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- L4 -b-b-turb-tlrcu
Szulim6n Kdzs6gi Onkorm6nyzat K6pviselo lete 7l2Ol5.(V.6.) dnkorm6nyzati rendelete
a hullad6kgazd6lkod6s i kdzszolgl,ltat6sr6l

Szulim6n K<izs6gi Onkormdnyzat K6pvisel6testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2}l2.6vi CLXXXV.
tdrvdny 88. $ (4) bekezd6sben kapott felhatalmazils alapjin, Magyarorsz6g helyi
onkormrinyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXX. tcirv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban 6s a
hulladdkr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. torv6ny 35. $ (l) bekezd6sben foglalt feladatkor6ben
eljirva a kovetkezoket rendeli el.

I. Fejezet

Altalinos rendelkez6sek

1. A rendelet hat6lva

1. $ (l) A rendelet tertileti hatiiya Szulim6n kdzs6g kozigazgatisi tertilet6n a
hulladdkgazdrilkodrisi kozszolgiitat6ssal ell6tott ingatlanokra terjed ki.

(2) A rendelet szemdlyi hatrilya kiterjed azokra a termdszetes szemdlyekre, jogi szem6lyekre
6s jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo szervezetekre, akik az (I) bekezdds szerinti teriileten a

hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. trirv6ny 2. $ (1) bekezdds 34. pontja szerint
ingatlanhas znilonak minosiilnek (a tovribbiakban: ingatlanhasznril6).

(3) A rendelet titrgyihatiiya kiterjed a (2) bekezd6s szerinti ingatlanhaszniiondl keletkezo
teleptilesi hullad6k gyiijtds6re, sziilitirsdra 6s kezel6sdre valamint az erre vonatkoz6
kdzszolgiitatiis el l6t6s6ra.

2. A kozszolg6ltatrls tartalma

2. $ A hullad6kgazd6lkod6si kijzszolgirltat6s (a tovribbiakban: kcizszolgriltat6s) az alihbr
tevekenysdgekre terjed ki:
a) az ingatlanhasznii6k iital a Kdzszolg6ltat6 sz6llit6eszk lzehez rendszeresitett

gytijtoeddnyben, vagy hulladdkgytijt6s celjfra gy6rtott hulladdkgyrijt6 zs6kban gytijt6tt
teleptil6si hullad6k ingatlanhaszn6,l6kt6l tcirtdno cisszegytijt6s6re es elsz6llitrlsrira, ide6rtve a
h'ilartlsban kepzodS zcildhulladdk, vegyes hulladdk, valamint az elktilonftetten gyiijtcitt
hullad6k cissze gyrij t6s6t ds elsz6llit6srit is,

b) a lomtalanitils kor6be tartozo lomhullad6k ingatlanhaszndl6kt6l tdrt6n6 6sszegytijt6s6re
illetve 6tv6teldre 6s elszSllit6s6ra,

c) a Kozszolgriltat6 6ltal iizemeltett hullad6kgyrijto ponton, hulladdkgytijto udvaron gyrijtcitt
vagy iltvdteli helyen 6tvett hulladdk cisszegytijt6s6re 6s elsziillitils6ra,
d) az elhagyott illetve ellenorizetlen kdrtilmdnyek kozritr elhelyezett hullad6k

cisszegytijtdsere, elsziillititsira6s a hullad6k kezeldsdrol val6 gondoskodiisra,
e) az a)-d) pontban meghatirozott hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitatds kcjr6be tartozo

hullad6k kezel6serol es 6rtalmatlanitiis6rol val6 gondoskod6sra 6s
il hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiitat6ssal drintett hulladdkgazd6lkod6si ldtesitmdnyek

eszkcizcik es berendezdsek iizemeltet6sdre, beledrtve a rekultiv6lt hullad6klerak6 eseteben a
rekultivtici6t kciveto ut6gondoz6si feladatok ell6t6s6t.

3. A kdzszolg6ltato megnevezdse
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3. g Szulim6n k6zs6g kozigazgat6si teriilet6n a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltato: a D6l-

Kom D6l-Dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Felelossdgri T6rsas6g (7632

Pdcs. Sikl6si u. 52. sz. tov6bbiakban: (Kcizszolg6ltat6).

II. Fejezet

A ktizszolg6ltat6s ell6t6sa

4. Akozszolg6ltat6s ell6t6s6nak rendje 6s m6dja

4. S ( 1) A hullad6k begyrijtds6nek. elszSllit6s6nak rendje: aKdzszolgtitat6,

a) hetente egy alkalommal vegzi a gyrijtoed6nybe - amely az rngatlantulajdonos 6ltal

kiv6lasztott 70 vagy l2O liter tirm6rt6ku - gyujt<itt telepiildsi hullad6k begytijt6s6t 6s

elsz6llit6sit.

b) az elktilonitett gyrijtdst szolg6l6 gyujtosziget kontenereinek iirit6s6rol minimum havonta

egy alkalommal gondoskodik,

c) 6vente egy alkalommal, az onkormtnyzattal el5re egyeztetett idopontban lomtalanit6st

v€,gez,

(Z) A hullad6kgyujto udvarokon elhelyezheto hullad6k maxim6lis mennyisdge

ingatlanonk6nt

250 kg nem vesz6lyes hullad6k negyeddvente'

(3) Az (l) bekezd6s a) pontja esetdn, ha az ritvonal 6s az idopont v6ltozik, arr6l a

Kozszolg6ltat6nak kell az ingatlanhaszniiot 6rtesitenie. Amennyiben a j5ratnapok

munkasziineti napra esnenek a Kozszolg6ltat6 jogosult a j6ratokat ittszervezni a szolg6ltat6s

potl5sa 6rdekdben.

Az ifiszewez6s t6nyrol a Kozszolgtitato az Onkormilnyzatot elozetesen titlekoztatia. vele

e gy eztet, mai d az in g atlanhas zniiokat d rte s iti'
(a) A gyrijtoed6ny tartalm6t meghalad6 vegyes hullad6kot a gytijt6s napj6n az edeny mell6 a

Kozszolg6ltat6 6ltal ktilon dijazts elleneben biztositott hulladdkgytijto zs6kokban is ki lehet

helyezni, melynek elsz6llit6si es kezel6si kolts6 g6t a zsdk 6r a tartalmazza'

5. A Kcizszolgdltat6 jogai 6s kotelezetts6gei

5. $ (l) A Kozszolg6ltat6 a jogszabitlyokban, valamint a ktizszolg6ltat6si szerzod6sben

meghat1rozottak szerint gondoskodik a k6zszolgdltat6s folyamatos ell6t6s6r6l'

(2) A begyrijt6s 6s sz6llit6s sor6n kisz6r6do hullad6k osszegyrijt6se a Kozszolgiitat6 feladata.

(3) A K6zszolg6ltato az elhagyott, illetve ellenorizetlen k<jriilm6nyek kozott elhelyezett

hullad6k 6sszegyrijtes6re, elsz6llit6s6ra 6s az igy begytijtott hullad6k kezel6s6re az

Onkorm6nyzat kiiltjn megrendel6se alapj6n kiilon dijazds fej6ben koteles'

(4) A gyrijt6ed6nyben a KozszolgiitatS 6ltal okozott kdrt a Kozszolg6ltato terit6smentesen

koteles kijavitani, yagy a gyrijt6ed6nyt kicserelni, ha a k6rokoz6s neki, vagy az drdekkcirdben

elj616 szem6lyeknek felrohat6 okb6l k<jvetkezett be. A Kozszolg6ltat6 kciteles a javit6si munka

idotartam6ra helyettesito gyrijtoed6nyt biztositani.

(5) A Kozszolg1ltato az i.irites, a sziilitirs 6s a gytijtds napjair6l a lakoss6got a helyben

szok6sos m6don az Onkorm6nyzaton keresztiil, az Onkorm6nyzat kozremtik<idesdvel,

e lozete se n ttlekoztatni kcitele s.
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6. $ (1) A Kozszolg6ltat6 az ali.}bi esetekben jogosult megtagadni a hullad6k elszilllitilstLt
a) az dnkormdnyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6nyek kihelyezese eset6n;

b) ha a t6rol6ed6nyben a telepiilesi (kommun6lis) hullad6k kor6be nem tartozS anyag kertilt
elhelyez6sre (p1. forr6 hamu, ko-, 6pit6si tormel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo anyag,
elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyfl6kony vagy robban6 anyag,
nagyobb terjedelmri, srilyri tirgy), amely veszelyezteti a hulladdksz6llitrlssal foglalkoz6
alkalmazott eg6szs6g6t, yagy megrong6lhatja a gyrijtoberendez6st, illetve iirtalmatlanit6sa
sor6n veszelyeileti a kornyezetet;
c) a hulladdk nem a szabdlyos, zitrttdroloed6nyben, illetve nem a Kozszolgiltat6t6l v6s6rolt

jelzett zs6kban kertil kihel y ez6sre;

d) a hullad6k oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6ri.ilt edeny);

e) ha a t6rol6ed6ny kciriil szabiilytalanul, annak mozgatdst 6s iirit6st akaditlyozo m6don
tdbblethullad6k keri.ilt kihelyez6sre ;

0 amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tSroloed6nyek matri cdjanak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

(2) Az (1) bekezddsben emlitett esetekben a Kozszolgiitat6 az ingatlantulajdonost ir6sban
6rtesiti a telepi.ildsi hullad6k elsz6llit6sa megtagad6s6nak ok6r6l. Az ingatlantulajdonos a
megtagad6si okokat maga k<iteles megsziintetni, vagy megsztintetds6rol gondoskodni. Ha e
kdtelessdg6nek az ingatlantulajdonos a sz6llit6s meghatirozott rijabb id6pontj6ig nem tesz
eleget, a Kdzszolg6ltat6 az ingatlantulajdonos kcilts6gdre 6s feleloss6g6re a hulladdk
elsziilitirsdnak megtagad6siira okot ad6 kciriilm6nyt megszunteti, vagy m6ssal megsztintetteti.
Az ezzel kapcsolatban indokoltan 6s igazoltan felmertilt t6nyleges kriltsdgeket a Kcizs zolgiitato
- ktildn tdtelk6nt feltiintetve - a soron kdvetkezo sz6ml6ban6rv6nyesiti.

7. $ (l) A szelektiven gytijtcitt hullad6k elhelyez6sdre szolg6l6 szabv6nyos gytijtoeddnyek
elhelyez6s6rol, az eddnyek tirit6s6rol, karbantartiis6r6l a Kozszolgitltato, a gyrijtoszigetek es
kcirny6kiik tisztrin tartiis6r6l, a h6 6s sikoss6g-mentesit6srdl az $nkorm 1nyzatgondoskodik.

(2) A lomtalanit6s kcir6be tartozo hullad6kr6l a Kdzszolgiitat6 kdteles megfelelo, a
jogszab6lyi rendelkezdsekkel 6sszhangban all6 m6don 6rtesiteni az drintett
ingatlanhaszniiokat.

6. Az ingatlanhaszniio jogai 6s kotelezetts6gei

8. $ ( 1) Az ingatlanhasznii6 az ingatlan6n keletkezo teleptilesi hullad6k elhelyezdsdrol az e
rendeletben meghatirozott m6don, a kdzszolgitltatds ig6nybev6tele ritj5n kdteles gondoskodni.

Az ingatlanhaszniil6nak a telepi.il6si hullad6kot a sziilitdsi napokon elsz6llit6s c6lj6b6l a
Kozszolgftltat6 rende lkezd s6re kel I bo c s6tani.

(2) Az ingatlanhaszniio kdteles bejelenteni, ha tulajdonosviitozits vagy egy6b ok folyt6n a
kdzszolg6ltatds igenybev6teldre kotelezett6 v6lik. E tdnyt a keletkez6sdtol sz6mitott l5 napon
beltil, ir6sban a Kcizszolg iitatohoz koteles bej elenteni.

(3) Az ingatlanhaszniio a gytijtoed6nyt az ingatlana teriilet6n beliil kdteles elhelyezni.
A gyujtoeddnyeket, a gyijtlzsitkokat, 6s a lomtalanit6s kcir6be vont telepi.il6si hullad6kot a

sz6llit:isi napon reggel 7 oritig kell koztertleten, a begytijt6st vegzb g6pjdrmuvel
megkozelithet6 helyre elhelyezni.

A gyrijtoedenyeket, a gyiiltlzsiikokat 6s a lomtalanit6s kor6be vont teleptl6si hullad6kot
legkoriibban a sziilititsi napot megelSzo napon I 8 6rrit6l lehet elhely ezni a kdaeriiletre.

(4) A telepiil6si hulladdk elszrillit6sa c6lj6b6l kihelyezett gyrijtoed6ny fedel6nek - a kciztertilet
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szennyez6s6nek elkeri.il6se 6rdek6ben -

gytijtoed6nyben rigy kell elhelyezni, hogy

valamint a gepi tiritdst ne akadfiyozza,

A kihelyezett gyujtoed6ny, gytijtozsitk 6s a lomtalanitds kcirdbe vont telepiil6si hullad6k nem

akadiiyozhatja a j6rmri- 6s gyalogosforgalmat 6s elhelyez6se, egy6bk6nt sem jirhat baleset

vagy k6rok ozis v esz6ly6nek el6id6z6s6vel.

(5) Az ingatlanhasm6l6 kriteles gondoskodni a gytijt6eddny tisztintartits6r6l,

fertotlenit(serol, rendeltetesszeru haszniiatir6l 6s kornyezet6nek tisztSntart6sSr6l. Ha a

gytijtoed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely a gytijtoed6nyben

dsszet<imciroddtt vagy befagyott yagy, abenne l6vo hullad6kot rigy osszepr6selt6k, hogy emiatt

a gyrijt6ed6nyt nem lehet kiiiriteni, az ingatlanhaszn6l6 k6teles a visszamaradt hullad6kot

kitiriteni, a gytijtoed6nyt haszn6lhat6v6 tenni.

g. $ (1) Az flnkormdnyzat 6ltal haszn6lt biztositott gyrijtoed6ny rendeltet6stol elt6ro

haszn1lta miatt keletkezett k6rt az ingatlanhaszndl6 koteles az Onkorm6nyzatnak

haladdktalanul bej elenteni, adott esetben megt6riteni..

(2) Amennyrben az ingatlanhaszntrlo sajti maga 6ltal megv5s6rolt hullad6kt6rol6t alkalmaz,

de a hullad6kt6rolo a g6pi iirit6sre alkalmas, a Kozszolgl,ltat6 a szolg6ltatSst elv6gzi,

dijszamliz6s azonban az ingatlanhasznill6 6ltal alkalmazott hullad6kt6rol6hozlegkozelebb 6116

felaj6nlott 70 vagy 120 literes gyrijtoed6ny m6ret alapj6n t<irtenik.

10. $ (1) Az ingatlanhaszn6lo szem6lydben 6s az alkalmazott tirol6ed6ny adataiban

bekovetkezett viitozitst a Kozszolg6ltat6nak 15 napon beli.il ir6sban be kell jelenteni. A

viitozits bejelent6s6nek elmulaszt6sa eset6n a bejelent6s megtdrt6nt6t koveto h6nap 1. napj6ig

a Kozszolgaltatesi dij at a koribbi ingatlanhaszn6l6 koteles megfi zetni.

11. $ (1) Szi.ineteltethetS a szolg6ltat6s ig6nybevdtele - a kozszolgiltat6s igenybev6tel6re

egesz 6vben kotelezett ingatlanhaszniio szdmira - a bejelent6st6l sz6mitott legfeljebb 1 6v

idotartamra, ha a t6rol6ed6nyt egyedtil haszn6l6, ir6sbeli kozszolg6ltat6si szerzodessel

rendelkezo ingatlanhaszn6l6ketnapt6ri honapn6l hosszabb ideigaz ingatlant nem haszn6lja, 6s

az iiresedds v6rhat6 idotartam6t - legk6sobb a sztineteltet6s megkezd6s6t megelozo 8

munkanapp al bez[rolag - a Klzszolgitltato reszere ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l

vagy e-mail form6j 6ban bej e lenti a Kdzszolg6ltat6nak'

(2) A bejelent6s megt6tel6re csak a Kozszolg6ltat6val szerzodeses viszonyban 611o, vagy a

meghatalmazott j ogosult.

(3) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga

nappal a sziineteltet6s lej6rta elott -
form6j 6ban me gism6telheto.

eset6n a sziineteltetdsre vonatkoz6 ig6nybejelentes - 8

fu6sban adott nyilatkozatlal, faxon, lev6l vagy e-mail

(4) A bejelentesben foglaltak val6s6gtartalmit

sztineteltetes jogszertitlen igenybevdtele eseten a

http://www. njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh5eg8ed3dr0eo5dtOee I e...

lecsukott 6llapotban kell lennie. A hulladdkot a
az edeny mozgat6sakor 6s iiritdskor ne sz6r6djon,

a Kozszolg6ltat6 ellenorizni jogosult. A
Kdzszolg6ltat6 jogosult a szi.ineteltet6st

visszavonni.

(5) Ha az ingatlan a sziineteltet6si idotartam lej6rta elott rijb6l lakott6 v61ik, annak t6ny6t a

Kozszolg6ltat6val szerzod6rtf6l, vagy meghatalmazottja koteles legal6bb 3 nappal kor6bban a

Kozszolgilltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail form6j6ban

bejelenteni.

4t6

7. Akozszolgdltat6si szerzodes egyes tartalmi elemei
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12. $ A kozszolg6ltat6si szerzod6sben meg kell hatirozni:
a) a szerzodo felek megnevez6s6t, azonosit6 adatait,

b) a szerzbdds t6rgyrit.

c) a kcizszolgiltat6s id6tartam6t,

d) a teljesit6s hely6t.

e) a gyrijt6ed6nyek tipus6t 6s darabsz6m6t,

f) a begytijt6sre vonatkozo szabirlyokat,

g) a felek jogait 6s kdtelezettsegeit.

h) a kdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6s6nak m6dj6t,

1) a szeru\ dd s me g sztind s6nek, felmond6s6nak fe lt6te I eit.

8. A szem6lyes adatok kezel6sre vonatkoz6 rendelkezdsek

13. $ (1) A hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltatiis ig6nybevdtel6re kciteles
ingatlantulajdonosokrol a kozszolgriltat6 nyilv6ntart6st vezet az azonositirsithoz szilks6ges
adatok felttintet6s6vel.

(2) A kdzszolgriltato a szem6lyes adat kezel6se sor6n koteles az informitci6s cinrendelkezesi
jogr6l 6s az inform6ci6szabadsSgr6l szolo 2011. 6vi CKI. tcirvdny rendelkezdseinek
megfeleloen elj6rni.
(3) Az adatkezel6s c6lja a kozszolg6ltat6ssal osszefiiggoen M ingatlantulajdonos

szem6ly6nek meg6llapitisithoz, a kdzszolgiiltat6si dij behajt5sirhoz sziiks6ges 6s arra alkalmas
adatbSzis l6trehoziisa 6s mukcidtetd se.

(4) A kdzszolg6ltato az ingatlantulajdonos szemdlyes adatait - az adatok t6rol6sa kivdtel6vel

- a szetzod6ses viszony l6trejdttdtol annak megszrines6ig, dijh6traldk eset6n a tartozds
fenn6lkls6ig kezelheti. A jogviszony megszrin6s6t kovetoen a kezelt adatokat koteles
megsemmisiteni.

(5) A kozszolgiitato a feladat6nak ell6t6sa 6rdekdben nyilv6ntartott adatokat - a behajt6sra
jogosult ad6hat6s6gon kivtil - harmadik felnek nem adhatja ki.

9. A k6zszolg6ltat6s dija

14. $ (1) A KozszolgiitatS az iitala alkalmazott hulladekgazd6lkod6si dijr6l sz6l6
tilekoilatirst k<iteles a helyben szok6sos m6don kozzetenni.

(2) A Kozszolgiitato kciteles a kcizszolg6ltat6si tev6kenys6ge sor6n, a kiszitmllzott
szolgilltatitsi dij ak be szedd s6ro I te lj e s kcinien gondo sko dni.

(3) A K6zszolg6ltat6 a Ptk.-ban meghat6rozott m6rt6kti kdsedelmi kamatot jogosult
felsz6mitani a kozszolg6ltat6si dijf,rzetds6t kdsedelmesen teljesito ingatlanhaszniioval szemben.

$) Az ingatlanhasznii6t terhelo kozszolgiitat6si dij hritraldka ad6k m6dj6ra behajthat6
koztartozits. A dijhetral6k behajt6s6nak elj6r6si szabtiyait a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tcirvdny 52. $-a szabiiyozza.

(5) A K6pvisel6testtilet a kiSzszolg6ltat6si dij megfizet6s6t 2015. 6v folyam6n valamennyi
igdnybevevo helyett k<izvetleniil kiegyenliti a Kdzszolg6ltat6nak.

10. Az avar 6s kerti hullad6kok nyilttdri 6get6se

15. $ (l) Avart 6s kerti hullad6kot - vas6rnap kiv6tel6vel - naponta 1l.oo 6r6t61 18.oo 6r6ig
szabad nyilt t6rben 6getni.
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(2) Avart 6s kerti hullad6kot csak j6l kialakitott tizrako helyen szabad dgetni :iugy, hogy az az

emberi egdszs6get 6s a kornyezetet ne k6rositsa, es M egetes hosug6rz6sa k6rt ne okozzon.

(3) Az 6getendo kerti hullad6k nem tartalmazhat m6s kommun6lis, illetve ipari eredetu

hullad6kot (pl. PVC, vesz6lyes hullad6k).

(4) A szabadban ttzet gyrijtani, tiizeloberendezest haszn6lni csak ugy lehet, hogy az a
k<irnyezetdre tiz- vagy robban6svesz6lyt ne jelentsen.

(5) A szabadban atizet 6s tizemeltetett tiizeloberendez6st 6rizetleni.il hagyni nem szabad, s

vesz6ly eset6n, vagy ha arra sziiks6g nincs, atizet azonnal el kell oltani.

(6) A ttizelds, a tiizeloberendez6s haszn6latfnak szinhelydn olyan eszkcizciket 6s

felszerel6seket kell k6szenl6tbe helyezni, amelyekkel a tiz terjed6se megakad6lyozhato,

illetoleg a triz elolthat6.

(7) A kerti hullad6k elsz6llitirsira a szervezett es meghirdet6sre keriilo lomtalanit6si akci6 is

igenybe veheto.

(8) A hatosdgilag elrendelt 6ltal6nos trizrak6si tilalom al6l a rendelet nem ad felment6st.

(9) Allati tetemek, 6llati hullad6kok 6getdse tilos.

III. Fejezet

ll. Zdro rendelkez6sek

16. $ (1) Ez a rendelet a kihirdet6s6t koveto napon l6p hat6lyba.

(2) Hatllyit veszti a 1312002.(XIL30.) onkormiinyzati rendelet akoztisil.as6gr6l, valamint a

szerv ezett koztisztasitgi kcizszolg6ltat5s kcitelezo i gdnybevdteldrol

Szulim6n, 2015.6prilis ho 27. nap

Bedo Istv6n

polg6rmester

Dr. Szilas Tam6s

jegyzo
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