
MHK JogszabQly szolgQltatQs

Zddor kcizs6g k6pviselo testiiletenek 412015 (

A teleptil6si szil6rdhullad6kkal kapcsolatos kdzszol g6ltat6sr6l

Zidor kdzs6g Onkorm6nyzat k6pvisel6-testi.ilete az Alaptdrveny 32, cikk (1) bekezd6s a.

pond6ban 6s (2) bekezdds6ben, a hulladdk6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t6rv6ny 35. $-6ban,
39.$ (2) 6s (5) bekezd6s6ben 6s a 88.$ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n a

Magyarorszighelyi onkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXKX. torv6ny 13. $ (l) bekezdds

19. pontj6ban meghatirozott feladatkor6ben elj6rva 6s a kdrnyezet vddelmdnek 6ltal6nos

szabdlyairol sz6l6 1995. 6vi LIII. torveny 48.$ (3) bekezd6se szerint biztositott v6lem6nyez6si
jogkdrdben elj616 D6l-Dun6ntrili K<irnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Feltgyelos6g

v6lem6ny6nek kik6r6sdvel a kdvetkezoket rendeli el:

I. FEJEZET

Ar,ra.rANos RENDELKEZESEK

1. A rendelet alkalmaz6si kiire

1.$

(l) A rendelet hatrllya Zddor kozs6g 0nkorm6nyzatkozigazgat6si teriiletere terjed ki.

(2) A rendelet szem6lyi hat6lya a (az (l) pontban meghatirozott) k<izigazgatdsi hat6ron beltil

valamennyi, a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (tov6bbiakban: Ht.) 2. $ (1)

bekezd6 se 3 4. pontj 6ban me ghat6ro zott ingatlanhas znii6r a terj ed ki'

(3) A rendelet t6rgyi hat6lya a hulladdk al6bbi fajtiiraterjed ki:

a)hdnartisi hulladdk,

b) hivtartasi hullad6khoz hasonl6 hullad6k,

c) lomhullad6k,

d) 6pit6si-bont6si hullad6k,

e) kozteriileten elhagyott hulladdk.

(4) Nem alkalmazhat6 a rendelet a vesz6lyes hullad6kra, valamint a nem kcizmrivel

dsszegyrijtcitthitilartisi szennyvizre 6s a veli.ik 6sszefiigg6 tev6kenysdgre.

2. A rendelet c6lja

2.S

(1) A rendelet c6lja azoknak a helyi szab6lyoknak a meg6llapit6sa, amelyek biztosithatjrlk a

k6zsdg k<jztisztas6 gilal, telepiil6si szilardhullad6k elsz6llit6s6val osszefiiggo feladatok

eredmenyes v6grehajt6siit, a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t5srlnak 6s

dt8eele.
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ig6nybevdtel6nek rendj 6t.

3. Hullad6kkezel6si kiizszolgiltatrls

3.$

(l) Zitdor k<izs6g Onkormrinyzata jelenrendeletben foglaltak szerint kcjtelezoen ell6tand6
kozszolg{,ltat6sk6nt az ingatlanhasznal6knii keletkezo telepiil6si hullad6k kezeldsdre
hulladdkkezellsikozszolgiitat6st (a tovrlbbiakban: k<izszolg6ltat6s) szeryez 6s tart fenn.

(2) A kozszolgiltat6s kiterjed: a kcizszolg6ltatris ell6t6s6ra feljogositott Kozszolgiltato, a

szilllitoeszkozehez rendszeresitett gyrijt6ed6nyben, a kciztertileten vagy az ingatlanon
osszegytijtott 6s a Kozszolgiitat6 rendelkez6s6re bocs6tott teleptil6si szllird hullad6k,
elhelyezds c6lj6b6l t<irt6no rendszeres elsziilitirsitra, a lomtalanit6si akci6k v6grehajtiisiira.

(3) Az l.$ (2) bekezd6sdben rogzitett ingatlanhaszn6l6 kciteles a kozszolgilltat6 iital
felaj rinlott hullad6ksz6llit6si kozszolgiiltat6st ig6nybe venni.

(4) A teleptil6s kiizigazgat6si teriilet6n a teleptildsi szil6rdhulladdkkal kapcsolatos kcitelezo
helyi kcizszolgrlltat6s teljesitds6re jogosult, iltetoleg kcitelezett kozszolgiitato, a D6l-Kom Ddl-
Dun6ntrili Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Felelossegri T6rsas6g (7621 P6cs,
Sikl6si nt 52.) (tovdbbiakban : Kozszolg6ltat6).

4. A kdzszolgdltatrlsi szez6d6s

4.S

(l) A kdzszolgiiltat6si szerzod6snek a Ht-ben meghatdrozottakon tul az al6bbiakat kell
tartalmaznia:

a) a kozszol g6ltat6s i tevekeny sd g v 6 gzesdnek 6ltal 6no s s zab6lyait ;

b) akozszolg6ltat6s teljesit6s6re alv6llalkozo igenybevdteldnek m6dj6t, m6rt6k6t 6s
az alv iillalkoz6 (k) 6ltal v e gezheto tevdkeny s6 geket ;

c) a kozszolg6ltat6si tev6kenysd g ellenorzesere vonatk ozo szabitly okat;
d) a hul I ad ekgazdiikodris i kci zsz o I g 6ltat6s i lJizl etszab tiy zatot;

e) az igyfelszolgrllati es t|lekoztat6si, valamint a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi 6s
adatszolg6ltat6si rendszer

f) annak biaositdkait, hogy
szerzod6sben

veszelyeztethetik;
g) a Kcizszolgiitato tizemelteteseben ell6 hulladdkkezelo l6tesitmdnyek

mtikodtet6sdnek hat6s6gi engeddlyben vagy m6s jogszabitlyban nem szabitlyozott
szabiiyait.

s.s

(l) A rendeletben szereplo fogalmakkal kapcsolatban a hullad6kr6l sz6l6 2OlZ. 6vi

mtik<idtet6sdnek m6dj 6t;

a Kozszolgiitato egyeb tev6kenys6 gei a kdzszolg6ltat6si
meghatirozott k<izszolg6ltat6s nyujtrlsrit nem
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CLXXXV. torv6ny 2. $-ban, a kozszolg6ltat6 hulladdkgazd6lkod6si tev6kenys6gdrol 6s a
hullad6kgazd6lkod6si klzszolgiitatSs vegzes6nek feltdteleirol sz6l6 43812012 (){II. 29.) Korm.
r. 2. $-ban, a telepiil6si szil6rd 6s foly6kony hulladdkkal kapcsolatos kdzeg6szs6giigyi

kdvetelm6nyekrol rendelkezii 1612002 (IV. 10.) EiiM r. 2. $-ban, a biohullad6k kezel6s6rol 6s a

komposzt6l6s mriszaki k<ivetelm6nyeirol sz6l6 2312003. (XII.29.) KvVM rendelet 2. $-ban 6s

az iltalfinos forgalmi ad6r61 sz6l6 2007. 6vi CXXVII. torv6ny 259. $-ban meghatdrozott

fogalmak azirdnyadok.
II. FEJEZET

6. A ktizszolgfltatfs ellftisdnak rendje 6s mridja, a kiizszolg6ltat6 6s az

in gatlanh asznrilt6 ezzel iisszefti 996 j o gai 6s ktitelezetts6 gei

6.S

(1) A kozszolg6ltat6 akozszolgitltat6st a Ht. 6s e rendeletben foglaltak szerint k<iteles ell6tni.

7. Az ingatlanhasznril6 jogai 6s kiitelezetts6gei

7.S

A telepi.il6si szil6rd hullad6k gytijtes6nek teljesit6se sor6n azingatlanhaszniio kciteles:

a) azingatlan6n keletkezo hullad6k mennyis6get alacsony szinten tartani,

b) a teleptil6si szil6rdhullad6kot - kiilon<is tekintettel a hullad6k tov6bbi kezel6s6re -
az elszdllit6sra va16 6tvetelig kori.iltekintoen gyujteni, illetve t6rolni, ennek sor6n

megfelelo gondossriggal elj6rni annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6letet,

testi 6ps6get, egeszs6g6t 6s j6 kozerzetdt ne vesz6lyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett

komyezetet ne szennyezze, a nov6ny- 6s 6llatvil6got ne k6rositsa, a krjzrendet 6s a

k<izbiztons6got ne zav arja,

c) azingatlan6n keletkezo teleptil6si szil6rdhullad6k kezel6s6re az onkormdnyzat iital
szerv ezett kdzszolgiitatist ig6nybe venni, illetve a hullad6kot a begytijt6sre e

rendeletben felj ogositott szolg6ltat6nak 6tadni.

(2) A kozszolg5ltat6s ig6nybev6tel6re kritelezett ingatlanhaszntil6 a kozszolg6ltat6sb6l

nem vonhada ki magifi arra val6 hivatkoz6ssal, hogy a szolgiitat6st a hulladdktermelds

hi6ny6ban nem, illetve csak r6szben veszi ig6nybe.

8.$

(1) Az ingatlanhaszn6lo kdteles a gytijtoed6nyeket a hulladek elsz6llit6sa cdlj6bol a

szolg6ltat6 6ltal megjelolt napon, a koztertileten a begytijtdst vegzo g6pj6rmtivel

megkozelitheto 6s tirit6sre alkalmas helyen elhelyezni oly m6don, hogy azok a kdzleked6s

biztons6g6t ne veszelyeztess6k, akomyezetet ne szennyezzlk 6s abban k6rt ne tegyenek.

Itlpy lz ingatlanhaszn6l6 kdteles a teleptil6si hullad6kot a sz6llitiisi napon reggel 6 6t6tg a

kdzszolgilltat6 rendelkez6s6re bocs6tani.

(1)
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(3) A hullad6k elsziillft6sa cdlj6b6l kihelyezett gytijtoeddny fedeldnek - a kciztertilet
szennyez6sdnek elkeriil6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hulladdkot a

gyrijtoeddnyben rigy kell elhelyezni, hogy az, az ed6ny mozgat6sakor 6s tirit6sekor ne

sz6r6djon, valamint a gepi tiritdst ne akadiiyozza.

e.$

(1) Az ingatlanhaszniio kdteles gondoskodni a gyrijtoed6ny tisztintartits6r6l,
fertotlenit6s6rol, annak rendeltet6sszeru haszniiatir6l 6s kdmyezet6nek tiszt6ntart6srir6l.

(2) Ha a gytijt6eddnyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az ed6nyben
dsszetomorcidiitt vagy befagyott, illetve az edenyben l6vo hulladdkot rigy 6sszepr6selt6k, hogy
emiatt az eddnyt nem lehet kii.iriteni, az ingatlanhasznillo a szolgiitat6 felhiv6siira k<iteles az
ed6nyt iirithet6v6, illetve haszn6lhat6v6 tenni.

(3) Tilos a gyrijtoed6nybe vesz6lyes hullad6kot elhelyezni, valamint foly6korry, mergezo, tiz-
es robban6svesz6lyes anyagot, 6llati tetemet vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszdlyeztetheti a begytijtdst, tirftdst vegzb szemdlyek vagy miis szem6lyek eletet, testi 6ps6get,
eg6szs6g6t.

10.$

(1) A gytijtoeddnyzet mell6 kitett tobblet hullad6kmennyisdget a szolg6ltat6t6l
beszerczheto egyedi azonosit6 jellel elkitott embl6m6s gytijtozs6kokban lehet elhelyezni.

(2) Az ingatlanhasznillS koteles a telepiil6si szilird hullad6k gytijt6s6re akiizszolgiitat6
sziilit6eszklzehez rendszeresitett szabvitnyos gyrijt6ed6nyzetet beszerezni.

(3) A kcizszolg6ltat6t6l eseti jelleggel igdnyelt hullad6kt6rol6 kont6nert kcizteri.ileten a kozuti
6s a gyalogosforgalom biztons6g6t nem veszdlyezteto m6don, az al/tlbi rendelkezdsek
megtart6s6val lehet kihelyezni:

a) foritvonalon kont6ner kizirolag a folyamatos rakod6s idej6re helyezheto ki a
sziilit6j6rmti helyszinen tartils6val annak 6rdek6ben, hogy az elsz6llit6s a telitod6skor
halad6ktalanul megt<irt6nhessen,

b) tomegktizlekeddsi ftvonalon, ha a kontdner kihelyez6se csak a kdzriti forgalom
zavarisdval oldhat6 meg, az a) pontban foglaltak szerint kell elj6rni,

c) egy6b ritvonalakon a kontdnert a telitod6st k6vet6 8 6r6n beliil el kell sz6llitani.

8. Ztildhullad6kra vonatkozri el6irrisok

11.$

(1) A k<izteriiletre kihelyezett gyiijti5tartdly mell6 dmlesztett z6ldhullad6k kihelyezdse tilos.

(2) Az avar ds kerti hullad6k megsemmisft6se elsosorban helyben t6rt6no komposzt6l6ssal
tcirt6nhet.

4/7 2018.05.09. l5:39



MHK JogszabQly szolgQltatQs http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh7 eg6ed7 dr4eo3 dtSee I e...

(3) A napi 6get6st 8-18 6ra kcizdtti idoszakban lehet v6gezrri szitraz (csapad6kmentes) 6s

sz6lcsendes idoben.

9. A kiizszolgfltatd, jogai 6s kiitelezetts6gei.

12.S

(l) A kdzszolgiitat6 koteles a rendelethatiiya al6tartozo ingatlanon keletkezett hullad6kot
az e rendeletben elofrt szab6lyok szerint rendszeresen dsszegyrijteni 6s elszrillitani a kijel<ilt,
hullad6kkezelo k6,zpontba, illetve annak 6rtalmatlanft6s6r6l a mindenkor hatdlyos
kcirny ezetv6de lmi j o gszabiiyoknak me gfel e lo m6 do n gondo skodni.

(2) A szolg6ltat6 k<jteles az esetleges j6ratkimaraddsokat halad6ktalanul24 ortrn beliil, vagy
az akadiiy elh6rit6s6t krivetoen azonnal p6tolni.

(3) A b6relhet6 kont6ner karbantart6set, felfjit6s6t 6s sziiks6g szerinti kicserdl6sdt ktildn
ir6sbeliszerzoddsalap jdnakozszolgttltatovegzi.

(4) A szolg6ltat6 koteles a gytijtoed6ny kii.iritds6t kim6letesen, az elv6rhat6 gondossriggal

vegezni.

(5) A hullad6k elszrlllit6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a hulladdk a

sz6llit6j6rmtibe tdrt6no iirit6sekor, illetoleg a sziilitits folyam6n ne sz6r6djon, 6s miis
kornyezetterhel6st se id1zzen elo.

(6) A gyrijtoeddnyben okozott kitrt a szolg6ltat6 t6rit6smentesen k<iteles kijavitani, ha a
k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kovetkezett be. A szolg6ltat6 koteles az ebbol eredo

karbantart6si munka ds javit6s idotartam6ra helyettesit6 gyujtoeddnyt biztositani. Ha a

k6rokoz6s nem r6hat6 fel a szolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlannd v6lt gyrijtoed6ny javitiisa,

p6tl6sa, i I I etve c ser6j e az ingatlanhasznii6t terheli.

[0. Lomtalanitfs

13.s

(1) A lomtalanit6s megszervezeserol 6s lebonyolit6s6r6l a kcizszolgtlltat6 6vente egy

alkalommal, a krjzszolgfitatds keretdben, kiikin dij felsz6mit6sa ndlkiil gondoskodik.

(2) A hulladdkot az ingatlanhaszn|lo a szolgiitat6 riltal hirdetm6ny it16n elozetesen megjelolt
helyen 6s idopontban helyezheti ki elsz6llit6s c6lj6b61.

(3) Az elszrillitand6 hulladdkot fgy kell elhelyezni a koztertileten, hogy a j6rmti- 6s a
gyalogosforgalmat ne akad6lyozza, a begyrijto sz6llit6eszkoz Sltalj6l megkdzelitheto legyen, a

zdldteri.iletet es a novenyzetet ne k6rositsa, tov6bb6 ne jrirjon baleset vagy k6rokoz6s

vesz6ly6nek eloid6z6s6vel.
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14.$

tzllt; A teleptil6si <inkormiinyzat a termdszetes szem6ly ingatlanhasznii6kat mentesiti a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6si dij megfizetdse a161, a dijat az tinkormdnyzat t6riti meg.

12. A gazdrilkod6 szervezetre vonatkozri kiiliin szabilyok

1s.s.

(1) Kciztiletek, c6gek tulajdonosai kotelesek k<izvetlentil a Szolg6ltat6val szerzod6st kotni a
keletkezett hullad6kaik elszfllitirsir a.

t3tQ)

13. A sziineteltet6s 6s elkiiliinitett gyfijt6s szabr{lyai.

r+rro. $lil

(1) Szi.inetel a szolg5ltat6s ig6nybev6tele a bejelent6stol sz6mitott legfeljebb 1 6v id6tartamra,

ha az, ir6sbeli kdzszolg6ltatilsi szerzod6ssel rendelkezo ingatlanhasznii6 ket napt6ri h6napn6l

hosszabb ideig az ingatlant 6letvitelszenien nem haszniija,6s az tiresedds v6rhat6 idotartam6t

elozetesen ir6sban leadott nyilatkozattal bejelenti a kozszolg6ltat6nak. A szi.ineteltet6sre

vonatkoz6 igdnybejelent6s megismdtelheto. A bejelentesbe foglaltak val6s6gtartalm6t a

Kozszolg6ltat6 ellenorizni jogosult. Ha azingatlan a sziineteltet6si idotartam lej6rta elott rijra
lakott6 v6lik, annak t6ny6t az ingatlanhasznill6 koteles legal6bb 3 nappal kor5bban a

Kcizszolgrlltat6nak bej elenteni.

A szi.ineteltet6sre vonatkoz6 igdnyt legal6bb nyolc nappal a sztinetel6s kiv6nt kezdo idopontja

elott, az ingatlanhasznilo irdsban kciteles bejelenteni akozszolgitltat6nak.

,,(2) A telepi.ildsi papfu-, iiveg-, muanyag, fdm- 6s zrildhullad6kot a vegyes hulladdkt6l

elktilrjnitetten kell gytijteni. Az elkiilonitetten gyrijtritt papir-, f6m-, 6s mrianyag hullad6kot

tartalmazo gyrijtoeddnyben zdldhullad6kot 6s iiveghullad6kot elhelyezni nem lehet.

(3) Az elkiilonitetten gyujtdtt hullad6kot a kozszolg6ltat6 hulladdkgyrijto szigeteken es

hullad6kgyujto udvarban veszi 6t.

g) Az elki.ilonitetten gytijtdtt hullad6k a kozszolgtitatb 6ltal iizemeltetett hullad6kgyrijto
pontra, hulladdkgytijto udvarba, etvdteli helyre, vagy a kozszolgdltat6s kordbe tartozo
hullad6kot kezelo hullad6kkezelo l6tesitmdnybe is sz6llithat6, ds ott a jogosultnak 6tadhat6,

vagy kiiliin gyrijtoed6nyben elhely ezheto.

(5) A teleptilds lakosai reszere igdnybe veheto hulladdkudvarr6l a kozszolgAltato a helyben

szok6sos m6don 6s honlapj6n ti$ekoztat6st nyrijt. A nyitva tart6s rendj6t, a hullad6kudvarban
gyujtheto egyes hulladdkokra 6s a hulladdkudvar ig6nybev6teli m6djrira 6s a mennyis6gi

korl6tokra vonatkoz6 ti$ekoztatdst a Kdzszolgiitato a honlapj5n 6s a hulladdkudvarban
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kozzeteszi.

(6) A Kdzszolgiitato a hulladdkudvar tizemeltet6si szabiiyzatdban meghatitrozza a
term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio 6,ltal a hulladdkudvarban elhelyezheto hulladdkok
mennyis6g6t. A termdszetes szem6ly ingatlanhaszniio e jog6t csak rigy gyakorolhatja,ha a

hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dij at megfi zette.

14. Zir6 rendelkez6s

17.$

(1) A rendelet kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba, egyidejiileg hat6ly6t veszti a712004. (III.25.)
cinkorm6nyzati rendelet.

Martinecz Istvin Hajas
Endre

polg{rmester iegyzfi

Zfrad[k:

A rendelet kihirdet6s6nek napja: 2015.6pri1is 15.

Hajas Endre
jegyz6

tll M6dositotta a912016.(IX.16.) o.r. 1.$-a.

t2l M6dositott a a 9 12016.(IX. I 6.) <i.r. 2. $-a.
t3l Hat6lyon kiviil helyeile a912016.(IX.16.) 6.r. 4.$-a.

t4l M6dositotta a912016.(IX.l6.) ri.r. 3.$-a.

t5l Kieg6szitette a 1512016.(X11.29.) 6.r. 1.$.
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