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Vejti Kdzs6g 0nkorm6nyzat K6pvisel6-testi.ilet6nek812016. (XII.27.) <inkormrlnyzati rendelete
az onkorm iny zati hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladatr6l.

Vejti Krizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV.
torvdny 88.$ (4) bekezd6se a)-b) 6s d) pontj6ban meghatitrozott felhatalmazis alaplin, az

Alaptorv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a) pond6ban, Magyarorczdg helyi dnkorminyzatair6l sz6l6
2011. 6vi CLXXXIX. tv. 13.$ (1) bekezd6s 19. pontj6ban, a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tcirv6ny 34. $ (8) bekezd6s6ben, 35. $-6ban, 39. $ (2) bekezdds6ben meghat6rozott
feladatkcir6ben elj6rva a kcivetkezoket rendeli el:

Bevezet(i rendelkez6s

1.$ A k6pviselo-testtilet annak 6rdek6ben, hogy a jogszab6lyokban meghat6rozott
dnkorm6nyzati hullad6kgazd6lkodrisi kcizfeladatait a korszeni kdmyezetvddelem
kcivetelmdnyei szerint teljesitse, 6rvdnyesiteni kfvrinja a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
tdrv6nyben (a tov6bbiakban: Ht.) rogzitett elveket, 6s a jelen rendeletben foglaltak szerint
teleptil6si hullad6k keze16s6re kcitelezoen ell6tand6 6s ig6nybe veendo onkorm5nyzati
hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladato t v 6 gez.

A rendelet hatflya

2.$ (1) A rendelet targyi hat6lya a kdzszolgf.ltatl sziilito eszkdzdhez rendszeresitett
gytijtoed6nyben, vagy egy6b m6don, a kdzteriileten vagy ingatlanon gytijtiitt 6s a

kdzszolg6ltat6 rendelkez6sdre bocs6tott telepiil6si hulladdk 6tvdtel6vel, gytijtes6vel,
sziillittis6val 6s elhelyez6s6vel dsszeftiggo <inkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si kctzfeladat
teljes kcir6re terjed ki

(2) E rendelet trirgyi hat6lya nem terjed ki
- a termel6si hulladekra,

- ahirnartitsi vesz6lyes hullad6k kiv6tel6vel a vesz6lyes hullad6k gytijt6s6re, ittvetellre,
sziilititsir a 6 s kezel6 s6re,

- az 6.llati eredetti hullad6kra
- 6pit6si-bont6si hulladdkra.

(3) A rendelet teri.ileti hattiya Vejti telepiileskozigazgatiisi tertilet6re terjed ki.
(4) A rendelet szemelyi hatiiya kiterjed a telepiil6si hulladdk 6tv6teldre, gytijtes6re,

szt,llitdsitra 6s kezel6s6re ir6nyul6 <inkorminyzati hullad6kgazdrilkodrisi kcizfeladatot ellet6
szolgiiltat6ra, valamint Vejti telepiil6s tertilet6n a szolg6ltat6st igdnybe vevo ingatlanok azon
tulajdonosaira, vagyonkezelojere vagy egy6b jogcimen haszn6l6ra (a toviibbiakban:
ingatlantulaj donos), ahol a telepi.ildsi hullad6k keletkezik.

A kiizfeladat ell6t:lsr{nak rendje 6s mr6dja

3.$ (l) A k6pviselo-testiilet jelen rendeletben foglaltak szerint dnkorm6nyzati
hulladekgazd6lkod6si kcizfeladatot1; igy a telepiil6si hulladdk rendszeres gyrijt6sdt, elsz6llit6srit,
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kezel6s6t - kozszolg6ltat6si szerzodds alapj6n -kozszolgirltat6 ftjAn l6tja el.

(2) A teleptil6si hullad6k elszilllititsitr6l 6s rirtalmatlanit6s c6lj6b6l tcirt6no elhelyez6sdrol - e
rendeletben szabfiyozott m6don - az ingatlantulajdonos a szolgeltat6s igdnybev6tele ritjrin

koteles gondoskodni.

A kiizszolgriltat6 megnevez6se

4.$ A 3.$ (1) bekezddsben meghat6rozott onkormdnyzati hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat

ellifiilsdhoz kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6st a D61-Dun6ntrili Kommun6lis

Szolg6ltato Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gti T6rsas6g (7632 P6cs, Sikl6si ft 52.) (a
tov6bbiakban: kdzszolg6ltat6) vegzi.

A kiizszolgdltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

5.$ (1) A kozszolgiitat6 az onkorminyzati hulladekgazd6lkod5si ktizfeladat ellfitistrhoz

kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6st az onkorm6nyzattal 6s a gazd6lkod6

szervezettel a 8.$ szerinti tartalommal kotott szerzodds, a Ht., az Orszdgos

Hullad6kgazd6lkod6si Kdzszolg6ltat6si Terv, valamint e rendeletben foglaltak szerint koteles

ell6tni.
(2) A telepiil6si hullad6k osszegytijt6se, elsz6llit6sa hetente egy alkalommal tdrtdnik a

kozszolgiitatoiitaleloremeghatittozottidopontban.
(3) A gazd6lkod6 szervezetekre az iitalukkotott egyedi szerzod6sben foglaltak aziritnyadok.

(4) A kozszolg6ltat6 dvente egy alkalommal koteles lomtalanit6si akciot szervezni az

6nkorm6nyzattal elozetesen egyeztetett 6s a helyben szok6sos m6don kozzetett idopontban.

(5) A telepiil6si hullad6k gyrijtdse 6s sz6llit6sakizirolag az e c6ka szolg6l6 sz6llit6j6rmtivel

vegezheto, melynek sor6n a kozszolgiitatonak gondoskodni kell arr6l, hogy a hullad6k - a

gytijtoeddnynek a szilllit6jtrmiibe tort6no tiritesekor, illetoleg a sziilit6s folyam6n - ne

sz6r6dhasson el, a kdrnyezetet ne szennyezze.

(6) Az tiritdsbol vagy szilllit6sbol eredo szennyezod6s esetdn a kcizszolgtitat6 a hullad6k

eltakarit6s6r6l, a tertiletszennyezodes megsziintet6sdr6l, valamint az eredetr ktirnyezeti 6llapot

helyre611it6s6r61 halad6ktalanul koteles gondoskodni.

6.$ Amennyiben a kijelolt napon - b6rmely okb6l - a szL.llitits elmarad, a kozszolgiltato a

sz6llit6st a kovetkezo munkanapon koteles p6tolni.

7.$ ( 1 ) A kozszolg iitat6j ogosult a teleptil6si hullad6k elsztilitirsitt megtagadni, ha:

a. megallapithat6, hogy a gytijtoed6nyben kihelyezett hullad6k az iirit6s, vagy a sz6llit6s sor6n a

sz6llit6st vegzo szemdlyek dletdben, testi 6ps6geben, eg6szsdg6ben, tov6bb6 a

sziilitojirmriben, annak berendezes6ben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve a kezelds

sor6n vesz6lyeztetheti a kdmyezetet,

b. ha a kihelyezett gyrijtoed6ny mergezo, robban6, foly6kony, veszdlyes, vagy olyan anyagot

tartalmaz, amely a teleptil6si hullad6kkal egyi.itt nem gyrijthet6, nem sz6llithat6, nem

6rtalmatlanfthat6 6s nem minosi.il telepiildsi hullad6knak.

(2) A k<izszolg6ltat6 kdteles a gyrijtoed6ny kiiirit6set kim6letesen az elv6rhat6 gondoss6ggal
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vegeznr.

(3) A gyrijtoed6nyben okozott k6rt akozszolgilltat6 t6rit6smentesen kdteles kijavitani, ha a
k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kovetkezett be. A kiizszolgiitat6 kdteles az ebbol eredo
karbantart6si munka 6s javitris idotartam6ra helyettesit6 gyrijtoeddnyt biaositani.

(a) Ha akinokozirs nem r6hat6 fel akozszolg6ltat6nak, ahasznirlhatatlann6 v6lt gyrijtoeddny
j avit6sa, p6tl6sa, vagy c ser6j e az ingatlantul aj dono st terheli.

Az ingatlantulaj donos j o gai 6s kiite lezetts6 gei

8.$ (1) Az ingatlantulajdonos koteles azingatlanLin keletkezo teleptil6si hullad6kot
a) a legkisebb m6rtdkrire szoritani;

b) az elszt,llitdsra val6 6tvdtelig gytijteni, t6rolni, ennek sor6n megfelelo gondossriggal elj6rni
annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok dlet6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t 6s a j6 kdrnyezetet ne

veszdlyeztesse, a term6szetes 6s dpitett kornyezetet ne szennyezze, a nciv6ny-6s 6llatvil6got ne

k6rositsa, a kcizrendet 6s kozbiaons6got ne zavarja,

c) az elszitllit6s napj6n - reggel - azingatlan elotti ritszakasz melletti kcizteriiletre kihelyezni
oly m6don, hogy az akozlekedds biztonsilg6t ne veszelyedesse, a kozteriiletet ne szenrryezze,
abban k6rt ne tegyen.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles az ingatlanrin keletkez6 telepiil6si hullad6k kezellsere az

6nkorm6nyzat 6ltal szewezett kcizfeladat ell6t6st ig6nybe venni
(3) A hullad6k kdztertileten tdrtdno t6rol6sa, illetve elhelyezese tilos 5.$ (2) bekezdesben

foglaltakon kiviili idopontban, kiv6ve a lomtalanit6s idopontj5ban.

@) Az elsz6llit6sra viro hulladekot csak a kozszolg6ltat6 szirllit6eszkdz6hez rendszeresitett
gytijt6ed6nyben, az azt meghalad6 mennyis6get mtianyagzs6kban lehet kihelyezni.

(5) A (4) bekezd6sben foglalt eloir6sokt6l elt6r6en kihelyezett hullad6k elsziilitirsifi a

kozszolgiitat6 me gtagadhad a.

(6) Az 6nkorm6nyzat iital kdzpontilag beszerzett 6s ingyenesen a lakossiig rendelkez6sdre
bocs6tott 120 literes szabvitny gyfijt6eddnyek tiszt6ntartisdr5l, fertotlenit6s6rol, 6llag6nak
meg6v6s5r ol a haszndl6 k<iteles gondoskodni.

9.$ A kciztertleten az i.irit6s c6lj6b6l kihelyezett gytijto ed6nyben l6vo telepiil6si hulladdkot
v6logatni, k<izteriiletre kisz6mi, valamint m6snak a gytijtoeddny6be - annak enged6lye ndlkiil -
hulladdkot elhelyezni tilos.

10.$ Tilos a gytijtoed6nybe folydkony, mdrgezo, tiz-es robban6svesz6lyes anyagot, Sllati
tetemet vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, amely akozszolgiiltatiist vegzo szemdlyek dlet6t,
testi epseg6t, egdszs6g6t vesz6lyezteti, a sziilit6j6rmriben vagy berendezds6ben k6rt okoz.

Az iinkormhnyzati hullad6kgazd6lkodrlsi kiizfeladat elkitrlsfra vonatkoz6 szerz6d6s
egyes tartalmi elemei

11.$ Az onkorm6nyzat vagy gazdrilkod6 szeryezet es a kcizszolg6ltato kozotti szerzoddsnek

tartalmaznia kell:

a. a szerzodo felek megnevez6sdt, azonosit6 adatait,
b. a kozszolg6ltat6s ig6nybev6telenek idotartam6t,
c. az onkorminyzat hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat szervezett 6s rendszeres elvdgz6s6re
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ir6nyul6 kcitelezetts6g v6llal6siit,
d. az tiritds gyakoris6g6t, valamint idopond6t,

e. a szolgttltatiisi dij meg6llapit6s6nak alapjat (a gytijto ed6ny egyszeri iirit6se, illetve az

elsz6llit6sra 6tvett hullad6k t6rfogat szerinti meghatirozdsa), az abban bekcivetkezo

v6ltoz6sokkal kapcsolatos bejelent6si k<jtelezetts6get,

f . a szerzo dd s m6do sit6s6nak, fe lmond6s5nak fe lt6tel eit.

A kiizszolg6ltatds dija

12.S (1) Az onkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ellititsirhoz kapcsol6d6

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s ig6nybev6tel6drt az ingatlantulajdonos a Koordin6l6

szerv rlszere kozszolg6ltat6si dijat kdteles fizetni.

(2) Akozszolgfltat6si dijat a Koordin6l6 szerv 6ltal ki6llitott sziimla kezhezvetel6t k<ivetoen,

a szdmlitban feltiintetett fizetdsi hat6ridoig kell kiegyenliteni.

(3) Ha az rngatlantulajdonos a jogszertien meg6llapitott 6s kiszitmlitzott dijat nem fizeti meg

6s dijh6tral6ka keletkezik, akkor a Koordin6l6 szerv a 30 napon beltil kiildott fizet6si

felsz6lit6s6rt jogosult az adminisztr6ci6s dijat kisz6mlitzni az ingatlantulajdonos reszdre. Ha a

szitmla kiegyenlit6s6re a felsz6lit6s d6tum6t k<ivetoen keriil sor, a befizetett dsszeg eloszor az

adminisztr6ci6s dijjal szemben keriil elsz6mol6sra, a fennmarad6 6sszeggel pedig a

kdzszolg6ltat6si dij h6tral6kot cscikkenti a Koordin6l6 szerv.

@) Az egys6gnyi dijt6tel a gyujtoed6nyben elsz6llit6sra 6tvett hullad6k - gytijtoeddnyhez

igazodo tdrfogata szerint meghatitrozott - egyszeri iirit6s havi dija.

(5) Term6szetes szem6lyek eset6ben a kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6t az onkormitnyzat

etv6llalja.

13.$ Az ingatlan rij tulajdonosa - tulajdonos v6ltoz6s eset6n - a villtozirst 15 napon beltil
kciteles a kozcjs hivatalban ir6sban bejelenteni.

14.$ (1) Szi.ineteltetheto a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ig6nybevdtele azokon az

ingatlanokon, amelyeken folyamatosan, legal6bb 90 napig senki sem tart6zkodik, 6s hullad6k

nem keletkezik.
(2) Az ingatlantulajdonos a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6ny6t kciteles ir6sban bejelenteni a

kozos hivatalba, a sztineteltetds kezdo idoponda elott, legal6bb 30 nappal.

A lomtalanit:ls szabflyai

15.S A lomtalanit6s megszervezdsdrol 6s lebonyolit6s6r6l a kdzszolg6ltat6 6vi egy

alkalommal - ktil<in dij felsz6mit6sa - n6lkiil gondoskodik.

A teleptil6si hullad6kot az ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6 iital elozetesen megjelolt
idopontban - a 6.$ (1) bekezd6s c) pontj6ban foglalt eloir6soknak megfeleloen - helyezheti ki.
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l6.5 (l) A teleptiles kozigazgat6si tertiletdn alkalmazott szelektiv hullad6kgyrijt6si m6dok:
- hullad6kgyrijto szigeteken vdgzett szelektiv gytijt6s
- a ko zszol gdltat6 6ltal hinho z meno s ze I ektiv hul I ad 6kgytij t6 s

(2) A hullad6kgytijto sziget papir-, mrianyag- 6s iiveghullad6k elhelyezdsdre alkalmas.
(3) A kont6nerbe csak az azon megjelcilt hullad6kfajta helyezheto el.

(4) A kont6nerek kornyezet6ben hullad6k elhelyez6se tilos.
(5) A hdzhoz men6 szelektiv hullad6kgyrijtds sor6n az ingatlantulajdonos a teleptildsi

hullad6k reszetkepezo elkiil6nitetten gyrijtott hulladdkot ilttetszo zsiikban gytijti.
Az e lkiil cinitetten gyrij tott, rij rahaszno sithat6 hul lad6k :

a) papir,

b) mrianyag,

c) iiveg

17.$ (1) Az elktilonitetten gytijtritt hullad6k akdzszolg6ltat6 6ltal iizemeltetett hullad6kgyrijto
pontra, hullad6kgytijto udvarba, Atv6teli helyre, vagy a kdzszolg6ltat6s kdr6be tartozo
hulladdkot kezelo hullad6kkezelo l6tesitm6nybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 5tadhat6,

vagy ktildn gyrij toedenyben elhely ezheto.

(2) A teleptilds lakosai r6,szere igdnybe veheto hulladdkudvarr6l a kozszolgaltat6 a helyben
szok6sos m6don 6s a honlapjinti\ekoztat6st nyirjt. A nyitva tart6s rendj6t, a hulladdkudvarban
gytijtheto egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar igdnybev6teli m6dj6ra 6s a mennyis6gi
korl6tokra vonatkoz6 ti\ekoztatirst a krjzszolg6ltat6 a honlapj6n 6s a hulladdkudvarban
kozzeteszi.

(3) A krizszolg6ltat6 a hullad6kudvar i.izemeltet6si szabfiyzatitban meghatdrozza a

term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6 iital a hullad6kudvarban elhelyezheto hulladdkok
mennyis6g6t. A termeszetes szem6ly ingatlanhaszniio e jog6t csak ugy gyakorolhada, ha a

hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrisi dij at me gfi zette.

Zhr6 rendelkez6sek

18.S (1) E rendelet 2017.janu6r 1. napj6n lep hatdlyba.

(2) Hatalyat veszti a hulladdkkezel6si kdzszolgiitat6sr6l szol6 812002. (XII.l6.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdet6sdrol a jegyzo gondoskodik.

Vejti, 2016. december 20.

Brlas Andrea

polg6rmester

Dr. T6th Attila
jegyzo
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