
MHK JogszabQly szolgQltatQs

S6mod Kdzs6g Onkorm6nyzataKepviselS-testrilet6nek 5l2Ol5(Y.28.) rendelete
A kciztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si sziliird hullad6kra vonatkoz6 helyi krizszolg6ltat6sokr6l es

annak ktjtelez6 ig6nybev6tel6rol sz6l6 9 12002. (XII.6.) <inkormrlnyzati rendelet m6dosit6siir6l

S6mod K<izs6g Onkormrlnyzat K6pviselo-testtilete az Alaptorv6ny 32. cikk (l) bekezd6s a)
pontja 6s (2) bekezddse, valamint Magyarorsziry helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXX. tdrv6ny 13.$ (l) bekezd6s 19. pontj6ban biztositott feladatk<ir6ben eljdrva, a

hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irvdny 35. $-ban 6s a 88. g (4) bekezd6sdben biztositott
felhatalmazds alapj6n a koztisztasdgr6l, valamint a telepiil6si szilird hullad6kra vonatkoz6
helyi kcizszolg6ltat6sokr6l 6s annak k<itelezo ig6nybev6tel6rol sz6l6 9 12002. (XII.6.)
cinkorm6nyzati rende I et6t az al6bbiak szerint m6do sitj a.

1.$

A ktiztisztas6gr6l, valamint a teleptil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 helyi
kozszolgriltat6sokr6l 6s annak k6telez<i ig6nybev6tel6r6l sz6l6 9 /2002. (XII.6 .)
dnkormiinyzati rendelet ( a tov6bbiakban : R.) felhatalmaz6 rendelkez6se helydbe az alibbi

szcivegez6s l6p:

,, S6mod Kdzsdg Onkormanyzat K6pviselotesttilete az Alaptdrvdny 32. cikk (1) bekezd6s a)
ponda 6s (2) bekezd6se, valamint Magyarorszfug helyi rinkormilnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXX. torvdny 13.$ (l) bekezd6s 19. pontj6ban biztositott feladatkdrdben eljirva, a
hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny 35. $-ban 6s a 88. g (4) bekezd6s6ben biztositott
felhatalmaz6s alapjan a koztisztas6gr6l ,valamint a teleptildsi hulladdk kezelds6vel
kapc so lato s kdzszol g6ltatiisr6 I az alilbbi rende I etet alkotj a. "

2.$

(l) AzR. l.S hely6be azalitbbi rendelkez6s l6p:

,,1.$ (l) A rendelet hat6lya Siimod k<izs6g teljes krizigazgatisi tertilet6re, a teriileten ingatlant
haszn6l6kra 6s a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgl,ltat6ra,valamint az ingatlanokon keletkezett
hullad6kokra terjed ki.

(2)Nem terjed ki a rendelethatiiya a veszdlyes hulladekra, a teleptil6si folydkony hullad6kra,
6s a veliik dsszeftiggo tev6kenys6gre.

(3) A gazdrilkod6 szervezet akkor kdteles a kcizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re, ha a gazdasdgi
tevdkenys6g6vel tisszefiigg6sben keletkezett teleptil6si hulladdk6nak kezel6s6r6l a hulladdkr6l
sz5l6 2012. 6vi CLXXXV. t<irv6ny 31. $ (1) bekezd6s6ben foglaltaknak megfeleloen nem
gondoskodik."

3.$

(l) Az R 8. $ (l) bekezd6se hely6be az alihbi rendelkez6s l6p:

,,(1) A hullad6kkezel6si kiizszolgiitat6s - a tev6kenys6g tartalm6ban - az ali.l:,bial<ra terjed
ki:

a) az ingatlanhasznilo iital a kdzszolgilltat6 szrlllit6eszkozeihez rendszeresitett
gytijt6ed6nyben vagy a kozszolgf,ltat1 iital biztositott, jelzett mrianyag zsitkban az
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ingatlanon gyrijt6tt 6s a k<izszolgriltat6 rendelkez6s6re bocsiitott teleptil6si hullad6k
begyrij t6s6re 6s rendszeres illetve alkalmi elszf.llitirsitr a

b) az ingatlanon cisszegytijt6tt nagy darabos, lomtalanit6s kor6be vont teleptil6si

hullad6k dvente egyszeri, a kozszolg6ltat6val egyeztetett idopontban 6s helyen tort6no

begyrijtds6re 6s a kdzszolgiitat6 6ltali elszdllitistra
c) hullad6klerak6 l6tesit6s6re, mrik<idtet6sdre 6s tizemeltet6s6re

d) az a) 6s b) pontokba foglaltak szerint gytijtdtt, begytijt<itt 6s elsz6llitott telepi.il6si

hullad6k 6rtalmatlan itirsitr a

e) a teleptil6si hulladdk egyes <isszetevoinek m6s <isszetevokt6l elkiilonitett szelektiv

begytijt6se"

(2) AzR.8.$(2) bekezdds c.) pontj6t hatrilyon kivtil helyezi.

4.S

(l) Az R 9. $ (1) bekezddse ,,R" sztivegez6s6t tcirli.

(2) AzR. 9.$ (6) bekezd6sdt hat6lyon kiviil helyezi.

s.$

(1) Az R 10. $ (l) bekezd6se hely6be az alitbbi rendelkezds l6p:

,,(1) ) A telepi.il6si hullad6k gyiijt6s6re 6s 6rtalmatlanit6s6ra az rjnkormdnyzat a ,,D61-Kom"

D{l-dun6ntrili Kommuniilis szolgiiltat6 Korl6tolt Felel6ss6gti Trlrsas6ggal (sz6khelye: Pdcs,

Sikl6si u. 52.) k<it a k<izszolg6ltatSsi szerzod€st."

6.S

(l) Az R.11.$ (1) bekezd6s,,sellyei" szcivegrdsze hely6be,, g<ircsdnyi vagy szigetv6ri,,

szovegez6s l6p.

(2) AzR. 11.$ (10) bekezdesdt hat6lyon kiviil helyezi.

7.S

Az R.13.$ helydbe az alitbbi rendelkez6s ldp:

,, 13.$(l) Az <inkorminyzat a kozszolg6ltat6s ell6t6s6nak megszervezdsdre, fenntart6s6ra

vonatkoz6an magasabb szintri jogszab6lyokban 6s jelen rendeletben foglaltak szerint k6teles

elj6rni. A k6pviselo testi.ilet a magasabb szintti jogszabilyokban meghatirozottak szerint a
piiydzat nyertesdvel az eredm6nyhirdet6st ktiveto 30 napon beliil, illetve a piiy/zatr elj6rris

n6lkiil kijel<ilt kozszolgiitat6val a kdzszolg5ltat6s ell6t6s6ra szerzodest k6t. A kdzszolg6ltat6si

szerzodes nyilv6nos.

(2) A kozszolgiitatilsi szerzod6s rdszletes felt6teleit 6s tartalmi kovetelm6nyeit a magasabb

szintti jogszab6lyokkal <isszhangban jelen rendelet 6llapitja meg. A kozszolg6ltat6si

szerzo d6 sben rd gziteni ke I I a hul lad6kkezel6 s i ko zszolgiitat6s kdr6ben :

a) a kozszolg6ltat6s megnevezds6t, tartalm6t, a kozszolg6ltat6s teljesitds6nek teriileti
hatdrifi.
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b) annak a t6nynek a rogzitdsdt, hogy a kozszolgiltat6 v6llalta a megjelolt
kii zszolgiitat6s telj e s f t6s6t.

c) a kd zszol g6ltat6si szer zo dds id6tartam6t.

d) a teleptil6si szil6rd hullad6kok gytijt6s6nek m6dj6t, valamint az elkiilcinitetten
(szelektiven) gytijtheto 6s hasznosithat6 hulladdkok kcir6t 6s gyrijtdsdnek,
hasznosit6s6nak m6dj rlt

e) a kozszolgriltat6s igazolisi 6s ellenorz6si kotelezetts6g6t, annak m6dj6t
f) a kdzszolg6ltat6nak a lakoss6g 6s az ingatlantulajdonosok irrinydban fenn6ll6

tdjdkoztatitsi k<itelezetts6 g6t 6 s telj esit6s6nek m6dj 6t.

g) azokat a feltdteleket, amelyek mellett akozszolgl,ltat6 akozszolgiitatls teljesit6s6re
alv6llalkoz6t vehet ig6nybe, 6s ez ut5bbiak6rt trirt6n6 felelSss6gv6llalSst

h) a szerzodds m6dosit6s6nak lehets6ges okait 6s elj6r6si rendj6t.

(3) A kcizszolg6ltatdsi szerz6ddsben az rinkormdnyzatkdtelessdgek6nt kell meghat6rozni:
a) a kiizszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a kozszolgiitato szdmira

sztiks6ges inform6ci6k szolg6ltat6s6t

b) a kozszolg6ltat6s kdr6be tartozo ds a telepiil6sen foly6 egy6b hullad6kkezeldsi
tevdkenysdgek <isszehangol6silnak elo se gf tdsdt

c) a telepiildsen mtik<jdtetett ktil<inbcizo kozszolgiitatiisok cisszehangol6silnak
elosegit6s6t

d) a teleptil6si igdnyek kiel6git6sere alkalmas, a hullad6k gytijt6s6re, kezel6s6re,
6rtalmatlanitirsitra szol9616 helyek 6s l6tesitmdnyek kij el6l6sdt

e) a kdzszol g6ltat6 kiz6r6 lago s kdzszolgiitatrisi j og6nak biao sit6s6t.

(4) Akdzszolg6ltat6si szerzoddsben a kdzszolg6ltat6 kdteless6gekent kell meghatiirozni:
a) akdzszolg6ltatris folyamatos 6s teljes kcini ellitrisrit
b) a kdzszolgriltatris meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6t
c) a kozszolg6ltatris teljesit6s6hez sztiksdges mennyis6gri 6s minos6gri jiirmri, g6p,

eszkoz, berendez6s biaosit6s6t, valamint a szi.iksdges l6tsziimri 6s k6pzettsdgti szakember
alkalmazi.sdt

d) a kiizszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovithet6 teljesit6s6hez sziiksdges
fej I e sztd sek, beruh6z6sok 6 s karbantart6sok elv d, gz6s6t.

e) a kcizszolg6ltatris kcirdbe tartoz6 hullad6k 6rtalmatlanititsdraa k6pvisel6 testi.ilet iiltal
kijekilt helyek 6s ldtesitm6nyek ig6nybev6tel6t

f) akozszolgdltat6s teljesit6s6vel osszeftiggo adatszolg6ltat6s rendszeres teljesitds6t, a
me ghatitr o zo tt ny i lv6ntart6s i rend szer mrik6 dtet6 s6t

g) a fogyaszt6k szitmira ktinnyen hozziferheto iigyf6lszolg6lat 6s trij6koztatrisi
rendszer mtikddtetds6t

h) a fogyasz1.oi panaszok 6s 6szrev6telek elintdz6si rendj6nek megrillapit6siit.

(5) A krizszolg6ltat6si szerzod6s megszrinik
a) a benne meghatirrozott idopont lejirtdval
b) a kozszol g6ltat6 j o gut6d n6 lktil i me g sztin6 s6v e I

c) el6ll6ssal, ha a teljesitds mdg nem kezdod6tt meg

d) felbont6ssal a teljesitds megkezd6s6t kiivetoen
e) felmond6ssal.
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(6) A k6pviselo testiilet friisban, indokol6ssal a kdzszolg6ltat6si szerzod6st akkor mondhada
fel, ha:

a) a kozszolgiitat6 a kdzszolg6ltat6s ell6tdsa soriin tev6kenys6gekre vonatkoz6
jogszabiiyokat vagy hat6s6gi eloirrisokat srilyosan megs6rtette 6s a jogs6rt6s tenydt
bir6srlg vagy hat6s6g j o ger6sen me giillapitotta

b) a k<izszolgriltat6 a k<izszolg6ltat6si szerzod6sben meg6llapitott k6telezetts6g6t neki
felr6hat6an, sf lyosan me gs6rtette

(7) A kozszolgiitato a krizszolg6ltatdsi szerzdd6st ir6sban, indokolfssal akkor mondhatja fel,
ha az rinkorm6nyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6sben meghatirozotl kcitelezettseget - a

kozszolgiitat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti es ezzel akozszolg6ltat6nak k6rt okoz,

v agy akaditly o zza a ko zszolgitltat6s te lj e s itd s 6t.

(8) A krizszolgdltatdsi szerzod6s felmond6sa esetdn a k6pviselo testi.iletnek halad6ktalanul

int6zkednie ke ll a kozszolgiitat6si e I l6t6s bi zto sf t6s6r6 L

(9) A kcizszolg6ltato a szerz6d6stol a teljesit6s megkezd6se elott eldllhat, azt kovetoen

felbonthatja, ha a kdzszolg6ltat6si szerzod6s megkdt6s6t k<ivetoen alkotott jogszab6ly a

kozszolg6ltatlsi szerzodds tartalmi elemeit ugy viitoztatja meg, hogy az akozszolgriltat6nak a

kcizszolg6ltatils szerzod6sszerti teljesit6se kcir6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos

m6rt6kben s6rti.

(10) Jelen rendelet rendelkezdsei ki.il<in szerz6d6si kiktit6s hirlny6ban is, illetve akkor is a
szerzodesrdszevd viilnak, ha an6l a felek nem rendelkeznek."

8.$

Az R. az alibbi 13/A $-al egdszi.il ki:

,,13/A(1)Az epitesi tormel6k, mint hullad6k elsz6llitirsdra az ingatlan tulajdonosa,llletoleg az

kdteles, akinek a tevekenys6ge r6v6n a hulladdk keletkezett.

(2) A veszdlyes hulladdknak nem minostil6 6pit6si t<irmel6ket a kijeldlt gorcscinyi vagy

szigetv6ri hullad6kgytijto telepre lehet dijtalanul elhelyemi'"

e.$

Az R. az alitbbi 13/B $-al eg6szi.il ki:

,, l3lB(1) A k<irnyezet vddelme a hulladdk dsszetevok rijra feldolgoz6s6nak,

visszanyer6sdnek elosegit6se az energetikai hasznosit6s elomozdit6sa 6rdek6ben a

kdpviselotestiilet a helyi felt6telekhez igazodva - fokozatosan - vezeti be a hulladdkok

elktildnitett, a hasznosit6si lehetos6geknek megfelel6 (szelektiv) begytijt6sdnek kombin6lt

rendszeret.

(2) A telepi.ildsi szil6rd hulladek szelektiv gyrijt6sdvel illetve begytijtds6vel osszefi.iggo

tevdkenys6gek teljesit6s6hez sztiksdges felt6teleket az dnkorm6nyzat a kozszolgiitat6
k<izremtik<id6sdvel biztosf d a.
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(3) Az tinkormiinyzat oly m6don vesz r6szt a szelektiv hullad6kgytijt6s bevezet6s6ben 6s

ndpszenisit6s6ben, hogy a kcizszolgtiltat6 6ltal szervezett szelektiv hullad6k begyrijtdst illetve a

kozszolgitltat6 iital iizemeltetett begytijt6helyek l6tesit6sdt, fenntartris6t, mtikcidtet6s6t 6s
kiterj eszt6s6t t6mo gatj a.

@) Az ingatlan tulajdonos a szelektiven gytijtcitt hdztartisi hullad6kot az elhelyez6s c6lj6ra
kijeldlt hullad6kgytijt6 szigeten a hullad6kfajta szerinti elkiil<init6sre szolgril6 gyrijtoed6nyben
helyezheti el."

10.s

Az R 14.9 hely6be az alitbbi rendelkez6s l6p:

,, 14.$ (1) A hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiitat6s6rt az igenybevevok kozszolgdltatdsi dij
fizet6s6re k6telesek.

(2) A hullad6kgazdrilkodrisi kcizszolgiiltat6si dijat a hullad6kr6l sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV.
tcirv6ny 47. $ (4) bekezddse 6rtelm6ben , a 46 - 47. g-aiban foglaltaknak megfelel6en , a
hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiitatrisi dij megrillapft6sri6rt felelos miniszter 6vente rendeletben
Sllapitja meg.

(3) A hulladdkgazdrilkod6si ktizszolg6ltat6si dijat az rinkorminyzat ittviilalja. A k6pvisel<i
testiilet a kdzszolgLiltatilsi dij fedezetdt az rinkorminyzat a mindenkori krilts6gvet6s6ben
biaositja.

(a) Ha az cinkormhnyzat akozszolgLiltat5si dijat forrrishi6ny miatt 6tvAllalni nem lesz k6pes, a
dijfizet6s szabdlyainakv6,lto*.atds6r6l e rendelet m6dositiis6val dcint.,,

11.S

Az R 17.$ (l) bekezd6s ,, azakaddly elh6ruLis6t k<ivet6en a leheto legr<ividebb idon beliil
p6tolta mulasztiisiit,, sz6vegez6s6t t<irli.

12.S

Az R l9.g hely6be az ali.},bi rendelkezds l6p:

,, 19. S(l) A teleptildsi szilird hulladdkkal kapcsolatos k<izeg6szs6gtigyi rendelkezdsek
v6grehajt6s6nak ellenorzdsdt az AllamiNdpegeszs6gtigyi 6s Tisztiorvosi Szoftal atvegzi.

(2) A teleptil6si szililrd hullad6kkal kapcsolatos k<itelezetts6gek teljesit6s6nek ellenorzdse a
magasabb szintri jogszabiiyokban 6s a jelen rendeletben foglaltak alapjan a jegyzo feladata. A
k<izteriileten elhagyott hulladdk kcirdben az elleniirzes a jegyzo feladata.

(3) A kcirnyezetvddelmi hat6s6gok a kiildn jogszab6lyokban meghat6rozott kcirben
rendelkeznek ellenorzdsi 6s int6zked6si j o go sitv6nyokkal.
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(4) Az ellenorzdsre jogosultak szab6lys6rt6si feljelentdst tehetnek 6s a iogszabitlyban
meghatir ozott kdrben hull ad6kgazdrilkodrlsi birs6got szabhatnak ki. "

13.$

AzR20. $ hely6be az alihbi rendelkez6s l6p:

,,20.$(1) Hullad6kgazdrilkod6si kozszolgirltatiis: a kozszolgiitatis k<irdbe tartozo hullad6k

6tv6tel6t, gytijt6s6t, elsz6llit6s6t,kezel6s6t valamint a hullad6kgazdillkoditsi kcizszolg6ltat6ssal

6rintett l6tesitm6ny fenntartris6t, iizemeltet6s6t biztosit6, k<itelezo jelleggel ig6nybeveend6

szolg6ltat5s.

(2) Hullad6k: b6rmely anyagvagy tirgy,amelytol birtokosa megv6lik, megv6lni sz6nd6kozik

vagy megv6lni koteles.

(3) Telepiilesi hullad6k:

a) h1ztartirsi hulladdk: a hbnart6sokban kepzodo vegyes elkiilonitetten gyiijtdtt ,

valamint lomhullad6k, ide6rtve a lak6sokban,lak6ingatlanokban , a pihen6s, iidiil6s

celj1ra hasm6lt helyis6gekben valamint a lak6hAzakkdzos haszn6latu helyis6geiben 6s

teriiletein kepzo do hullad6kot.

b) hi,^artasi hullad6khoz hasonl6 hulladdk: az a yegyes, illetve elktildnitetten gytijtcitt

hullad6k,am ely ahintart6sokon kiviil k6pzodik, es jelleg6ben, <isszetdteldben a hilztartflsi

hullad6khoz hasonl6 .

(4) Lomhullad6k : az ingatlanhasmdl6t6l a k<izszolg6,ltat6 iital a lomtalanit6s sor6n 6tvett

olyan hifiartigji hullad6k, amely a kozszolgriltat6s keret6ben rendszeresitett gytijtoed6ny

m6reteit meghaladja.

(5) Ingatlanhaszniio: azingatlanbirtokosa,tulajdonosa,vagyonkezeloje, valamint a t6rsash6z

6s a lak6sszovetkezet,aki ( amely) a hulladekgazdiikod6si k<izszolg6ltat6st a tdrvdny szerinti

szerzod6ses jogviszony keret6ben kdtelezo jelleggel ig6nybe veszi 6s akinek (amelynek) a

k6zszolg6ltat6 rendszere s idok<izonkdnt rende lkez6s6re 6ll.

(6) Gazd6lkod6 szervezet: a polg6ri perrendtart6sr6l sz6l6 t<irv6nyben meghat6rozott

gazd6lkod6 szervezet, ide nem 6rtve a kdlts6gvet6si szervet,amelyet az 6llamh6:ztartSsr6l sz6l6

t6rv6ny szerint kdzfeladat ell6ttis5ra hoztak l6tre.

14.S

Ez a rendelet a kihirdetds6t kdvet6 napon l6p hat6lyba.

S6mod ,2015. mt$us27.

B6nis Imre

polg6rmester

Tak6csn6 Jauk Ibolya
jegyzo
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Ziraddk:
A rendelet az dnkorm6nyzat SZMSZ-ben foglaltak szerint a mai napon kihirdet6sre keriilt.

Srimod ,2015. m6jus 28.

Tak6csne Jauk Ibolya
jegyzo
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