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Szelki O n korm funy zat K6pvis etri-testtil et6n e k 8/2 0 I 3. (
XII.30.) rendelete

szelt 6 6n ko rm 6 ny zatrepnil.'il]il:fiil:H1k 8/2 0 I 3.( xr r.3 0.) ren d erete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgfltatds16l

Szello Kcizs6g Onkormrinyzat K6pviselo-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrvdny 88. $ (4) bekezdds a), b), d) pontj6ban kapott felhatalmaz6s
alapj6n, a Magyarorszitg helyi cinkormdnyzatair6l sz6l6 20IL dvi CLXXXX.
tcirvdny 13.$ (l) bekezdds 19. ponda szerinti feladatkordben eli6rva a kdvetkezoket
rendeli el:

Hullad6kgazdf lkodisi kiizs zolgilltatils

1.S

1. Szello Kozsdg Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: cinkorm6nyzat) e
rendeletben foglaltak szerint hulladdkgazd6lkoddsi k6zszolg6ltat6st (a
tovilbbiakban: kozszolg|ltaths) szervez 6s tart fenn.

2, A kdzszolgirltat6s kiterjed a telepiildsi hulladdk rendszeres gytijt6s6re,
e I szill I it6s 6r a, firtalmatl an it6s 6ra d s keze 16 s dre.

3. Szell6 Kcizs6g kdzigazgat6si teriileten a telepi.ildsi hulladdkkal kapcsolatos
kotelezo helyi kcizszolg6ltatds teljesft6s6re jogosult kozszolgiltat6 (a
tov6bbiakban : K6zs zolgdltato) : Dd lkom Nonprofi t Kft.

A rendelet hatdlva

2.S

A rendelet hatiiya az Szello Kozs6g kozigazgat6si tertiletdn l6v6 ingatlanokra 6s
azok tulajdonosaira terjed ki.

3.$

Az ingatlantulajdonos - kivdve a tulajdondt kepezit be6pitetlen ingatlan (telek)
esetdn - jogosult 6s kdteles a hulladdkgazd6lkod6sikcizszotg6ttatast igEnybe venni.'

A kiizszolgdltatds ig6nybev6ter6nek m6dja 6s felt6telei



2.

l.

4.S

Az ingatlantulajdonos 6s a Kozszolg6ltat6 kdzdtti jogviszony amely
alapjhn a Kdzszolg6ltat6 iital biztositott kozszolgirltatrlst az

ingatlantulajdonos ig6nybe veszi - kezdo idoponda az a nap, amikor a

Kdzszolgilltat6 a kozszolghltat6s teljesit6sdnek megkezddsdrol 6s l6nyeges
feltdteleir6l az ingatlantulajdonost ir6sban 6rtesitette, vagy ennek

hi6ny6ban - amikort6l a kozszolgilltatds igdnybe v6tel6nek lehetosdge az

ingatlantulaj donos szdmira rendelkezdsre 5ll.
A Kcizszolg6ltat6 6s az ingatlantulajdonos ir6sban kozszolgitltatdsi
szerzoddst kot egym6ssal a kozszolg6ltat6s igdnybe v6tel6re. A szerzod6s
megkcitds6nek elmarad6sa vagy kdsobbi megkdt6se azonban nem
befoly6solja a kozszolgilltatds (1) bekezddsben emlitett - szerzod6skotdstol
fiiggetlen - kezd6 id6pontj6t. A szerzoddskot6s b6rmilyen okb6l tcirt6no

elmarad6sa nem mentesfti az ingatlantulajdonost a kozszolgiltat6s kotelezo
ig6nybev6tele 6s a dijfizetes teljesitdse al6l.

3 . A kdzszolg6ltat6si szerzodds tartalmazza kiildncisen :

a Kcizszolgilltato megnevezesdt, szdkhelydt, telephelyet, ad6szhmit,

szilmlavezeto pdnzintdzet6nek nevdt, szSmlaszSmht, kdrnyezetv6delmi
azonosit6 adatait.
a kozszolg6ltat6st ig6nybe vevci ingatlantulajdonos adatait;

a kozszolg6ltat6si hely cimdt,
a kozszolgilltat6shoz ig6nybe vett hulladdkgyujt6 ed6ny tirm6rtdkdt,

darabsz6m6t, tipus6t,
a kdzszolg6ltat6s d!6t.

s.$

A kcizszolg6ltat6s feltdteleiben bekcivetkezo v6ltoz6sokr6l a Kozszolg6ltat6

az ingatlantulajdonost - a viitozirs bekovetkezdse elott legal6bb tizendt

nappal - drtesiti.
A hulladdk gfijt6s6nek, elsz6llit6s6nak e rendelet 6s a kdzszolg6ltat6si

szerzod6s alapj6n meghat6rozott rendj6t- az ingatlantulajdonosn6l keletkezo

hullad{kmennyis6g fi gyelembev6teldvel - a Kozs zolgilltato hathr ozza meg

6s arr6l az ingatlantulajdonost ir6sban drtesiti.

a.

b.
c.

d.

e.

l.

2.



6.$

Az iidtil6ingatlanok 6s id6legesen haszn6lt ingatlanok tulajdonosai 6ltal fizetendo
hullad6kgazd|lkodilsi kcizszolg6ltat6si dij az 6lland6 lak6ingatlan tulajdonos6ra
meghat6rozott 6ves dij 50%-a.

A Kiizszolgilltatil j o gai 6s kdtelezetts6gei

7.$

l. A Kdzszolgdltat6 az e rcndeletben el6irt szab6lyok szerint a rendelet hatdlya
aI6 tartoz6 ingatlanokon keletkezett hul I ad6kot rendszere s en e I sz6ll itj a.

8.S

A Kozszolgfitato a gyrijtoed6ny kiiiritds6t kim6letesen, az elv6rhat6
gondoss6ggal kciteles v6gezni.
A gfijt6eddnyben okozott kdrt a Kozszolgilltat6 - ha a k6rokoz6s neki
felr6hat6 okb6l kovetkezett be tdritdsmentesen kciteles kijavitani. A
Kcizszolgdltato az ebb6l ered6 javit6si munka idotartamdra helyettesit6
gytijtoed6nyt biztosit. Ha akhrokoz6s nem r6hat6 fel a Kozszolgdltitonak, a
haszn6lhatatlann| v61t gyrijt6ed6ny javit6sa, p6tl6sa, illetve cserdje az
ingatlantulaj donost terheli.

t.

2.

e.$

l. A Kcizszolgiitato a kozszolgilltatdssal
kezel6s6re csak a c6l megval6sul6silhoz
jogosult.

cisszefiigg6 szemdlyes adatok
sztiks6ges mdrtdkben ds ideig

2.

3.

A KozszolgilItato koteles gondoskodni az illtalakezelt adatok biztons6g6r6l.Az adatokat v6deni kciteles ktikincisen a jogosulatlan hozz{f6r6s,
megvilltoztat6s, nyilv6noss6gra hoz6s vagy tor16s, illetdleg s6ri.ilds vagy
megsemmisi.il6s ellen.
A Kcizszolgilltato a kcizszolg6ltat6ssal cisszeftigg6 szem6lyes adatokat csak
az ingatlantulajdonos azonos it6shra, jogszab6lyban eloirt adatszolg6ltat6sra,
hat6s6gi ellen6rzdsek vegrehajtds6val kapcsolatos feladatok lll6t6r6ru,
sz6ml6zisra, postdz6sra, kozszolgilltat6Ji dij-h6tral6kok behajt6sdra
haszn6lhada fel.



4. A KdzszolgilItat6 nem jogosult az Sltala kezelt - a kozszolgiltat6ssal
6 s szefiig 96 - s zemd lye s adatok ny ilv6no s s 6gra hozatalfir a.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

10.$

Az ingatlantulajdonost nem terheli a kdzszolgilltathsi dij-fizetdsi kotelezettsdg a

tulaj don6ban l6v6 bedpitetlen ingatlan (telek) tekintet6ben.

11.S

Az ingatlantulajdonos a K6zszolgilltat6nak nyolc napon beltil kciteles bejelenteni,

ha tulajdonosv6ltoz6s vagy egydb ok miatt a kozszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re

kotelezett6 v61ik.

12.$

Az tngatlantulajdonos az ilItala fajta 6s jelleg szerint elkiilonitett telepi.il6si - fehdr

ds szines iiveg, papir, mrianyag-palack - hullad6kot sz6tv6logatva, a hullad6kgyujto
pontokon ta161hat6 gytijt6ed6nyekbe helyezi el.

A hullad6kszfllftds rendje

13.$

A hullad6k gyrijt6s6nek 6s elsz6llit6s6nak rendj6t 6s gyakoris6g6t e rendelet

hat1rozza meg. A Kozszolgilltato jogosult az ritvonal 6s a rendeletben

meghat6ro zott kdtelezo sz6llit6si napok mellett a napi vagy a heti idopontok

*.ghut6rozdsira. Ha az riWonal 6s az idopont villtozik, arrol a Kcizszolgilltat6 az

ingatlantulaj dono sokat 6nesiti.

14.$

A Kozszolg6ltat6 a hulladdk elsz6llit6s6t hetente egy alkalommal, a

hulladdkfajt6k 6wdte16re alkalmas feldpitm6nnyel rendelkez6 g6pj6rmtivel vdgzi.



A hullad6kgyiijt6 ed6ny rendelkez6sre bocsfitilsa

ls.$

1. Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkez6 vagy birtok6ba keriilt
teleptldsi hullad6kot a kdrnyezet szennyezdslt megelozl, k6rosit6shtkiziro
m6don gyujti 6s ahhoz a Kiizszolgiiltato szilllit6eszkozehez rendszeresitett
gyrijtoed6nyt veszi igdnybe.

2. A gffit6eddnyt az ingatlanrulajdonos a Kcizszolg6ltat6t6l is
megv6s6rolhada.

3. A hullad6k elsz6llit6sdra, illetve elsz6llit6sra val6 el6k6szitds6re:

szabv6nyositott, azonosit6 chippel vagy matric6val ell6tott 60, g0, rl0, 120,
240 vagy TT0Iiteres gffit6eddnyt,
szabv6nyositott, azonosit6 chippel vagy matric6val ell6tott l.l m3, 3 m3 vagy
5 m3 tirmdrt6lci gnijt6eddnyt kell alkalmazni.

b.

4.

5.

t.

2.

A gyiijt6eddnyekhez tartoz6 azonosit6 chipet a Krizszolg iltato
tdritd s mente s en bo c s 6d a az ingatlantulaj dono s rende lkez6 s 6re

Ha az ingatlanon keletkez6 hullad6k mennyis6ge meghaladja a (3)
bekezd6sben meghathrozottgyrijtcieddnyek iirtartalmilt, aKoiszolgiltato - az
ingatlantulajdonos 6ltal v6s6rolt, a Kcizszolg6ltato 6ltal a tctbblethulladdk
cisszegytijt6s6re rgndszeresitett, jekilt - hulladdkgyrijt6 zs6kban kihelyezett
hulladdkot is elsz|llitja. Ennek tribbletdij 6t az ingatlanrulajdonos a
hull ad6kgyuj t6 z s 6k me gv6s 6rl6s 6va | fizeti me g.

16.$

Az ingatlantulajdonos a hulladdkgffito eddnyeket a hulladdk elsz6llit6sa
cdlj6b6l az ingatlana el6tti kciztJruleten, a lytijtds t vegzo gdpjdrmtivel
megkozelithet6 6s riritdsre alkalmas helyen kciteGs lfr.ty.rl a iyriii l.d6nyt
legkor6bban a szillit6si napot megeloz6 napon 18 6r6t6l tetret?hllyezni a
kciztertiletre, kiv6ve a tart6san enged6lyezetielhelyez6st.
Az ingatlantulajdonos a gyuijtoed6nyt rigy kdteles elhelye zni a kozteriileten,
hogy az ed6ny fedele - a kozteriilet szennyez6sdnek elkeriil6se 6rdek6ben -



lecsukott 6llapotban legyen. A hulladdkot az ingatlantulajdonos a

gyrijtoed6nybe rigy kriteles beletenni, hogy az az eddny mozgatilsakor 6s

ilritdsekor ne sz6r6djon ki, valamint a g6pi iiritdst ne akad6lyozza.
3. A kozteriileten elhelyezett gyijt6ed6nybol hullad6k nem vehet6 ki 6s abban

senki nem v6logathat.
4. Az ingatlantulajdonos rigy ktiteles elhelyezni a gytijt6ed6nyt, hogy az ne

akadillyozza a j6rmri- 6s gyalogosforgalmat 6s ne j6rjon baleset vagy
k6rokoz6s vesz61y6ve1.

17.S

Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gy.tijtoed6ny tiszt6ntart6s6r6l,

fertotlenit6sdr6l, rendeltetdsszerti hasznillathr6l 6s az annak kcirnyezet6ben

l6v6 terulet tiszt6ntart6s6r6l.
Ha a gytijt6eddnyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az

eddnyben tisszetomorodott vagy befagyott, illetve az ed6nyben l6vo

hulladdkot rigy 6sszepr6selt6k, hogy emiatt az eddnyt nem lehet kiiiriteni, az

ingatlantulaj dono s az edenyt iirithet6v6, illetve haszn6lhat6v6 te szi.

Az ingatlantulajdonos a gyrijt6eddnybe folydkony, m6rgezo, tiz- 6s

robban6svesz6lyes anyagot, illlati tetemet vagy egy6b olyan anyagot nem

helyezhet el, amely veszllyeztetheti a gytijt6st, iirit6st vegzo szemdlyek vagy

m6s szem6lyek 6let6t, testi 6psdg6t, eg6szs6g6t vagy vagyon6t.

18.$

A hullad6k gytijtds6vel dsszefiiggo, az rngatlanrulajdonos hib6jdb6l keletkezo

szenrryezds eset6n az ingatlan tulajdonosa a szennyezett teriiletet kciteles

megtisztitani 6s fert6tleniteni.

Az elkiiliinitetten gyiij tiitt hullad6k elhelyez6se

le.s

1. Az ingatlanrulajdonos a telepiil6si hulladdk m6s osszetev6it6l fajta 6s jelleg

szerini elkiilcinitetten gytijtott papin, feh6r 6s szines iiveget, mtianyag-

palackot a K<izszolg6ltat6 6ltal mtikodtetett hullad6k$^ijt6 pontokon, a
^hullad6kok 

fajta 6s jilleg szerinti elktilonit6s6re szolg6l6 gfijt6ed6nyekben

helyezi el.

t.

2.

a
J.



A hulladdkot az ingatlantulajdonos a kijeldlt helyen - a Kdzszolg|ltat6
el6ir6saira is tekintettel - rigy helyezi el, hogy az mis hulladdkfajt6val ne
keveredjen ds a kornyezetet ne szennyezze.
Az elkiildnitetten gyrijtcitt hullad6k elhelyezdsdre szolg6l6 szabv6nyos
gytijtoed6nyek elhelyezds6r6l, az ed6nyek iirit6s6r6l, karbantart6s6r6l 6s

fertotlenitdsdr6l a Kdzszolgilltat6, a gffit6ed6nyek, gffit6szigetek 6s

kornyezetiik tisztdntart6s6r6l, h6- 6s sikoss6g-mentesit6sdr6l az
rinkorm6n y zat gondo sko dik.
A gytijtopontokon elhelyezett hulladdk el6kezel6sdrol a Kozszolgilltat6
gondoskodik. A hulladdkgyujto pontokon elhelyezett gyrijt6ed6nyek iiritdsdt,
a hullad6k v6logat6s6t 6s kezeldsdt a Kcizszolg6ltato vegzi.

Nem rendszeres kiizszolgfltatis

20.s

A lomtalanit6s kordbe tartoz6 nagydarabos hullad6k gyrijt6s6r6l, elsz6llit6s6r6l 6s

6rtalmatlanit6s6r6l, valamint a z61dhu11ad6k elsz6llft6s6r6l dvente k6t alakalommal
a kcizszolg6ltat6s keret6ben - ktilon dij felsz6mit6sa n6lki.il - gondoskodik. Ennek
lebonyolit6sa 6s megszervez6se, az rngatlantulajdonosok 6rtesit6se a Krizszolgilltato
feladata.

ZAF(O RENDELKEZESEK

Hatrilybal6p6s

21.$

l. Ez arendelet20l4.janu6r 1. napj6n 16p hat6lyba.

2. Hat6ly6t veszti Szello Kozs6g Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilet6nek a

Kdztisztas6gr6l, valamint a telepril6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi
kozszolg6ltat6sr6l 6s annak kotelezo ig6nybev6tel6rol sz6l6 1312002.1XI.28.1
6nkorm6n v zati rendelete.

2.

3.

4.
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