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Dv - La -5-s -t2zlg-l lrcu.
V6s6rosb6c K<izs6gi Onkorm6nyzat Kepviselotestiilete 712015.(Y.7.) tinkorm6nyzatirendelete

a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6sr6l

V6s6rosb6c Kcizs6gi Onkorm6nyzat Kdpviselotesttilete a hulladdkrol sz6l6 2012. 6vi

CLXXXV. t<irv6ny 8S. $ (4) bekezd6sben kapott felhatalmazds alapjin, Magyarorsz6g helyi

onkorm6nyzatair6lsz6l62Oll.6vi CLXXXX. tdrv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban 6s a

hullad6kr6l s2616 2Ol2.6vi CLXXXV. torv6ny 35. S (l) bekezdesben foglalt feladatkor6ben

elj6rva a kovetkezoket rendeli el.

I. Fejezet

Altal6no. rendelkez6sek

1. A rendelethatblYa

l. $ 0) A rendelet teriileti hatiiya V6s6rosb6c kcizs6g kdzigazgatisi tertileten a

hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6ssal ell6tott ingatlanokra terjed ki.

(2) Arendelet szemelyi hatitlyakiterjed azok,ra a term6szetes szemelyekre, jogi szemdlyekre

6s jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo szervezetekre, akik M (l) bekezd6s szerinti teri.ileten a

hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. torveny 2. $ (1) bekezdds 34. pontja szerint

ingatl anhas zniionak mino stilnek (a tov6bbiakban : ingatlanhaszn6l6).

(3) A rendelet t6rgyi hatiiya kiterjed a (2) bekezd6s szerinti ingatlanhasznii6nitl keletkezo

telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re, sziilititsira 6s kezel6sdre valamint az erre vonatkoz6

kozszol g6ltat6s ell6t6s6ra.

2. A kdzszolg6ltat6s tartalma

2. S A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s (a tov6bbiakban: kdzszolg6ltat6s) az alitbbi

tevekenysegekre terjed ki:

a) az ingatlanhaszniiok iital a

gyujtoed6nyben, vagy hullad6kgytijt6s

telepi.il6si hullad6k ingatlanhaszn6l6kt6l
hulladek, valamint az elktilcinitetten gytijtdtt

hit*artdsban kdpzodo zcildhullad6k, vegyes

hullad6k osszegyujt6s6t 6s elsz6llit6s6t is,

b) a lomtalanit6s kcir6be tartozo lomhullad6k

illetve 6tv6tel6re 6s elsz6llit6s6ra,

ingatlanhaszn6lokt6l tort6no o ssze gytij td s6re

c) a Kozszolgrlltat6 6ltal iizemeltett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgytijto udvaron gytijttitt

vagy 6tv6teli helyen 6tvett hullad6k osszegytijt6sdre 6s elsz6llit6s6ra,

d) az elhagyott illetve ellenorizetlen kdri.ilm6nyek kdzdtt elhelyezett hullad6k

6sszegyrijt6sere, elsz6llitasSra 6s a hullad6k kezel6serol val6 gondoskod6sra,

e) az a)-d) pontban meghatirozott hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s korebe tartoz6

hullad6k kezel6s6rol 6s 6rtalmatlanit6s6r6l val6 gondoskod5sra 6s

il hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg6ltat6ssal erintett hullad6kgazd6lkod6si l6tesitmenyek

eszkdzok 6s berendez6sek tizemeltetes6re, bele6rtve a rekultiv6lt hulladdklerak6 eset6ben a

rekultiv6ciot k<jveto ut6 gondoz6si feladatok ell6t6s6t'

3. A kcizszolg6ltat6 megnevez6se

Kdzszolg6ltat6 sz6llit6eszkozehez rendszeresitett

c6lj6ra gy6rtott hullad6kgytijto zs6kban gytijtott

tdrt6no osszegyrijt6s6re 6s elsz5llit6s6ra, ide6rtve a
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3. $ V6s6rosbdc kozs6gkozigazgat6si teri.ilet6n a hulladekgazdiikod6si kozszolg6ltat6: a D6l-
Kom Ddl-Dunrintrili Kommundlis Szolg6ltat6 Nonproflt Korl6tolt Felel6ss6gti T6rsas6g (7632
P6cs. Sikl6si u. 52. sz. tov6bbiakban: Kozszolgitltat6).

II. Fejezet

A kdzszolg6ltat6s ell6t6sa

4. Akiizszolg6ltat6s ell6t6s6nak rendje 6s m6dja

4. $ ( l) A hullad6k begyiijt6s6nek. elsz6llitiis6nak rendje: aKozszolg6ltat6,
a) hetente egy alkalommal vegzi a gytijtoed6nybe - amely az ingatlantulajdonos iiltal

kiv6lasztott 70 vagy 120 liter tirmertdkri - gytijtdtt telepiil6si hullad6k begytijt6s6t 6s
elsz6llit6s6t.

b) az elktildnitett gyrijtdst szolg6l6 gytijtosziget kont6nereinek tirit6sdr6l minimum havonta
egy alkalommal gondoskodik,

c) 6vente egy alkalommal, az <inkormfunyzattal elore egyeztetett id6pontban lomtalanit6st
vdgez,

(2) A hullad6kgytijto udvarokon elhelyezheto hulladdk maximiilis mennyis6ge
ingatlanonk6nt

250 kg nem vesz6lyes hullad6k negyeddvente.
(3) Az (l) bekezd6s a) pontja eset6n, ha az ritvonal 6s az idopont viitozik, arr6l a

Kozszolg6ltat6nak kell az ingatlanhasznitlot 6rtesitenie. Amennyiben a jriratnapok
munkasziineti napra esn6nek a Kcizszolgirltato jogosult a jiiratokat ifiszewezni a szolgriltatris
p6tllsa 6rdek6ben.

Az 6tszervez6s t6nyrol a Krizszolgiltat6 az Onkorm inyzatot elozetesen titjekoztatja, vele
e gy eztet, maj d az ing atlanhas znii okat 6rte s iti.

(4) A gytijtoed6ny tartalmiit meghalad6 vegyes hulladdkot a gytijtds napjiin az ed6ny melld a
Kdzszolg6ltat6 iital ktildn dijazds ellen6ben biaositott hullad6kgyrilto zsrit<otban is ki lehet
helyezni, melynek elsz6llitrisi 6s kezeldsi krilts6g6t azsirkiratartalmazza.

5. A K6zszolg6ltat6 jogai ds k6telezetts6gei

5' $ (l) A Kcizszolgriltat6 a jogszabitlyokban, valamint a k1zszolg6ltatrisi szerzoddsben
meghatirozottak szerint gondoskodik a kdzszolgrlltatris folyamatos ell6t6s6r6l.

(2) A begytijt6s 6s sziillitris sortin kisz6r6d6 hullad6k cisszegyrijtdse a Kcizszolg iitat6feladata.
(3) A Kozszolgiitato az elhagyott, illetve ellenorizetlen k<iriilm6nyek kcizcitt elhelyezett

hullad6k cisszegytijtes6re, elsziilititsira 6s az igy begytijtdtt hullad6k kezel6s6re az
Onkormrinyzat ktilcin megrendeldse alapj6n ktiltn dijizksfejdben kciteles.

(4) A gytijtoed6nyben a Kdzszolgriltato iital okozott krirt a Krizszolgiiltat6 t6rit6smentesen
kciteles kijavitani, vagy a gyrijtoed6nyt kicser6lni, ha a k6rokoziis neki,lagy az 6rdekkrir6ben
elj6r6 szem6lyeknek felr6hat6 okb6l ktivetkezett be. A Kozszolgiitat6 k<iteles a javitrisi munka
idotartamrira helyettesito gyrijtoed6nyt biztositani.

(5) A Kiizszolgiitato az i.iritds, a sz6llit6s 6s a gytijtds napjairol a lakossagot a helyben
szok6sos m6don az Onkorm6nyzaton kereszttil, az onklrmrlnyzat krizremtik6d6s6vel,
el ozete sen til eko ztatni kcitel es.
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6. $ (1) A Kdzszolgiitat6 az alitbbi esetekben jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t

a) az dnkormdnyzat rendelet6ben eloirtt6l e1t6rd trirol6ed6nyek kihelyez6se eset6n;

b) ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommunrilis) hulladdk kcir6be nem tartoz6 arryag keriilt
elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si tcirmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo anyag,

elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyrildkony vagy robban6 anyag,
nagyobb terjedelmti, srilyri titrgy), amely veszdlyezteti a hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6
alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a gyrijtoberendezdst, illetve iirtalmatlanitilsa
sor6n veszdlyeileti a kdrnyezetet;

c) a hullad6k nem a szabdlyos, zirt tdrol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgitltat6t6l viis6rolt
j elzett zsdkb an keriil kihe I y ezd sr e ;

d) a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a trirol6ed6ny mozgatilsakor a kisz6r6dris

vesz6lye fenntlll (nemlezfut illetve s6riilt ed6ny);

e) ha a tarol6ed6ny kriri.il szabillytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akaddlyozo m6don

t<ibblethullad6k keriilt kihelyez6sre;

0 amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tiirol6ed6nyek matricrijrinak
hiinya, illetve s6riil6se eset6n.

(2) Az (1) bekezd6sben emlitett esetekben a Kdzszolgiitat6 az ingatlantulajdonost ir6sban

6rtesiti a telepiil6si hullad6k elszrillitrlsa megtagaditsilnak ok6r6l. Az ingatlantulajdonos a

megtagadttsi okokat maga k<iteles megsztintetni, vagy megsziintet6s6rol gondoskodni. Ha e

kciteless6g6nek az ingatlantulajdonos a szflllitds meghatitrozott rijabb id6pontj6ig nem tesz

eleget, a KozszolgilltatS az ingatlantulajdonos kdlts6g6re 6s felelSss6g6re a hulladdk
elsz6llit6s6nak megtagadisira okot ad6 kdrrilm6nyt megsztinteti, vagy miissal megsztintetteti.
Az ezzel kapcsolatban indokoltan es igazoltan felmeriilt t6nyleges kdlts6geket aKdzszolgdltat6
- kiilrin t6telk6nt felttintetve - a soron kcivetkezo szdmlirban 6rv6nyesiti.

7. $ (D A szelektfven gyrijtritt hullad6k elhelyez6s6re szolg6l6 szabvdnyos gytijt<ied6nyek

elhelyez6s6rol, az ed6nyek iirit6s6rol, karbantart6srlr6l a Kozszolgttltat6, a gytijtoszigetek es

kdrny6ktik tisztsntartfusir6l, a h6 6s sikossiig-mentesit6sr6l az Onkormfunyzat gondoskodik.

(2) A lomtalanitiis k<ir6be tartoz6 hullad6kr6l a Kozszolg6ltat6 kriteles megfelelo, a

jogszabdlyi rendelkez6sekkel dsszhangban 6116 m6don 6rtesiteni az 6rintett
ingatlanhasznbl6kat.

6. Az ingatlanhaszniio jogai 6s kdtelezetts6gei

8. $ ( l) Az ingatlanhasznii6 az ingatlan6n keletkez<l telepiil6si hullad6k elhelyez6s6rol az e

rendeletben meghatirozott m6don, a kdzszolgiltatds ig6nybev6tele ritj6n kdteles gondoskodni.

Az ingatlanhaszn6l6nak a telepiil6si hullad6kot a szirllititsi napokon elsz6llit6s c6ljrib6l a

Kozszolgitltat6 rendelkez6s6re kell bocs6tani.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 k<iteles bejelenteni, ha tulajdonosvbltozhs vagy egy6b ok folyt6n a

kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re k<itelezett6 v6lik. E t6nyt a keletkez6s6t6l sz6mitott l5 napon

beli.il, irSsban a Kozszolgtltat6hoz koteles bej elenteni.

(3) Az ingatlanhaszndlo a gyrijt6ed6nyt az ingatlana tertilet6n beli.il kdteles elhelyezni.

A gytijtoed6nyeket, a gytijtozsakokat, 6s a lomtalanit6s k6r6be vont teleptil6si hulladdkot a

sz6llit6si napon reggel 7 5riig kell kdztertileten, a begytijt6st vegzo g6pj6rmrivel

megkrizelitheto helyre elhelyezni.

A gytijtoed6nyeket, a gyijtozsrikokat 6s a lomtalanit6s kdr6be vont teleptil6si hullad6kot
legkorribban a szSllitdsi napot megelozo napon 18 6rrit6l lehet elhelyezni a ktizteri.iletre.

(4) A telepi.ildsi hullad6k elszrillitrisa c6lj6b6l kihelyezett gyrijtoed6ny fedeldnek - a kdzteri.ilet
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szennyez6s6nek elkeri.il6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hullad6kot a
gyrijtoeddnyben rigy kell elhelyezni, hogy az edeny mozgat6sakor ds tiritdskor ne sz6r6djon,

valamint a gepi iirit6st ne akadilyozza.

A kihelyezett gyrijtoed6ny, gyrijtozsdk 6s a lomtalanit6s k<ir6be vont teleptildsi hulladek nem

akad6lyozhatla a j6rmti- 6s gyalogosforgalmat 6s elhelyezdse, egyebk6nt sem jSrhat baleset

vagy k6rokoz6s vesz6ly6nek eloid6z6s6vel.

(5) Az ingatlanhaszniio kciteles gondoskodni a gyrijtoed6ny tisztdntartds6r6l,

fertotlenites6rol, rendeltet6sszerti haszn6lat6r6l 6s kdrnyezetdnek tiszt6ntart6s6r6l. Ha a

gyrijtoed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek €1, amely a gytijtoed6nyben

dsszet<imoroddtt vagy befagyott yagy, a benne l6vo hullad6kot rigy osszepr6selt6k, hogy emiatt

a gyiijtoed6nyt nem lehet kiiiriteni, az ingatlanhaszn6l6 kciteles a visszamaradt hullad6kot

kiiiriteni, a gyrijtoed6nyt haszn6lhat6v6 tenni.

9. $ (1) Az Onkorminyzat 6ltal haszn6lt biztositott gyrijtoedeny rendeltet6stol eltdro

haszniita miatt keletkezett kArt az ingatlanhaszn6l6 koteles az 6nkorm6nyzatnak
halad6ktalanul bejelenteni, adott esetben megt6riteni..

(2) Amennyrben az ingatlanhasznitl6 sajitt maga 6ltal megv6s6rolt hullad6kt6rol6t alkalmaz,

de a hullad6kt6rol6 a gepi tiritdsre alkalmas, a Kozszolg6ltat6 a szolg6ltat6st elvdgzi,

dijszdmllz6s azonban az rngatlarhasznilo 6ltal alkalmazott hullad6kt6rol6hoz legk<izelebb 6116

felajrlnlott 70 vagy 120 literes gyujtoed6ny m6ret alapj6n t<irt6nik.

10. $ (1) Az ingatlanhasznril6 szem6lyeben ds az alkalmazott tirol6ed6ny adataiban

bekdvetkezett viitozitst a Kcizszolg6ltatonak 15 napon beliil ir6sban be kell jelenteni. A
vtitozirs bejelent6s6nek elmulasztisa eset6n a bejelent6s megtcirt6ntdt kdvet6 h6nap 1. napj6ig

a Kdzszolg6ltat6si dijat a kor6bbi ingatlanhaszn6l6 koteles megfizetni.

11. $ (1) Sziineteltetheto a szolgiitatits ig6nybevetele - a k<izszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re

egesz dvben kdtelezett ingatlanhasznill6 szitmitra - a bejelentdstol sz6mitott legfeljebb I 6v

idotartamra, ha a t6rol6ed6nyt egyediil haszn6l6, ir6sbeli kdzszolg6ltat6si szerzoddssel

rendelkezo ingatlanhaszndloket napt6ri h6napn6l hosszabb ideigaz ingatlant nem haszn6lja, es

az i.iresed6s v6rhat6 idotartam6t - legkdsobb a sziineteltet6s megkezdeset megelozo 8

munkanappal bezirolag - a Kozszolgitltato reszere ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l

vagy e-mail form6j6ban bejelenti a Kozszolg6ltat6nak.

(2) A bejelent6s megt6tel6re csak a Krizszolgiiltat6val szerzodeses viszonyban 6116, vagy a
meghatalmazott j ogosult.

(3) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a sztineteltetesre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8

nappal a sziineteltet6s lej6rta elott - ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, levdl vagy e-mail
form6j 6ban megism6telhet6.

(4) A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalm6t a Kdzszolg6ltat6 ellenorizni jogosult. A
sztineteltetes jogszenitlen igdnybev6tele eset6n a Kozszolgiitato jogosult a sziineteltet6st

visszavonni.

(5) Ha az ingatlan a sztineteltet6si idotartam lej6rta elott fjb6l lakott6 v6lik, annak t6nyet a
Kdzszolgiitat6val szerzodott f6l, vagy meghatalmazottja kdteles legal6bb 3 nappal kor6bban a

Kdzszolg6ltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, levdl vagy e-mail formdj6ban
bejelenteni.

416
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12. $ A kozszolgiitatisi szerzod6sben meg kell hatirozni:
a) a szerzbdo felek megnevezdsdt, azonosit6 adatait,
b) a szerzod6s t6rgy6t.

c) a kcizszolgdltatds i d6tartam6t,

d) a teljesit6s he1y6t,

e) a gyrijtoed6nyek tipusrit 6s darabsz6m6t,

f) a begyrijtdsre vonatkoz6 szabitlyokat,
g) a felek jogait 6s kdtelezetts6geit.

h) a k<izszolg6ltat6si dij meg6llapit6s6nak m6dj6t,

i) a szer zo d6 s me g szrind s6nek, fe lmond6s 6nak fe lt6teleit.

8. A szemdlyes adatok kezel6sre vonatkoz6 rendelkezdsek

13. $ (1) A hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s ig6nybevdteldre kdteles
ingatlantulajdonosokr6l a kdzszolg6ltat6 nyilv6ntart6st vezet az azonositdsdhoz sziiksdges
adatok felti.intet6sdvel.

(2) A kozszolgiitato a szemdlyes adat kezelese soriin kdteles az informitci6s cinrendelkezdsi
jogr6l 6s az inform6ci6szabads5gr6l sz6l6 2011. 6vi CKI. torv6ny rendelkez6seinek
megfeleloen elj6rni.

(3) Az adatkezel6s c6lja a kozszolgriltat6ssal osszeftiggoen az ingatlantulajdonos
szem6ly6nek meg6llapit6sithoz, aklzszolgSltat5si dij behajt6sirhoz sziiks6ges es arra alkalmas
adatb6zis l6trehoz6sa 6s mtik<idtet6se.

(4) A kozszolgiitato az ingatlantulajdonos szem6lyes adatait - az adatok t6rol6sa kivetel6vel

- a szerzod6ses viszony ldtrejdtt6tol annak megsztin6s6ig, dijh6tral6k esetdn a tartozirs
fenn6ll6sriig kezelheti. A jogviszony megsztin6s6t kovetoen a kezelt adatokat koteles
megsemmisiteni.

(5) A kozszolgiitato a feladat6nak elllt6sa drdek6ben nyilv6ntartott adatokat - a behajt6sra
jogosult ad6hat6s6gon kfvtil - harmadik fdlnek nem adhatja ki.

9 . A kozszolg6ltatris dij a

14. $ (1) A Kdzszolg6ltat6 az iitala alkalmazott hullad6kgazd6lkod6si dijr6l sz6l6
ti$ekoztatist koteles a helyben szok6sos m6don kozzdtenni.

(2) A Kdzszolgiiltat6 koteles a kozszolg6ltat6si tev6kenys6ge sor6n, a kiszdrnlirzott
szolgiitatitsi dij ak be szed6 s6ro I te lj e s k<jruen gondo skodni.

(3) A Kozszolg6ltat6 a Ptk.-ban meghatarozott m6rtdkri kdsedelmi kamatot jogosult
felsz6mitani a kozszolg6ltat6si dijfizet6s6t kdsedelmesen teljesfto ingatlanhaszniioval szemben.

@) Az ingatlanhasznitlot terhelo kozszolgilltat6si dij hfitraleka ad6k m6dj6ra behajthat6
koztartozds. A dijh6tral6k behajt6s6nak elj6r6si szabiiyait a hulladekr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny 52. $-a szabiiyozza.

10. Az avar 6s kerti hullad6kok nyilttdri 6get6se

15. $ (1) Sziraz avart ds kerti hulladdkot - vasarnap kivdteldvel - naponta ll.oo 6r6t6l l8.oo
oriig szabad nyilt t6rben egetni.

(2) Avart ds kerti hullad6kot csak j6l kialakitott tizrako helyen szabad dgetni ugy,hogy az az
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emberi egdszseget 6s a krirnye zetet ne k6rositsa, es az egetes hosug6rz6sa k6rt ne okozzon.

(3) Az 6getendo kerti hulladdk nem tartalmazhat m6s kommun6lis, illetve ipari eredetti

hullad6kot (pl. PVC, vesz6lyes hullad6k).

(4) A szabadban ti.izet gyrijtani, tiizeloberendez6st haszn6lni csak rigy lehet, hogy az a
komyezet6re tiiz- vagy robban6svesz6lyt ne jelentsen.

(5) A szabadban a tizet 6s iizemeltetett ttizeloberendez6st 6rizetlentil hagyni nem szabad, s

veszdly eset6n, vagy ha arra sziiksdg nincs, atizet azonnal el kell oltani.

(6) A tiizeles, a tiizeloberendez6s haszn6lat6nak szinhely6n olyan eszkdzdket ds

felszereldseket kell k6szenl6tbe helyezni, amelyekkel a trj.z terjeddse megakad6lyozhato,

illetoleg a trjrz elolthat6.
(7) A kerti hullad6k elsz6llititsira a szervezett 6s meghirdet6sre keriilo lomtalanit6si akci6 is

igdnybe veheto.

(8) A hat6sdgilagelrendelt 6ltal6nos ttizrak6si tilalom al6l a rendelet nem ad felment6st.

(9) Allati tetemek, 6llati hullad6kok 6get6se tilos.

III. Fejezet

I l . Zttr 6 rendelkez6sek

16. $ (1) Ez a rendelet a kihirdet6s6t kciveto napon l6p hat6lyba.

(2)Hatalyifi veszti az 112003.(II.28.) onkorm6nyzati rendelet a teleptildsi szikird hulladdkra, a

kdaisaas6gr6l 6s annak kotelezo igenybevdteldrol.
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