
Teklafalu kdzs6g k6pviselo testtilet6nek 412015 (IV.15.) onkorm6nyzati rendelete
A teleptildsi szil6rdhullad6kkal kapcsolatos krizszol gdltatrisr6l

Teklafalu kozseg Onkorm6nyzat k6pviselo-testi.ilete az Alaptcirv6ny 32, cikk (1) bekezd6s a.

pontjriban 6s (2) bekezddsdben, a hullad6kr6l szol6 2012. 6vi CLXXXV. torvdny 35. g-6ban,
39.$ (2) 6s (5) bekezd6s6ben ds a 88.$ (4) bekezd6seben kapott felhatalmaz6s alapj6n a
Magyarorszaghelyi tinkorm6nyzatairolszSlS20ll.6vi CLXXKX. t<irv6ny 13. $ (1) bekezdds
19. pond6ban meghatirozott feladatkor6ben elj6rva 6s a kornyezet v6delm6nek 6ltal6nos
szabiiyairol s2616 1995. 6vi LIII. tcirv6ny 43.$ (3) bekezd6se szerint biztositott v6lem6nyezdsi
jogkdr6ben eljar6 D6l-Dun6ntrili Kiirnyezetv6delmi 6s Term6szetvddelmi Feltigyelos69
vdlemdnydnek kik6r6sdvel a kovetkezoket rendeli el:

I. FEJEZET

AImIANoS RENDELKEZESEK

1. A rendelet alkalmazisi kiire

.$

(l) A rendelet hatiilya Teklafalu ktizs6g Onkorm6nyzatkozigazgatfusiteriilet6re terjed ki.

(2) A rendelet szem6lyi hatiiya a (az (l) pontban meghatirozott) k<izigazgatdsi hat6ron beliil
valamennyi, a hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. trirvdny (tovrlbbiakban: Ht.) 2. g (1)
bekezd6 se 3 4. pontj riban me ghat6 r ozott in gatlanhas znfulor a terj ed ki.

(3) A rendelet tdrgyi hatilyaa hullad6k al6bbi fajtfuiraterjed ki:
a) hiztartdsi hull ad6k,

b) hdztarlitsi hull addkhoz hasonl6 hullad6k,
c) lomhullad6k,
d) 6pit6si-bontiisi hulladek,

e) kcizteri.ileten elhagyott hullad6k.

(4) Nem alkalmazhat6 a rendelet a veszdlyes hullad6kra, valamint a nem k<jzmtivel
osszegytijtcitthiLzitarti$i szennyvizre ds a veliik osszefliggo tevdkenys6gre.

2. A rendelet c6lja

2.S

A rendelet cdlja azoknak a helyi szab6lyoknak a megiillapitrlsa, amelyek biztosithatj6k a
kcizs6g kdnisztasitgixal, telepiil6si szilSrdhullad6k elszrillit6s6val cisszeftggo feladatok
eredmenyes v6grehajtisitt, a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatris ell6t6s6nak 6s
ig6nybev6tel6nek rendj dt.
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3. Hullad6kkezel6si kiizszolgfltatrls

3.$

(1) Teklafalu kozseg Onkorm6nyzata jelen rendeletben foglaltak szerint kdtelezoen

ell6tand6 kozszolgiitat6sk6nt az ingatlanhaszniioknSl keletkez6 telepiil6si hullad6k kezel6sere

hullad6kkezel6si kdzszolgiitat6st (a tovdbbiakban: kozszolg6ltat6s) szervez 6s tart fenn.

(2) A kozszolgiitat6s kiterjed: a kozszolgl,ltat6s ell6t6s6ra feljogositott Kcizszolg6ltatl, a

szillit6eszkozehez rendszeresitett gyrijtoed6nyben, a kcizteri.ileten vagy az ingatlanon

6sszegytijtott 6s a Kozszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocsiitott telepi.ildsi szilitrd hullad6k,

elhelyez6s c61j6b6l trjrt6no rendszeres elsz6llit6s6ra, a lomtalanit6si akci6k v6grehajt6s6ra'

(3) Az l.$ (2) bekezdes6ben figzitett ingatlanhaszndl6 kciteles a kozszolg6ltato altal

fel aj rinlott hull ad6ksz6llit6si ko zszolgiitat6st i gdnybe venni.

(4) A teleptilds kozigazgat6si tertiletdn a teleptil6si szil6rdhullad6kkal kapcsolatos kotelezo

helyi kozszolg6ltat6s teljesit6s6re jogosult, illet6leg kotelezett kdzszolgSltato, a D6l-Kom D6l-

Dun6ntrili Kommun5lis Szolg5ltat6 Nonprofit Korl6tolt Felelossegri T5rsasSg (7621 Pdcs,

S ikl6 si ifi 52.) (tov6bbiakban : Kozszol g6ltat6).

4. A kilzszolgfltat:lsi szerz6d6s

4.S

(1) A k<izszolg6ltat6si szerzod6snek a Ht-ben meghatarozottakon tul az al6bbiakat kell

tartalmaznia'.

a) a kozszol g6ltat6si tevdkeny se g ve gzd s6nek 6ltal6no s szab 6ly ait ;

b) a k6zszolg6ltat6s teljesit6s6re alv6llalkoz6 igdnybevdtel6nek modj6t, m6rtek6t 6s

alv6ll alko z6 (k) 6ltal v e gezheto tev6keny s d geket ;

c) a kozszolg6ltat6si tevdkenys6g ellenorz6sere vonatk ozo szabfiy okat;

d) a hul lad6k gazd6lko d6si ko zs zo I griltat6si izletszabiiy zatot;

e) az ilgyf6lszolg6lati 6s tdjekoztatfsi, valamint a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s

adatszo lg6ltat6si rendszer mrikddtet6s6nek m6dj 6t;

0 annak biztosit6kait, hogy a Kozszolgitltat6 egy6b tev6kenys6gei a kdzszolg6ltat6si

szerzod6sben meghat6rozottkozszolg6ltat6s nyrijt6s6t nem veszelyeilethetik;

g) a Kozszolgiitato iizemeltet6s6ben ell6 hullad6kkezelo l6tesitm6nyek mrikodtet6s6nek

hat6s6gi engeddlyben vagy m6s jogszab6lyban nem szab6lyozott szab6lyait'

s.$

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

CLXXXV. torveny 2. $-ban, a kozszolgaltat6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6rol es a

hulladekgazd6lkod6si kdzszolgitltatis vegzesdnek felt6teleirol sz6l6 43812012 (XII' 29.) Korm'

r. 2. g-ban, a telepi.il6si szil6rd es foly6kony hulladekkal kapcsolatos kcizegdszsegtigyi
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k6vetelm6nyekr5l rendelkezi5 1612002 (IV. 10.) EtiM r. 2. $-ban, a biohullad6k kezel6s6r6l 6s a

komposzt6liis mriszaki kdvetelm6nyeirol szolo 2312003. (XII.29.) KvVM rendelet 2. $-ban 6s

az iltalfinos forgalmi ad6r6l szolo 2007. dvi CXXVII. tcirv6ny 259. $-ban meghat6rozott
fogalmak azirdnyadok.

II. FEJEZET

6. A kiizszolg{ltat6s ell:it6sdnak rendje 6s m6dja, a kiizszolgiitatf 6s az
in gatlan haszn 6ki ezzel iisszefti 996 j o gai 6s kiitelezetts 6 gei

6.$

(1) A kcizszolgriltat6 akozszolgirltat6st a Ht. 6s e rendeletben foglaltak szerint kciteles elkitni.

7. Az ingatlanhasznf k6, jogai 6s kiitelezetts6gei

7.$

A telepiildsi szil6rd hullad6k gyujt6s6nek teljesitdse sor6n az ingatlanhaszn6l6 kciteles:

a) azingatlan6n keletkezo hulladdk mennyis6g6t alacsony szinten tartani,

b) a telepiildsi szil6rdhulladdkot - ktilcinos tekintettel a hullad6k tov6bbi kezelesere - az
elszdllit6sra val6 6tv6telig koriiltekintoen gytijteni, illetve t6rolni, ennek sor6n megfelelo
gondossriggal eljrimi annak 6rdekdben, hogy a hullad6k m6sok 6letdt, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t
6s j6 kdz6rzetet ne vesz6lyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett kornyezetet ne szenny ezze) a
niivdny- 6s rillatviligot ne k6rosftsa, a kcizrendet 6s a k<izbiztons6got ne zavarja,

c) az ingatlan6n keletkezo teleptil6si szil6rdhulladdk kezel6 s6,re az 6nkorm6ny zat iital
szervezett kozszolgiiltatiist ig6nybe venni, illetve a hulladdkot a begytijt6sre e rendeletben
felj o go sitott szolg6ltat6nak 6tadni.

(2) A kdzszolgriltatrls igdnybevdtel6re kritel ezett ingatlanhaszn6l6 a kozszolgriltat6sb6l
nem vonhatja ki magiit arla valo hivatkoziissal, hogy a szolgiitat6st a hulladdktermel6s
hiinyirban nem, illetve csak r6szben veszi ig6nybe.

8.$

(1) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles a gyrijtoeddnyeket a hullad6k elsz6llft6sa c6lj6b6l a
szolgSltat6 6ltal megjel6lt napon, a kd,zteriileten a begytijt6st vdgzo gepj6rmtivel
megk<izelitheto 6s tiritdsre alkalmas helyen elhelyezni oly m6don, hogy azok a kcizleked6s
biztons6g6t ne vesz6lyeztessdk, a krirnyezetet ne szennyezzdk 6s abban k6rt ne tegyenek.

Itl27 k ingatlanhaszn6l6 k<iteles a telepi.ildsi hullad6kot a sz6llit6si napon reggel 6 oraig a
kozszolgiltat6 rendelkez6sdre bocs6tani.

(3) A hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l kihelyezett gytijtoed6ny fedeldnek - a kozteri.ilet

(1)
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szennyezes6nek elkertil6se drdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hullad6kot a

gytijtoedenyben rigy kell elhelyezni, hogy az, az eddny mozgat6sakor 6s tiritdsekor ne

sz6r6djon, valamint a gepi tirit6st ne akadiiyozza.

e.$

(1) Az ingatlanhaszn6l6 koteles gondoskodni a gyrijtoed6ny tisztitntattits6r6l,

fertotlenit6s6rol, annak rendeltet6sszeni hasznillattrol 6s kornyezet6nek tiszt6ntart6s6rol.

(2) Ha a gytijtoedenyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az eddnyben

cjsszet6mclrod6tt vagy befagyott, illetve az edenyben 16vo hullad6kot rigy 6sszepr6selt6k, hogy

emiatt az edenyt nem lehet kiiiriteni, az ingatlanhaszniio a szolg6ltat6 felhiv6s6ra koteles az

ed6nyt iirithet6ve, illetve haszn6lhat6v6 tenni.

(3) Tilos a gytijtoeddnybe veszdlyes hullad6kot elhelyezni,valamint foly6kony,rnergezo,tiz-

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

veszelyeiletheti a begyujtdst, i.irit6st vegzo szem6lyek vagy m5s szemelyek eletet, testi dps6g6t,

egdszsdget.

10.s

(1) A gytijtoe denyzet mell6 kitett tObblet hullad6kmennyis6get a szolg6ltat6tol

beszerezheto egyedi azonosit6 jellel ell6tott embl6m6s gyiijtozsSkokban lehet elhelyezni'

(Z) Az ingatlanh aszniio koteles a telepiil6si szil6rd hulladdk gyujt6s6re a kozszolgaltat6

sz6llit6eszk lzehezrendszeresitett szabv6nyos gytijtoed6nyzetet beszerezni'

(3) A kozszolg6ltat6t6l eseti jelleggel ig6nyelt hullad6kt6rol6 kont6nert k6ztertileten a kozirti

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

megtart6s6val lehet kihelYezni:

a) foutvonalon kont6ner k\zdr6lag a folyamatos rakod6s idej6re helyezheto ki a sz6llit6

j6rmti helyszinen tart6s6val annak erdek6ben, hogy az elszSllit6s a telitodeskor halad6ktalanul

megtort6nhessen,

tomegkozleked6si ritvonalon, ha a kont6ner kihelyez6se csak a kdzriti forgalom zavardsixal

oldhat6 meg, aza) pontban foglaltak szerint kell elj6rni,

egy6b ritvonalakon a kontenert a telitod6st koveto 8 6r6n beliil el kell sz6llitani.

8. Ziildhullad6kra vonatkoz6 e16irisok

11.S

(1) A k6zteriiletre kihelyezett gyijtotartdly mell6 cimlesztett z<ildhulladdk kihelyez6se tilos.

(2) Az avar 6s kerti hullad6k megsemmisitese elsosorban helyben tcirteno komposzt6l6ssal

tort6nhet.
(3) A napi 6get6st 8-18 6ra kozcltti idoszakban lehet v6gezni sziraz (csapadekmentes) 6s

szdlcsendes idoben.
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9. A kiizszolg:iltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei.

12.$

(l) A kdzszolgiitat6 koteles a rendelethatdlya al6 tartozo ingatlanon keletkezett hulladdkot
az e rendeletben eloirt szab6lyok szerint rendszeresen cisszegytijteni 6s elsz6llitani a kijelolt,
hullad6kkezelo kozpontba, illetve annak iirtalmatlanit6sdr6l a mindenkor hat6lyos
kcirnyezetvddelmi j o gszab6lyoknak megfelelo m6don gondoskodni.

(2) A szolgiitato kciteles az esetleges j6ratkimarad6sokat halad6ktalanul24 6riin beli.il, vagy
az akadiiy elh6rit6s6t kdvetoen azonnal p6tolni.

(3) A b6relhet6 kontdner karbantart6srit, fehijft6srit 6s sziiks6g szerinti kicserdl6sdt kiildn
ir6sbeli szerzbdes alapj rin a kozszolgitltato v egzi.

(4) A szolgriltat6 kdteles a gyrijtoedeny kitirit6s6t kimdlete sen, az elv6rhat6 gondoss6ggal
vdgezni.

(5) A hulladdk elszilllitiisa sor6n olyan gondossriggal kell elj6rni, hogy a hulladdk a
sz6llit6j6rmtibe tcirt6n6 iirit6sekor, illetoleg a sziilitits folyam6n ne sz6r6djon, 6s m6s
kdrnyezetterhel6st se iddzzen eli).

(6) A gytijtoed6nyben okozott k6rt a szolg6ltat6 tdrit6smentesen kdteles kijavitani, ha a
kiirokoz6s neki felr6hat6 okb6l kcivetkezett be. A szolgiitato koteles az ebbol eredo
karbantart6si munka 6s javitiis idStartamitra helyettesito gyrijtoed6nyt biztositani. Ha a
kiirokoz6s nem r6hat6 fel a szolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v6lt gyrijtdeddny 1avit6sa,
p6tl5sa, i I letve c ser6j e az ingatlanhas zndl 6t terheli.

10. Lomtalanitris

13.S

tzllt) A lomtalanit6s megszervezeserol 6s lebonyolit6s6r6l a kcizszolgiitat6 evente ketto
alkalommal,, akozszolg6ltatris keret6ben, ktil<in dij felsz6mit6sa n6lki.il gondoskodik.

(2) A hullad6kot az ingatlanhaszniio a szolgiitat6 6ltal hirdetm6ny ltjin elbzetesen megjelcilt
helyen 6s idSpontban helyezheti ki elsz6llft6s c6lj6b6l.

(3) Az elsz5llitand6 hullad6kot rigy kell elhelyezni a kozteriileten, hogy a j6rmti- ds a
gyalogosforgalmat ne akad6ly ozz\ a begytijto sz|,llitoeszkij,z iitalj6l megk<izelftheto legyen, a
zoldteriiletet 6s a ncivdnyzetet ne k6rositsa, tovribbri ne j6rjon baleset vagy k6rokoziis
vesz6ly6nek eloiddzds6vel.

11. Kiizszolgriltatrlsi dij

5t7
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onkorm6nyzat a term6szetes szem6ly ingatlanhaszniiokat mentesiti a

kdzszolgfitat5si dij megfizet6se al6l, a dijat az cinkorminyzat t6riti meg.
t:l1t; A teleptil6si

hul lad6kgazd6lkodrisi

12. A gazd6lkod 6 szerttezetre vonatkoz6 kiiliin szab:ilyok

ls.$.

(l) Koziiletek, c6gek tulajdonosai kotelesek kozvetlentil a Szolg6ltat6val szerzoddst kotni a

keletkezett hullad6kaik elszillitdsdr a.

t4)Q)

13. A sziineteltet6s 6s elkiiliinitett gyiijt6s szab:ilyai'

rsrre. S!!l

(1) Sztinetel a szolg6ltatas ig6nybev6tele a bejelent6st6l sz6mitott legfeljebb 1 ev

idotartamra, ha az, ir6sbeli kdzszolgiitat6si szerzod6ssel rendelkezo ingatlanhaszn6'16 kdt

napt6ri honapn6l hosszabb ideig az ingatlant 6letvitelszeruen nem haszniija, es az iiresed6s

v6rhato idotartam6t elozetesen ir6sban leadott nyilatkozattal bejelenti a kozszolg5ltat6nak. A

sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelentds megism6telheto. A bejelentdsbe foglaltak

val6s6gtartalm6t a Kozszolg iitat6 ellen6rizni jogosult. Ha az ingatlan a sztineteltetdsi idotanam

lej6rta elott rijra lakott ir viiik, annak tdny6t az ingatlanhasznl.lo koteles legal6bb 3 nappal

kordbban a Kozszolg6ltat6nak bej elenteni.

A szi.ineteltetesre vonatkoz6 ig6nyt legal6bb nyolc nappal a sziinetel6s kiv6nt kezdo idSpontja

elott, azingatlanhas znti6 irisban koteles bejelenteni a kdzszolg6ltat6nak.

(2) A telepi.ilesi papir-, tiveg-, mtianyag, f6m- 6s zoldhullad6kot a vegyes hullad6kt6l

elki.ilonitetten kell gy.i;teni. Az elktilonitetten gyujtott papir-, f6m-, es mtianyag hullad6kot

tartalmazo gyrijtoed6nyben zrjldhulladekot 6s iiveghullad6kot elhelyezni nem lehet.

(3) Az elktiljnitetten gytijtott hullad6kot a kozszolgfitat6 hulladdkgyrijto szigeteken 6s

hullad6kgytijto udvarban veszi 6:1."

(4) Az elktilonitetten gyrijtott hulladdk a kozszolg iitat6 6ltal iizemeltetett hullad6kgytijto

po.rtru, hulladdkgyujto udvarba, atvdteli helyre, vagy a kdzszolgaltat6s kdr6be tartozo

hullad6kot kezelo hullad6kkezelo l6tesitm6nybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,

vagy kiilon gytij toed6nyben elhelye zheto .

(5) A teleptiles lakosai reszdre ig6nybe veheto hullad6kudvarr6l akozszolgiitat6 a helyben

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

gytijtheto egyes hullad6kokra 6s a hulladekudvar ig6nybev6teli m6dj6ra 6s a mennyis6gi

korl6tokra vonatkoz6 ti$ekoztattrst a Kozszolgiltato a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban

kozzeteszi.

(6) A Kozszolg6ltat6 a hulladdkudvar tizemeltet6si szabillyzatitban meghatitozza a
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term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio 6ltal a hulladdkudvarban elhelyezheto hullad6kok
mennyisdg6t. A term6szetes szemdly ingatlanhasznilo e jogSt csak irgy gyakorolhatja, ha a

hul lad d k g az d6lko d6s i ko zszol giitat6s i dij at me gfizette .

14. Zir6 rendelkez6s

17.S

(1) A rendelet kihirdetese napj6n l6p hatrllyba, egyidejrileghatiiyitt veszti a 612004. (III.19.)
es azt m6dosit6 212007 . (1I.8.) dnkorm6nyzati rendelet.

Horvdth Gyiirgy
Hajas Endre

polg{rmester
jegyz(i

2,6rad0k:

A rendelet kihirdet6s6nek napja: 2015.6prilis 15.

Hajas Endre
jegyz6

ql M6dositottaa 1012016.(lX.l6.) 6.r. 1.$-a.

12) M6dositotta a lOl2Ol6.(1X.16.) ci.r. 2.g-a.
t3l M6dositotta a lOl20l6.(IX.16.) 6.r. 3.g-a.
t4l Hat6lyon kivtil helye^e a lOl2Ol6.(IX.16.) o.r. 5.$-a.
tsl M6dositott a a lOl2Ol6.(IX.16.) o.r. 4. g-a.

t6l Kiegdszitette a 1412016.(XII.29.) ci.r.
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