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Szenrell' Kiizs69 Onkornrdnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
l/2015. (Il.0l.) iinkornrdn;-zati rendelete

a telcpiildsi szildrd 6s foll'6kon1' hullad6kkal kapcsolatos kiizszo196ltatisok kiitelezd
ig6nl,bevdteldr6l

Szemely Kozseg Onkomrdnyzat Kepviselo-testrilete az Alaptrirveny 32. cikk (l) bekezdes a.)
pontl6ban es a 32. cikk (2) bekezdeseben biztositott jogalkot6 hat6skoreben eljdrva. a

lrulladekr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV. torveny 88. s\ (4) bekezdesenek d.savizgazdiilkoddsr6l
sz6l6 1995. evi LVIL tcjryeny 45. 5s ((r) bekezddsenek felhatalnraz6sa alap.j6n a ktivetkezot
rendeli el:

. l. Fejezet
Altal6nos rendelkez6sek

l.$

A koztisztas6ggal. telepi.ilestisztasiiggal kapcsolatos feladatok ell6tdsdrol, igy a telepi.ilesi

szil6rd es fblyekony hulladek, illetve a kommunalis hulladek szelektiven tcitleno (papir.

mrianyag. fenr) rendszeres cisszegyrijtesdrol. elsz6llitrls6r6l. elhelyezeserol az onkormAnyzat

kcitelezo helyi kcizszol96ltat6s ritien gondoskodik. A k<izseg teriileten levo ingatlanok

valamennyi tulajdonosa. haszn6l6ja. berloje (a tovribbiakban: tulajdonos) - fiiggetleni.il att6l,

hogy terrneszetes szenrely" jogi szemely. vagy jogi szernelyiseggel nem rendelkezo tdrsasdg -

az ingatlan6n keletkezo teleptilesi szil6rd hulladek. illetve a telepi.ilesi firlyekony hulladek

elhelyezeserol az ezen tevekenyseggel kapcsolatos helyi kdzszolgiiltat6sok fd6n koteles

gondoskodni. Gazddlkod6 szervezel az elozoektol elteroen akkor ktiteles igenybe venni a

kcizszolgdltat6sl. Ita trirvdny azt ktitelezove teszi.

2.$
(l) A II. Fejezetben nregfbgahnazott rnagatartdsi szab6lyok (a tovdbbiakban: rnagatartdsi

szab{lyok) be nenr tart6sa eseten a kozigazgatdsi hat6s6gi elj6rds es szolg6ltatiis

6ltal6nos szabdlyairol sz6l6 2004. evi CXL. trirveny szerinti kozigazgatdsi hat6s6gi

eljA16s lefblytatiisa a jegyzo hat6skcirebe tarlozik'
(2) A magatartAsi szabAlyok be nem tart6sa miatt inditott eljiir6s kizdrolag hivatalb6l

indithat6. nrely akkor sem minosi.il kerelenrre indult eljdr6snak, lta az elj6r6st

termdszetes. vagy jogi szernely. illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet

kezdeurenyezi.

Jogkiivetkezm6nl'ek
3.$

( I ) A magatartdsi szabdlyok be nem tartdsa esetdn:

a.) a jegyzo szdztjtvenezer fbrintig terjedo kcizigazgat6si birs6g. vagy

b.) a jegyzo vagy az onkormirnyzati hivatal jegyzoje 6ltal felhatalmazott tigyintezo

citvenezer forintig terjedo helyszini birsdg kiszabds6ra jogosult.

c.) Kcizigazgatiisi birsiig helyett figyelmeztetes alkahnazhat6, ha a cselekmdny az

elkovetes k6rtilmenyeire tekintettel csekdly silyf vagy a figyelrneztetestol is kello

visszatartd hat6s v6rhat6.
Az (l) bekezdes a) pondrlban meghat6r'ozott birs6g ismetelten is kiszabhat6



4.$

(l) A kozszolgdltatds cdlja a koztisztasdg, a telepiilestisztasdg, a kozegdszsdgtigyi
rendelkezdsek betartilsrlnak biztosftrlsa. valamint az dpitett-es tenndszetikdrnyezet vddelme.

(2) A rendelet tdrgyi hatiilya: akdzszolgirltatds kiterjed
a) az ingatlanon osszegytijtott telepi.il6si szil6rd hulladdk rendszeres osszegytijtesere.
begyrijt6sdre. elszrlllit6siira ds elhelyezesere a kijelolt hulladeklerak6 helyen:
b) a teleptildsen a fblydkony hulladdk gytijtesdvel kapcsolatos tevdkenysdgekre,

(3) A rendelet teriileti hatdlya: a k<izszolgdltatds Szemely kozseg klzigazgatdsi teriiletdre
terjed ki.

(4) A rendelet szemdlyi hatrilya: kiterjed valamennyi magdnszemdlyrc, valamint gazddlkod6
szervezetre, akinek, illetve amelynek tulajdondban, birtokdban vagy haszndlatrlban, a kozseg
kdzigazgatAsi tertiletdn ldvci ingatlanrin (a tovdbbiakban: ingatlantulajaonos; teleptildsi szildrd
hulladdk keletkezik.

(5) Nem terjed ki a rendelet hatdlya a veszdlyes hullad6kok keletkezesenek ellenorzesdvel es
azok kezelesevel 6s szeft ggo tevdkenysegre.

II. Fejezet

Kiizszolgiltat6st v 69z6 feladatai

s.$

( I ) A szervezett helyi hulladdkszrillitdsi kdzszolgiiltatrist az dnkonn tnyzat kozszolgiiltat6val
kotdtt kozszolg6ltat6si szerzodds alapjrin kida el.

(2) A teleptil6si szildrd hullad6k szervezerr
kcizszolgriltat6s i gdnybevdtele k<jtel ezo.

gyrijtdsere ds elszilllitiisdra irrinyul6

(3) Sumely ktizsdg kdzigazgatrisi teniletdn D6l-kom Kft (7632 pdcs, Sikl6si u. 52.) - a
tov6bbiakban: Szolgdltat6 - ldtja el a kdzs6g kiizigazgatdsi teriiletdn kelerkezri teleptildsi
szil6rd hulladek dsszegytijtesdvel 6s a kijeiolt, tlutoragi engeddllyel n iit .ido
hullad6krirralmatlanit6 telepre tdrtdno rendszeres szdllit6sdval 6s rirtalpratlanftds celjrib6l
trirldno elhelyezdsdvel kapcsolatos, hulladdkkezeldsi krizszolgrlltat6si tevdkenyseget.

A telepiil6si iinkormdnyzat feladatai

6.$

A k6pvi selo-testtil et feladata ktikinosen :

a) a hulladdkgazdrilkodrisra k<jt<itt krizszolgdltat6si szerzcidds alapjdn. a szelektiven gyrijtort
egyeb teleptil6si szildrd hullad6k lerakiisa cdljrib6lhulladdkgytijto iiiget kijekil6se,



b) a telepiilesi szil6rd hulladek rendszeres osszegytijtesdnek, elszdllit6s6nak es
6rlalm atlan f tdsdnak n'l egszeruezds e es f'enntartdsa,
c) a telepiildsi tblyekony hulladek osszegytijtesenek, elsz6llit6srinak ds dftalmatlanit6s6nak
megszervezese es fenntart6sa,
d) a kozszo196ltat6s ell6trisrira a szolgriltat6 kiv6laszt6sa, kdzszolg6ltatrisi szerzodes
rnegkcitese,
e) a k<izszolg6ltatris hatekony es fblyamatos ell6t6s6hoz a Szolg6ltat6 szdm6ra sztikseges
infonniici6k szol gdltat6sa.
f) a kclzszolgtiltat6ssal cisszefiigg6 - egyeb jogszab6lyban nenr rendezett - teleprildsi
onkonrriin y zati f el adat-es hat6skor rendeletben tcirteno m eg6l l apit6s a,

Az in gatlantulajdonosok ktitelezetts69ei

7.$

(l) Az ingatlantulajdonos alapveto kritelezettsdge, hogy
a) a telepi.ilesi szil6rd hulladek keletkezdset a leheto legalacsonyabb szinten tartsa,
b) az ingatlanon keletkezo teleptildsi szil6rd hulladdkot az elsziilitilsra val6 dtvdtelig a ktilon
j ogszab6l yban el o irtak szerint i dei glenesen gytrj tse, i r letve t6rol i a.
c) az ingatlaniin keletkezo teleptilesi szil6rd es folyekony hulladdk gyrijtds6rol, elsz6llftdsrir6l
es 6nal omnlentes elhel yezeserol a rendeletben meghat6rozott rr: 6don gondoskodj on.
d) a teleptilesi hulladekot fgy kezelje, hogy az nrdsok dletet, testi epsegdt, eg6szseges 6s jo
kdzerzetet ne veszdlyeztesse, a termeszetes es epitett krirnyezetdt ne szennyrt)r, unbu.ny d,
rillatvil6got ne k6rosits a, akozbiztonsiigot ne zavarja.
e) tulajdonosvdltoztis esetdt a szolgriltat6n6l a v6ltozast koveto l5 napon belul ir6sban
bejelentse.

(2) Az az ingatlantulajdonos, akinek teleprilesi szil6rd hulladeka keletkezik, de az ingatlana
egyidejiileg gazddlkod6 szervezet cdgnyilvrintartiisiiban bejegyzett szekhelydiil, telepfrelyeiil
vagy fi6ktelepetil is szolgiil, koteles a telepiildsi hulladek6t a gazdiikod6 izervezeteknek az
ingatlanon folytatott gazdAlkoddsi tevekenysdge soran keletkezett fogyaszt6i es teleprildsi
hul laddkt6l elkrikinitetten gyrijteni, ds an a k<izszol griltatrist igenybe venn-i.

A kiizszolgriltatds keret6ben kiitiitt szerz6d6s,
illetve az adatkezel6s szab6lvai

8.$

( I ) A teleprilesi sziLird hulladek gyrijtdsere es elsz6llitds6ra ir6nyul6 kcizszolg6ltatdsi
szerzodes az 6nkorminyzat a Szol96ltat6 krizott jon letre.

(2) A Szolgriltat6 jogosult a szentelyes adatok (kozszolgrlltat6st igdnybe vevc! neve, lakcirne.
sztiletdsi helye es ideje, anyja neve) kezelesdre a kizszolgeltatris teljesitese erdekeben,
valamint a telepi.ilesi szildrd hulladek gytijtesere, elsz6llitdsdra ds a huliadek elhelyezdsdre
ir6nyul6 kozszolg6ltatest vegzo szolg6ltat6 k<iteles a dijhritralek behajt6sa drdekeben t<irtdnt
nregkereseseben a f'enti adatokat kozolni. A Szolgdltatd a szemelyes adat kezelese sor6n azadatvedelnri jogszab6lyok elofr6sainak megfeleloen kriteles eli6mi.



e.$

(l) Az ingatlantulajdonos a Szolgiltat6 6ltal nyrijtott helyi kcizszolg6ltatdst koteles igdnybe
venni.

(2) A tulajdonos 6ltal megjekilt rnennyisegnek megfeleloen a Szolgriltat6 es a tulajdonos
ktilcin szerzodest k<it a lom risszegytijtesere, elsz6llit6s6ra es elhelyezdsere.

(3) A kcizszolgiltat6s ldnyeges feltdteleiben bekcivetkezett v6ltoziisokr6l a Szolgiitat6 az

ingatlantulajdonost - a viitozirs bekcivetkezte elott * irdsban krjteles enesfteni. Ha elore nem

l6that6 rendkivtili okb6l kdvetkezik be v6ltozris, a Szolg6ltat6 ertesitesi kcitelezettsegdnek

egy6b alkalmas nr6don is eleget tehet.

(4) A Szolgdltat6 a krizszolg6ltat6ssal <isszefiiggo tevdkerryseget nrindenkor a vonatkoz6
jogszab6lyi eloir6sokban foglalt mriszaki, krizegeszsegiigyi es egydb felt€teleknek
rnegfeleloen kriteles elldtni.

(5) A Szolgiltat6 a szolgiiltat6ssal <isszefiiggo iriisban beerkezett panaszokat ktiteles

nregvizsg6lni, 6s a vizsgrilt eredmdnyr6l a panaszost 30 napon beltil t6jekoztatnl

A kiizszolgdttatds elLitisinak, rendje, m6dja

10.$

(l) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkezo telepiilesi szilird hulladdkot az annak

begyiijtesere e rendeletben feljogositott hulladekkezelonek, a Szolg6ltat6nak k<jteles itadni.

(2) A teleptilesi szil6rd hulladek gytijtesenek, szrillit6s6nak. elhelyezesenek ktilon szabrilyai:

a) A belteriileti. kiilteriileti ingatlanon risszegytijtcitt, illetve a ktizteriiletre szabv6nyos (70

vagy I l0 literes) gyrijtoedenyben kihelyezett telepiilesi szikird hulladekot a

Szolg6ltat6 heti I alkalommal sz6llitja el.

A Szolgiltat6 a tdbblet hulladekot az dltala forgalmazott ernblem6s zs6kban kiilcjn

dijazds elleneben szdllida el, rnelynek dija magdban foglalja a sz6llit6s es a depon6l6s

dijet.
Az ingatlantulajdonos a telepiilesi szil6rd hulladek gyujtesere. elszdllitris6ra a saj6t

tulajdon6ban levo szabv6nyos gyrijtoedenyt veheti igdnybe, kiz6rolag azt haszndlhada.

illetoleg a szelektiv hulladek gyrijtesere az OnkomrAnyzat biztosfda a szabv6nyos

edenvzetet.
d) A hulladdkszillit6s idopond6r6l, annak megvdltoz6s6r6l a Szolgdltat6 a lakossiigot

6rtesiti.
Haaz iirites napja tinnepnapra esik, akkor is biztositia a szolg6ltat6st.

A gytijtoedeny megorzese es tiszt6n tartAsa az ingatlan tulajdonos6nak kcitelezettsege.

A gyrijtoeddny kcimyezetdnek tiszt6n tartris616l az ingatlantulajdonos kdteles

gondoskodni, kiveve, ha a hulladek a Szolgdltat6 hibrljdb6l sz6r6dik el.

I Szolg6ltat6 a kcizszolgiltatris kereteben elldtja a kcjztertileten kialakitott szelektiv

hulladdkgyrijto szigeteken levo edenyek tiriteset es a hulladek elsz6llft6sdt" A

b)

c)

e)

0
s)

h)



hulladdkgyrijto szigeteken elhelyezett edenyekbe kizhr6lag a feltiintetett tipusri
hulladdk helyezheto el.

(3) A hulladdk ingatlanon trirtdno tilrol6siit a hatdlyos kcirnyezetvddelmi, k<izegdszsegiigyi,

tiizrend6szeti es kciztisztas6gi eloirdsok figyelembeveteldvel kell nregvalositani. Hulladek
ingatlanon tdrtdno f'elhalmozisa ti los.

il.s

A telepiil6si szi16rd hullad6k kezel6s66rt fizetend6 kiizszo196ltat6si dij

(l) A helyi kcizszolgfltatds igdnybevetelderl az ingatlantulajdonos kozszolgriltat6si dijat

kriteles fizetni.

(2) A telepiilesi szil6rd hullad6kdrt fizetendo dijat negyedevente a sziiruldn fblttintetett

idopontban kell megtizetni. A kcizszolg6ltat6si dij nregfizetdse a Szolg6ltat6 6ltal kiktildott

csekken utolag tortdnik.

(3) Sziineteltetheto a szolgaltat6s igenybevetele - a kozszolgdltat6s igdnybevetelere egesz

evben kotelezett ingatlanhaszn6lo szilrnttra- a bejelentdstol sz6mitott I ev idotafiamra, ha a

tdr.ol6edenyt egyedtil haszn6l6. ir6sbeli kcizszolg6ltatdsi szerzoddssel rendelkezo

ingatlanhaizn6l6 kdt napt6ri honapnil hosszabb ideig az ingatlant nem hasznillja 6s az

iirisedes v6rhat6 idotartani6t - legkesobb a sziineteltetds rnegkezd6sdt megelozo 8

r'unkanappal bez6r6lag - a Szolg6ltat6 rdszere ir6sban adott nyilatkozattal, vagy faxon, vagy

e-mail forrna3aUan - bejelenti a Siolg6ltat6nak. A bejelentes megtdteldre csak a Szolg6ltat6val

szerzod6ses viszonyban ell6, vagy a meghatallnazotda jogosult. Az ingatlan tov6bbi

lakatlans6ga esetdn a sztineteltetdsre vonatkoz6 igenybejelentds - 8 nappal a sztineteltetes

lej6rla elolt - ir6sban adott nyilatkozatta, faxon vagy e-mail fonndban - nregisrndtelheto. A

beielentesben foglaltak valosagtartalmiit a Szolg6ltat6 ellenorizni jogosult. a szi.ineteltetds

jolszertitlen igdnybevetele eset€n a Szolgriltato jogosult a szi,ineteltetest visszavonni. Ha az

ingatlan a sziineteltet6si idotartam lej6rta elott riib6l lakott6 v6lik, annak t6nyet a

SzotgaltatOval szerzodott fdl, vagy nreghatalmazotda koteles legal6bb 3 nappal kor6bban a

SzotlaltatOnak iriisban adott nyilatkozat, vagy fax, vagy e-rnail fbnnijdban bejelenteni.

12.$

A gyiijt6ed6nyek haszn6latival kapcsolatos ktitelezetts6gek

(l) Az ingatlantulajdonosnak a gyrijtoeddnyt az ingatlanon beliil kell t6rolnia, azt

koztertileten tart6san elhelyezni vagy t6rolni az cinkonn ilnyzatkdzteri.ilet-haszn6lati rendelete,

illetve engeddly alaPj6n lehet'

(2) Tilos a gytijtoedenyekben veszdlyes, fblyekony. robban6, vagy egyeb olyan anyagot

elhelyezni, ailely veszdlyezteti az elszirllit6ssal foglalkozo vagy m6sok eletdt, testi dpsdg6t

vagy egeszsegdt.

(3) Az ingatlantulajdonos koteles a gytijtoeddnyt a hulladdk elsz6llitdsa cdlj6b6l a sz6llit6sra

rnegjeldlt papon az ingatlana elotti kozteriileten. kozvetlentil az uttest rnelld. a gytijtest v€gzo

gdpj6rmiivel megkozelitheto, elszrillft6sra alkalmas helyen elhelyezni'



(4) A kihelyezett gytijtoeszkciz nem akadrilyozhatja a jdmrti- es gyalogos forgahnat,
elhelyezese nem j6rhat baleset vagy krirokoz6s veszelyenek eloidezdsdvel. vagy nrrisok .i6
kcizdrzetenek, illetve a telepiileskepnek az indokolatlan megzavariisiival.

A hullad6k elszrillftris:inak megtagaddsa

t3.$

A Szolg6ltat6 megtagadhatja a hulladdk elszdllitrisrlt,

a.) az cinkonndnyzat rendeleteben elofrtt6l elterci trirol6edeny kihelyezese eseten
b') ha a t6rol6edenyben a telepiilesi (kommunrilis) hulladdk kcirebe nem rartoz6 anyagkeriilt elhelyezesre (pl. 1bn6 hamu, k6-, epitesi tcinneldk, dllati tetem, elektronikai

hulladdk, gyilekony vagy robban6 anyag, stb.)
c') a hulladek nent a szabv6nyos, z6ri trirol6eddnyben, illetve nem a Szolgrlltat6t6l

vds6rolt jelzett zs6kban kenil kihelyezesre
d') a hulladek oly m6don keriil 

..kiirelyezdsre, hogy a trirol6edeny nozgat6sakor akisz6r6d6s veszdlye fenndll (sdrtilt edJny) ' Q'

e') lra a tiirol6edeny kcirtil szabiilytalanul, ainak mozgatdsdt es tiritesdt akad1lyozo'r6don
tdbblethul ladek kertil t kihelyezdsre

t") amennyiben a t6rol6eddnyek jelzese bevezetdsre kenil - a tarol6eddnyek matri cAjinak
hiiinya, illetve sdrlilese eseten.

A kiizszolgiltatis ald nem t^rtoz6 kiirben szerzdd6s alapjrin vlgzetttev6kenys69

14.$

!t). l'ingatlantulajdonos a Szolgriltatonak a hulladek elszdllitris6ra iriinyul6 megrendeldsetpejglelli' lra ingatlan 6tt a kozsiolgriltatds al6 nem esc! alkalmi tribblet hLztartisi sziklrdhulladdk vagy lom is keletkezik.

(2) Ha az ingatlantulajdonos a megrendeles ds a szo196ltatris f'elteteleiben tcjrtd'omegrillapodds alapjrin a Szolgiiltat6tbiz,.zanleq, tigf a Szolgriltat6 a megielcilt idripontra vagyidotartamra a meglelcilt mennyisegti tcibblet hulladdinak megfeleto gyiijtoeszkdzt a tulajdonosrendelkezesdre bocs6tja. ds unnai elszrillitdsrir6l es elheliezeserol rnegrillapodiis szerint dijellendben gondoskodik.

ls.$

Lomtalanftis

(l ) A lomtalanitils megszeruezeserol ds lebonyolitds6r6l a
- ktilcin dij felszrimoldsa nelkril - gondoskodik.

Szolgriltat6 evente egy alkalommal

(2) A Szol96ltat6 kizarolag a lomtalanitds al6 tartoz6 hiiztartiisi hulladek elszdllftrlsara kciteles.



(3) A hulladekot az ingatlantulajdonos a szolgiiltat6 6ltal hirdetrneny ritjdn elozetesen
megjekilt helyen ds idopontban helyezheti el elszdllit6s celjrib6l.

(4) Az elszilllitand6 hulladekot fgy kell elhelyezni a kriztertileten. hogy a jiir.rnti- es a
gyalogosforgalmat ne akadrllyozza. a begyrijtci szrillit6eszkoz dltalj6l megkdzelfthet6 legyen.
a zoldteriiletet es novenyzetet ne k6rosftsa, tovribbd ne jrirjon baleset vagy krfuokoz6s
veszdlyenek eloidezesevel.

A fbly6kony hullad6k elsz6ltitdsrira vonatkoz6 rendelkez6sek
16.$

( I ) A telepiilesi lblyekony hulladek elszrillitds6t eseti megrendeles alapjdn vegzi az
onkonndnyzattal krizszolgriltatdsi szezodest kdtdtt vdllalkoz6, a Vdllalkoz6 a teieprilds
tefies kozigazgatdsi teriileten. az erre a celra engedelyezett zittt rendszeni csepegest ds
szagf ratdst kiz6r o eszkdzzel.

12) Az cisszegyujttitt teleptilesi folyekony hulladekot kizirolag engedellyel rendelkezo
folyekony hulladdklerak6 telepen szabad elhelyezni.

(3) a V6llalkoz6 a ttregrendeldsnek h6ronr nunkanapon beltil kdteles eleget tenni.

(4) A szolgiiltat6s igdnybeveteleert az ingatlantulajdonos szolgdltatilsi diiat k6teles fizetni. A
szolgriltatrls dii6nak megtizetese a teljesitest k<jvetoen sziinrla ellen6ben vdlik esedekesse.
nr ertek dt e rendel et m e I I ekl ete tar:ralntazza.

ZAr6 rendelkez6sek
17. $

Ez a rendelet kihirdetesenek napjdn l6p hatrilyba.

18.$

Hatrilyrit veszti a ktjztertiletek tiszt6ntartdsrir6l, valamint a teleptilesi szil6rd 6s folydkony
hullad6kkal kapcsolatos kdzszolg6ltatrisr6l sz6l6 I SDalL (xII.3l.;6nkorm6nyzatirendelet 6s
annak m6dositdsair6l sz6l6 1/2012. (I.30.); I
(ll. I 2.) dnkormAnyzati rendeletek.

Szenrely, 201 5.01 .13.

77, *-
Dani Zoltdn

polgdrnrester

Zdrad|k:
A rendelet kihirdetve 2015.02.01. napirln.



Mel lik let az | 1201 5. ( I l.0l . ) cinkonn6 nyzati rendelethez

A lblyekony hulladek elszdllitdsrinak netto dilai:

Alapdif : 800.- Forint/darab

Sz6llitis- drtalmatlanit6s dija: 500,- Forint/m3


