
MHK JogszabQly szolgQltatQs

T6seny Kozs6g Onkorm6nyzataKeviselo-testtiletdnek 7l20l5llY.l. rendelete
A hullad6kgazdiikodhsi kdzszolg6ltatrlsr6l6s a kcizteriiletek tisztiin tart5srir6l

T6seny Kiizs6 g O nko rmiin y zata K6pvisel6-testii I et6nek
7 12015.(lY. 01) rendelete
a hullad6kgazdrilkod{si kiizszolgfltat6srril 6s a kiizteriiletek
tisztrin tartris :i rril

_ l6se-ny _Ktizsdg Onkorm6nyzatdnak K6pviselo-testi.ilete az Alapt<irvdny 32. cikk (2)
bekezd6sdben meghatdrozott jogalkot6i hat6sk<irdben, a hullad6kr6f sz6l6-sz6l6 2OD. Aii
CLXXXV.. t6rv6ny 88. $ (4) bekezd6sdben kapott felhatalmaz6s alapj6n, Magyarorsz6g hetyi
cinkorm6nyzatair6l szol6 2011.6vi CLXXXIX. torvdny 13. g (l) bekezdds 5. ds 19. pontjrlban
m e ghatir ozott fe I adatkcjr6 ben elj rirva a kov etkezo ren d e I etet al kotj a :

1. Altalinos rendelkez6sek

l. $ (1) A rendelet hatblya kiterjed a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV. tv.
2. $ (l) bekezd6s 34. pontj6ban meghat6rozott ingatlan haszn6l6kra, a Ht. (l)
szerinti gazdSlkod6 szervezetekre, 6s kdzszolgilltatora.

(2) A rendelet hat6ly T6seny kozs6g kozigazgatisi reriilet6n vlgzefi
k<izszol griltatiisra, kiiloncisen az alibb i tevdkenys6gekre terj ed k i :

a) a Ht. 2. (i ( I ) bekezd6s 27 . pontjiban meghatiirozott tevdkenys6g v6gz6s6re,
b) az ingatlanon osszegyiijt6tt lomhulladdk - kiv6ve vesz6lyes hullad6k 6s dpitdsi tormel6k - dvente

k6r
alkalommal, a kozszolg6ltat6 6ltal meghatirozott helyen 6s idopontban tort6no gyrijtdsdre 6s

elsziilitirsira,
c) a telepiildsihulladdk Ht. 2. $ (l) bekezd6s 5. pontja szerintit elktilcjnitett gyiijtdsre.
(3) a rendelet hatrilya nem terjed ki a vesz6lyes hullad6kra ds a teleptil6si foiydftony hulladdkra.

2. $ E rendeletben hasznSlt fogalmakra aHt.2. $ (l) bekezd6seaziranyad6.

2. A hullad6kgazdrilkodisi kiizszolgiltatris

3- $ (l) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgriltatilst T6seny kozsdg kozigazgatisi teriiletdn kizrir6lagosan
a D6l-Kom Kft. jogosult elLltni.

(2) Kozszolgriltat6 a kozszolgirltatist az onkormiinyzattal megkdtcitt kcizszolgrlltatrisi szerzod6s
alapj6n l0 6ven keresztiil l6tja el.

(3) Az ingatlanhasznrll6 k<iteles a szervezett k<izszolgdltat6st igdnybe venni.

4.$ (1) A kozszolgrlltat6si szerzod6s tartalmi elemei:
a) a felek megnevez6se 6s azonosft6 adatai,
b) a szerzod6,s tbrgya,
c) a kozszo I gL,ltatis m egkezde sdn ek i dopontj a,
d) a szerziSdott trlrol6 ed6ny tdrfogata, annak azonosft5s6ra vonatkoz6 elofr6sok,
e) az ellen6rl6k meg6llapitSsiinak, szbmli;isnak, a sz6mla kiegyenlitds6nek m6dja,
f) a szerzbdds idobeli hat6,lya.
(2) Sziineteltetheto a kozszolgrlltatris ig6nybev6tele, a bejelent6stol szilmitott legfeljebb I 6v

idotartamra, ha az irrlsbeli kozszolgiltatlsi szerzod6ssel rendelkezo ingatlanhaszn6l6 Ldt napt6ri
h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem haszn6lja, 6s az iiresedds vrirhat6 idotartam6t - legkdsobb a
sziineteltetds megkezdds6t megelozo 8 munkanappal kor6bban - a kcizszolg6ltat6 rdszdre iriisSan, lev6l,
e-mail, vagy fax form6j6ban - bejelenti akozszolgilltat6nak.

(3) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga esetdn a sziineteltet6sre vonatkoz6
sziinetel6s lejirta elott - ir6sban megismdtelheto.

igdnybejelentds - 8 nappal a

(4) A bejelent6sben foglaltak val6siigtartam6t a kdzszolgiitat6 jogosult ellenorizni ds jogszeriitlen
i gdnybevdte le eset6n a szii neteltet6st v i sszavonhatj a.

(5) Ha az ingatlan a sziineteltetdsi idotartam lej6rta elott ijb6l lakott6 v6lik, annak t6nydt a
kozszolgilltat6val legalibb 3 nappal iriisban be kelljelenteni.

(6) A sztineteltetds jogszertitlen ig6nybev6tele eset6n aKlzszolgirltat6 jogosult a sztineteltet6s kezdo
idopontjrlra visszamenoleg a sziineteltetdst megvonni, akozszolgitliatrlsi dijai p6tl6lagosan kisz6mllzni.

(a tov6bbiakban: Ht.)
bekezd6s 15. pontja

hullad6kgazd5lkod6si
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5. $ (1) A hullad6kszrlllitrisi kozszolgiiltat6s ig6nybe v6tele heti I alkalommal kotelezo. Aszervezelt
kozszolgilltat5st ig6nybe vevok szilmdra a szabvSnyos t6rolo eddnyek haszniilata kotelez6. A
trirol6ed?nyt rigy kell kiv6lasztani, hogy ar6nyos legyen a keletkez6 hullad6k mennyis6g6vel, de

minimum 70 liter t6rol6 kapacit6s rendelkez6sre 6lljon ingatlanonk6nt.
(2) A t5rol6ed6nyek beszerz6s6rol az ingatlanhaszniil6 koteles gondoskodni. Amennyiben a

t6roi6ed6ny nem elegendo a hetente egyszeri sz5ll(tris mellett felgyiilemlett hullad6k mennyis6g6nek, az

ingatlanhaizn6l6 koieles saj6t kcilts6gdn a kozszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett zs6kot v6s5rolni, 6s a

hullad6kot abban kihelyezni. A kozszolg6ltat6 csak az f.ltala rendszeresitett zs5kban elhelyezett

hullad6k elszrlllit6s6t v5llalja. A zsbk 6ra tartalmazza a hullad6k elsz6llit5sSnak, kezel6s6nek,

6rtalmatlan (t6s6n ak kolts6g6t.

6. $ (l) A kozszolgilltato alomhulladek gyiijt6s6rSl 6s elsz6llit6sir6l6vente legfeljebb k6t alkalommal

akozszolgirltat5s keret6ben - kiilon dij felsz6mit6sa n6lkiil - gondoskodik.

(2) Aiozszolg6ltat6s keretdben kizbr6lag a lakoss6gnfi ahhztart6sban k6pzodott, de a szabv6nyos

gyrijt6eddnyben il nem helyezheto nagydarabos, lomhullad6kot szrillitja el a Kdzszol g|ltat6-
(3) A lomtalanitSs keret6ben kozteriiletre nem helyezheto ki:
a) 6pitdsi 6s bont6si hullad6k,
b) veszdlyes hulladek,
c) elki.il6 nitetten gyfijtheto papir, mrianyag-6s f6m hul lad 6k,

d) kerti biohullad6k.

3. Az ingatlanhasznil6kra vonatkoz6 rendelkez6sek

7.$ (t) A telepiil6si hullad6kot a szSllit6si napokon reggel 6 6rbigazingatlanbejirata elotti j6rdrin,

uugy"u'kupu kozel6ben kell elhelyezni. Az ing t6rol6ed6nyben a hullad6kot tomorit6s

nei[ut rhgy helyezheti el, hogy annak fedelc valamint a hulladdkszfilitits sor6n a

rcOzszd{iltat6 alkalmazottaiiik eg6szs6g6t ne v ,,a, z g6pi i.irit6st ne akadalyozza. A

trirol6edEnyeket bekeritett ingatlan&n6l i kerit6sen beliil kell trirolni, azokat csak a sz6llitSs napj6n

lehet kozterii letre kitenni.
(2) A t6rol6ed6nyben nem szabad olyan anyagot elhelyezni, ami vesz6lyeztetheti a

hullad6kszrillit6ssal fogtalt<oz6 alkalmazott eg6szs6 ;61. Ilyen kiilonosen: forr6 hamu, mar6 anyag, 5llati

hulla, gyil6kony, vagy robban6 ar.yag,
(3) Xmennyiten 

"a Kozszolg5ltat6 tja, hogy a (2) bekezd6sben megjelolt

unyagot helyeztek el a trirol6edZnyben, tagadni. A kozszolg6ltat6 ilyenkor az ok

felttintet6 s6v e I ertes iti az i n gatlanh asznii 6t.
(4) A t6rol6eddnyeket s]ztks6g szerint, de legalibb ki kell tisztitani 6s

fertotleniteni. Az ingatlanhaszn6l; kdteles a t6rol6ed6ny s6t lehetov6 tenni. A

gyrijt6s alkalm6val szennyezett kozteriilet tisztit6s6r6l a Ko: doskodni'
"'(i) lrelhaszn6l6dott tirol6ed6ny p6tl5s6r6l a mindenkori ingatlanhaszniil6 koteles gondoskodni.

iel X, ingatlanhaszn6l6 szemdtyehn 6s az alkalmazott t6rol6ed6ny m6retdben bekovetkezett

v6itoz6st a Iiozszolg6ltat6nak 15 napon beli.il ir6sban be kell jelenteni. A v6ltozris bejelent6s6nek

elmulaszt6sa esetdn a'bejelent6s megtort6nt6t koveto h6nap 1. napj6ig akozszolgitltat6si dijat a korrlbbi

ingatlanhaszn6l6 kciteles megfizetni.

4. A ktizszolgiltat6ra vonatkoz6 rendelkez6sek

g. 
S (1) a l6tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot e rendeletben

foglaitak r rillitani a kijelolt hullad6klerak6 telepre, 6s annak

5rtilmatla ai i szab6lyok szerint gondoskodni'

(2) A lomtalanit6s idopontj516l aKozszolgdltat6 kcizlem6ny [tj6n 6rtesiti a lakoss6got.

ili n kozszolg6ltat6 korcles a t6rol6eJ6nyek kiiirit6s6t kim6letesen, az elvrirhat6 gondossriggal

,ig"rni. A t6rol-l6eddnyben okozott krlrokai a Kozszolg6ltat6 teritdsmentesen koteles kijavitani,

am"ennyiben a krlrokoz6i neki felr6hat6 okb6l kovetkezik be. A javitSs idotartamilra helyettesito ed6nyt

kell biztosftania.
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5. A ktizszolga{ltatdsi dij

9. $ A hulladdkkezeldsi kozszolgiitat6si dijat a Magyar Energetikai Hivatal javaslat6nak
figyelembev6tel6vel a miniszter rendeletben 6llapitja meg.

6. A telepiil6si sziLird hullad6k elkiiliinitett gyiijt6se

10. $ (l) A telepiil6si hulladdk elkiil<lnitetten is gyrijtheto. Az elktilcinitett gyrijt6s kiterjed a
termdszetes szem6ly ingatlanhasznii6 hintartisihan keletkezS telepiildsi hullad6k ieszet
kepezl elki.ikinitetten gyrij tott :

a) f6m,
b) mtianyag,
c) papfr,
d) iiveg
gyrijt6s6re 6s kezel6s6re.
(2) Af elkillcinitetten gyrijtott hullad6k hulladdkgyrijto pontra sziilithat6, 6s ott kiilcin

gyrij toed6nyben elhely ezheto.

7. Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tiszt{n tart{sa

11. $ (1) A kcizs6g teriilet6n l6vo ingatlanok tiszt6n tart6s6r6l az ingatlanok tulajdonosai,
tdnyleges-.haszn6l6_i kcitelesek gondoskodni, tov6bb6 kdteless6giik, hogy ingbtlanukat
me gmtivelj dk, rendben tart s6k, gyomt6 l, gaztol me gti s ztitstlk.

(2) Az onkorm6nyzati tulajdonri krizteriiletek szeivezett, rendszeres tiszt6n tart6s6r6l,
portalanit6s6r6l, riltal6nos jellegti takaritiisdr6l, sikoss6g-mentesit6s6rol, a szllird burkolatri
utak tiszt6n tart6s6r6l, szemdtt6rol6k kihelyezeser6l, tiritdsdrol az cinkormlnyzat a K<iz6s

dik.
(3) szem6lyisdggel nem rendelkezo egydb szervezetek

eten keletkezett szennyezod6s megsziintet6se, a
r6lv feladata.

tizleti tev6kenysdgbol sz6rm azlk-e.
Ez a kdtelezettsdg kiterjed a h6eltakarit6ssal, a sikoss6g megsztintet6sdvel kapcsolatos

feladatokra is.
(6) 4 tdnyleges nu*l4lg kciteless6ge a jitrda mellett ndvo gaz kiirt6sa, a jird,fra kinyril6 6gak

6s bokrok megfelelo nyes6se.
(7) Qngs- esotol, j6glo!, h6t61 sikoss6 viit jirdat a sziiks6ghez k6pest naponk6nt tobbsz<ir fel

kell hinteni. A felhintdsre bom16, szerves anyagot nem tartalmazo siorcanyagot (homok,
hamu, ftirdszpor, k6porliszt) kell hasznrilni.

E c6lra ttizel6s ut6n visszamaradt darabos, s6rtil6st okoz6 anyagot hasznrllni nem szabad.
A Y6r6anyag beszerzeserol atisztin tart6sra kdtelezettnek kelfgondoskodni.

(8) 4 j6rda 6s akdzit sikoss6g-mentesit6set atisztintartisrakdtelezeltnek fgy kell elvdgezni,
hogy abb6l ne

szdrmazzon baleset.

12. $ (1) A ktjzteriileten levo 6rkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k,dtereszek tisztin tart6:sa, a
csapaddkviz akadiiytalan elfoly6siinak biztosit6sa - az ingatlan elotti szakaszra terjedoen -

(2) J6rmribgh.ajtO! 6lereszeinek dpitdse, j6karban 6s tisztiin tart6sa minden esetben az ingatlan
haszniioj 6nak, il I etve tul aj dono s6nak kotele s sd ge.
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(3) A csapad6kelvezeto 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugul6s vagy rong6l6d6s okozirsttra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt,

tormeldket, tiz- 6s robban6svesz6lyes anyagot) a csapad6kviz-elvezeto 6rokba sz6rni,
beleonteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

13. $ (1) Epit6si tertileten 6s az 6pitkezeskozvetlen kdrny6ken (az 6pitkezes elotti tertileten) az
6pit6st vegzo kivitelezonek (illetve az ingatlan haszndl6j6nak, tulajdonos6nak) kell
biaositani a tisztas6got.

(2) Beruh6z6sok esetdn a birtokbav6teltol a kivitelez6s megkezddsd\g a beruhSz6nak
(bonyolit6nak), ezt kovetoen a kivitelez6s befejez6s6ig a kivitelez6nek kell gondoskodni
az 6,ltala elfoglalt tertilet tisilirn tart6s6r6l.

(3) Epit6sndl, bontiisnti vagy tatarozdsnitl a munk6latokat rigy kell vegezni, az 6pit6si ds

bont6si anyagokat, a ki6sott ftildet rigy k:ll t6rolni, hogy por 6s egy6b szennyezodds ne

keletkezzen.
(4) vegzese sor6n dpit6si tormel6k,

an, legk6sobb a munka befejezds6tol
vagy szemdlynek el kell sziilitani,

illetve hullad6kanyag
sz6mitott 48 6r6n beltil

6s a kozteri.iletet helyre
kell 6llitani, illet6leg meg kell tisztitani.(5) - 

*?H3,'.il ?, "*L:i3iil};#'?l"hHa1i:E
en enged6ly es, de csak olyan anyagot szabad

t6rolni, amely kdzegdszs6giigyi szempontb6l vesz6lytelen.
(6) Tilos kozritra, ritpad[ara salaliot, 6pit6si tcirmeldket, illetve szemetet sz6llitani 6s helyezni!

14. $ (l) K<izteri.ileten szennyezo anyagot csak olyan m6don szabad sziilitani,_ hogy a

izaiUtasUOt semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletkezzen. Ha a sz6llit6s kcizben a
tertilet szerrtyezodn6k, a szennyezod6s el6iddzoje kdteles azt eltixolitani 6s a tov6bbi

yoza
(Z) -fel- 

koztertilet szewrypzodik, a szennyez6d6s
agy I 6n nyomban meg kell tisztitani.

15. mosni, olajcser6t
ohinhoz tartoz6
letre ne kertiljon.

(2 tani, azon Parkol
tilos!

n csak az e c6lra rendszeresitett helyen szabad

az ket, 6lof6kat b5rmilyen felirattal megrong6lni. A
ko a tulajdonos 24 orin beltil koteles saj6t kcilts6gdn

elt6volitani.

16. $ (1) Szemetet, hullad6kot csak az an:a a c6lra rendszeresitett 6s fel6llitott szem6ttart6ba

lehet elhelyezni.
(2) ezett felszerel6

I gondoskodni.
(3) amelY a kdrnY

vagy 6losdiek r6szere t6ptalajt
elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.

(4) kapciolatos kdaisztas6gi feladatokr6l kiilon rendelet rendelkezik.

dektalanul az iilati hulladdk megsemmisito
h - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a

p

17. $ (1) V6llalkoz6i tev6kenys6g elliltdsithoz, magangazd6lkod6shoz sziiks6ges g6pek,
j6rmrivek t6rol6sa kozteriileten tilos !

(2) Alkalmi jelleggel igenybe vett kciztertilet 6s az azt kori.ilvevo l0 meteres teri.ilets6v tiszt6n
tarrisa iz all<almi haszn6l6 koteless6ge. Az 6rusit6sb6l keletkezo hulladek gytijt6sdre
zdrhato ed6nyt kell kihelyezni 6s azt sai6t kcilts6gen elsz6llitani.
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18. $ (1) Az epiilet tulajdonosa gondoskodik arr6l, hogy az 6piilet tetozeterol az esoviz, h616 a
jitr ditr a ne csoro gj on.

(2) A telepiilds tertiletdn l6vo tavakba, holt6gakba, 6lo vizfolySsokba, belvizelvezeto 6rkokba
tisztitatlan szennyvizet, tr6gyalevet levezetni, partjait szem6t vagy egydb hulladdk
lerak6s6val beszennyezni tilos!

19. S (1) A j6rdrir6l letakaritott jeget, havat a kozrit 6s a j6rda kozott rigy kell elhelyezni, hogy
se a gyalogos, se a g6pj6rmti forgalmat ne akadiiyozza.

(2) Tilos az osszerakott h6 elhelyez6se:
- a gyalogos kozleked6si ftvonalon,
- az ttkeres ztezodesben,
- az fttorkolatban,
- a kapubej 6rat ele, annak sz6less6gdben,
- a tcimegkdzlekeddsre szolg6l6 j5'-rmri meg6116hely6n6l, a j6rmu meg6ll6helye 6s a jdtda

k6,ziitt,
- akozizemi, szolg6ltat6si, felszerel6si t6rgyon 6s annak kdz6rdekti l6tesitmdnyein.

(3) A jerd6r6l a havat h6es6s utdn azonnal el kell takaritani.

8. Avar 6s kerti hullad6k 6get6se

20. $ (l) Az 6gestds sor6n a helyben (telken beliil, illetve azazthatirol6 kozteriileten keletkezett avar,

kerti hullad6k semmisithet6 meg.
(2) A kerti hullad6kkal egyiitt kommun6lis 6s ipari eredetii hullad6k, vagy veszdlyes hullad6k

(mrianyag, gumi, vegyszer, fest6k, illetve ezek marad6kai) nem 6getheto.

(3) L6bon 6l16 nov6nyzet,tarl6 6get6se tilos.

21. $ (1) Avar 6s kerti hullad6k nyiltt6ri 6get6se csak februSr 01. ds 6prilis 30, valamint szeptember

15.6s november 30. kozotti idoszakban, minden h6t szerdai napj6n,06-16 6ra kozott enged6lyezett.

Tilos az 6get6s vas6r-6s i.innepnapokon.
(2) Avar 6s kerti hullad6k nem 6getheto ttizgyfijt6si tilalom idotartama alau.
(l) ,*art 6s kerti hullad6kot csak a kialakitott tizrak6 helyen 6s telken beltil szabad 6getni, rigy hogy

az az emberi eg6szs6get 6s a kornyezetet ne kiirosftsa.
Attzrako helyet e[tilettOl 6s egy6b 6ghet6 anyagt6l olyan t6vols6gra kell helyezni, hogy arra veszelyt

ne jelentsen.

i4) Koztertileten avar 6s kerti hullad6k 6get6se csak az onkorm6nyzat szervezds6ben, illetve

en ged6ly6vel v6gezheto.
(Sl n 6getdst-sz6lcsendes idoben, kelloen szilraz avar, kerti hullad6k eset6ben szabad vdgezni, az

dget6s sorin az iiltal6nos tiizv6delmi szab6lyokat be kell tartani.

(6) Az6get6s folyamat6nak gyorsit5srlra 6gheto folyadek nem alkalmazhat6.

il1 A, tiuAudban a fizet oietleni.il hagyni nem szabad, 6s veszdly eset6n a tizet azonnal el kell

oltani. Az 6get6s helyszin6n olyan eszkozoket 6s felszerel6seket kell k6szenl6tben tartani, amelyekkel a

tfiz terjed6se megakad6lyozhat6, illetve a tfiz elolthat6.
(8) Az dgetes- vdgdn meg ketl gyozodni arr6l, hogy a tiiz elhamvadt, 6s gondoskodni kell a

vissiamaradi parivs,lagy hamu belocsol5siir6l, vagy foldr6teggel tort6no lefed6s6rol.

9. Zir6 rendelkez6sek

22. $ (l) is 10 -6n.l6P hat6lYba-
(2) A ie I egyidejuieg haialyat veszti a 912004.(X.04.) rendelet a

nuttlOeU<e es a telepult s k6aisztasdg6r6l

T6seny, 2015. m6rcius 30.

D6vodi D6ra
polg6rmester

Tak6csn6 Jauk Ibolya
jegyzo

516 2018. 05. 09. I l:00
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A rendeletet a k6pviselo-testi.ilet 2015. m6rcius 30 -6n tartott iil6s6n fogadta el.

A rendeletet kihirdettem:

2015.6prilis 01. dr. Hederics Istviin
aljegyzo

20 I 8. 05. 09. I 1:00
6t6


