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a kiiztisztasigr6l 6s a hullad6kkezel6si kiizszolgiltatfsr6l

Tdttds Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete a Magyarorsz6g helyi
onkorm6nyzatairol sz6l6 2011. dvi CLXXXX. torvdny 13. $ (l) bekezd6s 5.
pond6ban meghat6rozott feladatkdrben, az Alaptorvdny 32. cikk (1) bekezd{s a)
pond6ban 6s a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. torvdny gg. $ (4)
bekezd6sdben kapott felhatalmazds alapj6n a kcivetkezdket rendeli el.

A RENDELET CNTTN

l.$ (1) Jelen rendelet c6lja:
a) Trittcis kcizsdg lakoss6g6nak

term6szeti ds 6pitett kcirnyezet6nek
eszkozeivel.
b) Tcittcis kozsdg kornyezete hullad6k 6lta| okozott terheldsdnek

minimalizii6sa, szennyezettsdgdnek elkeri.il6se drdekdben a kdpz6d6tt
hullad6k mennyis6gdnek 6s veszdlyessdg6nek csdkkentdse, a keletkezo
hulladdk min6l nagyobb arhnyi hasznosit6sa, a hulladdk kcirnyezetkim6lo
furtalmatlanit6sa.

(2) Tdttcis kozs6g Onkorm6nyzata a hullad6kgazd6lkod6si c6lok eldrdse
drdekdben 6rv6nyesiti a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tcirvdnyben
foglalt alapelveket, meghathrozza a hullad6kgazd6lkod6s k6rdben a hat6skcir6be
tartozo kdrddsekben a hulladdkgazdillkodds 6ltal6nos kcivetelmdnyeit, az
drintettek jogait ds kotelezettsdgeit. Az onkorm1nyzatot megilletci feladatok
ell6t6sa - jogszab6ly eltdro rendelkezdse hi6ny6ban - a K?pvisel6-testtilet
hat6skcire.

(3) Tilos a hullad6kot elhagyni, a gytijtds, begytijtds, t6rol6s, lerak6s
szabdlyait6l eltdro m6don felhalmozni, ellen6rizetien kciriilmdnyek kcizcitt
elhelyezni, kezelni.

FOGALOM MB GHATAROZASOT

2.$ E rendelet alkalmazits6ban:
l. telepiil6si szil6rd hullad6k..
a) a hdztartdsi hulladek: az emberek mindennapi 6lete sor6n, a lakrisokban, a

pihends, tidiil6s celjfura haszn6lt helyisdgekben 6s a lak6hizak kcizos haszn6latri
helyisdgeiben ds teniletein, valamint az intezm6nyekben keletkezo, vesz1tyesnek
nem min6siilS szil6rd hullad6k (ilyen p6ld6ul: konyhai hullad6k, scipred6k, salak,
csomagol6eszkcizcik, kisebb m6retti elhaszn6l6 dotthdztart6si eszk6z6k 6s t6rgyak. )

eg6szs6g-v6delme, Tdttcis kozs69
meg6v6sa a hullad6kgazd6lkod6s



b) a kdzterilleti hulladek: kdzforgalmri 6s zcildtertileten keletkez6 hulladdk,
c) a hhztart6si hulladel<hoz hasonl6 jellegti 6s risszetdtehi hulladdk: gazdashgi

villlalkozhsokn6l (a Ptk. szerinti: gazd6lkod6 szewezetekndl) keletkezo
veszdlyesnek nem minosiil6 szil6rd hulladdk, amely ahiztartisi hulladdkkal egytitt
kezelhetri.

2. inert hullad6k: az ahulladdk, amely nem megy 6t jelentos fizlka| k6miai vagy
biol6giai 6talakul6son. Jellemz6je,hogy vizben nem old6dik, nem 69, illetve m6s
ftzikai vagy k6miai m6don nem reag6l, nem bomlik le biol6giai riton, vagy nincs
kedvez6tlen hat6ssal a vele kapcsolatba kertil6 m6s anyagra oly m6don, hogy abb6l
kdrnyezetszerrryezds vagy emberi egdszs6g k6rosod5sa kcivetkezne be, tov6bbi
csurgal6ka 6s szenrtyezlanyag-tartalma, illetve a csurgal6k okotoxikus hat6sa
jelentdktelen, igy nem vesz6lyeztetheti a felszinivagy felszin alatti vizeket.

3. tiszta 6pit6si hullad6k: kommun6lis hulladdkt6l 6s veszdlyes hullad6kt6l
mentes 6pitm6ny-bont6sb6l sz6rmaz6 tcirmeldk, valamint a fenti anyagokt6l mentes
f6ld.

4. nagy darabos hullad6k (lom): a teleptildsen a hiutarthsokb6l keletkezett
(hdztartisi berendezdsi, felszereldsi tdrgyak, eszkclzcik 6s anyagok), a

kozszolghltat6s keret6be nem tartoz6, nem rendszeresen begytijtott, a

kozszolgilltat6s keret6ben rendszeresitett gytijt6ed6nyzetben nem elhelyezheto (a
t6rol6ed6ny mdreteit meghalad6 mdretri) hulladdk.
5. ziildhullad6k: olyan elkiilonitetten gytijtcitt, szennyezod6smentes,

komposzt6lhat6 nriv6nyi hu11ad6k, amely kertekb6l, parkokb6l, kciztertiletekr6l
szfurmazik (fanyesed6k, gally, fli, lomb, frir6szpor, faforg6cs, stb.) amely a

szolg6ltat6 6ltal forgalmazott leboml6, komposzt6lhat6 zsdkokban elhelyezve kertil
kihelyezdsre jelen rendeletben meghathrozottak szerint, illetve a szolgilltato 6ltal
iizeme ltetett hullad6kgyrij t6 udvarra kertil b esz6l I it6sra.
6. ingatlan.'a k6zszolg6ltat6sba bevont teriileten fekvo az ingatlan-

nyilv6ntart6sr6l s2616 1997. 6vi CXLI. trirvdnyben ingatlank6nt meghat6rozott -
ingatlan.

7. ingatlantulaj donos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, haszn6l6j a.

8. szomsz6dos ingatlanok: jelen rendelet alkalmazils6ban szomszddos
ingatlanok, melyek oldalhat6ra egym6ssal drintkezik. Ilyennek min6siilnek az

vgyanazon telken 6piilt ctn6116 6pi.iletek 6s az egy ingatlanon l6v6 nem t6rsash6zi

lak6sok.

f. iidiil6ingatlan: az ingatlan-nyilv6ntart6sba iidiil6 megnevezdssel nyilv6ntartott
ingatlan.

10. hullad6k 6tmeneti tirolfsa: a sziiksdges kezel6s megtortdnt6ig a bomlo

szerves anyagot nem tartalmaz6 hullad6k korl6tozott ideig - legfeljebb 1 6vig -
tart6, az ember 6s az 6l6vil6g eg6szs6gdt illetve a kdrnyezetk6rosit6st ktzhr6, a
kornyezett6l elhat6rolt m6don, megfeleki mtiszaki vddelemmel ell6tott helyen va16

elhelyez6se, amennyiben a hullad6k hasznosit6s6nak vagy firtalmatlanit6sSnak

lehetdsdge ideiglenesen korl6tozott vagy nem 611 fenn. Ilyen 6tmeneti t6ro16s

tort6nhet:
a) 6trak66llom6son



b) hulladdkudvarban.
11. 6trak6rilIom6s: a telepiildsi szil6rd hulladdk begytijtds6nek 6s sz6llit6s6nak

elktilcinitds6re szolgillo zirt, koriilkeritett ldtesitm6ny, ahol a telepiildsi szilbrd
hullad6kot a speci6lis gytijt6j6rmibol zfirtrendszeni kont6nerbe iiritik, illetve a zhrt
kont6nert (fel6pitm6nyt) tirit6s n6lkiil a tov6bbszilllitftsigideiglenesen t6rolj6k.

12. hullad6kgyiijt6 udvar (hullad6kudvar): az elkiilonitetten (szelektiven)
begffitheto teleptildsi szil6rd, valamint a kcirnyezetvddelmi hat6s6g hltal
engeddlyezettveszdlyes hulladdkok 6tvdteldre 6s az elsz6llitdsig elkiilonitett m6don
tdrtdn6 t6r ol6s6r a szo 19616, fe liigyelette I ell6tott zdrt b egyitlt6hely.
13. hullad6kgyiijt6 sziget (gyiijt6sziget): a hdztartdsokban keletkezcj

hasznosit6sra alkalmas, ktilcinboz6 fajtijfi, elktildnitetten gffitcitt h6ztart6si
hulladdk begytijt6sdre szolg6l6, lak6civ ezetben, kdztertileten tiitakitott, feliigyelet
n6lktili, folyamatosan rendelkezdsre 6116 begyrijt6hely, szabv6nyosftott edenyiettel,
amely edenyzet kizdr6lag a rajta egydrtelmrien megjelolt fajtSjri telepiil6si'szil1ril
hullad6k szelektiv begytijt6s 6re szolg6l, akdzszolgaltat6st ig6nyUe vev6k r6sz6re.

14. gyiijt6pont.' a kozszolg6ltat6s keretdbe tartozo azon ingatlantulajdonosok
teleptil6si szilfird hullad6k6nak - meghat6rozott vagy meghatarozatlai ideig -fitvetelere kijeltilt hely, ahonnan a szilllitdsi napon kihelyezett egy6ni ,ugl, u
kozszolgilltat6 6ltal kihelyezett t6rol6eddnyb6l val6 elsz6llit6ssai teljesili a
szolgriltat6 a kcizszolg6ltat6si kcjtelezettsdg6t.

15' hulladfikgazdflkodds.'a hulladdkkal cisszefiigg6 tev6kenysdgek rendszere,
beledrtve a hulladdk keletkezds6nek -.g.lBi6r6t, *.rrniiregdnek d;
vesz6lyessdg6nek cscikkentds6t, kezeldsdt, ezek tervez6s6t ds ellen6iz6s6t, a kezel|
berendez6sek 6s ldtesitm6nyek iizemeltetdsdt, bezhrdsdt,ut6gondo z6s6t,a mtikridds
flhTsv 6,sat kdvet6 vizs g6latokat, valam int az ezeh,hez kapcsol6dd szaktan6csad6st
es oKtatast.

l6' hullad6kkezel6.'aki a teleprildsi szikird hulladdkot gazdasirgi tev6kenysdge
kcirdb en az ingatlantulaj dono st6 I 6N eszi, keze li.
l7' hullad6kkezel6si tev6kenys:gl a hulladdk gyrijtdse, begytijtdse, szdllit6sa,

elokezeldse, t6rol6sa, hasznosit6sa 6s 6rtalmatlanit6Ja.

- .18' begyfijt6s.'a teleprildsi szil6rd ds zcildhulladdknak hullad6knak a hulladdkbirtokosait6l tdrtdn6 6tvdtele a hullad6k birtokosa vagy a begytijto telephely6n,tov6bb6 a begyti{o.h.elyen (gyrijt6pontokon, hulladdkgvijro uou7r*, r6rol6-kezelotelepen) ds a tovilbbi kezelds eiaeleuen tcirtdn6 dsszegyrijtds, v6log at6s abegyrijtcitelephelydn
19' szSlrit6s.'a telepill6si szil6rd, 6s zdldhulladdk telephelyen kfvili mozgathsa,beledrtve a sz6llitm6nyoz6st6s a fuvaroziist is.20' kezel6s: a hullad6k veszdlyezteto hat6sainak cscikkent6sdre, akcirnyezetszennyezds megel6zdsdre es kizdrhsira, atermel6sbe vagy a fogyaszt6sbatdrtdn6 visszavezetdsdre ir6nyul6 tevdkenys dg,, valamint a t."Jigrt megval6sit6

elj 6r6s alkalmazils a, be ledrtve a kezeld,l 6te s itm;;yek ut6 gondoz6s6t i s.2l' gazd6lkod6 szervezet: az 6llami vSllalit, az egy6b 6llami gazd6lkod6szewezet, a szcivetkezet' a lak6sszovetkezet, az eur6paiLcivetkezet, a gazdas1git6rsas6g, az eur6pai rdszv6nyt6rsas6g, az egyestilds, &Z eur6pai gazdas[gi



egyesiilds, a kozhasznf t6rsas 69, az egyes jogi szem6lyek villlalata, a lednyvilllalat,
a vizgazd|lkod6si t6rsulat, az erd6birtokoss6gi t6rsulat, tov6bb6 az egydni
v6llalkoz6. Az 6IIam. a helyi 6nkorm6nyzat, a kolts6gvetdsi szerv, az egyesiilet, a
koztestiilet, valamint az alapitvdny gazd6lkod6 tev6kenys6g6vel dsszefiiggo polg6ri
jogi kapcsolataira is a gazd6lkod6 szervezetekre vonatkoz6 rendelkez6seket kell
alkalmazni. Gazd6lkod6 szewezet tovdbb6 az iigyv6d, az iigyvddi iroda, a

kitzjegyzii 6s a bir6s6gi v6grehajt6.
22, lakossigi szelektiv begyiijt6s: a jogszab6lyban meghatSrozott teleptil6si

szil6rd hulladdk egyes osszetev6rnek az rijrafeldolgoz6s, a visszanyerds vagy az

energetikai hasznositas 6rdek6ben vdgzett elkiilcinitett (szelektiv) begytijtdse,
amelyet a Kcizszolgilltat6 vdgez.

23. tisztintartisz az egyes ingatlanok 6s az ingatlanok el6tti kozteriiletek
tisztit6sa, h6-6s sikoss6g mentesitdse, illet6leg pormentesitdse

24. komposzt6l6s: a zoldhullad6k ir6nyitott biol6giai leboml6sa

AlralANos RENDELKEZESEK

3.$ (1) A rendelet teri.ileti hatillyaTottds kozsdg kozigazgat6si teriilet6re terjed ki.

(2) A rendelet szem6lyi hat6lyakiterjed Tottcis kozs6g kozigazgat6si teriiletdn

ldv6 valamennyi ingatlan (lak6s 6s nem lak6s celjhra szolg6l6 helyis6g,

lak6hhz, Iak6hiz telke, iidiil6 ingatlanok) tulaj dono s 6ra, tulaj dono si kdzo s s 6 gdre

(lak6sszovetkezet, t6rsash6z stb.) birtokos6ra, 6s haszn6l6jdra (a tovSbbiakban:

ingatlantulajdonos), a hullad6k kezel6s6vel kapcsolatos kozszolg6ltat6s kapcs6n

- egyiittesen haszn6lt t6rol6eddny esetdn kiterjed tov6bb6 a

lak6sszdvetkezetekre, 6s a t6rsash6zakra.

(3) Jelen rendelet thrgyi hat6lya kiterjed Tottos kcizs6g ktiztisztasigival

cisszefligg6 feladatok 
"ll6t6r6.u, 

a telepiil6si foly6kony lakoss6gi hulladdk

kezel6s6re ir6nyul6 helyi kotelez6 kozszolg6ltat6s biztosit6sSta, valamint az (1)

bekezd6sben meghatSrozottakn6l keletkez6 telepiil6si szil6rd hullad6k, nagy

darabos hulladdk (lom), szelektiv, elektronikai 6s zoldhullad6k Tottos kozs6g

Onkorm6nyzata6ltalszertrezettbegytijtds6re'
(4) A rendelet hatillya - a koztis ztashggal osszefiiggo feladatokra vonatkoz6

+-s.5-otban foglalt szab6lyok kiv6tel6vel - nem terjed ki a gazd6lkod6

szervezetnek (pik. 685.$ c) pont) minosi.ilo ig6nybevev6re, amely ktiteles an6la

keletkezett teLpiil6ri rriU.O huiladdkot a kiilon jogszab6lyba.l eloirtak szerint

gytijteni, tov6bb6 az annak begytijt6s6re feljogositott hullad-ekkezelonek - a

felek kozotti szerz6dds feltdtelei- lizabblyai szerint - 6tadm, kiv6ve, ha annak

hasznosit6s6ra vagy kezel6s6re a jogszab6lyi felt6telek birtokaban maga

jogosult.
(5) Abban az esetben, ha a gazdh\kodo szervezet nem gondoskodott a (4)

bekezd6sben foglaltaknak tn.!'f.1.l6en a n61a keletkezett telepiildsi szil6rd

hullad6k kezel6J6r61, irgy a truttaOekkezel6si kozszolgilltat6s ig6nybev6telnek

k6telezetts6ge 6 ir -kiterjed. Lakoss6gi t6rol6ed6ny haszn|lata esetdn



gazd6lkod6 szervezet r6sz6re a tulajdonos - tdrsashdz eset6n a t6rsash6z
krizgytil6se- befogad6 nyilatk ozatot adhat.

K0zrrszrA sAccAL OssznrUcc6 FELADAToK

4.$ (1) A kciztisztas6g fenntart6s6ban mindenki koteles hathat6san
kcizremrikodni. Az ingatlanok tiszt6ntart6s6r6l az ingatlanok tulajdonosai
kdtelesek gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa koteles gondoskodni a jhrddk, udvarok, kertek,
ldpcsoh6zak, kapualjak, tov6bb6 az ingatlanhoz tartozo valamennyi
kcizteriiletnek nem minosiil6 - teriilet, helyisdg rendszeres tiszt6nta*dsdi6l, a
lakohinak illetSleg iivegfeltiletek gondozott megjelendse drdek6ben azok
rendszeres ti szt6n- 6 s karban tartfusir 61, tovdbb6 kdtele s s 6giik, ho gy ingatl anukat
me gmrive lj 6k, rendb en tarts 6k, gyomt6 l, gazt6l me gtisztits 6k.

(3) Mag6nszemdlyek, jogi szem6lyek, jogi szem6lyis6ggel nem rend elkezo
egy6b szervezetek tev6kenys6ge kovetkezt6ben kozteriileten keletkezett
szennyez6dds megsziintetdse, a szennyez6ddst okoz6 szerv, illefve szemdlv
feladata.

(4) A kozseggazd6lkod6si k6rbe tartoz6 parkfenntart6si
foglalja a kcizs6g teriilet6n l6v6 parkok, j6tsz6terek,
gondoz6s6t.

feladat mag6ban
sorf6k, sciv6nyek

5.$ (1) Kdzteriileteken keletkezett szem6t eltakarit6s6r6l, dsszegytijtdsdr6l 6s
elsz6llit6s6r6l, tov6bb6 a kcizteriiletek tisztdntart6s6r6l f<iticts Kcizsdg
onkorm6n y zata ( a tov6bb i akb an : Onkorm6n v ril io"do sko dik.

(2) A koztenileteken felgyiilemlett h6 eltakarit6s6r6l 6s a sikossiig elleni
vddekezdsr6l az Onkorm6nyzat gondoskodik, a helyi kcizutak kezel6s6nek
szakmai szabdlyair6l sz6l6 512004.(I.28) GKM iendelet (tov6bbiakban:
Szab|lyzat) melldklet6ben foglaltak alapjdn, valamint a IV-V kdzutkezel6si
szolg6ltatrisi kateg6ririkra vonatkoz6 eldii6sainak megfeleld,en.

(3) Az Onkorm6nyzat koteles az vtcai hullad6kgyujt6 tart6lyok fel6llit6s6r6lds uzok folyamatos i.irittetds6r6l gondoskoo]ii. 
" 

Kivdteit iJf.rn.t akereskedelmi 6s szolg6ltat6 egys6gek, valamint a vend6gl6t6helyek, amelyek
tulajdonosai kdteles ek az 6ltaluk mrikcidtetett ingatlan llott truttaoetgyujt6
ed6nyt kihelyezn i, es azt rendszeresen iiriteni.
() Az ingatlan el6tt ldv6 jdrdaszakasz rilland6 tisztintart6s6r6l, a h6eltakarit6s6r6l, a. sikoss6g megsztintetdsdr6l az ingatlantulajdonos kcitelesgondoskodni. A tiszt6ntart6si kcitelezettsdg az ingatlai e, u :irh^, i-:arda ds akcizrit kcizcitti tires, fiives vagy vir6gos s6vra is voiatkozik.
(5) Az ingatlan tulajdono sa tartozrk az ingatlanr6l a gyalo ghrora kinyult

6gak, bokrok fo lyamato s nyesd s drcil gondo skoin i.
(6) Az ingatlan el6tt ldv6 j6rda tisztilntartdsa sor6n a szemetet tilos avizelvezeto 6rokba vagy az rittestre seperni. Az ingatlan bels6 teriilet6rol



(udvar, stb.) havat, jeget a kozteriiletre sz6llitani tilos, illetve csak kijelolt
helyre szabad.

(7) Ha a kcitelezett az ingatlan el6tti jhrdaszakaszt az dszleldstol szhmitott 4
6r6n beliil, de legk6s6bb 17 6riig nem tisztitja meg a h6t6l, j6gtol 6s nem teszi
kozlekeddsre alkalmass6, az Onkorm6nyzat a mulaszt6 kciltsdg6re
elvdgeztetheti a tisztft6st.

(8)Sz6rakoz6helyek, venddgl6t6-ipari egysdgek, tizlethelyis6gek ds m6s
el6rusit6helyek el6tti jhrdaszakaszt a nyitva tart6s ideje alatt az i.izemelteto
kciteles tiszt6ntartani, tekintet n6lki.il arra, hogy a szemdt saj6t tevdkenys6gdbol
szfirmazik-e vagy sem. A zdr6s elott kciteles meggy6zodnt az elobb felsorolt
helyis6gek e16tti teriiletek tisztas6g6r6l. Az 6ru lerak6sa krivetkeztdben
keletkezett szemetet (hulladdkot) az iizemeltet6 kciteles az 6rusz6llit6st
kovet6en halad6ktalanul eltakaritani.

(9) Az utcai, valamint egydb el6rusit6helyek (b6ddk, pavilonok, stb) 6rusai
kotelesek az firusitis sor6n keletkezd hulladdkot cisszegytijtent, az rlrusit6helyek
krizvetlen komyezetdt tiszt6n tartani.

(10) Ktiztertileten szennyezoanyagot csak olyan m6don szabad sz6llitani,
hogy a kozteriiletet ne szennyezze. Ha sz6llit6s kozben a kciztertilet
szennyez6dn6k, a szennyez6dds eliSiddzlje azt elt6volitani 6s a tov6bbi
szennyez 6d6 st me g ak ad6ly ozni kotele s.

(11) A kcizteriiletrol az illlati hulla elszdllit6sa - amennyiben az 6llat
tulajdonosa nem 6llapithat6 meg az Onkorm6nyzat feladata. Az
Onkorm6nyzat az 6rtesit6s vdtele ut6n koteles nyomban intlzkedni az erce a

c6lra kijelcilt 6llati eredetri hullad6kgyujt6 helyre tdrt6n6 e1sz61lit6s6r6l,

valamint az 611ati eredehi hulladdk trtalmatlanit6sa irdnti int6zkeddsek

halad6ktalan megtdtel6rol.
(12) Az ingatlan tulajdonosa 30 napon beliil kdteles gondoskodni az

ingatlan6n keletkezett grafiti elt6volit6s6r6l.

6.$ (1) A koztertileten 16v6 6rkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k, Stereszek

tiszt6ntartdsa, a csapad6kviz akadillytalan elfoly6s6nak biztosit6sa - az rngatlan

el6tti szakaszra terjed6en az ingatlan t6nyleges haszn6l6j6nak, illetve

tulaj donos6nak koteless6ge.
(2) Jdrmtibehajt6k 6tereszeinek 6pit6se, j6karban 6s tiszt6ntart6sa minden

esetben az ingatlan haszn6l6j 6nak, illetve tulajdonos6nak kotelessdge.

(3) A csapad6kelvezeto 6rokba szenrlyezett (olajos, vegyszeres stb.) vtzet

bevezetni tilos! Eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot

(szemetet, iszapot, papirt, tormeldket, ttiz' 6s robban6svesz6lyes anyagot) a

csapaddkviz-elvezet6 6rokba sz6rni, belednteni, beleseperni, vagy bevezetni

tilos!

7. $ (1) Epitdsi tertleten 6s az 6pitkezds k6zvetlen kcirny6kdn (az epitkezls

el6tti teriileien) az epitestvegzo kivitelez6nek kell biztositani a tisztas6got.



(2) Beruhindsok eset6n a birtokbavdtelt6l a kivitelez6s megkezd6s6ig a
beruh6z6nak (bonyolit6nak), ezt kcivet6en a kivitelez6s befejez6s6ig a
kivitelezonek kell gondoskodni az illtala elfoglalt tertlet tiszt6ntart6s6r6l.

(3) Epitdsndl, bont6sn6l vagy tatarozilsn6l a munk6latokat rigy kell vdgezni, az
6pitdsi 6s bont6si anyagokat, a ki6sott ftildet fgy kell t6rolni, hogy por 6s egydb
szenny ezod6s ne keletkezzen.

(4) Amennyiben a munk6latok vdgzdse sor6n 6pitdsi tcirmel6k, illefve
hulladdkanyag keletkezik, rigy azt folyamatosan, legk6s6bb a munka
befejezdsdtol sz6mitott 48 6r6n behil a kivitelezdst vegz6 szervnek vagy
szem6lynek el kell szilllitani, ds a kdzteriiletet helyre kell 6llitani, illet6leg meg
kell tisztitani.

(5) Koztertileten dpit6si, bont6si anyagot a polgiirmester 6ltal kiadott
kdzteriilet-hasznillati enged6lyben meghat6rozott teriileten, az engeddlyben
megjeldlt m6don ds id6tartamig szabad t6rolni. Mag6ntertileten enged6ly nem
sziiks6ges, de csak olyan anyagot szabad t6rolni, amely krizegdszsdgi.igyi
szempontb6l veszdlytelen.

(6) Tilos kdz:f;tra, ritpadkrira salakot, 6pit6si tcirmeldket, illetve szemetet sziilitani
6s helyezni!

8.$ (1) Kcizteriileten szennyezo anyagot csak olyan m6don szabad szdllitani,
hogy a sz|llitisb6l semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletke zzen. Ha a
sz6llitrls kdzben a teriilet szennyezodn6k, a szennyez6d6s el1idezoje kciteles azt
e lt6vo I itani 6s a tov6bb i szenny ezod6s me gak adirly oz6s6r6 I gondo sko dn i.

(2) Ha b6rmilyen szilllitmhny fel- vagy lerak6s6n6l, a kcjztertilet
szennyezodik, a szennyezod6s eloid6z6j6nek azt a fel- vagy lerak6s elvdgzdse
ut6n nyomban meg kell tisztitani.

(3) A kcizs6g kciztenilet6n tilos j6rmrivet mosni, olajcserdt vagy m6s olyan
tevdkenys6get vdgeznl amely szennyez6d6st okoz. Lak6hazhoz tartoz6
udvarban ilyen munk6kat rigy kell vegezni, hogy a szennyez6d6s kozteriiletre
ne keniljcin.

(4) A gondozott zcildteriiletre j6rmtivel r6hajtani, azon parkolni, azt b6rmi
m6don k6rositani tilos !

(5) Kcizteriileten hirdetm6nyt, plak6tot csak az e c6lra rendszeresiteff helven
szabad elhelyezni. Tilos az 6pitm6nyeket, kerft6seket, 6ldf;ikat b6rmilyen
felirattal megrong6lni. A kozszem6rmet 6s k(jzizlest sdrt6 feliratokat a
tulajdonos 24 ordnbeli.il kciteles saj6t kciltsdgdn elt6volftani.

(6) Epiileten (kapun, ablakon stb.) egydb ldtesitm6nyben l6vc!, idej6t mrilt
hirdetmdnyt az elhelyezo koteles elt6volftani, llgk6s6bb a felhiv6s
kdzhezvdteldttil sz6mitott 3 napon beltil, kciteles tov6b66 az igy keletkezett
hulladdk o sszegyrij t6s6r6l 6s elsz6llit6s6r6l is gondo skodni.

(7) Y 6llalkoz6i tevdkenys6g e.lI6t6sdhoz, magingazd6lkod6shoz sziiksdges
gdpek, j rirmrivek t6rol6sa kciztertileten tilos !

(8) Alkalmi jelleggel igdnybe vett kdzteriilet 6s az azt konilvevo l0 mdteres
te rti I e ts 6v tisztintartis a az a lkal m i has zn itlo kd te I e s s 6 g e.



(9) Az 6piilet tulajdonosa gondoskodik an6l, hogy az €piIet tetozeterol az
es6viz, h6l6 a j6rd6ra ne csorogjon.

(10) A telepiil6s tertiletdn 16v6 tavakba, holt6gakba, 616 vizfoly6sokba,
belvizelvezetl firkokba tisztitatlan szenrryvizet, trdgyalevet levezetni, pardait
szem6t vagy egy6b hullad6k lerak6s6val beszennyezni tilos!

9.$ (1) Avart 6s kerti hulladdkot csak j6l kialakitott tbzrak6helyen szabad
dgetni rigy, hogy az az emberi egdszs6get 6s a kcirnyezetet ne k6rositsa, 6s az
dgetds h6sug6rz6sa k6rt ne okozzon.

(2) Az 6getendo kerti hullad6k nem tartalmazhat m6s kommun6lis, illetve
ipari eredetri hulladdkot (pl. PVC, veszdlyes hulladdk).

(3) A szabadban [izet gyfjtani, ttizel6berendez6st haszn6lni csak rigy lehet,
hogy az akornyezetdre tiz- vagy robban6sveszdlyt ne jelentsen.

(4) A szabadban a frizet 6s iizemeltetett ttizel6berendezdst 6rizetlentil hagyni
nem szabad, s veszdly eset6n, vagy ha ana sziiksdg nincs, afrizet azonnal el kell
oltani.

(5) A ttizelds, a dnel6berendez6s hasznillatinak szinhely6n olyan eszkozciket
ds felszereldseket kell k6szenl6tbe helyezni, amelyekkel a ntz terjeddse

megakad6ly ozhat6, illeto leg a (iz elo lthat6.
(6) A kerti hullad6k elszilllitilsira a szewezett 6s meghirdet6sre kertilo

lomtalanit6si akci6 is igdnybe veheto.
(7) A hat6s6gilag elrendelt 6ltal6nos ttizrak6si tilalom al61 a rendelet nem ad

felmentdst.
(8) Vas6rnap 6s iinnepnapokon a hulladdk 6getdse tilos.

HULLADEKKEZELE SI KbZSZOI,CAITNTAS TINTALMA

10.$ (1) A hullad6kkezeldsi kozszolgdltat6s - a tev6kenys6g tartalmiban - az

al6bbiakra terjed ki:
a) a kcizteriileten keletkez6, tov6bbd az ingatlantulajdonos 6ltal a

Kcizszolghltat6 sz6llit6eszkozeihez rendszeresitett gytijtoed6nyben, vagy a

rendeletben megjeltilt egydb m6don az ingatlanon gytijtcitt 6s a

Kozszolg6ltat6 rendelkezdsdre bocs6tott telepiil6si szllilrd hulladdk

be gyrij t6s6re 6s rendszere s, illetve alkalmi elszilllitdshr a;

b) az ingatlanon cisszegytijtott nagy darabos, lomtalanit6s kordbe vont
telepiildsi szil6rd hullad6k 6vente egy alkalommal - a Kozszolg6ltat6 6ltal

meghat6rozott idopontban 6s helyen, erre a cdlra biztositott szilllit6eszkozdn
- tcirteno begyfijtdsdre 6s a Kozszolg6ltat6 altali elszilIlitilsfua;
c) hulladdkgyrijt6 udvar, hullad6kgyujt6 szigetek 6s a hulladdk-

6trak6611om6s l6tesitds6re, mtikodtet{sdre 6s iizemeltet6s6re;

d) a telepiil6si szililrd hullad6k egyes risszetev6inek m6s osszetevokt6l

elktilonitett, szelektiv begyrijt6s6re (tov6bbiakban: szelektiv begytijt6s).



11.$ Az ingatlantulajdonos a 2012. evi CLXXXV. tcirv6nyben 6s a jelen
rendeletben meghatfirozottak szerint a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s
ellfithsihoz sziiks6ges feltdteleket a kozszolg6ltat6 rdszdre biztosida, ds a
kozszolgilltat6st igdnybe veszi.

12.S (1)Hullad6kkezeldsi kdzszolgdltat6s vdgzdsdre a D6l-Dun6ntuli
Kommun6lis Szolg6ltat6 Kft. jogosult, mely gazdasigi t6rsas6g e minrisdg6ben
krizszolg6ltat6nak min6siil (tov6bbiakban: Kdzszolg6ltat6) a felek koz6tt
I 6trej 6tt kdzszolgilltat6s i szerz6dd s alapj 6n.

(2) A KcizszolglItat6 akkor lfuthatja el a hullad6kkezeldsi kozszolg6ltat6st, ha
a) biztositani tudja a kozszolgitltat6s azon - kiildn jogszab6lyban

meghathrozott szemdlyi 6s tdrgyi feltdteleit, amelyek garantdllflk a
kdzszolgilltat6s tart6s, rendszeres 6s a kdrnyezetvddelmi szempontoknak
marad6ktalanul megfelel6 ellit6s6t;

b) rendelkezik a hullad6kkezeldsi kitzszolgdltat6s ell6t6s6hoz szriksdges
kdrnyezetvddelmi hat6s6gi engeddllyel tevdkenys6gnek v lgzendil;

c) az cinkormhny zattal k6zszolg6ltat6si szerz6ddst kot6tt.

A x0zszoLGALTATAs RBSZTVEVoINEK
KOTELEZETTSEGEI

JOGAI ES

13.$ Tdttds kozsdg Onkorm6nyzata kdtelez6en ell6tand6 kozszolg6ltat6sk6nt
az ingatlantulajdonosn6l (birtokos, haszn6l6) keletkez6 teleptii6si szil6rd
hulladdk kezeldsdre hullad6kkezel6si k6zszolg6ltat6st szervez6s tart fenn.

14.$ Tdttds kozs6g Onkorm6nyzata kozigazgat6si teriilet6n a Mecsek-Dr6va
Hullad6kgazd6lkod6si program megval6sit6sa van folyamatban, az
cinkorm6nyzat tagla a Mecsek-Dr6va Region6lis Szil6rdtrUUAet Kezel|
Rendszer Letr ehozdsitt celzo Onkorm6n y zati Tdrsul6snak.

15.$ Az dnkorm6nyzat 6,s a Kozszolgilltato a telepilldsi szil6rd hulladdkkal
kapcsolatos tev6kenys6g ell6t6s6r6l rdszletes kdzszolg6ltat6si szerz6d6sben
6llapodnak meg, amely tartalmazza a tevdkenysdg ell6t6s6nak hat6rnapjait ds
idritartam6t is.

A K0ZSZOLGALTATO JOGAI ES KOTE LEZrcTTSEGEI

16.5A Kcizszolgilltato kdteless6gei az e rendeletben ds a kozszolg6ltat6si
szerz6ddsben foglaltak szerint a kcirnyezetv6delmi, valamint az egy6b
jogszab6lyi elciir6sok megtart6sdval - az alilbbiak:

a) a KozszolgSltato sz|llitoeszkdzeihez rendszeresftett gyrijt6ed6nyben
gytijtcitt hilztartdsi hullad6k t2. $ 1. a) pontl 6s a hhztartisr 

"hullad6khoz

hasonl6 jellegti 6s cisszetdtehi telepril6si szil6rd hulladdk 12. $ l. c) ponrl



hhzhoz (ingatlanhoz) men6 jdrattal tdrt6no rendszeres begytijt6se ds

elsz6llit6sa,

b) a Kcizszolg6ltato 6ltal fenntartott 6s/vagy mtikodtetett hullad6kgnijto
udvaron 6s gffitoszigeteken, tov6bb6 a Kdzszolg|ltat6 6ltal rendelkez6sre
bocs6tott szilllit6eszkozeihez rendszeresitett gyrijtoeddnyben, vagy m6s
eszkdzben szelektiven gyrij tott telepiilds i szil6rd hullad6k begyrij t6se,

c) a Kcizszolgilltat6 6ltal erre a cdlra biztositott szilllit6eszkozdn az
ingatlanon osszegyiijtott 6s a Kcizszolgilltato rendelkez6s6re bocs6tott nagy
darabos, lomtalanit6s kor6be vont telepiildsi szil6rd hullad6k dvente egy
alkalommal - a Krizszolgilltat6 6ltal meghatirozott iddpontban 6s helyen -
tcirt6no begffi tdse 6s elsz6llit6sa,

d) a begfijtritt 6s elsz6llitott telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6sdre szolg6l6
hullad6kgyujt6 udvar, hullad6kgyujt6 szigetek 6s hulladdkhtrak6-illlom6s
l6tesitdse 6s {izemeltet6se,

e) az a)-c) pontokban foglaltak szerint begyrijtott 6s elsz6llitott telepiildsi
szil6rd hullad6khasznosit6sra tcirt6n6 6tad6sa.

17.S (1) A kcizszolgilltat6 kciteles a t6rol6eddnyek kii.irit6s6t kimdletesen, az

elvSrhat6 gondoss6g gaI v 6gezni.
(2) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a krizszolg|ltato t6ritdsmentesen koteles

kijavitani, ha a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kcivetkezik be. A
kozszolgilltat6nak az ebb6l eredci karbantart6si munk6k, valamint a javit6s
id6tartam6ra helyettesit6 t6rol6ed6nyt kell biztositania. Amennyiben a

k6rokoz6s nem r6hat6 fel a kozszolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v6lt
t6rol6ed6nyek javit6sa, p6t16sa, illetve cser6je az rngatlantulajdonost terheli.

(3) A lakoss6g r6sz6re nyrijtott kcizszolg6ltat6s keret6ben a nagydarabos

hullad6k (lom) elsz6llit6s6r6l 6vente legal6bb egy alkalommal a kozszolg|ltato
az illtalameghirdetett lomtalanit6si idriszak alattteritesmentesen gondoskodik.

AZ INGATLANTULAJDONOS HULLADtTI<XNZNLESI
KOZSZOLGALTATAS IGfNyBEVf,TELnVnr, KAPCSOLATOS JOGAI
ES KOTELEZETTSEGEI

18.$ (1) Az ingatlan tulajdonosa koteles az Onkorm6nyzat 6ltal szewezett

kozszolg6ltat6s igdnybevdteldre, azaz az ingatlanon keletkez6 telepiildsi szil6rd

hulladdk6nak e rendeletben el6irtak szerinti gytijt6sdre, a Kozszolg6ltat6nak

tortdn6 6tad6shra, valamint a kcizszolg6ltat6si dij megfrzet6s6re.

(2) A telepiil6si szilfurd hulladdkot, beledrtve az elktildnitetten gytijttltt lomot,

valamint a zoldhullad6kot a sz6llitdsi napokon elsz6llit6s c6lj6b6l a

kozszolg6ltat6 rendelkez6sdre kell bocs6tani.

(3) Az ingatlantulajdonos a t6rol6eddnyben az ingatlanon szok6sosan

keletkezo hulladdkot tomorit6s n6lki.il rigy helyezheti el, hogy annak fedele

z6rhat6 legyen, valamint az a hullad6kszillliths sor6n a kozszolg6ltat6



alkalmazottainak egdszs6gdt ne vesz6lyeztesse, a g6pi iiritdst ne akad6lyozza,
az rdrrit(5 berendez6st ne k6rositsa.

(4) A t6rol6ed6ny mell6 hulladdkot elhelyezni csak a kozszolg6ltat6t6l
v6s6rolt, jelz6ssel ell6tott zs6kban lehet. A jelzett zs6k 6ra tartalmazza a
telepiil6si hulladdk elsz6llit6shnak, kezeldsdnek 6s furtalmatlanit6s6nak
kciltsdgdt.

(5) Ha a kiizszolgilltat6si szerzoddssel rendelkez6 ingatlantulajdonos a
tobblethulladdk6t nem a Kozszolg6ltat6t6l megv6s6rolt - jelz6ssel ell6tott -
zs6kban, vagy nem a t6rol6ed6ny mell6 helyezi el, rigy a Kozszolgilltato a
tdbblethulladdk elsz61lit6s6t jogosult megtagadni.

(6) Ha a t6rol6eddny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely
risszetcimorciddtt vagy befagyott, vagy a benne ldv6 hulladdkot rigy
dsszepr6seltdk, hogy emiatt a tdrol6edenyt az el6irt m6don kiiiriteni nem lehet,
a tulajdonos kdteles a visszamaradt hulladdkot fellazitani 6s a t6rol6eddnyt
haszn6lhat6v6 tenni

(7) A t6rol6eddnyben tilos olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-,
mdrgezo ar.yag, Sllati hulla, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyuldkony
vagy robban6 anyag, k6 ds 6ptilettormeldk, nagyobb terjedelmri, sulyf, tdrgy,
stb.), amely veszelyezteti a hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott
eg6szsdg6t, vagy megrong6lhatja a gffit6berendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa
sor6n v eszely eztetheti a kcirnyezet6t.

(8) Ha a Kcizszolgiitato alkalmazottai meg6llapid6k, hogy a t6rol6ed6nyben a
(7) bekezddsben megielcilt anyagot, tdrgyat helyeztek .f uugy az tult<iit6tt, a
kitiritdst jogosult megtagadni. A kiiirftds megtagad6s6r6l a kciiszol g6ltat6 az ok
felttintetdsdvel drtesiti az ingatlantulajdonost- Az emiatt el n* sz6llitott
hulladdk elsz6llit6s 61 6l az ingatlantulaj donos kdteles gondoskodni.

(9) Az ingatlantulajdonos (birtokos vagy haszn6l6) kciteles saj6t k6lts6g6n a
szilksdges gyakoris6ggal, de 6vente legal6bb kdt alkalommal gondoskodni a
g yrij t6 e d6 ny tisztiths 616 l, fert6 tl en itd s 6ro l.

19.$ (1) A kcizszolg6ltat6 a hitztarthsi hulladdkot az ingatlan bej1rata el6tti
kciztertileten veszi 6t a fogyaszt6t6l.

(2) A gfijt6ed6nyzetet az ingatlan el6tt rigy kciteles elhelye zni, hogy azt a
szolg6ltat6 a kcizut melletti kdztenileten vehesse 5t. Ahol u,twirtonyoi, vagy
egy6b akadrllyok nem tetszik lehetcivd (pl.: az fin. kcizokben) a gnijt6edeny
6tv6tele a legkdzelebbi alkalmas helyen tcirtdnik. A Szolg6ltat6- k,it.l., a
gyr'ijt6ed6nyt oda visszahelyezni, ahonn an aztelvette.

20.$ (1) A t6rol6eddnyeket bekeritett ingatlanokn6l a keritdsen beltil kell
t6rolni, azokat csak a hullad6ks zirllitds napjinlehet kdzteriiletre kitenni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6ed6nyek el6kdszit6-, t6rol6 helydt
tisztdn tartani, tdlen a h6t6l megtisztitani.



(3) Tilos a t6rol6eddnyek kornydk6t, megkozelitdsi riwonal6t t6rgyak
elhelyez6sdvel vagy parkol6 gdpj6rmtivekkel oly m6don eIz6rni, amely a

t6rol6ed6nyeknek a gyakorlatban kialakult m6don tortdn6 iirit6s6t akadilIyozza.
() Az ingatlantulajdonos kriteles gondoskodni a kozteriileten 6lland6

jelleggel a kozteriilet kezeldj6vel egyeztetett, engeddlyezett m6don
elhelyezett t6rol6eddnyek biztons6gos, elgurul6smentes helydnek kialakit6s6r6l.

(5) A klzszolgdltat6si szerz6ddssel rendelkez6 ingatlantulajdonos koteles a

hullad6kt6rol6 eddny(eke)t a kozszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett, azonosit6sra
alkalmas jelz6ssel ell6tni. A kcizszolgilltat6 5ltal rendszeresitett jelz6s n6lki.ili
eddny zet iiritd s 6t a kozszo lg 6\tat6 j o go sult me gtag adni.

(6) Az elhaszn6l6dott t6rol6ed6ny p6tl6s6r61, javithshrolljavittat6s6r6l a

mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.

21.S (1) Az ingatlantulajdonos koteles a kozszolg6ltat6nak bejelenteni, ha

tulajdonosvilltozils vagy egydb ok, igy pl.: a kozszolgdltat6sba rijonnan tcirtdn6

bekapcsol6d6s - folyt6n a kozszolgdltat6s ig6nybev6tel6re kotelezettd v6lik.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, hasznillati viszonyaiban v|ltozhs
kovetkezik be, ugy az irj tulajdonos, vagy az ij haszn6l6 (b6rld,) a kor6bbi
tulajdonossal egyetemlegesen kdteles avilltozis t6ny6t 15 napon beliil ir6sban

bejelenteni a kozszolg6ltat6 6ltal mrikddtetett iigyf6lszolgillati irod6ban.
(2) A villtozis bejelent6s6vel egyidejtileg azij nlajdonos 6s a kcizszolg6ltat6

kozcitt a kozszolg6ltat6si szerzodds ldtrej cin.

(3) A kozszolgilltat6si dijat v6ltoz6s-bejelent6ssel drintett negyed6v utolso

napj6ig a kor6bbi ingatlantulajdonos, a bejelent6st koveto h6nap elsd napj6t6l
pedig az ij ingatlantulaj donos kciteles megfizetni.
() Az ingatlantulajdonos koteles tov6bb6 az (l) bekezd6sben nem emlitett

egy6b v6ltoz6st a kozszolgilltat6nak bejelenteni. A szerzod6sm6dosit6s a

kozszolgilltat6 i.igyfelszolg6lat6n sz6ban vagy ir6sban kezdemdnyezheto. A
szerzoddsm6dosit6st ir6sba kell foglalni.

(5) Amennyiben az ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6s igdnybe vdteldre

kotelezett6 v6lik, de bejelent6si,- v6ltoz6sbejelentdsi 6s kozszolg6ltat6si

szerz6d6skot6si kcitelezetts6g6nek nem tesz eleget, ,igy u Kozszolgilltato - az

ingatlantulajdonos egyidejti 6rtesit6se mellett a kozszolg|ltatdsi dij
meg6llapitds6n6l ingatlanonk6nt 110-120 liter tdrfogatu t6rol6ed6ny heti

egyszeri i.iritdsi gyakorisdg6t jogosult vdlelmezni mindaddig, amig az

igdnybevdtelre kdtelezettirhsbanakozszolg6ltat6siszerzoddst meg nem koti.

(6) Amennyiben a kozszolgilltat6 ellen6rz6se sor6n azt tapasztalja, hogy az

ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6si szerzoddsben rogzitettndl nagyobb, vagy

tobb t6rol6ed6nyt haszn6l, irgy a kcizszolg6ltat6 a szerz6dott ed6nymdrettol

eltdro mdretti vagy darabsz6mir t6rol6ed6ny iirit6s6t elvdgzi, a darabsz6mnak

illetve t6rol6ed6ny-m6retnek megfelel6en leszdmlilzza, 6s ezzel egyidejrileg

felhivja a tulajdonost a kozszolgilltathsi szerzod6s m6dosithsSra.



22.5 (1) Sziineteltethet6 a kdzszolghltat6si jogviszony, ha az egyedi
t6rol6eddnyt haszn6l6, ir6sbeli kozszolgilltat6si szerz6ddssel rendelkez6
ingatlan tulajdonos 60 napon tuli id6tartamban az ingatlanon nem tart6zkodik
ds emiatt az ingatlanon hullad6k sem keletkezik.

(2) Olyan thrsashizak eset6n, ahol nem egyedi lakoss6gi szerzoddskdt6sek
tcirt6ntek, 6s kcizcis az edenyhaszn|lat, ak6zszolg6ltat6s nem sziineteltetheto.

(3) A kdzszolgilltat6s sziineteltet6se a kozszolgilltato i.igyfelszolgillatin
ir6sban - az erre rendszeresitett formanyomtatv6ny kitciltds6vel - a sziinetelds
kiv6nt kezdo id6pond6t megel6z6en legal6bb l5 nappal kezdemdnyezheto.

(4) A kozszolgdltat6si jogviszony sztineteltet6sdnek legrcividebb id6tartama2
h6nap lehet. A sztineteltet6s csak a t6rgyh6nap elsd napjilvalkezdodhet 6s teljes
h6napra vehet6 igdnybe.

(5) Ha az ingatlan a sztineteltetdsi idotartam lejfrta elott rijb6l lakott6 v6lik,
itgy e tdnyt az ingatlantulajdonos haladdktalanul kdteles ir6sban a
kozszolg|ltat6i.igyfdlszolgillat6nbejelenteni.

(6) Amennyiben a sziinetelds id6tartama alatt az ingatlanon hulladdkkezel6si
kdzszolgilltat6s hat|lya al6 tartoz6 hulladdk kertil kihelyezdsre, rigy az
ingatlantulajdonos egyidejti 6rtesitdse mellett a kdzszolgilltato kciteles a
hulladdkot elsz6llitani, az ingatlantulajdonos pedig kdteles a kcizszolg6ltatasi
dijat megfizetni.

(7) Azon ingatlanok esetdben ahol a tulajdonos 1-3 h6napnyi iddszakban
tart6zkodik csak negyed6ves dijat kriteles frzetni, szhmhra a sioig6ltat6 dvente
13 darab gytijt6zs6kot biztosit.

A K0ZSZ,OLGALTATAS IGENYBEVETELBNET iuon.I,I

23.$ (1) A helyi kdtelezo kozszolgdltat6s ig6nybe-vdteldre irrlnyul6 szerz6des
ldtrejon:

a) a szolgdltatils els6 igdnybe-vdteldvel,
b) a szerz6d6s ir6sba foglal6s6val.

(2) A kd zszolgil tat6 s i szer z(5 dd s tartalmazza:
a) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai (idedrtve az ingatlan

tulajdonos6nak 6s azonosit6 adatainak megnevezdsdt amennyibin a
kdzszolgdltat6s igdnybe vev6je nem az ingatlan tulajdonosa) igy: a felek
neve, cime, jogi szemdlyisdggel nem rendelkez o siewezet esetdn annak
szdkelye, t6rsash6zak, lak6sszcivetkezetek kcizos k6pviseldj6nek neve,
lakcime, term6szetes szemdly anyjaneve, sziiletdsi helye, 6s ideje;

b) a szerz6dds trlrgya,
c) a kdzszolg6ltat6s megkezd6sdnek id6ponda,
d) a szerzoddtt t6rol6ed6ny t6rfogata ds darab sz6ma,
e) az ellendrt6k meg6llapit6s6nak, szhml6z6snak.

kiegyenlftdsdnek m6dja,
f) a szerzod6s idobelihatdlya,

a szflmla



g) a szerz6dott gyrijt6ed6ny azonositdsilra vonatkoz6 eloir6sok
h) egydb, a szerzodo felek 6ltal ldnyegesnek tartott elemek.

(3) A kozszolgdltat6si szerz6dds ir6sba foglal6s6nak b6rmely okb6l tortdno
elmarad6sa eset6n kdzszolgSltat6s megszervezlslhez 6s a dijsz6ml6z6shoz
sziiks6ges adatokat a szolg6ltat6s ig6nybe-vev6je koteles bejelenteni a

Kcizszolg6ltat6nak.
(4) A Kozszolg6ltat6 a kozszolghltat6s teljesitdse 6rdek6ben jogosult a

rendelet a (2) bekezdds a) pond6ban meghat6rozott szemdlyes adatok
kezel6s6re, melynek sor6n a szemdlyes adatok v6delm6rol 6s a kdz6rdekri
adatok nyilv6noss6gdr6l sz6l6 1992. 6vi LXIII. tcirv6ny rendelkezdseinek
megfelel6en kdteles elj6rni.

A KilZSZOLGALTATAS ELLATASANax RENDJE

24.$ (l) Telepi.ildsi szil6rd hulladdkot csak az ene a c6lra kijelolt hullad6k
udvarban, hullad6k-6trak66llom6son, komposzt6l6telepen, vagy egydb,
jogszabSlyban megengedett m6don, a vonatkoz6 iizemeltetdsi szab6lyok 6s

el6ir6sok szigoru betart6s6val szabad elhelyezni.
(2) Ahulladdk iirit6s6nek minim6lis gyakoris6ga heti egy alkalommal.
(3) A Kozszolgilltato a teleptil6si szil6rd hullad6kot heti egy alkalommal kdteles

elsz6llitani.
(4) A sz6llit6s m6dj6r61 6s idej6rol az ig6nybevev6t a Kozszolg6ltat6

kozzdtetel ird6n thjekoztatja, tgyszintdn az finnepnapi sz6llit6s rendj6rol is.

25.$ (l) A kitzszolg|ltat6st ig6nybe vev6k szSmhra a szabv6nyos

t6rol6ed6nyek haszn6lata kdtelez6.
(2) Az ig6nybe veheto, v6laszthat6 szabv6nyos gyrijt6eddnyek tipusait 6s az

azokban elhelyezhet6 telepiil6si szil6rd hullad6k mennyis6g6t a rendelet 1.

me 1 l6klete tartalmazza.
(3) A t6rol6ed6nyek beszerz6s6r6l az ingatlanfulajdonos koteles gondoskodni.

A begyfijt6s gyakoris6g6nak figyelembe v6tel6vel a t6rol6eddnyt irgy kell
kiv6lasztani, hogy ar6nyos legyen a keletkez6 hul1ad6k mennyis6gdvel, de

minimum 70-80 liter t6rol6kapacit6s rendelkezdsre 6lljon mind a csal6di hhzas,

mind a foldhivatali nyilv6ntart6sban t6rsash6zi lak6sk6nt bejegyzett
lak6ingatlanok eset6n.

(4) A t6rol6ed6nyek beszerzds6rol azingatlanfulajdonos koteles gondoskodni.

26.$ Amennyiben az ingatlanrulajdonos a szemdtszilllithst igdnybe kivdnja

venni, irgy koteles a hullad6k elsz6llit6sa c61j6b6l a sz6llit6s napj6n a

gytijtoeddnyt a rendeletben el6irt helyre kitenni. A gytijtoeddnyt legfeljebb a

iz6llit6si napot megel6zo napon, 18 6r6t61 lehet kihelyezni a kozteri.iletre,

kivdve a tart6san enged6lyezett elhelyez6st. A szem6tgytijtotartilly - a



kont6nerek kivdteldvel - 6lland6 jelleggel a kdztertileten nem tarthat6, ezt a
kii.iritds napjhn vissza kell sz6llitani az ingatlanra.

27.$ (1) A Kdzszolgilltato dolgoz6i fokozott gondoss6ggal kotelesek a
szemdtgffito tartillyokat kezelni. A sz6nd6kos 6s gondatlan k6rokozilsert a
KozszolgLltat6 any agilag fel el o s.

(2) A hullad6kelszilllito j6rmri szemdlyzete a szem6tgytijt6 ed6nyeket az
ingatlan bejSrata el6tti kcizteriileten veszi 6t iiritds c6lj6b6l, majd iirft6s ut6n oda
helyezi vissza. Az ririt6s kovetkeztdben beszennyezett koztertilet
megtisztit6s6r6l a szemdtgyrijt6 j6rmti szemllyzete azowral koteles
gondoskodni.

(3) A szemdtgy.ijto eddnyek kdztertileten val6 t6rol6sa, hasznillata sor6n
keletkezett szennyez6ddst, a sdriilt, elhaszn6l6dott gyrijt6eddnyek hib6j6b6l
ad6d6 elcsorg6st, szdtsz6r6d6st az eddnyzet haszndl6ja koteles elt6volftani. A
kozteriilet, illetve a klzttt arra alkalmas rdszdnek ig6nybev6tele hullad6kt6rol6
ed6ny elhelyezdsdre mentes a koztenilet-haszn6lati dij megfrzetese al6l.

(5) Hulladdkgffitti kontdnerek kdzteriileti elhely ezdsdt a vonatkoz6
szakhat6shgi eloirhsok szerinti vdd6t6vols6g betart6s6val rigy kell megoldani,
hogy a kont6nerek sem a gyalogos, sem a kozhti forgalmai ne akad6lyozz6k,
illettileg az elhelyezds lehet6v6 tegye azok sz6llit6 j6rmtire tcirt6n6 felemel6sdt.

28.$ A kdzszolghltat6st ig6nybe vev6 a teleprildsi szildrd hulladdk6tkizilrolag
a Kdzszolgilltato szSllit6eszkdzdhez rendszeresitett egyedi azonosit6
embl6m6val ell6tott - gyrijtSeddnyben, zs6kban adja 6t. a huiladdk m6s m6don
tdrtdno kihelyezdse tilos.

29.$ A hulladdk elsz6llit6sa cel16b6l kihelyezett gyrijt6ed6ny fedel6nek a
kdztertilet szennyezds6nek elkertil6se 6rdekdben tecsntott 6ilapotban kell
lennie. A hullad6kot a gnijtcieddnyben irgy kell elhelyezni, hogy ir, u, eddny
mozgatiisakor ds tirit6sekor ne sz6r6djon, valamint a ge i tiritdst ne
akad|lyozza.

30.9 Az ingatlantulajdonos kciteles gondoskodni a gyrijt6eddnyek
rendeltetdsszerti hasznillatdr6l, rendszeres tisztdn tartdsdr6l, fertdtienit6s6r6l,
valamint kdrnyezettik tiszt6n tart6s6r6l.

31.S (1) Tilos a szabillyszertien kihelyezett gytijtcied6nyekb6l a hulladdk
kisz6r6sa, a kciztertilet szennye zese.

(2) A hulladdkok gytijtdse sor6n tortdnci szennyezds esetdn az ingatlan
tulajdonosa, mig a szabSlyszenien kihelyezett gffit6ed6nyekbol trirt6no
htrllad6k begytijtdse, sz6llit6sa sor6n a krlztertileten okbzttt szennyez6s esetdn a
Kozszolg|ltat6 koteles a szennyezetttertletet megtisztitani 6s fert6tleniteni.



32.$ Tilos a kiilon jogszab6lyokban meghat6rozott vesz6lyes hulladdkot a

telepiildsi szil6rd hulladdkkal osszekeverni 6s azt a teleptildsi szil6rd hulladdk
gyiijtdsdre szolg6l6 rendszeresitett gyrijt6ed6nyben elhelyezni. A kiildn
jogszab6lyokban kihirdetett hullad6kjegyz6kekben nem szereplo, vagy
ismeretlen cisszet6tehi hullad6kot vesz6lytelensdgdnek, illetve vesz6lyess6g6nek
megdllapit6s6ig veszdlyes hulladdknak kell tekinteni.

33.$ Az ingatlantulajdonos kciteles a kiikin jogszab6lyokban meghat6rozott
veszdlyes hullad6kot a telepiildsi szil6rd hullad6kt6l elkiilonitetten, a kcirnyezet
szewryezdsdt, k6rositds6t vagy veszelyeztetdsdt kizfuro m6don gyrijteni ds a

vesz6lyes hulladdk begyrijt6s6re ds sz6llit6s5ra, illet6leg furtalmatlanit6s6ra
feljogositott enged6llyel rendelkezri hulladdkkezel6nek 6tadnt, illetve a Hgt.-
ben foglaltak szerint elj6rni. Ilyen esetben a Hgt. szerinti adminisztrativ 6s

tervezdsi kdtelezetts6gek a hulladdk 6tvevdjdt terhelik

34.S (1) A Kozszolgilltat6 a hullad6kkezeldsi kozszolgilltat6s keret6ben a

hulladdk elsz6llit6s6t megtagadhada, ha:

a) az nem a Kozszolg6ltat6 szilllit6eszkozehez rendszeresitett
gytij t6eddnyb en vagy m6s gytij to eszkdzb en kertl kihelyez6 sre,

b) a kihelyezett gytijt6eddny a KdzszolgilLtat6 6ltal alkalmazott g6pi iiritdsi
m6dszerrel az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l nem iirithet6,

c) meg6llapithat6, hogy a gyrijt6ed6nyben kihelyezett hulladdk az i.iritds,
illetve a sz6llit6s sor6n a sz6llit6st vegzo szem6lyek dletdben, testi
dpsdgdben, eg6szs6g6ben, tov6bbd a begy.tijto j6rmriben vagy
berendez6s6ben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve 6rtalmatlanit6s
sor6n v eszlly eztetheti a kdrnyezetet,

d) erzekszervi 6szlel6ssel meg6llapithat6, hogy a kihelyezett gytijtoeddny
m6rgezo, robban6, foly6kony, veszdlyes, vagy olyan anyagot tartalmaz,
amely a telepiil6si szil6rd hullad6kkal egyiitt nem gytijthet6, nem sz6llithat6,
nem 6rtalmatlanithat6, illetve nem min6siil telepiil6si szilSrd hulladdknak.

e) a kihelyezett gy(4t6eddny tultoltott, ds a gyrijt6eddny i.iritdse a kdrnyezet
szenrtyezdse, a hullad6k sz6r6d6sa n6lktil nem lehetsdges.

(2) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott esetekben a Kozszolghltat6 az

ingatlantulajdonost ir6sban, halad6ktalanul 6rtesiti a hullad6k elsz6llit6sa

megtagad6s6nak t6ny6rdl 6s ok6r61. Az ingatlantulajdonos koteles a

megtagad6shoz vezetl okot vagy okokat megsztintetni, illet6leg a

megsztintet6sr6l gondoskodni.

NAGY DARABOS TELEPUITSI SZILARD HULLADEKRA
VONATK Oz,O RENDELKEZESEK

35.9 (1) A nagy darabos hullad6k (lom), osszegytijtdsdrol, elsz6llit6sdr6l es

6rtalmatlanit6s6r6l a Kozszolg6ltat6 dvente egy alkalommal a hullad6kkezel6si



kdzszolgiltat6s keretdben - ktilcin dij felsz6mit6sa n6lktil - gondoskodik.
(lomtalanit6s)

(2) A Kozszolgiitat6 ktzhrolag a lakoss6gn6l, a hhztartilsokban k6pz6ddtt, de
a rendszeres hulladdksz6llit6sra haszn6latos gffit6ed6nyekben el nem
helyezheto nagy darabos hullad6k elsz6llit6s6ra kdteles. A Kozszolgilltat6 6ltaI
akozszolgdltaths keretdben szewezett lomtalanit6si szolg6ltat6s semmilyen m6s
hulladdkra igy az inert hulladdkra, a hbztartilsi kommun6lis hulladdkra,
veszdlyes hulladdkra, szelektiv hullad6kra 6s bio-hulladdkra nem terjed ki. A
lomtalanitds kcir6be nem tartoz6 hulladdk 6tvdtel6t a Kcizszolgilltato jogosult
megtagadni.

(3) A nagy darabos hulladdkot az ingatlantulajdonos a KozszolgilItato 6ltal
hirdetmdny fdSn elozetesen megjelolt helyen 6s id6pontban helyezheti ki
elsz6llit6s c6lj6b6l.
() Az elsz6llitand6 nagy darabos hullad6kot rigy kell elhelyezni a

kriztertileten, hogy az a jdrmi 6s gyalogos forgalmat ne akadLlyozza, a begytijto
sz|llito e szkl z 6ltal j 6 I me gkci z e I i th eto I e gyen.

(5) A KozszolgSltato az (1)-(3) bekezddsben foglaltakt6l eltdr6 m6don vagy
elt6r6 id6ben koztertleten kihelyezett nagy darabos hullad6k, illetve a

kihelyezett nagy darabosnak nem minosiilo m6s hullad6k elsz6llit6s6ra nem
kriteles.

(6) A Kozszolg|Itat6 lakoss6gi megrendeldsre, t6rit6s ellendben, eseti

lomtalanit6s c61j 6b61 kont6nert biztosit.

A TELEPULESI SZILARD HULLADEK SZELEKTIV, ES A
ZdLDHULLADEK GYUJTESERE VONATK OZO SZABALYOK

36.5 (1)A hullad6k osszetev6k rijrafeldolgozisbnak visszanyerdsdnek

elosegitdse, a kdrnyezet fokozott v6delme 6rdek6ben Tdttcis kdzs6g

Onkorm6nyzata bevezeti a hullad6kok elkiiltinitett (szelektiv) begyiijt6s6nek
kombin6lt rendszer6t.

(2) A telepiildsi szil6rd hulladdk szelektfv gffit6s6vel, illetve begytijtdsdvel
osszefliggo tevdkenys6gek teljesit6s6hez sztiks6ges felt6teleket az

cinkorm6nyzat a kozszolgilltat6s rdszek6nt, a Kozszolg6ltat6 6ltal,
kdzremtikdd6sdvel bizto sid a.

(3) A jelen rendeletben foglalt telepiildsi szil6rd hulladdkkal osszefiigg6
hulladdkkezeldsi kdzszolgilltat5s kiterjed a telepiil6si szil6rd hulladdk
elki.ildnitett, szelektiv gytijt6sdre, a jelen rendeletben foglaltak szerinti
tartalommal.

(4) Az ingatlantulajdonosa jelen rendeletben meghatilrozottak szerint jogosult
eleget tenni a hulladdk szelektiv gffit6s6re vonatkoz6 el6irSsoknak.

(5) A teleptil6si szil6rd hullad6k m6s osszetevoit6l elkiilcinitetten gytijtheto
papir, mrianyag tov6bb6 tiveg az elhelyezds celjilra a teleptil6sen kijelolt
hullad6kgyujt6 szigeteken t6ritdsmentesen helyezheto el.



(6) Gytijt6sziget hasmillata esetdn a hulladdknak az elhelyez6s celjhra
szolg6l6 helyre tort6n6 sz6llit6s6r6l az ingatlantulajdonos gondoskodik. A
hullad6kot a kijelOlt helyen - a Kozszolg6ltat6 el6ir6saira is tekintettel - rigy
kell elhelyezni, hogy az m6s hullad6kfajt6val ne keveredjen 6s a kcirnyezetet ne
szefinyezze,

(7) A Szolg6ltat6nak a szelektiv hullad6k elsz6llit6sa sor6n olyan
gondossdggal kell eljdrnia, hogy a hulladdk a szilllitds sor6n ne sz6r6djon, dt
m6s kcirnyezetterheldst se iddzzen el6. Sz6llit5sb6l ered6 szennyezod{s esetdn a
hullad6k eltakarit6s6r6l, a teriilet szewryezbdds-mentesitdsdr6l,
fert6tlenitdsdr6l, valamint az eredeti kcirnyezeti 6llapot helyre6llit6s6r6l a
szelektiv hulladdkgyujt6 szigetek kcirnyezet6ben ; Szolg6ltat6 kciteles
gondoskodni.

(8) A zdldhullad6k cisszegytijtdsdr6l , elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalm atlanitilshrol a
Kcizszolg6ltat6 dvente egy alkalommal a hulladdkkezeldsi klzszolgirltat6s
keret6ben - kiilcin dij felsz6mft6sa ndlkiil - gondoskodik.

A VESZELYES HULLADEK ELKULOUiTNTT GYUJTESBRE
VONATKOZO SZABALYOK

37'$ (1) A kiildn jogszab6lyokban kihirdetett hullad6kjegyz6kekben nem
szerepl6, vagy ismeretlen osszet6tehi hulladdkot veszdtytetensegdnek, illetve
veszdlyess6gdnek meg6llapft6s6ig veszdlyes hulladdknak kell tekinteni.

(2) A hdztartdsokban keletkezett veszdlyes hulladdkokat az ingatlantulajdonos
kciteles a teleptil6si szil6rd hulladdk m6s osszetevoit6l elktilcinitetten gyrijleni 6sa veszdlyes 

_hullad6k elhelyezdsdre is szolg6l6 szolg6ltat6s telepheiydn a
ve szd lye s hulladdk 6tv6tel6re j o go sult Kozszolfil tat6nak 6tadni.

(3) A Kcizszolgdltat6 a kcizszol g6ltat6s keretdben ldtesftett ds tizemeltetett
hullad6kgyujt6 udvarban csak a hSztartdsokban keletkez6, a kcirnyezetvddelmi
hat6s6g 6ltal enged6lyezett veszdlyes hullad6kot kdteles 6tvenni 6s gyrijteni.

(4) A hhztarthsokban keletkez6 veszdlyes hullad6knak a Kcizszolgdltat o 6ltal
tizemeltetett hulladdkgyujt6 udvarba saj6t j6rmtivel t6rtdn6 sz6llit6sa a
kornyezetvddelmi hat6s6g enged6lye ndlktii v6gezhetci.

A HULLADEKKEZELESI X'ZSZOLGALTATAS HATALYA ALA NEM
TARTOZ6 TELEPUI,NSI SZILARD HULLADf_KKd.T,IPCSOLATOS
EGYES KERDESEK

38.$ (1) A hullad6kkezel6si klzszolgilltatds nem terjed ki
a) az inert hulladdkra,
b) a nagydarabos hulladdkra a jelen rendeletben foglalt, dvi egy

alkalomm al v |gzett lomtalanit6s kiv6tellel,
c) a vesz6lyes hullad6kra, kivdve a 37.g (3) bekezdds6ben foglalt veszdlyes

hulladdkot 6s



d) a zoldhulladdkra a jelen rendeletben foglalt, 6vi egy alkalommal vdgzett
tdrt6n6 szolg6ltat6 6ltali begyrij t6s kiv6tel6vel

e) elektronikai hullad6kra a jelen rendeletben foglalt, 6vi egy alkalommal
vlgzett tcirt6n6 szolg6ltat6 61ta1i begffit6s kivdteldvel

(2) A hullad6k termeldje, birtokosa a tev6kenys6ge gyakorl6sa sor6n
keletkezo vagy m6s m6don a birtok6ba keriilS - a hullad6kkezel6si
kozszolgdltat6s hatillya al6 nem tartoz6 - (l) bekezddsben meghat6rozott
hulladdkot a jogszab6lyokban foglalt el6ir6soknak megfelel6en kdteles gyfijteni
(idedrtve az elkiilonitett gffit6st is), tov6bbd az firtalmatlanitrls6r6l vagy a

hasznosit6s6r6l gondoskodni.
(3\ Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kcitelezetts6get a

hulladdk termeldj e, birtokosa
a) jogszab6lyokban meghat6rozott felteteleknek megfelel6 6rtalmatlanit6

vagy hasznosit6 elj6r6s, berendez6s, l6tesitm6ny alkalmazds|val saj6t maga
teljesiti, vagy
b) az erre feljogositott 6s enged6llyel rendelkez6 hulladdkkezel6nek

tort6no 6tad6ssal, a kezel6s kd ltsdgein ek megfrzet6s6vel telj esiti.

@) Az ingatlantulajdonos jogosult a krizszolgSltaths hatllya al6 nem tartoz6,
az (1) bekezd6sben megjelolt hulladdk6nak begyfijtds6re, elszilllitdsdra,
6rtalmatlanitdsdra, illetve hasznosit6s6ra a Kcizszolg6ltat6 szolg6ltat6s6t
igdnybe venni.

(5) Ha az ingatlantulajdonos a (4) bekezddsben foglaltakkal a Kcizszol gilltatot
bizza ffieg, a megrendel6s 6s a szolg6ltat6s feltdteleit ir6sbeli meg6llapod6sban
rendezik.

39.$ A kozszolgdltat6s a16 nem tartozo inert hulladdk, tov6bb6 a telepril6si
szil6rd hullad6k kont6nerrel tcirtdno sz6llit6sa eset6ben a hulladdk termeloje,
birtokosa 6s kezeloje a kozteriilet tisztfun tartdsdra vonatkoz6 jogszab6lyok
szerint kciteles elj6rni.

40.$ A hulladdk fitvltele, illetve szilllitdsa sor6n a hulladdkkezel6nek olyan
gondoss6ggal kell e1j6rnia, hogy a hullad6k a sz6llit6s folyamfn ne sz6r6djon 6s
m6s kcirnyezetterheldst ne iddzzen el6. Sz6llitdsb6l ered6 szewryezod6s esetdn a
hullad6k eltakarit6s6r6l, a tertilet szennyezod6s-mentesitdsdrol,
fertdtlenit6s6r6l, valamint az eredeti kornyezeti 6llapot helyre6llit6s6r6l a
hulladdk termeldje, birtokosa, illetoleg az ingatlantulajdonos kciteles
gondoskodni.

41.$ (1) Kontdner kozteriileten a kcizrhti 6s gyalogos forgalom biztons6g6t
nem vesz6Iyeztetil m6don, az alilbbi el6ir6sok megtart6s6val helyezhet6 ki:

a) forifvonalon kontdner kizdr6lag folyamatos rakod6s idej6re helyezheto
ki, a szilrlito jrlrmri helyszinen tartris6val annak 6rdek6ben, hogy az
elsz6llit6s a telitod6skor haladdktalanul megtdrtdnhessen,



b) tomegkcizleked6si ritvonalon, amennyiben a kontdner csak a kcizirti
forgalom zavarisdval helyezhet6 ki, aza) pontban foglaltak szerint kell
elj6rni,

(2) Hulladdkgnijtci kont6ner kdztertileten- kdzszolg6ltat6si c6lb61- t6rtdn6
elhelyez6se mentes a kcizteriilet-foglal6si dij megfizet6se al6l.

A KozszoLGALTA TAs DiJ^1, ME GFrzE rB srNrK s zABALyAT

42.$(1)Az ingatlantulajdonos a hullad6kgazd6lkod6si kijzszolgdltat6s
ell6t6s66rt hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6si dijat fizet a 2012. dv
CLXXXV. torv6nyben, e rendeletben, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolgdltat6si dij meg6llapitdsiert felel6s miniszter iendeletdben
meghat6rozott felt6telek szerint.

(2) Mentestil a kcizszolg6ltat6si
ingatlantulajdonos, ha ingatlan6n
sziinetel.

(3) Az (1) bekezddsben foglalt miniszteri rendelet hat6lyba ldpdsdig a
hulladdkgazd6lkod6si kozszolghltat6si dijat a kozszolg6ltat6 illlapitja ..g
legal6bb egydves dijfizet6si iddszakra az 6ltal6nos forgalmi ad6 ndlhil
szitmitott egysdgnyi dij tdtelek szerint.

(4)Kozszolg6ltat6si dij: az egys6gnyi dijtdtel 6s az tiritdsi gyakoris6g
fitlagszimfunak szor zata.

43.$ (1) Az ingatlantulajdonos 6ltal fizetend6 kozszolghltat6si dijr6l a
Ko zszolgdltat6 ne gyed6vente szhmldt b o c s 6t ki.

(2) A K<izszolgSltat6 6ltal kibocs6tott szbmla alapjdn az ingatlantulajdonos a
kozszolghltat6s i dij at a Krizszo lg6ltat6 16 szdre

a) banki 6tutal6ssal,
b) kdszp dnzes be ftzet6 s s el a kcizszo I g 6ltat6 iigyfdl szo lgillathn,
c) csekken a kozszolg|ltato iigyfelszolgillatin vagy a pdnzintdzetnll a

kdzszolg6ltat6 sz6ml6jhr a tortdn6 befizetdssel koteles megfi zetni.
(3) Amennyiben a lakdsszcivetkezeteknek, t5rsashhzal<nak nincs kdpviseletre

feljogositott szerve a kcizszol g6ltat6 a kcizszolgdltat6si dijat tartalmaz6 szhmlilt
- az egyedi szolg6ltat6si szerz6dds alapjfun - az ingatlantulajdonosok nevdre
kdteles ki6llitani.

44.$ (1) A kcizszolg6ltat6s dijdt a szfimlin felttintetett fizetdsi hat6rid6re kell
kiegyenliteni. A kozszolglltat6si dij k6sedelmes megfizet6se esetdn a
Kdzszolg6ltat6 k6sedelmi kamatot 6rvdnyesithet.

(2) A kdzszolgilltat6si dijat tartalmaz6 szimla adataival 6s 6sszeg6vel
kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Kozszolgilltatonill ir6sban kifog6st
emelhet. A kifog6snak a szhmla kiegyenlitds6re vonatkoz6 kotelezettsdg
teljesitdsdre halaszt6 hatillya nincs. A kifog6sra, annak kdzhezveteldt6l
sz6mitott 30 napon beliil a Kozszolg6ltat6 v6laszolni koteles.

dij fizet6si kcitelezettsdg al6l az
a hulladdkgazd6lkod6si ki)zszolgdltatds



(3) Tflsz6mI6z6s eset6n a tobbletcisszeget a Kcizszolg6ltat6 visszafizeti vagy
az ingatlantulajdonos ir6sbeli k6relmdre azt a soron kovetkezo, esed6kes
dijfizet6si kotelezetts6gbe besz6mida.

(4) Nem tagadhada meg a kdzszolghltat6si dij megfizet6s6t az, aki a teleptil6si
szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kcitelezettsdgeit nem teljesiti, feltdve, hogy a
Kcizszolg6ltat6 a kdzszolg|ltat6st felaj6nlja, illetve a kdzszolgdltat6s
teljesitdsdre vonatkoz6 rendelkezdsre 6ll6s6t, illetve a teljesit6st igazolja.

(5) A hullad6kkezel6si kcizszolg6ltat6s igdnybev6telddrt az ingatlantulajdonost
terhelo dijh6tral6k ds az azzaldsszeftiggdsben megdllapitott k6sedelmi kamat,
valamint a behajt6s egy6b koltsdgei ad6k m6dj6ra behajthat6 kdztartozhs.

(6)A dijh6tral6k keletkezeset kcivet6 30 napon beliil a krizszolgilltat6 az
ingatlantulajdonos figyelmdt felhfvja a dijfizet6si kcitelezetts6g6nek
elmulaszthsfira,6s felsz6lftja annak 8 napon beliili teljesitds6re. A felsz6lit6s
tartalmazza az (5) bekezddsben foglaltakra t<irt6nd figyelmeztet6st is.

(7) A felsz6lit6s eredm6nytelensdge eset6n a dijh6tral6k megfrzetes6nek
esed6kess6g6t (8. nap) kdvetis 45. nap eltelt6vel a kozszolghltat6 - a felsz6lit6s
megtort6nt6nek igazolilsa mellett a dijh6traldk ad6k m6dj6ra tortdn6
behajt6s6t kezdem6nyezi a Nemzeti Ad6- 6s V6mhivataln6l (a tov6bbiakban:
NAV).

(8) A NAV - a kezdem6nyez6s klzhezvdteldt6l sz6mitott 8 napon beliil -
jogszab6lyban meghat6rozottak szerint intdzkedik a dijhiltraldk, a k6sedelmi
kamat 6s a felmenilt kcilts6gek behajt6sa 6rdek6ben.

(9) A behajtott dijh6traldkot, k6sedelmi kamatot, valamint a
kdzszolgitltat6nak, mint a kcivetel6 s j o go sultj 6 nak ezzel kapc s o I atb an felmeriilt
6s behajtott kcilts6geit a NAV 8 napon behil ilntalja a kdzszolg6ltat6nak.

(10) Kcizds tulajdonban 6116 ingatlan esetdben az egy hdztartdsban
dletvitelszeriien 6lci tulajdonosok, a kozos haszn6latban 6116 ingatlan esetdben
pedig az 6lewitelszertien 616 haszn6l6k, illetve birtokosok felelossdse
egyetemleges.

(11) A behajtds eredmdnytelensdge eset6n, ennek t6ny6r6l 6s ok6r6l - a
behajt6s eredm6nytelens6gdt kovet6 8 napon beltil - a NAV igazolilst ad a
kdzszolgdltat6nak.

(12) Az ingatlantulajdonost terhel6 dijh6tral6k magilba foglalja a t6kdt, az
azzal cisszefiigg6sben meg6llapitott kdsedelmi kamatot, valamint a behajt6s
egy6b kdlts6geit.

TELEPULESI FOLYEKONY HULLADfXXAT, KAPCSOLATOS
KOZSZoLGALTATAS

45.$ (1) A kdzszolg6ltat6sba bekapcsolt ingatlannak tekinthet6 az az ingatlan,
amely a kozsdgi szewryvizcsatorn6ra nincs r6kotve, vezetdkes vizelldtilsa
megoldott.



(2) Tcittos kozsdg Onkorm6nyzata a kozsdg kozigazgatdsi tertletdn a
telepiildsi folydkony hullad6k 6rtalommentes elhelyezdsdt szewezett helyi
hu I lad6k g azdSlko d6s i kciz szo I g 6ltat6 s ird 6n b izto s itj a.

(3) Tdttos kcizsdg kdzigazgat6si tertiletdn a telepril6si folydkony hulladdk
6rtalmatlanit6s6val kapcsolatos hulladekgazdillkodSsi ki)zszolgilltat6st az an:a
jogosult szolg6ltat6 vdgezheti.

(4) A szolg6ltat6 tevdkenys6ge vdgzdse sor6n a hat6lyos jogszab6lyokban
el6irt, mtiszaki, kdzegdszs6giigyi ds egydb feltdteleket kciteles betartani.

(5) Az cinkorm6nyzat szewezds6ben e rendelet szerint megval6sul6 folydkony
hulladdk gytijtdse, elsz6llit6sa, valamint elhelyez6s6re ir6nyul6 ki)zszolgdltat6s
igdnybev6tele az ingatlan tulajdonos a rdszlrol - amennyiben az ingatlan a
kozszolgilltat6sba bevont ingatlannak min6siil - kote1ez6, ds e krirben a
Kozszolg6ltat6 koteles szolg6ltatni.

(6) A kcizszolg6ltat6s l6trejdn a szolgilltat6s igdnybevdteldvel. A szolgilltato
szolg6ltat6si kcitelezetts6gdnek a szolgSltat6s felaj6nkis 6val tesz eleget.

(7) A szolg6ltatils elvdgzes6drt 6s az furtalmatlanft6sdrt a megrendel6 dijat koteles
fizetni.

(8) A megrendelti ktiteles biztositani a t6rol6 hozzdferhetosdgdnek lehetosdgdt
6s a szippant6s v6grehajt6s6nak egydb feltdteleit.

HATALYBA LEPTETO RENDELKEZESEK

46.$ (l) Jelen rendelet - a (2) bekezddsben foglalt kivdtellel - a kihirdet6sdt
kovet6 napon 16p hat6lyba.

(2) A 21. $, 22.5,23.$, 28.$, 42.5,43.$, 44.5 2016. janu6r 1. napjdn 16p hat6lyba.
(3) A (2) bekezd6sben meghat6rozott idcipontig Tottcis Kcizsdg

OnkormSnyzata a kozszolgilltat6si dij megfizet6s6t 5*6llalja az ingatlan
tulajdonosait6l. A kozszolgiltat6si szerz6dds megkcitdsdre nyiwa 6116

id6szakban a krizszolg6ltat6 a kozszolgdltat6si szerzldds megkdt6sdnek
idopond6ig fenn6ll6 dijkciveteldsdt a kozszolghltat6si szerz6d6sben
meghat6rozott t6rol6ed6ny mdretdt 6s dijilt alapul vdve egycisszegben
drvdnyesiti.
() Az ingatlantulajdonosok az 1. melldkletben meghathrozott v6laszthato

szabv6nyos t6rol6ed6nyeket kdtelesek beszerezni. A kdzszolg6ltat6 a nem
szabv6nyos, illetve az irilsbeli szerzoddst6l eltdro t6rol6ed6nyben 1ev6 hulladdk
elsz6llit6s6t j ogosult megtagadni

(5) A jelen rendelet hat6lyba l6p6sdvel egyidejtileg hatillydt veszti Tottos
kcizsdg Onkorm6nyzathnak a hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 612003. (IV.28.)
cinkormdnyzati rendelettel m6dositott 1412002. (XII.11.) onkorm6nyzati
rendelete.


