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V6rad k<izs6g kdpviselo testiilet6nek 412015 (lV.l5.) onkorminyzati rendelete

A telepiilesi sziklrdhullad6kkal kapcsolatos kozszol grlltat6sr6l

V6rad kozs6g Onkorm6nyzat kepvisel6-testi.ilete az Alaptorvdny 32, cik (1) bekezdes a.

pond6ban 6s (2) bekezdds6ben, a hullad6kr6l szol6 2012. 6vi CLXXXV. tdrv6ny 35. $-6ban,
39.$ (2) 6s (5) bekezd6s6ben 6s a 88.$ (4) bekezd6sdben kapott felhatalmaz6s alapj6n a

Magyarorszdghelyi cinkormdnyzatafuolsz6lo20ll.6vi CLXXXX. torvdny 13. $ (1) bekezd6s
19. pontj6ban meghathrozott feladatkordben elj6rva 6s a kornyezet v6delmdnek 6ltal6nos
szab|lyatol sz6l6 1995. 6vi LIII. t<irv6ny 48.$ (3) bekezdese szerint biztositott vdlemdnyez6si
jogkcirdben elj616 D6l-Dundntrili Kdmyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Feltigyelosdg
vdlem6ny6nek kik6rds6vel a kdvetkezoket rendeli el:

I. FEJEZET

AITaI,ANoS RENDELKEZESEK

1. A rendelet alkalmazfsi kiire

1.$

(l) A rendelet hat6lya Viirad ktizs6g Onkorm6nyzatkozigazgatisiteriilet6re terjed ki.

(2) A rendelet szemdlyi hat6lya a (az (l) pontban meghatirozott) klzigazgatrisi hatiiron beltl
valamennyi, a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (tovrlbbiakban: Ht.) 2. g (l)
bekezd6 se 3 4. pontj 6ban me ghat6 r ozotl ingatlanhas znii6r a terj ed ki.

(3) A rendelet tdrgyi hatiiya a hullad6k al6bbi fajtairaterjed ki:
a) hiztartisi hull ad6k,

b) hiztartitsi hulladdkhoz hasonl6 hul laddk,
c) lomhulladdk,

d) 6pit6si-bontiisi hullad6k,

e) kozteriileten elhagyott hullad6k.

(4) Nem alkalmazhat6 a rendelet a vesz6lyes hullad6kra, valamint a nem kcizmtivel
osszegyrijtcitthdztartilsi szenrryvizre 6s a veltik dsszefi.iggo tev6kenys6gre.

2. A rendelet c6lja

2.$

(1) A rendelet celja azoknak a helyi szab6lyoknak a meg6llapitiisa, amelyek biaosithatj6k a

kdzs69 kciaisaas6giival, telepiil6si szil6rdhullad6k elszrillit6s6val 6sszefiiggo feladatok
eredmdnyes v6grehajt6s6t, a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s ell6t6s6nak 6s
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igenybev6tel6nek rendj 6t.

3. Hullad6kkezel6si ktizszolgriltatrls

3.$

(1) Yirad kozs6g 6nkorm6nyzata jelen rendeletben foglaltak szerint kotelezoen ell6tand6

kozszolgl.ltat6skdnt az ingatlanhaszn6lokn6l keletkezo teleptlldsi hullad6k kezeldsdre

hullad6kkezel6si kozszolgiitat6st (a tov6bbiakban: kozszolg6ltat6s) szervez es tart fenn.

(2) A kdzszolg6ltat6s kiterjed: a kozszolgilltat6s ell6t6s6ra feljogositott Kozszolg6ltat6, a

sziilit6eszkozlhez rendszeresitett gyujtoed6nyben, a koztertileten vagy az ingatlanon

dsszegytijtdtt 6s a Kdzszolgiitat6 rendelkez6sdre bocs6tott teleptil6si szllitrd hullad6k,

elhelyezes c61j6b6l tort6no rendszeres elsziilitilsfna, a lomtalanit6si akci6k vdgrehajt6s6ra.

(3) Az 1.9 (2) bekezd6seben rdgzitett ingatlanhaszn6l6 ktjteles a kdzszolgiitar6 iital
felaj 6nlott hullad6ksz5l I it6si kozszolgiitat6st i gdnybe v e nni.

(4) A teleptilds kozigazgat6si teriilet6n a teleptil6si szil6rdhullad6kkal kapcsolatos kdtelezo

helyi kozszolg6ltatrls teljesit6s6re jogosult, illetSleg kdtelezett kozszolgitltato, a D6l-Kom Ddl-

Dun6ntrili Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Felelossdgti T6rsasdg (7621 Pecs,

Sikl6si nt 52.) (tovribbiakban: K6zszolg6ltat6).

4. A kdzszolgiltatrisi szerz6d6s

4.$

(1) A kozszolg6ltatiisi szerzod6snek a Ht-ben meghatirozottakon tul az al5bbiakat kell

tartalmaznia:

a)a kozszolg6ltat6si tev6kenysd g vegzesdnek 6ltal6nos szab6lyait;

b) a kozszolg6ltat6s teljesit6s6re alv6llalkoz6 igenybev6tel6nek m6dj6t, m6rt6kdt 6s

az alv iilalko z6 (k) altal v e gezheto tev6keny s6 geket ;

c) a kozszolgitltat6si tev6kenysd g ellenorz6s6re vonatk ozo szabiiy okat;

d) a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si iizletszab6lyzatot;

e) az i.igyf6lszolgrilati ds tirjekoztatisi, valamint a nyilv6ntart6si, adatkezelesi 6s

adatszolg6ltat6si rendszer mrikcidtet6s6nek m6dj 6t;

f) annak biaositekait, hogy a Kdzszolgitltat6 egydb tev6kenys6gei a kozszolgiitatisi
szerz6d6 sben meghat6rozott ko zszolgdltat 6s ny rij t6s 6t ne m v e szely e ztethetik ;

g) aKozszolg6ltat6 tizemeltet6s6ben 6116 hullad6kkezelo l6tesitm6nyek mukodtetes6nek

hat6s6gi engedelyben vagy m6s jogszabdlyban nem szab6lyozott szab6lyait.

s.$

(1) A rendeletben szereplo fogalmakkal kapcsolatban a hullad6kr6l sz6lo 2012. dvi

CLXXXV. torv6ny 2. $-ban, a kozszolgfitat6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6rol 6s a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitatils vegzes6nek felt6teleirol sz6l6 43812012 (XII. 29.) Korm.

211 2018.05.09. l3:56



MHK JogszabQly szolgQltatQs

r. 2. $-ban, a teleptl6si szil6rd ds folydkony hulladdkkal kapcsolatos krizeg6szs6giigyi
kovetelm6nyekrol rendelkez6 1612002 (IV. 10.) EiiM r. 2. $-ban, a biohullad6k kezel6sdr6l 6s a
komposzt6lils mtiszaki k<ivetelm6nyeirol szol5 23/2003. (X1I.29.) KvVM rendelet 2. g-ban 6s

az iltalflnos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. 6vi CXXVII. tcjrv6ny 259. $-ban meghat6rozott
fogalmak azkitnyadok.

II. FEJEZET

6. A kiizszolgrlltatfs ellftrisfnak rendje 6s m6dja, a kiizszolgdltat6 6s az
in gatlanh a sznii6 ezzel iisszefiigg6 j o gai 6s kiitelezetts6gei

6.$

(1) A kozszolg6ltat6 akozszolgitltat6st a Ht. ds e rendeletben foglaltak szerint koteles ellitni.

7. Az ingatlanhasznil6 jogai 6s kiitelezetts6gei

7.S

(l) A telepiil6si szilird hulladdk gytijt6s6nek teljesit6se sor6n azingatlanhaszniio k<iteles:

a) az ingatlanrin keletkezo hullad6k mennyis6g6t alacsony szinten tartani,
b) a telepiil6si szikirdhullad6kot - ktilcin<is tekintettel a hullad6k tov6bbi kezel6s6re -

az elszillit6sra val6 6tvdtelig k<iniltekintoen gytijteni, illetve t6rolni, ennek soriin
megfelel6 gondossdggal elj6rni annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi
6psdg6t, eg6szsdg6t 6s j6 kozerzetet ne vesz6lyeztesse, a term6szetes 6s dpitett
kcirnyezetet ne szennyezze, a nciv6ny- 6s 6llatvil6got ne kiirositsa, a kcizrendet ds a
kcizbiztons6got ne zav arja,

c) azingatlan6n keletkezo telepi.il6si szil6rdhulladdk kezel6s6re az <inkormilnyzat itltal
szervezett kcizszolg6ltat6st igdnybe venni, illetve a hullad6kot a begytijt6sre e

rendeletben felj ogositott szolgiiltat6nak 6tadni.

(2) A kdzszolg6ltatils ig6nybevdteldre kdtelezett ingatlanhaszniil6 a kdzszolg6ltat6sb6l
nem vonhatja ki magii arra val6 hivatkoz6ssal, hogy a szolgrlltatiist a hullad6ktermel6s
hi6ny6ban nem, illetve csak r6szben veszi ig6nybe.

8.$

(1) Az ingatlanhasznti6 kciteles a gytijtoedenyeket a hulladdk elsziillit6sa c6lj6b6l a
szolgriltat6 iital megjel6lt napon, a kozteri.ileten a begytijt6st vegzo gdpj6rmrivel
megkozelitheto 6s i.iritesre alkalmas helyen elhelyezni oly m6don, hogy azok a kcizlekedds
biztons6g6t ne vesz6lyeztess6k, a kcirnyezetet ne szennyezzdk 6s abban k6rt ne tegyenek.

ltlpl Az ingatlanhasznril6 koteles a telepiil6si hullad6kot a sz6llit6si napon reggel 6 oring a
kozszolgilltat6 rendelkezdsdre boc siitani.

(3) A hulladdk elsz6llit6sa cdlj6b6l kihelyezett gyrijt6ed6ny fedelenek - a kcizteriilet

317 2018.05.09. l3:56

http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh4eg7ed4dr I eo8dt9ee0e...



MHK JogszabQly szolgQltatQs http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh4eg7 ed4dr 1 eo8dt9ee0e...

szennyez6s6nek elkeri.il6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hullad6kot a

gyrijtoeddnyben rigy kell elhelyezni, hogy az, az ed6ny mozgat6sakor 6s i.iritdsekor ne

sz6r6djon, valamint a gepi iirit6st ne akadiiyozza.

e.s

(1) Az ingatlanhaszn6l6 koteles gondoskodni a gytijt6eddny ttsztintartis6rol,
fertotlenitds6rol, annak rendeltet6sszerti hasznillatin6l 6s kornyezet6nek tiszt6ntart6s5r6l.

(2) Ha a gytijtoedenyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az ed6nyben

cisszetom<irodott vagy befagyott, illetve az edenyben l6vo hulladdkot rigy cisszepr6seltdk, hogy

emiatt az edenyt nem lehet kiiiriteni, az ingatlanhasznii6 a szolgtitat6 felhiv6s6ra kciteles az

ed6nyt iirithet6vd, illetve haszn6lhat6v6 tenni.

(3) Tilos a gyujtoed6nybe vesz6lyes hullad6kot elhelyezni, valamint foly6kony, mergezo,tiz-
6s robban6svesz6lyes anyagot, 6llati tetemet vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni, amely

veszelyeztetheti a begytijt6st, i.irit6st vdgzo szemelyek vagy m6s szemdlyek 6letdt, testi 6ps6g6t,

eg6szs6g6t.

10.$

(1) A gyijtoedenyzet melle kitett tdbblet hullad6kmennyisdget a szolg6ltat6t6l

beszerezheto egyedi azonosit6 jellel ell6tott embl6m6s gytijtozsSkokban lehet elhelyezni.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles a teleptilesi szil6rd hulladek gytijt6sdre a kdzszolg6ltat6

sz6llit6eszkozehezrendszeresitett szabv6nyos gyrijtoedenyzetetbeszerezni.

(3) A kozszolg6ltat6t6l eseti jelleggel igenyelt hullad6kt6rol6 kont6nert k<izteriileten a

kcizriti 6s a gyalogosforgalom btilonsiryirt nem vesz6lyezteto m6don, az alirbbr rendelkezesek

megtart6s6val lehet kihelyezni:

a) foritvonalon kont6ner kizirolag a folyamatos rakod6s idejdre helyezheto ki a szdllit6
j6rmti helyszinen tart6s6val annak 6rdekdben, hogy az elsz6llit6s a telitodeskor

halad6ktalanul megtortdnhessen,

b) tomegkijzleked6si ftvonalon, ha a kont6ner kihelyez6se csak a k6zriti forgalom

zavarilsfxal oldhat6 meg, aza) pontban foglaltak szerint kell elj6rni,

c) egy6b ftvonalakon a kont6nert a telitoddst kdveto 8 6r6n beltil el kell sz6llitani.

8. Ziildhullad6kra vonatkozr6 el6irrisok

11.$

(1) A kozteriiletre kihelyezett gyijtotartaly mell6 <imlesztett zcildhullad6k kihelyezdse tilos.

(2) Az avar 6s kerti hullad6k megsemmisit6se elsosorban helyben tcirteno komposzt6l6ssal

tort6nhet.

(3) A napi 6get6st 8-18 6ra kdzotti idoszakban lehet vdgezni szitraz (csapad6kmentes) ds

sz6lcsendes idoben.
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9. A kiizszolgrlltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei.

12.$

(1) A kozszolgtitat6 kciteles a rendelet hat6lya al6lartozo ingatlanon keletkezett hullad6kot
az e rendeletben el6irt szabrilyok szerint rendszeresen cisszegytijteni 6s elsz6llitani a kijel<ilt,
hulladdkkezel<i kdzpontba, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l L mindenkor hat6lyos
kcirnyezetv6de lmi j o gszabl,lyoknak me g felel6 m6don g ondo skodni.

(2) A szolgiitato k<iteles az esetleges j6ratkimaradiisokat halad6ktalanil 24 6r6n beliil, vagy
az akadiiy elh6rit6s6t kdvetoen azornal p6tolni.

(3) A b6relhet6 kont6ner karbantartds6t, felfjit6s5t 6s sziiksdg szerinti kicser6l6s6t ktilcjn
ir6sbeliszerzSddsalapjitnakozszolgttltatovdgzl

(4) A szolg6ltat6 kdteles a gytijtoeddny kiiirites6t kim6letesen, az elv6rhat6 gondoss6ggal
vdgezm.

(5) A hullad6k elsztilitdsa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a hulladdk a
szallitSjarmribe tort6no i.irit6sekor, illetoleg a sziilitirs folyam6n ne sz6r6djon, ds m6s
krirnyezetterhelest se idezzen el6.

(6) A gyiijtoeddnyben okozott kilrt a szolg6ltat6 tdritdsmentesen kciteles kijavitani, ha a
k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kcivetkezett be. A szolgiitat6 kdteles az ebbol eredo
karbantart6si munka 6s javit6s id6tartam6ra helyettesito gyrijtoed6nyt biztositani. Ha a

karokoz6s nem r6hat6 fel a szolg6ltat6nak, a haszniihatatlann6 v6lt gyrijtoeddny javitdsa,
p6tl6sa, illetve cser6je az ingatlanhasznii6t terheli.

10. Lomtalanitds

13.$

(1) A lomtalanit6s megszervezdsdrol 6s lebonyolit6s6r6l a kozszolgiitatb 6vente egy
alkalommal, a k<izszolg6ltat6s keretdben, ktilcin dij felsz6mit6sa ndlktil gondoskodik.

(2) A hullad6kot az ingatlanhaszniio a szolgiltato 6ltal hirdetmdny utjin elozetesen
megjelolt helyen ds idopontban helyezheti ki elsz6llit6s c6lj6b6l.

(3) Az elsziillitand6 hullad6kot rigy kell elhelyezni a k<izteri.ileten, hogy a j6rmri- 6s a
gyalogosforgalmat ne akadiilyozza, a begytijto sz6llit6eszkoz iitalj6l megkrizelitheto legyen, a
zoldtertiletet 6s a novenyzetet ne k6rositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy k6rokozils
veszdlydnek eloiddz6sdvel.

11. Kiizszolgriltatfsi dij

14.$

tzllt; A telepi.ildsi dnkorm6nyzat a tenndszetes szem6ly ingatlanhasznilokat mentesiti a
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hultad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6si dij megfizet6se al6l, a dijat az onkorminyzat t6riti meg.

12. A gazdr{lkod6 szervezetre vonatkozri kiiliin szab:llyok

ls.s.

(1) Koziiletek, c6gek tulajdonosai kotelesek kdzvetleni.il a Szolg6ltat6val szerzodest kotni a
ke letkezett hul lad6kaik elsziilitdsir a.

t3tQ)

13. A sziineteltet6s 6s elkiiliinitett gyiijt6s szabflyai

t+lro. Stsl

(1) Sztinetel a szolg6ltat6s ig6nybev6tele a bejelentdstol sz6mitott legfeljebb 1 6v idotartamra,

ha az, ir6sbeli kozszolg6ltatdsi szerzoddssel rendelkezo ingatlanhaszn6lo ket napt6ri h6napn6l

hosszabb iderg az ingatlant 6letvitelszertien nem haszniija,6s az iiresed6s v6rhat6 idotartam6t

el6zetesen ir6sban leadott nyilatkozattal bejelenti a kozszolg6ltat6nak. A sziineteltetdsre

vonatkoz6 ig6nybejelentds megism6telheto. A bejelent6sbe foglaltak val6s6gtartalmrit a

Kozszolgiitat6 ellenorizni jogosult. Ha az rngallan a sztineteltetdsi iddtanam lej5rta elott rijra

lakotti v6lik, annak t6ny6t az ingatlanhaszn6l6 koteles legal6bb 3 nappal kor6bban a

Kozszol g6ltat6nak bej elenteni.

A szi.ineteltetdsre vonatkoz6 igdnyt legal6bb nyolc nappal a sztnetelds kiv6nt kezdo idopontja

elott, az ingatlanhasznti6 irdsban k<lteles bejelenteni akozszolgitltat6nak.

,,(2) A teleptildsi papir-, tiveg-, mtianyag, fdm- 6s zoldhullad6kot a vegyes hulladdkt6l

elktildnitetten kell gytijteni. Az elktil<initetten gytijtott papir-, fem-, 6s mtianyag hullad6kot

tartalmazo gyrijtoed6nyben zcildhullad6kot 6s flveghullad6kot elhelyezni nem lehet.

(3) Az elkiilcinitetten gyrijtritt hulladdkot a kozszolg6ltat6 hullad6kgytijto szigeteken 6s

hullad6kgytijto udvarb an veszi at."

(4) Az elki.ilonitetten gyujtott hullad6k a kozszolg6ltat6 iital izemeltetett hullad6kgytijto

pontra, hulladdkgyujto udvarba, 6tvdteli helyre, vagy a kozszolg6ltatds korebe tartoz6

hullad6kot kezelo hullad6kkezelo ldtesitm6nybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,

vagy ktilon gyujtoeddnyben elhelye zheto.

(5) A telepiil6s lakosai reszere ig6nybe veheto hullad6kudvarr6l a kozszolg6ltat6 a helyben

szok6sos m6don 6s honlapj6n titjekoztat6st nyujt. A nyitva tartiis rendj6t, a hulladdkudvarban

gytijthet6 egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli m6dj6ra 6s a mennyisegi

korl6tokra vonatkoz6 thjekoztatitst a Kd,zszolgdltato a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban

kozzeteszi.

(6) A Kozszolg6ltat6 a hullad6kudvar i.izemeltet6si szabiiyzatitban meghatbrozza a

termeszetes szem6ly ingatlanhaszniio iital a hullad6kudvarban elhelyezheto hulladekok

mennyiseg6t. A termeszetes szem6ly ingatlanhaszniio e jog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a
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hullad6kgazd6lko d6si kbzszolgiltat6si dij at me gfi zette.

14. Zir6 rendelkez6s

17.S

(1) A rendelet kihirdet6se napj6n ldp hat6lyba, egyidejtileg hatiiyat veszti a 812001.

(VIII.24.) es aztmodosit6 1212001. (XII.l3.) 6s 1412002.(XII.13.) dnkorm6nyzati rendeletek.

Balogh Ferenc
Endre

polgf rmester

Z6rad[k:

A rendelet kihirdet6s6nek napja: 2015.6prilis 15.

Hajas Endre
jegyz6

trl M6dositottaa lOl20l6.(IX.16.) o.r. 1.g-a.

l2l M6dositotta a IO|2O\6.(IX.16.) o.r. 2.g-a.

t3l Hat6lyon kivtil helye^e a 1012016.(IX.l6.) o.r. 4.$-a.

f] M6dositotta a lOl20l6.(IX.16.) ri.r. 3.$-a.

tsl Kieg6szitet te a I 5 l2O1 6.(XII.29 .) onkormiinyzati rendelet

Hajas

jegyzti
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