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Vel6ny Kdzsdg OnkormrinyzatKepvisel6-testiiletdnek 812016 (VII.1.) rinkorm6nyzati rendelete
Az dnkorm itny zatr hullad6kgazdrilkod6si kdzfeladatr6l

(2016. december 23. napjdtril hatdlyos egys6ges szerkezetben)

Vel6ny Kcizs6g Onkormanyzata K6pviselo-testtilete a hullad6kr6l s2616 2OI2.6vi CLXXXV.
torvdny 88.$ (4) bekezd6se a)-b) 6s d) pontj6ban meghatirozott felhatalmazds alapjin, az
Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezdds a) pontj6ban, Magyarcrszirg helyi dnkorminyzatair6l sz6l6
2011. 6vi CLXXXIX. tv. 13.$ (l) bekezd6s 19. pontj6ban, a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torv6ny 34. $ (8) bekezd6s6ben, 35. $-6ban, 39. $ (2) bekezdds6ben meghat6rozott
feladatkiir6ben elj6rva a k<ivetkezoket rendeli el:

Bevezet6 rendelkez6s

1.$

A k6pviselo-testiilet annak 6rdek6ben, hogy a jogszabiiyokban meghatfurozott <inkorminyzati
hullad6kgazdrilkod6si kozfeladatait a korszeni kcirnyezetvddelem krivetelm6nyei szerint
teljesftse, 6rv6nyesiteni kiv6nja a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tiirv6nyben (a
tovribbiakban: Ht.) rdgzitett elveket, ds a jelen rendeletben foglaltak szerint teleptil6si hulladdk
kezel6s6re kotelezoen ell6tand6 6s igenybe veendo rinkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si
krizfeladatot vegez.

A rendelet hatrilya

2.$

1. A rendelet t6rgyi hatiiya akozszolgiitatl szitllito eszkozehez rendszeresitett gytijtoeddnyben,
Yagy egy6b m6don, a kdzteriileten vagy ingatlanon gytijtcitt 6s a kozszolgitltato
rendelkezdsere bocsiitott telepiilesi hulladdk ritv6tel6vel, gytijt6s6vel, sz6llit6srival es
elhelyezes6vel osszefliggo dnkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat teljes kcirdre
terjed ki.

2. A rendelet tertileti hatiiya Veldny teleptil6s kozigazgat6si tertiletdre terjed ki.

3. A rendelet szem6lyi hatdlya kiterjed a teleptil6si hullad6k ritv6tel6re, gytijtds6re, szhllitilsira
es kezel6sdre ir6nyul6 cinkorm6nyzati hulladekgazdilkodrlsi kdzfeladatot ellit6 szolgirltatora,
valamint Vel6ny telepi.ilds tertilet6n a szolgiiltat6st ig6nybevevo ingatlanok azon
tulajdonosaira, vagyonkezelojdre vagy egy6b jogcimen haszniiora (a tov5bbiakban:
ingatlantulajdonos), ahol a teleptildsi hullad6k keletkezik.
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A ktizfeladat ellitirsirnak rendje 6s m6dja

3.S

1. A k6pviselo-testi.ilet jelen rendeletben foglaltak szerint dnkorm6nyzati hulladdkgazd6lkod6si

k<izfeladatot; igy a teleptildsi hullad6k rendszeres gyrijt6s6t, elsz6llit6s6t, kezel6s6t -
kcizszolg6ltatdsi szerzod6s alapj 6n - krjzszol gdltat6 utj rin Lltj a el.

2. A telepiit6si hullad6k elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s c6lj6b6l tort6no elhelyez6s6rol - e

rendeletben szabiiyozott m6don - az ingatlantulajdonos a szolg6ltat6s ig6nybev6tele ritj6n

k<iteles gondoskodni.

A kiizszolg iitatil m egnevez6se

4.$

A 3.S (1) bekezddsben meghat6rozott onkorm6nyzati hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat

ellititsithoz kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6st a D6l-Dun6ntrili Kommun5lis

SzolgSltat6 Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gti T6rsas6g (7632 Pecs, Sikl6si ft 52.) (a

tov6bbiakban: kdzszol g61tat6) v egzi.

A kiizszolgi.Itatf jogai 6s kiitelezettsEgei

s.s

1. A kdzszolgriltat6 az cinkorminyzatr hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ellfutdsbhoz kapcsol6d6

hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdst az ingatlantulajdonossal a 8.$ szerinti tartalommal

kotott szerzod6,s, a Ht., azOrszirgos Hullad6kgazdiikodilsi K<izszolg6ltat5si Terv, valamint e

rendeletben foglaltak szerint koteles e116tni.

2. A telepi.il6si hullad6k <isszegyujt6se, elsz6llit6sa heti egy alkalommal ttirt6nik aklzszolgSltato

61tal elore meghatdrozott idopontban.

3. A kozszolg6ltat6 6vente egy alkalommal kdteles lomtalanit6si akci6t szervezni a helyben

szok6sos m6don kozzetett idopontban.

4. A telepiil6si hullad6k gyujt6se 6s sz6llitbsa ktzirolag az e cdlra szolg6lo sz6llit6j6rmtivel

vegezheto, melynek sor6n a kozszolgiitat6nak gondoskodni kell arr6l, hogy a hullad6k - a

gytijtoeddnynek a szrillft6jdrmribe tcirt6n6 i.irit6sekor, illetoleg a szillitits folyam6n - ne

sz6r6dhasson el, a kcirnyezetet ne szennyezze
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5. Az iritesbol vagy sz6llit6sb6l eredo szennyezod6s eset6n a kozszolgdltat6 a hullad6k
eltakarit6s6r6l, a tertiletszennyezod6s megsztintet6s6rol, valamint azeredeti kornyezeti 6llapot

helyre6llit6s6r6l haladektalanul koteles gondoskodni.

6. Amennyiben a kijelolt napon - b6rmely okbol - a sz5,llitds elmarad, a kozszolgfitat6 a

sziilitirst a kcivetkez6 munkanapon kciteles potolni.

7 . Akozszolg6ltat6 jogosult a telepiil6si hullad6k elsz6llit6s6t megtagadni, ha:

a. meg6llapithat6, hogy a gyrijtoeddnyben kihelyezett hulladek az iiritds, vagy a sz6llit6s

sor6n a sziilititst vdgzo szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, egdszseg6ben, tov6bb6 a

szallit6jarmriben, annak berendez6sdben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve a

kezelds sor6n veszelyeztetheti a komyezetet,

b. ha a kihelyezett gytijtoed6ny mergezo, robban6, folydkony, vesz6lyes, vagy olyan

anyagot tartalmaz, amely a telepiil6si hullad6kkal egyi.itt nem gyrijthet6, nem

sziilithato, nem 6rtalmatlanithat6 6s nem minostil teleptildsi hullad6knak.

8. A kozszolg6ltat6 kriteles a gyiijtoed6ny kitirit6s6t kim6letesen az elvrirhat6 gondoss6ggal

vdgezni.

9. A gyujtoed6nyben okozott kirt a klzszolgiitat6 t6rit6smentesen koteles kijavitani, ha a

k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l k<ivetkezett be. A kozszolgitltat6 koteles az ebbol eredo

karbantartSsi munka 6s javit6s idotartam6ra helyettesito gytijtoeddnyt biaositani.

10. Ha a kirokozits nem r6hat6 fel a kozszolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlanna vitlt gyrijtoeddny

javit6sa, p6tl6sa, vagy cserdj e az rngatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

l. Az ingatlantulajdonos k6teles az ingatlan6n keletkezo telepiil6si hullad6kot

a. a legkisebb m6rt6kiire szoritani;

b. az elszitllit6sra val6 6tv6telig gyrijteni, t6rolni, ennek sor6n megfelelo gondossSggal

eljarni annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 61et6t, testi eps6gdt, eg6szs6g6t 6s a j6

k<irnyezetet ne vesz(lyeztesse, a term6szetes 6s dpitett k<imyezetet ne szennyezze, a

n6v6ny-6s 6llatvil6got ne k6rositsa, a ktizrendet ds k6zbiztons6got ne zavarja,
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c. az elsz6llit6s napj6n - reggel - az ingatlan el6tti ritszakasz melletti kdzteriiletre
kihelyezni oly m6don, hogy az a krizleked6s binonsdgitt ne vesz6lyeztesse, a
kozteriiletet ne szermyezze, abban k6rt ne tegyen.

2. Az ingatlantulajdonos ktiteles az ingatlan6n keletkezo telepiil6si hullad6k kezellsere az
rinkorm6nyzat iital szervezett k<izfeladat ell6t6st ig6nybe venni.

3. A hullad6k k<iaertleten tcirt6no tiirol6sa, illetve elhelyezdse tilos 5.9 (2) bekezddsben
foglaltakon kiviili id6pontban, kivdve a lomtalanit6s idopontj riban.

4. Az elsz6llit6sra vir6 hullad6kot csak a klzszolgiitat6 sziilit6eszkozdhez rendszeresitett
gytijtoed6nyben, az a^ meghalad6 mennyisdget mtianyagzsiikban lehet kihelyezni.

5. A (4) bekezddsben foglalt eloirilsokt6l elt6r6en kihelyezett hulladdk elsz6llit6s6t a
kozszolgiitat6 me gtagadhatj a.

6. A 110 literes szabvdny gytijtoeddnyek tiszt6ntart6sSr6l, fert6tlenit6s6rol, iilaginak
me g6vdsiir 6l a hasznill 6 k<jte le s g ondo skodni.

7'$ t1l

l. A k<iztertileten az iiritds c6lj6b6l kihelyezett gytijto eddnyben l6vo telepi.ildsi hullad6kot
viilogatni, kdzteriiletre kisz6mi, valamint m6snak a gyrijtoeddnydbe - annak enged6lye ndlktil
- hullad6kot elhelyezni tilos.

2. Tilos a gytijt6ed6nybe folydkony, mergezo, tiz-es robban6svesz6lyes anyagot, 6llati tetemet
vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, amely a krizszolg6ltat6st vdgzo szem6lyek 6let6t, testi
dpsdgdt, egdszs6g6t veszdlyeil.eti, a sziilitoj6rmtiben vagy berendez6s6ben kiirt okoz.

3' Az elkiiliinitetten gyiijtattt hullad6k a kiizszolgfltat6 dltal iizemeltetett hultad6kgyiijtd pontra, hullad6kgyfijt6 udvarba, dtvdteli helyre,
vagy a ktizszolgdltat6s kdr6be tartoz6 hullad6kot kezeld hulladdkkezeld l6tesitm6nybe is sz{llithat6,6s ott ajogosultnak dtadhat6, vagy kiil6n
gyfij t6eddnyben elhelyezhet6.

4. A telepiil6s lakosai tesz,ere igdnybe veheto hullad6kudvarr6l a kijzszolgiitat6 a helyben
szok6sos m6don 6s a honlapjdnti$ekoztatdst nyrijt. A nyitva tart6s rendj6t, a hulladdkudvarban
gytijtheto egyes hulladekokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli m6dj6ra 6s a mennyis6gi
korl6tokra vonatkoz6 tirjekoztatilst a kiizszolg6ltat6 a honlapj6n 6s a hulladekudvarban
kozzeteszi.

5. A kcizszolg6ltat6 a hulladdkudvar iizemeltet6si szabiiyzatitban meghatdrozzaa term6szetes
szem6ly ingatlanhaszniio tital a hullad6kudvarban elhelyezheto hullad6kok mennyiseg6t. A
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termdszetes szem6ly ingatlanhasznal6 e jog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a

hullad6kgazd6lko d6si kdzszolgilltat6si dij at me gfi zette.

Az iinkorm:inyzati hullad6kgazddlkodrisi kiizfeladat ell6tfs:{ra vonatkoz6 szerz6d6s
egyes tartalmi elemei

8.S

Az ingatlantulajdonos 6s a kdzszolg6ltat6 k<izcitti szerzodlsnek tartalmaznia kell:

a. a szerzodo felek megnevez6s6t, azonosit6 adatait,
b. a kozszol g6ltat6s i g6nybev6te l6nek idotartamit,
c. az tinkorminyzat hullad6kgazd6lkoddsi kcizfeladat szervezett 6s rendszeres elvdgz6s6re

ir6nyul6 k<itele zetts 6 g v iilallsitt,
d. az tiritds gyakorisrlg6t, valamint idopontjSt,
e. a szolgdltatrisi dij meg6llapitris6nak alapjat (a gytijto ed6ny egyszeri iirit6se, illetve az

elszrillit6sra ittvett hullad6k tdrfogat szerinti meghatdrozilsa), az abban bekrivetkezo
v6ltoz6sokkal kapc solato s bej elentdsi k<itelezettseget,

f . a szerzodds m6dosft6s6nak, felmondiis6nak felt6teleit.

A kiizszolgSltatris dija

e.s

l. Az cinkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat ellittitsithoz kapcsol6d6
hulladdkgazd6lkodrlsi kdzszolgriltat6s ig6nybev6tel66rt M ingatlantulajdonos a Nemzeti
Hullad6kgazdrilkod6si Koordiniil6 6s Vagyonkezelo Zrt. (a toviibbiakban: Koordin6l6 szerv)
r 6 szer e ko zszolgiitatrisi dij at kritele s fi zetni.

2. A kozszolg6ltatrisi dijat a Koordin6l6 szerv iital ki6llitott szitmla kdzhezvdteldt k6vet6en, a

szitmlirban feltiintetett fi zet6 si hat6rid6 i g kel I kie gyenliteni.
3. Ha az ingatlantulajdonos a jogszertien meg6llapitott 6s kiszirmllzott dijat nem fizeti meg ds

dijh6traldka keletkezik, akkor a Koordin6l6 szerv a 30 napon beliil ktilddtt fizet6si
felsz6lit5sdrt jogosult az adminisztrdcios dijat kisz6ml6zni az ingatlantulajdonos r6,szere. Ha a

szdmla kiegyenlitdsdre a felsz6lit6s d6tum6t kdvetoen keriil sor, a befizetett dsszeg eloszor az
adminisztrdci6s dijjal szemben keri.il elsz6mol6sra, a fennmarad6 <isszeggel pedig a
kdzszolgiiltat6si dijh6tral6kot cs<ikkenti a Koordin6l6 szerv.

4. Az egys6gnyi dijt6tel a gyrijtoed6nyben elsz6llit6sra 6tvett hullad6k - gytijtoedenyhez
igazodo tdrfogata szerint meghatirozott - egyszeri i.irit6s havi dija.

10.$

l. Azingatlan rij tulajdonosa - tulajdonos v6ltoz6s eset6n - aviltozdst l5 napon beliil koteles a

Koordin6l6 szervnek ir6sban bejelenteni.
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2. Sziineteltetheto a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ig6nybev6tele azokon az

ingatlanokon, amelyeken folyamatosan, legal6bb 90 napig senki sem tart6zkodik, 6s hulladdk
nem keletkezik.

3. Az ingatlantulajdonos a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6ny6t kdteles ir6sban bejelenteni a

Koordin6l6 szervnek a sziineteltet6s kezdo idopontja elott, legalibb 30 nappal.

11.$

A lomtalanitris szabrllyai

1. A lomtalanit6s megszervezeserol6s lebonyolit6s6r6l a kdzszolgiitato 6vi egy alkalommal -

ktildn dij felszdmit6sa - n6lktil gondoskodik.

2. A teleptil6si hulladdkot az ingatlantulajdonos a kozszolgtitat6 iital elozetesen megjeltilt

idopontban - a 6.$ (1) bekezd6s c) pontj6ban foglalt eloir6soknak megfeleloen - helyezheti

ki.

12.$

Elkiiliinitett hullad6kgyiijt6sre vonatkoz6 szab{lyok

1. A telepiileskozigazgat6si tertiletdn alkalmazott szelektiv hullad6kgytijtdsi m6dok:

a. hullad6kgyrij to szi geteken v 6 gzett sze lektiv gytij t6 s :

o Ve16ny, Fo u. 57. 28hrsz.
b. a k<jzszolg6ltat6 iitalhilzhoz meno szelektiv hullad6kgyiijtes.

2. A hullad6kgyrijt6 szigetek papir-, mtianyag- 6s i.iveghullad6k elhelyez6s6re alkalmasak.

3. A kontdnerbe csak az azon megjelolt hullad6kfajta helyezheto el.

4. A kont6nerek kornyezetdben hullad6k elhelyez6se tilos.

5. A hbzhoz meno szelektiv hullad6kgytijtds sor6n az ingatlantulajdonos a telepi.ildsi hulladdk

r6,szetkepezo elki.ilonitetten gyrijtott hullad6kot fittetszo zs6kban gytijti.
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6. Az elktilonitetten gyrijtott, rijrahasznosithat6 hullad6k:
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a) papir,

b) mtianyag,

c) f6m.

Zf,16 rendelkez6sek

13.S

(1) E rendelet 2016. jrilius 1. napjrin l6p hat6lyba.

(2)Hat6ly6t veszti a hulladekkezel6si kdzszolgilltat6sr6l sz6l6 512002. (KI.16.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdet6s6rol a jegyzo gondoskodik.

Vel6ny, 2016.jrinius 29.

H6nik J6zsef

polg6rmester

Kihirdetve : 2016.jrilius 1.

trl M6dositotta:1712016. (X11.22.) rendelet 1. $-a
napj6t6l

Be6k Laura
jegyzo

Be6k Laura
jegyzo

Hatrilyos: 2016. december 23.
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