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T6senfa Kdzs6gi Onkorm6nyzat kdpviselo-testi.ilet enek 612016.(VIL 1 .) <inkorm6nyzati rendelete
a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6sr6l

Tdsenfa Kdzs6gi Onkorm6nyzat a

bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s
20ll.6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13. g

eljrirva a kd,vetkezoket rendeli el:

hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny 88. g (a)
alapj6n, a Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatirol szolS
(1) bekezdes 1 9. pondriban meghatitrozott feladatkcirdben

1.

A rendelet c6lja
1. $ (l) Jelen rendelet c6lja:

a) T6senfa kdzseg lakossiig6nak eg6szs6gv6delme, a kdzs6g termeszeti 6s dpitett
kdrnyezetenek meg6vasa, a kdrnyezettudatos magatart6s kialakitisa a hullad6kgazd6lkod6s
eszk<izeivel;

b) a hulladdk riltal okozott terheldsek minimaliz6l6sa, a teleptil6s szennyezetts6g6nek
elkeriildse 6rdekdben a kepzoddtt hulladdk mennyis6g6nek 6s veszdlyessdgdnek
csokkent6se, a keletkezo hulladdk mindl nagyobb ar6nyri hasznosit6sa, a hulladdk
kdmyezetkim6lo 5rtalmatlanit6sa.

(2) A rendelet c6lj5nak eldr6se 6rdek6ben a kcizsdg kozigazgatdsi tertileten minden
tevekenysdget rigy kell gyakorolni, hogy

a) a teleptilds k<irnyezetdt a leheto legkisebb m6rt6kben terhelje, illetve a kdrnyezet
terheldse 6s ig6nybevdtele cscikkenjen;

b) biztositsa a keletkezo hulladdk mennyis6g6nek ds minos6gdnek megfelelo kezel6sdt,
haszno sf t6s iLt, irtalmatl anit6s6t.

2- $ (l) Tdsenfa Kdzs6gi Onkorminyzat K6pviselo-testtilete a kozszolgiitatis kcirebe
tartozo hulladdk rendszeres cisszegyrijtds6rol, elsziillit6s6r6l, kezel6s6rol 6s 6rtalmatlanitiis6r6l
k<itelez6 hely i kiizszol gilltat6s ritj 6n gondo skodik.

(2) A kdtelezo helyi kcizszolg6ltat6s T6senfa k6zsdg egeszkdzigazgatiisi teriilet6re kiterjed.

(3) A kdzs6g kozigazgatiisi tertiletdn levo valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi
ktizdss6ge, haszniioja. kezeloje (a tov6bbiakban egyiitt: ingatlanhasznii6) az ingatlanon
keletkezo telepiil6si hullad6k osszegyrijt6sdrol, elsz6llitiis6r6l, ilrtalmatlanit6sdr6l az e rendelet
szerint szervezett kotelezo kozszolgiitat6s ig6nybev6tele ritjan kciteles gondoskodni.

(4) A rendelet eloirdsai nem vonatkoznak a vesz6lyes hullad6kokra 6s a foly6kony hulladdkra.

(5) A nem term6szetes szemdly ingatlanhaszniio ahdnartdsi hullad6khoz hasonlo hulladdk
reszet kep ezo ve gy e s hul laddkot a kozszolgitltat6nak kotele s 6tadni.

)
A telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgiltat6s elkitrisfnak rendje

3.$ (1) Az <inkorm6nyzat kdzigazgatdsi teriilet6n a hulladek begytijtdsdt, szfilititsitt,
kezeleset a Ddl-Kom Nonprofit Kft. v6gzi, a Mecsek-Dr|va Hullad6kgazdrilkodrisi Program
eszkoz- 6s l6tesitm6nyrlllom6ny6nak ig6nybev6tel6vel.
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(2) A rendelet 6rtelmez6se sor6n a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. torvdny (a

tov6bbiakban: Htv.), valamint a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgl,ltatis vegz6s6nek felt6teleirol

s2616 38512014. (XII.31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Hkr'), az egyes

hullad6kgazd6lkod6si letesitm6nyek kialakit6s6nak 6s tizemeltet6s6nek szabiiyau6l szol6

24612014. (IX. 29) Korm. rendelet, 6s az egy6b kapcsol6d6 jogszab6lyok fogalom-

meghatir oz5sait kell alkalmazni.

4. $ (1) A hullad6kgazdfikoditsi kozszolg6ltat6s igdnybev6tele az dnkorm6nyzat es a

kozszolg6ltat6 k6zdtt l6trejdtt kozszolgiitat6si szerzodesben meghatfuozott gyakoris6gnak

megfeleloen krjtelez6.

A sz61lit6s modjar6l 6s idej6rol az igenybevevot a kozszolg6ltat6 ir6sban vagy kozzetetel

utj 6n t6j 6ko ztatja, rigy szint6n az i.innepnapi sz6llit6s rendj 6rol i s.

(2) Az ingatlanhaszn6lo a teleptil6si vegyes hullad6kot a melldkletben szereplo szabv6nyos,

az ingatlanhasznitlonii keletkezo hulladdkmennyisegnek megfelelo m6retri gyujtoeddnyben

gyuj ti, melynek haszniiata kotelezo.

Az ingatlanhaszniio a telepiil6si vegyes hullad6k gytijt6s6re szolg6l6 gytijtoeddny tirtartalm6t

aszillititsi gyakoris6g 6s a Hkr. 7. $-6nak figyelembe v6tel6vel viiasztja ki. A Hk.7. $ (1b)

szerinti igazolist a Jegyzo adja ki.

Az ingatlanh asznttlo a rendszeresen haszn6lt tipused6ny urm6ret6ben bekovetkezo viitozdst 8

napon beliil koteles a kozszolg6ltat6hoz ir6sban bejelenteni.

(3) A gyujtoed6ny beszerzese, javit6sa, p6tl6sa az ingatlanhasznii6 kotelezetts6ge. A

lakoss6gi es gazdiikod6 szervezeti gyijtt5eddny lehet saj6t tulajdonri, vagy a kozszolg6ltat6t6l

bdrelt.

5. $ Sziinetel a szolgrlltat6s ig6nybev6tele a bejelent6stol sz6mitott legfeljebb 1 6v

idotartamra, ha az, ir6sbeli kozszolgtitat6si szerz6d6ssel rendelkezo ingatlanhasznill6 ket

napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant dletvitelszerrien nem haszn6lja, ds az tiresed6s

v6rhato idotartam6t elozetesen ir6sban leadott nyilatkozattal bejelenti a kozszolg6ltat6nak. A

sziineteltetesre vonatkoz6 ig6nybejelent6s megism6telheto. A bejelentdsbe foglaltak

val6s6gtartalm6t a Kozszolg6ltato ellenorizni jogosult. Ha az ingatlan a sziineteltet6si

idotanam lejirta el6tt rijra lakott6 v6lik, annak teny6t az ingatlanhaszniio kdteles legal6bb 3

nappal kor6bban a Kdzszolg6ltat6nak bej e lenteni'

A sziineteltetdsre vonatkoz6 ig6nyt legal6bb ryolc nappal a sziinetel6s kiv6nt kezdo idopontja

elott, azingatlanhaszn6l6 irfusban kciteles bejelenteni akozszolgirltat6nak.

6. $ (1) Ah1nartirsban keletkezo, a gyrijoedeny m6ret6t meghalad6, nagyobb m6retu t6rgy,

britor 6s egy6b hullad6kk6 v6lt ing6s6g elsziilititsira 6vente legal6bb egy alkalommal

lomtalanit6si akci6t kell szervezni. A lomtalanit6st a kcizszolgiitat6 vegzi. A gyiijt6s helydr6l,

idopontj616l, a helyben szok6sos m6don, a lakoss6gottilekoilatni kell.

(2) Lomtalanit6s keret6ben ktiztertiletre nem helyezheto ki:

a) 6pit6si 6s bont6si hullad6k;

b) gumiabroncs hulladek;

c) gepj6rmti roncs;

d) az ipar, mezogazdas6g vagy szolglltatitsi tev6kenysdg sor6n k6pzoddtt hullad6k;

e) vesz6lyes hulladek;
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h6ztart6sokban keletkezo vegyes hullad6k;
elktilonitetten gyrij tiit t papir, mtianyag 6 s fdm hull ad6k ;

kerti hullad6k.

3.

A telepiil6si hullad6k elsz{llitfsa

7. $ (l) A hulladdk sziilititsitt rigy kell elvegezni, hogy a k<iztertilet ne szennyezodjcin. A
kozszolgiitat6 kdteles az iitala okozott szennyezod6st halad6ktalanul eltrivolitani.

(2) A kar6csonyi tinnepek ut6n a fenyofrik k<izteriiletr6l tort6no elsz6llit6s6r6l a
kdzszolg6ltat6nak kell gondoskodnia. A lakoss6g a feny6fitkat a hullad6kgytijto eddnyek
mellett helyezheti el legkdsobb, minden 6v janu6r l4-ig.

8. $ (l) Az ingatlanhaszniil6 a gyrijtoeddnyt a Hkr. 5. $-a szerinti m6don tartja, azt a
kozteriiletre csak a begyiijt6st megelozo napon 18.00 6ra ut6n, a begyiijtds napj6n 6.00 6r6ig
helyezheti ki, ds azt a begyrijt6s napjrin koteles a krizteriiletrol bevinni. A k6zszolg6ltat6
hullad6kgytijto ed6nyek iirit6s6t a begyrijt6si napokon reggel hat 6s este hfsz 6ra kdzcitt vegzi.

(2) Amennyiben a gytijtoeddny ingatlanon tdrt6no t6rol6sa nem lehets6ges, rigy az
ingatlanhaszniio a gytijtoed6ny koaeriileti t6rol6siira k<jteles az cinkorminyzattal a kciztertilet
t6rit6smente s hasm6latdr a szer z6dd st kotni.

(3) A gyiijtoed6ny kciztertiletre csak zirt fedellel helyezhet6 ki. A koztertiletre kihelyezett
gytijt6ed6ny nem lehet s6riilt 6s piszkos. A gytijtoed6ny 6s k<izvetlen kornyezetdnek tisztin
tart6s a az rngatlanhaszniio kritele s se ge.

(4) A hulladdk elsz6llit6sa cdlj6b6l kihelyezett gyrijtoed6ny fedel6nek a kozteriilet
szennyez6sdnek elkeriildse erdekdben lecsukott 6llapotban kell lennie. A hulladdkot a
gytijtoeddnyben rigy kell elhelyezni, hogy az, az eddny mozgatisakor ds iirit6sekor ne
sz6r6djon, valamint a gdpi tiritdst ne akadiiyozza.

(5) A kihelyezett gyrijt6edeny nem akadiiyozhatja a jrlrmu 6s gyalogos forgalmat 6s
elhelyez6se egy6bk6nt sem j6rhat baleset vagy k6rokoz6s vesz6lydnek eloid6z6s6vel. Az
ingatlanhaszniio az ingatlan6n tarolt gyrijtoed6nyt ugy helyezi el, hogy akthoz 6llatok vagy
illetdktelen szemdlyek ne ferjenek hozzit.

(6) A t6rol6ed6nyben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-, mergez6
anyag, rillati hulla, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrilekony vagy robban6anyag, ko ds
6pi.ilettcirmel6k, nagyobb terjedelmti, srilyri tdrgy, stb.), amely veszelyeztetheti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gytijtoberendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszelyeztetheti a kdrnyezet6t.

(7) Ha a tiirol6eddny olyan nedves hulladekot tartalmaz, amely osszetcim6rod6tt vagy
befagyott, vagy a benne l6vo hullad6kot rigy cisszepr6selt6k, hogy emiatt a t6rol6ed6nyt az
eloirt m6don kitiriteni nem lehet, ahaszndlo koteles a visszamaradt hulladekot fellazitani 6s a
tdrol6ed6nyt haszn6lhat6v5 tenni.

0
s)
h)
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(8) A gytijt6ed6ny tisztit6sa szi.iks6g

gyrijtoed6ny tulajdonos6nak kdtelezettsege.

4.

Az ingatlanhasznfl6kra vonatkoz6 rendelkez6sek

9. $ (1) A kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6vel azingatlanhasznSlo 6s a kdzszolg6ltat6 kdzott a

Ptk. kozszolg6ltat6si szerzod{sekre vonatkozo szabilyai szerinti szerzodeses jogviszony jtin

ldtre. A szerzodes ir6sba foglal6s6n kiviil a jogviszonyt a k<izszolgriltat6s ig6nybev6telenek

t6nye, illetve a kozszolgitltat6 rendelke z6 sre 6116sa rs letr ehozza.

10. $ (1) Az ingatlanhaszniio koteles a telepiil6si hullad6kot a sz6llit6si napon reggel 6 6ritig

a kozszolgitltat6 rendelkezd s6re bocs6tani.

(2) A t6roloed6ny mell6 hullad6kot elhelyezni csak a kozszolg|ltat6 6ltal rendszeresitett,

jelzdssel ell6tott mrianyag zs6kban lehet. A jelzett zsitk 6ra tartalmazza a teleptil6si hullad6k

elsz6llit6s6nak, keze16s6nek 6s 6nalmatlanit6s6nak kolts6geit.

(3) Ha a k1zszolgSltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a t6rol6ed6nyben a 8.$ (6)

bekezd6sben megjelolt anyagot, tirgyat helyeztek el, vagy az tfltoltdtt, a kiiirit6st jogosultak

megtagadni. A kiiirit6s megtagad5s6r6l a kozszolg6ltat6 az ok feltiintet6s6vel drtesiti az

ingatlanhasznillot. Az emiatt el nem sz6llitott hulladdk elsz6llit6s6rol az ingatlanhasznii6

k<jteles gondoskodni.

$) Az ingatlanhaszn6lonak t6len, sziiks6g esetdn a t6rol6hely es az uttest kozdtt legal6bb 1

meter sz6les ifijar6t kell ldtesitenie, azt a h6t6l meg kell tisztitania, sikoss6gmentesit6sre

alkalmas anyaggal felsz6rni, hogy a hulladdkgyrijto ed6ny mozgatdsa akadSlyba ne iitkozzon'

11. g Ha a gytijtoed6ny tirit6se azingatlanhaszn6l6k hib6j6b6l marad el, akkor az iirit6sre

csak a kovetkezo sz6llit6si napon kertil sor.

12. $ (l) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, haszn6lati viszonyaiban v6ltoz6s kovetkezik

be, az uj tulajdonor, ,ugy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal, haszn6l6val egyiittesen koteles a

viitozits t6ny6t az uj haszn6l6 adatainak megjelol6s6vel 15 napon beli.il ir6sban bejelenteni a

Kdzszolg1ltat6nak. A viitozis bejelent6s6vel egyidejrileg az rij tulajdonos, haszn6l6 6s a

Kdzszolg1ltato k6zritt a k6zszolg6ltat6si szerzodes l6trejdn. Ennek a bejelentesnek a

megt6tel6ig ak1zszolgitltat6si dijat a kor6bbi ingatlanhaszn6l6 koteles megfizetni'

(2) Az ingatlanhaszn6l6 krjteles a kozszolg6ltat6si szerzodes (1) bekezd6s6ben nem

emlitett elemeiben bekovetkezett v6ltoz6st a Kdzszolg6ltat6nak bejelenteni' A

szerz6d6sm6dosit6s a Kozszolgfitat6nill ir6sban vagy az tigyfdlszolg6laton sz6ban

kezdemeny ezheto. A szerzod6sm6dosit6st ir6sba kell foglalni. A v6laszthat6 szabv6nyos

t6rol6ed6nyekre vonatkoz6 szerzoddsm6dosit6ssal egyidejtileg az ingatlanhaszniio kdteles

gondoskodni a t6rol6ed6ny lecser6l6s6rol

5.

A gazdflkod6 szervezetekre vonatkoz6 rendelkez6sek
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szerint, de legal6bb 6vente k6t alkalommal a
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13. $ (l) A gazd6lkod6 szervezetek kdtelesek a keletkezett telepiildsi hullad6kaikat a

lakoss6gi hullad6kokt6l elkiilonitetten gytijteni, 6s a h6ztart6si hulladdkhoz hasonl6 hullad6k
reszet kepezo vegyes hullad6kot kotelezoen a kdzszolg6ltat6nak 6tadni, fiiggetleniil a vegzett
tevekenys6g j elleg6tol

(2) A gazddlkodl szervezetn6l, int6zm6nyekn6l keletkezo teleptil6si hulladdk
osszegytijt6s6r6l, megfelelo mdretri gyrijtoed6ny beszerzeserol, vagy b6rlet6rol 6s

elszillitbsfurSl, a kdzszolgilltat6val kdtdtt szerzodes alapjirn az ingatlanhasznilo koteles

gondoskodni. A gazdalkodS szervezetekndl keletkezo telepiilesi hulladdk lakoss6gi eddnybe,

illetve m6s int6zm6nyekkel illetve lak6kozossdgekkel kciztis ed6nyekben nem helyezhet6 el.

(3) A kcizszolgilltato es a gazdiikod6 szervezet akozszolgdltatris hat6lya al6 tartoz6 hullad6k
tekintet6ben ktlcin szerzoddst is kothet, idedrtve a soron kiviili lomtalanit6st, az elkiilcinitetten
gytij t6tt hullad6k-o sszetevok begyuj tdset.

6.

A kiizszolg iltatSra vonatkoz6 rendelkez6sek

14. $ (1) A kcizszolgiitat6 a rendelet hatiiya al6tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot e

rendeletben foglaltak szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijelolt hullad6kkezelo

ldtesitmdnybe, illetve arurak kezel6s6rol, 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai kornyezetv6delmi
szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.

(2) A lakossilg reszere nyfjtott kozszolg6ltat6s keretdben a kar6csonyi idoszakot kovetoen

az tiritdsi napon a t5rol6eddnyek mell6 kihelyezett, hulladdkkd vilt kar6csonyf6k szervezett
gyrijt6s6rol ds elsz6llit6s6r6l a Kozszolg6ltat6 t6rftdsmentesen gondoskodik.

(3) A lomtalanit6s id6pontj6r6l, valamint tertileti feloszt6s6r6l a k<jzszolgiitat6 honlapj6n

es kozlemdny ritj6n 6rtesiti a lakoss6got.

A gazd6lkodo szervezetek r6sz6re a lomtalanit6st kiilcln megrendel6s alapj6n t6ritds ellen6ben

v egzi a kozszolgiitato.

(4) A Kozszolgiitat6 kriteles a t6rol6ed6nyek kii.irit6s6t kim6letesen, az elvitrhato
gondoss6ggal v6gezn|

(5) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a K<izszolgiitat6 t6ritdsmentesen kdteles kijavitani,
amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l k<ivetkezik be. A Ktizszolg6ltat6nak az ebbol

eredo karbantartftsi munkiik, valamint a javitits idotartam6ra helyettesito t6roloed6nyt kell
biztositania. Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a Kozszolg6ltat6nak, ahasznitlhatatlann6

v6lt t6rol6ed6nyek javitisa,potlitsa, illetve cser6je azirgatlanhaszniiot terheli.

7.

A kiizszolgdltatds dija

15. $ (1) A hullad6ksz6llit6sba bekapcsolt ingatlanhasznii6k a kozszolgiitatislrt diiat
kdtelesek fizetni.
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(2) A kozszolg6ltat6si dij az egysdgnyi dijt6tel es M tirit6si gyakoris6g ifilagszimdnak

szorzata.

(3) Nem tagadhatja meg a kdzszolg6ltatdsi dij megfizet6sdt az, aki a teleptil6si hullad6kkal

kapcsolatos kcitelezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy a kcizszolg6ltat6 sztrmira a
kcizszolg6ltat6st felaj 6nlja, illetve a k6zszolg6ltat6s teljesit6s6re vonatkoz6 rendelkez6sre

tllasifi rgazolja.

(4) Nem tagadhat6 meg a dij fizet6se,ha a Kcizszolg6ltat6t akozszolgiitat6s nyrijt6sdban az

idoj6r6s, vagy m6s, a Ptk. szerinti elh6rithatatlan ok akadiiyozta, 6s a Kozszolgiitato az

akad6ly elh6rul6s6t kcivetoen a leheto legrdvidebb idon beltil p6tolta mulasztds6t.

Elh6rithatatlan oknak minosiil tov6bb6 az is, amikor a Kozszolgiitat6 a t6rol6ed6nyt a

rendszeresitett j 6rmrivdvel tinhib6j 6n kivtil nem tudj a megkozeliteni

8.

A telepii l6s i hullad6k elkiiliinitett gyiij t6se

16. $ (1) A telepi.il6si papir-, tiveg-, mtianyag, f6m- 6s zcildhulladdkot a vegyes hullad6kt6l

elki.il<lnitetten kell gytijteni. Az elkiilcinitetten gyrijtdtt papir-, fdm-, 6s mrianyag hullad6kot

tartalmazo gyuj toe ddnyben zd ldhul ladekot 6 s tive ghull addkot elhelye zni nem lehet.

(2) Az elkiildnitetten gyrijtdtt hullad6kot a kozszolgtitat6 hullad6kgyrijto szigeteken 6s

hullad6kgytijto udvarban veszi 6t.

(3) Az ingatlanhaszniio a z<ildhullad6k komposzt6l6s6r6l elsosorban saj6t ingatlan6n

gondoskodik.

(4) Elhaszn6l6dott gumiabroncsot, lakk- 6s fest6kmaradv6nyt, 6tkez6si olajat, fhradt olajat,

nov6nyv6do szereket, akkumul6tort 6s szirazelemet, mtianyag-, iiveg-, papirhullad6kot,

f6nycsdvet, rzzolirmpdt 6s lomot enged6llyel rendelkezo hulladdkgytijto udvarban lehet

elhelyezni.

9.

ZirS rendelkez6sek

17.$ (1) A rendelet a kihirdet6se napjdn 16p hat6lyba.

(2) A rendelet kihirdetes6rol a helyben szok6sos m6don a jegyzo gondoskodik.

(3) A rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejtileg hatillydt veszti az onkorm6nyzat a

hullad6kgazd6lkod6si feladatokr6l sz6l6 912002.(XII.21.) rendelete 6s annak valamennyi
m6dosit6sa
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Zirad6kz

A rendelet 2016.jrilius 01. napj6n kihirdetdsre keri.ilt.
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