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TOttOs Kdzsdg Onkormrinyzat KdpviselS-testtilet6nek1ll20l7. (XII.1.) 6nkorm6nyzati rendelete

a ko ztisztas ii 916 I 6 s a hul I ad d kke ze 16 s i ko zszol giitat6 s 16 I

Tottos Kdzsdg Onkormrinyzat K6pviselo-testi.ilete a Magyarorszitg helyi 6nkorminyzatairol
sz6lo 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 13. $ (1) bekezdds 5. pontj6ban meghat6rozott

feladatkorben, az Alaptcirvdny 32. cikk (l) bekezdds a) pond6ban 6s a hullad6kr6l s2616 2012.
6vi CLXXXV. t6rv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazds alapjdn a k<ivetkez6ket

rendeli el.

1. A rendelet c6lja

1.$ (1) Jelen rendelet c6lja:

a) Tcittos kdzs6g lakoss6giinak eg6szs6g-vedelme, Tdttds kdzsdg term6szeti 6s 6pitett

kdrnyezetdnek me g6v6s a a hul lad ekgazdiikod6s e szkdzeivel,

b) Tdttos kozs6g kdmyezete hullad6k iiltal okozott terhel6s6nek minimalizflldsa,

szennyezetts6gdnek elkertildse 6rdek6ben a kepzoddtt hulladdk mennyis6gdnek 6s

veszdlyessdg6nek csokkentdse, a keletkezo hullad6k mindl nagyobb arilnyu

hasznosit6sa, a hullad6k kcirnyezetkim6lo 6rtalmatlanit6sa.

(2) Trlttos kdzs6g Onkorm6nyzata a hullad6kgazd6lkod6si c6lok el6r6se drdek6ben

6rvdnyesiti a hulladdkr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. t6rv6nyben foglalt alapelveket,

meghatirozza a hullad6kgazdilkodits kor6ben a hat6skdr6be tartozo kdrd6sekben a

hullad6kgazd6lkod6s 6ltal5nos krivetelmdnyeit, az erintettek jogait 6s kdtelezetts6geit. Az
onkorm6nyzatot megillet6 feladatok ell6tSsa - jogszab6ly eltdro rendelkezdse hi6ny6ban - a

Kdpviselo-testi.ilet hatriskore.

(3) Tilos a hulladdkot elhagyni, a gyrijt6s, begytijtes, t6rol6s, lerak6s szabiiyaitol elt6ro

m6don felhalmozni, ellenorizetlen koriilmdnyek k<iz<itt elhelyezni, kezelni.

2. Altalfnos rendelkez6sek

2.$ (1) A rendelet teriileti hat6lya Tdttos kozs6g kdzigazgat6si tertiletere terjed ki.

(2) A rendelet szem6lyi hatiiya kiterjed Tdttds kozs6g kozigazgat6si teriilet6n l6vd

valamennyi ingatlan (lak6s 6s nem lak6s celj6ra szolg6l6 helyis6g, lak6hdz,lak6hbz telke,

iidtiloingatlanok) tulajdonos6ra, tulajdonosi kciz<iss6g6re (lak6sszovetkezet, t6rsash6z stb.)

birtokosiira, 6s haszn6l615ra (a tov6bbiakban: ingatlanhaszn6l6), a hullad6k kezelds6vel

kapcsolatos kdzszolg6ltat6s kapcs6n.

(3) Jelen rendelet tirgyi hatfrlya kiterjed Tdttos kdzs6g koztisztas5giival osszefiiggo

feladatok ellfutdsira, a telepi.il6si folydkony lakoss6gi hullad6k kezel6s6re ir6nyul6 helyi

kritelezo kdzszolg6ltatiis bizosit6s6ra, valamint az (l) bekezddsben meghat6rozottakn6l

keletkezo telepi.ildsi szil6rd hullad6k, nagy darabos hullad6k (lom), szelektiv 6s

zd I dhul I ad6k T6ttd s kcizs6 g Onkorm6n y zata iital szerv ezett be gytij t6 sdre.

(4) A gazd6lkod6 szervezetek k<itelesek a keletkezett telepiil6si hullad6kaikat a lakoss6gi

hullad6kokt6l elkiilonitetten gytijteni, es a hit^art6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszdt

kepezo vegyes hullad6kot kdtelezoen a kdzszolg6ltat6nak 6tadni fiiggetleni.il a vegzett

tev6kenys6g jelleg6tol.

3. Kiiztisztasr{ggal iisszefiigg6 feladatok
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3.S (1) A k<iztisztas6g fenntart6s6ban mindenki kdteles hathat6san kcizremtikodni. Az
ingatlanok tisilflntartdsdrol az ingatlanok tulajdonosai kcitelesek gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa k6teles gondoskodni a j6rd6k, udvarok, kertek, ldpcsohiizak,
kapualjak, tovfibbd az ingatlarilloz tartozo valamennyi - kciaertletnek nem minosiilo -
tertilet, helyis6g rendszeres tisztitntartirs6r6l, a lakohdzak, illetoleg tivegfeltiletek gondozott
megjelendse 6rdek6ben azok rendszeres tisztirn- 6s karbantart6siir6l, tov6bbri k<iteless6gtik,
hogy ingatlanukat megmrivelj6k, rendben tarts6k, gyomt6l, gazt6l megtisztits6k.

(3) Mag6nszemdlyek, jogi szemdlyek, jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo egy6b
szervezetek tev6kenys6ge krjvetkeztdben kdzteriileten keletkezett szennyezod6s
megszi.intet6se, a szennyezod6st okoz6 szety, illetve szem6ly feladata.

(4) A kozseggazdrilkodrisi korbe tartozo parkfenntart6si feladat magirban foglalja a

kdzs6g tertiletdn l6vo parkok, 16tsz6ter ek, sorf6k, sciv6nyek gondoz6sirt.

4.$ (1) K<izteri.ileteken keletkezett szemdt eltakarit6s6r6l, cisszegyrijtds6r6l 6s

elsz6llitris6r6l, toviibbd a kozteriletek tiszt5ntartiis6r6l Tottos Kozs6g 0nkorm6nyzata (a
tov6bbiakban: Onkorm 6ny zat) gondoskodik.

(2) A kcizteriileteken felgyiilemlett h6 eltakarit6s6r6l es a sikoss6g elleni vddekezesrol az
Onkormiinyzat gondoskodik, a helyi kcizutak kezelds6nek szakmai szabiiyairol sz6l6
512004.(1.28.) GKM rendelet (tov6bbiakban: Szab6lyzat) mell6klet6ben foglaltak alapj6n,
valamint a IV-V kozritkezel6si szolg6ltat6si kateg6ri6kra vonatkoz6 eloir6sainak
megfeleloen.

(3) Az Onkorm6nyzat kdteles az utcai hulladdkgyijtt5 tartiiyok fel6llit6s6r6l 6s azok
folyamatos tirittet6s6rol gondoskodni. Kivdtelt k6peznek a kereskedelmi 6s szolg6ltat6
egys6gek, valamint a vend6gl6t6helyek, amelyek tulajdonosai kcitelesek az 6ltaluk
mrik<idtetett ingatlan el6tt hulladdkgyrijto ed6nyt kihelyezni, es a^rendszeresen tiriteni.

(4) Az ingatlan elott 16v6 jirdaszakasz rllland6 tisztintartitsiir6l, a h6 eltakarititsirol, a
sikoss6g megsztintet6s6rol az ingatlantulajdonos kciteles gondoskodni. A tiszt6ntartSsi
kdtelezettseg az ingatlan 6s a j6rda, a jfrda 6s a kdait k<iz<itti iires, fiives vagy vir6gos
siivra is vonatkozik.

(5) Az ingatlan tulajdonosa tartozlk az ingatlartr6l a gyalogjrir6ra kinyrilt 6gak, bokrok
folyamatos nyes6s6rol gondoskodni.

(6) Az ingatlan elott l6v6 jirda tisztitntart6sa sor6n a szemetet tilos a vizelvezeto iirokba
Yagy az rittestre sepemi. Az ingatlan belso tertilet6r6l (udvar, stb.) havat, jeget a
kdzteriiletre sziillitani tilos, illetve csak kijel<ilt helyre szabad.

(7) Ha a k<itelezett az ingatlan elotti j6rdaszakaszt az eszlellstol sz6mitott 4 orin beliil,
de legk6s6bb 17 6r6ig nem tisztitja meg a h6t6l, j6gtol ds nem teszi kcizlekeddsre
alkalmassd, az Onkorminyzata mulaszt6 kolts6gdre elv6geztetheti a tisztit6st.

(8) Sz6rakoz6helyek, vend6gliit6-ipari egysdgek, iizlethelyisegek 6s mils el6rusit6helyek
elotti jrlrdaszakaszt a nyitva tart6s ideje alatt az tizemeltet6 kciteles tisilintartani, tekintet
n6lktil arra, hogy a szem6t saj6t tev6kenys6gdb6l szfurmazlk-e vagy sem. A zir6s elott
kciteles meggyozodni az elobb felsorolt helyisdgek elotti teriiletek tisztas d,gir6l. Az im
lerak6sa kovetkezt6ben keletkezett szemetet (hulladdkot) az tizemelteto k6teles az
iirusz6llit6st kcivetoen halad6ktalanul eltakaritani.

(9) Az utcai, valamint egy6b eliirusft6helyek (b6d6k, pavilonok, stb) 6rusai k<jtelesek az
6rusit6s sor6n keletkezo hulladdkot dsszegyrijteni, az furusit6helyek kcjzvetlen kcirnyezetdt
tiszt6n tartani.

(10) Koztertileten szennyezbanyagot csak olyan m6don szabad sziillitani, hogy a
kozteriiletet ne szennyezze. Ha sz6llit6s kozben a kozteriilet szennyez6dnek, a
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szennyezod6s eloiddzoje azt elt6volitani 6s a tovSbbi szennyezod6st megakad6lyozni
kciteles.

(11) A kcizteri.iletrol az illlati hulla elszSllit6sa - amennyiben az 6llat tulajdonosa nem
6llapithat6 meg - az Onkormdnyzat feladata. Az Onkormdnyzat az 6rtesit6s v6tele ut6n
kdteles nyomban intdzkedni az ene a ceka kijelcilt 6llati eredetri hullad6kgyrijto helyre
tortdno elsziilitirsitrol, valamint az 6llati eredetri hulladdk 6rtalmatlanit6sa irrlnti
intdzkeddsek haladdktalan megt6tel6rol.

(12) Az ingatlan tulajdonosa 30 napon beltil kdteles gondoskodni az ingatlanin
keletkezett grafiti elt6volitrisrir6l.

5.$ (1) A kozteri.ileten l6vo 6rkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k, iitereszek tisztintartisa, a
csapad6kviz akadfllytalan elfoly6s6nak biztosit6sa - az ingatlan elotti szakaszra terjedoen -
azingatlan tenyleges hasznii6jirnak, illetve tulajdonos6nak kciteless6ge.

(2) J6rmribehajt6k 6tereszeinek dpitese, j6karban 6s tiszt6ntartiisa minden esetben az
ingatlan hasznril6j 6nak, illetve tulaj donos6nak kriteless6 ge.

(3) A csapad6kelvezeto 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt,
tormel6ket, tiz- 6s robban5svesz6lyes anyagot) a csapad6kviz-elvezeto 6rokba sz6rni,
beleonteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

6. $ (1) Epit6si tertileten es az 6pftkezds kdzvetlen kdrny6kdn (az epitkezes elotti
teriileten) az epitdstvegzo kivitelez6nek kell biztositani a tisztas6got.

(2) Beruh6z6sok eset6n a birtokbav6teltol a kivitelez6s megkezd6sdig a beruhdz6nak
(bonyolit6nak), eil. k<ivetoen a kivitelez6s befejez6sdig a kivitelezonek kell gondoskodni
az iitala e I fo gl alt teriilet ti szt6ntartris6r6 l.

(3) Epit6sn6l, bont6sn ii vagy tatarozirsnirl a munkSlatokat rigy kell vegezni, az dpitdsi 6s
bont6si anyagokat, a ki6sott foldet irgy kell trirolni, hogy por ds egy6b szettnyezod6s ne
keletkezzen.

(4) Amennyiben a munk6latok v6gz6se sor6n dpit6si tormeldk, illetve hullad6kanyag
keletkezik, ugy ad folyamatosan, legk6sobb a munka befejez6s6tol sz6mitott 48 6ran beliil
a kivitelezl,st vegzo szervnek vagy szem6lynek el kell sziilitani,6s a k<izteri.iletet helyre
kell 6llitani, illetoleg meg kell tisztitani.

(5) Kcizteriileten dpitdsi, bontrisi anyagot a polg6rmester iiltal kiadott k<iztertilet-
hasmSlati enged6lyben meghat6rozott tertileten, az engedelyben megjeldlt m6don 6s
idotartamig szabad t6rolni. Mag6nteriileten enged6ly nem sziiks6ges, de csak olyan
anyagot szabad t6rolni, amely koze g6szsd gtigyi szempontb6l vesz6lytelen.

(6) Tilos k<izutra, ritpadk6ra salakot, dpit6si tormeldket, illetve szemetet sz6llitani 6s
helyezni!

7.$ (1) Kciztertleten szennyezo anyagot csak olyan m6don szabad sziilitani, hogy a
sz6llit6sb6l semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletkezzen. Ha a sztilitds kozben a
teri.ilet szewryezodn6k, a szerrtyeziides eloid6zoje kdteles azt eltiwolitani 6s a tov6bbi
szenny ezo d6 s me g akad 6,ly o zds 6r ol g o ndo sko dni .

(2) Ha b6rmilyen sziilitmitny fel- vagy lerak6s6n6l, a kozteriilet szennyezodik, a
szennyezodds el6iddzdj enek azt a fel- vagy lerak6s elv6gz6se ut6n nyomban meg kell
tisztitani.

(3) A kozs6g kdzteriilet6n tilos j6rmrivet mosni, olajcser6t vagy m6s olyan tevdkenys6get
vdgezni, amely szennyeziiddst okoz. Lakohdzhoz tartozo udvarban ilyen munk6kat fgy
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kell v6gezni, hogy a szetrryezodds koztertiletre ne kertiljon.

(4) A gondozott zdldtertiletre j6rmtivel r6hajtani, azon parkolni, azt b6rmr m6don

k6rositani tilos!
(5) Kozteriileten hirdetm6nyt, plak6tot csak az e c6lra rendszeresitett helyen szabad

elhelyezni. Tilos az 6pitm6nyeket, kerit6seket, 616f6kat b6rmilyen felirattal megrongiilni. A
kozszem6rmet 6s kozizldst s6rto feliratokat a tulajdonos 24 6r6n beltl kdteles saj6t

koltsdg6n eltrivolitani.
(6) Epi.ileten (kapun, ablakon stb.) egy6b l6tesitm6nyben l6vo, idejdt mrilt hirdetmenyt az

elhelyezo koteles elt6volitani, legk6sobb a felhivds kezhezv6tel6tol sz6mitott 3 napon

beliil, koteles tov6bbi az igy keletkezett hulladdk iisszegyujtdsdrol 6s elsz6llit6s6r6l is

gondoskodni.

(7) V6llalkoz6i tev6kenys6g ellitisdhoz, magdngazdilkoddshoz sziiksdges gdpek,

j6rmtivek t6rol6sa koaerfileten tilos !

(8) Alkalmi jelleggel ig6nybe vett kozteri.ilet 6s az azt kOrtilvevo 10 m6teres tertilets5v

tisztdntartdsa az alkalmi haszndl 6 kdtele s s6 ge.

(9) Az6piilet tulajdonosa gondoskodik arr61, hogy az dpiilet tetozeterol azesoviz, h6l6 a

jttr dtrra ne csoro gj on.

(10) A telepiil6s teriilet6n l6vo tavakba, holtagakba, 6lo vizfoly6sokba, belvizelvezeto

6rkokba tisztitatlan szennyvizet, tr6gyalevet levezetni, partjait szem6t vagy egydb

hullad6k lerak6s6val beszennyezni tilos!

S.S (1) Avart ds kerti hullad6kot csak j6l kialakitott tuzrak6helyen szabad dgetni irgy,

hogy az az emberi eg6szs6get 6s a kdrnyezetet ne k6rositsa, 6s az egetes hosug6rz6sa k6rt

ne okozzon.

(2) Az dgetendo kerti hullad6k nem tartalmazhat m6s kommun6lis, illetve ipari eredetu

hullad6kot (pl. PVC, veszdlyes hullad6k)'

(3) A szabadban tiizet gyrijtani, ttizeloberendez6st haszn6lni csak rigy lehet, hogy az a

kcirnyezet6re tiz- vagy robban6sveszelyt ne jelentsen.

(4) A szabadban a ti.izet 6s iizemeltetett ti.izeloberendez6st orizetlentil hagyni nem szabad,

s vesz6ly eset6n, vagy ha arra sziiks6g nincs, atizet azor,rnal el kell oltani.

(5) A tiizel6s, a tiizeloberendez6s haszniiatinak szinhelydn olyan eszkdzdket 6s

felszerel6seket kell k6szenl6tbe helyezni, amelyekkel a tiz terjed6se megakad6lyozhato,

illetoleg a triz elolthat6.

(6) A kerti hullad6k elsz6llititsira a szervezett 6s meghirdet6sre keri.il6 lomtalanit6si

akci6 is ig6nybe veheto.

(7) A hat6s ilgllag elrendelt 6ltal6nos tizrakisi tilalom al6l a rendelet nem ad felment6st.

(8) Vas6rnap 6s tinnepnapokon a hullad6k 6get6se tilos.

4. Hullad6kkezel6si kiizszolgiltatfs tartalma

9.S A hulladdkkezeldsi kozszolg6ltat6s - a tevekenys6g tartalm6ban - az alirbbiakra terjed

ki:
a) az ingatlanhaszniio iital a Kozszolgilltato sz6llit6eszkozeihez rendszeresitett

gyrijtoedenyben, vagy a rendeletben megielolt egydb m6don azingatlanon gytijtdtt ds a

Kozszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott teleptil6si szil6rd hulladdk begyrijt6s6re 6s

rendszeres, illetve alkalmi elsz6llit6s6ra, kezel6sdre;

b) az ingatlanon osszegyrijtott nagy darabos, lomtalanit6s kor6be vont telepi.il6si

szil6rd hullad6k 6vente egy alkalommal - a Kdzszolgilltat6 6ltal meghatirozott
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id6pontban 6s helyen, erre a c6lra biztositott sz6llit6eszkciz6n - trirt6no begytijt6s6re,a
Kozszolgitltat6altalielszitllitdsdraeskezel6s6re;
c) hullad6kgyrijto udvar, hullad6kgyrijto szigetek 6s a hulladdk-iitrak66llom6s

l6tesit6 s6re, mrikijdtetdsdre 6s tizemeltet6s6re ;

d) a teleptil6si szil6rd hullad6k egyes 6sszetev<iinek miis 6sszetevokt6l elkiilcinftett,
szelektiv begyrijt6s6re, kezel6s6re (tov6bbiakban: szelektiv begyrijt6s).

6vi CLXXXV. tcirv6nyben 6s a jelen rendeletben
hul I addk gazd5l ko d6s i kozszolgiitat6s el I 6t6s 6ho z

szi.iks6ges felt6teleket a kozszolgilltat6 reszere biztositja, 6s
ig6nybe veszi.

kcizszolg6ltat5st

11.$ (1) Hulladdkkezel6si kozszolg6ltat6s vdgz1,sdre a D6l-Kom D6l-Dun6ntirli
Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Felelossdgti Tiirsas69 jogosult, mely
gazdasdgi t6rsas6g e minos6gdben kozszolgirltat6nak min6siil (tov6bbiakban:
Kozszolgitltat6) a felek kdzott l6trejott kdzszolgSltatdsi szerzod6s alapj6n.

(2) A Kozszolgiitat6 akkor lathatja el a hullad6kkezel6si kiSzszolgiitat{st, ha
a) biaositani tudja a kiizszolg6ltatiis azon - kiilon jogszabrllyban meghatirozott -

szem6lyi 6s trirgyi felt6teleit, amelyek garantdljfk a kozszolg6ltat6s tart6s, rendszeres
6s a kcirnyezetv6delmi szempontoknak marad6ktalanul megfelel6 el|it6s6t;
b) rendelkezik a hullad6kkezeldsi kcizszolgiiltat6s elldtdsithoz szi.iks6ges

kdrnyezetv6delmi hat6s6gi engeddllyel, minosit6si enged6llyel 6s megfelelos6gi
vdlem6nnyel;

c ) az 6 nko rm iny zattal kci zs zo I 96l tatlsi szer zd d 6 st kcitcitt.
(3) Az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkodrisi Koordinril6 6s Vagyonkezelb Zrt. (a

tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv) a hullad6kgazd6lkodrisi k<izszolg6ltat6si szerzod1s
me gfe lelo s e get v izs giij a.

(4) A Koordin6l6 szerv meg6llapitja, hogy a kcizszolgriltat6 tevdkenysdge megfelel-e az
Orsz6gos Hulladdkgazddlkod6si Tervben foglaltaknak 6s arr6l v6lem6nyt allit ki.
Amennyiben a kdzszolgiitat6 a Ht.-ben meghatiirozott hat6ridore nem rendelkezik
megfelelos6gi v6lem6nnyel, :f;gy az cinkorm6nyzat e hatiridot krivet6 30 napon beliil a
hullad6kgazdrilkodrisi kozszolgSltatdsi szerzoddst felmondja. A telepi.il6si rinkorm6nyzat e
kcitelezettseget a megyei korm6nyhivatal tdrv6nyessdgi feli.igyeleti elj6rris keret6ben
vrzsgSlja.

5. A kiizszolgfltatis r6sztvev6inek jogai 6s kiitelezetts6gei

12.S Tottds k6zs6g Onkorm6nyzata k<itelezoen ell6tand6 kozszolgiitatilskdnt az
ingatlanhaszniiondl (birtokos, haszn6l6) keletkezo telepi.il6si szil6rd hullad6k kezel6s6re
hullad6kkezeldsi kcizszolgiiltat6st szervez 6s tart fenn.

13.$ Tcittds kcizseg Onkormrinyzata kdzigazgatisi tertilet6n a Mecsek -Dr6va
Hulladekgazdrilkod6si Program megval6sit6sa van folyamatban, az dnkorminyzat tagtra a
Mecsek-Dr6va Regionrilis Szil6rdhullad6k Kezelo Rendszer Letrehozitsirt Celz6
Onkorm6nyzati T6rsul6snak.

14.$ Az 6nkorm6nyzat es a Ktizszolg6,ltato a telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos
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tev6kenys6g ell6t6s6r6l r6szletes kcizszolg6ltat6si szerzod6sben 6llapodnak meg, amely

tartalmazza a tev6kenyseg ell6tas6nak hat6mapjait 6s id6tartam5t is.

6. A Kiizszolgdltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

15.S A Kozszolgilltat6 kdteless6gei az e rendeletben 6s a kozszolg6ltat6si szerzoddsben

foglaltak szerint a komyezetv6delmi, valamint az egydb jogszab6lyi eloir6sok

megtart6s6val - az alfbbiak:

a) a K6zszolgaltat6 sz6llit6eszkozeihez rendszeresitett gytijtoedenyben gyujtott

h6*art6si huiladdk t2. $ 1. a) pontl es ahdnart6si hullad6khoz hasonl6 jellegti 6s

osszet6telti telepiil6si szil6rd hullad6k t2. $ 1. c) pontl hivf'rc2 (ingatlanhoz) meno

j ir attal tdrt6nS rendszere s be gytij t6 s e 6 s el sz6llit6sa,

b) a Kozszolg6ltat6 6ltal fenntartott 6s/vagy mrikodtetett hullad6kgyrijto udvaron 6s

gyrijtoszigeteken, tov6bb6 a Kozszolg6ltat6 iital rendelkezdsre bocs6tott

sz6llit6eszk ozeihez rendszeresitett gytijtoeddnyben, vagy m6s eszkozben szelektiven

gyrij tott telepi.ild si szi I 6rd hulladdk be gyrij t6 se,

c) a Kozszolgtitat6 6ltal erre a ceha biztositott szSllit6eszkdzen az ingatlanon

osszegytijt6tt 6s a Krizszolgriltat6 rendelkez6sere bocs6tott nagy darabos, lomtalanit6s

k<ir6be vont teleptil6si szil6rd hullad6k 6vente egy alkalommal - a Kdzszolgilltat6 6ltal

meghat6rozott idopontban 6s helyen - tortdno begyujt6se 6s elsz6llit6sa,

d) a begyrijtott 6s elsz6llitott telepi.il6si szil6rd hulladek kezel6s6re szolg6l6

hullad6kgytijto udvar, hullad6kgyujto szigetek 6s hullad6k6trak6-6llom6s l6tesit6se 6s

iizemeltet6se,

e) az a)-c) pontokban foglaltak szerint begytijtott 6s elsz6llitott telepiil6si szil6rd

hullad6k kezelesre torteno 6tad6sa.

16.$ (1) A k<izszolg (itato k<jteles a t6rol6ed6nyek kitirit6s6t kim6letesen, az elvitrhato

gondoss6gg al vegeznl
(2) A t6rol6ed6nyben okozott k5rokat akdzszolgitltat6 t6rit6smentesen koteles kijavitani,

ha a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A k6zszolg6ltat6nak az ebbol eredo

karbantart6si munk6k, valamint a javit6s idotartam6ra helyettesito t6rol6eddnyt kell

biztositania. Amennyiben a k6rokoz6s nem rohat6 fel a k<izszolg6ltat6nak, a

hasznflhatatlann6 v6lt t6rol6ed6nyek javit5sa, p6tl6sa, illetve cser6je az ingatlanhaszniiot

terheli.

(3) A lakoss6g reszere nyrijtott kdzszolg6ltat6s kereteben a nagydarabos hulladek (lom)

elsz6llit6s6r6l 6vente legal6bb egy alkalommal a kdzszolg6ltat6 az iitala meghirdetett

lomtalanit6si idoszak alatt t6rit6smentesen gondoskodik'

(4) A Kdzszolgiitat6 feladatai:

a) a Szerzod6s szerinti hullad6kgazd6lkodfsi kozszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes koni

ell6t6sa;

b) a hullad1kgazd1lkod6si kozszolgilltat6snak a jogszab6lyok szerint meghat6rozott

rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6se, ide6rtve a lomtalanitils 6s az

elktil<initett gyujtes teljesites6t is;

c) a kcirnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minosit6si osilily szerinti

kovetelm6nyek 6s a minosito okirat folyamatos megldtdnek biztosit6sa;

d) a hulladdkgazdalkod6si kcizszolgiltatds teljesit6s6hez sziiks6ges mennyisegri ds

minosdgu j6rmti, gep, eszkdz,bercndez6s biztosit6sa, valamint a sztiks6ges l6tsz6mri 6s

kdpzettse gti s zakember alkalmazdsq,
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e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos ell6t6silhoz sziikseges fejleszt6sek 6s

karbantartiisok elv6gzese ;

0 a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgrlltatiis kcirdbe tartoz6 hullad6k kezelds6re
meghatdrozott helyek ds l6tesitm6nyek igdnybev6tele, illetoleg tizemeltet6se, fenntart:isa;

g) a hulladdkgazdrilkod6s , illetve m6s, jogszabilyok szerinti nyilv6ntart6si rendszerek
mrikodtetdse 6s a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljesit6s6vel osszefliggo
adatszolgiitat6sok rendszeres teljesft6se a hat6sSgok valamint a Koordinrll6 szer) reszere;
h) a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitatiist igdnybevevok szitmdra kcinnyen

ho zzdferheto tigy f6l szo I g6lat 6 s t6j 6ko ztat6s i rendszer mtiko dtetd se ;

i) a hullad6kgazdrilkodSsi, illetve m6s, jogszab6lyok szerinti nyilviintartiisi, adatkezel6si
6s adatszolg6ltat6si rendszer ldtrehoz6sa 6s folyamatos mrikodtet6sdhez sztikseges
feltdtelek biaosit6sa;
j) a kozszolg6ltatrist igenybevevok kifog6sok ds dszrevetelek elintdzdsi rendjdnek

me gril lapit6sa 6 s ennek nyi lv6no ss 69r a hozatala.
k) a tevdkenysdg ellittitsithoz sztiks6ges biztosit6s megldte;
l) a vegyes hulladdk gytijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legalibb 2 kiil<inbdzo rirmdrtekri

gytijt6ed6ny kdztil tcirtdno v6laszt6s lehetds6gdnek biztositrisa;
m) tdbblethulladdk, 6s a zdldhulladdk elhelyezds6t szolg6l6 zs6k biztositirsfua.

7. Az ingatlanhasznfl6, hullad6kkezel6si kiizszolgriltat6s ig6nybev6tel6vel kapcsolatos
jogai 6s kiitelezetts6gei

17.S (l) Az ingatlan haszn6l6ja kdteles az Onkormdnyzat 6ltal szervezettk6zszolg6ltat6s
igdnybevdtel6re, azaz az ingatlanon keletkezo teleptildsi szilirdhulladekrinak e rendeletben
el6irtak szerinti gytijt6s6re, a Kdzszolg6ltat6nak t<jrt6no fltadisdra, valamint a
kdzszolgiitat6si dij megfi zetds6re.

(2) A teleptil6si szil6rd hullad6kot, bele6rtve az elkiil<initetten gyrijtdtt lomot, valamint a
zcildhullad6kot a sz6llit6si napokon elsz6llitiis c6lj6b6l a kcizszolgiitat6 rendelkez6s6re kell
bocs6tani.

(3) Az ingatlanhasznilo a tiirol6ed6nyben az ingatlanon szok6sosan keletkezo hullad6kot
tdmtirit6s ndlktil ugy helyezheti el, hogy annak fedele zdrhato legyen, valamint az a
hulladdkszrillitris sor6n a kdzszolgaltato alkalmazottainak eg6szs6g6t ne veszdlyeztesse, a
gdpi i.irit6st ne akad6lyozza, az iirito berendezest ne k6rosftsa.

(4) A t6rol6ed6ny melle hullad6kot elhelyezni csak a kiizszolgiltat6t6l v6s6rolt, jelz6ssel
ell6tott zsiikban lehet. A jelzett zsitk ira tartalmazza a teleptil6si hulladdk elsz6llitSs6nak,
kezelds6nek es 6rtalmatlanit6s6nak k6lts6g6t.

(5) Ha a kozszolgLiltat6si szerzod6ssel rendelkezo ingatlanhaszndlS a t<jbblethulladdk6t
nem a Kozszolgiiltat6t6l megviisiirolt - jelzdssel ell6tott - zs6kban, vagy nem a t6rol6ed6ny
mell6 helyezi el, rigy a Kcizszolgiitato a tcibblethulladdk elszrillit6srit jogosult megtagadni.

(6) Ha a t6rol6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely cisszetcim<irod6tt vagy
befagyott, vagy a benne ldvo hullad6kot rigy cisszeprdselt6k, hogy emiatt a t6rol6ed6 nyt az
eloirt m6don kitiriteni nem lehet, a tulajdonos kciteles a visszamaradt hullad6kot fellazitani
6s a tiirol6eddnyt haszn6lhat6vd tenni.

(7) A t6rol6ed6nyben tilos olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-, mdrgezo anyag,
6llati hulla, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy robbano anyag, ko ds
dptilettdrmeldk, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, stb.), amely veszelyeil.eti a
hullad6ksz6llitdssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gyrijtoberendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa soriin veszelyeztetheti a kornyezet6t.
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(8) Ha a Kozszolgiitat6 alkalmazottai meg6llapitjitk, hogy a t6rol6ed6nyben a (7)

bekezd{sben megjeldlt anyagot, tttrgyat helyeztek el vagy az trilt<iltdtt, a kitiritdst jogosult

megtagadni. A kitiritds megtagad6s6r6l a kozszolgiitat6 az ok felttintet6s6vel drtesiti az

ingatlanhasznii5t. Az emiatt el nem sz6llitott hulladdk elsztilititsitr6l az ingatlanhaszn6l6

koteles gondoskodni.

(9) Az ingatlanhasznal6 (birtokos vagy haszn6l6) kdteles saj6t kOlts6gen a szi.iks6ges

gyakoris6ggal, de 6vente legal6bb k6t alkalommal gondoskodni a gytijtoeddny tisztit6s6r6l,

fertotlenites6rol.

l8.S (1) A k6zszolg6ltat6 ahdnartdsi hulladdkot azingatlan bej6rata elotti kOzteri.ileten

v eszi frt az ingatlanhaszn6l6t6l.

(2) Azingatlanhas zniio a gytijtoeddny zetet az ingatlan elott rigy kdteles elhelyezni, hogy

azt a szolgitltat6 a kozrit melletti kcizteriileten vehesse 6t. Ahol azitviszonyok, vagy egy6b

akad6lyok nem tetszik lehet6v6 (pl.: az rin. kozdkben) a gytijtoeddny 6tv6tele a

legk6zelebbi alkalmas helyen, kijelolt gyiijtoponton tort6nik. A Szolg6ltat6 koteles a

gytijtoed6nyt oda visszahelyezni, ahonnan azt elvette.

19.$ (l) A t6rol6eddnyeket bekeritett ingatlanokn6l a keritdsen beltil kell t6rolni, azokat

csak a hulladdksz6llit6s napj6n lehet kozteriiletre kitenni.

(Z) Azingatlanhasznal6 kciteles a t6rol6edenyek elok6szito-, tirol6 hely6t tisztftn tartani'

tdlen a h6tol megtisztitani.

(3) Tilos a t6rol6ed6nyek korny6k6t, megkozelitesi irtvonal6t t6rgyak elhelyez6sdvel

vagy parkol6 g6pj6rmtivekkel oly m6don elzdmi, amely a t6rol6ed6nyeknek a

gyakorlatban kialakult m6don tdrteno iirite s6t akadilly ozza'

(4) Az ingatlanhaszn6l6 kriteles gondoskodni a koztertileten 6llando jelleggel - a

kozteri.ilet kezeloj6vel egyeztetett, engeddlyezett m6don - elhelyezett t6rol6ed6nyek

biaons6gos, elgurul6smentes hely6nek kialakit6s6rol'

(5) A kozszolg6ltatisi szerz6d6ssel rendelkezo ingatlanhaszn6l6 kdteles a hullad6kt6rol6

ed6ny(eke)t a k6zszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett, azonosit6sra alkalmas jelz6ssel ell6tni. A

k<izszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett jelz6s nelkiili edenyzet iirit6s6t a kozszolgiitat6

jogosult megtagadni.

(6) Az elhasznal6dott t6rol6ed6ny p6tl6s6r6l, javitis6r6lljavittat6s6r6l a mindenkori

ingatlanhas znillonak ke I I gondo sko dnia.

20.S (1) Az ingatlanhasznSl6 koteles a kozszolg6ltat6nak bejelenteni, ha

tulajdonosviitozits vagy egy6b ok, igy pl.: a k6zszolg6ltat6sba rijonnan t6rt6no

bekapcsol6d6s - folyt6n a kozszolgilltaths ig6nybev6tel6re kotelezettd v61ik. Amennyiben

az iigatlan tulajdonosi, haszniiati viszonyaiban v6ltoz6s kovetkezik be, rigy az ii
tulajdonos, vagy az uj haszn6l6 (b6rlo) a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegesen kdteles a

vtitozitst6nydt 15 napon beliil ir6sban bejelenteni a kozszolg6ltat6 fel6'

(2) A v6ltoz6s bejelent6s6vel egyidej ulleg az irj tulajdonos 6s a kdzszolgiitat6 kozott a

kdzszol g 6l tatasi szerzo dd s l6trej cin.

(3) A kcizszolg6ltat6si dijat a villtozits bejelentessel drintett h6nap utols6 napj6ig a

kor6bbi ingatlanhaszniio, a bejelent6st kciveto h6nap elso napj6t6l pedig az fj
ingatlanhaszn6l6 kotele s me gfizetni.

(4) Azingatlanhaszn6l6 koteles tov6bb6 az (l) bekezd6sben nem emlitett egy6b v6ltoz6st

a k6zszolg6ltat6nak bejelenteni . A szerzod6sm6dosit6s a kozszolgiirab tigyfdlszolgilJatin

sz6ban vagy ir6sban kezdemenyezheto. A szerzodesm6dositdst ir6sba kell foglalni.
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(5) Amennyiben azingatlarhaszniio akozszolgitltatris ig6nybe v6tel6re kdtelezett6 v6lik,
de bejelent6si,- v6ltoz6s-bejelentdsi 6s kozszolgl.ltatdsi szerzoddskdtdsi kotelezettsdg6nek
nem tesz eleget, rigy a Kozszolgitltat6 - az ingatlanhasznil6 egyidejti 6rtesit6se mellett - a

kozszolg{,ltat6si dij megdllapitdsitnii ingatlanonkent Il0-120 liter t6rfogatri t6rol6edeny
heti egyszeri iiritesi gyakorisrig6t jogosult v6lelmezni mindaddig, amig az igenybevdtelre
kdtelezett ir6sban akiizszolgtrltat6si szerzoddst meg nem k<iti.

(6) Amennyiben a kozszolgiitat6 ellenorzdse sor6n azt tapasztalja, hogy az
ingatlanhas zniio a kozszolg6ltatrisi szerzod6sben rcigzitettn6l nagyobb, vagy tcibb
t6rol6eddnyt haszn6l, rigy a kozszolgiitato a szeruiidott edenym6rettol eltdro m6retri vagy
darabsz6mri tdrol6ed6ny i.irit6sdt elvegzi, a darubszLlmnak illetve t6rol6eddny-mdretnek
megfeleloen lesz6ml6ztatja, 6s ezzel egyidejrileg felhivja a tulajdonost a kdzszolg6ltatrisi
szerzod6s m6dositiisilra.

21.$ (1) Sztineteltetheto a szolgiitatits ig6nybev6tele - a kozszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re
eg6sz 6vben kdtelezett ingatlanhasznfio szitmdra - a bejelentdst6l sz6mitott egy 6v
idotartamra, ha a t6rol6eddnyt egyedtil haszniio, ir6sbeli kozszolgirltat6si szerzoddssel
rendelkezo ingatlanhaszniio k6t napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem
haszniija, 6s az iiresed6s v6rhat6 idotartam6t - legk6sobb a sziineteltet6s megkezd6s6t

nyilatkozattal bejelenti. A bejelent6s megt6tel6re csak a Kcizszolgilltatoval szerzldese
viszonyban iil6, v agy a meghatalmazottj a j o gosult.

(2) A sztineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s 8 nappal a sztineteltet6s lejrirta elott
ir6sban adott nyilatkozattal megism6telhet<i.

(3) Az ut6lag bejelentett kdrelmeket a kozszolgiitat6 visszamenolegesen nem
6rvdnyesiti.

(a) A bejelent6sek val6s6gtartalm6t aKozszolgiitatS ellenorizni jogosult. A sziineteltetds
jogszenitlen igdnybev6tele esetdn a Kozszolg6ltat6jogosult a sztineteltet6st visszavonni, a
krizszolgiiltat6si dijat p6tl6lagosan kisz6ml6ztatni, tovribb6 k<ilts6geit drvdnyesiteni, kivdve
ha a sztineteltet6s jogszerti igdnybevdtele igazolirsra kerUl.

8. A kiizszolgiltatrls ig6nybev6tel6nek m6dja

22.$ (1) A helyi kcitelezo kiizszolgiitat6s ig6nybe-vdtel6re iriinyul6 szerzod6s l6trejcin:
a) a szolgitltat6s elso igdnybe-v6teldvel,
b) a szerzod6s ir6sba foglal6s6val.
c) a Ko zszol giitat6 rend e lke z6 s re 6l I ii srival

(2) A kdzszo I griltatrisi szerzo des tartalmazza:
a) a felek megnevezdse 6s azonosit6 adatai (ide6rtve az ingatlan tulajdonos6nak ds

azonosit6 adatainak megnevez6s6t amennyiben a kozszolgl,ltatds igdnybe vevoje nem
az ingatlan tulajdonosa) igy: a felek neve, cime, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo
szetvezet esetdn annak sz6kelye, t6rsash6zak, lakiissz<ivetkezetek kcizds kepviseloj6nek
neve, lakcime, termdszetes szemely anyjaneve, szi.ilet6si helye, 6s ideje;

b) a szerzbd6s tiirgya,
c) a kdzszolgriltatris megkezd6senek idopontj a,

d) a szerziid<itt t6rol6ed6ny tdrfogata 6s darabszitma,
e) az ellen6rtdk meg6llapit6siinak, szirmlir;isnak, a sz6mla kiegyenlitds6nek m6dja,
f) a szerzod6s idobeli hatdlya,
g) a szerzbddtt gytijtoed6ny azonositiisiira vonatkoz6 eloir6sok,
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h) egy6b, a szerzodo felek 6ltal l6nyegesnek tartott elemek.

(3) A k<izszolgriltatdsi szerzod6s ir6sba foglal6sinak brirmely okb6l tort6no elmarad6sa

eset{n kozszolgiitat6s megszervezesehez es a dijsz6mllzhshoz sziiks6ges adatokat a

szolgiitatits i g6nybe - vevoj e kdtele s b ej e I enteni a K<izs zo I g5ltat6nak.

(4) A K1zszolgitltat6 a kdzszolgfitat6s teljesitese 6rdek6ben jogosult a rendelet a (2)

bekezdds a) pontjdban meghattrozott szem6lyes adatok kezel6sdre, melynek soriin az

inform6ci6s onrendelkez6si jogr6l es az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi CXII.

t6rv6ny rendelkez6seinek megfeleloen koteles elj 6rni.

9. A kiizszotgdltatfs elL{tfsfnak rendje

23.S (1) Telepiil6si szil6rd hulladekot csak az erre a c6lra kijeldlt hulladdk udvarban,

hullad6k-6trak66llom6son, komposzt6l6telepen, vagy egy6b, jogszab6lyban megengedett

m6don, a vonatkoz6 iizemeltet6si szab6lyok 6s eloir6sok szigorri betart6s6val szabad

elhelyezni.

(2) A hulladdk iirit6s6nek minim6lis gyakoris6ga heti egy alkalommal.

(3) A K1zszolgitltat6 a telepi.il6si szil6rd hullad6kot heti egy alkalommal koteles

elsz6llitani.
(4) A sz6llit6s m6dj6r6l 6s idej6r6l az igenybevevot a Kdzszolgaltat6 kozzetetel utiin

ti$ekortatja. rigyszinten az iinnepnapi sz6llit6s rendj6rol is.

24.S (l) A kozszolgtitat6st ig6nybe vevok sz6m6ra a szabv6nyos t6rol6ed6nyek

haszndlata kotelezo.

(2) Az igenybe veheto, v6laszthat6 szabv6nyos gyujtoed6nyek tipusait es az azokban

elhelyezheto telepiil6si szil6rd hullad6k mennyisdg6t a rendelet 1. mell6klete tartalmazza.

(3) A t6rol6ed6nyek beszerzeserol az ingatlanhaszn6l6 koteles gondoskodni. A begytijtds

gyakoris6g6nak figyelembe v6tel6vel a t6rol6ed6nyt tigy kell kiv6lasztani, hogy ar6nyos

legyen a keletkezo hulladdk mennyis6g6vel, de minimum 80 liter t6rol6kapacit6s

rendelkez6sre 6lljon mind a csal6di hdzas, mind a foldhivatali nyilv6ntart6sban t6rsash6zi

lak6sk6nt bej egyzett lak6ingatlanok eset6n'

(4) A lak6ingatlant egyedtil 6s 6letvitelszeruen haszn6l6 term6szetes szem6ly

ingatlanhasznitl6 atelepiilesi onkorm6nyzat itltal kiadott igazol6s alapjfunjogosult 60 liter

rirm6rt6kti gyrij t6ed6ny haszniiatitr a.

25.$ Amennyiben az ingatlanhasznirl5 a szem€tsz6llit5st ig6nybe kiv6nja venni, irgy

koteles a hulladek elsz6llit6sa c61j6b6l a sziilitits napj6n a gyujtoeddnyt a rendeletben eloirt

helyre kitenni. A gyiijtoed6nyt legfeljebb a sz6llit6si napot megelozo napon, 18 6r6t6l lehet

kihelyezni a k6ztertiletre, kiv6ve a tart6san enged6lyezett elhelyezdst. A

szem6tgyrij totartiiy - a kontenerek kiv6tel6vel - 6lland6 jelleggel a krizteri.ileten nem

tarthat6, ezt a kitirit6s napj6n vissza kell sz6llitani az ingatlanra.

26.$ (l) A Kozszol gtitat6 dolgoz6i fokozott gondoss6ggal kotelesek a szem6tgytijto

tart6lyokat kezelni. A sz6nd6kos 6s gondatlan k6rokozisert a Kdzszolgiitat6 anyagilag

felelos.

(2) A hullad6kels ziilito j6rmu szemelyzete a szem6tgyiijto ed6nyeket az ingatlan

bej1rataelotti koaeriileten veszi 6t tirit6s cdljdb6l, majd iiritds ut6n oda helyezi vissza' Az

tirit6s kovetkezt6ben beszewryezett kcizteri.ilet megtisztit6s6r6l a szemdtgytijto j6rmti

szemely zete azornal kotele s gondo sko dni.
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(3) A szemdtgytijto ed6nyek kozteriileten val6 t6rol6sa, haszntiata sor6n keletkezett
szennyezod6st, a s6riilt, elhaszn6l6dott gyrijtoed6nyek hib6jAb6l ad6d6 elcsorg6st,
szdtszoroditst az eddnyzethasznii6ja kOteles eltrlvolitani. A kciztertilet, illetve akozit alra
alkalmas r6sz6nek igdnybevdtele hulladekt6rol6 eddny elhelyezds6re mentes a kciztertilet-
haszn6lati dij megfizet6se al6l.

(4) Hullad6kgytijto kontdnerek kciztertileti elhelyez6s6t a vonatkoz6 szakhat6s6gi
eloir6sok szerinti vddot6vols6g betart6sixal:iugy kell megoldani, hogy a kont6nerek sem a
gyalogos, sem a k<izriti forgalmat ne akaddlyozzitk, illetoleg az elhelyezds lehet6vd tegye
azok szSllit6 j6rmtire tort6n6 felemel6s6t.

27.$ A k<izszolgiiltat6st ig6nybe vevo a teleptil6si szllfurd hullad6k6t kizdrolag a
Kozszolg6ltato szillit6eszkdzehez rendszeresitett - egyedi azonosit6 embldm6val ell6tott -
gytijtoed6nyben, zs6kban adja 6t. A hullad6k m6s m6don trirtdno kihelyezdse tilos.

28.S A hulladdk elsz6llft6sa c6lj6b6l kihelyezett gytijtoeddny fedel6nek a kcizteri.ilet
szennyez6s6nek elkertil6se drdek6ben lecsukott 6llapotban kell lennie. A hullad6kot a
gytijtoeddnyben rigy kell elhelyemi, hogy az> az eddny mozgatiisakor 6s tirit6sekor ne
sz6r6djon, valamint agepi tiritdst ne akadiiyozza.

29.S Az ingatlanhaszniio k<iteles gondoskodni a gyrijtoed6nyek rendeltet6sszeni
haszniiatdr6l, rendszeres tiszt6n tart6s6r6l, fertotlenitdsdrol, valamint krirnyezeti.ik tisztiin
tart6s616l.

30.S (1) Tilos a szabirlyszenien kihelyezett gyiijtoed6nyekbol a hullad6k kisz6riisa, a
kciztertilet szennyezdse.

(2) A hullad6kok gytijt6se soriin tort6no szennyez6s eset6n azingatlantulajdonosa , mig a
szabiiyszenien kihelyezett gyiijtoeddnyekbol tort6no hullad6k begytijt6se, szitllittsa sordn
a kdztertileten okozott szennyez6s eset6n a Kozszolg6ltat6 k<iteles a szennyezett teri.iletet
megtisztitani 6s fertotleniteni.

31.$ Tilos a kiilon jogszab6lyokban meghathrozott vesz6lyes hullad6kot a teleptildsi sziliird
hulladekkal cisszekeverni ds azt atelepildsi szikird hullad6k gytijt6s6re szolg6l6 rendszeresitett
gyujtoedenyben elhelyezni. A ki.ilcin jogszab6lyokban kihirdetett hullad6kjegyzdkekben nem
szereplo, vagy ismeretlen cisszetdtelti hulladdkot veszdlytelens6g6nek, illetve vesz6lyess6g6nek
me gillapititsiiig ve sz6 lye s hull ad6knak ke I I tekinteni.

32.$ Az ingatlanhasznril6 koteles a ki.il6n jogszabitlyokban meghatirozott veszdlyes
hulladdkot a telepi.il6si szil6rd hullad6kt6l elkiilcinitetten, a kdrnyezet szennyez6s6t,
k6rosit6s6t vagy vesz6lyeztet6s6t kizir6 m6don gyrijteni 6s a vesz6lyes hulladdk
begytijt6sdre 6s sziilititsdra. illetoleg 6rtalmatlanititsira feljogositott enged6llyel
rendelkezo hulladdkkezelonek 6tadni, illetve a Ht.-ben foglaltak szerint elj6rni. Ilyen
esetben a Ht. szerinti adminisztrativ ds tervez6si kcitelezettsdgek a hullad6k 6tvevoj6t
terhelik

33.$ (1) A Kozszolgriltat6 a hullad6kkezel6si kijzszolgiitatils keretdben a hullad6k
elsz6llit6sdt megtagadh atja, ha'.

a) az nem a Kozszolg6ltat6 sz6llft6eszkdz1bez rendszeresitett szabv6nyos (MSZ EN
840- I :2013) gytijt6ed6nyzetben keriil kihelyezdsre, iltaddsra;
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b) a gyrijtoed6nyben tcibb hullad6kot helyeil.ek el,6s emiatt az triltdltott, tirlsrilyos

vagy a gytijt6eddny nem zdrhato le, 6s emiatt a gyrijtoed6ny tiritdse a kornyezet

szennyezdse, a hullad6k sz6r6d6sa n6lkiil nem lehets6ges,

c) a tcjbblethullad6k vagy a zdldhullad6k nem a kcizszolg6ltat6 6ltal e c6lra

rendszeresitett zs6kban kertilt kihelyez6sre, vagy

d) meg6llapithat6, hogy a gyrijtoed6nyben a kozszolgiitat6s kor6be nem tafiozo

hulladdk kertilt elhelyez6sre (forr6 hamu, ko-, dpit6si t<jrmel6k, iilati tetem, mar6,

mergezo vagy robban6 anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott

zsirad6k, gyfl6kony vagy robban6 anyag,) amely a sziilitits sor6n a sziilitirst vegzo

szem6lyek 6letdben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6geben, tov6bb6 a begytijto j6rmriben vagy

berendez6sfben kart okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve 6rtalmatlanit6s sor6n

v e szely eztetheti a ktirnYe zetet

e) amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keri.il a t6rol6ed6nyek

matric6j 6nak hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

(Z) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott esetekben a Kozszolg6ltat6 az

ingatlanhas znillot iriisban, halad6ktalanul 6rtesiti a hullad6k elsz6llit6sa

megtagad6s6nak t6ny6rol ds ok6r6l. Az ingatlanhaszn6l6 koteles a megtagad6shoz

vezeto okot vagy okokat megszi.intetni, illetSleg a megsziintet6srol gondoskodni-

10. Nagy darabos telepiit6si szilird hullad6kra vonatkozri rendelkez6sek

34.$ (l) A nagy darabos hullad6k (lom), osszegyujtds6rol, elsz6llit6s6rol 6s

6rtalmatlanit6s6r6l a Kozszolg6ltat6 6vente egy alkalommal a hullad6kkezel6si

kozszolgiitat6s keret6ben - kiilon dij felsz6mit6sa n6lki.il - gondoskodik. (lomtalanit6s)

(2) A Kozszolg6ltat6 krzirolag a 1akoss6gn6l, a hdztartilsokban kdpzoddtt, de a

rendszeres hullad{ksz6llit6sra haszn6latos gyrijtoed6nyekben el nem helyezhetS nagy

darabos hullad6k elsz6llit6s6ra kriteles. A Kozszolgilltato iital akozszolgiitat6s keret6ben

szervezett lomtalanit6si szolg6ltat6s semmilyen miis hullad6kra igy az inert hulladekra, a

hftztartisi kommun6lis hullad6kra, vesz6lyes hullad6kra, szelektiv hullad6kra 6s bio-

hullad6kra nem terjed ki. A lomtalanit6s korebe nem tartoz6 hullad6k 6tv6te16t a

K6zszolg6ltat6 jogosult megtagadni.

(3) A nagy darabos hullad6kot az ingatlanhaszniil6 a Kozszolgiitato 6ltal hirdetm6ny

ritj6n elozetesen megjelolt helyen 6s idopontban helyezheti ki elsz6llit6s c61j6b6l.

(4) Azelsz6llitand6 nagy darabos hullad6kot rigy kell elhelyezni a kozteri.ileten, hogy az

a j6rmti es gyalogos forgalmat ne akadiiyozza, a begytijto sz6llit6eszkoz altal i6l
megkdzelitheto legyen.

(5) A K6zszolg6ltat6 az (1)-(3) bekezd6sben foglaltakt6l eltdro m6don vagy eltdro

idoben kozteriileten kihelyezett nagy darabos hullad6k, illetve a kihelyezett nagy

darabosnak nem minostilo m6s hullad6k elsz6llit6s6ra nem koteles.

11. A szelektfv hullad6k 6s a ziildhullad6k gyiijt6s6re vonatkoz6 szabilyok

35.$ (1) A hulladdk iisszetevok rijrafeldolgoztsdnak, visszanyerdsdnek elosegit6se, a

kornyezet fokozott v(delme drdek6ben Tottds kcizs6g Onkorm6nyzata bevezeti a

hullad6kok elkiilonitett (szelektiv) begyrijt6senek kombin6lt rendszer6t.

(Z) A teleptilesi szil6rd hullad6k szelektiv gyrijt6sevel, illetve begytijtds6vel osszeftiggo

tev6kenysegek teljesit6s6hez sziiks6ges felteteleket az onkormdnyzat a kozszolg6ltat6s

rd szekdnt, a Kcizszo I g iitato iital, ko zr emriko d6 s6ve I bi zto sitj a.
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(3) A jelen rendeletben foglalt telepiil6si szil6rd hulladdkkal 6sszefiiggo hullad6kkezel6si
kdzszolg6ltat6s kiterjed a teleptil6si szil5rd hulladdk elktilcinitett, szelektiv gyrijt6s6re, a
j elen rendeletben foglaltak szerinti tartalommal.

(4) Az ingatlanhaszn6lo a jelen rendeletben meghatdrozottak szerint jogosult eleget tenni
a hullad6k szelektiv gyrijt6sere vonatkoz6 eloir6soknak.

(5) A telepi.il6si szil6rd hullad6k m6s osszetevoitol elkiilcinitetten gyrijtheto papir,
mrianyag tov6bb6 iiveg az elhelyez6s celjira a telepiildsen kijeliilt hulladekgytijt6
szigeteken t6rit6smentesen helyezheto el.

(6) Gytijtosziget hasznillata eset6n a hullad6knak az elhelyez6s celjira szolgiil6 helyre
tortdno sziilitirsftrol az ingatlanhasznii6 gondoskodik. A hullad6kot a kijeldlt helyen - a
Kozszolgriltat6 eloirrisaira is tekintettel - rigy kell elhelyezni, hogy az m6s hullad6kfajtrival
ne keveredjen 6s a k<irnyezetetne szennyezze.

(7) A Szolg6ltat6nak a szelektiv hullad6k elsz6llft6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell
elj6mia, hogy a hullad6k a szilllitirs sorein ne sz6r6djon, es mds kdrnyezetterheldst se

idezzen elo. Szdllit6sb6l eredo szennyez6dds eset6n a hullad6k eltakarit6s6r6l, a tertilet
szennyezod6s-mentesit6sdr6l, fert6tlenit6s6rol, valamint az eredeti kcirnyezeti 6llapot
helyre6llit6s6r6l a szelektiv hullad6kgytijto szigetek kcirnyezet6ben a Szolg6ltat6 k<iteles
gondoskodni.

(8) A zoldhullad6k dsszegyrijtds6rol, elszilllitirsin6l 6s kezel6s6rol a K<izszol giitatl
6vente egy alkalommal a hullad6kkezel6si krizszolgilltat6s keretdben - kiikin dij
felsz6mit6sa nelkiil - gondoskodik.

35/A.$ (1) Az elktildnitetten gytijtott hullad6k a kozszolgtitato 6ltal iizemeltetett
hullad6kgyujto pontra, hullad6kgytijto udvarba, iltv6teli helyre vagy a kozszolg6ltatiis
kordbe tartoz6 hulladdkot kezelo hulladdkkezelo ldtesitm6nybe is sziillithat6 6s ott a
j o go sultaknak 6tadhat6 vagy kiilon gytij toed6n y zetbe e lhely ezheto.

(2) A teleptil6s lakosai reszere ig6nybe veheto hulladdkudvarr6l akozszolgitltat6 a helyben
szok6sos m6don 6s honlapjiin trij6koztat6st nyrijt. A nyitva tart6s rendjdt, a
hulladdkudvarban gytijtheto egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar igdnybevdteli m6dj6ra
6s a mennyis6gi korl6tokra vonatkoz6 tdjekoztatitst a kdzszolgriltat6 honlapj6n es a
hullad6kudvarban kozzeteszi.

(3) A kcizszolgdltat6 a hullad6kudvar tizemeltetdsi szabiiyzatitban meghatirozza a
termdszetes szem6ly ingatlanhasznil6 iital a hulladdkudvarban elhelyezheto hulladdkok
mennyisdgdt. A term6szetes szem6ly ingatlanhasznti6 e jogrit csak ugy gyakorolhatj a,ha a
hul I ad6kgazdrilko d6s i kozszolgiitat6s dij 6t me gfizene.

12. A vesz6lyes hullad6k elkiiliinftett gyiijt6s6re vonatkoz6 szabilyok

36.S (1) A kiilonjogszab6lyokban kihirdetett hullad6kjegyz6kekben nem szereplo, vagy
ismeretlen <isszetdtehi hulladdkot veszdlytelens6g6nek, illetve vesz6lyess6gdnek
me g|llapitits 6i g ve sz6lye s hull ad6knak kel I tekinteni.

(2) A hdztartisokban keletkezett veszdlyes hullad6kokat az ingatlanhasznil6 kdteles a
teleptil6si szllfird hullad6k m6s cisszetevoit6l elktilonitetten gytijteni 6s a vesz6lyes
hullad6k elhelyez6sdre is szolgiil6 szolgriltat6s telephely6n a veszdlyes hullad6k ritvdtel6re
j ogosult Kozszolgiitat6nak etadni.

(3) A Kcizszolg6,ltato akozszolgitltat6s kereteben letesitett 6s i.izemeltetett hullad6kgytijto
udvarban csak a hiiaartdsokban keletkezo, a kdrnyezetv6delmi hat6s6g iiltal engedllyezett
vesz6lyes hullad6kot kcjteles 6tvenni 6s gytijteni.
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(4) Ahilztart5sokban keletkezo vesz6lyes hullad6knak a K<izszolgiitat6 6ltal iizemeltetett

hullad6kgytijto udvarba saj6t j6rmrivel trirt6no szillitisa a kdrnyezetv6delmi hat6s6g

enged6lye n6lkiil v egezheto.

13. A hutlad6kkezel6si kiizszolgriltatr{s hatr{lya alh nem tartozil telepiil6si szildrd

hullad6kkal kapcsolatos egyes k6rd6sek

37.$ (1) A hulladdkkezel6si k<izszolg6ltat6s nem terjed ki
a) azinert hullad6kra,

b) a termel6si hullad6kra.

(2) A hulladdk termeloje, birtokosa a tev6kenys6ge gyakorl6sa sor6n keletkezo vagy

m6s m6don a birtok6ba kertilo - a hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6s hat6lya al6 nem tartoz6

- (1) bekezddsben meghatSrozott hullad6kot a jogszab6lyokban foglalt eloir6soknak

megfeleloen krjteles gyujteni (ide6rtve az elktilonitett gyujt6st is), tov6bb6 az

6rtalmatlanitris6r6l vagy a hasznosit6s6r6l gondoskodni.

(3) Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kdtelezetts6get a hulladdk

termeldje, birtokosa

a) jogszabiilyokban meghatdrozott felt6teleknek megfelelo 6rtalmatlanit6 vagy

hasmosit6 elj6r6s, berendez6s, ldtesitmdny alkalmaz6s6val saj6t maga teljesiti, vagy

b) az erre feljogositott 6s enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6nek t<irt6no

6tad6ssal, a kezel6s kolts6geinek meghzet6s6vel teljesiti.

38.$ A kozszolg6ltat6s al6 nem tartoz6 inert hullad6k, tov6bb6 a telepiil6si szil5rd

hullad6k kont6nerrel tort6n6 szitllitisa esetdben a hullad6k termeloje, birtokosa 6s kezeloje

a koztertilet tiszt6n tarlilsiravonatkoz6 jogszab6lyok szerint kciteles elj6rni.

39.$ A hullad6k 6tvetele, illetve sz6llit6sa sor6n a hullad6kkezel6nek olyan gondossiiggal

kell elj6rnia, hogy a hulladdk a sz6llit6s folyam6n ne sz6r6djon es m6s ktimyezetterhel6st

ne id1zzen elo. Sz6llit6sb6l eredo szennyezod6s esetdn a hulladdk eltakarit6s6r6l, a teriilet

szennyezodds-mentesit6s6rol, fertotlenit6serol, valamint az eredeti k<irnyezeti 6llapot

helyre6llit6sar6l a hullad6k termeldje, birtokosa, illet6leg az ingatlanhasznril6 kdteles

gondoskodni.

40.S (1) Kont6ner k<iztertleten a kdzriti 6s gyalogos forgalom biztons6g6t nem

veszelyezteto m6don, az alibbi eloir6sok megtart6siival helyezheto ki:

a) foritvonalon kont6nerkizirolag folyamatos rakod6s idej6re helyezheto ki, a szilllit6

j6rmti helyszinen tart6s6val annak 6rdek6ben, hogy az elsziilit6s a telitod6skor

halad6ktalanul me gttirtdnhessen,

b) t<imegk<izleked6si titvonalon, amennyiben a kontdner csak a kcizriti forgalom

zavaris1val helyezhetokr, azc) pontban foglaltak szerint kell eljdrni,

(2) Hullad6kgytijto kontener kciztertileten- kozszolg6ltatdsi c6lb6l- tdrtdno elhelyez6se

mentes a krizter0let-foglal6si dij megfizet6se al6l.

14. A kiizszolg6ltatds dija, megfizet6s6nek szabflyai

41.$ (1) Az ingatlanhaszniio a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6s6ert

hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltat6si dijat frzet a 2012. 6v CLXXXV. torvdnyben, e

rendeletben, valamint a hulladekgazd6lkod6si kdzszolgitltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos
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miniszter rendeletdben meghatilrozott felt6telek szerint.

(2) Mentestil a kozszolg6ltat6si dij fizetdsi kotelezettseg al6l az ingatlanhaszndl6, ha
ing atl an6n a hul lad6kg azd6lkod6s i kdzszolgl,ltat6s sziinete l.
(3) Az (l) bekezd6sben foglalt miniszteri rendelet hat6lyba l6pds6ig a

hullad6kgazdrilkodrisi kcizszolg6ltatiisi dijat a kozszolgiitat6 allapitja meg legal6bb
egy6ves d{jfizet6si idoszakra az itltalinos forgalmi ad6 ndlkiil szilmitott egysdgnyi
dijt6telek szerint.

(4) Kdzszolg6ltat6si dij: az egys6gnyi dijt6tel es az iritdsi gyakorisdg iltlagszdmdnak
szorzata

42.$ (1) Az ingatlanhaszndlo a kdzszolg6ltatiis dijfit - ha jogszab6ly elt6roen nem
rendelkezik - az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordiniil6 6s Vagonkezelo Zrt. (a
tov6bbiakban: Koordiniil6 szerv) r6szdre negyed6vente, a szdmlin feltiintetett fizetdsi
hat6ridore kriteles megfi zetni.

(2) A Koordin6l6 szerv iital kibocsritott szitmla alapj6n az ingatlanhaszniio a

kozszolgdltat6si dijat a Koordin6l6 szerv r6,szere

a) banki 6tutal6ssal, vagy

b) csekken.

43.$ (1) A kcizszolg6ltatrls dij6t a szitmlin feltiintetett fizetdsi hatiiridore kell
kiegyenliteni. A kozszolgiitat6si dij k6sedelmes megfizet6se eset6n a Koordin6l6 szerv
k6sedelmi kamatot 6rv6nyesithet.

(2) A kdzszolgiitat6si dijszitmla adataival, 6sszeg6vel kapcsolatban az ingatlanhasznillo
a Koordin6l6 szerv fel6 ir6sban kifog6st emelhet. A kifog6sra a Koordin6l6 szerv annak
kezhezvetel6t kdvetS 15 napon beliil v6laszolni koteles.

(3) Nem tagadhatja meg a kiizszolg6ltat6si dij megfizet6sdt az, aki a teleptil6si szil6rd
hullad6kkal kapcsolatos kd,telezetts6geit nem teljesiti, feltdve, hogy a Kcizszolgilltato a

kozszolgiitat6st felaj6nlja, illetve a kozszolgiitatils teljesit6s6re vonatkoz6 rendelkez6sre
6116s6t, illetve a teljesit6st igazolja.

(4) A kozszolgiitat6s igenybevetel66rt azingatlanhaszndl6t terhelo dijh6tral6k es az azzal
cisszefligg6sben meg6llapitott k6sedelmi kamat, valamint a behajt6s egy6b kdlts6gei ad6k
m6djfra behajtand6 ko^artozits. Fizetesi kdsedelem eset6n k6sedelmi kamat, valamint
fi zet6si felsz6lit6sonk6nt ktil<in elj rlr6si kolts6g sz6mithat6 fel.

(5) A dijhetral6k behajtisira a Ht. 52.9-ban foglaltak ir6nyad6k.

I 5. Telepiil6si foly6kony h u llad6kkal kapcs olatos kiizszolg iitatils

44.S (1) A k6zszolgdltat6sba bekapcsolt ingatlannak tekintheto az az ingatlan, amely a

kcizs6gi szennyvizcsatorn6ra nincs r6kotve, vezet6kes vizellfitisa megoldott.
(2) Tdttcis kdzsdg Onkorm6nyzata a kozs6g kdzigazgatdsi tertiletdn a telepiil6si

foly6kony hullad6k iirtalommentes elhelyezdsdt szervezett helyi hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgiitat6s ritj 6n biao sitj a.

(3) Tcittds kcizs6g kozigazgatdsi teriilet6n a teleptil6si foly6kony hulladek
6rtalmatlanitiis6val kapcsolatos hullad6kgazdiikoditsi kcizszolg6ltat6st az affa jogosult
szo I gSltat6 v 6 gezheti.

(4) A szolg6ltat6 tevekenys6ge vegzese sordn a hat6lyos jogszabdlyokban eloirt,
mriszaki, kdzegdszs6giigyi 6s egy6b felt6teleket kciteles betartani.

(5) Az onkorm6nyzat szewezes6ben e rendelet szerint megval6sul6 foly6kony hullad6k
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gytijtdse, elsz6llit6sa, valamint elhelyez6s6re ir6nyul6 kozszolgiitat6s igdnybevdtele az

ingatlan tulajdonosa rdszerol - amennyiben az ingatlan a kdzszolg6ltat6sba bevont

ingatlannak minostil - kritelezo, 6s e korben a Kozszolgiitat6 ktiteles szolgSltatni.

(6) A kcizszolgiitatils ldtrej<in a szolg6ltat6s ig6nybev6tel6vel. A szolg6ltat6 szolg6ltat6si

kotelezettsd g6nek a szolgiitat6s fe laj 6nl6s6val te sz e le get.

(7) A szolg6ltat5s elvegzeseert 6s az 6rtalmatlanit6s6rt a megrendelo dijat koteles fizetni.

(8) A megrendelo k6teles biztositani a t6rol6 hozziferhetos6g6nek lehetos6g6t es a

szippantfs v6grehajt6s6nak egydb felt6teleit.

16. Hatilyba l6ptet6 rendelkez6sek

45.S (1) Jelen rendelet - a (2)bekezd6sben foglalt kivetellel - 2018. janurir 1. napj6n l6p

hat6lyba.

(2) A20. $, 21.$, 22.5,27 .5,41.$, 42.$, 43.$ 2019. janu5r 1. napj6n l6p hat6lyba.

(3) A (2) bekezddsben meghat6rozott idopontig T<ittos Kozs6g Onkorm6nyzata a

kozszolgiitat6si dij megfizeteset fitviilalja az ingatlan haszn6l6it6l. A kozszolgfltat6si

szerzodes megkdtdsdre nyitva 6116 idoszakban a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6si

szerzodes megkcit6s6nek idopontj6ig fenn6ll6 dijkovetel6sdt a kozszolg6ltat6si

szerzodfsben meghatdrozott t6rol6ed6ny m6retdt 6s dij6t alapul vdve egydsszegben

6rv6nyesiti.

(4) Az ingatlanhaszniiSk az 1. mell6kletben meghatirozott v6laszthat6 szabv6nyos

t6rol6eddnyeket kotelesek beszerezni. A kozszolgiitato a nem szabv6nyos, rlletve az

ir6sbeli szerzodestol elt6ro t6rol6ed6nyben levo hullad6k elsz6llit6s6t jogosult megtagadni

(5) A jelen rendelet hat6lyba 16p6s6vel egyidejtileg hat6lyrlt veszti Tdttds kdzs6g

Onkorm6nyzatinak a koilisztas6gr6l 6s a hulladekkezelesi kozszolg6ltat6sr6l sz6l6

5 I 20 I 3 . (11I.22.) onkorm6nyzati rendelete.
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