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Szdk€rt Kiizs 69 6 n ko rm {nyzat K6pvis el&testiilet6nek
?/20fi . OII.15.) iinkorrn{nyzati rsndelete

n teltpllldsi szildrd 6s folydkony hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg{ltat*sok kdtelezfi
igdnybev6teldr6l

Sz6kdd KdzsCg Onkormrinyzat Kdpviselo-tsshilete az Alapt6rv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a)
pontjdban ds a 32, cikk (2) trekezd6sdben biztositott jogalkot6 hatAskdr€ben eljirvE a
hullad{krdl s2616 2012. 6vi CIJXXV. tdrv€ny S8. $ (4) bekezdesdnek Cs a vizgazdalkodrisrol
sz6l6 1995. evi I.VIL tdrv6ny 45. $ (6) bekezdesenek felhatahnazLsa alapjdn a kor,etkezdt
rendeli el:

u,,,uio" .""I.lilXl"u

1.$
A kbzrisaasdggal, telepfilCstisztas6ggal kapcsolatos ibladatok etld"tisdr6l, 1g a telepirldsi
szikird es foly€&ony hulladdk, illetve a kommunrilis hulladdk szslektiven tortdnri (papir,
mfianyag, ftm) rendszeres dsszegyiijt€ser6l, elsziltitdsArol, ethelyezdsdr6l ae dnkorm6nlzat
kotelez$ helyi kdaszolgdltatds fitjdn gondoskodik- .A kiizsdg ter-tletin l6vti ingaflanok
valamennyi tulajdonos4 haszndlSja, berl6,ie (a tov4bbiakban: tulajdonos) - frggerleniil att6l,
hogy terrniszetes szemdly, jogi szemdly, vegy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 tdrsas{g -
az ingatlanAn keletkezd telepiildsi szilArd hulladdk, illetvc a teleptildsi fotydkony hulladdk
elhelyezdsdrdl az ezen tevdkenysdggel kapcsolatos helyi kOzszolg{ltatdsok ittjrn kdtetes
gondoskodni. Gazdalkod6 szervezet az el6z6ekt6l elt6rten akkor kdteles igdnybe yenni a
kdzszol giltatdst, ha tdrv6ny azt kdtelszdvd. teszi.

2.S
(l) A Itr- Fejezetben megfogalmazott magatartdsi szab{lyok (a tovribbiakban: magatartdsi

szabilyok) be nsm tartAsa eset&l a kdz.igazgatrisi hat6sAgi eljrirAs es szolg6ltatds
{.ltaldnos szabilyair6l sz6}6 2004. €Ni CXL. torudny szerinti kdzigazgard,si hat6s{gi
eljards lefolytatdsa a jegyzb hakisktjrdbe tartozik.

(2) A magatartdsi szab{lyok be nem tartisa miatt inditott eljdrris kizdr6lag hivatalbdl
indfthat6, mely akkot sem min6siil kerelemre indult clj6rasnak, ha az eljdrast
term6szetes, vagy jogi szern6ly, illetue jogi szem6lyisdggel nem rendelkezd srsrvczst
kezdemenyezi.

Jogkdvetkezm6nyek
3.$

(l ) A magatarldsi szabdlyok be nenr tartasa eseten:
a.) a jegyzd sziz6tverezer forintig terjed6 k0zigazgat6si birs6g, vagy
b.) a jegyzb vl'gy az dnkonnrinyzati hivatal jegv-zdje eltal felhatalmazotr iigyintdz6

Otvenezer fbrintig terjed$ helysz{ni birsdg kiszabriulra jogosull
c.) Kozigazgatiisi birsag helyett figyelmeztet€s alkalmazhat6, ha a cselehndny az

elkdvetCs k0rtlmdnyeire tekintettel csekdly srilyu vagy a figyelmeaetesr<ll is kellS
visszatart6 hat6s vArhat6.

Az (l) bekezdcs a) pontjiban meghatrirozott birs6g ismetelten is kiszabhat6



4.$
(1) A kiizszolg&ltatfu cdlja a k6ztrsztas6g, a tclep0ldstisztasdg, a ktizeg6szsdg0gp,i
remdelkez6sek betartasf,nak bixosit{sa" valamint au €pitett-fu termeszeti krimyezet rr6dehne.

(Q A r*ndelet t{rgyi hatAlya: a kdzszolg6ltatAs kiterjed
a) flz ingatlanon 0swegffit6tt telepiildsi szildrd hulladdk rend$zeres 0sszegyfijtds€re,
begyrijt€s€re, elsaillitasrira 6s elhelyezdsdre a kijeltilt hullad6klsrako helyen;
b) a telepfll€sen a folydkcny htrlladdk gy{itulsivtl kapcsolatos tevdkenysdgskrs.

(3) A rendelet teriileti hatalya: a kozszoig6ltatris Sz6k6d k6zs6g kcizigazgatasi tcrtiletdre terjed
ki.

(4) A rendelet szemdlyi hatfilya: kiterjed valamcrrnyi rnaginszerndlyre, valarnint gazdalkodd
sz-ervezetre, akinek, illetve amel5.nek tulajdondban, birtokdban vagy haszn6lat6ban, a kdzsdg
kdzigazgatri-si tenilet6n ldv6 ingatlanan (a tovdbbiakban: ingatlantulajdonos) telepiilesi szil{rd
hultad{k keletkeaik.

(5) Nem terjed ki a rendelet hatflya a veszdlyes hulladdkok keletkezdsCnek ellendrzdsdvel ds

azok kezeldsdvel 6sszefiiggd tevdkeuysdgre"

II" Fejezet

K0zszolg{lta tdst v6gzii feladatri
s.$

(l) A szerv-ezett helyi hulladdkszdllltdsi kozszolg6ltatast az Onkormanyzat kozszolgdltat6val
kotdn kiizszolgdltatAsi szerz6dds alapjan l$tja el.

(2) A teleptild.si szildrd hulladek szqrlczslt gtr'rrjtdsore ds elszillitds{ra iriinyul$ kiizszolgaltatls
i geny bev€tele kotelez6.

{3) Pdcsudvrrd keizsdg kiizigaegatr{si tertiletdn Del-Kom Nonprofrt Kft (7632 Pdcs, Siklosi u.

5?.) - a tov'dbbiakban: Szc{galtatd - ldtia el a kdzsdg k(izigazgatdsi ter0lctdn keletkezo teleptil4si
.szitrdrd hullad6k 0sszsgytrjtesevel ds a kijeldlt, hat6sagi engeddllyel mflkddtt
hullad6k6rtalmatlanit6 teleprc t6rtdnd rendszeres szillilasdval cs iirtalmatlanit6s c6ljtib6l
t6rtCnd elhelyer.dsdvel ka.pcsolatos. hulladdkkezeldsi kdzszolgriltatAsi te,'i,ikert-vsdget.

A telepiil6si 6nkormAnyzat feladatai

6"$
A kepvisel&testiilet feladata kiil$noserr :

a) a huilad6kgazrid.lkoddsra kdtdtt k6zszolgfltatdsi szerzMds alapjdn, a szelektiven gy6jtr)tt
egyeb telepflldsi szildrd hulladdk lerak6sa cdljdbril hulladdkgyriitd sziget ki.feldl€se,
b) a telepfild.si .szildrd hullad$k rendszercs iSsszegyiijt€sdnek, elszdllitasdnak es

d.rt al m atl aili t {s An ak me gszerv ez6s e es fean t ar1 &s a



c) a telep,iildxi folydkony huilatldk dsnregyrijtds€nck* slsz6llftrtsdnak 4s *rtalxatlaxrit$x$nak

m
d) seolg6ltatd kivri'l gd"ltau{si sze

e) es foiYamat*rs zolgaltatd s

infurm6c.i6k szol g6ltatasa,

f) a g<i * 6h jcgszabalyb.an nem readezett - telepilldsi

tinko s rendel n t$rtdnd megAllapitdsa,

Az ingullantulajdonosok kdtelezettsdgei

7.$
(l ) Az ingatlantutajdoncs alapveto k6telezettsdge, hogy

hetd legala*sclnyabb srinten tartsa,

lladCkot az elszAllitdsra va16 dtv$telig a kiildn
tse, illetve tarolja,
fblydkony trul I addk gy{j tdser6 l, el sz6l lltrisaro I

Cs t es:r6l arendeletben m

d) fgy keacljc. hogY az 4ges es jt:

kbe6rzstdt ne veszdlyeztess{'a termiszetes ss €pitett k6myezct€t ne szennyezzs, a n$v&ny 6s

Allatvik{got ns kSrositsa, a k6zbiaonsf,got ne zavarja,

e) tulajJ'onosvaltozss esetdt a Szolg6ltat&nAl a vd,ltozAst k6vetri 15 napon belitl iriisban

bejotrrntse.

(Z) Az ae ingnttantulajdonos, akinek telepii{6si szil{rql hulladd.ka keletkeziiq de az }ngatlana

egyidejiileg EazO,*ff.odo szewezet ."gnl,ituaotartrisdban bejegyzett szdkhelydiil, telephelyeiil

vagy {i6ktetep6ul is szolg6l, kiiteles a telcpiil szetrv a?'

ir{uU"oon fuiytat,:tt e*iulloodasi tev€kenys szt6i esi

hullar16kt6l elkiitrfinitetten gytijteni. ds arra k$z

r.$
(l) Az furgatlantulajtlonos a Szr:}lgdltatd Altal ny{rjtot helyi ktizszolgdltatrist k$tetres igenyhe

veftni.

hgkdvctkezett v6ltozisokrdl a Szolgdltat6 az

el6tt lrAsban kdteles drtesiteni. I{a el6re nem

z*s, a Szolg6ltatd 6rtesit6si kdtelezettseg6nek

egydb alkalmas rn$don is eleget tehet-

(3) A Szol a kdzszolgh S96 tev€kenysegdt mindenkor a vonatkoz6

jog.zab,alyi kban fogtrah , szs6giigyi ds egydb feltetelekn*k megfelcloen

ktiteles elldtni.

(4) A Szolg6ltat6 a szolg6ltatd,ssal tlsszefiiggo ir6sban bedrkezett panaszokat kcteles

rncgvizsgdlni O, u vizsgilt eredm6nyrfil a panaszost 30 napon beliil r*j6koztatni,



A kiizszolg*ltatdn e[Irttisdnruk, r*ndje, mSdj a
e"$

il) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkezci telepiilesi szilAnl huliaddkot nz annak
begy{jt€s€re e rendelettren feljogositott hultraddkkezeL6n*k, a Szolgaltat6nak k<itsls$ {tadni.

(2) A telepill€si szilard hulladik gyrijtdsdnek" srillitasdnak, clhelyez{.sdnek kiilOn szahdlyai:

a) A helteriileti, krilteriileti ingatlanon tisszegytjt$tt, illrtve a kriztcnlletre szabv{nyos (60
vagy 80 literes) gyirjt6edenyben kihelyezett tslepiil€si sziLird hullartAkeit a Szolg6ltatd
heti I alkalommal szSllitja el.

b) A Szolg6ltat6 a ttibblet hulladekot az Altala forgalmazort embidmAs zsAkban ktil<in
dijaais cllen*bcr szdllida el, rnelyrek dija rnagdban foglalja a szdllitds 6s n depondli&s

dlj{t.
c) Az ingatlantul+jdonos a telepiilisi szil'tud hulladdk gyfijtdsdre, elsrillitasara a saj*t

tulajdondhan levd szabv{nyos gyfijtfied€n3t vehsri ig6nybe, kizardlag azt haszn6lhada,
illrt61eg a szelektir, hulladdk gyfijt6s6re az Onkonn6*yzat biztositja a szabvinyos
eddnpetet.

d) ;\ hulladdksziLllitds iddpontj6rol, annak megvdltoz6sardl a SzolgAltatd a lakoss&got
dneslti.

e) Ha az iiritds napja iinnepuaprr esik. akkor is biztositja a szolgiiltatAst.

fl A gytijtoerJdny megdrr"dse ds tisztdn tnrtrtss az ingatlan tulajdonosunak k$telczetts0gc.
g) A gyfljt6ediny k$rnyezstdnek tiszt*n tartAsir6l az ingatlantulajdonos kOtele"s

gondoskodni, kiv6ve, ha a hullad$k a Szotgiltatd hibdj{b61 szorddik el.
h) A Szolgiltatd a k6zszolgaltat6s keret6ben e1l6(a a kdztertleten kialakitott szelel<tiv

hulladikgyfijtd szigeteken livd ed$nyck Liritisdt ds a hulladdk elszdllit{sAt. A
hulladekgyrljtil szigeleken *lhelyezett ed€nyekbe kizdrdlag a felttntetett tipusri hulleddk
helyezhsl6 el.

[3) A hul]a{tdk ingatlanon t0rtdn<i tarolasit a hatdlyos k0rnyezetvddclmi, ktizegeszsdgfigy,
t'{iznend€se*ti ds k0nisztas"igi el6irdsr.rk fig1.'elcmbevdteldvcl kell megvaldsitani" Hulladek
ingatlanon tdrtdn6 felhalmozdsa tilos"

r0.$
A telep{il6si szilArd hutlad6k kezel8s66rt frzttcndf ktirszolgfltttAsi dij

(l) A helyi kdzsz*lgdltatds igdnybevdteleert az ingat.lantulajdonos k*izszolgaltatasi dijat k<iteles

fizetni.

(2) A tel*prildsi szil6rd hulladdkdrt ftzetendo dijat negycddvenle a sz6ml6n felt0ntetctt
iddpontban kell rnegfizetni. A k<ixzolgAltauisi dlj megtizet6se ut6lag i0rtdnik.

(3) Szixreteltethetd a szolgdltatas igdnybevdtele - a kdzszolgriltatas igdnybev€telae eg6sz

4vben kdtelszett ingatlanhasmrild sz{mdra - a bejelentdstdi szdmftott I fi, jddtartamra, ha a
t6rol6ed6nyt egyedtil hasz:r616, irasbeli kiizszolg6ltatdsi szerzddessel rendelkez.S

ingatlanhasznal6 k6t napt6ri honapndl hosszabtr ideig az ingatlant nem haszndlja 6s az iiresed6s
vArhato id6tartam6t - legkesobb a szii::eteltetds megkezdeset megei6zd 8 munkanappal
bezlrblag - a Szolgdltat6 r6sz&e irasban adott nyilatkozattul, vagy faxon, vagy e-mail
form6jiban - bejelenti a Szolgaltat6nak. A bejeient6s megt6tel6rc csak a Szolgiltat6val
szerz6d6ses viszonyban fll6. vflgy a meghatahnaz;ottja jogosult. Az irgatlan tovdbbi



lakatlansaga eset6n a sziineteltetdsre vonatkoz6 igdnlbejelentes S rrappal a sz&neteltetAs

lej6rra el6tt - irdsban adott
be.jelent€sben fuglattak val

.jogszertittren ig$nybevdtele
ingatlan a szijne{eltetdsi iddartam lejdrta el6tr
szerzflddtt f6l, vagy meghatalnraz-.ottj a kdteles

ir{sban arlott nyila-lkozzt"vagy fax, vogy e-mail funn&jdban be.ielenteni"

(4) a kszsznlgalratn reszdre a Koordindl6 saerv a kozszolgriltatasi szeizddesben rOgzjtett

feladatai6rt szolg6ltat6si dij at fizet.

11" $
.A gy Sjt{erl&nyek hanzaAlpt{v al kapcsolator kdtelczetts6gek

(t) Az ingatlantutaJ-donosnat i gydit6eddn)'t a" ingatlanon beliil kell tdroinia, azt kiiztertileten

turtAr* im*ty*rri vagy tarolni az Snkonn$rnyzat kOztsriilet-hasznil"ati rendelete, illeh'e

enged6ly alupj&r lehet.

(2) Tilos a gytjtdeddnyekben veszdlyes. lblydkony, robban6, vagy egye'b olyan anyagot

elhetyemi, *i"ty vesz€lyeaeti az elsxdllitdssal foglalkczd vagy masoh 6let6t, testi epsegdt

vagy eg*szs€g$t,

(3) Az ingatlantulajdonos kdteles a gyrijtdeddnyt a hulladCk elsz6rllitrisa celjdMl a szilJitasra

uapon az el6tti leten, melld, a ffitcst v6gz6

vel megkti elszAtr lkalm

(4) A kihelyezett gyfijtdeszkoz nem akadflyozhatja a jdrmri- 6s gyalogos furgalm{, elhelyezese

nemjarhaibalesiiva$ karokozds vesz6ly6nek elOiddz€sevel, vagY masokj6 kdzerz"etdnsk,

illctrre a telepiil€sk6pnek az indokolatlaa nregzavan[s$val"

A hulladCk elsz$Illt{sdsak megtrgaddsa
13. $

A Szolgdltato rxegt*gadhatja a hulladek elsz*llitisat,

a.) az 6nkorm{nyzat reudeletdben elfiirttdi eltdr6 taroldedf,ny kih*lyez6se esetdn

U.i tra a tfur:l6eienyben a teleprilrsi {kommun6lis) hulladdk kdrdbe nem tartoz6 anyag

keriilt elhetyez&sre (pl" forr6 hsmu^ k6-, 6pitesi t6rme1*k, rillati tetern, elektronikai

hdledek, gyrll6kony vagy robbmrd anyag, stb-)

c.) ahulladdk nom a szabv{nyos, z611tr{rol6ed€n1,ben, illetvenern a Szolg6ltat6tdl visdrolt
j elzett zs*ktrsn keriil kihelyez6src

a.) shdlaae.kolym*donkeriilkihelyozdsrcohogyatarol6ed€nyrnozgatiisakorakisz,6r6d6s
veszdlle ferurdll (s6r{1t edenY)

e.) ha a tarol6e<leny k6rul szab&lytaianul, annak muzgatrfu{t €s tlritesdt ekad6lyoz6 m6don

tribbl*rthu!1ad6k kcrillt hihelyezesre
f ) ame:rnytben a N{rotrfredenyek jelzexe bevezetesre ksriil

hi6n5,a, illetve siirtildse cset€n"

n tarolOedsnyek nratriulj lm*



A lt$zszolg{}tat*s ali{ n*m tartoc$ }ri}rbca sze:z$d$s alapjAn v6gxeit tev$kcnysdg

13.$
(l) Az ing$lantulajdonos a Szolg$itat6uak a hullaelek clszdllitds&ra irdnyul6 megrendclts8t
bejelenri, ha ingatlan*n a kSzszoigfltatis ald nenr ssd alkalmi tiJbblet hri"ztart6si szil&rd hulladdk
vagy )om is ketetkezik-

(2) Ha az ingatlantrrlajdonas a m*greadeles €s r szoigaltat*s felteteleiben t6rtdr$ rnegrillapodds
alapjdn a SzolgAl*:toibizza mcg, rigy a Szolgdltat6 a megieirilt idopontravagy id$tartan:ra I
rnegiel$lt rnennyisdgii tbbblivt hulla*ekn&k nregfblel6 gyrijtdeszkOzt a tulaidorror
r*ndelkezssere boesdtja, ds annak elsx{$tft*sarritr es etrhelyezdsdr6l megdllapotl6s szerint dij
el1er6ben gondcskodik,

14.S
Lomtalonftds

(1) A lomtalanitas msgszer"vezesdrol 6s lebonyolitiserd)l a Szolgdltat6 6vente egy alkalommal

- kiilcin di.i felsramoi6sa nflkfil - gondoskodik.

(2) A Szolg*ltato kiz6nilag a lomtalanitris al6 knozd hriztarti{si hulladdk elszdllit6srira ktitelss.

(3) A hulladSkut az ingatlantulajdonos a szolgiltat6 6ltal hirdetm€ny ritjAn eldzetesen mcgjelcill
helyen ds idcipcntban helyezheti el slszallitils cdljnbdl.

(4) Az etrsalllitando hulladekot itgy kell elhelyezui a kozteriileten, hogy a jdrmii- d,s a
gyalogosf(]rgalmat ne akad,Slyozza, a begytijtd szallitdeszk{iz dltal j6l megkdzelithetd legy*n, a
ztildreriiletet es nOvcnyzrtet ne kSrosits.a" tovfbbd ne jrirjon baieset vagyk6rokozis veszelydnek
el6iil6ze#vel.

15.$
A h uUa dekudva rok ds grtl'tdpontok igdnyb ev6tel6re vonatkozd rendelkez6sek

(l) Az elkiilOnilette.n gyiljtdtt hulladCk a k<izszolg6ltat6 6ltal itzsmeltetett hullad6kgytjt6
pontra. huiladdkgl'rijto udvarba 6tvdtsli hslyre. vagy a kdzszolgiltatas k6rdbe tartr:zd
hulladdkot kezel6 hullad6kkezel6 l6tesitmenybe is szallithatd 6s ott a jngosultnak atadhatti,
v'agy kiil0n gyiij tdeddnl'ben elhelyezhetd.

(2) A telepitlds lakosai resz6re igdnytrc. vehet6 hulladekudvan6l a kdeszolgdltatd a helyben
szokiisos nrddon cs a honlapjin trij6koztatdst ny{rjt" A nyitva tartds rendj6t, a hullad6kudvarban
gyujthet6 egyes hulladekokra 6s a hulladdkudvar igdnybev6teli modjrira 6s a mennyrses
korl6tokra vonatkozd tijdkoztatAst a k0zszolgAltat6 a honlapjan €s a hullad6kudvarban
kozzeteszi.

(3) A kcizszolg6ltat6 a hulladekudvar i.izemeltetesi szabrilyzatfban meghat6roz,a & termdszetcs
szem6ly ingatlanhasznrild 6ltal a hulladdkudvarban elhelyezhet6 hulladikok mennyisdget" A
temeszetes szcr,r6ly ingatlanhaszn6lci e jcgdt csak riry gyakorolhatjs. ha a

hull ad 6kgazddlkodilsi kozszol gdltatdsi d ij at roegfi z ettc.



A folydkony h ult*d€k elsz r&llitr* sr€ra ysnstktlz6 rexrlelkezEsek
15.$

(1) A telepiil€si tbly€kony hullad6k elszdllit6sdt eseti megrendsles aispjAn v6gzi az
iinkorm{nyz-at*r'l kiirszr:lgdltat6si szerzddist kstdfi vdllalkozo. Gradwohl J6-nos (a
tovAbbial*ban: V*llalkoz6) a telepiilds teljes k6zigazgat{si teriiletdn, az Enc a c6lra
enged€lyezett zirt rcndszsnl csepegdst ds szaghat*st kiz6ro rszkdzzel.

(2) Az <isszegyfijt$tt teleptildsi fblydkony hutladdkot kizdr6lag enged6llyel rendelkezci
{blyeknny hullad6klerxko te}epen szabarl vlirsly*ni, 0z utcara kiengedni szigoruan tilos"

(3) A Vrtllalkoa6 a nregrendel6snek hirom munk*napon belfil kdteles eleget tenni.

(4) A szolgiltatAs igdnybevdtel€Srt aa ingatlantdajdonos szolgaltatrisi dijat kdteles fizetni" A
szolgdlt*t4s dij&nah rc*g{izet€se n tel.jesitdst kiivetden sz.imla elleneben v{lik ese ddkessd.

rnertekdt e rsndelet melleklete tartalmazza.

Z{rii rendelkezdsek
17.$

(l) Bx a rendelet kihirdetesenek napjan ltip hatSlyb4 mcllyel egyidej0leg hatdly6t veszti a
telsp{ilesi szildrd es folydkony hulladekkal kapc.solatos krizszolgrillat6sok k<itelezcl

igdnybevdteldrdi sz6l6'7/?A16. (X11.01.) szrirnri 6nkormrlnyzati rendelet.
(2) A rendelet kihirdetdsdrdl a jegyz6 a helyben szokdsos m6don gondoskodik.

Sz6kdd, ?01?.03.02.

A rsndelet kihirdetve: 201 7.03.1 5"
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l. sz. f[ el6k

A t*leptil{si folySkony hut}addkka} kapcs*l*tos hrcllad6kkezsl6el kdz*zo{g6ltatr{s
igdnytrevdtel$nek rlig'a

" Onkorminyzatintdzmdnyeitfil: szd"llitott szennl"v{zesetdn: 800,' F#m3

" Magiinszemelyektfil szii.llitott szenap.rz eseten: 800,- Ft/m3

r Vdllulkozdsoktdl, gazdasAgi t6rsas6gokt6l szdllitott szeruryvizeseten: 800,- F-tlm3


