatkdr6ben elj6rva a kcivetkezSket rendeli el:

Bevezet6 rendelkez6s

1.$

A kdpvisel6-testiilet annak 6rdek6ben, hogy a jogszabillyokban meghatiirozott rinkorminyzati
hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladatait a korszeni k<irnyezetv6delem krivetelm6nyei szerint
teljesitse, drv6nyesiteni kivdnja a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t<irv6nyben (a
tovribbiakban: Ht.) togzitett elveket, 6s a jelen rendeletben foglaltak szerint telepiil6si hullad6k
kezel6s6re k<itelezoen ellltand6 ds ig6nybe veendrl onkormiinyzati hullad6kgazdrilkodrisi
kcizfeladatot vdgez.

A rendelet hatdlya

2.$

1. A rendelet tiirgyi hatiiyaa ktizszolgiitat6 sziilit6 eszkozlhezrendszeresitett gyiijt6ed6nyben,
Yagy egydb m6don, a k<iaeriileten vagy ingatlanon gyrijt<itt 6s a ki;zszolgiitato
rendelkez6sdre bocs6tott teleptil6si hullad6k iitvdtel6vel, gytijt6s6vel, szrillit6srival 6s
elhelyez6sdvel <isszefi.iggo tinkorminyzati hullad6kgazdrllkodrlsi kcizfeladat teljes kdr6re
terjed ki.

2. A rendelet tertileti hatiiya Szabadszentkirdly teleptil6s kozigazgatdsi terulet6re terjed ki.
3. A rendelet szem6lyi hat6lya kiterjed a teleptil6si hulladdk ifivetellre, gytijtdsdre, sziilitits1ra

6s kezel6sdre irrinyul6 dnkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladatot ell6t6 szolgiitatora,
valamint Szabadszentkir6ly telepiil6s teriilet6n a szolgitltat6st ig6nybevevo ingatlanok azon
tulajdonosaira, vagyonkezelojdre vagy egy6b jogcimen haszn6l6ra (a tovdbbiakban:
ingatlantulaj donos), ahol a telepiil6si hullad6k keletkezik.

A kiizfeladat ellftfs{nak rendje 6s m6dja

3.$
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l. A k6pviselo-testtilet jelen rendeletben foglaltak szerint rinkorm6nyzati hulladdkgazdrilkodrisi

k<izfeladatot; igy a telepiil6si hulladdk rendszeres gyrijt6s6t, elsz6llitiis6t, kezel6sdt -
kozszolgiitatisi szerzodds alapj6n - kdzszolgitltat6 irtjrln l6tja el.

2. A telepiil6si hulladdk elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s c6lj6b6l t<jrt6n6 elhelyez6s6rol - e

rendeletben szabilyozott m6don - az ingallantulajdonos a szolgriltatris ig6nybevdtele ritjSn

kriteles gondoskodni.

A kiizszolg 6ltat6 megnevez6se

4.$

A 3.$ (1) bekezd6sben meghat6rozott cinkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat

ell1tirsithoz kapcsol6d6 hullad6kgazd5lkod6si kdzszolgiitat6st a D6l-Dun5ntrili Kommun6lis

Szolg6ltat6 Nonprofit Korldtolt Feleloss6gti T6rsas6g (7632 Pdcs, Sikl6si ft 52-) (a

tov6bbiakban : kcizszolg6ltat6) v egzi.

A kiizszolgSltatf jogai 6s kiitelezetts6gei

s.$

1. A krjzszolg6ltat6 az onkorminyzati hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6s6hoz kapcsol6d6

hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatdst az ingatlantulajdonossal a 8.S szerinti tartalommal

kotott szerzodds, a Ht., azOrszitgos Hulladdkgazdiikoddsi KtizszolgSltat6si Terv, valamint e

rendeletben foglaltak szerint koteles ell6tni.

2. A teleptil6si hullad6k osszegyrijt6se, elsz6llit6sa heti egy alkalommal tort6nik a kdzszolg6ltat6

6ltal elore meghat6rozott idopontban.

3. A kozszolg6ltat6 dvente egy alkalommal kciteles lomtalanit6si akci6t szervezni a helyben

szok6sos m6don kdzzetett idopontban.

4. A telepiil6si hullad6k gytijt6se 6s sz6llitisa kizirolag az e cdlra szolgil6 sz6llit6jrirmrivel

vegezheto, melynek sor6n a kdzszolg6ltat6nak gondoskodni kell arr6l, hogy a hullad6k - a

gytijtoed6nynek a sz6llit6j6rmtibe t6rt6n6 tiritdsekor, illetoleg a sziilitits folyam6n - ne

sz6r6dhasson el, a kdrnyezetet ne szennyezze.

5. Az iritesbol vagy sz6llit6sb6l eredo szennyezodds eset6n a k6zszolgehab a hullad6k
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eltakaritrls6r6l, a teriiletszewryezod6s megsztintet6s6r6l, valamint az ercdeti kdrnyezeti 6llapot
helyre6llit6s6r6l halad6ktalanul k<iteles gondoskodni.

6. Amennyiben a kijelolt napon - b6rmely okb6l - a sziilittts elmarad, a kcizszolgitltat6 a

sziillitrist a kdvetkezo munkanapon kriteles p6tolni.

7 . Akdzszolgriltat6 jogosult a telepi.il6si hulladdk elsziilititsirt megtagadni, ha:
a. meg6llapithat6, hogy a gytijtoeddnyben kihelyezett hullad6k aziritds, vagy a sziilitds

sor5n a sz6llit6st vegzo szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szsdg6ben, tov6bbri a
szrillit6jrirmriben, annak berendez6sdben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve a
kezel6 s sor6n v eszlly eztetheti a k<irnye zetet,

b. ha a kihelyezett gytijtoed6ny mergezo, robban6, foly6kony, veszdlyes, vagy olyan
anyagot tartalmaz, amely a teleptil6si hulladdkkal egyiitt nem gyiijtheto, nem
sz6llithat6, nem iirtalmatlanithat6 6s nem minosiil teleptildsi hullad6knak.

8. A k<izszolgriltat6 kciteles a gyrijtoeddny kitirit6s6t kimdletesen az elviirhat6 gondoss6ggal
vegezni.

9. A gyrijtoeddnyben okozott kirt a kiizszolg6ltat6 t6ritdsmentesen kdteles kijavitani, ha a
kiirokoziis neki felr6hat6 okb6l ktivetkezett be. A kozszolgiltat6 kdteles az ebbol eredo
karbantart6si munka es javitiis idotartam6ra helyettesfto gyrijtSeddnyt biztosftani.

10. Ha a kitrokozirs nem r6hat6 fel a kozszolgrlltat6nak, a hasznilhatatlannd v6lt gytijtoed6ny
javit6sa, p6tl6sa, vagy cser6j e az ingatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulaj do n os j o gai 6s kiitelezetts 6 gei

6.S

l. Azingatlantulajdonos k<jteles azingatlan6n keletkezo teleptil6si hulladdkot
a. a legkisebb m6rt6krire szoritani;
b. az elszirllit:isra val6 iitv6telig gytijteni, t6rolni, ennek sorrin megfelelo gondoss6ggal

eljtirni annak 6rdekdben, hogy a hulladdk miisok 6let6t, testi dpsdgdt, egeszseg6t ds a j6
kdmyezetet ne veszelyeZesse, a termdszetes ds 6pitett kdrnyezetet ne szennyezze, a
nciv6ny-6s rillatvil6got ne k6rositsa, akozrendet 6s kdzbiztons6got ne zavarja,

c. az elszitllftris napjrin - reggel - az ingatlan elotti ritszakasz melletti kcizteriiletre
kihelyezni oly m6don, hogy az a kcizleked6s biztons6g6t ne vesz6lyeztesse, a
kdAertletet ne szennyezze, abban k6rt ne tegyen.
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2. Az ingatlantulajdonos kdteles az ingatlantin keletkezo teleptilesi hullad6k kezelesere az

rinkormiinyzat ehil szervezett kdzfeladat ellit6st ig6nybe venni.

3. A hullad6k kriAeriileten tort6no t6rol6sa, illetve elhelyez6se tilos 5.$ (2) bekezd6sben

foglaltakon kivtli id6pontban, kiv6ve a lomtalanit6s idopontj6ban.

4. Az elsz6llit6sra vir6 hullad6kot csak a krizszolg6ltat6 sz6llit6eszk<iz6hez rendszeresitett

gyrijt6eddnyben, azazt meghalad6 mennyisdget mtianyagzs6kban lehet kihelyezni.

5. A (4) bekezd6sben foglalt eloir6sokt6l elteroen kihelyezett hullad6k elsz6llit6s6t a

kdzszol grlltat6 megtagadhatj a.

6. A 110 literes szabv6ny gyrijtoed6nyek isrtintartits6r6l, fert6tlenitdsdrol, 6llag6nak

meg6v6s6r61 a haszn6l6 koteles gondoskodni.

7.$ Itl

1. A kcjzteriileten az iritls c6lj6b6l kihelyezett gytijto eddnyben levo telepiil6si hullad6kot

v6logatni, koaeriiletre kisz6rni, valamint m6snak a gyrijtoed6ny6be - annak engeddlye n6lktil

- hullad6kot elhelyezni tilos.

2. Tilos a gytijtoed6nybe foly6kony, mergezo, tiz-es robban6sveszelyes anyagot, 6llati tetemet

vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely akozszolg6ltat6st vegzo szem6lyek 6let6t, testi

6ps6g6t, egeszs6g6t veszllyeileti, a sz6llit6 j6rmriben vagy berendez6sdben k6rt okoz.

(3) Az elkiilonitetten gyrijtott hulladek a kcizszolgiitat6 iital izemeltetett hulladdkgyrijto

pontra, hullad6kgyrijto udvarba, 6tv6teli helyre, yagy a kozszolgiitatis k6r6be tartozo

hullad6kot kezelo hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,

vagy ki.il6n gytij tded6nyben elhely ezheto.

(4) A telepiil6s lakosai reszdre ig6nybe veheto hullad6kudvarr6l a k<izszolgiltat6 a helyben

szok6sos m6don 6s a honlapj in titjdkoztat6st nyrijt. A nyitva tart6s rendj6t, a hullad6kudvarban

gytijtheto egyes hulladdkokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli m6dj5ra 6s a mennyis6gi

korl6tokra vonatkoz6 tilekoztatitst a ktizszolg6ltat6 a honlapjiin 6s a hulladdkudvarban

kdzzeteszi.

(5) A kozszolgtitato a hullad6kudvar i.izemeltetdsi szabiiyzatttban meghatirozza a

termdszetes szem6ly ingatlanhasznilo iital a hullad6kudvarban elhelyezheto hullad6kok

mennyis6g6t. A term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio ejog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a
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hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dij at megfi zette.

Az iinkormfnyzati hullad6kgazdflkodfsi kiizfeladat ell6t6sira vonatkoz6 szerzfidfls
egyes tartalmi elemei

8.$

Az ingatlantulajdonos 6s a k<izszolgilltat6 kcizcitti szerz6d6snek tartalmaznia kell:

a. a szerzod6 felek megnevez6sdt, azonositb adatait,

b. a kozszol griltat6s i g6nybev6te l6nek id6tartam6t,

c. az rinkorminyzat hullad6kgazd6lkoddsi kozfeladat szervezett 6s rendszeres elv6gz6s6re

ir6nyul6 kdtelezetts6g v6llal6s6t,
d. az i.irit6s gyakorisrigiit, valamint idopontj6t,
e. a szolgiitat6si dij megrillapit6siinak alapjat (a gyrijto ed6ny egyszeri i.irit6se, illetve az

elsz6llitdsra Stvett hulladdk t6rfogat szerinti meghatSrozisa), az abban bektivetkez6

v6ltoz6sokkal kapcsolatos bejelent6si kotelezetts6get,

f . a szerzod6s m6dosit6siinak, felmondiis6nak felt6teleit.

A ktizszolgrlltatr[s dija

e.$

l. Az <inkorm6nyzati hulladdkgazd6lkod6si kozfeladat ellttisithoz kapcsol6d6

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltatis ig6nybev6tel6drt az ingatlantulajdonos a Nemzeti

Hullad6kgazd6lkod6si Koordin5l6 6s Vagyonkezelo Zrt. (a tovribbiakban: Koordinril6 szerv)

r 6szer e kdzszo I gSltat6si dij at kdte le s frzetni

2. Akozszolgriltat6si dijat a Koordin6l6 szerv 6ltal ki6llitott szitmlakezhezvetel6t k<ivetoen, a

sz6ml6ban felti.intetett fizet6si hat6ridoig kell kiegyenliteni.

3. Ha az ingatlantulajdonos a jogszeruen meg6llapitott 6s kiszitmlivott dijat nem fizeti meg 6s

dijh6tral6ka keletkezik, akkor a Koordin5l6 szerv a 30 napon beliil kiild6tt fizetesi

felsz6lit6s6rt jogosult az adminisztrircios dijat kisz6ml6zni az ingatlantulajdonos r€szdre. Ha a

szitmlakiegyenlites6re a felsz6lit6s d6tum6t kovetoen keri.il sor, a befizetett tisszeg eloszor az

adminisztr6ci6s dijjal szemben keriil elszSmoliisra, a fennmarad6 osszeggel pedig a
kdzszolg6ltat6si dijhStraldkot csokkenti a Koordin6l6 szerv.

4. Az egys6gnyi dijt6tel a gytijtoeddnyben elsziillit6sra 6tvett hullad6k - gyUjtoedenyhez

igazodo t6rfogata szerint meghatirozott - egyszeri tirit6s havi dija.

10.s

l. Az ingatlan rij tulajdonosa - tulajdonos v6ltozSs esetdn - a viitozilst 15 napon beltil koteles a

Koordin6l6 szervnek ir6sban bejelenteni.
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2. Sziineteltetheto a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiiltatiis ig6nybev6tele azokon az

ingatlanokon, amelyeken folyamatosan, legal6bb 90 napig senki sem tart6zkodik, 6s hullad6k
nem keletkezik.

3. Az rngatlantulajdonos a sziineteltetdsre vonatkoz6 igdny6t kriteles ir6sban bejelenteni a
Koordin6l6 szervnek a sziineteltet6s kezd6 idopontja el6tt, legal6bb 30 nappal.

11.$

A lomtalanitds szabilyai

1. A lomtalanit6s megszervezeserol6s lebonyolit6srir6l a kozszolgiitat6 6vi egy alkalommal -

ktilcin dij felsz6mftrlsa - n6lktil gondoskodik.
2. A teleptil6si hulladekot az ingatlantulajdonos a k6zszolg6ltat6 iltal elozetesen megjelolt

id6pontban - a 6.$ (1) bekezdds c) pontjiiban foglalt eloir6soknak megfeleloen - helyezheti
ki.

12.S

Elkiiliinitett hullad6kgyiijt6sre vonatkoz6 szabrilyok

a. A teleptileskozigazgatrisi teri.ilet6n alkalmazott szelektiv hullad6kgytijt6si m6dok:
a. hul I ad6kgyrij to szi geteken v e gzett sze lektiv gyrij td s :

r Szabadszentkir6ly, Ady u. 8. 74tusz.
r Szabadszentkir6ly, Tsz parkol6 20912 brsz.

b. a ko zszo I g6ltat6 altal hlzhoz meno szelektiv hulladdkgytij t6 s.

2. A hulladdkgyrijto szigetek papir-, muanyag- 6s iiveghulladdk elhelyez6s6re alkalmasak.

3. A kont6nerbe csak az azon megjelcilt hullad6kfajta helyezheto el.

4. A kont6nerek k<irny ezetdben hullad6k elhelyez6se tilos.

5. A h6zhozmen6 szelektiv hulladekgyrijtds sor6n azingatlantulajdonos a telepiil6si hullad6k
reszetkepez(5 elktilcjnitetten gyrijt<itt hulladdkot ittetszo zs6kban gytijti.
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6. Az elkiilcinitetten gyrij tdtt, rij rahaszno sithat6 hulladdk :

a) papir,

b) mtianyag,

c) f6m.

Z:i16 rendelkez6sek

13.$

(1) E rendelet2016.jrilius 1. napjrln l6p hat6lyba.

(2) Hatalyat veszti a hullad6kkezel6si k<izszolg5ltat6sr6l sz6l6 7 12002. (XII. 16.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdetds6rol a jegyzo gondoskodik.

Szabadszentkir5ly, 201 6. jrinius 29.

Alm6s Roland

polg6rmester

Kihirdetve : 2016.jrilius 1.

trl M6dositotta: 1812016. (X1I.22.) rendelet

napj6t6l

Be6k Laura
jegyzo

Beiik Laura
jegyzb

Hat6lyos: 2016. december 23.1.$-a
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