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ii nko rm 6 ny zati rendelete

A telepiil6si hullad6kgazdflkoddsi kiizszolgfltatds16l

Szentd6nes Kozs6gi Onkorm6nyzatK6pvisel6-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.
dvi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 35.g-ban kapott felhatalmazis 6s az
Alaptcirvdny 32. cikk (2) bekezdds6ben meghatfurozott feladatkcir6ben elj6rva a
krivetkezoket rendeli el :

Bevezet6 rendelkez6s

1.$

A kepviselo-testiilet annak drdekdben, hogy a jogszab6lyokban meghat6rozott
hulladdkgazd6lkod6si feladatait a korszeni kdrnyezetvddelem kcivetelmdnyei
szerint teljesitse, drvdnyesiteni kiv6nja a Ht.-ben rogzitett elveket, 6s a jelen
rendeletben foglaltak szerint teleptil6si hulladdk kezeldsdre kdtelez6en ell6tand6 6s
ig6nybe veendo hullad6kg azdfikoddsi kdzszolg6ltat6st tart fenn.

A rendelet hat6lva

2.S

l. A rendelettdrgyihatillya a kdzszolgilltat6 szilllito eszkdz6hez rendszeresitett
gytijtoeddnyben, vagy egy6b m6don, a kcizteriileten vagy ingatlanon gffitott
6s a ktizszolg6ltat6 rendelkezdsdre bocs6tott telepiil6si hullad6k 6tvdtelevel,
gytij t6s6v el, szilllitirs6val 6s elhelyezds6vel ci s szefi iggo hullad6kgazd6lkod6s i
kdzszolg6ltat6s teljes kor6re terjed ki.

2. A rendelet teriileti hatillya Szentddnes telepiil6s kdzigazgat6si teriiletdre
terjed ki.

3. A rendelet szem6lyihatillya kiterjed a telepiil6si hullad6k 6wdtel6re
gyfij td s 6re, sz6llit6s6ra 6 s keze I 6 s 6re ir6nyu 16 hu I I ad6kg azd6lkod6s i



kozszolg6ltat6st ell6t6 szolg6ltat6ra, valamint a Szentd6nes teleptilds
teriiletdn a szolg6ltat6st igdnybevev6 ingatlanok azon tulajdonosaira,
vagyonkezelljere vagy egy6b jogcimen haszn6l6ra (a tov6bbiakban:
ingatlantulaj donos), ahol a telepiildsi hulladdk keletkezik.

A ktizszolgdltat6s ellitisrinak rendje 6s m6dja

3.$

1. A k6pvisel6-testiilet jelen rendeletben foglaltak szerint hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgilltat6st tart fenn 6s a teleptildsi hullad6k rendszeres gyfijt6s6t,
elsz6llit6sdt,kezel6s6t - kcizszolgilltatilsi szerz6d6s alapj6n - kdzszolgilltato
ftj6n lStja el.

2. A telepiil6si hulladdk elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s cdlj6b6l tOrt6no

elhelyezds6r6l - e rendeletben szab6lyozott m6don - az ingatlantulajdonos a

szolgdltat6s igdnybevdtele rid6n k6teles gondoskodni.

A kiizszo lg6ltat6 m e gn evez6se

4.$

A 3.$ (1) bekezddsben meghat6rozoff hullad5kgazddlkod6si kozszolgilltat6st a

D6l-Dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gri T6rsasdg
(7632 P6cs, Sikl6si trt52.) (a tov6bbiakban: krizszolg6ltat6) vegzi.

A kiizszolgiltat6 jogai 6s kiitelezettsdgei

s.$

1 . A kozszol g6ltat6 a hulladdkgazd6lkodSsi krizszolgilltathst az
onkorm6nyzattal6s a gazdilkod6 szewezettel a 8.$ szerinti tartalommal
kdtott szerz6dds, a Ht. valamint e rendeletben foglaltak szerint koteles
ell6tni.



2. A telepiil6si hulladdk dsszegytijtdse, elsz6llit6sa november l-t6l m6rcius 3l-
ig k6thetente egy alkalommal, 6prilis l-tol szeptember 30-ig hetente egy
alkalommal tort6nik a kdzszolgiitato 6ltal el6re meghatdrozott idopontban.

A gazd6lkod6 szervezetekre az illtaluk kdtdtt egyedi szerzoddsben foglaltak
azirinyadok.

3. A kdzszolgilltato 6vente egy alkalommal koteles lomtalanitdsi akci6t
szewezni az cinkormfnyzattal el6zetesen egyeztetett 6s a helyben szok6sos
m6don kozzdtett id6pontban.

5' Az iirit6sbcil vagy sz6llit6sb6l ered6 szennyezod6s eset6n a kcizszolg iitat6 a
hulladdk eltakarft6s 6151, ateriiletszennyezodes megsziintet6sdr6l, valamint az
eredeti kcirnyezeti 6llapot helyre6llit6s6r6l halad6ktalanul kciteles
gondoskodni.

6. Amennyiben a kijekilt napon b6rmely okb6l a szilllithselmarad, a
kdzszolgitltato a sz6llit6st a kdvetkezci munkanapon koteres p6tolni.

4. A telepiil6si hulladdk g1'tijtdse es szilllitdsakizirolag aze c6lra szolg6l6
sz6llit6j6rmrivel v€gezhletii, melynek sor6n a kcizszolg6ltat6nak gondoskodni
kell arr6l, hogy.l hulladdk - a gyrijtoeddnynek a szdllitoj6rmtibe"tcirt6n6
iiritdsekor' illet6leg a sziilitits folyam6n ..ne sz6r6dhasson el, a k6rnv ezetet
ne szennvezze-

7 ' A kcizszolg6ltat6 jogosult a telepiildsi hulladdk elsz6llft6s6t megtagadni, ha:a' meg6llapithat6, hogy a gytijtoed6nyben kihelyezett hullid6f az flritds,
vagy a sz|llitds sor6n a sz6llit6s t vegzo szemElyek dletdben, testi
dp s6gdb en, eg6szsdg6ben, tov6bb6 i szillitoj6rmriben, unnuk
berendezds6ben k6rt okozhat,vagy a hasznosit6s, illetve a kezelds
sor6n v eszlly eztetheti a kcirnyezeiet,

b. ha a kihelyezettgyrijtoeddny mergez6, robban6, folydkony, veszdlyes,
vagy olyan anyagot tartalmaz,.amely a teleptildsi huttadekkal egyutt
nem gyiijthet6, nem szilllithato, nem d*almatlanithat6 6s nem mincistil
teleptildsi hullad6knak.



8.

9.

A kozszolg6ltat6 koteles a gyrijt6ed6ny kiiirit6s6t kim6letesen az elv6rhat6
gondoss6ggal v6gezni.

A gyrijt6eddnyben okozott kirt a kcizszolg6ltat6 t6ritdsmentesen kciteles

kijavitani ,ha a k6rokozSs neki felr6hat6 okb6l kovetkezett be. A
kozszolgilltat6 kotel es az ebb6l ered6 karbantart6si munka 6s javit6s

id6tartam6ra helyettesit6 gytijt6ed6nyt biztositani.

l0.Ha a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a kozszolgilltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v6lt

gyrijtoed6ny javit6sa, p6tl6sa, vagy cserdje azingatlartfulajdonost terheli.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

l. Az ingatlantulajdonos koteles az rngat\an6n keletkezo telepi.il6si hullad6kot

a. a legkisebb m6rtdktire szoritani;
b. az elsz1llit6sra va16 6w6telig gyrijteni, t6rolni, ennek sor6n megfelelo

gondoss6ggal elj6rni annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t,

testi 6psdg6t, eg6szsdgdt 6s a j6 k<irnyezetetne vesz6lyeztesse, a

term6 szete s 6 s ?pitettlornyeretet ne szenfry ezze, a ndv6ny- 6 s

6llatvil6got ne k-6rositsa, a kcizrendet 6s kdzbiztons6got ne zavarJa,

c. az elszdiit6s napj6n - reggel - az tngatlan el6tti ritszakasz melletti

k6zteriiletre kiheiyezni oly m6don, hogy az akozleked6s biztons6g6t

ne vesz6lyeztesse, a kozteriiletet ne szennyezze, abban k6rt ne tegyen'

Z. Azingatlanrulajdonos koteles azingatlan6n keletkez6 telepi'i16si hullad6k

kezel6s6re az rinkorm 6nyzat6ltal siervezett kcizszolgilltatilst igdnybe venni'

3. Az 5.$ (2) bekezd6sben foglaltakon kiviili idopontban a hullad{k

koztertileten tortdn6 t6ro16ia, illetve elhelyezdse tilos, kivdve a lomtalanit6s

id6pontj6ban.



4. Az elszilllit6sra v6r6 hulladdkot csak a kdzszolgilltato szilllit6eszk(izdhez
rendszeresitett gyiij toed6nyben, az azt meghalad6 mennyisdget
miany agzs 6kb an lehet kihelyezn i.

5. A (4) bekezd6sben foglalt elciir6sokt6l elt6rden kihelyezett hulladdk
e I sz6ll it6s 6t a kdzszo I g61tat6 me gtagadhad a.

6. Az cinkormdnyzat illtalklzpontilag beszerzett 6s ingyenesen a lakossdg
rendelkezds6re bo csStott I 2 0 literes szabv iny gytij t6ed6nyek
tisztfintartdsfirol, fencitlenit6sdr6l, 6llaghnakmeg6v6s6r6l a haszn6l6 koteles
gondoskodni.

7.$

I ' A kozteriileten az tirit6s c6lj6b6l kihelyezett gyrijt6 ed6nyben l6vo telepiildsi
hullad6kot v6logatni, kcizteriiletre kisz6rni, valamint m6snak a
gnijtded6ny6be - annak engeddlye n6lkiil - hullad6kot elhelyezni tilos.

2. Tilos a gyrijt6ed6nybe folydkony , m6rgezo, tiz-6s robban6sveszdlyes
anyagot, illlati tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely a
kozszolgilltatrist vegzo szemdlyek 6let6t, testi 6ps6g6t, egdszs eget
veszeryezteti, a szlllitoj6rmriben vagy berendez6s6ben lart otor.

A hullad6kgazd6lkoddsi kilzszolghltatisra vonatkoz6 szerz6d6s egyes
tartalmi elemei

8.$

Az tinkorm6nyzat vagy gazdiikod6 szewezet 6s a k6zszolg6ltat6 kcizdtti
szerzcid6snek tartalmaznia kell:

a. a szerz6do felek megnevez6,s6t, azonosit6 adatait,
b. a kdzszolg6ltatris igdnybevdtel6nek id6tartamit,
c. a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s szewezett6s rendszeres elv6gzdsdre

ir6nyul6 k6telezetts69 vdllal6s6t,



d. az iirit6s gyakoris6 g6t, valamint id6pontj6t,
e. a szolg6ltat6si dij meg61lapit6s6nak alapjht (a gffit6 ed6ny egyszeri iirit6se,

illetve az elszhllit6sra 6tvett hulladdk t6rfogat szerinti meghat6roz6sa), az

abb an b ekdvetke zo v ilItozhs okkal kap c so lato s b ej elentds i kdtele zettsd get,

f. a szolg6ltat6si dij megfizetdsdnek m6dj6t, hat6ridej6t 6s a dijfizet6s
elmulaszt6s6nak j ogkovetkezmdnyeit.

g. a szerzodds m6dosit6s6nak, felmond6s6nak felt6teleit.

A kiizszolgiltatis dij a

e.s

l. A hullad{kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6st ig6nybevevokozszolg6ltat6si dijat

kdteles fizetni.

2. Az egys6gnyi dijt6tel a gytijt6eddnyben elsz6llitdsra 61n'ett hullad6k -
gnij tfiedeny hez igazod6 t6rfogata szerint meghat6ro zott - egyszeri iirit6s

havi dija.

3. Term6szetes szem{lyek esetdben a kozszolgdltat6si dij megfizetdslt az

onkorm6ny zat 6w 6llalja.

10.s

l. Azingatlanirj tulajdonosatulajdonos villtozhs eset6n avilltozhst 15 napon

beliil koteles a kdzos hivatalban ir6sban bejelenteni.

2. Szi.ineteltethet6 a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiltat6s igdnybevdtele

azokon az tngatlanokon, amelyeken folyamtosan legal6bb 90 napig senki

sem tart6zkodik 6s hullad6k nem keletkezik'



3. Azrngatlantulajdonos a szrineteltet6sre vonatkoz6 ig6nydt ir6sban kciteles
bejelenteni a kozcis hivatalba, a sziineteltetds kezdd id6pontja elcltt, legal6bb
30 nappal.

Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek

11.S

1 . A kozszo l g|ltato az ingatlantulaj dono sokr6l nyi lv6ntart 6st v ezet az
azonos f t6sukhoz sziiks6ges adatok feltiintet6sdvel.

2. Az adatkezel6s celja a hullad6kgazdillkoddsi kcizszolg6ltat6ssal osszefiigg6en
az ingatlantulajdonos szem6lydnek megilllapithsdhoz, akcizszolgSltat6sidij
behajt6s6hoz sziiks6ges 6s arra alkalmas adatbilzis l6trehoz6sa 6s
mrikddtet6se.

3. A kozszolg6ltat6 kdteles az inform6ci6s cinrendelkezdsi jogr6l 6s az
inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 201 | . dvi CXII. tcirvdny rendelkezdseinek
megfelel6en elj6rni.

4. A mag6nszemely a kcizszolg6ltat6si szerzcidds megkdt6sdhez sztiksdges,
szem6lyes adatait,lakcimdt, - amennyiben aznem azonos a szolg6ltat6s
ig6nybev6tel6nek hely6vel - a szfumllzdsi cimdt kciteles akozszilg6ltat6nak
haladdktalanul, villtozils eset6n avilltozdst kcivetd l5 napon beliil bejelenteni.

5. A jogi szem6ly, jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 szewezet
kozszolgttltat6s i szerz6 dd s megkotds6hez nev6 t, ad6 szdm6t, c 6 gb ir6 s 69 i
bejegyz6s sz6mdt, a kcizszolgilltatds igdnybevdteldnek helydt, v-alamint a
sz6ml6zSsi 6s post6z6si cimet kciteles a k6zszolgilltato rendelkez6s6re
bocs6tani.

6. A kcizszolgiitat6 az ingatlantulajdonos adatait- az adatok t6rol6sa
kiv6teldvel - a szerz6ddses viszony ldtrejcittdt6l annak megsziinds6ig,
dijh6tral6k eset6n a tartozils fenn6ll6s6ig kezelheti. A jogvis zony



megsztin6s6t kovet6en a kdzszolg6ltat6 akezelt adatokat koteles
megsemmisiteni.

7 . A kdzszol g6ltat6 a feladatdnak ell6t6sa 6rdekdben nyilv6ntartott adatokat a -
teleptilds jegyzojenek kiv6tel6vel - harmadik felnek nem adhatja ki.

Zd16 rendelkez6sek

12.S

(1) E rendelet 2014.janu6r 1. napj6n 16p hat6lyba.

(2) Hat6ly6t veszti a telepiil6s szil6rd 6s foly6kony hulladdkkal cisszeftigg6

tev6kenys6gr6l s2616 1212002. (XII.12.) szSmi rendelet, valamint a

m6dosit6s6r6l s2616 7 12009. (X.12.) es 812012. (\/I.13.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdet6s6r6l a jegyz6 gondoskodik.

Szentd6nes, 2013. december I 9.

Vidra S6ndor
polg6rmester

Kihirdetv e: 2013. december 23.

Be6k Laura
jegyzo

Be6k Laura
jegyzo


