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Zalitta Kdzs6g Onkorm6nyzatKepviselo-testtilet6nek 712016. (XIl.27 .) onkormSnyzati rendelete

az cinkormiiny zati hullad6kgazd6lkodrlsi kozfeladatr6l.

Zalifia Kdzs6g Onkorm6nyzataKepvisel6-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
torvdny 88.$ (4) bekezddse a)-b) ds d) pontj6ban meghatirozott felhatalmazts alapjdn, az

Alaptcirv6ny 32. cikk (1) bekezdds a) pontj6ban, Magyarorszitg helyi dnkormdnyzatair6l sz6l6

2011. 6vi CLXXXIX. tv. 13.$ (l) bekezd6s 19. pontjfban, a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torv6ny 34. S (8) bekezd6s6ben, 35. $-6ban, 39. $ (2) bekezd6sdben meghatiirozott

feladatkor6ben elj6rva a k<ivetkezoket rendeli el:

Bevezet6 rendelkez6s

1.$ A kdpvisel6-testtilet annak 6rdek6ben, hogy a jogszab6lyokban meghatiirozott

dnkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladatait a korszerti k<irnyezetvddelem

kovetelm6nyei szerint teljesitse, 6rvenyesiteni kiv6nja a hulladdkrol sz6l6 2012.6vi CLXXXV.

torvdnyben (a tov6bbiakban: Ht.) rogzitett elveket, 6s a jelen rendeletben foglaltak szerint

telepi.il6si hullad6k kezel6sdre k<itelezoen ell6tand6 6s ig6nybe veendo <inkormrlnyzati

hulladdkgazd6lkod6si ktizfeladato t v 6 gez.

A rendelet hatdlya

2.S (l) A rendelet t6rgyi hatiiya a kdzszolgiitato sz6llit6 eszkozehez rendszeresitett

gytijtoedenyben, vagy egy6b m6don, a kciztertileten vagy ingatlanon gytijtdtt 6s a

kozszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepiil6si hullad6k 6tv6tel6vel, gyrijt6s6vel,

sziilitis|val es elhelyezds6vel osszeftiggo cinkorm6nyzati hulladekgazd6lkod6si kcizfeladat

teljes kordre terjed ki
(2) E rendelet t6rgyi hatillya nem terjed ki

- a termeldsi hulladdkra,

- ahirilartisi vesz6lyes hulladek kiv6tel6vel a vesz6lyes hulladdk gytijt6sdre, iitv6tel6re,

sziilitirsitr a 6 s keze 16 sdre,

- azilllati eredetti hullad6kra
- 6pitdsi-bont6si hullad6kra.

(3) A rendelet teriileti hatiiya Zalfita telepi.il6s kdzigazgat6si teri.ilet6re terjed ki.

(4) A rendelet szemelyi hatirlya kiterjed a telepiil6si hullad6k 6tv6te16re, gytijtdsdre,

sziilitdsdra 6s kezel6s6re iriinyul6 6nkormdnyzati hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladatot ell6t6

szolg6ltat6ra, valamint Zalita telepiilds teriilet6n a szolg6ltat6st ig6nybe vevo ingatlanok azon

tulajdonosaira, vagyonkezelojere vagy egy6b jogcimen haszn6l6ra (a tov6bbiakban:

ingatlantulaj donos), ahol a teleptil6si hullad6k keletkezik.

A kiizfeladat ellitdsfnak rendje 6s m6dia

3.$ (l) A kepviselo-testiilet jelen rendeletben foglaltak szerint <inkorm6nyzati

hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladatot; igy a telepiildsi hullad6k rendszeres gytijt6s6t, elsziilitdsit,
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kezel6s6t - kcizszolg5.ltatbsi szerzodes alapj|n - kozszolgitltat6 ritj6n l6tja el.

(2) A telepiil6si hullad6k elszSllitirsir6l 6s 6rtalmatlanitSs c6lj6bol tdrt6no elhelyez6s6r6l - e
rendeletben szabiiyozott m6don - az ingatlantulajdonos a szolg6ltatris ig6nybev6tele ritj6n
koteles gondoskodni.

A kiizszolg 6ltat5 m egnevez6se

4.$ A 3.$ (1) bekezd6sben meghat6rozott cinkorm6nyzati hulladekgazdiikod6si kozfeladat
ellitirsithoz kapcsol6d6 hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiitat6st a D6l-Dun6ntrili Kommuniilis
Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gti T6rsas6g (7632 P6cs, Sikl6si [t 52.) (a
tov6bbiakban: k<izszolg6ltat6) v egzi.

A kiizszolgf'ltatS jogai 6s kiitelezetts6gei

5.$ (1) A kdzszolgfltat6 az dnkormitnyzati hulladdkgazd6lkodrisi kozfeladat ellittitsi.1rroz
kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6st az dnkorm6nyzatlal 6s a gazdiikod6
szervezettel a 8.$ szerinti tartalommal kdtdtt szerzod6s, a Ht., az Orsz6gos
Hullad6kgazd6lkodSsi Kiizszolgdltat6si Terv, valamint e rendeletben foglaltak szerint kriteles
ell6tni.

(2) A teleptildsi hullad6k dsszegytijt6se, elsz6llit6sa hetente egy alkalommal tdrtdnik a

kd z s zo I g 6l tat6 iital e I o re me gh atir o zott i dop ontb an.

(3) A gazddlkod6 szervezetekre aziitaluk kdtdtt egyedi szerzod6sben foglaltak az ir6nyad6k.
(4) A kozszolg6ltat6 dvente egy alkalommal kciteles lomtalanit6si akci6t szewezni az

tinkorm6nyzattal elozetesen egyeztetett 6s a helyben szok6sos m6don kdzzetett idopontban.
(5) A teleptil6si hullad6k gytijt6se 6s sz6llit6sakizttrolag az e c6ka szolg6l6 sz6llit6j6rmrivel

vdgezheto, melynek sor6n a kozszolgilltat6nak gondoskodni kell arr61, hogy a hullad6k - a

gyrijtoeddnynek a szflllit6jirrrrtibe tortdno iirit6sekor, illetoleg a sziilit6s folyam6n - ne
sz6r6dhasson el, a kdrnyezetet ne szennyezze.

(6) Az tirit6sbol vagy sziilit6sb6l eredo szennyezodds eset6n a kdzszolgiitat6 a hulladdk
eltakarit6s6r6l, a teriiletszeruryezod6s megsziintet6s6rol, valamint az eredeti kdrnyezeti 6llapot
helyre6llit6s6r6l halad6ktalanul k<iteles gondoskodni.

6.$ Amennyiben a kijeldlt napon - b6rmely okb6l - a szillitits elmarad, a k<izszolglltat6 a

szillititst a kdvetkezo munkanapon k<iteles p6tolni.

7.S (1) A kdzszolg6,ltat6jogosult a telepiil6si hullad6k elsz6llitds6t megtagadni, ha:

a. meg6llapithat6, hogy a gyrijtoeddnyben kihelyezett hulladdk az iirit6s, yagy a sziilitits sordn a

sz6llit6st vegzo szem6lyek 6let6ben, testi eps6g6ben, eg6szsdg6ben, tov6bb6 a
sziilitojitrmtiben, annak berendezds6ben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve a kezel6s
sor6n veszdlyeztetheti a kdmyezetet,

b. ha a kihelyezett gytijtoeddny mergezo, robbano, foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan anyagot
tartalmaz, amely a telepiildsi hullad6kkal egytitt nem gytijtheto, nem sz6llithat6, nem
6rtalmatlanithat6 6s nem min6stil telepi.ilesi hulladdknak.

(2) Akozszolgilltat6 koteles a gyrijtoeddny kitirit6sdt kimdletesen az elv6rhat6 gondoss6ggal
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vegeznr.

(3) A gyujtoed6nyben okozott k6rt a kdzszolg6ltat6 t6rit6smentesen kciteles kijavitani, ha a
k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l k<ivetkezett be. A kozszolgiitat6 kdteles az ebbdl ered6
karbantart6si munka 6s javit6s idotartamira helyettesfto gyrijtoed6nyt biztosftani.

@)Ha akfuokozils nem r6hat6 fel akozszolg6ltat6nak, ahasznitlhatatlannii vrilt gyrijtoed6ny
javitiisa, p6tliisa, vagy cser6j e az ingatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

8.S (l) Azingatlantulajdonos kcjteles azingatlan6n keletkezo teleptil6si hullad6kot
a) a legkisebb mdrt6krire szoritani;

b) az elszirllit6sra val6 6tv6telig gyrijteni, t6rolni, ennek sor6n megfelelo gondossrlggal elj6rni
annak 6rdek6ben, hogy a hulladdk m6sok 6letdt, testi 6ps6g6t, egdszs6g6t 6s a j6 kdrnyezetet ne
veszllyeztesse, a term6szetes es dpitett k6rnyezetet ne szennyezze) a n<iv6ny-6s rlllatvil6got ne
k6rosftsa, a kdzrendet 6s kcizbiztonsdgot ne zavarja,

c) az elszitllitris napj6n - reggel - azingatlan elotti itszakasz melletti kdztertiletre kihelyezni
oly m6don, hogy az akdzlekedds biztons6g6t ne veszdlyeztesse, a kozteriiletetne szennyezze,
abban k6rt ne tegyen.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles az ingatlan6n keletkezo telepiil6si hulladdk kezelesere az
onkormiinyzat iital szervezeff k<izfeladat ell6t6st ig6nybe venni

(3) A hullad6k kdzteriileten tcirt6no t6rol6sa, illetve elhelyezese tilos 5.$ (2) bekezd6sben
foglaltakon kivi.ili id6pontban, kiv6ve a lomtalanitris id6pontj 6ban.

(4) Az elszrillit6sra vitr6 hulladdkot csak a kozszolgiitato szillit6eszkcizdhez rendszeresitett
gytijt5eddnyben, az azt meghalad6 mennyis6get mrianyagzs6kban lehet kihelyezni.

(5) A (4) bekezddsben foglalt el6ir6sokt6l elt6roen kihelyezett hullad6k elsziilititsit a
ko zszolgiitat6 me gtag adhatj a.

(6) Az cinkorm6nyzat iital k<izpontilag beszerzett 6s ingyenesen a lakoss6g rendelkez6s6re
bocsiltott 120 literes szabviny gytijtoedenyek tiszt6ntartdsir6l, fertotlenites6r6l, 6llag6nak
meg6v6siir6l a haszn6l6 koteles gondoskodni.

9.$ A kcizteriileten az tiritds c6lj6b6l kihelyezett gyiijto ed6nyben ldvo telepi.ildsi hulladekot
v6logatni, kdztertiletre kisz6mi, valamint m6snak a gyrijtoed6ny6be - annak engeddlye n6lktil -
hullad6kot elhelyezni tilos.

10.$ Tilos a gytijtoed6nybe folydkony, mergezo, tiz-6s robban6svesz6lyes anyagot, 6llati
tetemet vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, amely a kiizszolg6ltatrist v6gzo szemdlyek elet6t,
testi 6psdg6t, egdszs6g6t vesz6lyezteti, a sziilit6j6rmriben vagy berendezdseben k6rt okoz.

Az iinkormfnyzati hullad6kgazdr{lkodrisi kiizfeladat elk{trlsrira vonatkoz6 szerz6d6s
egyes tartalmi elemei

11.$ Az dnkorm6nyzat vagy gazd6lkod6 szervezet 6s a k<izszolg6ltat6 kcizcitti szerzoddsnek
tartalmaznia kell:

a. a szerzodS felek megnevez€,s6t, azonosit6 adatart,
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b. a kozszol g6ltat6s i gdnybev6te l6nek idotartamii,
c. az <inkorminyzat hulladdkgazdrilkod6si kozfeladat szervezett 6s rendszeres elvdgz6sdre

ir6nyul6 kcitelezetts e g v 6llal6sffi ,
d. az tirit6s gyakoris6g6t, valamint idopontj6t,
e. a szolgttltatrlsi dij meg6llapittlsdnak alapjat (a gytijto ed6ny egyszeri i.irit6se, rlletve az

elsz6llit6sra ifivett hulladek tdrfogat szerinti meghat6roz6sa), az abban bekovetkezo

v6ltoz6sokkal kapcsolatos bejelent6si k6telezetts6get,

f . a szerzod6s m6dosft6s6nak, felmond6s6nak feltdteleit.

A kiizszolgSltatris dija

12.S (1) Az onkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat ellitislhoz kapcsol6d6

hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s igdnybev6tel66rt az rngatlantulajdonos a Koordin6l6

szerv rdszdre kozszolg6ltat6si dijat kciteles fizetni'

(2) A kozszolgiitathsi dijat a Koordin6l6 szerv 6ltal ki6llitott sz6mla kezhezvetel6t kovetoen,

a szitmlitb an felttintetett f,rzete si hat6ridoi g kel I kie gyenl iteni.

(3) Ha az ingatlantulajdonos a jogszeruen meg6llapitott 6s kiszitmli.zott dijat nem fizeti meg

es dijh6traldka keletkezik, akkor a Koordiniil6 szerv a 30 napon beliil kiilddtt fizet6si

felsz6lit6s6rt jogosult az adminisztrirci6s dijat kisz6ml6zni az ingatlantulajdonos r6szere. Ha a

szitmla kiegyenlitds6re a felsz6lit6s d6tum6t kovetoen keriil sor, abefrzetett <isszeg eloszor az

adminisztr6ci6s dijjal szemben kertil elsz6mol6sra, a fennmarad6 osszeggel pedig a

kdzszolgiitat6si dij h6tral6kot c scikkenti a Ko ordin6l6 szerv.

@) Az egys6gnyi dijt6tel a gytijtoeddnyben elsz6llit6sra iltvett hullad6k - gytijtoedenyhez

igazodo terfogata szerint meghatirozott - egyszeri tirit6s havi dija.

(5) Term6szetes szem6lyek eset6ben a kdzszolg6ltat6si dij megfizet6set az <inkormitnyzat

6tviila\a.

13.$ Az ingatlan rij tulajdonosa - tulajdonos v6ltoz6s eset6n - a viitozitst 15 napon beltil

kdteles a koz<js hivatalban ir6sban bejelenteni.

14.$ (1) Sziineteltetheto a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s ig6nybev6tele azokon az

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

nem keletkezik.
(2) Az ingatlantulajdonos a sztineteltetesre vonatkoz6 ig6ny6t koteles ir6sban bejelenteni a

kdzcis hivatalba, a sziineteltet6s kezdo idopontja el6tt, legal6bb 30 nappal.

A lomtalanitris szabr{lYai

15.$ A lomtalanit6s megszervezesdrol 6s lebonyolit6s6r6l a kozszolgilllati 6vi egy

alkalommal - k[lcin dij felsz6mit6sa - n6lkiil gondoskodik.

A telepiil6si hullad6kot az ingatlantulajdonos a kozszolgiitat6 iltal elozetesen megieldlt

idopontban - a 6.$ (1) bekezd6s c) pond6ban foglalt eloir6soknak megfeleloen - helyezheti ki.

4t5

Elkiiliinitett hullad6kgytij t6s re vonatkoz6 szab 6lyok
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16.$ (1) A telepiil6s kdzigazgat6si teriilet6n alkalmazott szelektiv hullad6kgyrijt6si m6dok:

- hullad6kgyrijt6 szigeteken vegzett szelektiv gytijt6s

- a k<i z s zo I g iltatS iital hinho z men6 s ze I e ktiv hul I add k gytij t6 s

(2) A hulladekgyrijt6 sziget papir-, mrianyag- 6s i.iveghullad6k elhelyez6sdre alkalmas.

(3) A kont6nerbe csak az azon megjelolt hulladdkfajta helyezheto el.

(4) A kont6nerek kornyezet6ben hullad6k elhelyez6se tilos.

(5) A hizhoz meno szelektiv hulladekgyujtds sor6n az ingatlantulajdonos a teleptil6si

hullad6k rcszetkepezo elkiilonitetten gytijt6tt hullad6kot fitetszo zs6kban gytijti.

Az elki.ilonitetten gyujtott, rijrahasznosithat6 hullad6k :

a) papir,

b) mrianyag,

c) iiveg

17.9 (l) Az elki.ilonitetten gytijtott hullad6k a kdzszolgiitato 6ltal i.izemeltetett hullad6kgytijto

pontra, hulladekgyujto udvarba, 6tv6teli helyre, vagy a kozszolg6ltat6s kor6be tartoz6

hulladdkot kezelo hullad6kkezelo l6tesitm6nybe is sz611ithat6, ds ott a jogosultnak 6tadhat6,

vagy kiildn gyrijtoed6nyben elhelye zhetf.
(2) A telepi.il6s lakosai reszdre igdnybe veheto hulladdkudvarr6l a kcizszolgiitato a helyben

szokiisos m6don 6s a honlapj inti$ekoilat6st nyrijt. A nyitva tart6s rendjdt, a hullad6kudvarban

gyujtheto egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli m6dj6ra 6s a mennyisdgi

korl6tokra vonatkoz6 tijekoztatitst a kozszolg6ltat6 a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban

kozzeteszi.

(3) A kozszolg6ltat6 a hulladdkudvar ilzemeltet6si szabillyzatdban meghatirozza a

termeszetes szem6ly ingatlanhasznill6 iital a hullad6kudvarban elhelyezheto hulladdkok

mennyis6g6t. A termdszetes szemdly ingatlanhaszniio e jog6t csak rigy gyakorolhatla, ha a

hulladdkgazd6lkodSsi kdzszolg6ltat6si dij at megfizette.

Z516 rendelkez6sek

1S.$ (1) E rendelet 2017 .janu6r 1. napj6n ldp hat6lyba.

(2)Hatalyatveszti a hullad6kkezeldsi k<izszolg6ltat6sr6l sz6lo 812002. (XLI.23.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdet6sdr6l a jegyzo gondoskodik.

Zalitta, 201 6. december 22.

Hekler Tibor

polg6rmester

Dr. T6th Attila
jegyzo
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