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U dvar Kiizs 6 g O n ko rm 6ny zat K6pvis el6-tes tiilet6n ek
17 12004. (XI.26.) iinkormfnyzati rendelete

Hat6lyos:20 I 3-1 I -05 -t6l

U dvar Kiizs 69 On ko rm r[ ny zat Kdpvis eld-testiilet6 nek 17 I 2004. (XI.26.)
ii n ko rm 5 ny zati rendelete

a telepiil6si szildrd hulladdkkal kapcsolatos hullad6kkezelEsi helyi
kiizszolgiltatfs16l

Udvar Kozsdg n6met kisebbsdgi teleptil6si Onkorm6nyzatilnak Kdpviselo-
testiilete a helyi onkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV. tdrv6ny 8.$ (1)
bekezd6s6ben, valamint a hullad6kgazdillkodhsr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. torvdny
(Hgt.) 21.$ (l) bekezd6sdben kapott felhatalmaz6s alapj6n, a telepi.il6si

hulladdkkezeldsi kozszolg|ltat6si dij meg6llapit6s6nak r6szletes szakmai

szab|ly air6 I sz6l6 242 I 2000 .(XII. 2 3 .) Korm. rendelete rendelkez6seire fi gyelemmel

az althbr rendeletet alkoda:

I. fejezet
Altalinos rendelkez6sek

l.s
(l) Udvar Kcizs6g Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat) a jelen

rendeletben foglaltak szerint hulladdkkezeldsi kozszolg6ltat6st szervez a telepiildsi

szildrd hullad6k rendszeres gyiijtds6re, elsz6,llitilsdra, 6rtalmatlanit6s6ra 6s

kezeldsdre, 6s ezen tev6kenys6gek ell6t6s6r6l ktitelez6 helyi kozszolgdltat6s td6n
gondoskodik.

(2) A kozszolgitltat6s c6lja a koztisztas|g, a telepiil6stisztas6g biztosit6sa, a

kozeg6szs6gtigy, valamint az epitett 6s termdszeti kdrnyezet v6delme. A kotelezo

kozszolgilltat6sra vonatkoz6 rendelkez6sek c6lja a kozszolg6ltatds kisz6mithat6,

folyamatos 6s biztons6gos ell6t6sa, a tev6kenys6g ellenorizhet6s6ge.

(3) A telepril6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi kozszolg6ltat6s Udvar

kozsdg (a tov6bbiakba: telepiil6s) mindenko ri kozigazgat6si teriilet6re terj ed ki.

(4) A telepiil6s kozigazgat6si teriiletdn l6v6 valamennyi ingatlan tulajdonosa,

birtokosa vagy haszn6loja (a tov6bbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlan6n

kotelezo telepiil6si szil6rd hulladdk gpijt6s6rol 6s annak a begytijt6s6re feljogositott

es enged6llyel rendelkezo hulladdkkezel6nek tortdno 6tad6s6r6l az e rendeletben

meghat6rozott m6don koteles gondoskodni.

(5) Tilos a hulladdkot elhagyni,- a gyrijt6s, a begytijt6s, lerak6s szab6lyait6l eltdro

m6don - felhalmozni, ellen6rizetlen koriilm6nyek kozott elhelyezni, kezelni.

(6) A telepiilds kdzigazgat6si teriilet6n a hullad6kgazdillkodirsi kdzszolg6ltat6s

ell6t6s6ra kiz6r6lagosan a D6l-Kom D6l-Dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltato
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii T6rsas6g jogosult.

2.$*
* Hatdlyon kivtil helyezte a 1012013. (XI.4.) tjnkorm6nyzati rendelet



Az Onko rminy zat kiizszolgAltatdssal kapcsolato s feladatai
3.$

(1) Az cinkorm6nyzat az ingatlantulajdonosokn6l keletkezo telepiildsi szilhrd,
hulladdk kezel6s6re hulladdkkezel6si k6zszolgdltat6st szervez 6s tart fenn. Feladata
e tekintetben kiildnosen:

a) a helyi kozszolgilltat6s kcir6be tartoz6 telepi.il6si szil6rd hulladdk
rendszeres begyfijt6sdnek, elsz6llit6s6nak & hftalmatlanit6srinak
megszervez6se,
b) a kcizszolg6ltat6s ell6t6s6ra Szolg 6ltat6 kiv6laszt6sa, a Szolg6ltat6val

szerz6dds megk6t6se,
c) * hatdlyon kiviil helyezte a r0/20r3. (XI.4.) onkorm6nyzati rendelet

d) * hatatyon kiviir helyezte a 10/2013. (XI.4.) dnkormanyzati rendelet

e) a telepiil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos egyes - a jogszab6lyban
meghat6rozott hat6s6gi jogkcirok gyakorl6sa,

f) a kozszolg6ltat6ssal cisszefligg6 - egy6b jogszab6lyban nem rend ezett -6nkorm6ny zati feradat- 6s hat6skoi -rgauupit6sa.
.\q.akozszolg6ltat6s a teleptildsen keletkezett ieleptil6si hullad6k begnijr6sdre ds

elhelyezds c6lj6b6l tcirrdn6 rendszeres elsz6llit6s6ra tirjed ki.

Az ingatlantulajdonos ktitelezetts6gei
4.$

(1) Az ingatlantulajdonos koteles az ingatlanin keletkez6 teleprildsi szil6rdhullad6kot az e rendeletben meghatdrozott m6don ds helyen gnijteni, tov6bbd
hasznosft6s6r6l vagy Srtalmatlantilsirol gondoskodni. Alapvet6 kotelessdge e
tekintetben, hogy:

, a) a teleptildsi szil6rd hulladdkot - ki.ilcincis tekintettel a hulladdk tov6bbi
kezeldsdre - az elszilllit6sra val6 6tv6telig gyrijtse, illetve t6rolja,
..b) Az ingatlan6n keletkez6 teleptildsi izil6rd, hullad6k kezel6sdre az
0 nkorm 6n y zat 6ltal szerv ezett ko zszolgill tat6 s t ve gye i g dnyb e,
c) a hulladdk gytijt6se sor6n megfelel6 gondoss6ggU 3a4on el annak

drdekdben' hogy a hulladdk m6sok 6let6t, t-esti dps6!Zt, egdszsdgdt 6s j6
kiizdrzetdt ne veszdlyeztesse, a kdzs6g termdszet., d, dpitett-kci rnyezetet ne
szennyezze, a ndvdny - ds dllatvil6got ne kdrosftsa, a kcizrendet ds a
krizbiztons6got ne zavarja,

d) Az ingatlandn keletkez6 hulladdk mennyisdgdt alacsony szinten tartsa.
(2; x naUtyon kiv0l helyezte a 1012013. (XI.4.) iinkormrinyzati rendeiet

(3) Az ingatlantulajdonost nem terhelheti az (1) bekezd6sben foglalt kcitelezettsdg
az olyan be6pitetlen ingatlana tekintet6ben, ahoi nem tart6zkodik 6s hulladdk sem
keletkezik.

@) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n teleptildsi szil6rd hulladdk
keletkezik, de az ingatlana egyidejrile g gazailUod6 szerv ezet cegnyilv6ntart6s6ban
bejegyzett sz6khe1y6ril, telephelydiil vagy fi6ktelepdi.il is szoig6l, kciteles a
telepiildsi szrlfird hllladdk6t a gazd6lkod6 ,t"*"t"tnek az ingatlinon folytatott
gazd6lkod6si tevdkenys6ge sor6n keletkezett telepiildsi tiilard hullad6kt6l



elkiildnitetten gyrijteni 6s arra a kozszolghltat6st igdnybe venni, feltdve, hogy az
ingatlanon keletkezett osszes teleptil6si szil6rd hulladdkra nem a helyben szewezett
kotelezo klzszolgdltat6st veszi ig6nybe.

II. fejezet
A hullad6kkezel6si helyi kiizszolgiltatrfls ell6tis6nak rendje, a kiizszolgdltatis

kiitelezd ig6nybev6tele
s.$

(1) Az ingatlanfulajdonos koteles a Szolg6ltat6 6ltal nyirjtott klzszolgiltat6st
igdnybe venni.

(2) A helyi kozszolgilltat6s kor6ben azingatlantulajdonos ds a Szolg6ltat6 kcizcitti
jogviszonyt a telepiil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 kozszolg6ltat6s eset6ben az a
tdny hozza l6tre, hogy a Szolg6ltat6 az ingatlantulajdonos szSmhra a
kdzszolgirltat6st felajSnlja, illetve a kozszolgtitatils teljesit6s6re rendelkez6sre 611.

(3) A kozszolgilltat6s teljesit6s6nek feltdteleir6l a Szolg6ltat6 az
ingatlantulajdonost ir6sban kdteles 6rtesiteni vagy felhiv6s kozzetetele rid6n,
t6jdkoztatni. A hullad6k begyrijtds6nek, elsz6llitSs6nak rendjdt a keletkezd
hulladdkmennyis6gek figyelembevdteldvel - a Szolg6ltat6 kdteles elk6sziteni 6s
arcol az ingatlantulajdonosokat - villtozis eset6n is - 6rtesiteni. A hulladdks zfillitits
rendjdt az Onkormilnyzat- akozszolg6ltat6val egyeztetett m6don hagyja j6v6.

(4) A teleptildsi szil6rd hullad6knak nem min6siil6 hullad6k keletkez6sdnek tdnyet
az ingatlantulajdonos koteles az Onkormhnyzatnak bejelenteni. A bejelent6sben az
ingatlantulajdonos kciteles megfeldlnr azokat a kciriilmdnyeket, amelyek miatt az
adott hulladdk nem min6stil teleptldsi szil6rd hulladdknak, tov6bb6 azokat az
int6zkeddseket, amelyek rid6n a hullad6k kezel6s6r6l gondoskodik.

(5) x hatdtyon kiviil helyeztea70l20l3. (XI.4.) iinkormiinyzati rendelet

(6) Amennyiben a telepiildsi szil6rd hullad6knak nem min6siil6 hullad6k -
6rusit6, szolg6ltat6 vagy egy6b gazdasilgi tev6kenys6g folyt6n - kozteriileten
keletkezik, a tevdkenysdg vdgzdsdre kiadott kozteriilet-haszn6lati hozzdjfiruIils,
illetve enged6ly birtokosa koteles az Onkorm6nyzatnak bejelenteni, hogy
hulladdk6nak kezel6sdr6l hogyan gondoskodik. A kciztertilet-haszn6lati
hozz5j6rul6s, illetve enged6ly megad6sdt az Onkorm6nyzat az fitala szerevezett
kdzszolg6ltat6s ig6nybev6 teLehez kotheti.
(7) A hullad6kkezeldsi helyi kozszolg6ltat6s felt6teleiben bekovetkezett

v6ltoz6sokr6l a Szolgilltato az ingatlantulajdonost - a villtozds bekdvetkezte elott -
ir6sban 6rtesiteni kdteles.

(8) * hat6lyon kiviil helyezte a 10/2013. (XI.4.) dnkormdnyzati rendelet

* Hat6lyon kiviil helyezte a |0/20|3.(Xr.4.) iinkorm*rr"1;r$"10.,*

A hullad6k gyiijt6s6re 6s elsz6llitfsra val6 6tad6sira szolgil6 gytijt6ed6nyek
rendelkez6sre bocsftSsdval kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

7.S



(1) Az ingatlantulajdonos a teleptildsi szil6rd hullad6k gyrijt6s6re, illetve
elsz6llit6s6ra a Szolg6ltat6 szilllitoeszkozehez rendszeresitett gyrijtoeddnyt,
valamint - a Szolg6ltat6 6ltal rendelkezdsre bocs6tott gytijt6ed6nyzet rirtartalm6t
meghalad6 mennyis6gti alkalmi hullad6k gytijtds6re a Szolg6ltat6 6ltal
rendelkezdsre bocs6tott ds azonosit6 jellel ell6tott m6s gy$toeszklzt kciteles
igdnybe venni.

(2) A helyi kozszolgilltat6s 6ltal ell tand6 tertiletre rendszeresitett, szabv6nyos
gfijtoeddnyek tipus6t, minim6lis tdrfogat6t, darabsz 6m6t 6s iiritdsre val6
6tad6s6nak helydt a Szolg6ltat6 az Onkorm6nyzat egyet6rt6s6vel illlapitja meg a
keletkezett hullad6kmennyis6g 6s a gytijtdsi/tirit6si gyakoris6g figyelembevdteldvel.

(3) A hullad6k iiritds6nek minim6lis gyakoris6ga belteri.ileten heti I alkalom.
(4) * Hatelyon kivtil helyezte a 10120t3. (XI.4.) iinkorm6nyzati rendelet

(5) * Hatatyon kiWl helyezte a 10/2013. (XI.4.) rinkormilnyzati rendelet

(S) * Hatatyon kiviil helyezte a 1012013. (XI.4.) dnkormiinyzati rendelet

(7) * Hatelyon kivtil helyezte a 10120t3. (XI.4.) tinkormdnyzati rendelet

(8) * Hatelyon kiv0l helyezte a 1012013. (XI.4.) tinkormdnyzati rendelet

(9) * Hatalyon kivtil helyezte a 1012013. (XI.4.) ii,nkorm6nyzati rendelet

A hullad6k gyiij t6s6re 6s elszf llitris 6r a v al6, 6tadhs6r a szolgdl6
gyiijt6ed6nyek elhelyez6s6vel, haszndlatfval 6s kezel6s6vel kapcsolatos

kiitelezetts6gek
8.$

(l) Az ingatlantulajdonos az futvett gffit6eddnyeket az ingatlan teriilet6n behil
ktiteles elhelyezni. Gnijt6eddnyt kciztertileten tart6san elhilyezni kizhrolag az
Onkorm6nyzat rendeletdben szabillyozott kdztertilet-haszn6lati iozzdj6rul6s, illetve
a vonatkoz6 szabillyok szerinti kcizter0let-haszn6lati engeddly alapj6nlehet.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles az futvettgytijt6eddnyeket a hullad6k elszdllitilsa
cdlj6b6l a Szolg6ltato 6ltal megjekilt idopontban, akozteriileten, a begyrijtdst v6gz6
g6pj6rmtivel megkozelfthet6 6s iirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A gnijt6eddnyt
legfeljebb a sz6llit6si napot megel6z6 napon, is 6r6t6l lehet [itretyerni 

-a

kcizteriiletre, kiv6ve a tart6san engeddlyezett elheryezdst.
(3) A hullad6k elszdllit6sa c6lj6b6l kihelyezett gytijt6ed6ny fedel6nek lecsukott

6llapotban kell lennie. A hulladdkot a gyrijt6eddnyben irgy kell elhelyezn i, hogy az
az eddny mozgat6sakor 6s tiritdsekor ne sz6r6djon, valamint a gdpi iiritdri nt
akad|lyozza. A kihelyezett gytijt6ed6nyb6l guber6lni tilos. A kihelyezett
gytijtoeddny nem akadillyozhada a j6rmri ds a gyalogos forgalmat ds elhelyez6se
egydbk6nt sem jdrhat baleset vagy k6rokoz6s veszdlydnek elciiddz{sdvel.

e.s
(l) Az ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni a gyrijtcied6nyek tiszt6ntart6s6r6l,

fertcitlenit6sdr6l, rendeltet6sszerfi hasznilathr6l, valamint kornyezettik
tiszthntart6s616l.
(2) A szabillyszerfien kihelyezett gyrijtoed6nyek iirit6se sor6n esetlegesen

keletkezet t szenny ez6d6s takarit6s6r6l a Szolg6ltat6 koteles gondoskodni.



(3)* Hat6tyon kivtil helyezte a 1012013. (XI.4.) tinkorm6nyzati rendelet

(4)* Hat6lyon kivtil helyezte a 1012013. (XI.4.) Onkormiinyzati rendelet

(5)* Haralyon kiviil helyezte a 10/2013. (XI.4.) tinkorm6nyzati rendelet

10.$
(l) Az ig6nybe vehet6 szabvdny gyrijt6ed6nyek m6rete:

a) 120 liter,
b) 80 liter,
c) 60 liter.

(2) Ha a gytijtoeddnyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az

ed6nyben osszetomdrddott vagy befagyott, illetve az edenyben l6vd hulladdkot fgy
cisszeprdseltdk, hogy emiatt az edenyt ilriteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a

Szolg6ltat6 felhiv6s6ra kdteles az ed6nyt iirithet6v6, illetve haszn6lhat6v6 tenni.
Koteles tov6bb6 az igy okozott esetleges k6rt megt6riteni.

(3) Tilos a gyrijtoeddnybe foly6kony, mdrgezo, (iz - 6s robban6sveszdlyes

anyagot, 6llati tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely veszllyeztetheti
a begytijt6st, tirit6st vegzo szem6lyek vagy m6s szemdlyek 61et6t, testi 6ps6gdt,

eg6szs6g6t.

A hullad6k elhelvez6sdvel, 6rtalmatlanitisfval, illetve hasznosftisfval' 
kapcsolatos rendelkez6sek

11.S

(l) A hullad6k 6rtalmatlanit6sSr6l, illetve hasznosit6s6r6l a Szolg6ltat6 kciteles

gondoskodni.

A lomtalanftis al6tartoz6 alkalmi h6ztart6si szilird hullad6kra vonatkoz6
ktiltin rendelkezdsek

12.$

(1) Hdztarthsi lomhullad6kra n6zve a lomtalanit6s megszervez6s6rol 6s

lebonyolit6s6r6l, 6vente egy alkalommal, az Onkorm6nyzattal egyeztetett

id6pontban a Szolg6ltat6 gondoskodik.
(2) A hulladdk elsz6llit6sdt, ilrtalmatlanitilsftt, illetve hasznositdsfit a Szolg6ltat6

vegzi.
(3) A hullad6kot az ingatlantulajdonos a Szolg6ltat6 6\tal el6zetesen megjelolt

idopontban helyezheti ki elsz6llit6s c6lj6b6l ana a helyre, amelyet a Szolg6ltat6
el<izetesen megjelcilt.
() Az elsz6llitando hullad6kot rigy kell elhelyezni a kdzteriileten, hogy az a

j6rmri 6s gyalogos forgalmat ne akadilIyozza, a zoldtertileteket 6s a nov6nyzetet ne

k6rositsa, illetve ne j6rjon baleset vagy k6rokoz6s vesz6ly6nek el6id6z6s6vel.

(5) A Szolg6ltato az (I), (3) 6s (4) bekezd6sben foglalt eloir6sokt6l elt6ro m6don,

szab6lytalanul elhelyezett hulladdkot kdteles ktilon dijfizet6s ellendben

elsz6llitani. Ha a ktil<in dij megfizet6s6re kdtelezett szem6lye nem 6llapithat6 ffieg,
a Szolg6ltat6 a sz6ml6t a telepiil6si dnkormfunyzatnak ny0jda be.



E gyes hullad6kfaj tf k elkiiliinftett gyiij t6se
13.$

(l) Az Onkorm6nyzat teriiletdn lehet6vd teszi mrianyag, papir valamint
riveghulladdk elktilctnitett gyrij t6s6t.

(2) Az elkiilcinitetten gyrijtcitt hulladdkfajtak gyrijt6sdre az $nkorm1nyzat tital
ktjel<ilt gytijt6ponton, az Udvar, F6 utca 90. szhrr_ ilutti ingatlan melletr kialakitott
kozteriileti gytijt6 kont6nerekben van lehet6sdg, melyb 

"n 
itingatlantulajdonosok a

meghat6rozott hulladdkfajt6t ingyenesen elhelyizhetik.

A hullad6kgazddlkodfsi kiizszolgdttatfsi dij
14.$

-A hulladdkgazdSlkod6si kozszolghltat6si dij megfizetesdt a h6ztart6sokt6l azonkorm6nyzat iltvSllalja, 6s a kozszolgdltai6si ierz6d6sben meghat6ro zottak
szerint fizeti a Szolg6ltat6nak.

A kiizszolgdltatis teljesft6sdnek sziineteldse
1s.s

A hulladdkkezelds helyi ki)zszolgdttat6s teljesitdse csak tcirvdnyben vagykorm6nyrendeletben meghat6rozott esetekbln sziineteltetheto, illet6leg
korl6tozhat6.

III. fejezet
16S*

* Hatrllyon kiviil helyezte a 10/2013. (XI.4.) dnkorm6nyzati rendelet

IV. fejezet
17.$*

x Hatdlyon kiWl helyezte a 10/2013. (XI.4.) tinkormrlnyzati rendelet

l8.s*
*. Hatrilyon kiviil helyezte a 1012013. (XI.4.) dnkorrnrinyzati rJndelet

19.S*
* Hatrllyon kiWl helyezte a 1012013. (XI.4.) iinkorm6nyzati rendelet

V. fejezet
ZAr6 rendelkez6sek

Hatdlyba l6ptet6 6s dtmeneti rendelkez6sek.
20.s

(1)Ez a rendelet 2004. december l5-6n l6p hatdlyba.
(2) A rendelet kihirdetds er6l akorjegyzl gondoskodik a helyben szok6sos m6don.


