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Szigetv 6r Yhros Onko rminyzat K6pviselti-testiilet6nek
23 12012. (III.28.) Onkor mhnyzati rendelete

Hat6lyos:20 l4-l 2- l9 -t6l

Szi getvd r Viros O n ko rm f ny zat K6pvisel6-testii let6 nek 23 1 201 2. (III.2 S.)
ti n ko rm 6 ny zati rendelete

a telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6vel kapcsolatos kiizszolgiltatrfls16l 6s
annak kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l

S z i g etv6r V iiro s O nkorm6 ny zatinak Kdpv i s e I 6 -te stti I ete a hu lladdkgazd6lko d6sr6 I
sz6l6 2000. 6vi XLIII. torv6ny 23. $- 6ban 6s a helyi dnkorm6nyzatokr6l sz6l6
1990. dvi LXV tcirv6ny 16. $ (l) bekezd6s6ben kapott felhatalmazdsaalapjhn, az
Alaptcirvdny 32. cikk (l) bekezdds a) pond6ban meghat6rozott feladatkordben
elj6rva a kovetkezoket rendeli el:

t. Altatdnos rendelkez6sek

1.$

(l) A rendelet hatillya Szigetv6r V6ros kdzigazgatdsr teniletdn a rendszeres
hulladdkszilllithsba bevont, helyi kcizszolg6ltat6ssal ell6tott ingatlanok
tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6l6ira, egyiittesen haszn6lt t6rol6eddny
eset6n a tulajdonosi lak6kcizciss6gekre, t6rsash6zakra, az onkorm6nyruii
intdzm6nyekre, valamint a kdzszolgdltat6ra terjed ki. A rendszeres
hulladdksz6,llitilsba bevont teriiletek utcajegyzeket az l. mell6klet tartalm azza.

(2) A hulladdkkezeldsi kozszolgitltat6s - a tevdkenysdg tartalm6ban - az
al6bbiakra terjed ki:
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hulladdk 6rtalmatlanit6s6ra
d) a teleptildsi szil6rd hulladdk egyes osszetevoinek m6s dsszetevoktol

elktildnitett, szelektiv begyrijt6se (tov6bbiakban: szelektiv begytijtds).

(3) A hullad6kkezel6si kozszolgdltat6s cinkorm6nyzati intdzmdnyek eset6ben az
al6bbiakra terjed ki: a Kdzszolg6ltat6 sz6llft6eszkcizeihez rend,szeiesitett 6s a jelen



rendelet 2. mell6kletdben felsorolt edenytipusokban, vagy a rendeletben megjeldlt
egydb m6don az ingatlanon gyfijtdtt ds a Kozszolg|ltat6 rendelkezds6re bocs6tott
telepiildsi szil6rd hulladdk begyrijt6sdre 6s rendszeres, illetve alkalmi elsz|llititsira,
az osszegyfijtott, begffitcitt 6s a kozszolgilltat6 6ltal kozzetettj6ratprogram szerint
el sz6llitott telepiil6s i sz il6rd hul lad6k furtalmatlan it6s 6ra.

2.$

Szigetv6r V6ros kozigazgat6si teri.ilet6n (Szigetvhr, Zsib6t, Becefa) a teleptildsi
szil6rd hullad6k begyrijt6s6t, elsz6llit6s6t 6s 6rtalommentes elhelyezdsdt, valamint
az e rendelet hatillya al6 tartozo lakoss6gt6l, intdzmdnyektol, intdzetektol
sz6rmaz6, vagy lakoss6gi rendezvdnyek hulladdkmentesitdse sor6n keletkezett -

hulladdk szelekt6lt begytijt6sdvel kapcsolatos tevdkenysdget a ,,Ddl-Kom" Ddl-
Dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltato Korl6tolt Felelossdgti T6rsas6g (a

tov6bbiakban: Kcizszolgilltato) szewezett kozszolg6ltat6s fd6n biztositja.

3.$

(1) A rendszeres hulladdksz6llit6sba bevont teriileten az ingatlantulajdonos
koteles a szervezett kozszolg6ltat6st igdnybe venni.

(2) A helyi kotelez6 kozszolgilltat6sra vonatkoz6 kozszolgitltat6si szerzodds

l6trejon:
a)a kdzszolg6ltat6s elso ig6nybevdteldvel,
b) ha a Kcizszolg6ltat6 a kozszolg6ltat6s ellfitdshra vonatkoz6 rendelkezdsre

6ll6si k6szsdgdt bizonyitj a,

c)a szerzodds ir6sba foglal6s6val.

(3) A kcizszolg6ltat6si szerz6d6s tartalmi elemei:
a) a felek megnevezdse 6s azonosit6 adatai (amennyiben a krizszolgiitatist

igdnybe vev6 nem tulajdonosa az ingatlannak, ugy az ingatlantulajdonos
megnevezdse 6s azonosit6 adatai is):

a felek neve, cime, vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo szewezet
esetdn annak szdkhelye, t6rsash6zak esetdn a k6zds k6pvisel6 neve 6s cime,
tov6bb6 termdszetes szemdly esetdn a szemdlyes adatok kcir6ben anyja neve,

szliletdsi helye 6s ideje,

b) a szerz6d6s t6rgya,

c) a kozszol g6ltat6s megkezddsdnek idopond a,

d) a szerzodott t6rol6ed6ny t6rfogata ds darabszhma,

e) az ellendrtdk megdllapit6s6nak, szhml6z6snak, a szfumla kiegyenlitesdnek
m6dja,

f) a szerzodds idobeli hat6lya,
g) a szerz6dcitt gyfijtoed6ny azonositdshra vonatkoz6 eloir6sok,



h) egydb, a szerzod6 felek 6ltal l6nyegesnek tartott elemek.

(4) A kdzszolg|ltat6s megszervezdsdhez 6s a dijsz6ml6z6shoz sziiks6ges adatokat
a szerz6dds ir6sba foglal6s6nak b6rmely okb6l tdrtdn6 elmarad6sa esetdn az
ingatlantulaj donos kdteles bej elenteni a KdzszolgSltat6nak.

(5) A Kcizszolgilltato jogosult a rendelet 3. $ (4) bekezdds a) pontj6ban
meghat6rozott szem6lyes adatok kezelds6re a kclzszolg6ltat5s teljesitdse drdekdben.
A szemdlyes adat kezel6se sor6n az inform6ci6s onrendelkezdsi jogr6l 6s az
inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. tcirv6ny rendelkezdseinek
megfelel6en kriteles elj rirni.

(6) Sziineteltethet6 a szolg6ltat6s ig6nybev6tele a kozszolgdltat6s
igdnybevdtel6re egdsz €vben kotelezett ingatlanhasznill6 szimdra - a bejelentdst6l
szdmitott legfeljebb I dv id6tartamra, ha a tdrol6eddnyt egyedi.il haszndlo, ir6sbeli
kdzszolgilltat6si szerz6ddssel rendelkezo ingatlanhaszn6l6 k6t napt6ri h6napn6l
hosszabb ideig az ingatlan nem hasznillja, es az tiresedds virhat6 id6tartim6t
legkesobb a sztineteltetds megkezdds6t megel6zri 8 munkanappal bezhrolag a
Kdzszolg6ltat6 reszere ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail
form6jdban bejelenti a Kozszolg6ltat6nak. A bejelentds megtdtel6re csak a
Kozszolg6ltat6val szerz6d6ses viszonyban 6116, vagy a meghatalmazottja jogosult.

(7) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga esetdn a sziineteltetdsre vonatkoz6
igdnybejelent6s 8 nappal a sztineteltetds lejdrta el6tt ir6sban adott nyilatkozattal,
faxon, lev6l vagy e-mail formrij6ban megism6telhet6.

(8) A bejelent6sben foglaltak val6s5gtartalm6t a Kcizszolg 61tat6 ellen6rizni
jogosult. A sziineteltet6s jogszenitlen igdnybevdtele eset6n a Kcizszolq 6ltat6
jogosult a sziineteltetdst visszavonni.

(9) Ha az ingatlan a sztineteltet6si id6tartam lej6rta el6tt rijb6l lakott6 v6lik, annak
tdnydt a Kozszol giltatoval szerziidott fel, vagy meghatalm izottjakoteles legal6bb 3
nappal kor6bban aKozszolg6ltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, lei6l vagy
e-mail form6j 6ban bej elenteni.

(10) A gazd6lkod6 szewezetek kotelesek a keletkezett telepiil6si szil6rd
hulladdkaikat a lako s s6gi hullad6kokt6l elkiilcinitetten gnij teni.

2. A ktizszolg6ltat6s ellftdsfnak rendje

4.$



(l)Teleptildsi szilfird hullad6kot csak az effe a c6ha kijelcilt 6s leg6lisan
mtikcidtetett hullad6klerak6 telepen - a szigetv6ri hullad6klerak6ban -, hullad6k
udvarban, vagy a Kozszolgdltato 6ltal alkalmazott egy6b, jogszab|lyban
megengedett m6don, a vonatkoz6 tizemeltetdsi szab6lyok 6s el6ir6sok szigoru
betart6s6val szabad elhelyezni.

(2) Az dnkorm6nyzat gondoskodik a Kozszolgilltat6javaslata alapjhn a sziiksdges
gyrijt6pontok, valamint a lerak6hely kijelcil6sdrol, a l6tesitmdnyek megval6sit6s6r6l
6s mtikodtetds6rol a Kcizszolgilltat6 ritj6n, valamint biztosida a kozteri.ilet
hasznillatfut az indokolt mennyis6gri gnijt6eddny kihelyezds€hez, t6rol6s6hoz 6s

megkozelit6sdhez.

(3) A hullad6kkezel6si kozszolgilltat6s kiterjed tov6bb6 a telepiil6si szil6rd
hulladdk egyes osszetev6inek m6s cisszetev6kt6l elkiilonitett begyrijtdsdre
(szelektiv gyrijtds).

(4) A Kdzszolg6ltat6 6s egyes intdzmdnyek ilyen tartalmri megdllapod6sa esetdn,

az int6zm6ny 6ltaI szewezett szelektiv hulladdkgyrijt6s keret6ben begytijtott
hul1ad6k 6tv6te16t a Kdzszolg6\tat6 a kdzszolgilItatils keretdben vegzi.

s.$

(1) A hulladdkszhllitilsi kdzszolgilltat6s ig6nybevdtele heti 2 alkalommal kcitelezo

Szigetv6r v6rosrdszben, heti I alkalommal kcitelezo Zsib6t, Becefa vdrosr6szekben.

(2) A szewezett kozszolgilltat6st igdnybevevok szbmhra a szabv6nyos

t6ro16ed6nyek hasznillata kotelez6, kivdve a kijelcilt gytijt6ponttal vegzett

rendszeres krizszolg6ltat6s eset6n. A kijeldlt gytijt6ponton a Kozszolgilltato ktiteles

kontdnert elhelyezni a hulladdk gytijtdse 6s elsz6llit6sa c6ljhra, amelynek

el sz6l lit6s 6val eleg e t tesz a kozszolg6ltat6s i kotelezetts 6gdnek.

(3) A v6laszthat6 szabv6nyos t6rol6ed6nyek felsorol6s6t a 2. mell6klet

tartalmazza.A begyfijtds gyakoris6g6nak figyelembev6teldvel a t6rol6ed6nyt rigy

kell megvhlasztani, hogy ar6nyos legyen a keletkez6 hulladdk mennyis6g6vel 6s a

szflllitds gyakoris6gival, de legal6bb Szigetv6r v6rosr6szenT0liter, Zsib6t, Becefa

v6rosr6szen 110 liter t6rol6kapacit6s 6lljon rendelkezdsre ingatlanonk6nt.

(4) A t6rol6ed6nyek beszerzeserol (v6s6r16s, b6rbev6tel) az ingatlantulajdonos

k6teles gondoskodni, kivdve a kije16lt gyrijt6pontos begytijt6helyek eset6n, ahol a

kont6nereket a Kozszolg 6ltat6 biztosid a.

6.$



A Kdzszolgilltato a telepiil6si szil6rd hullad6kot az 5. $ (l) bekezd6s szerinti
gyakoris6ggal koteles elsz6llitani. A szLllitds m6dj6r6l 6s idej6rSl az igenybevevot
a Kozszolgiltato ir6sban vagy kozzetetel irtj6n tijekoztatja, rigyszintdn az
tinnepnapi sz611it6s rendj616l is.

3. Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

7.$

(l) A teleptil6si szil6rd hullad6kot - beledrtve az elkiildnitetten gytijtott lomot,
valamint a zoldhullad6kot - a szilllitirsi napokon reggel 6 6r6ig elsz6llit6s c61j6b6l a
10. $- ban meghatftrozottak szerint a Kozszolg6ltat6 rendelkez6sdre kell bocs6tani.

(2) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyben az ingatlanon szok6sosan keletkez6
hulladdkot tdmorit6s n6lkiil rigy helyezheti el, hogy annak fedele z6rhat6 legyen,
valamint az ahrillad6ksz6llit6s sor6n a KrizszolgSltato alkalmazottainak eg6szs6gdt
ne vesz6lyeztesse, a g6pi iiritdst ne akad6lyozza, azirito berendezdst ne k6rositsa.

(3) A t6rol6eddny mell6 hullad6kot elhelyezni csak a kdzszolg6ltat6t6l v6s6rolt,
jelz6ssel ell6tott zsil<ban lehet. A jelzett zshk 6ra tartalmazza a telepiildsi hulladdk
el s z6l I it6s 6nak, kezel 6 s 6nek 6 s firtalmatlanit6s 6nak ko lts 6 qdt.

(a) Ha a tiirol6eddny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely osszetrimorciddtt
vagy befagyott, vagy a benne l6vo hullad6kot rigy osszepr6seltdk, hogy emiatt a

t6rol6eddnyt az el6irt m6don kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos koteles a
visszamaradt hullad6kot fellazitani ds a t6rol6eddnyt haszn 6lhat6v 6 tenni.

8.$

(1) A t6rol6eddnyben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-,
mdrgezo anyag, Sllati hulla, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyfl6kony vagy
robban6 anyag, k6 6s dpiilettcirmeldk, nagyobb terjedelmri, srilyu t6rgy, stb.), amely
veszllyeztetheti a hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy
megrong6lhada a gytijtdberendezdst, illetve furtaLmatlanft6sa sor6n veszdlyeztetheti
a kdrnyezet6t.

(2) Ha a Kdzszolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapid6k, hogy a t6rol6eddnyben az
(l) bekezd6sben megjelcilt anyagot, tdrgyat helyeztek el vagy az tultriltritt, a
kiiiritdst jogosultak megtagadni. A kitirit6s megtagad6s6r6l a Kdzszolg6ltat6 az ok
felftintetdsdvel drtesiti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem sz6llitott hullad6k
elsz6ll it6s 6r ol az ingatlantulaj donos kdteles gondo skodni.



(3) A Kdzszolgilltato jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t abban
esetben is, ha az ingatlantulajdonos kdrelmdre a szerzodds sziinetel.

(4) A Kcizszolgilltato - e $ (2)-(3) bekezddseiben foglaltakon fiil - az a\ilbbi
esetekben is jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:

a) e rendeletben el6irtt6l elt6ro t6rol6eddny kihelyezdse eset6n;
b) a hullad6k nem a szabv6nyos, zhrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a

K<iz szol g6ltat6t6 I v6s6ro lt j elzett zsdkban keriil kihelyez6sre ;

c) a hulladdk olyan m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6eddny
mozgatSsakor a kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lezdrt, illetve sdriilt eddny);

d) ha a t6rol6eddny kdriil szabillytalanul, annak mozgatdsdt 6s tirftdsdt
akadilly oz6 m6don tcibb lethul lad6k keriilt kihelyezdsre ;

e) a t6rol6ed6nyek matricdjhnak hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

e.$

A t6rol6eddnyeket sztiksdg szerint, de legal6bb dvente k6t alkalommal ki kell
tisztitani 6s fert6tleniteni. A 770 literes rirtartalomn6l kisebb t6rol6ed6nyek
rendszeres tisztit6sa 6s fert6tlenitdse az ingatlantulajdonos feladata, a 770 litertol a
lakoss6gi t6rol6ed6nyek 6vi k6tszeri tisztitisfur6l az ed6ny hasznillojdval kcitott
szerz6 dds alapjfin a Kozszo I gilItat6 gondo sko dik.

10.$

(1) A Kozszolgilltat6 ahdztartilsi
jdrd6n, vagy a kapu kcizel6ben,
gytijt6pontokon, kozteriileten veszi
tartalmazza.

6s zold hullad6kot az ingatlan bej6rata el6tti
vagy a kijelolt gyiijt6pontokon, dtmeneti

6t. A krjelcilt gytijtopontokat az l. mell6klet

(2) Az dtmeneti gytijt6pontok kijel6l6s6r6l
mellett - az Onko rmhnyzat gondoskodik.

- a lakossilg elozetes t6jdkoztathsa

(3) A t6rsash6zak, tulajdonosi lak6kcizoss6gek esetdn a kcizos gyrijt6eddnyzet
t6rol6s6ra kijeldlt kdzteriiletek list6j6t e rendelet 1. fiiggeldke tartalmazza.

11.S

(1) A t6rol6eddnyeket bekeritett ingatlanokn|l a kerit6sen beltil kell t6rolni,
azokat csak a hulladdkszilllitis napj6n lehet kcizteri.iletre kitenni.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles a t6rol6ed6nyek el6k6szit6-, t6ro16 helydt
tisztin tartani, tdlen a h6t6l megtisztitani. A begyrijtds alkalm6val szennyezett
kozterii I et tisztithshr6 I a Ko zs zolgSltato kritele s gondo sko dn i.



(3) Tilos a t6rol6ed6nyek kdrny6k6t, megkcizelitdsi ritvonal6t tdrgyak
elhelyez6s6vel vagy parkol6 g6pj6rmtivekkel oly m6don e\z6rni, amely a
t6rol6ed6nyeknek a gyakorlatban kialakult m6don tortdn6 iirit6s6t akadillvozza.

4. A Ktizszolgiitatfjogai 6s kiitelezeffs6gei

12.S

(1) A Kdzszolg6ltat6nak kdtelessdge biztositani, hogy a keresletnek megfelel6
darabsz6mri ds min6s6gti szabv6nyos t6rol6ed6ny 6lljon az ingatlantulajdonos
rendelkez6sdre. A t6rol6ed6ny a Kcizszol g6ltat6t6l- ekizetes -.gr.nd.l6s alapj6n -
megv6s6rolhat6 vagy bdrbe vehet6.

(2) A bdrbe adott trlrol6eddnyek karbantartisirt, fehijit6s6t ds sztiksdg szerinti
kicserdl6sdt ktilon ir6sbeli szerzodds alapj6n a Kozszolg dltato vegii. Ez a
szolgSltat6s abban az esetben dijmentes, ha a cserdt vagy a javit1st a
szabv6nyositott t6rol6ed6ny rendeltet6sszerti hasznillata rotatr bekcivetkezett
elhasznril6d6s teszi sziiksdgess6.

(3) A Kozszolgilltato kciteles a t6rol6ed6nyek kiiirit6s6t kim6letes en, az elv6rhat6
gondoss6ggalvdgezni.

(4) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a Kcizszolg6ltat6 tdrftdsmentesen koteles
kijavitani, amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kcivetkezik be. A
Kozszolgitltat6nak az ebbdl ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javit6s
id6tartam6ra helyettesit6 t6rol6eddnyt kell biztosftania. Amennyiben a k6rokoz6s
nem r6hat6 fel a Kcizszolg6ltat6nak, a hasznSlhat atlann| uatt t6rol6ed6nyek
javitdsa, p6tl6sa, illetve cserdje az ingatlanfulajdonost terheli.

(5) Az elhaszn6l6dott t6rol6ed6ny p6tl6s6r61 a mindenkori ingatlantulajdonosnak
kell gondoskodnia.

(6) A lakoss6g rdszdre nyujtott kozszolgdltat6s keret6ben a nagydarabos hulladdk
(lom), szewezett gytijt6s6r6l 6s elsz6llit6s6r6l (lomtalanit6s) #en1. legal6bb k6t
alkalommal a Kozszolgilltat6 az illtala meghiidetett lomtalanft6si id6szak alatt
t6ritdsmentesen gondoskodik.

.(7) A lomtalanit6s idopontjir6l a Kcizszolgilltato 3 hdttel kor6bban ertesiti az
Onkormrinyzatot, aki a 

-helyben 
szok6sos rnOdon az idopontot k6zz6teszi. A

lomtalanit6s sor6n 6pit6si tormel6k ds veszdlyes hulladdk nemkenil elszdllit6sra.



(8) A Kozszolgdltat6 a zcildhulladdk kiilcin gytijtds6rol a kcizszolgilItatis keretdben
6vente legal6bb k6t alkalommal tdritdsmentesen gondoskodik. A zcildhulladdk
gffitds sordn kizdrolag 6gnyesed6k (max. 5 cm 6tm6r6jri 6s I m6ter hosszri 6gak),
frikasz6l6k, falomb helyezhet6 ki. Az ilgakat kdvdbe kdtegelni, a fikaszhl6kot,
valamint a falombot pedig 6t\6tszo mtianyag zshkba kell ki helyezni. A zs6kol6st
csak rigy szabad elvdgezni, hogy azkibirja akezi eme16st. Amennyiben a hulladdk
koze kommun6lis jellegri anyag is kertil, abban az esetben az elsz6llit6st a

Kdzszolg6ltat6 jogosult megtagadni.

(9) A Krizszolgiltato a rendelet hatfilya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett
hulladdkot a jelen rendeletben irt szabillyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani
a kijelolt hullad6klerak6 telepre, illetve annak 6rtalmat1anit6s5r6l m6s, a szakmai
kdrnyezetvddelmi szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.

5. A kiizszolgi.Itatirs dija

13.$

(1) A hullad6kszilllitisba bekapcsolt ingatlantulajdonosok, a kdzszolghltat6s6rt
dijat kotelesek fizetni. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij m6rtekdt2013.
janu6r 1-t6l a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tcirvdny felhatalmaz6sa
alapjfun kib o c s 6tott mini s zteri rende I et szab 6ly o zza.

(2) Kozszolg6ltat6si drj: az egysdgnyi dijt6tel 6s az iiritdsi gyakoris6g
iltlagszfimhnak szor zata.

Egysdgnyi dijt6tel: avillaszthat6 t6rol6ed6nynek az egyszeri tiritdsi dija.

(3)Nem tagadhatja meg a kozszolghltat6si dij megfizetdsdt az, aki a telepiildsi

hullad6kkal kapcsolatos kdtelezetts6geit nem teljesfti, felt6ve, hogy a

Kozszolg6ltat6 szhmira a kcizszolg6ltat6st felaj6nlja, illetve a kdzszolghltat6s

telj esitesdre vonatkoz6 rendelkez6sre 6ll6s6t tgazolja.

14.$

(1) A kdzszolgilltat6s dij6t a Krizszolgilltat6 6ltal megkiilddtt szfumla alapjfin

kdteles me gfi zetn i az tngatlantulaj dono s.

(2) A t6rsash6zak, a tulajdonosi lak6kozossdgek a K6zszolg6ltat6val kdtdtt

krizszolgdltat6si szerz6d6s alapjhn kozosen haszn6lt saj6t vagy berelt

t6rol6ed6nnyel is biztosithatj6k az egyes lak6egysdgekre es6 kotelezoen el6irt

t6rol6kapacit6st, amely esetben a krizszolg6ltat6s dij6t kozcisen fizetik meg.



(3) A (2) bekezd6s szerinti megdllapod6s hi6ny6ban a t6rsash6zi, lak6kozcissdgi
I ak6stulaj dono sok egye dileg, leg al6bb az <inkorm 6ny zati rende letben me ghat6r otitt
legkisebb rirmdrt6kti tdrol6ed6nyt kotelesek megv6lasztani,6s a kozszolg6ltat6s
dij6t ennek megfelel6en megfi zetni.

(4) A Kdzszolgilltat6 a szdmlilt az ingatlantulajdonosnak negyed6vente, a koz6sen
haszn6lt tSrol6eddny esetdben a t6rsash6zaknak, valimint a gazd1lkodo
szewezeteknek havonta kiildi mes.

ls.$

(1) Az ingatlanhasznillo szemdly6ben ds az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban
bekcivetkezett villtoz6st a Kdzszolg6ltat6nak 15 napon beltil ir6sban be kell
jelenteni. A villtozds bejelentds6nek elmulaszt6sa esetdn a bejelent6s megtcirt6nt6t
kdvet6 h6nap 1. napj6ig a kozszolg6ltat6si dijat a kor6bbi ingatlanhaszn6l6 koteles
megfizetni. A vdltozis bejelent6s6vel egyidejrileg az ig tulajdonos 6s a
Ko zszol 96l tat6 kci z o tt a ko zszo I g 6rt at6 s i szer z6 des I 6tr;j dn.

(2) Az ingatlantulajdonos kciteles a krizszolg6ltat6si szerzodds (l) bekezd6sben
nem emlitett elemeiben bekcivetkezett vSltozhst a Kcizszolg6ltat6nak bejelenteni. A
szerz6ddsm6dosit6s a Kozszolgilltatonill iriisban vagy az tigyf6l s zolg1laton sz6b an
kezdemdnyezhet6. A szerzoddsm6dositdst ir6sba kell foglalni. A v6laszthato
szabv6nyos t6ro16eddnyekre vonatkoz6 szerz6d6sm6dosftissal egyidejiileg az
ingatlantulaj dono s koteles gondo skodni a t6rol6eddny lecserdl6sdrcil.

(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem k6t ir6sbeli k6zszolg6ltat6si
szerzoddst ds az iitala hasznillt t6rol6ed6ny tipus6r6l a Kcizszolg6ltat6nak
egydltalfin nem tesz bejelentdst, a kozszoigilttatasi dij meg6llapiris6n6l a
Kcizszolg6ltat6 mindaddig jogosult ingatlanonk6nt 1 db 110 litei tdrfogatu,
t6rsash6zak, tulajdonosi lakdkcizrissdg esetdben I db 70 liter tdrfogatu t6rolOeleny
5' $ (l) bekezd6s szerinti riritdsi gyakorisrig6t v6lelm ezni, mig aZ igenyaev6teh!
kritelezett ir6sban a kcizszolg6ltatrlsi szerzcid6it meg nem kciti.

(4) Amennyiben a Kozszolgilltato az elleniirzds sor6n azt tapasztalja, hogy azingatlantulajdonos ? kcizszolg6ltat6si szerz6ddsben rlgzitettnel vagy a
vdlelmezettndl nagyobb, valamint tcibb t6rol6ed6n yt haszndl, {Kozszolg6ltat6 ezen
szerzridds m6dosit6sit6l a fogyaszt6t drtesfti, egyidejrileg jogosult a fogyaszto 6ltal
t6nylegesen haszn6lt ed6nyek szerinti tiritdsi dilx r6iz6re lesz6m l6zni.

16.$

(l) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a dij megfizetdsdt, ha
kdzszolgdltatSsi kcitelezetts6gdnek a k6zszoig6rtai6s sz6llft6si
megfelekien nem tesz eleset.

a Kozszolgriltat6
menetrendjdnek



(2) Nem tagadhat6 meg a dij fizet6se az (l) bekezd6s szerint, ha a Kozszolg|ltatot
a krizszolg6ltat6s nyujt6s5ban az idoj6r6s vagy m6s, a Polg6ri Tcirvdnyktinyvrol
sz6l6 1959. 6vi IV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.) szerinti elh6rithatatlan ok
akadillyozta 6s a Kcizszolgilltat6 az akad6ly elh5rul6s6t kovet6en a lehetci

legrcividebb id6n beltil p6tolta mulaszt6s6t. Elh6rithatatlan oknak min6si.il tov6bb6
az is, amikor a Kozszolghltat6 a t6rol6ed6nyt rendszeresitett j6rmiiv6vel onhib6j6n
kiviil nem tudja megkozeliteni.

17.$

(l) A kdzszolg6ltat6s ig6nybevdteldert az tngatlantulajdonost terhel6 dijh6tral6k
ad6k m6dj 6ra behajthat6 koztartozhs.

(2) A Krizszolg6ltat6t megillet6 dijh6tral6k mag6ban foglalja a tok6t, valamint a -

gazd6lkod6 szewezetek esetdben a Ptk. 301/A. $-a szerinti - kdsedelmi kamatot,

valamint a behajt6s egy6b kolts6gdt.

(3) Amennyiben a kozszolg6ltat6st ig6nybe vevo dijh6traldkos nem tulajdonosa az

ingatlannak 6s a vele szemben lefolytatott v6grehajt6si elj6r6s eredm6nytelen, a

dijh6tral6k, a k6sedelmi kamat 6s a felmeriilt koltsdgek megfizet6s6t a

Kozszolghltat6 az ingatlan tulajdonos6t6l, illetve vagyonkezelojet6l kovetelheti.

Kcizds tulajdonban 6116 ingatlan esetdben a tulajdonosok felel6ss6ge egyetemleges.

(4) A telepi.il6si cinkormSnyzat jegyzoje 6ltal a behajt6s eredm6nytelensdg6rol

kiadott igazol6st kovet6 30 napon beliil a Kozszolg6ltat6 fizetdsre felszolitja az

ingatlan tulajdonos6t, vagyonkezeldj6t, melynek eredm6nytelens6ge esetdn - (l)
bekezd6sdben meghat6rozott felel6ssdg alapjfin - int6zkedik a dijh6tral6k

behajt6s616l.

6. Kiiztertileten keletkez6 hullad6k gyfijt6se 6s elszillftdsa

18.$

(1) A koztertileteken keletkezohiztartilsi 6s egy6b szllfurdhulladdkotkizhr6laga
tileirilt hullad6klerak6ban 14. $ (1) bekezdds/ lehet elhelyezni, amelyrol az

Onkorm6nyzat vagy a kozteriilet kezel6je akozszolg6ltat6s keretein kiviil, kiilcin

szerzod6s alapjdn gondoskodik.

(2) Az illeg6lis hullad6klerak6k felsz6mol6s6r6l az Onkormhnyzat vagy az |ltala

megbizott szew ezet gondoskodik.



(3) Aki kozteriileten kdzteriilet-hasznilati enged6lyhez kotott olyan 6rusit6,
szolg6ltat6, kereskedelmi vagy egy6b tev6kenysdget v6gez vagy kiv6n vdgezn|
amellyel dsszefligg6sben kdtelezo kozszolgilltat6s al6 l'artoz6 telepiil6si szil6rd
hullad6k keletkezik, kdteles ezt a KozszolgSltat6nak bejelenteni, 6s a

Kozszolgilltat6val a ktizteriileten vegzendo tevdkenys6g id6tartam6ra, valamint a

v6rhat6 hullad6k fajtfijdra,6sszet6tel6re 6s mennyisdgdre figyelemmel szerzoddst
k6tni.

(4) A koztertilet rendeltetdsszerfi nyilv6nos hasznillata sor6n keletkez6 telepiildsi
szil6rd hulladdk gytijt6s6rol 6s elsz6llit6s6r6l a Kisv6ros Nonprofit Kft.
gondoskodik. A kdzteriileten keletkezo telepiil6si szil6rd hulladdk gffit6s6re 6s

elsz6llit6s6ra a Kisv5ros Nonprofit Kft. a Kcizszolgilltatoval - figyelemmel a

hullad6k v6rhat6 mennyisd gdre, a gyiijt6s m6dj6ra 6s az elsz6llit6s gyakorisS gdra -
ki.ilcin szerzoddst kot.

7. Fogalom meghat6rozSsok

le.$

E rendelet alkalmaz6s6ban:

l.Ingatlan: a kozszolg6ltat6sba bevont tertileten fekvo egylak6sos lak6- vagy
lak6s celjbra haszn6lt 6piilet, a tdbb lak6sos 6piilet lak6sonk6nt, illetve a
szclvetkezeti, t6rsash6zi 6piiletben l6vci lak6s, valamint a nem lak6s celjhra szolg6l6
azon helyisdgek, amelyekben a fogyaszt6t tev6kenys6g sor6n hulladdk kdpzodik.
Jelen rendelet alkalmazhs6ban ingatlannak min6siilnek a gazd6lkod6 szervezetek
nem lak6s celjdra szolg6l6 azon helyisdgei, amelyekben a fogyasztoi tevdkenysdg
sor6n hullad6k kdpz6dik 6s a hullad6k kezel6s6r6l nem gondoskodnak a 3. g (2)
bekezddsben meghatdrozott m6don. Ingatlan tov6bb6 a fold ds a ftilddel alkot6r6szi
kapcsolatban 6Ilo minden dolog.

2. Telepiil6si szikird hullad6k:
a)h6ztart6si hullad6k: az emberek mindennapi 6lete sor6n a lak6sokban,

valamint a pihends, iidiilds celjdra haszn6lt helyis6gekben 6s a lak6hizak
ktizcis haszn6latu helyis6geiben ds teriiletein, valamint az intdzmdnvekben
keletkez6,

b)kdzteriileti hulladdk: kcizforgalmri 6s zdldtertileten keletkezo,
c)hhztartirsi hulladdkhoz hasonl6 jellegri 6s dsszetdtelti hulladdk: gazdas6gi

villlalkozttsokn6l keletkez6 - kiildn jogszab6lyban meghat6ro zott -
vesz6lyesnek nem minostil6 szil6rd hulladdk.

3.Hullad6kgytijt6 udvar (a tov6bbiakban: hullad6kudvar): az elkiilcinitetten
(szelektiven) begytijthetci teleptil6si szil6rd, valamint a ktilcin jogszab6lyban
meghatiirozottak szerint a vesz6lyes hulladdkok 6w6tel6re 6s az 

-elszilltitasig



elkiilonitett m6don t<irt6n6 t6rol6s6ra szolg6l6, feliigyelettel ell6tott, zdrt
begyrijt6hely.

4.Hullad6kgyrijt6 sziget (a tov6bbiakban: gyrijt6sziget): a hilztarthsokban
keletkez6, hasznositSsra alkalmas, kiikinboz6 fajtdjt, elkiilcinitetten gyiijtcttt,
hhztartdsi hullad6k begytijtds6re szolg6l6, lak6civezetben, kcizteriileten kialakitott,
feliigyelet n6lktli, folyamatosan rendelkezdsre 6116 begytijt6hely, szabv6nyositott
ed6nyzettel.

5.Teleptil6si szildrd hulladdk lerak6 telep (a tov6bbiakban: hullad6klerak6):
miiszaki v6delemmel l6tesiteff, folyamatos ellenlrzdst biztosit6 rendszerrel ell6tott,
a szilfird hulladdk ftild felszin6n vagy ftildben tcirt6n6 furtalmatlanitilsfura szolgdl6
mtit6rgyak 6s kiszolg6l6 ldtesitm6nyek cisszess6ge.

6.Nagydarabos hulladdk (a tov6bbiakban: lom): a telepiildsen, a hdztartdsokb6l a
kcizszolg6ltat6s keretdbe nem tartoz6, nem rendszeresen begyrijtcltt, a
kdzszolg|ltat6s keretdben rendszeresitett throloedenyzet mdreteit meghalad6
hullad6k.

T.Artalmatlanit6s: a hullad6k okozta kornyezetterhelds csokkentdse, korny ezetet
veszllyeztet6, szennyezo, k6rosit6 hat6s6nak megsziintetdse, kizirisa - a kornyezet
elemeit6l tort6no elszigetel6ssel vagy anyagi minosdg6nek megvilltoztatdshval -, a
Hgt. 3. sz6mri mell6kletdben felsorolt elj6r6sok valamelyikdnek alkalmazils6val.

8.Kezel6s: a hulladdk veszlIyezteto hat6sainak csokkent6sdre, a

kcirnyezetszennyezds megel6zdsdre 6s kiz6r6s5ra, a termeldsbe vagy a fogyaszt6sba
tortdn6 visszavezet6sdre ir6nyul6 tev6kenys6g, valamint a kezel6st megval6sit6
elj 6r6s alkalmazds a, be le6rtve a keze 16 16te s itm6nyek ut6 gondoz6s6t is.

9.Begfijtds: a hullad6knak a hullad6k birtokosait6l tcirt6n6 6tv6tele a hullad6k
birtokosa vagy a begyrijt6 telephely6n, tov6bb6 a begyrijt6helyen (gyrijtopontokon,
hullad6kgyujt6 udvaron, t6rol6-, kezelotelepen) 6s a tov6bbi kezel6s drdekdben
tortdn6 o sszegyrij tds, v6logat6s a begyrij t6 telephelydn.

10. Sz6llit6s: a hullad6k telephelyen kiviili mozgathsa, bele6rtve a

sz6llitm6nyoz6st 6s a fuvaroz6st is.

11. Kijeldlt gytijt6pont: a teleptilds szil6rd hullad6k6nak 6tv6tel6re 6l1and6
jelleggel kijelcilt hely, ahonnan a Kozszolg6ltat6 kihelyezett kcizciss6gi

gyrijt6ed6nyb6l tort6n6 elsz6llit6ssal teljesiti kcizszolg6ltat6si kcitelezetts6g6t. Az I.
melldklet tartalmazza a kij elcilt gyrij t6pontokat.



12. Atmeneti gytijt6pont: a telepiilds szil6rd hulladdk6nak 6tv6tel6re ideiglenes
jelleggel (ritfelbont6s-dpit6s, kdzmtifektet6s vagy m6s fontos ok miatt) legfeljebb
h6rom h6napi id6tartamra kijelcilt hely, ahonnan a K<izszolg6ltat6 a tdritdsmentesen
kihelyezett kclzossdgi gyrijtcied6nybol tort6n6 elsz6llit6ssal teljesiti kcizszolg6ltat6si
kdtelezettsdg6t. Az fitmeneti gyrijtopontot - aKozszolg6ltat6 javaslata alapjfun - az
Onkorm6nyzat jelcili ki 6s felhiv6s irtj6n kertil kozzetitelre. A kihelyezett
gytijt6ed6nyzetnek a gyiijt6pontot igdnybe vev6 fogyaszt6k szerz6d6seiben
r o gzitett mennyi s 6gri hul I ad6k t6ro l6s 6t ke 1l b izto s itani.

13. Ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, haszn6I6ja, a t6rsash6z
ds a tulajdonosi lak6kozciss6g.

14. Gazd6lkod6 szewezet: az 6llami villIa\at, az egydb Sllami gazddlkod6
szewezet, a szcivetkezet, a lak6sszovetkezet, az eur6pai szcivetkezet, a gazdasfugi
tiirsas6g, az eur6pai r6szv6nyt6rsas6g, az egyestlds, &Z eur6pai gazdas1gi
egyesiilds, a kdzhasznf t6rsas 69, az egyes jogi szemdlyek villlalata, a lediyvhllalat,
a vizgazdillkoddsi t6rsulat, az erdcibirtokoss6gi t6rsulat, tovdbbd az egy6ni
v6llalkoz6. Az 6Ilam, a helyi onkorm6nyzat, a kriltsdgvetdsi szerv, az egyesrilet, a
kcizteshilet, valamint az alapitvfuny gazd6lkod6 tev6kenysdgdvel cisszefligg6 polg6ri
jogi kapcsolataira is a gazd6lkod6 szewezetre vonatkoi6 rendelkezdseket kell
alkalmazni, Gazd6lkod6 szervezet tov6bbd az iigyvdd, rigyv6di iroda, akiizjegyzo,
a bir6s6gi v6grehajt6.

8. Vegyes 6s z616 rendelkez6sek

20.$

(l) E rendelet a kihirdetdse napj6n l6p hat6lyba.

(2) Az ingatlantulajdonosok a 2. melldkletben meghatSrozott v6laszthat6
szabv6nyos t6rol6eddnyeket kcitelesek beszerezni. A kozszolg titat6 a nem
szabv6nyos, illetve az iri,sbeli szerzlddst6l elt6rci t6rol6eddnyberi levo hullad6k
elszrillit6s6t jogosult megtagadni.

(3) A hulladdkgazd6lkod6si birs6g m6rt6k6r6l, valamint kiszab6srinak 6s
meg6llapit6s6nak m6djrlr6l sz6l6 2711200L (XII. 21.) Korm. rendelet 2. (2)
bekezdds f) pontj6ban irt hullad6kgazdillkoddssal dsszefiigg6 egy6b kotelezettsdg
megszegdsdnek min6siil az e rendeletben szabillyozoti, a 

-kozszolg6ltat6ssa'i

kapcsolatos kotelezettsdgek betartiis6nak elmulasztisa, mely alapj1n Szigetvilr
Viiros Onkorm6nyzatdnak jegyzlje hulladdkg azdillkodiri Uirrago t 1liipitmeg.

(4) E rendelet hatSlybal6p6s6vel egyidejtile g hatiiyirt veszti a Szigerv6r V6ros
onkorm6nyzata K6pvisel6-iesttilet6nek a hullad6kkezeldsi k6zszolg6ltat6sr6l sz6l6
812002.(m.1) rendelete, a m6dosit6s6r6l sz6l6 23/2002. (vII.2g.),6nOOl. (V. 28.),



2512004. (V. 5.), 1012009. (III.06.), 1612010. (X14.), valamint a 7l20Il. (II.18.)
onkorm6nyzati rendeletek, tov6bb6 a lakoss6gi hulladdkkezel6si kozszolghltat6si dij
meg6llapit6s6r6l sz6l6 1012002. (III.1.) rendeletet, a m6dosit6s6r6l sz6l6 4512002.
(xII.13.), 1012007. (ru.02.), 3/2008.(rr.01.), rU2009.(nr.06.), 8il20n.(II.18.),
valamint a 4812011 . (XII. 16.).

(5) E rendelet a bels6 piaci szolg6ltat6sokr6l s2616, az Eur6pai Parlament ds a
Tan6cs 200 6 I 123 IEK ir6nyelvnek megfelelo szabdly oz6st tartalmaz.

Szigetv6r, 2012. mhrcius 27 .

Kolovics J6nos
Kriszti6n

polg6rmester

Horv6th

jegyzo

A 23 I 20 12. (III. 2 8 . ) cinkorm6n y zati rende letet

2012. m6rcius 28. napjhn kihirdetem.

Horv6th Kriszti6n
jegyzo


