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Szentd6nes K<izsdgi Onkormrinyzat Kipviselti{estiilet6nek 9/2016.(VI.30.) Onkormrinyzati
rendelete
Az lnkorminyzati hullad6kgazdrilkodrisi kdzfeladatr6l

Szentd6nes K6zs6g Onkormrinyzat K6pviselo+estiilete a hullad6kr6l szol6 2012. 6vi
CLXXXV. t6rv6ny 88.0 (4) bekezd6se a)-b) 6s d) pontjriban meghakirozott felhatalmazris
alapjdn, az Alaptiirrdny 32. cikk ( I ) bekezdds a) pontjriban, Magyarorszig helyi
Onkormiinyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX. w. 13.$ (1) bekezdds 19. pontjriban, a
hulfaddkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny 34. g (8) bekezdds6ben,35. g-riban,39. $ (2)
bekezdds6ben meghaterozott feladatkOr6ben eljiirva a k6vetkez6ket rendeli el:

Bevezet6 rendelkezes

1.$

A kdpvisel6{estiilet annak 6rdek6ben, hogy a jogszabrilyokban meghatarozott 6nkorminyzati
hulladdkgazdilkodrisi kiizfeladatait a korszerii kdrnyezetv6delem ktivetelm6nyei szerint
teljesitse, 6rv6nyesiteni kivdnja a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrvdnyben (a
tovribbiakban: Ht.) riigzitett elveket,6s ajelen rendeletben foglaltak szerint telepiildsi
hulladdk kezeldsire kdtelez<ien elletand6 ds ig6nybe veend6 Onkormiinyzati
hul lad6kgazdrilkodrisi k6zfeladatot vdgez.

A rendelet hatdlya

2.S

l. A rendelet &irgyi hat6lya a kOzszolgriltat6 sz6llit6 eszkdzdhez rendszeresitett
gytijt6ed6nyben, vagy egy6b m6don, a kdzteriileten vagy ingatlanon gyiijttitt 6s a
kdzszolgiiltat6 rendelkez6s6re bocsritott telepiil6si hullad6k 6wdtel6vel, gyrijtdsdvel,
szrilliLisival 6s elhelyezisdvel 0sszelligg6 Onkonn6fiyzati hullad6kgazdrilkodrisi
kdzfeladat teljes kdrire terjed ki.

2. A rendelet teriileti hatiilya Szentd6nes teleptilis kOzigazgat6si terillet6re terjed ki.
3. A rendelet szem6lyi hatrilya kiterjed a telepiil6si hullad6k ritvdteldre, gyujt6sdre,

szi,llitisfira 6.s kezel6s6re irrinyul6 0nkormiinyzati hullad6kgazdrilkodrisi kdzfeladatot
elkit6 szolgriltat6ra, valamint Szentddnes telepiil6s teriilet6n a szolgiiltatiist
ig6nybevev6 ingatlanok azon tulajdonosaira, vagyonkezel6j6re vagy egydb jogcimen
hasznil6ra (a tovdbbiakban: ingatlantulajdonos), ahol a telep0l6si hulladik keletkezik.

A kiizfeladat ell{t{sinak rendje es m6dja

3.S

1. A kdpvisel6-testiilet jelen rendeletben foglaltak szerint tinkormdnyzati
hullad6kgazd6lkod6si k6zfeladatot; fgy a telepUl6si hullad6k rendszeres gyiijtds6t,
elsziillit6sAt, kezel6s6t - kdzszolgriltatrisi szerz6d6s alapjin - ktizszolgeltat6 [tjin letja
el.



2. A telepiildsi hullad6k elsz6llitds6r6l 6s artalmatlanites c6ljrib6l t0rt6n6 elhelyez6sdrol -
e rendeletben szabiilyozott m6don - az ingatlantulajdonos a szolgtiltatiis igdnybevitele
ritjrin kiiteles gondoskodni.

A k6zszolgriltat6 megnevez6se

4.S

A 3.$ (l) bekezd6sben meghat6rozott tinkorm6nyzati hullad6kgazdrilkodrisi kdzfeladat
elki&isrihoz kapcsol6d6 hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatist a Ddl-Dunrintuli Kommuniilis
Szolgriltat6 Nonprofit Korkitolt Felel6ss6gfi Trirsasig (7632 P€.cs, Sikl6si tit 52.) (a
tovdbbiakban: k6zszolgriltat6) v6gzi.

A kiizszolgriltatri jogai 6s kiitelezetts6gei

s.s

l. A kiizszolg6ltat6 az iinkormfnyzati hulladdkgazdrilkodrisi kdzfeladat ell6t6sehoz
kapcsol6d6 hulladdkgazddlkodrisi kdzszolgriltatrist az tlnkormiinyzattal 6s a

gazdrilkod6 szervezettel a 8.$ szerinti tartalommal kdtdtt szerz6d6s, aHl., az Orsz6gos
Hulladdkgazdrilkod6si K<lzszolgriltatiisi Terv, valamint e rendeletben foglaltak szerint
koteles ell6tni.

2. A teleptil6si hulladik Osszegyiijt6se, elsz6llitesa hetente egy alkalommal t6rt6nik a

kiizszolgriltat6 riltal el6re meghatdrozott id6pontban.
3. A gazdrilkodS szervezetekre az 6ltaluk kdtiitt egyedi szerz6d6sben foglaltak az

ir6nyad6k.
4. A kf,zszolgiltat6 €vente kdt alkalommal kdteles lomtalanitrisi akci6t szewezni az

onkormenyzattal el6zetesen egyeztetett ds a helyben szokisos m6don kd,zzdtett
id6pontban.

5. A telepiil6si hulladdk gyiijt6se 6s szrillitrisa kizirflag az e cilra szolgril6
sziillit6jermiivel v6gezhet6, melynek soriin a kdzszolgiltat6nak gondoskodni kell
arr6l, hogy a hullad6k - a g) ijt6ed6nynek a sz6llit6jirmiibe ttirtdnd iiritdsekor,
illetrileg a szrillitris folyamiin - ne sz6r6dhasson el, a kiirnyezetet ne szennyezze.

6. Az Urit6sb6l vagy szrillitrisb6l eredo szennyezdd6s eset6n a k6zszolgriltat6 a hullad6k
eltakaritiisiir6l, a teruletszennyez6dds megsziintetisdr6l, valamint az eredeti kd,rnyezeti
rillapot helyreiillitrisrir6l halad6ktalanul kdteles gondoskodni.

7. Amennyiben a kijeldlt napon - biirmely okb6l - a sziillitiis elmarad, a kdzszolgriltat6 a

szrillitrist a k0vetkez6 munkanapon kdteles p6tolni.
8. A kiizszolgiltat6 jogosult a telepiil6si hullad6k elszrillftrisrit megtagadni, ha:

o megrillapithat6, hogy a gyiijt6ed6nyben kihelyezett hulladdk az iiritds, vagy a
szrillitris sorrin a szallitast\6Ez6 szemdlyek 6let6ben, testi dpsdgdben,
eg6szs6gdben, tov6bbd a szillft6jirmiiben, annak berendez6s6ben k6rt okozhat,
vagy a hasznosftiis, illetve a kezelds sor6n vesz€lyeztetheti a kdmyezetet,

o ha a kihelyezett gyfijttieddny mirgez6, robban6, folydkony, veszdlyes, vagy
olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiil6si hulladdkkal egyiitt nem gytijthetS,
nem sz6llfthat6, nem irtalmatlanithat6 6s nem min6sUl telepiilisi hullad6knak.

9. A k0zszolg6ltat6 kdteles a gytjt6ed6ny kiiirit6s6t kfm€letesen az elvdrhat6
gondossiiggal vdgezni.



10. A gyiijt6ed6nyben okozott kiirt a ktizszolgiltat6 tdrit6smentesen kdteles kijavitani, ha
a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezett be. A kdzszolg6ltat6 kOteles az ebb6l
ered<i karbantartiisi munka 6s javitiis id6tartamira helyettesft6 gyrijt6ed6n)t
biztositani.

I 1. Ha a kirokozis nem r6hat6 fel a k6zszolgiiltat6nak, a haszniilhatatlannri vrilt
gyrijt6ed6ny javitrisa, p6tkisa, vagy cser6je ia ingatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

6.S

1. Az ingatlantulajdonos kdteles az ingatlaniin keletkez6 teleptllisi hullad6kot
o a legkisebb m6rt6kfire szorftani;
o az elszillilirsra val6 6tvdtelig gytijteni, tiirolni, ennek soriin megfelel6

gondossiiggal eljiimi annak drdek6ben, hogy a hulladdk misok 6let6t, testi
dpsdg6t, eg6szs6g6t 6s a j6 k6rnyezetet ne vesz6lyeztesse, a termiszetes 6s

dpitett k0myezetet ne szennyezze, a ndvdny-ds rillatvil6got ne k6rositsa, a
kdzrendet 6s kdzbizonsiigot ne zavarja,

o az elszitllitis napjrfur - reggel - az ingatlan el6tti ritszakasz melletti ktizteriiletre
kihelyezni oly m6don, hogy az a k6zleked6s biztonsigrit ne veszdlyeztesse, a

kozteruletet ne sze lyezze, abban kiirt ne tegyen.

2. Az ingatlanlulajdonos kdteles az ingatlandn keletkez6 telepiil6si hullad6k kezel6s6re

^z 
tinkorm6nyzat iiltal szervezett kd,zfeladat elLitrist igdnybe venni.

3. A hullad6k kozterilleten torten6 triroliisa, illetve elhelyez6se tilos 5.$ (2) bekezd6sben

foglaltakon kiviili id6pontban, kivdve a lomtalanit6s id6pontjriban.

4. Az elsz llitisra vrir6 hulladikot csak a kOzszolg 6ltat'6 szillit6eszkdz9hez
rendszeresitett gyiijt6eddnyben, az azt meghalad6 mennyis6get mtianyagzs6kban lehet

kihelyezni.
5. A (4) bekezd6sben foglalt el6irisokt6l eltdr6en kihelyezett hullad6k elsz6llit6s6t a

kOzszolg6ltat6 megtagadhatj a.

6. Az onkorminyzat 6ltal ko'zpontilag beszerzett 6s ingyenesen a lakossrig rendelkez6s6re

bocsetott 120 literes szabvriny gyrijt6ed6nyek tiszt6ntarlisar6l, fert6tlenft6s6r6l,

rillagrinak meg6vrisdr6l a haszn6l6 k0teles gondoskodni.

7.S

l. A kozteriileten az iiritds c6ljrib6l kihelyezett gyiijt6 edenyben l6vo telepiildsi
hullad6kot vrilogatni, ktizteruletre kisz6mi, valamint m6snak a gyfijt6ed6ny6be - annak

engeddlye n6lkiil - hullad6kot elhelyezni tilos.
2. Tilos a gyrijt6edinybe foly6kony, mdrgez6, hiz-ds robbaniisvesz6lyes anyagot, iillati

tetemet vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, amely a kiizszolgriltat6st v6gz6

szemdlyek 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t vesz6lyezteti, a szAllit'6j6rmtben vagy

berendezdsdben krirt okoz.

Az iinkormdnyzati hullad6kgazddlkod{si kiizfeladat
ellitisira vonatkozri szerz6des egtes tartalmi elemei

8.S



Az lnkorminyzat vagy gazdrilkod6 szervezet is a kiizszolg6ltat6 krizdtti szerz6disnek
tartalmaznia kell:

a szerz6db felek megnevezdsdt, azonosit6 adatait,
a k6zszolg6ltatiis ig6nybev6teldnek id6tartamet,
az dnkormdnyzat hulladdkgazd6lkodrisi kifzfeladat szervezett 6s rendszeres
elv6gz6s6re ir6nyul6 kotelezetts6g vellaleset,
az tirft6s gyakorisrigrit, valamint idSpontj6t,
a szolgiiltatisi dij megrillapitrisrinak alapjit (a glujt6 ed6ny egyszeri tiritise, illetve az
elsz6llitasra etvett hulladdk t6rfogat szerinti meghataroziisa), az abban bek6vetkez6
vriltozrisokkal kapcsolatos bejelentdsi kdtelezettsiget,
a szerz6dis m6dosittisinak, felmondiisiinak feltdteleit.

J-

1.

4.

5.

l.

A ktizszolgriltatds dija

e.$

Az 6nkormri.nyzati hullad6kgazdilkod6si kOzfeladat elkikisrihoz kapcsol6d6
hullad6kgazdrilkodrisi kOzszolgriltauis igdnybevdteli6rt az ingatlantulajdonos a
Koordin6l6 szerv rdszdre kdzszolgdlta&isi dijat ktiteles fizetni.
A kdzszolgriltatrisi dijat a Koordinril6 szerv 6ltal kirillitott szrimla k 6zhezv6tel6t
kdvet6en, a szimlirban feltiintetetr fizet6si haterid6ig kell kiegyenlfteni.
Ha az ingatlantulajdonos ajogszenten meg6llapitott 6s kiszrimkizott dijat nem
fizeti meg 6s dijhritral6ka keletkezik, akkor a Koordin6l6 szerv a 30 napon beliil
kiilddtt fizet6si felsz6litasdrt jogosult az adminisztrrici6s dijat kiszrimLizni az
ingatlantulajdonos r6sz6re. Ha a szimla kiegyenlitdsire a felsz6li&is d6tumet
k0vet6en keriil sor, a befizetett Osszeg el6sz0r az adminisztnici6s dijjal szemben
kertil elsz"imol6srq a fennmarad6 Osszeggel pedig a kOzszolgriltauisidijh6tral6kot
csiikkenti a Koordiniil6 szerv.
Az egys6gnyi dijtdtel a gfijt6eddnyben elszrillitrisra ritvett hullad6k -
gy,rijt6ed6nyhez igazod6 tdrfogata szerint megharirozott - egyszeri iirit6s havi dija.
Termiszetes szem6lyek esetdben a kozszolgaltatrisi dij megfizet6s6t az
iinkormrinyzat :itvrillalja.

l0.s

Az ingatlan rij tulajdonosa - tulajdonos viiltoz6s esetdn - a v6ltozist l5 napon beltil
ktiteles a k0ziis hivatalban friisban bejelenteni.
sziineteltethet6 a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgriltaris ig6nybevdtele azokon az
ingatlanokon, amelyeken folyamatosan, Iegalibb 90 napig sinki sem tart6zkodik,
6s hulladdk nem keletkezik.
Az ingatlantulajdonos a sztineteltet6sre vonatkoz6 igdnyit kdteles fr6sban
bejelenteni a kOzds hivatalba, a sziinetelter6s kezd6 id6pontja el6tt, legakibb 30
nappal.

1-
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A lomtalanitris szabrilyai



1. A lomtalanitis megszervez6sdr6l ds lebonyol(trisrir6l a kdzszolgiltat6 ivi egy
alkalommal - kUliln dij felsz6mftiisa - ndlktil gondoskodik.

2. A telepiil6si hullad6kot az ingatlantulajdonos a kiizszolg6ltat6 6ltal el6zetesen
megielOlt id6pontban - a 6.9 (l) bekezd6s c) pontjiiban foglalt el6irrisoknak
megfelel6en - helyezheti ki.

12.S

Elkiiliinitett hullad6kgyfi j t6sre vonatkoz6 szabdlyok

l. A telepiilds kdzigazgatisi tertiletin alkalmazott szelektiv hulladikgyujt6si m6dok:
o hullad6kgyiijt6 szigeteken vdgzett szelektiv gyiijtds:

. Szentdines 201/l hrsz.

. a kozszolgiltat6 riltal hrizhoz men6 szelektiv hulladdkgyiijtds.

2. A hulladdkgyujto szigetek papir-, miianyag- 6s iiveghullad6k elhelyez6s6re
alkalmasak.

3. A kontdnerbe csak az azon megjel6lt hullad6kfajta helyezhet6 el.
4. A kont6nerek kdmyezet6ben hulladdk elhelyez6se tilos.
5. Ahizhoz men6 szelektiv hullad6kgyujtds sor:in az ingatlantulajdonos a teleptll6si

hulladdk rdsz6t k6pez6 elkiildnitetten gyrijtdtt hullad6kot iittetsz6 zsikban gynjti.
6. Az elkiilirnitetten gyujtOtt, rijrahasznosithat6 hulladdk:

a) papir,

b) miianyag,

c) fem.

Z{rri rendelkez6sek

13.s

(1) E rendelet 2016. jrilius l. napjrin l6p hatrilyba.

(2) HatAlyAt,resz.i a hullad6kkezel6si kdzszolgriltakisr6l sz6l6 1812013. (){11.23.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdet6s6r6l a jegyz<i gondoskodik.

Szentddnes, 2016. jfnius 28.

Vidra Sdndor

polgirmester

Beiik Laura

jegyz6



Kihirdetve: 201 6. jtnius 30.

Be6k Laura

jegyzd


