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Sze m ely i O n ko rrn 6 ny zat K6pvisel6 -tes t ii let6n ek
18/2011 (XII.31.) sz. rendelete

a kiiztisztasigr6l, valatnint a telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi
kiizszo196ltatis161 6s annak kiitelez6 ig6nybevdtel616l

Szernely I(6zs6g Onkorrn6nyzat I(Cpvisel6-testtilete az Alkotrn6ny 44lA.$. (2)
bekezdisiben, a helyi dnkorrnd"nyzatokr6l szolo 1990. evi LXV. T0rvdny (a
tovdbbiakban: Otv.) 18.$ (l) bekezddsCben, valamint a hulladCkgazdSlkod6sr6l sz6l6
2000. ivi XLIII. TorvCny (a tov6bbiakban: I{gt.) 23.$-ban kapott felhatahnaz6s
alapjiin, kiiloncis figyelernrnel a 64/2008. (XII.23.) I(orrn6nyrendeletben, valarnint a

21312001. (K.14.) I(orrn6nyrendeletben {bglaltakraazalilbbi rendeletet alko$a:

I. Fejezet

a

Altal6nos ren delkez6sek

1.$

(1) .Telen rendelet c6lja, hogy Szernely k6zsdg l<ozigazgat6si teriilet6n a lakossSg

eg6szsiginek vddehne, valarnint Szernely kdzs69 tenndszeti es 6pitetl
kornyezet6nek rneg6vdsa 6rdek6ben a telepi.ildsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6
k0zszolg6ltat6st 6s annak kdtelez6 igCnybevCtelet biztositsa, illelve az ezeldcel

kapcsolatos feladatokat ds hat6skdr6ket, jogokat 6s kdtelezettsCgelcet,

tilahnakat 6s jogk6vetkezrn6nyeket a helyi sajdtoss6goknak megfelel6en

rcndezze.
(2) A rendelet hatdlya kiterjed Szernely kdzsdg l<lzigazgat6si teriiletin beliil a

rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont, helyi kclzszol96ltat6ssal ell6tott
ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira, vagy haszn6l6ira, egyi,illesen haszn6lt

t6rol6eddny esetin a lak6sszovetkezetekre 6s t6rsash6zakra (a tov6bbiakban
egytitt :,,iugatl antuI aj donos") ter.i ed ki.

(3) .A l<lzszolgitltat6s az ingatlantulajdonos 6ltal a k6zszolg6ltat6

sz6llit6eszkdzeihez rendszeresitetl gyrijt6edenyben, vagy a rendeletben

rnegjeldl egy6b rn6don az ingatlanon osszegytijtdtt Cs a kdzszolg6ltat6

rendelkezds6re bocs6tott teleptil6si szil6rd hulladik begytijtisdre is rendszeres,

illetve alkahni elsz6llit6sira; az ingatlanon dsszegytijtdtt lorntalanit6s kdrebe

vont teleptilesi szil6rd hulladdk kdzszolg6ltat6 6ltal rneghat6rozott
id6pontban 6s helyen tdrtdn6 begyrijtdsre 6s a kdzszolg6ltato 6ltali
elsz6llit6sra; hulladCkkezelo telepek, hulladdklerak6k 6s a hulladel<

Srtalmatlanit6s6t szol9616 l6tesitrninyek l6tesitisdre, rntikddtetdsCre 6s

iizerneltetdsdre; valarnint a fenl rneghat6rozottak szerinl gytijtdtl, begytijtOtl ds

elsz6l litott telepiil6si szi l6rd hulladik 6rtahnatl anit6s6ra terj ed ki.



2.S

Alapfogalmak

E rendelet alkalnazils6ban a 213/2001. (XI. 14) I(orrn6nyrendelet 3.9-ban foglaltakon
tirl:

Kiizieazeatdpi .teriil.e-t: a telepiilds dnkorrnanyzatdnak rnrikddisi teriilete, rnely
beltertiletbol (bedpitett 6s bedpitCsre sz6nt teriiler) 6s kiiltertilerb6l 6ll.

Kiiztertiletlkdzhaszr6latra szolg6l6 minden olyan dllarni vagy dnkorrnanyzatit
tulajdonban 6116 foldteriilet, arnelyet a rendeltetdsCnek rnegfelel6en 6rki haszn6lhat, Cs

az ingatlan-nyilv6ntart6s ekkdnt tart nyilv6n. EgyCb ingatlanoknak a kdzhaszniiat
clljfua 6tadott teriiletrCszire - az enol sz6l6 kiildn szerz6d6sben foglalt keretei kcjzcjtt
- a kdzteriiletre vonatkoz6 rendelkezcseket kelr alkahnazni.

Ingatlani a kdzszolg6ltatdsba bevont teriileten fekv6 egylak6sos lak6- vagy lak6s
cdlj6ra haszr6lt 6piilet, a tdbb lak6sos ipiilet lak6sonkint, illetve a szcivetk ezeti,
t6rsashazi ipiiletben ldv6 lak6s, valamint a nern lak6s cdlj6ra szolg6l6 azop helyisigek,
arnelyekben a fogyaszt6i tevdkenysCg sor6n hulladdk kdpz6dik. .Ielen rendelet
alkalnazils6ban ingatlannak rnin6siilnek a gazd6lkod 6 szewezetek nern lakds celjdra
szolg6l6 azon helyisdgei, amelyekben a fogyaszt6i tevdkenysdg sordn hulladik
kdpz6dik.

az egyes ingatlanok - ezen beltil ki.ildndsen
a lak6dptletek ds az emberi tarl6zkod6sra (tdiilds, pihen6s, szdll6s, stb. cilj6ra)
szolg6l6 rn6s dptiletek, tov6bb6 a nern lak6s cd!6ra szolg6l6 helyisdgek es ahoziaiui<
tutoz6 teriiletek -, valarnint a kclzteriiletek tisztfur tart6sa.

thsrat megrendelis, illet6leg
megbiz6s alapjan a

tevCkenysdge.
kdzteri.iletek tisztan szer v ezetek hu I ladCk6rtahnatl anit6s i

Kiizszols4lfatfsi dlii az ingatluttulajdonos 6ltal a kdzszolg6ltat6s iginybevereliirt a
kdzszolg6ltat6nak fizetendl, az dnkormdnyzat rendeletdben meghatirozott dijfizetesi
iddszakra vonatkoz6an rneg6llapitott dij, arnely taftabnazza a telepiildsi szilard
hulladCk kijel6lt 6rtahnatlanit6 helyen tdrtdn6 elhelyezisinek dijh6nyad6t is.

Zii l d lr u l lgd 6k fal ornb, l<asz6l6k, nyeseddk, egycb n6v6ny i rnaradv6nyok.

Eev6b s,Ail6rd hFlladdk: a lak6sban ds az ernberi tart6zkod6sra szolg5l6 rn6s
helyisdgekben felhahnoz6dott szildrdhulladdk (nagyobb rndretti berendez6si t6rgy,
6gybetdt, britor, stb.), valamint az azokhoztaftoz6 teriileteken, illetdleg a
kdzteriileteken keletkezl szililrd hulladik (kdzteriileti hulladel<). Azipari tev6kenysig
sorfur keletkez6, ab6ztaft6si hulladdkot rneghalad6 hulladdk, dpitCsi torrneldk.



Fejezet

3.$

A kiizszolgdltatf s elkit6sdnak rendje

(1) Szernely kdzsdg dnkonn6nyzathnal< kdpvisel6-testi.ilete a teleptildsi szil6rd
lrulladik tekintetdben fenn6ll6, a hullad6klcezelisi kdzszolg6ltat6s
rnegszeryezdserc ds fenntarld.s6ra ir6nyu16 kdtelessCge teljesitdsdnek
erd ek I 6ben cin6l I 6 kdzszol gitl tat6st szel ez.

(2) Szernely kdzsig kdzigazgatisi teriiletCn a hulladikkezeldsi k}zszolgdltat6s
teliesitds6re kiz616lagosan jogosult hulladdkkezel6 a Ddl-dun6ntrili
I(ornrnun6lis Szolg6ltat6 I(f1 (D6l-I(orn I(ft) Pdcs, Sikl6si tt 52. (elel
rendeletben: kcizszol 96ltat6).

(3) Teleptildsi szil6rd hulladdkot csak az effe a cdlra kijekilt Cs leg6lisal
rntikddtetett hulladCklerak6 telepen, hulladdklerako udvarban, vagy a
lcozszolgdltat6 6ltal alkahnazott egyCb, jogszab6lyban rnegengedett rn6do1, a
vonatkoz6 i.izerneltetCsi szab6lyok 6s el6ir6sok szigoni betarl6s6val szabad
elhelyezni.

$) Az dnkonn6uyzat sztikseg esetdn gondoskodik a l<dzszolgilltat6 javaslata
alapj6n gytijt6pontok, valamint a lerak6hely kijel6lCsCr6l, a ldtesitrnCnyek
tnegval6sft6s6r6l ds rntikddtetdsCr6l a kdzszolgitltat6 ritj6n, valarnint biztosftja a
kdztertilet haszniiatht az indokolt mennyisdgti gytijt6eddny kihely 

"t"s"l-r"r,t6ro l6srihoz ds rnegk dzelitdsdhez.
(5) A lrulladCkszdllit6si kozszolgitltat6s igdnybevCtele heti egy alkalornrnal

kdtelez6.
(6) A szewezett k6zszolg6ltat6st igdnybevev6k szdtndra a szabv6nvos

tSrol6ed6nyek hasznSl ata k6telez6.
(7) A v6laszthat6 szabv6nyos t6rol6edCny rninirnurn I db l l0 vagy 70 liter

t6rol okap acit6sri ingatl anonkint.
(8) A l<lzszolgitltato a teleptildsi szil6rd hulladdkot heti egy alkalornmal k6teles

elsz6llitani, kivCve az egyedi rneg6llapod6s alapj6n tctrt6n6 t6bbszriri sz6llit6st.A sziilitfts rn6djiir6l 6s idejdrcl az ingatlantulajdolost a k6zszol g6ltat6 -
bel6t6sa szerint - frdsban vagy k6zz6t6tehitf 6n tiljekoztatja.

4.$

Az ingatlanturajdonosok jogai 6s kiiterezetts6gei

(l) Az ingatlantulajdonos kdteles a Szernely kdzsCg cinkormtinyzata6ltal szervezetl
k6zszolg6ltat6s igdnybevdteldre: M ingatlaniin keletkez-6 telepiildsi szilard
hulladdk e rendeletben el6irtak szerinti gyrijtdsdre, a sz6llit6si lapop elsz6llit6s
ciljdb6l a kdzszolg6ltat6nak tottdn6 6tad,6sdra, valarnint a kcizszolg6ltat6si dij
rnegfizet6sdre.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatland.n keletk ez6 vagy birtok6ba kertilt telepiilisi
szil6rd hulladikot a kdrnyezet szennyezisdt megelozo, k6rosit6s6t kiz6r6

II.



Min6sftett hullad6k:, a veszdlyes hulladCkkal kapcsolatos tevdkenysdgelcvdgzCsCnek
feltdteleir6l sz6l6 981200i. (VI.15.) korrn6nyrendeletben rneghatitrozott el6ir6sok
alapj an rnin6sitett anyag.

Vesz6lIes hull4d6k: a I{gt. 2. szirmi rnellCklet6ben felsorolt tulajdons6gokkal bir6
allyag

GJiiitdponf a kozszolg6ltat6s keretdbe 1artoz6 azon ingatlantulajdonosok telepiildsi
szilald lrulladCkanak - rneghatilrozotr vagy tneghathrozatlan id6tarlarnig -- 6tvitel6re
kijekllt hely, ahonnan a kdzdssdgi vagy a sz6llit6si napon kihelyezett egydni
tdloloeddnyb6l tOrtdnd elsz6llit6sdval teljesiti a kdzszolg6ltat6 a kdzszolg6ltat6si
kdtelezetlsdgCt.

Artalmatlanitds: a hulladCk okozta kdrnyezetter{relds csdkkentdse, kdrnyezetet
veszllyeztet6, szennyezl, k6rosft6 hat6sdnak rnegsztintetdse, kiz6r6sa - a kdrnyezet
elerneitdl tcirtdn6 elszigeteldssel vagy anyagi rnindsdgdnek rnegv6ltoztatilsa -, a Hgt. 3.

szdrnrl rnellikletdben felsorolt eli6r6sok valamelyikinek alkalnazds6val.

Kezel6s:, a hulladdk vesz|lyeztetd hat6sainak cscikkentdsdre, a kdrnyezetszeruryezds

rnegel6zdsCre 6s l<izirhsira, a termeldsbe vagy fogyaszt6sba tdrt6n6 visszavezetdsdre

irrinyulo tevdkenysdg, valarnint a kezeldst rnegval6sito elj6r6s alkahnazdsa, bele6rtve a

kezel6litesitrn6nyek ut6gondozd's6t is.

Beevtiit6s: a hulladdknak a hulladdk birlokosait6l tortdn6 6tvdtele a hulladdk birtokosa

vagy abegytijt6 telephelydn, tov6bb6 a begytijt6helyen (gyiijt6pont, hulladikgytijt6
udvar, t6rol6-, vagy l<ezel6telep) 6s a tov6bbi kezeles drdekdben tcirtdri6 cisszegytijtis,

v6logat6s a begyri.it6 telephelydn.

Szfllit6s,' a hulladdk telephelyen kiviili rnozgat6sa, beleCrtve a sziilitndnyoz6st 6s a

fuvaroziist is.

Tisztdn tart6s.' M egyes ingatlanok 6s kdztertletek tisztit6sa, h6- ds sikoss6g-

rnentes itdse illetve porrnentesitdse

Kiiztgriilet kgzel6i q: Szernelyi 0nkorrn6 nyzat.



rn6don kdteles gytijteni ds ahhoz a kdzszolgSltat6 sz6ll(t6eszl<6zehez
rendszeresitett tdrol6eddnyt kdteles igdnybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk gyrijtise sor6n rnegfelel6 gondoss6ggal
kell elj6rnia annak 6rdekdben, hogy a hullad6k rn6sok dlet6t, testi dps6git,
egdszsdgdt 6s j6 kdzlrzetdt ne veszllyeztesse, a term6szetes is 6pitett
kdnryezetet ne sze\nyezze, a nOviny- 6s 6llatvil6got ne k6rosftsa, a kozrendet
6s a kdzbiztonsdgot ne zavarja, ds az ingatlandn keletkez6 hulladik
mennyisdgdt alacsony szinten tartsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a t6rol6eddnyben az ingatluron szok6sosan keletkez6
lrulladdkot tdrndritds ndlkiil rigy helyezheti el, hogy annak fedele z6rhat6
legyen, val arnint az a hulladll<sztiliths sordn a kcizszoig hltat6 alkahnazottainak
egCszsdgCt ue veszllyeztesse, a g6pi tiritist ne akadillyozza, az i.irit6
berendez6st ne kiirositsa.

(5) A t6rol6eddny rnelld hulladdkot elhelyezni csak a k0zszolg6ltat6t6l viis6rolt,
jelzdssel ell6tott zs6kban lehet. A jelzett zsfi< ira tataliazza a telepiilisi
hul lad6k elsz6ll it6siina k, kezelds 6nek ds 6rtahnatlanf t6sdnak k6 lts dgit.

(6) I{a a t6rol6ediny olyan nedves hulladikot tartahnaz, amely dssfetrjrnrjrddrjtt
vagy befagyott, vagy a benne l6vd hulladdkot rigy dsszeprdseltdk, hogy erniatl a
t6rol6eddnyt az ellftt rn6don kitiriteni nern iehet, ; tulajdonos kciteles a
visszatnaradt hulladdkot fellazftani ds a t6rol6eddnyt iirithet6va tep1i.

(7) .A t6rol6edinyben tilos olyan anyagot elhelyezni (forr6 harnu, rnar6-, n6rgez6
anyag, flllati h-ulla, folydkony vlgy befagyotl zsiraddk, gyrildkony- vagy
robban6anyag, k6- 6s 6piilettdrrnelCk, nugyotU terjedehni! r"utyri t6rgy, stb.),
amely veszllyezteti a hulladdksz6llitdssal foglalkoz6 alkahnazttt egdizs6gei,
tnegrong6lhatia a gytijt6berendezist, ilrrahnatlalft6sa sor6n vesz1lyeztetheti a
kcirnyezetit, a telepiildsi szildrd hulladdkkal egyiitt egy6b okb6l nern gyrijthet6,
i I letve nern rnindsiil telepiilis i szi l6rd hu I I addkriak.

(8) I-Ia a kOzszol g6ltat6 alkahnazot-tai rneg6llapitj6k, hogy a hulladik nern a
kdzszolg6ltat6 sz6llit6eszkdzlhez rendszer"siteit es a [",izs zotgaiat1t6l 6tvettt6rol6eddnybel 

-vagy rn6s gyrijl6eszkozben keriilt kihelyezZsre; illetve akihelyezetl t6rol6eddny a kdzszolg6ltat6 dltal all<alnizott gdpi tirftisi
tn6dszenel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l - nern uritiet6; vagy a
t6rol6ed6nyben az (7) bekezdisben rnegielolt anyagot, thrgyat helyeztek el;illetve a triltoltotl, a kiiiritdst 6s a hulladdli elsziillit6s6t jogosultak rnegtagadni.A lciiiritds 6s a hulladdk elsz6llit6s6nak rnegtagad6saroia-t<d zszolg1ltato az okfeltiintetcsdvel..irtesiti az ingatlantulajdortsi Az erniatt el nern sz6llitotllrulladik elszdllf t6s 6.1 6l az ingatlantul aj donos kdteles gondoskodni.

(9) A kozszolg6ltat6 jogosult rnegtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t ugyanezen
paragra{us (22) bekezddse alapjdn is.(10) A t6rol6ed6nyeket sziiks6g szerint, de legal6bb dvente 2 alkalornrnal kikell tisztitani is fert6tleniteni. A 770literes tirtaialornn6l kisebb i6rot6eddnyek
rendszeres tisztit6sa ds fert6tlenitese az ingatlantulajdonos feladata, az enn6lnagyobb tirlarlahnf tSrol6edinyek tiszt6ntartds6r6l az ed6ny haszlril6j6val
kdtcitt kiildn szerz6dds alapj6n, tdritcs ellendben a kozszolg illtat6gondoskodik.(11) lAz ingatlantulajdonos 

-[ot.lrs 
a tdrol6eddnyeket a hulladdk elsz6llftasacilj6b6l a kdzszolgilltat6 6ltal rnegjeldlt id6pontban, a beffitdst vegz6



gdpj6rmrivel megkdzelithet6 6s i.iritdsre alkalmas helyen elhelyezni, A
t6rol6eddnyt legfeljebb a sz6llit6si napot megel6z6 napon 18.00 6r6t6l lehet

kihelyezni a kcizteriiletre, kivdve a tart6san engeddlyezetl elhelyez6st.
(12) Azokon a teriileteken, ahol a t6rol6eddnyeket a kcizszolg6ltat6nak val6 6tadas

vdgett kozteriiletre * a forgalom akadillyozdsa, illelve v6rosk6pi okokb6l- neln

lehet kihelyezni, ot1 a talol6edinyek kihelyezis&61az ingatlantulajdonos, vagy

ktikin rneg6llapodds alapjAn, dij ellendben a kdzszolg6ltat6 gondoskodik.
(13) Az ingatlantulajdonos a t6rol6eddnyeket az ingatlan tertiletdn beltil, illetve

z6rhat6 helyisdgben vagy zarhat6 t6rol6ban kdteles elhelyezni rigy, hogy ahhoz

illetdktelen szerndlyek ds dllatok ne fdrjenek hozz6. A t6rol6eddnyeket csak a

( 1 1 ) bekezddsben rnegi el6lt id6tartarnban lehet kdztertileten elhelyezni.
(14) Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6edCnyek el6kdszit6-, t6rolo hely6t

tiszt6n taftani, tilen a h6t6l rnegtisztitani. A begytijt6s alkahndval szennyezetl

kdzteriilet tisztit6s6r'61 a k0zszolg6ltat6 kOteles gondoskodni.
(15) Tilos a t6rol6eddnyek kdrnydkdt, megkdzelitdsi ritvonal6t t6rgyak

elhelyezdsivel vagy palkolo gdpjdnnrivekkel oly rn6don elzirni, amely a

tar.ol6edCnyeknek a gyakorlatban kialakult rn6don tdr16n6 iiritdsdt akadillyozza'

(16) A helyi kdtelez6 kdzszolg6ltatfssal kapcsolatos szerzdddses jogviszony

lCtrejdtte esetdn a kdzszolg6ltat6s megszervezdsdvel ds a dijszimlilz6shoz

sziiks6ges adatszolg6ltat6ssal a szerzldds ir6sba foglaldsdnak b6rmely okb6l

t6rtdn6 efunarad6sa 'eset6n az ingatlantulajdonos kdteles bejelenteni a

kdzszolghltat6nak.
(17) Anelnyiben az ingatlan tulajdonosi, haszn6lati viszonyaiban villtozits

k6vetkezik be, rigy az ni tulajdonos vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal

egyeternlegesen kiteles aviitozils tdnydt l5 napon beliil ir6sban bejelenteni a

kOzszolg6liat6nak. Avflltozhs bejelentCsdvel egyidejtileg Mtti tulajdonos 6s a

k6zszolg6ltat6 k6z<jtt a k<izszolg6ltat6si szerz6dCs ldtrej0n. Ennek a

bejelentzsnek a rnegtdtelcig al<dzszolg6ltat6si dijat _ a beielentds honapj6nak

utolsO napj6ig - a tcoraUli ingatlantulaidonos, a^ kovetoen pedig az i'j
ingatlantulaj donos k6teles rnegfizetni.

(18) Arnennyibtn az ingatlantulajdonos nern kcit ir6sbeli kozszolg6ltat6si

szerzoddst, ds/va gy Miltatuhaszn6lt tfu'ol6ed6ny tipus6r6l a kdz'szolg6ltat6nak

egy6ltal6n ,r.,o 
-t.r, 

bejelentdst, a 'kdzszolg6ltat6si dij rneg6llapit6s6n6l a

kozszolg6ltato mindaddig jogosult ingatlanonkdnt t db 110 liter terfogafli

t6roloed6ny heti egyszeri i.iritisi gyakoris6g6t vdlelmezni, rnig M
igCnybev6ielre kotelezejtt ir6sban a kdzszolgdltat6si szetz6ddt meg nem kdti.

(f 9) 
"SzUneteltethet6 

a lakoss6gi egyedi tarol6eddnyre vonatkozo l<6zszolg6ltat6s

igdnybevCtele azokon az iigatlamokon, amelyeken legal6bb kdt napt6ri honap

id6tartarnban senki nern tai't6zkodik 6s erniatt az ingatlanon hulladdk nert

keletkezik.
(20) A sziineteltetdsre vonatkoz6

bej elenteni a kdzszolg6ltatonak
nyolc nappal.

igdnyt az ingatlantulajdonos irdsban kdteles

a sztineteltet6s kezd6 id6pontia el6tt legalAbb

(21) I{a a szilneteltetds a (17) bekezdds

be, M ingatlanlulajdonos ezt
szerinti feltdteleib en v 6ltoz6s k6vetkezik
ir6sban, haladdktalanul kdteles a



kdzszolg6ltat6nak bejelenteni, rnelynek val6s6gtartahn6t a krizszolg6ltat6
jogosult ellen6rizni.

(22) Anennyiben a sziinetelCs id6tartarna alatl hulladdkkezeldsi kozszolg6ltatds al6
taflozl hulladdk keriil kihelyezCsre, fgy a kdzszolgilltat6jogosult rnegtagadni a
hullad6k elsz6ll it6s6t.

(23) Az ingatlantulajdonos rnegtagadhatja a kdzszolg6ltat6si dij rnegfizetisdt, ha a
kdzszol g6ltat6 kcizszo lg6ltatds i kdtel ezetts dgdnek nem tesz eleget.

(24) Nern tagadhat6 meg a kdzszolg6ltat6s dij6nak rnegfizet6se, a (23) bekezd€s
szerint, ha a ktizszolgitltat6t a lcozszolg6ltat6s nyrijtds6ban az idojfrr6s, vagy
tn6s, a Ptk. szerinti elh6rithatatlan ok akad6lyozta is a kdzszol giitat6 az
akadSly elh6rul6s6t kovet6en a lehet6 legrdvidebb id6n beliil potolta
rnulaszt6s6t.

(25) A kdzszolg6ltat6s igdnybevetelddrt az ingatlantulajdonost rerhel6 dfih6traldk
ad6k rn6dj 6ra behajthat6 kOztartozd"s,

(26) Al<lzszolgdltat6t rnegillet6 diih6traldk rnagd"ban foglalja a tdkdt, a ptk. 301.$-
a szerinti kisedehni karnatot, valarnint a felsz6lft6s kdltscgdt.

s.$

A kiizszol96ltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

(l)A kdzszolgSltat6nak kdtelessdge biztosftani, hogy a keresletnek rnegfelel6
darabsz6rnri ds rnin6sdgri szabv6nyos t6rol6ed6ny Slljon az ingatlantulajdonos
reudelkezis6re. A t6rol6ediny a kdzszolg6ltat6t6l el6zetes rnegrendelds
alapj6n - rnegvd.sd"rolhat6 vagy b6rbe vehet6.

(2) A birbe adott t6rol6eddnyek karbantart6s6t, felirjitas6t is sztiksig szerinti
kicserdldsit ktilOn ir6sbeli szerz6dds alapj6n a k6zszolg6ltat6 v6gzi. Ez a
szolgilltatits abban az esetben dijrnentes, ha a cserdt vagy a javit6st a
szabv6nyositotl tdrol6eddny rendeltetisszerii haszn6lata sor6n bekovetkezett
elhaszn6l6d6s teszi sztiksdgessd.

(3) A k0zszolg6ltat6 kdteles a tdrol6eddnyek kitirit6sit kirndleteseno az elv1rhato
gondoss6ggal vdgezni,

(4) A t6rol6eddnyben okozott k6rokat a kdzszolg6ltat6 tdritCsrnentesen k6teles
kijavitani, arnennyiben a kiirokoz6s neki felr6hato okb6l k<jvetkezik be, A
kdzszolgdltat6nak az ebb6l ered6 karbantartiisi rnunk6k, valarnint a javit6s
id6tartarn6ra helyettesit6 tdrol6ed6nyt kell biztositania. Arnennyiben a
k6rokozds neln r6hat6 fel a kdzszolgSltat6nak, a haszn6lhatatla''6 v6lt
t6rol6eddnyek javit6sa, p6tl6sa, illetve cserije azingatlantulajdonost terheli.

(5) Az elhaszn6l6do.tt t6r'ol6ediny p6tl6s6r6l a rnind&kori ingatla'tulajdonosnak
kell gondoskodnia.

(6) A nagydarabos hulladCk (lorn), tov6bb5 a naponta szok6sosan keletlcez6
hdztafiilsi hulladdk rnennyisdgit rneghalad6 falornb 6s kerti hullad€k szewezett
gytijtdser6l, elszdllit6s6r6l 6s ilrtahnatlanitds6rol (lorntalanit6s) a kdzszolg iitato
dvente legal6bb 2 alkalornrnal tdritdsrnentesen gondoskodik. A hintart1si
veszClyes hulladik szewezett gyrijtisir6l, elsz6llit6s6r6l is 6rtahnatla'it6sdrol a



kdzszolg6ltat6 tiritis ellen6ben, M ingatlantulajdonossal kdtdtl kiil6n
rneg6llapodds alapj 6n gondoskodik.

(7) A lorntalanit6s id6pontj6r6l, valarnint teriileti feloszt6sar'61 a kdzszolg6ltat6 4

lrdtlel kor6bban tdj5koztatja a telepiildsi onkorrninyzat jegyzljet, aki err6l 3

napon beliil a helyben szokdsos rn6don drlesiti azingatlantulajdonosokat.
(8) A kdzszolgdltat6 a rendelet hatillya al6 taftoz6 ingatlanon keletkezett hulladikot

a jelen rendeletben frt szab6lyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a

kijeldlt hulladiklerak6 telepre, illetve annak arlahnatlanit6s6r'61 tn6s, a szakrnai
kdmyezelvddehni szab6lyokat rnegtart6 rn6don gondoskodni.

6.$

A kiizszolg6ltatis dija

(1) A hulladdksz6llit6sba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a kOzszolg6ltat6sert dijat
kdtelesek frzetni.

(2) /\z iginybevev6t terhel6 kdzszolg6ltat6s dijitt a kCpvisel6-testtilet iilapitja meg a
telepi.ildsi hulladdlckezeldsi kdzszolg6ltat6si dij rneg6llapit6s6nak rdszletes szaktnai

szab6lyair6l sz6lo 6 4 12008.. (III.2 8 .)I(ortndnyrendelet alapj 6n.

(3)I(ozszolgSltat6si dij az egysdgnyi dijtitel 6s az iiritdsi gyakoris6g iltlagszdrndnak

szorzata. Egysdgnyi dijtitel: a v6laszthat6 tdrol6eddnynek a rendelet 1. sz'

melldkletCben rdgzitett egyszeri iiritCsi dij.
(4) Nern tagadhatja rneg a kdzszolg6ltat6si dij rnegfizetdsdt dz, aki a teleptilCsi

hulladdkkal kapcsolatos k<itelezettsdgeit nern teljesiti, feltdve, liogy a

kdzszolg6ltato szdrnhra a kdzszolg6ltat6st felajdnlja, illewe a kdzszolg6ltat6s

telj es itds dre vonatkoz6, rend el kezdsre 6l I 6s 6t i gazolja.
(5) A kdzszolg6ltat6si dij sziineteltetds6t lehet kdrni a l<6zszolg6ltat6t6l ha az

ingatlan tulajdonosi, haszn6lati viszonyaiban v6ltoz6s kdvetkezik be is a kor6bbi

tulajdonos 6ltal rn6r neln, az rij tulajdonos 6ltal pedig tndg nern haszn6lt (lakott) az

ingatlan ez6rt igazolhat6, hogy az ingatlanr6l hulladdksz6llit6s nern tdrtdnik.
(6) A sziineteltetds irdnti kdrehnet ir6sban a kdzszolg6ltat6n6l kell benyfjtani a

szi.ineteltetds v6rha16 id6tarlarndt rnegel6z6 8 napon beltil. A kdrelernben kdzdlni

kell a sztinetel{s v6rhat6 id6tartarn6t. A sziineteldsre vonatkoz6 igdnybejelentds a

lej dratkor rnegisrndtelhet6.
(7) A kdzszolg6ltat6 rCszCre - a sztineteltet6s ir6nti kdrelernhez - sztiksiges hivatalos

igazolfust - a kdpvisel6-testi.ilet hozz6jtuul6s6val - a kdrjegyzlslg 6llitja ki.

(8) A k6zszolg6ltat6s dij6t a kdzszolg6ltat6 6ltal rnegki.ilddtl sz6rnla alapj6n

kdzvetleliil, vagy a kcizszol gitltat6 6ltal rnegbizott dijbeszedd ritj6n - teljesitett

kdzszolg6ltat6s 
- 

alapj6n, sz6rnla ellendben ut6lag kdteles rnegfizetni az

ingatlantuIajdonos,



III. Fejezet

Kiizteriileten keletkez6 hullad6k gyiijt6se 6s elszillitfsa

(l) A kdztertileten keletkezb hilztaft6si ds egydb szil6rd hulladdkot kizir6lag
kijeldlt lrulladdklerak6ban lehet elhelyezni, atnelyrll az onkorrn6nyzai
l<lzszolgitltat6s keretei n kivii l, kii l 6n szer zo d6s al apj 6n gondos ko di k.

(2) Az illeg6lis hulladdklerak6k felszdrnol6sdrbl i, dnkorrn6nyzat
kozszolgitltat6s keretei n kivii I gondo s ko d i k.

7.$

a

a

ry. fejezet

Kiiztisztasf gi rendelkezdsek

8.$

Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztfntart6sa

(1) A kdztisztas6g fenntartd.sa els6rendrl kdzegdszsdgi.lgyi drdek, ezefi zu1rak
el6rnozdit6s6ban rni nden ki kciteles hathat6san kdzrernrik0dni.

(2) Az egyes ingatlanok tiszt6ntart6s6r6l az ingatlan tulajdonosa, kezel6je, tart6s
haszn6l6ja, illet6leg haszondlvez6je (a tov6bbiakbal egyiitt: tulajdo'os),
rniisnak a haszn6lat6ban ldv6 ingatlannak (ingatlanrdszek, trelyisegetj
tiszt6ntart6s6r6l pedig a haszn6l6, illetve a - bdrteti jogviszonyb6l szfumaz6
kdtelezettsdge szerint - a b6rl6 (a tov6bbiakban egyiitl: haszn6l6) koteles
gondoskodni.

(3) Ezen beltil:
a.) a lak6 ds ernberi tut6zkoditsra szolg6l6 rn6s epiiletek kcizos haszn6latri

rdszdnek (kapuali, lepcs6h6z, stb) tisztasdgitr6l, rendszeres takarit6s6r6l,
rovar 6s r6gcs6l6 rnentesitdsdr6l a tulajdonosnak,

b.) a lak6snak 6s a lak6s celjfua haszn6lt rn6s helyisdgnek, tov6bb6 a nern
lak6s celjir.:a szolg6l6 heiyisCgnel< 6s az ezeldtezhrtoz6 teriiletelarek a
tisztasdgdr6l, rendszeres takaritds6r6l, rovar ds r6gcs6l6 mentesitds6r6l
pedig a haszniil6nak kell gondoskodnia.

(4) A tiszt6ntart6si kdtelezettsdg els6sorban az ingatlan tulajdolos6t terheli.
(5) Bontds vagy fehijit6s rniatt tiresen 6116 ingatlan tiszt6ntart6sa a kivitelez6, rnig

a szerndlyi tulajdonri ingatlan esetdben - rnegbizotl kivitel ez6 hiiny6ban - a
tulajdonos feladata.

(6) Epftdsndl, tatarozfsnill, bont6sn6l az fttest felbont6s6n6l a keletkezett por es
szenny elterjeddsinek tnegakad|lyozils6val kell elj6rni, a porkdp z6 anyagokat
vizzel locsolni kell.



(7) Btizds anyagokat csak lCgrnentesen lezirrt tafi6llyal felszerelt, vagy zittl lakterti
j 6rrntiv6n szabad szrillftani.

(8) Porkdpzl vagy kdnnyen lesodr6d6 anyagokat csak 26ft j6rrnrivdn vagy rogzitetl
ponyviival letakarva szabad sz6llitani.

(9) Ttzel6-,6pit6- 6s egydb Ornlesztetl anyagot j6rd6n, valarnint a jfrda es az fttest
kdzcitli teri.ileten 24 &a id6tartarnot rneghalad6an csak kdzteriilet-haszn6lati
engeddly birlok6ban szabad t6rolni.

(10) I{a a kdztertileten sz6llftott anyagb6l a kozteriilet szennyezddik, a

szennyez6dist el6idizo kciteles nyornban gondoskodni a szennyez6disek
eltdvolitris6rol. A lerak6s kdvetkeztdben a szennyez6ddtl kdztertiletet az koteles
haladCktalanul rnegtisztitani, akinek rdszire a sz6llit6s tdrlint,

(11) A kdzteriilet - idedrtve a rajtuk l6v6 6rkokat 6s ezek mtitdrgydt is -
szervezetl, rendszeres tiszt6ntart6.sa az ott keletkezett telepiildsi szildrd

hulladdkkal 6sszeftigg6 tevdkenysdg elldt6sdr6l a (18)-(2a) bekezdisekben
foglalt esetek kiv6tel6vel az dnkorrnitnyzatnak keII gondoskodni.

(12) A kozparkok, kdzkeftek, sdt6nyok, jdtsz6terek, valarnint az ezen

keresztiilvezetd gyalogjdrddk, sdtdnyok, j6tsz6terek, valamiut az ezen

keresztiilvezeto gyalogl6rd6k tisztit6sa, sikoss6g-rnentesitise, a keletkez6
szemdt dsszegyrijtCse is elsz6llit6sa szi.iksdges, rnelyrol az dnkorrndnyzat
gondoskodik. Ennek keretiben v 6gzi:

a,) az utak, utcdk, terek ritburkolatainak ds ezekhez tat'toz6 jird6l<,lipcs6k
ds ezen rdzsiiinek a tiszt6ntarlds6t, az otl keletkezett szetndt

6sszegyrij tdsdt ds elsz6llit6s6t
b) m utcai hulladCkgyrijtd tart6lyok fel6llftdsdt, fenntaft6s6t, rendszeres

kiiiritds6t, fert6tlenitdsit 6s tiszt6ntart6s6t
c.) a h6 eltakarit6s6t, sikossdg-rnentesitdsdt, a kOzlekedesi feltitelek

biztosit6s6t.
(13) Parkerd6k ds kir6ndul6helyek tiszt6ntarl6s6r6l a kezel6nek kell

gondoskodnia.
(14) A kdzteriiletet beszennyezni tilos! I(dztisztas6gunk rneg6rzise 6rdekiben

k6zteri.iletep b6rrninemti szemetet vagy elhaszn6lt tdrgyat (hulladdkot, papirt,

gytirndlcsh6jat, gallyat) elsz6rni ds igetni tilost Ugyszintdn tilos szennyviznek

vagy egdszsdgre 6rlahnas folyaddknak a k6zteriiletre valo kidntCse, illetve
kivezetdse vagy a kdzteriiletnek egydb rn6don val6 beszennyezdse.

(15) Szernetet csak a kijeldlt lerak6helyre lehet leralari. A nem engedilyezetl

helyre lerakott hulladdkot annak lerak6ja tarlozik elsz6llitani a kiszabotl

biintetds terhe rnelletl.
(16) I(dzteriileten elhelyezett berendezdsi 6s felszereldsi tdrgyakat, fiikat Cs a

ndvdnyzetet bes zenn y ezni ds tne gron g6lni ti los,

(lT) Attati hul16t, valarnint olyan szerve vagy szelvetlen anyagot, rnely a

k6rnyezetet szennyezheti, a, szornszddos tertilet lak6inak egdszsegdt

vesz|lyezteti, sem kdzteriileten, sern rnag6ntertileten elhagyni netn szabad.

(18) i(Ozteriiletet fek6li6val 6s 6lla1i i.irtlikkel szennyezni tilos, A

kcjzter6leterr sdt{ltatott h6zi 6latok tiriil6kit az 6llat tulajdonos a azornal koteles

feltakaritani.
(19) Ailatokat legeltetni csak a kijeldlt helyen szabad.



(20) IJa a jogszab6ly rn6skdnt nern rendelkezik, a tulajdonos koteles
gondoskodni:

a.) az ingatlan el6tti j6rdaszakasz (6rda hi6ny6ban egy rndter szdles
teriilets6v, illetve ha a j6rda rnellett zdlds6v is van, az ritlestig terjed6
teljes teriilet),

b.) a j6rdaszal<asz rnelletti nyilt dlok ds emrek rntitdrgyai tiszt6ntart6sdr6l.
(21) Az orszdgos kdzutak belteri.ileti szakaszainak tiszt6ntartisa az utakr6l

sz6l6 j ogs zabilly olcvonatkoz6 rendelkezdseinek rnegfelel6en tortdlik.
(22) A j6rd6r6l a szetnetet illetve a szennyez6 anyagot a kdzritra sriporni tilos,(23) Az ingatlan tulaidonosa kdteles a jdrddn felbuli6nz6 gazt a burkolat

rong6l6sa n6lki.il kiirtani 6s az ingatlanr6l az ritlest, vagy a gyalogl6r6 terdbe
kinyril6 itgak, bokrok folyarnatos nyesdsdrol gondoskodni.

(24) A tulajdonos a jtudilhoz tartoz6 foly6knak h6t6l, jdgtdl ds a foly6st
akadiiy oz6 egy6b anyagt6l val6 rnegtisztit6s6r6l kcjteles gondoskodni.

e.s

A kdztisztasdgi rendelkez6sek betart6s6nak ellen6rz6se

A kdztisztas6ggal kapcsolatos

a.) I(lzegdszsdgiigyi el6ir6sok rnegtartds6nak eseti ellen6rzdsdrdl az ANTSZ
illetdkes szakernbere,

b.) kdtelezetls6gek teljesitdsdnek ellen6rzdsdr6l pedig az erdekelt szakhat6s6gok
kOzrerntikdddsdvel a kdrjegyz6sdg gondoskodik.

V. Fejezet

10.$

Sza bdlys6rt6si rend elkez6sek

(1) Szab6lysdrtdst kdvet el 6s a szab6lysertdsekr6l sz6l6 lggg. dvi LXIX torvdnv
16.$ (2) bekezddsdben rneghatirozofr. p6nzbirs6ggal srijthat6, aki:

a.) hfntart6si hulladdkot felhahnoz vagy kdzteriiletre, illetve
jelen rendeletben rneghatfurozott feltdtelektdl eltdr6 rn6don
(5); (8) bekezd6se)
a telepiil6si szil6rd hulladdkot ne lna jelen reldeletbel rneghatiirozott
telephelyen helyezi el (3.9 (3) bekezdds)
a t6rol6eddny tisztimtart6si 6s fert6tlenitdsi kdtelezettsdgdt ehnulasztja (a.g (10)
bekezdds)

m6s ingatlanira a
kihelyez (a.$ (3);

b.)

c.)



d.)

e.)

f.)

s.)

a tarol6eddnyt rendeltetdst6l elt6r6n haszn6l, nen hdztartasi hulladdkot rak a
tart6lyba, rothad6, brizds hulladik elsz6llit6s6r6l 6s artahnatlanit6sdr6l nern
gondoskodik (4. $ (6)-(7) bekezdis)
tdrol6eddny rnelld a szolg6ltatot6l v6s6rolt, jelzett zs6l< kivetelevel -
hulladikot helyez el (a.$ (5) bekezdds)
a tisztfuntart6si kdtelezetlsdgdt rnegszegi (8.$ (2)-(3); (5)-(t0); (l )-(17); (20),
illetve (22) - (223) b ekezdds ek)
a kdztertiletet beszennyezi, illet6leg a huzarnos ernberi tart6zkod6sra szolg6l6
dpiiletnek, lak6snak 6s lakas celjlra haszn6lt rn6s helyisigeknek, tovdbb6

tdrnegforgalorn lebonyolitis6ra szolg6l6 lCtesitrndnyeknek, valarnint ingatlan
el6tti jhrdaszalcaszdnak ds rniit6rgyainak tiszt6ntartdsfxa vagy ferl6tlenitisdre
vonatkoz6 szab6lyokat rnegszegi

(2) A kdztertilet feliigyeloi feladatokkal rnegbizott dnkorrn6nyzati alkahnazott
5.000,- Ft-ig teriedo helyszini birs6ggal sujthatja az (l) bekezdds a.); d.); e.)

pontj 6ban rnegj el6lt szab6lysCrtCsek elk<ivet6it.

VI. Fejezet

11.S

Zhr6 rendelkez6sek

E rendelet 2012.01.01. napj6n lCp hat6lyba
E rendelet hat6lybalepdsdvel egyidejrileg hat6ly6t veszti a Szernely

Onkorrn6nyzat I(Cpvisel6-testiiletdnek 13/2002. (XII.13.), 6/2003. (X[.02.),
6/2004. (IV.15.), r0/2005. (XII.21.), 8/2006, (XIL30.), t0/2007. (xII.30.),
l0/2008. (XII.30.), 1012009. (XII.31.), is al0l20l0. (XIL31.) sz6rnri rendelete,

(l)
(2)

E rendeletet a Szernelyi Onko rrniny zat I(dpviseldtestiilete
testiireti iilesin'*r:f:|: 

a6,*jnfi*-:1-t{: 
"--^. 

"Vlf', i 'i-' r{:-lsiir. "'..J.

F'enyvesi%.iluJp i: $;$[i.I$ ,$,Porga'nester t*iffi-

2011.12.07 . napj6n tartott

Kilrirdetve 2011.12.31. 
"



l. szdmil melldklet

SZEMELY ONKORMANY ZAT TBPVTSNIo-TNSTULETNNNX
t8t20tt, (xII.3l.) RENDELETfHEZ

A f l0 fiteres szabvdny eddny iirit6s dija 2}l2.janur{r l. napj6t6l

231.- Ft + Ara / iirit6s

A 70 literes szabvr{ny ed6ny iirit6s dfia 2}l2.janurtr 1. napjrflt6l

164.- Ft + Afa / iirft6s


