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T6trijfalu k6zs6g k6pvisel6-testiilet6nek 2/2018. (IL 20.) iinkormdnlzati rendelete

a teleptl6si hullad6kgazddlkodds16l

T6trijfalu K6zs6g Onkormdnyzata K6pvisel6 - testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. €vi
CLXXXV. t<irv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazris alapj6n, a Magyarorszig helyi
tinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontjdban
meghatarozott feladatkdr6ben elj6rva a k<ivetkez6ket rendeli el:

A rendelet hatdlya
l.s

( 1 ) A rendelet hatrilya T6tujfalu Kdzsbgkdzigazgatilsi teriilet6n a hullad6kgazdilkodasi
k6zszolg6ltat6ra 6s a k6zszolg6ltattlst ig6nybe vev6 ingatlanhasmil6kra terjed ki.

(2) A rendelet hatdlya nem tojed ki a kdzeriileten szervezett rendezv6ny sorrin keletkezett
hulladdk trirolas i,;ra, szAllititsi\ra, arr6l a rendezv6ny szervez6je k6teles gondoskodni.

A kiizszolgdltat6s tartalma
2.S

(1) Az 6nkormrinyz atkdzigazgatisi teriilet6n - a Kaposmenti Hullad6kgazd6lkod6si
dnkormrinyzati Trirsul6s 6,ltal megkiitittt kdzszolg6ltatrisi szerz6d6s alapjrin - a hullad6k
begyfijt6set, szallitilsil\ a hullad6k kezel6s6t, artalmatlaniteset 6s a hullad6klerak6
iizemeltet6set a D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolg6ltat6 Nonprofit Korlatolt Felel6ss6gfi

T6rsas6g sz6khelye: 7632 PEcs, Sikl6si rit 52. (a tovabbiakban: k6zszolg6ltat6) v6gzi.

(2) A hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatAs tartalm6ban

a) az ingatlanhaszneb il1ala kdzszolgdltat6 sz6llit6eszk6zeihez rendszeresitett
gSijt6ed6nyben, vagy a rendeletben megiel6lt egy6b m6don az ingatlanon gyfijtdtt 6s a

k6zszolg6ltat6 rendelkezesdre bocs6tott telepi.il6si hullad6k begyfjt6s6re 6s rendszeres, vagy
alkalmi elszrillit6srira;

b) az ingatlanon dsszegyrijtdtt lomhullad6k 6vente egyszer - a k6 zszolgiltat| altal
meghatrirozott idripontban 6s helyen - t6rt6n6 gyfijt6sre 6s a kdzszolgriltat6 6ltali
els26llitiisAra;

c) az ingatlanon elkiildnitetten gytijt6tt hullad6k begyujt6s6re 6s rendszeres elszSllitrisrira;

d) az ingatlanon 6sszegyiijtdtt zdldhullad6k rendszeres elsz llititsitra;

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gytijt6tt, begyiijtdtt 6s elszdllitott hullad6k
elhelyez6s6re, kezel6sere 6s rirtalmatlanitrisira terjed ki.

A kiizszolgdltatis elldtfsnak rendje 6s m6dja
3.$

(1) A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ig6nybev6te16ve1 az ingatlanhaszn6l6 6s a

k6zszolg6ltat6 k6zdtt a Ptk. kdzszolg6ltatdsi szerz6d6sekre vonatkoz6 szab6lyai szerinti



szerz6d6ses jogviszony j6n l6tre. A jogviszonyt term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
eset6ben akdzszolgiltat{s ig6nybev6tel6nek t6nye, ig6nybev6telre kdtelezett gazdas6gi
tirsas6g eset6ben a k6zszolg6ltat6val megkdtiitt szerz6d6s alapozza meg.

(2) Ak6zszolgiltatas teljesit6s6nek felt6teleiben bekdvetkez6 v6ltoz6sokr6l a k6zszolg6ltat6
az iginybe vev6t ir6sban kdteles 6rtesiteni vagy helyben szok6sos m6don felhivds ritj6n
tij6koztatni.

Veryes 6s elkiil6nitetten ryiijt6tt hullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek
4.S

(1) Az ingatlanhaszn6l6 a telepiil6si vegyes hulladdkot a mell6kletben szerepl6 szabvrlnyos,
az ingatlanhasznil6n6l keletkez6 hullad6kmennyis6gnek megfelel6 m6rett gyfijt6ed6nyben

cyiijti.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 a teleptil6si vegyes hullad6k gyiijt6sere szolgSl6 gytijt<ied6ny
iirtartalmit a heztart6s6ban keletkez6 hullad6k becsiilt mennyis6g6nek figyelembe v6tel6vel a
rendelet mell6klet6ben felsorolt ed6nym6retek k6ziil viilaszthatja ki.

(3) Az (1) bekezd6sben szerepl6 gyujt6ed6nyen kiviil az ingatlanhaszniil6 a telepiil6si papir,
mrianyag 6s f6m hullad6kot a telepiil6si vegyes hullad6kt6l elkiildnitetten gytjti az ene c6lra
rendszeresitett, az ingatlanhaszndl6n6l keletkez6 hullad6kmennyis6grrek megfelelS m6retri
120 literes vagy 1100 literes, szabv6ayos k6k szinii gyfijt<ied6nyben.

(a) A gyiijt<ied6ny beszerz6se, elhaszn6l6dds miatti javit6sa, p6tl6sa az ingatlanhasznril6
k6telezettsege. A lakossdgi 6s gazd6lkod6 szewezeti gyujt6ed6ny lehet sajdt tulajdont, vagy a
kdzszo196ltat6t6l b6relt.

(5) A gyiijt6eddny kdzteriiletre csak zrtu't fed6llel helyezhet6 ki. A hullad6kot a
gyiijt6ed6nyben tgy kell elhelyezni, hogy az, az ed6ny mozgatdsakor 6s iirit6sekor ne
sz6r6djon, valamint a g6pi irit6st ne akadiiyozza.

(6) A kihelyezett gyiijt6ed6ny nem akadiiyozhatja a jrirmii 6s gyalogos forgalmat 6s
elhelyez6se egy6bk6nt sem jrirhat baleset vagy karokoz6s vesz6ly6nek el6id6z6s6vel. Az
ingatlanhaszn6l6 az ingallanAn tflrolt gytijt6ed6nyt rigy helyezi el, hogy ahhoz 6llatok vag5r
illet6ktelen szem6lyek ne f$enek hozz6.

s.s

(l) Az ingatlanhaszn6l6 a gyiijt6ed6nyt a ktiztertiletre csak a begyiijt6st megeldz6 napon
18.00 6ra utrin, a begyiijtds napj6n 6.00 6r6ig helyezheti ki. A kdzszolgdltat6 hullad6kgyiijt6
ed6nyek iirit6s6t a begyr.ijt6si napokon reggel hat 6s este hrisz 6 rakdzdt v6gzi. A begytijt6s
napj6t a kdzszolgdltat6 6llapitja meg. A tulajdonos kdtelezettsege a hullad6k elsz{llitris6nak
napjin, az elsz6llit6st k6vet6en a gyiijt6ed6ny trlrol6si helyre tdrtdn6 visszahelyez6se.

(2) Belteriileten a vegyes hullad6kot a k6zszolgSltat6 heti egy, az elkiildnitetten gyr.ijt6tt
hullad6kot k6thetente egy alkalommal szdllitja el. Kiilteriileten a szolgriltat6s ig6nybev6tele
nem kdtelez6, az esetenk6nt megrendelt hullad6ksz6llit6s gyakoris6g6t a szerz6d6 felek
hatSrozzitk meg. A kdzszolgdltat6 az ingatlanhaszn A16 szirnfua a targyevet meg e1626 €v



utols6 napjdig t6rit6smentesen gyiijtesi naptert biztosit, amely tartalm azzz abegyiijtendo
hullad6k fajt6j6t 6s a begyiijt6s id6pontj6t.

(3) Az ingatlanhasznri,l6 a telepiil6si iiveg hullad6kot elkiilSnitetten gfjti 6s a
hullad6kgyiij t6 szigeten helyezi el.

(4) Az ingatlanhasntill6 az elkiildnitetten gyiijtiitt telepiil6si papir, miianyag, fem 6s iiveg
hullad6kot a hullad6kgytijt6 udvarban t6rit6smentesen leadhatja.

(5) A k6zszolgdltat6 a h6ztarLisi hulladekot k6teles a gyiijtried6nybe elhelyezhet6
mennyis6gen feliil is korl6tlan mennyis6gben elsz6llitani, ha a kdzszolg6ltat6 6ltal
rendszeresitett, a k6zszolg6ltat6n6l megv6s6rolt miianyag zs6kban van elhelyezve a regisztr6lt
gyijt<ied6ny mellett.

26ldhullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek
6.$

(1) Az ingatlanhaszn6l6 a zdldhullad6k komposzt6l6sar6l els6sorban saj6t ingatlan6n
gondoskodik.

(2) A nan komposztrilt zdldhulladdkot az ingatlanhaszn6l6 a glnijt6si napt6rban megadott

z6ldhullad6k-sz6llit6si napot megel6zien legfeljebb 15 napon kereszttil elkiildnitetten gyujti
6s a kdzszolgdltat6 r6sz6re 6tadja.

(3) A (2) bekezddsben meghatrirozott id6tartamon kiviil az ingatlanhasznil6 a nem

komposzt6lt zdldhullad6kot a telepiil6si vegyes hullad6k celjrira szolg6l6 gyiijt6ed6nyben

Cyujti.

(4) A zdldhullad6kot a kdzszolg6ltat6 az alapszolg6ltatris r6szek6nt sz6llitja el a gyujt6si

naptdrban meghatiirozott napon, az ingatlanhaszn6l6 el6zetes igenybejelent6se alapjrin.

(5) A zildhullad6kot az ingatlanhasm6l6 ep 6s z6rt foliazs6Lkban, vagy kdtegelve helyezheti

ki.

Ery6b hullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek
7.S

( I ) Elhaszn6l6dott gumiabroncsot, lakk- 6s fest6kmaradv6nyt , ltkezbsi olajat, fdradt olajat,

n6v6nyv6d6 szereket, akkumul6tort 6s szilrazelemet, miianyag-, iiveg-, papirhullad6kot,

fenycs6vet, izzblimpAt 6s lomot a barcsi hullad6kgyiijt6 udvarban lehet (term6szetes szem6ly

ingatlanhaszn6l6 6ltal t6rten6 beszallitris eset6n teritesmentesen) elhelyezni.

(2) Az (1) bekezd6s szerinti hullad6k elhelyez5s5t aklzszolgSltat6 a lakoss6g r6sz6re a

honlapjin kdzzltett dijazis szerint biaositj a.

(3) A k6zszolg6ltat6 haszniilhatatlann6 v6lt, nagyobb mdretii hfztartasi felszerel6si t6rgy,

bftor 6s egy6b feleslegess6 vdlt ing6s6g elsz6llit6s6ra 6vente egy alkalommal lomtalanitisi



akciit szervez, a gyfljt6s hely6r6l, idripondar6l, a helyben szokesos m6don a lakossrigot
tAjikoztatja.

A kiizszolgdltatis sziinetel6se
8.S

(l) Sziineteltethet6 a kdzszolgriltatris ig6nybev6tele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legalibb 60 napig senki sem tart6zkodik es emiatt hullad6k sern keletkezik.

(2) A sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nyt legal6bb 30 nappal megel6z6en az ingatlan
tulajdonosa, haszn6l6ja inisban bejelenti aklzsmlgiltatinak, aki azt nyilv6ntartrisba veszi 6s
az igdnyl a kezdti napot k6vet6 sz6llit6st6l 6rv6nyesiti. A sziineteltet6s csak teljes h6napra
6rv6nyesithet6.

(3) A sziinetel6s felt6teleiben valtozls kdvetkezik be, az ingatlan tulajdonosa, haszniioja ezl
a kdzszolgiltat6 r6sz6re halad6ktalanul, irrlsban kdteles bejelenteni.

A kiizszol96ltatri hullad6kgazddlkoddsi kiizszolgdltatr[ssal
kapcsolatos ktitelezetts6gei 6s jogai

e.$

(l) A k6zszolg6ltat6 k6telessege akdzszolgfiltat s ig6nybev6tel6re k6teles, vagy azt ig6nybe
vev6 ingatlanhasznel6kt6l akiSzszolgiitati sz6llit6eszkdz6hez rendszeresitett, valamint az
egy6b gSnij t6ed6nyben

a) a telepiil6si hullad6k rendszeres begyfljt6se 6s elsz6llitrisa,
b) ingatlanon 6sszegyiijtiitt 6s a ktizszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott lomhullad6k 6vente

egyszer - ak'zszolgdltat' 6ltal meg)'ntinozott id6pontban 6s helyen - t6rt6n6 begnijtese 6s
elszillitrisa,

c) a begytijt6tt 6s elszillitott telepiil6si hullad6k kezel6se, hasznositalsra t6rtdn6 6tad6sa,
iirtalmatlanitrisa 6s elhelyez6se,

d) a meghirdetett sz6llitdsi napon elmaradt hullad6ksz6llit6s 4g 6r6n beliili p6tl6sa.

(2) A kdzszolg{ltat6 k6teles a glnijt6ed6ny kiiirit6s6t kim6letesen, az elv6rhat6
gondoss6ggal v'gezni. A gyujt6ed6nyben okozott k6rt a k6zszolgdltat6 tdrit6smentesen
k6teles kijavitani, ha a k6rokozis neki felr6hat6 okb6l k6vetkezett be. A kdzszolgdltat6
kdteles az ebb6l ered6 javit6s id6tartamara helyettesit6 gyujt6eddnyt biztositani, i
javithatatlan ed6n1't t6rit6smentesen p6tolni.

(3) A k6zszolg6ltat6 kdteles nyilvdntartrist vezetni aklzszolgriltat6st ig6nybe vev6kr6l, a
bevont ingatlanokr6l, a kdzszolgiltat6s sztineteltet6ser6l.

10.$

(1) A k6zszolg6ltat6 jogosult a hullad6k elszellitriset megtagadni, ha
a) megrillapitja, hogy a gyfjtSed6nyben kihelyezett hullad6k az iirit6s, vagy a sz6llitris sor6n

a szillitist v€gzi5 szern6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6ben, tov6bb6 a begytijt6
j6rmriben vagy berendez6s6ben k6rt okozhat, vagy a hasznositris, illetve kezelds soiri,n
vesz6lyeztetheti a kdrnyezetet,



b) ha a kihelyezett gyiijt6ed6ny m6rgez6, robban6, foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan
anyagot tartalmu, amely a telepiil6si hullad6kkal egyttt nem gyujthet6, nem szdllithat6, nem
ri,rtalmatlanithat6, 6s nem min6siil teleptil6si hullad6knak.

(2) Akdzszolgiltat6 a nyilvrintart6sa vezet6s6hez jogosult kezelni az ingatlanhaszn6l6
term6szetes szem6lyi adatait 6s lakcim6t.

Az ingatlanhaszndl6 kiitelezetts6gei 6s jogai
11.S

(l) Az ingatlanhaszndl6 k6teles az ingatlan6n keletkez6 vagy birtok6ba keriilt teleptil6si
hullad6kot az e rendeletben meghatrirozott m6don vagy helyen gyiijteni, tov6bb6
hasmosit6srir6l vagy iirtalmatlanit6sr6l gondoskodni. E k6telezetts6g teljesit6se sor6n az
ingatlanhasznril6 kdteles:

a) t6rekedni arra, hogJ az ingatlaniin keletkez6 hullad6k mennyis6g6t a lehet6 legkisebb
m6rt6krire szoritsa,

b) a telepiil6si hullad6kot - kiil6n6s tekintettel a hullad6k tov6bbi kezel6ssre - az
elszallitrisra val6 6tv6telig gyiijteni, trirolni, ermek sor5.n megfelel6 gondoss;ggal eljrirni annak
erdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6gdt 6s j6 kiiz6rzet6t ne
vesz6lyeztesse, a term6szetes 6s epitett k6myezetet ne szennyezze, a niSvfirry - 6s 6llatvil6got
ne krirositsa, a kdzrendet 6s a kdzbiztons6got ne zavarja,

c) az ingatlanri.n keletkez6 teleptl6si hullad6k kezel6s6re az 6nkormrinyzat 6ltal szervezett
k6zszolgSltatast ig6nybe venni, 6s a hullad6kot a begytijt6sre e rendeletben feljogositott
kdzszolgfl tat6nak 6tadni.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 kiiteles gondoskodni a gyujt6ed6ny tisztrintartrisrir6l, legaldbb
6vente k6t alkalommal a fert6tlenit6senil, rendeltet6sszeni haszn6latar6l 6s kiimyezet6nek
tisaantartasar6l.

(3) Ha a gyrijt6ed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeznek el, amely az ed6nyben
6sszet6m6rdd6tt vagy befagyott, vagy az edlnyben l6v6 hullad6kot rigy 6sszepr6selt6k, hogy
emiatt az ed6nyt nem lehet kiiiriteni, az ingatlanhasznAli akizszolgriltat6 felhivrisiira kdteles
az ed6nyt iirithet6v6, 6s haszn6lhat6v6 tenni.

(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhaszn6l6 szem6ly6ben v6ltozis tdrt6nik vagy egy6b
ok folyt6n a kdzszolg6ltatas ig6nybev6tel6re k6telezette v6lik, kdteles e^ a tenyl a

keletkez6s6t k6vet6en haladektalanul a k6zszolg6ltat6 r6sz6re ir6sban bejelenteni.

(5) Az ingatlanhasznril6 k6teles akdzszolgltat6 nyilvAntart6s6nak vezetls5hez sziiks6ges
term6szetes szem6lyazonosit6 adatainak 6s lakcim6nek k6zszolgiiltat6 fel6 val6 kdzl6s6re.

12.s

(l) Az ingatlanhaszn6l6 jogosult e rendelet rendelkez6sei szerint akdzszolgiitatAst ig6nybe
venni, annak felt6teleiben tdrt6n<i v6ltozdsr6l a v6ltozrist megel<iz6en 6rtesiilni.



(2) Az ingatlanhaszn6l6 joga, hogy a h6aart6s6ban keletkez6 hullad6kmennyis6g
figyelernbe v6tel6vel e rendelet mell6klet6ben szerepl6 tipused6nyek k6ziil az 6ltala hasmdlni
kivrintat kivrllassza.

(3) Az ingatlanhasznil6 jogosult a kdzszolg6ltat6 nyilvAntartds6ban szerepl<i adatair6l
informaci6t k6mi.

A kSzszolg6ltatrisi dij fizet6s6nek rendje
13.S

(1) A kiizszolg6ltat6si dij egytdnyezds.

(2) Az d*ormfunyzat 1007o k6zszolg6ltatisi dijkedvezrn6nyt biztosit a telepiil6sen a
dijfi zet6sre kdtelezett magiinszem6ly ingatlanhasznril6knak.

(3) A dijkedvezrn6nyben r6szesitettekr6l k6zszolg6ltatesi dijet a Koordin6l6 Szerv
dijkedvezm6nyre vonatkoz6 sziml|ja alapjin az Onkorm6nyzat fizeti meg havonta.

Adatszolgiltatisi 6s nyilvintartisi k6telezetts69
14.S

(l) Az adatkezel6s c6lja a kdzszolg6ltatissal iisszefiigg<ien az ingatlanhaszn6l6 szem6ly6nek
meg6llapittls6ho z, az igyf6lszolg6lati feladatok ell6t6s6hoz, a k6zszolg6ltat6si dij
beszed6s6hez, a heEal6k behajtiisiihoz sziiks6ges 6s arra alkalmas adatbazis l6trehoziisa 6s
mrikddtet6se, valamint a kdzszolghltatfis k6telez6 ig6nybev6tel6nek sziinetel6se eset6n annak
nyilvdntart6sa.

(2) Az ingatlannal rendelkez6, vagy azt brirmilyen mrls jogcimen hasm6l6 gazdrilkod6
szervezet k6teles eleget tenni a hullad6kkal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6g6nek.

(3) A kiizszolg6ltat6st ig6nybe vev6 ingatlanhaszn6l6k nyilvSntart6s6r6l a k6zszolg6ltat6
gondoskodik, ennek keret6ben megteremti 6s fenntartja az adatkezel6s szem6lyi 6s t6rgyi
felt6teleit, gondoskodik az adatok biztons6gri.Lr6l, meghatriro zza Mokat az eljirisi szabrilyokat,
amelyek az adat - 6s titokv6delmi szab6lyok 6rv6nyre juttat6s6hoz sziiks6gesek.

(4) A k6zszolg6ltat6 nyilvantartris6ban a term6szetes szern6lyek eset6ben a term6szetes
szem6lyazonosit6 adatokat, valamint a lakcimet tarthada nyilv6n, ezeket az adatokat kezeli.

(5) A k6zszolg6ltat6 az ig6nybevev6 szem6lyes adatait a szerz6d6ses viszony l6trej6tt6t6l
annak megszrin6s6ig, dijh6tral6k eset6n a tartoz6s fennill6s6ig kezelheti. A jogviszony, vagy
dijh6tral6k megsziinds6t kdvetSen a k6zszolg6ltat6 a kezelt adatokat megsemmisiti.

ls.s

(1) A gazd6lkod6 szewezet, a szolg6ltatris ig6nybev6tel6re egy6bk6nt k6telezettek, valamint
a k6zszolg6ltat6 kdz6tt a jogviszonl a (2) bekezd6sben me gjatbrozott tutalmri szerzdd6s
alapozza meg.



I

(2) A kdzszolgiltat6s ig6nybev6tel6r6l sz6l6 szerz6d6s tartalmi elernei:
a) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai,
b) a kdzszolg6ltatiis ig6nybevdteldnek e1s6 napja,
c) a teljesit6s helye,
d) a gytijt6ed6nyek hasm6lat6nak jogcime 6s m6dja, iirtartalma 6s darabsziiLrna,
e) az iirit6s gyakoris6ga 6s az trit6s ideje napok szerint,
f) a megrendel6 6ltal meghatrlrozott, az ingatlanon el6rel6that6lag keletkez6 hullad6k

mennyis6ge, amelyre akiizszolgltatirst a megrendel6 ig6nybe veszi,
g) a k6zszolg6ltat6si dij megfizet6s6nek m6dja,
h) a szerz<id6s m6dositdsrinak, felmondris6nak felt6telei,
i) az ir6nyad6 jogszab6lyok meghatitrozAsa.

Zd16 rendelkez6sek
16.S

(l )E rendelet a kihirdet6s6t 2018. mrlrcius I . napj6n lep hat6lyba.

(2) Hatiiyitt veszti A teleptil6si sziLird hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi
k6zszolg61tat6sr6l 6s a kdzteriiletek tiszten tart6srir6l sz6l6 7 /2004.(1Y.30.) szr{mri
dnkormdLnyzati rendelet.

T6tujfalu, 2018. 02. 19.

Varga Zoltdn
polgdmester

A rendelet kihirdetve: T6tujfalu, 2018. 02.20.

Dr. Kdlmdn Ldszlti
jegzd

Dr. Kdlmdn Ldszlti
jegz6


