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or - L+-yb-^bb fb-tlw
Szcir6ny ktizsdg k6pviselo testtilet6nek 412015 (IV.15.) cinkorm6nyzati rendelete
A telepiil6si szil6rdhullad6kkal kapcsolatos kcizszolg6ltatrisr6l

Szor6ny kozs6g OnkormiinyzatkepviselS-testtilete az Alaptdrv6ny 32, cik,k (1) bekezd6s a.

pond6ban 6s (2) bekezd6s6ben, a hulladdkr6l szol6 2012. 6vi CLXXXV. tcirvdny 35. $-6ban,
39.$ (2) 6s (5) bekezd6sdben 6s a 88.$ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazis alapjin a

Magyarorszaghelyi cinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. g (1) bekezd6s
19. pontj6ban meghatirozott feladatk<irdben elj6rva 6s a k<irnyezet v6delm6nek 6ltal6nos
szabiiyairol sz6l6 1995. dvi LIII. t<irv6ny 48.$ (3) bekezd6se szerint biztositott v6lemdnyezdsi
jogkcir6ben eljrir6 D6l-Dun6ntrili Kcirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Feli.igyelos6g
v6lemdnydnek kik6r6s6vel a kovetkezoket rendeli el:

I. FEJEZET

AImI,ANoS RENDELKEZESEK

1. A rendelet alkalmaz6si k0re

1.$

(l) A rendelet hatiilya Szcir6ny k6zsdg Onkorm6nyzatkozigazgatisiteriiletdre terjed ki.

(2) A rendelet szem6lyi hatiiya a (az (l) pontban meghatdrozott) kdzigazgatisi hat6ron beltil
valamennyi, a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrvdny (tov6bbiakban: Ht.) 2. $ (l)
bekezd6se 34. pontj 6ban meghatiirozott ingatlanhaszn6l6ra terj ed ki.

3. A rendelet tiirgyi hatillya a hullad6k al6bbi fajtfuiraterjed ki:

a) hdztartdsi hulladek,

b) haztartasi hulladdkhoz hasonlo hulladdk,
c) lomhulladdk,

d) 6pit6si-bont5si hullad6k,
e) kdztertileten elhagyott hullad6k.

(4) Nem alkalmazhat6 a rendelet a vesz6lyes hullad6kra, valamint a nem kdzmtivel
dsszegyrijtcitthdztartdsi szennyvizre 6s a veltik risszeftiggo tev6kenys6gre.

2. A rendelet c6lja

2.S

(l) A rendelet c6lja azoknak a helyi szabrilyoknak a meg6llapit6sa, amelyek biztosithatj6k a
kozsdg kdztisztasSgdval, teleptil6si szil6rdhullad6k elsz6llitiis6val dsszefiiggo feladatok
eredm6nyes v6grehajtdsi.i', a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgdltat6s ell6tris6nak 6s
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igdnybev6tel6nek rendj 6t.

3. Hullad6kkezel6si kiizszo196ltatds

3.$

(1) Szor6ny kozseg 0nkorm6nyzata jelen rendeletben foglaltak szerint kdtelezoen ell6tand6

kozszolgitltat6sk6nt az ingatlanhasznii6knii keletkez6 teleptildsi hullad6k kezeldsdre

hullad6kkezel6si kozszolgiitat6st (a tov6bbiakban: kozszolg6ltat6s) szervez 6s tart fenn.

(2) A klzszolgfitat6s kiterjed: a kozszolgiitat6s ell6t6s6ra feljogositott Kozszolgitltato, a

sz6llftoeszkdzehez rendszeresitett gytijtoedenyben, a kcizteriileten Yagy az ingatlanon

osszegyrijtott 6s a Kozszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepiil6si szil6rd hullad6k,

elhelyezes c6lj6b6l tort6no rendszeres elsziilitdsitra, a lomtalanit6si akci6k v6grehajt6s6ra.

(3) Az 1.$ (2) bekezd6seben rogzitett ingatlanhaszn6l6 kdteles a kozszolg6ltat6 6ltal

felaj rinlott hulladeksz6llit6si kdzszol g6ltat6st igdnybe venni.

(5) A teleptilds kozigazgat6si teriilet6n a telepi.il6si szil6rdhullad6kkal kapcsolatos kcitelezo

helyi kozszolg6ltat6s teljesit6s6re jogosult, illetoleg kotelezett kozszolg6ltato, a D6l-Kom D6l-

Dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gu T6rsasilg (7621 Pdcs,

Sikl6si tfi 52.) (tov6bbiakban : Kozszolg6ltat6).

4. A kilzszolgriltatr{si szerz6d6s

4.$

(1) A kdzszolg6ltat6si szerzod6snek a Ht-ben meghatirozottakon tul az al6bbiakat kell

tartalmaznia'.

a. a kozszol g6ltat6si tev6keny s6 g v e gzesenek 6ltal6no s szab6ly ait ;

b. ak1zszolgftltat6s teljesit6s6re alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6nek m6dj6t, m6rt6ket 6s az

alv iilalkoz6 ( k) 6ltal v e gezheto t evd keny s d g e ket ;

c. a kozszolgitltat6si tevdkenys6 g ellenotzes6re vonatk oz6 szabiiy okat;

d. a hul I addkgazd6lko d6s i kdzszo I g6ltat6si izletszab ily zatot;

e. azigyfelszolg6lati ds t6j6koztat5si, valamint a nyilv6ntart6si, adatkezel6si es adatszolg6ltat6si

rendszer mrikodtetes6nek m6dj 6t;

f. annak biztosit6kait, hogy a Kdzszolg iitato egyeb tevekenys6 gei akozszolg6ltat6si

szerzod6sben meghatdrozott kdzszolg6ltat6s nyrijt6s6t nem veszelyeilethetik;

g. aKozszolg6ltat6 iizemeltetds6ben 6116 hulladekkezelo l6tesitmdnyek mtiktidtetes6nek

hat6sdgi enged6lyben vagy m6s jogszab6lyban nem szab6lyozott szab6lyait.

s.s

(l) A rendeletben szereplo fogalmakkal kapcsolatban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi

CLXXXV. torv6ny 2. g-ban, a kozszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6rol 6s a
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hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgiitatds vegzes6nek feltdteleirol sz6l6 43812012 (XII. 29.) Korm.
r. 2. $-ban, a telepiil6si szil6rd 6s folydkony hullad6kkal kapcsolatos kozegeszsegtigyi
kiivetelm6nyekrol rendelkezl 1612002 (IV. 10.) EtiM r. 2. $-ban, a biohulladdk kezeldsdrol 6s a

komposzt6l6s muszaki kcivetelm6nyeirol sz6l6 2312003. (XII.29.) KvVM rendelet 2. $-ban 6s

az iltalirnos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. 6vi CXXVIL tcirvdny 259. $-ban meghatttrozott
fogalmak azt{nyadok.

II. FEJEZET

6. A ktizszolg:iltatds elkitr{srinak rendje 6s mridja, a kilzszolgiitat6 6s az
in gatlanhaszn:iki ezzel iisszefii 996 j o gai 6s kiitelezetts 6gei

6.$

(1) A kiizszolg6ltat6 akozszolg6ltat6st a Ht. 6s e rendeletben foglaltak szerint k<iteles ell6tni.

7. Az ingatlanhasznfl6 jogai 6s kiitelezetts6gei

7.S

(l) A teleptil6si szil6rd hulladdk gyrijtdsdnek teljesitdse sor6n az ingatlanhasznii6 kiiteles:

a) azingatlanrin keletkezo hulladdk mennyis6g6t alacsony szinten tartani,
b) a telepi.ildsi sziLirdhullad6kot - ktil<inos tekintettel a hullad6k tov6bbi kezel6s6re -

az elsziilit6sra val6 6tv6telig kciriiltekintoen gyrijteni, illetve t6rolni, ennek sor6n
megfelelo gondoss6ggal elj6rni annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6letdt, testi
6ps6g6t, eg6szs6g6t es j6 kdzdrzetet ne veszdlyeztesse, a term6szetes 6s dpitett
kdrnyezetet ne szermyezze, a noveny- 6s 6llatvikigot ne k6rositsa, a kdzrendet es a
kcizbiztons6got ne zav arja,

c) azingatlan6n keletkezo teleptil6si szil6rdhulladek kezel6s6re az onkorminyzat iital
szervezett kozszolgiitat6st ig6nybe venni, illetve a hullad6kot a begytijt6sre e

rendeletben felj ogositott szol g6ltat6nak 6tadni.

(2) A kcizszolg6ltatiis ig6nybevdtel6re kotelezett ingatlanhaszniil6 a kdzszolg6ltat6sb6l
nem vonhatja ki magifi arra val6 hivatkozSssal, hogy a szolgilltat6st a hullad6ktermel6s
hi6nyriban nem, illetve csak r6szben veszi igdnybe.

8.$

(1) Az ingatlanhaszniio kdteles a gytijtoedenyeket a hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l a
szolg6ltat6 6ltal megielolt napon, a kcizteriileten a begytijtdst vegzo gdpj6rmrivel
megkozelitheto es tiritdsre alkalmas helyen elhelyezni oly m6don, hogy azok a kcizleked6s
biztons6grit ne vesz6lyeztessek, a k<irnyezetet ne szennyezzdk 6s abban krirt ne tegyenek.

Itl21 nz ingatlanhaszn6l6 kdteles a telepiildsi hulladdkot a sz6llit6si napon reggel 6 oriig a
kozszolgdltat6 rendelkezesere bocsiitani.
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(3) A hullad6k elsz6llit6sa c6ljAb6l kihelyezett gytijt6ed6ny fedel6nek - a kdztertilet

szennyez6s6nek elkeri.il6se drdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hullad6kot a

gyrijtoed6nyben rigy kell elhelyezni, hogy az, az ed6ny mozgat6sakor 6s i.irit6sekor ne

sz6r6djon, valamint a gepi iirit6st ne akadilyozza.

e.$

(1) Az ingatlanhaszn6l6 koteles gondoskodni a gytijtoeddny trsztintartirsiir6l,

fertotlenitdsdrol, annak rendeltet6sszeni haszndlatdr6l ds kdrnyezetdnek tiszt6ntart6s6r6l.

(2) Ha a gytijtoeddnyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az eddnyben

osszetdmordd<itt vagy befagyott, illetve az edenyben l6vo hulladekot rigy 6sszepr6selt6k, hogy

emiatt az edenyt nem lehet kii.iriteni, az ingatlanhaszn6l6 a szolgtitat6 felhiv6s6ra kdteles az

ed6nyt iirithetov6, illetve haszn6lhat6vii tenni.

(3) Tilos a gytijtoeddnybe veszdlyes hullad6kot elhelyezni, valamint foly6kony, mdrgezo,trtz-

6s robban6svesz6lyes anyagot, iillati tetemet vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, amely

veszelyeztetheti a begytijtdst, iiritest vegzo szemdlyek vagy m6s szemdlyek 6let6t, testi 6ps6g6t,

eg6szsdgdt.

10.$

(1) A gyiijtoed6nyzet mell6 kitett tdbblet hullad6kmennyis6get a szolg6ltat6t6l

beszerezheto egyedi azonosit6 jellel ell6tott embl6m6s gyujtozs6kokban lehet elhelyezni.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 koteles a teleptil6si szil6rd hullad6k gyujt6s6re a kozszolgiitat6

sz6llit6eszk ozehezrendszeresitett szabv6nyos gyujtoed6nyzetet beszerezni.

(3) A kozszolgitltat6t6l eseti jelleggel igdnyelt hulladdkt6rol6 kontenert k<jzteri.ileten a ktizriti

6s a gyalogosforgalom biztons6g6t nem vesz6lyezteto m6don, az al6bbi rendelkez6sek

megtart6s6val lehet kihelyezni:

a) foutvonalon kontener kizir6lag a folyamatos rakod6s idej6re helyezheto ki a sz6llit6

j6rmri helyszinen tartiis6val annak 6rdek6ben, hogy az elszdllit6s a telitod6skor

halad6ktalanul me gtort6nhessen,

b. tomegkcizleked6si ritvonalon, ha a kont6ner kihelyezdse csak a k<jzriti forgalom zavaftrsixal

oldhat6 meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljrlrni,

c. egydb ritvonalakon a kont6nert a telitod6st kiivet6 8 6r6n beltil el kell sz6llitani.

8. Ziildhullad6kra vonatkoz6 el6frrlsok

11.S

(1) A kozteriiletre kihelyezett gytijtotart6ly melld omlesztett zoldhullad6k kihelyez6se tilos.

(2) Az avar es kerti hullad6k megsemmisit6se elsosorban helyben t<jrt6no komposzt6l6ssal

t6rtenhet.

(3) A napi 6get6st 8-18 6ra kozcitti idoszakban lehet v6gezni szdraz (csapad6kmentes) 6s
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sz6lcsendes idoben.

9. A kiizszolgriltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei.

12.$

(1) A kdzszolgilltat6 kdteles a rendelethat6,lya al6tartoz6 ingatlanon keletkezett hulladdkot
az e rendeletben eloirt szab6lyok szerint rendszeresen <isszegytijteni ds elsziilitani a kijelolt,
hullad6kkezelo ktizpontba, illetve annak 6rtalmatlanit6srir6l a mindenkor hatiilyos
kdrnyezetvdde lmi j o gszab tiyoknak me gfele lo m6 don gondo sko dni.

(2) A szolg6ltat6 kdteles az esetleges j6ratkimarad6sokat halad6ktalanul24 6r6n beli.il, vagy
az akadilly elhrlrit6s5t kovetoen azonnal p6tolni.

(3) A b6relheto kont6ner karbantart6s6t, fehijit6s6t ds sztiks6g szerinti kicser6l6sdt ktilon
ir6s b e li s zerzo d6 s alapj in a kd zszolgSltato v e gzi.

(4) A szolg6ltat6 koteles a gytijtoed6ny kitritdsdt kim6letesen, az elv6rhat6 gondoss6ggal
vdgezni.

(5) A hulladdk elsz6llit6sa soriin olyan gondoss6ggal kell elj6mi, hogy a hullad6k a
szrillit6j6rmribe tdrtdno iirit6sekor, illetoleg a sziilitds folyam6n ne sz6r6djon, 6s m6s
kdrnyezetterhel6st se iddzzen elo.

(6) A gytijtoed6nyben okozott k6rt a szolg6,ltat6 t6rit6smentesen kdteles kijavitani, ha a
k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kovetkezett be. A szolg6ltat6 koteles az ebbol eredo
karbantartiisi munka ds javit6s idotartam6ra helyettesito gytijtoed6nyt biztositani. Ha a
kilrokozds nem r6hat6 fel a szolgilltatonak, a haszn6lhatatlannd v51t gytijtoed6ny javit6sa,
p6tliisa, i lletve c serdj e az ingatlanhaszniiot terhe I i.

10. Lomtalanitrls

13.$

(1) A lomtalanitiis megszervezeserol ds lebonyolitrisilr6l a kdzszolg6ltat6 dvente egy
alkalommal, a kcizszolg6ltat6s keret6ben, ki.il6n dij felsz6mit6sa ndlktil gondoskodik.

(2) A hullad6kot az ingatlanhaszndlS a szolgiltat6 6ltal hirdetm6ny itj6n elozetesen
megjelolt helyen 6s idopontban helyezheti ki elsz6llit6s cdlj6b6l.

(3) Az elsz6llitand6 hullad6kot fgy kell elhelyezni a k<jzteri.ileten, hogy a j6rmti- ds a
gyalogosforgalmat ne akad6lyozza, a begytijto sz6llit6eszkoz iltalj6l megkozelitheto legyen, a
zcildteriiletet 6s a ncivdnyzetet ne karositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy k6rokozirs
veszely6nek eloidez6s6vel.

11. Ktizszolgriltatrisi dij

14.$
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onkorm6nyzat a termeszetes szem6ly ingatlanhaszniiSkat mentesiti a

kdzszolg6ltat6si dij megfizetdse a161, a dijat az cinkormhnyzat tdriti meg.

tzllt; A telepiilesi
hul laddkgazdrllkod6si

12. A gazd{lkod6 szervezetre vonatkoz6 kiiliin szabilyok

ls.$.

(1) Koziiletek, c6gek tulajdonosai kotelesek krizvetleniil a Szolg6ltat6val szerziidest kdtni a

keletkezett hullad6kaik elsz6llit6s6ra.

13l(2)

13. A sziineteltet6s 6s elkiiliinitett gyiijt6s szab{lyai.

t+lrr. $tsl

(1) Sziinetel a szolg6ltat6s igdnybev6tele a bejelentestol szrimitott legfeljebb 1 6v idotartamra,

ha az, ir6sbeli kozszolg6ltatisi szerzod6ssel rendelkezo ingatlanhaszniio ket napt6ri h6napn6l

hosszabb ideig az ingatlant 6letvitelszertien nem haszndlja, 6s az tiresedds v6rhat6 idotartam6t

elozetesen ir6sban leadott nyilatkozattal bejelenti a kozszolg6ltat6nak. A sziineteltet6sre

vonatkoz6 ig6nybejelentds megism6telheto. A bejelent6sbe foglaltak val6s6gtartalm6t a

Kozszolgiitat6 ellenorizni jogosult. Ha azingatlan a sziineteltetdsi idotartam lej6rta elott rijra

lakott6 v6lik, annak tdny6t az ingatlanhasznii6 kdteles legal6bb 3 nappal kor6bban a

Kozszolgtitat6nak bej e I enteni.

A sziineteltetdsre vonatkoz6 igdnyt legal6bb nyolc nappal a sziinetel6s kiv6nt kezdo id6pontja

elott, az ingatlanhasznflo irisban koteles bejelenteni akozszolgiltat6nak.

,,(2) A telepi.il6si papir-, iiveg-, muanyag, f6m- 6s zoldhullad6kot a vegyes hullad6kt6l

elki.il6nitetten kell gytijteni. Az elkiilonitetten gyrijtott papir-, f6m-, 6s mtianyag hulladdkot

tartalmazo gyrijt6ed6nyben zoldhulladdkot ds iiveghulladdkot elhelyezni nem lehet.

(3) Az elktilonitetten gytijtott hullad6kot a kozszolg6ltat6 hullad6kgyiijto szigeteken 6s

hullad6kgyrijto udvarban veszi 6t."

(4) Az elktilonitetten gyujtcitt hulladdk a kozszolgiitatS iital izemeltetett hullad6kgytijt6

pontra, hullad6kgyujt6 udvarba, 6tvdteli helyre, vagy a kozszolg6ltat6s kdrdbe tattoz6

hullad6kot kezelo hulladdkkezelo l6tesitmdnybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,

vagy ktilon gytij toed6nyben elhelye zheto.

(5) A telep1l6s lakosai reszere ig6nybe veheto hullad6kudvarr6l akdzszolg6ltat6 a helyben

szok6sos m6don 6s honlapj6n ti$ekoztatitst nyrijt. A nyitva tart6s rendj6t, a hullad6kudvarban

gyujtheto egyes hulladdkokra es a hulladekudvar igenybevdteli m6dj5ra 6s a mennyis6gi

korl6tokra vonatkoz6 titjekoztatirst a Kozszolgiitat6 a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban

kozzeteszi.

(6) A Kcizszolg6ltat6 a hulladdkudvar iizemeltet6si szabiiyzatdban meghatdrozza a

termdszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 iital a hullad6kudvarban elhelyezheto hulladdkok
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mennyisdgdt. A termeszetes szem6ly ingatlanhasznill6 e jog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a

hul laddkgazd6lko d6s i kdzszolgiitat6si dij at me gfi zette.

14. Zir6 rendelkez6s

17.$

(1) A rendelet kihirdet6se napj6n l6p hatrilyba, egyidejrileg hat6ly6t veszti a 1512002.
(XIL I 3.) dnkorm6nyzati rendelet.

Boros Istvrin
polgirmester

Zirad6k:

A rendelet kihirdet6s6nek napja: 2015.6prilis 15.

Hajas Endre
jegyz6

tll M6dositotta a 812016.(IX.l6.) 6.r. 1.g-a.
t2l M6dositotta a 8120t6.(IX.16.) 6.r. 2.g-a.
t3l Hat6lyon kiviil helyezte aBl20l6.(IX.16.) o.r. 4.g-a
l4l M6dositotta a8/2016.( IX.l6.) <i.r. 3.g-a
tsl Kiegdszitette a 1312016.(XII.29.) ri.r.

Hajas Endre
jegyz6
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