
tt( -
t

V6zsnok Kozs6g dnkorm6nyzata
6 l20l 5.(V L 1 5.) onkorm flnyzati rendelete

A hullad6kgazdrilkodfsi kiizszolgittatisr6l'

Vilzsnok Kcizsdg Kdpvisel6-testiilete a hulladekr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny 88. $ (4)

bekezd6sben kapott felhatalmaz6s alapj6n, Magyarorszilghelyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 201 1.

6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (l) bekezd6s 19. pontj6ban 6s a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. toiv6ny 35. $ (1) bekezdesben foglalt feladatk<ir€ben elj6r'va a k<jvetkezoket rendeli

el.

I. fejezet
Altal6nos rendelkez6sek

l. $

(l) A rendelet hat6lya Vazsnok kozs6g kozigazgat6si teriilet6n a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolg6ltat6sba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy

tovrlbbiakban egytitt: ingatlanhaszn6lo) terjed ki. A hullad6kgazd6lkodisi

a telepiil6s teljes kozigazgathsi teriilet6re kiterjed.
(2) A krizszolg6ltatfis

a) az ingatlanon <isszegytijtdtt telepi.ildsi hullad6k (a tov6bbiakban: hulladdk) rendszeres

elszSllitSsdra,
b) a hullad{k 6rtalmatlanit6s6t, hasznositdsifi szolgilo l6tesitm6ny miik<idtetdsdre,

c) a begytijt<itt hulladdk 6rtalmatlanit6sra eslvagy hasznosit6sra tortdn6 tfiadilstra,

aj a n"fiuOdkgyrijto szigetre telepitett gytijtoeddnyben elhelyezett elktildnitetten gytijtott

hullad6k elsz6llit6s6ra, kornyezet6nek tiszthntarthsfira

e) az ingatlanon keletk ezo nagydarabos, a lomtalanit6s k<irdbe vont lom hullad6k gyrijtdsdre

6s sz6llit6sara
terjed ki.

(3) A; onkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st a D6l-Kom D6l-Dun6ntuli

Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Kft-vel, mint k<izszolg6ltat6val (a tovSbbiakban:

kozszolg6ltat6) k6tott hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltatisi szerzoddst ftj6n biztositja.

(4) A k<izsiolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6get - a szolgiitat6s6rt val6 teljes

fe lelo s s6 gdnek fenntartiis a me I lett - alv6llalko zov al i s v6geztetheti.

2.$

(l) A rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont teri.ileten a term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6

6s a kozszolg6ltat6s ig6nybev6telere ktitelezett gazd6lkodo szervezet koteles a

kozszolg6ltat6st ig6nYbe venni.
(2) A gazd6lkod6 szervezetek kdtelesek a keletkezett telepiil6si hullad6kaikat a lakoss6gi

hulladdkokt6l elktilonitetten gyrijteni, es ahhztartdsi hulladekhoz hasonlo hullad6k rlszdt

kepezo vegyes hullad6kot k<itelezoen a krizszolg6ltat6nak 6tadni, fliggetleniil a vdgzett

tev6kenys6g jellegdtol. Lakoss6gi t6rol6ed6ny eset6ben gazdtlkod6 szervezet teszdre

befogad6 nyilatkozat nem adhat6.

I Egysdges szerkezetbe foglalva a jegyzo iitala7l20l6.(XL25.) onkorm6nyzati rendelettel. 2017. janu6r l{ol
hat6lyos szoveg.
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(3)

3.$

Az <inkorminyzat 6s a kozszolgilltat6 a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6g
ell6t6s6r6l rdszletes kozszolgilltatiisi szerz6d6sben 6llapodik meg, amely tartalmazza a
tev6kenysd g ell6t6s6nak hatrlrnapj ait 6 s idritartam 6t i s.

II. fejezet
A kiizszoleiltatis ell6t6sinak rendie 6s m6dia

l. Ak<izszolgilltat6kozszolgiitatdssal kapcsolatosjogai 6s kdtelezetts6gei

4.$

(l) A k<izszolg6ltat6
a) az ingatlanon keletkezett hullad6k begytijt6s6r6l heti egy alkalommal,
b) a szelektiv gyrijt6szigeteken elhelyezett gytijt6eddnyek tiritdsdr<il sztiksdg szerint, de
havonta legal5bb egy alkalommal
k<iteles gondoskodni.
A begnijt6s rendjdnek r6szletszabillyait (rituonal, sz6llit6si nap) a k6zszolg6ltat6 az
dnkorm iinyz attal e gy eztetett m6 don 6l I apitj a m eg.
A sz6llit6s id6pontj6ban bekcivetkezett vdltozrlsokr6l a kcizszolg h1tato az ingatlanhaszn1l6t
- a viitozris bekdvetkezte el6tt 15 nappal - irdsban, vagy hirdetm6ny ritjrin kdteles
tfij6koztatni.

5.$

A k6zszolgSltat6 a hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6s keret6ben a hullad6k elszdllit6s6t
megtagadhada:
a) a szerzoddstril eltdr6 mdretii tdrol6eddny kihelyez6se eset6n,
b) a hullad6k nem szabvilnyos, zfurt trirol6ed6nyben, a t<ibblethullad6k nem a
ko zszol g6ltat6 t6l v6s rlro I t j el zett zs ikb an keriil ki hel y iz6sr e,
c) a gyijt6eddnyben a teleptildsi szilird hulladdk k<ir6be nem tartoz6 anyag keriilt
elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, k6- ds 6pitdsi tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, m1rgezo anyag,
elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyfl6kon y vagy robLan6 anyai,
nagyobb terjedelmti vagy srilyri thrgy), amely veszelyezteti a hullad6kszilllft6ssal
foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongrilhatji a gyiijt6berendezlst, illetve
iirtalmatlanit6sa soriln v eszllyezteti a kcirnyezetet,
d) vagy kdrtil<itte szabilytalanul annak mozgatdsit 6s ririt6s6t akad,ilyozb m6don
t<ibblethullad6k keriilt kihelyez6sre,
e) a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lezhrt, illetve s6rtilt
ed6ny)
f) a kozszolgSltat6 a t6rol6ed6nyt j6rmrivdvel <inhibrlj6n kfviil nem tudja megk<izeliteni
v agy M ed6nyzet moz gatSsa akadiiy ozott
g) amennyiben tilrol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertl a t6rol6ed6nyek mahic 1jinak
hiitny a, illetve s6rtil6se eset6n.
Az (1) bekezd6sben meghat6rozott esetekben a kozszolgilltato az ingatlanhasznhlot
ir6sban, halad6ktalanul drtesfti a hullad6k elszSllitfusamegtagadrisiinak teny6rOl 6s ok6r6l.
Az ingatlanhasznSl6 kdteles a megtagad6shoz vezeto okot vagy okokai megsziintetni,
illetoleg a megsztintet6srril gondoskodni.

(1)

(2)
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(3) A hulladdk elsziilithsinak (1) bekezddsben meghatrlrozott okb6l tdrtdn6 meglagadisa az

ingatlanhasznill6kozszolgilltathsidijfi zet6sikotelezetts1g€tnem6rinti.
(4) Az tirit6si mtivelet sorSn kisz6r6dott hullad6kot kdzszolg6ltato a begyrijtdsi folyamat

megszakit5s6val, k6sedelem n6lkiil, marad6ktalanul k<iteles feltakaritani.

6.$

Az Snkormsnyzatbiztositja akozszolgilltat6 javaslata alapj6n a kdztertilet ingyenes hasznillatSt

a gytijt6eddnyek 6s gytijt5szigetek kihelyezdsehez,t6rol6s6hoz,6s megk<izelitesehez.

7.$

(1) A nagydarabos hullad6k szewezett gyrijt6s6r6l 6s elsz6llitris6r6l (lomtalanit6s) 6vente

legal6bb egy alkalommal a kdzszolgiiltat6 az iitala meghirdetett lomtalanit6si id6szak alatt

t6rit6smentesen gondoskodik.
(2) A lomtalanitSs id6pontj 616l a kozszolg6ltat6 minimum egy hdttel kor6bban 6rtesiti a

lakoss6got.
(3) A lomialanitSs sor6n ak6zszolg6ltat6kizfurolag a nem vesz6lyes nagydarabos hullad6kot

szillitjael. Lomhullad6kk6nt sem keriil elsz6llit6sra az epitdsi vagy bont6si hullad6k (sitt),

a gumiabroncs, g6pj6rmti roncs, vesz6lyes hullad6k, vegyes hullad6k, valamint

elkoldnitetten gyrijthet6 hulladek.

2. Azingatlanhasznfll6kozszolgilltatfussal kapcsolatos jogai 6s kotelezetts6gei

8.$

(l) Az ingatlanhaszniio azlngatlantertilet6n klpzldo hulladdkot azingatlan6n hullad6kfajt6k

szerint elkiildnitetten gytijti, 6s

a) a vegyes hullad6kot akozszolgilltat6nak rendszeresen irtadja,

b) a papir-, iiveg- ds mtianyag hullad6kot a hullad6kgytijt6 szigeten elhelyezett megfelel6

gyrij t6ed6nybe helYezi,

cj a ztildhuituaetot els6sorban komposztiilja, ha ennek feltdtelei nem 6llnak rendelkez6sre,

az a) pont szerint a vegyes hullad6kkal egy0tt helyezi el a gytijt6ed6nyben'

(Z) A hullad6kgazd6tkodrisi k<izszolg6ltat6s tekintet6ben a kozszolgilltat6 6s az

ingatlanhas tnilo kdzcitti szerz6d6ses jogviszonyt - a szerzod6s iriisba foglal6sSn kiviil - a

k<ilszolgdltat6 rendelkez6sre b,ll6savagy ak<izszolg6ltatiis elso ig6nybev6telehozzalftre.

(3) A huilad6t< gytijt6s6re szolgirl6 gytijt6eddnyt, illetve annak p6tl6s6t az ingatlarrhasznillS

kdteles biztositani.
(4) A hullad6k k<izszolg6ltat6nak tdrt6n6 (1) bekezd6s a) pont szerinti iltadhsa a gytijt6ed6ny

k6zteriiletre helyez6i6vel tortdnik. A gytijt6ed6nyt a sziilitirst megelozo nap l8 otffi6l, a

szhlliths napj6n legkds6bb 6 6rhigkell kihelyezni, es a sziilitirs napj6n legk6sdbb 21 6thig

a kdzteriiletrol el kell t6volitani.

e.$

(l) Az ingatlanhas zn6l6 a gyrijt6ed6nyben azingatlanon keletkezo hulladdkot tdmcirit6s n6lktil,

rigy helyezheti el, hogy annak fedele zfurhato legyen, valamint az a hullad6ksz6llit6s sor6n

aiozszolg1ltat6 alkalm azottainakeg6szs6g6t, testi 6ps6g6t ne vesz6lyeztesse, a g5pitirit6st

ne akad6lyozza, az tirit6 berendez6st ne kiirositsa.
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(2) A gyujt6eddnybe tilos mergezo, veszdlyes, robban6 vagy olyan hulladdkot rakni, amely a
kiiirit6ssel foglalkoz6 dolgoz6k eg6szs6g6t, testi eps6g6t vagy lletlt veszllyezteti, vagy
begyiijt6se sorSn a gdpkocsi mriszaki berendez6s6ben rong6l6drist iddzhet el6,
6rtalmatlanitilsa/hasznosit6sa soriin veszllyezteti a krirnyezetet, vagy az
Srtalmatlanit6/hasznosft6 telep mtiszaki berendezdseit.

(3) A gyujttied6ny folyamatos tisztintartdsa az ingatlanhaszniio feladata. A gyrijt6ed6nyt
sziiksdg szerint, de legaklbb dvente kdt alkalommal ki kell tisztitani 6s fert6tleniteni.

(4) A kdztertiletre kihelyezett gyiijt6ed6ny nem akadillyozhatjaajirmi6s gyalogos forgalmat
6s elhelyez6se egy6bk6nt sem jirhatbaleset vagy k6rok ozSs veszely6nek el6id6zds6vel.

(5) Tilos a gytijt6eddny ktirny6kdt, megkozelitdsi riwonalilt t6rgyak elhelyezdsdvel vagy
parkol6 g6pj6rmtivel oly m6don elzirmi,amely a gytijt6ed6nynek a gyakorlatban kialakult
m6don t<irtdn6 iirit6s6t akadillv ozza.

10.$

(1) A klzszolgilltat6sban rendszeresitett - a mellekletben felsorolt - gyrijt6eddnyek k6zil az
ingatlanhasznilo villasztja ki a hulladdk gfijtdsdhezhasznitlt eddnyt. a gytiji6eddnyt tigy
kell kiv6lasztani, hogy ariinyos legyen a keletkez6 hulladdk mennyis6gZv"t, ngyj"-Ul
vdve a begyrijt6s gyakorisiigitt 6s az 6rintett ingatlant haszn6l6 term6szetes szem6lyek
szfimfit.

(2) A szetz6dott tirtartalmri eddnyzetben elhelyezhet<i hulladdkmennyis6get alkalomszeriien
meghalad6 hullad6k kizfu6lag a kdzszolg6ltat6t6l v6siirolt 1efesset ell6tott zsilkban
helyezhet6 el. A jelzett zsiik 6ra tartalmazza a hulladdk elszrillft6s6nak, kezel6s6nek 6s
iirtalmatlanitilshnak k<ilts6g6t. Amennyiben a t<ibblet vegyes hullad6k elhelyezese nem a
jelz6ssel ell6tott zs6kban kertil kihelyez6sre, rigy a kozszolgdltat6 a t<ibblethullad6k
elsz6llit6s6t megtagadj a.

3. Az tidtil6ingatlanok 6s az id6legesen hasznflt ingatlanok

11.$

Az iidiil6k6nt hasznositott ingatlanok tulajdonosai a kdzszolgilltatds ig6nybev6tel6re miijus l-
t6l okt6ber 31-ig kdtelesek, az 6ves kdzszolg6ltat6si dij fel6t fizetik

(l)

12.$

Az elkiildnitetten gyujtcitt hullad6kot az ingatlanhaszn6l6 a kdzszolg 6ltat6 6ltal
i.izemeltetett hulladdkgyrijt6 pontra, hullad6kgyrijt6 udvarb a, Atveuh helyre vagy a
kcizszolgriltat6s k<jrdb e tartoz6 hulladdkot kezel6 ldtesitmdnybe (a tovtibbiakban egytitt:
hullad6kudvar) is szrillithada, 6s ott a k6zszolg6ltat6nak 6tadja, illetve lail6n
gSij t6eddnyben elhely ezheti.
A telepiil6s lakosai szfumira igdnybe vehet6 hulladdkudvar cfmdrol a
kozszolgilltat6 a helyben szok6sos m6don a telepiil6sen 6s honlapj6n nyujt t6j6koztat6st.
A kozszolgilltat6 a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban kozz6teszitov6bb6 a hullad6kudvar

2 A fejezetcimet 6s a 12. $ sz6veg6t m6dositotta a7/2016.(X125.) cinkorminyzatirendelet 1. g. 2017. janu6r l-
t6l hatiilyos szoveg.

(2)

III. fejezet
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nyitva tart6si rendj6t, a gyrijtheto egyes hulladdkokra es az igdnybe vdtel m6dj6ra,
mennyi s6gi korl 6tokra vonatkoz6 t6j 6koztat6st i s.

(3) A kozszolgilltat6 a hullad6kudvar i.izemeltet6si szabillyzatirban meg)ratirozza a

term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 6ltal a hullad6kudvarban elhelyezhet<i hullad6kok
mennyis6get. A termdszetes szem6ly ingatlanhasznill6 az (l) bekezdesben foglalt
hullad6kudvari szolg6ltat6st csak irgy gyakorolhatja, ha egy6bkdnt a

hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat megfizette.

IV. fejezet
13.$ 3

V. fejezet
Hatilvba l6ntet6 rendelkez6sek

14.$

A rendelet 2015.jrilius l. napj6n lep hat6lyba.

Hat6ly6t veszti a telepiil6si szil6rd hulladek kezel6sdvel kapcsolatos k6zszolg6ltat6sr6l

sz6l6 912002. (XII.l6.) onkorm6nyzati rendelet, a m6dosit6srir6l sz6l6 812011. (XII- 16.),

1412010.(XII.20.) 6s 11/2009.(XII.21.) <inkormanyzati rendeletekkel egytitt.

Ez a rendelet a belso piaci szolg6ltat6sokr6l sz6l6 2006ll23lEK ir6nyelvnek val6

megfelel6st szolgillj a.

(l)
(2)

(3)

V6zsnok, z}ls.jrinius I 1.

Gombrir J6zsef sk.

polgilrmester

A rendelet kihirdetve.
2015.jrinius 15.

Dr. Kajdon B6la sk.
jegyzo

Kiadmany hitel6iil:
2017.janurir 5.

Dr. Kajdon B6la sk.
jegyzo

mell6klet
Jegyzo

a) 60 literes szabv6nyos gyrijt6ed6ny,

b) 80 literes szabviinyos gytijt6ed6ny,

c) I 20 literes szabv6nyos gyrijtoed6ny,

d) Egyedi jel6l6ssel jelolt zsak.

3 A fejezetcimet 6s a 13. g szovegdt hatrilyon kiviil helyezte a712016.(XI.25.) onkorm6nyzati rendelet 2. $.

Hatilytalan 20 | 7 . jantir | -t61.


