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Z6k Kiizs6g 6nkormhnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 8/2013. (XI.14.) iinkormfnyzatirendelete

a hullad6kkezel6si kiizszolgriltatfsr6l sz6l6 1012002.(XII.05.) szimri rendelet mt6dositisri16l

Z6k Kdzsdg Onkormiinyzat Kdpvisel6testtilete 8/2013.(XI.l4.) sz6mri rendelete a
hullad6kkezel6si kdzszolgdltatilsr6l sz6l6 1012002.(XII.05.) sziimf rendelet m6dosit6sdr6l

Z6k k<izsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6testlilete (tov6bbiakban: kdpvisel6testulet) a
Magyarorsz6gi cinkorminyzatokr6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. t6rv6ny 42.g, ds a hulladdkr6l
sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. T6rv6ny 47.$ (4) bek.-ben kapott felhatalmaz6s alapjrin a
hullad6kkezel6si kdzszolgirltatatiisr6l sz6l6 rendelet6t az alilbbiak szerint m6dositja:

l.$

A rendelet 20.$-a helydbe a k6vetkez6 rendelkezeslep, XI. fejezet 19.$ sziimozilssal.
,,X. fejezet: Szab6lys6rtdsek 1 9.$
(l) A szabiilysdrt6sekr6l, a szabillysdrt6si elj6riisr6l, 6s a szabrllys6rt6si nyilv6ntartilsi

rendszerr6l sz6l6 2012.6vi II. tcirv6ny a telepUldsi szikird hullad6kkal kapcsolatos szab6lysdrrdsi
iigyekben I. fokon hat6srigk6nt a Baranya Megyei Kormdnyhivatal Szentl6rinci J6rrlsi Hivatala
j6r el."

2.$

Jelen rendelet kihirdet6se napj6n l6p hatdlyba.

Nagy Gfbor
polgirmester

Magd6 Szildrd
jegyz6

..!!radf:k: A k6pvisel6testiilet a rendeletet 2013. november l3-in rarrott i.ilds6n
kihirdet6s6re 2013. novemb er l4-en kerUlt sor.

Magd6 Szilird
jegyz6

fogadta el,



Zok kozseg Onkorm 6ny zata K6pvisel6testUletdnek
I012002.(XII.05.) szilmri rendelete a hulladdkkezel6si kozszolgitltat6sr6l
(egys6ges szerkezetben)

Z6k Kozsdgi Onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete (tov6bbiakban: k6pvisel6testtilet) az
Alaptdrvdny 32. cikk (2) bekezd6s6ben, a Magyarorszrigi dnkormfinyzatokr6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXX. tdrvdny 42.$, ds a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. Tdrvdny 47.9 (4) bek.-ben
kapott felhatalmazds alapjin az alilbbi rendeletet alkoda.

I. fej ezet

A rendelet c6lja

r.$

A rendelet c6lja, hogy a kdztisztasdg, a kOrnyezetv6delem 6s a kdzegeszs6giigyi
kovetelm6nyeknek megfelel6en a teleptil6si szil6rd hulladdkkal 6sszefi.igg6 kdtelez6 helyi
kdzs zo I g6ltat6st szab 6ly ozza

a. telepiildsi szilird hulladdk risszegytijt6s6re, elszilllitils|ra 6s artalmatlanithsira szewezett
kotelez6 helyi kdzszolg|ltatis igdnybev6tel6nek 6s biztons6gos ellen6rizheto teljesit6s6nek
rendjdt, valamint

b. a kotelezo kozszolg6ltat6ssal cisszefiiggd jogokat 6s kdtelessdgeket.

Altaldn o s ren delkezfis ek

2.$

(1) A kdpvisel6testtilet a telepi.il6si szil6rd hulladdk rendszeres osszegytijtds6r6l, elsz6llft6s6r6l

6 s drtalm atl anit6s6r6 I kdtelez6 he lyi kdzs zolgfitaths ftj an gondosko dik.
(2) Akotelez6 helyi kdzszolgrlltat6s Z6kkozsdg eg6sz kozigazgat6si tertiletdre kiterjed.

(3) A krizsdg kozigazgatisi tertiletdn 16v6 valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi

kozoss6ge, haszniilja, birtokosa, kezeldje (tov6bbiakban egyi.itt: tulajdonos) az ingatlanon

keletkez6, illetve felgyuleml6 telepiildsi szil6rd hullad6k 6sszegytijt6s6r6l, elsziillit6s6r6l 6s

6rtalmatlanit6sar6l jelen rendeletberT szervezett kotelez6 helyi kozszolg|ltatds igdnybevdtele ritj6n

koteles gondoskodni.

(4) A rendelet hatfiya nem teded ki a:

a) veszdlyes hulladdkokra 6s

b) folydkony hullad6kra.
(5) A kdtelez6 kozszolg6ltat6st a tulajdonosnak nem kell azokon a bedpitetlen



ingatlanokon
gyUlemlik fel.

3.$

igdnybe venni, amelyeken telepiildsi szil6rd hullad6k nem keletkezik 6s nem

(l) A rendeletben meghatfrozott telepiildsi szilird hulladdkkal kapcsolatos helyi
kozszolgdltat6s teljesit6s6re a t6pvisel6testtilet Sltal kiirt pillyitzat nyertesek6nt jogot szerzett
szolg:iltat6 a kozszolgriltat6: DEL-KOM Kft.7632 p6cs, siki6si ft 52.

(2) A kotelez6 helyi kozszolg|ltatis ktirdbe tartozo tevdkenys eget kizir6lag a k6zszolgdltat6
v6gezheti.

E rtel mez6 ren delkez6s ek

4.$

(l) Hdztartdsi hulladdk: az emberek mindennapi dlete sor6n a lakdsokban, valamint a pihen6s,
Udtil6s celjira hasznillt helyis6gekben ds a lak6hinak kdzds haszniiatu helyis6geiben 6s
terUletein, valamint az intezmlnyekben rendszeresen keletkez6 hulladdk (szem6t).

(2) Eg/6b szildrd hulladdk. az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolg iitat6 6s egy6b
gazdasdgi tev6kenys6g v6gz6se sor6n, valamint az rinkorm inyzati 6s miis k1zlntezmdnyekben
rendszeresen keletkezo szililrd hulladdk, illet6leg a kdztertileteken keletkez6 vagy felhalmozod6
szil6rd hulladdk, az ujra hasznilatra kerul6 hullad6k kivdteldvel.

(3) Telepiildsi szildrd hulladdk: a h6ztartiisokb6l szfrmaz6 szil1rd hullad6k, illet6leg a
hintartisi hullad6khoz hasonl6 jellegti 6s rjsszet6teli, azzal egyiitt kezelhet6 m6s egy6b sziliird
hullad6k, amely szabv6nyos gytijt6tartrilyban iitmenetileg trirolhat6, rendszeres gytijt6Jrir attal, zitr1-
rendszerii c6lg6ppel szfilithat6 es az irtalmatlanit6 helyen elhelyezhet6.

(4) Lomtalanltds ald tartoz1 hulladek; a hfntartiisokban alkalmilag keletkez6 nagyobb m6retri
darabos hulladdk, amely szabviinyos gytijt6tart6lyban nem gyiijthet6 ds rendszeres-gijtojfrattal
nem sziillithat6 (nagyobbhdztart6si eszk6z, berendezdsi t6rgy, bftor, stb.)

(5) Katelezri kozszolgdltatds: a teleptildsi sziliird hulladdk rendszeres gytijtdsdre, elszillit1sira,
6 s drtalm atl anf tiis iira ir6nyul 6 klzszolgftltatiis.

(6) Kozszolgdltat6; Bics6rd kdzs6g kdzigazgatiisi terulet6n a rendelet 3.$-a 6rtelm6ben a
kdzszolgitltat6s teljesit6s6re kiz6r6lagos jogosults6ggal rendelkez6 tiirsas vagy egydni
villlalkoz6s.

(7) Hulladdkkezel1si kozszolgdltatdsi dii; a tulajdonos 6ltal a kozszolgiiltatris teljesitdsdre
kizdrolagos jogot szerzett kozszolgttltat6nak fizetend6, a kdpvisel6testiilet 6ltal rendeletben
megrillapftott dij, amely tartalmazza a telepUldsi szikird hullad6k sziilititsinak, begytijt6s6nek,
drtalmatlanit6 helyen tdrt6n6 elhelyez6s6nek 6s ffialmatlanit6srinak dijhrlnyad6t is.

(8) Gydrt6: a term6k elofilitoja. illet6leg kiilfbldi gyffio esetdn imporrrll6ja.
(9) Termelci: akinek a tevdkenys6ge sordn a hulladdk keletkezik vagy tev6kenys6ge

kdvetkezt6ben a hulladdk jellege 6s cisszetdtele megv6ltozik;
(10) Hulladdkkezeki.' aki a hullad6kot gazdasiryi tevdkenys6ge kdrdben a hullad6k birtokosiit6l

ifiveszi,kezeli;

(ttl Uirahaszndlat; a termdknek az ered,eti c6lra tcirt6n6 ism6telt felhasznii6sa; a t6bbsz<jr
felhasznillhat6, rijra tdlthet6 termdk a forgiisi ciklusb6l tdrt6n6 kil6pdsekor vrilik hullad6kkri;

(12) Hasznos{tds: a hullad6knak vagy valamely dsszetevdjdnek a termel6sben vagy a
szol giitatitsb an t6rt6n6 fe lhaszn ii6sa:
(13) tirtalmatlqnltds; a hulladdk okozta kornyezetterhelds csdkkentdse, k6rnyezetet

veszelyeztet6, szennyezo, k6rosit6 hatiis:inak megszUntetese, kizitrfsa - a k6rnyezet elemeit6l
tortdn6 elszigetel6ssel vagy anyagi min6s6gdnek megviitoztatiisiival ttirtenO elj6riisok



v al am e ly ikdnek alkal mazdsil al;
(I4) Kezelds: a hullad6k vesz6lyezteto hat6sainak csdkkent6sdre, a kornyezetszennyez6s

megeltiz6sdre 6s kizdrhsdra. a termeldsbe vagy a fogyasztdsba tortdn6 visszavezetdsdre ir6nyul6
tev6kenysdg, valamint a kezeldst megval6sit6 eljrlr6s alkalmazdsa, beledrtve a
kezel6ldtesitm6nyek ut6gondoz6s6t is;

(15) Gy,iijtds: a hulladdk rendezeff cisszeszeddse, v6logatilsa a tov6bbi kezeldsre tort6n6
elsz6llit6s drdekdben:

(16) Begy,iijtds: a hulladdknak a hulladdk birtokosait6l tcirt6nS iiw6tele a hullad6k birtokosa
vagy a begytijt6 telephelydn, tovdbbd a begytijtrihelyen (gytijt6pontokon, hulladdkgyrijt6
udvaron, t6rol6-, kezel6telepen) 6s a tovdbbi kezelds drdekdben tcirt6n6 osszegytijtds, v6logat6s a
begyrijt6 telephely6n;

(17) Szdllftds: a hullad6k telephelyen kiviili mozgat6sa, beledrtve a sziilitm6nyoz6st 6s a

fuvaroz6st is;
(18) Eldkezelds: a hulladdk begytijtds6L, tdrolilsifi. hasznositfsit, illet6leg drtalmatlanit6siit

el6segit6, azokbiztons6g6t nrivel6, a krimyezetterheldst csdkkent6 tev6kenysdg, amely a hullad6k
frzika| k6m i ai, b io 16 gi ai tul aj dons6gainak m e gvdltoz tatdsix al j fr ;

(19) Tdrolds.' a hulladdknak termeldje iital a kdrnyezet veszllyeztetdsdt kiziro m6don v6,gzett,
hdrom 6vndl rdvidebb ideie tart6 elhelvezdse:

II. fejezet

A k6pvisel6testUlet szilard hullad6kkal kapcs olatos feladatai

s.$

A kdpvisel6test0let feladatai ktilcindsen :

( l) A kritelezd helyi kozszolgitltat6s kdrdbe tartoz6 teleptl6si szikird hullad6k
osszegyiijtds6nek, itrtalmatlanitds6nak, valamint a kotelez6 kdzszolgriltatiis rendj6nek rendeletben
tdrt6n6 szabillyozilsa, 6s a rendeletben foglaltak betart6s6nak ellen6rz6se.

(2) A kdzszolgriltat6 kiv6laszthsdnak c6lj6b6l pfiyinat kiir6sa, a piiyfnat elbir6l6sa 6s a

kdzszolghltat6 kijel6l6se, a kcjzszolgfitatoval a kdtelez<i kozszolg6ltat6s rdszletes felt6teleit
tar talmaz6 ko zszol girl tat6s i szer zo de s m e gkri td s e .

(3) A teleptil6si szildrd hullad6kkal kapcsolatos k6telez6 kozszolg|ltat6s dijrinak
(hulladdkkezel6si kozszolghltat6si dij), esetleges kedvezm6nyeknek illetve a szolgdltatds
ingyenessdgdnek megrillapitrisa.

(4) A telepiildsi szildrd hullad6k |rtalmatlanitdsa, illetve hasznosit6s6ra szolgdl6 a

jogszab6lyokban meghatiirozott miszaki v6delemmel rendelkez6 kdzszolg6ltat6s teljesft6sdvel
osszefiigg6 onkormdnyzati hat6s6gi jogok gyakorliisa 6s ezzel kapcsolatos felt6telek
megteremtdse.

(5) A telepUldsi szil6rd hulladdk hasznosit6s6nak, tijra hasznd'latilnak €s az drtalmatlanftand6
hullad6k mennyisdg6nek cscikkent6se drdekdben a szelektiv hullad6kgytijt6s elterjesztds6nek
tdmogat6sa.

(6) A sziiks6ges adatok 6s informdci6k rendelkez6sre bocs6t6s6val a kdzszolgiiltat6
tevdkenysdgdnek segit6se.

(7) A k6telez6 kozszolgitltat6ssal 6s a kcizszolg6ltat6val kapcsolatos tapasztalatok 6venkdnti
6ft6kel6se.

III. fejezet

A tulaj donos kdteless6gei



6.$

(1) A tulajdonos kdteless6ge, hogy az ingatlaniln keletkezo vagy birtokdba keriilt teleptildsi
szihlrd hullad6k mennyis6gdt a lehet<i legalacsonyabb szinten tartsa, valamint a kdrnyezet
szennyez6,s6t megel6zo - kfrosit6s6t kizirro, milsok testi 6ps6gdt, kdz€rzet€t, a kozbiztons6got
nem veszdlyezteto m6don gytijtse, illetve tirolja annak elszftllitasiig.

(2) A tulajdonos az ingatlanon teleptilesi szil6rd hulladdkot nem halm ozhat fel, ds az ingatlanon
keletkezett hulladdkot koztertiletre csak az elsziil[tris idej6re helyezheti ki.

(3) A tulajdonos a ktltelez6 krizszolg6ltat6s kordbe tartoz6 teleptildsi szil6rd hulladdkot
elsz6llft6srakizdr6lag a kOzszolgiiltat6nak adhatja 6t, 6s kizir6lag akozszolgitltat6 riltal nyirjtott
kdzszolgitltat6st veheti i gdnybe.

(4) A k6telez6 kdzszolgitltatdsba rijonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a kdzszolgitltat6nak k6teles
bejelenteni, hogy a kOzszolgiitatfs igdnybev6teldre kotelezett{ vrilt. Tulajdonosv6ltds eset6n a
bejelent6si kOtelezettseg az fj tulajdonost terheli.

A telepUl6si szil6rd hulladdk elhelyez6se

7.$

(1) A kdzszolgirltato Z6k kdzsdg kozigazgatdsi terUletdn osszegytijtott
ifivett telepUldsi szil6rd hullad6kot az ftltala tizemeltetett hulladdkk ezelo
6rtalmatlan ithatja, il letve hasznosithad a.

(2) A hdztartdsokb6l sz6rmaz6 elktilOnitetten gyiijtott hulladdkot (fehdr ds szines tiveg, szines,
vegyes 6s kartonpapfr, textil, stb.) a tulajdonos a kdzszolgitltato riltal miik6dtetett lakoss6gi
sze lektiv hull ad6kgyiij t<l kontdnerekben k<jzvetleniil is elhely ezheti.

IV. fejezet

A k<jzszol giitatdsi szerz6dds

8.$

(f ) e kozszolgirltat6val a kdpvisel6testUlet kdzszolgitltat6si szerz6d6st k6t a telepul6si szil6rd
hulladdkokkal kapcsolatos kdtelez6 helyi kozszolgiltatits teljesftdsdvel risszefiigg6 r6szletes
felt6te I ek m e ghatiiro zisa er dek6ben.

(2) Ewenves ktizszolgriltat6si szerzodes ndlkiil a kdzszolg iitat6 a kcitelez6 kozszolgitltat6s
kor6be tartozS tevdkenysdget nem vegezhet.

(3) A kozszolgdltatiisi szerzodes az alilirds napjdn jdn l6tre 6s - a felmondils e rendeltben
meghatiirozott eseteit kivdve - az alilinis napjrlt6i szdmitott 10. 6v utols6 napjan jiir le. Ha a
kozszolgirltatrisi szerz6dds id6beli hatiiyinak lej6rt6t k0vet6en az--ttjabb piiyLzat
eredm6nytelensdge miatt - rijabb kdzszolgitltat6 kijel6l6s6re 6s rijabb k1zszolgirltat6si ,irrrOde,
megkOtdsdre nincs_ lehet6sdg, a kdpvisel6testtilet a lejdrt klzizolgitltatrisi szerziid6s id6beli
hatiily itt I e gfe lj e bb 6 h6n app al m e gho s s zabbithatj a.

(4) A kozszolgitltat6si szerz6ddsben akdzszolg6ltat6 kdtelezetts6g6nek kell megh atirozni:
a) akozszolgrlltatris folyamatos 6s teljes korii ellitiis6t,
b) a kdzszolg6ltat6s meghatiirozottrendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6t,

- c) a kozszolgdltatris teljesit6sdhez sztiksdges mennyis6gri 6s min6s6gii jrirmri, g6p, eszk6z,
berendezds biztositiis6t, valamint a sztiksdges ldtstamf 6s tforrtt.egii " rruk.,nu.,
alkalmazris6t.
d) a kozszolgdltatris folyamatos, biztonsiigos ds b6vithet6 teljesit6s6hez sz1kseges

fej I es ztds ek, b eruh6z6sok ds karb antartris ok elvd g z6s6t,
e) a kcizszolgitltatds teljesitesdvel Osszefiiggo adatszolgiitatis rendszeres teljesit6sdt 6s

6s elszrlllitds cdlj6b6l
telepen helyezheti el,



m e ghatiiro zott ny ilv irntartds i rendszer mriko dtetd s 6t,

f) a fogyaszt6k szdmilra konnyen hozzitf€rhet6 iigyfdlszolgillat 6s t6jdkoztatilsi rendszer
mtikddtet6sdt,

g) a fogyaszt6i panaszok ds €szrevdtelek elintdzdsi rendj€nek megrillapititsitt.

( 5 ) A kdzszolgitltat6si szerz6ddsben a kdpvisel6testiilet kotel essdge :

a) akdzszolgriltat6s hat6kony ds folyamatos elliitrisahoz akdzszolgriltat6 szitmira szUks6ges
inform ilci6k szo I giilta tisftt,

b) a kSzszolgitltatds krir6be tartozo 6s a telepiildsen foly6 egy6b hulladdkkezel6si
tevdkenysdgek osszehangol6s6nak el6segitds€t,

c) a teleptil6sen mtikddtetett ktildnb0z6kozszolgdltatdsok 6sszehangol6s6nak el6segitdsdt,
d) a telepiildsi ig6nyek kieldgit6sdre alkalmas hulladdk gytijt6sdre, kezel6s6re,

iirtalm atlan itdsitr a szolgril6 helyek 6s ldtesitm6nyek kij ekil6s6t,
e) a kdzszolgriltat6 kizirolagos kcizszolgdltatilsi jogrinak biztosit6s6t"

(6) A klzszolgitltat6si szerz6d6snek tartalmazni kell ktldndsen:

a. a teleptildsi szil6rd hulladdk elszilllithsitnak gyakorisdgrit
b. a telepi.ildsi sziklrd hulladdk gytijtdsdnek m6dj6t
c. akozszolg6ltat6s teljesit6s6nekigazol6s6ra 6s ellen6rz6sdre alkalmas m6dszereket
d. a megjel6lt 6r'talmatlanit6 helyek megnevez6sdt
e. a kdzszo lgriltat6s finansziro zilsitnak felt6tele it 6s m6 dj ait
f. akozszolgilltatrisi szem6tdij megdllapitAsdra vonatkoz6 elj6rrist 6s m6dszert
g. akozszolg6ltat6nak a tulajdonosok irhnyilba fennrlll6 ti$ekoztatdsi kbtelezetts6g6t 6s a

k6telezetts6g telj esf t6s6nek m6dj 6t
h. akozszolg6ltat6nak az onkormilnyzatirdnydba fenn6ll6 6ves krilts6gelsz6mol6s benyrijt6sanak

m6djrit
i. a k<jzszolg6ltat6si szerz6dds m6dositdsdnak 6s felmond6s6nak okait, elj6r6si szab6lyait"

A kcizszol giitathsi szerz6dds m6dosit6sa

e.$

(l) A k6pvisel6testtilet 6s a kdzszolgiitat6 egybehangz6 akarattal akkor m6dosithatia a

kdzszolgdltatdsi szerz6dds jogszab6lyban meg nem hat6rozott tartalmi elemeit, ha az a piiyhzati
kiir6st6l drdemi elt6r6st nem eredmenyez.

(2)Ha a kcizszolgh\tathsi szerzodls megkcitdsdt kdvet6en alkotott jogszabiiy a k<izszolgdltatdsi

szerz6d6s tartalmi elemeit :i;gy villtoztada meg, hogy az valamelyik szerzod6 f6l l6nyeges 6s

jogos drdekeit sdrti, a szerzodo felek egyb ehangzl akarattal a szerzodest m6dosithatjrik.

A kozszolgrlltat6si szerz6dds megsztin6se

10.$

(1) A kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megsztinds6nek esetei:

a) a szer zod 6 s b e n m e gh at6ro zott i dotartam lej 6rt|v al,
b) a kdzszolgriltat6 jogut6d ndlkiili megsztinds6vel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezd6ddtt meg,

d) felmonddssal.
(2) A kdpvisel6testi.ilet a kdzszolg6ltat6si szerz6d6st felmondhatja, ha

a) a krizszolgilltat6 - kdzszolgilltaths ellilt6sa sor6n - a tev6kenys6g6re vonatkoz6



j ogszabrlly okat vagy hat6srigi el6 f riis okat srilyosan m egsdrtette,

b. a kdzszolgriltat6 akdzszolgLiltatilsi szerz6d6sben meg6llapitott kdtelezettsdgdtneki felr6hat6an
srilyosan megsdrtette.

(3) A kdzszolg6ltato akdzszolgdltat6si szerzodest akkor mondhatja fel, ha az iinkorm inyzat a
kdzszolgitltatilsi szerz6d6sben meghat6rozott kdtelezetts6gdt - a kozszolgiiltat6

felsz6lft6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, es ezzel a kdzszolgiiltat6nak krlrt okoi vagy
akadiiy o zza a k6 zszo I g ri I t at6s t e lj e s it 6 s 6 t.

(4) A kdzszolg1'ltatdsi szerzod€,s felmonddsi ideje legallbb 6 h6nap.

V. fej ezet

A kiit elez6 kozszolgf l tat6s ig6nyb ev6tele

11.$

(l) A tulajdonos ktjteles akozszolgfitat6 riltal nyrijtott kdzszolg6ltat6st igdnybe venni.
(2) A hintartdsi hulladdkra vonatkoz6 kdtelez6 kdzszolgitltat6s k0r6be a tulajdonos 6s a

kdzszolgitltat6 k<izott jogviszonyt a kozszolgirltat6s ig6nybev?teldnek t6nye, illetve u tulu;dono,
mulaszt6sa esetdn a kozszolg6ltat6nak a kdzszolgilltatds teljesft6sdt rriuial6 magatart6s a hozza
l6tre. A teljesit6s riiutal6 magatartirs6nak min6stil a kozszolgilltat6 rcszerol a hintartrisi hulladdk
elszillilitsitnak m e gkis drl ds e.

(3) A hhztartilsi hullad6kkal kapcsolatos kdzszolgriltat6s ig6nybev6tel6nek, illet6leg
teljesit6sdnek ldnyeges felt6teleir6l, valamint a felt6telekben bekdvetklzett valtoziisokr6r - a
viitozits bektivetkezdse el6tt - aklzszolgdltat6 a tulajdonost ir6sban, illetue felhiv6s kozzetetele
ftj6n kclteles 6rtesiteni. Ha a kozszolgilltatfs felt6teleiben el6re nem l6that6 okb6l k6vetkezik be
viitozits, akozszolgiitato drtesitdsi kcitelezettsdgdnek miis alkalmas m6don is eleget tehet.(4) A tulajdonos ktiteles a kozszolgriltat6nak bejelenteni, hogy az ingatlanon kotelezo
kdzszolgitltat6s al6 tartozo teleptildsi szilfrd hulladdk keletkezik. i U.l.t.nt6snek tartalmaznia
kell a keletkez6 telepUl6si hullad6k fajti$it, szokdsos illetve v6rhat6 mennyis6g6t.

(5) Ha a tulajdonos iiltal bejelentett hulladdk egydb szilird hulladdknak *in6rtil, a k0telez6
kozszolgl'ltatiis teljesitds6r6l- a hullad6k mennyisdgdnek megfelel6en - a tulajdonos ds a
kozszolgitltat6 irrisban szerzoddst kcit. Az egyeb izilaid hulladdlkal kapcsolatos kri"zszolgriltatris
feltdteleiben bek<jvetkezett vitltozirs esetdn a kdzszolgitltato a tulajdinossal k6t6tt szerz6d6s
m 6dosit6siit kezdemdnyezheti.

A kii z sz o I g {iltatits kii t elez6 i g 6nyb ev6t el 6n e k
sztinetel6se

12.S



(1) Nem terheli a kcitelez6 kozszolghltatris ig6nybevdteli kotelezetts6ge az iiresen 6116

ingatlanok tulajdonosait. A megi.ireseddst l5 napon beliil be kell jelenteni a szolgiiltat6nak. Ez
esetben a megi.iresed6st krivet6 h6 els6 napj6t6l mentesi.il az lrintett a kdtelezettsdg al6l. Az
ingatlan fjb6li haszn6latba v€tel€t a tulajdonos 15 napon beltil kriteles bejelenteni a

szolgriltat6nak. A k<itelezetts6,9az ig6nybev6tel megkezd6sdnek napj6t kovet6 negyed6v elsej6t6l
iill fenn.

(2) Z6k kdzs6g kozigazgatiisi teriiletdn talllhat6 kdztertileteken a ktjtelez6 kbzszolgitltat6s
igdnybev6tele nem sziineteltethet6.

VI. fej ezet

A hullad6k gytijt6s6re 6s elszillit6sra val6 iltadirsira szolg516 tartillyok 6s

zsrikok rendelkez6sre bocsitdsival kapcsolatos jogok 6s kiiteless6gek

13.$

(1) A tulajdonos a telepi.ildsi szil6rd hulladdk gyiijtdse 6s elsz6llitdsra val6 ftaddsa celjfira az

onkormdnyzat 6ltal biztositott szabv6nyos gytijt6tartillyt kdteles haszndlni, amely a

kozszolghltat6 6ltal rendszeresitett cdlgdpbe bei.irithet6, illewe azzal elsz6llithat6.
(2) Az egydb szilard hulladdkkal kapcsolatos kdzszolgdltat6s vonatkoz6s6ban a gytijt6tart6ly

tfpusdnak, rirtartalm6nak, sz6m6nak a kdzszolgilltat6 6ltal meghat6rozott feltdtelekaz ir6nyad6k.

(3) A tulajdonos kriteles a kdzszolgdltat6nak ir6sban 3 nappal koriibban bejelenteni, ha

ingatlan6n a kcitelez6 kozszolgdltat6s al6 tartoz6 telepiil6si szilitrd hullad6k mennyis6gdt
jelent6sen meghalad6 mennyis6gri hullad6k keletkez6se v6rhat6. A bejelent6s alapjin a

kozszolghltat6 a megjeliilt id6pontra vagy id6tartamra a telepiildsi sziliird hulladdk megfelel6
gytijtdsdhez, illetve elsz6llit6s6hoz alkalmas nagyobb rirtartalmti vagy tovdbbi gytijt6tart6lyt,
illetve a hullad€k gytijt6sdre alkalmas m6s gyiijt6eszk<izt bocsiit a tulajdonos rendelkezis€re.

A gyii jtfitartfiyok haszn i"ilathval, kezel6s6vel 6s

elhely ezilsfvel kapcsolatos

jogok 6s kiiteless6gek

14.$

(1) A telepi.ildsi szil6rd hullad6k gyrijt6s6re szolg6l6 gyiijtol.artillyt a tulajdonos az ingatlanon

beitil kOtelei t6rolni. A gyrijt6:urrtillyt a kiizteruleten csak k6zteriilet-hasznillati engeddly alapifin

lehet folyamatosan tartani.
(2) A tulajdonos kriteles a gyrijtdtaftillyba hulladdk elszrillitdsa c6ljrib6l a kdzszolgriltat6 6ltal



megjel6lt id6ben a kdzteri.ileten az elsz6llitrist vegzo jrirmtivel megkdzelfthetS ds a lei.irit6sre
alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyijtotartdly nem akadillyozhatja a g6pjrirmti- 6s
gyalogosforgalmat, ds elhelyezese eryebkdnt sem jrirhat baleset vagy kiirokoziis el6id6zdsnek
vesz6lydvel.

(3) A tulajdonos kdteles a gyiijtiltartiilyt sziiks6g szerint tisztitani 6s fert6tleniteni.
(a) Ha a gyijt6turt6lyban olyan hulladdkot helyeztek el, amely dsszetdm<irodott vagy befagyott,

illetve a tart6lyban lev6 hullad6kot ngy dsszepr6seltdk, hogy emiatt a tarftiyt az el6irt
technol6giiival Uriteni nem lehet, a tulajdonos kciteles ataftitlyttirithet6v6 tenni, 6s ai esetlegesen
okozott kart megt6riteni.

(5) Szigoruan tilos a gytijt6tart|lyba folydkony, m€rgezo, robban6 vay eyeb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszllyezteti a sz6llitiissal foglalkozok vagy mrisok 6letdt, testi epiegdt,
egdszsdgdt.

VII. fejezet

A teleptil6si szil6rd hullad6k elszr{llftrisfnak megtagadisa

1s.$

(l) A kozszolgitltato aklzszolgitltat6s keretdben megtagadhatja ahulladdk elszdllittts1t,ha
a) nem a kdzszolg|ltat6 celgdpdhez rendszeresitett, illetve a kozszol giitatd 6ltal a

tulajdonos rendelkezds6re bocs6tott gyrijt6tartfiybanvagy zsitkban keriil itadftJra,
b) a gytijtltartaly az alkalmazott g6pi Urftdsi m6dszerrel - a tulajdonosnak felr6hat6 okb6l

nem Urithet6,
c) a sz6llit6sra iitadott hulladdk az irit6s, illefve a szilllitts sor6n a szilllititst vegzo

szemdlyek 6let6ben, testi 6psdg6ben, eg6szs6g6ben, tov6bb it a jirmiiben vagy berendez6s6ben
k6rt okozhat, illetve az irtalmatlanftrls sor6n a kdrnyezetet vesi6ly ezteti,
d) erzekszewi 6szlel6ssel megiillapithat6, hogy a gyiijtotarttiy m6rgezo, robban6,

folydkony, vesz6lyes vagy olyan anyagot tartalmaz, urn.ly a telepuldsi szildrd hulladdkkal
egyi'itt nem gyiijthet6, illetve nem drtalmatlanithat6, illetve nem min6stil teleptil6si szil6rd
hulladdknak.

(2) Az (1) bekezddsben emlitett esetekben a kcizszolgiitat6 a tulajdonost halad6ktalanul 6rtesiti
az elszillitiis megtagad6s6nak tdny6r6l 6s ok6r6l. A tulajdonos a niegtagad6si okot maga koteles
megsztintetni vagy megsztintet6sdr6l gondoskodni. ftu a tulajdo-nos- e k6telezefislg6nek ahulladdk elszdllft6sdnak rijabb id6pontj6ig nem tesz eleget, i kozszolgdltat6 a tulajdonos
ktiltsdgdre ds felel6ssdg6re a hulladdk eiszrillftiisrinak m6,gtagadhsiira olot ad6 k6ri.iirnenyt
megsziinteti vagy milssal megsziintetteti.

VIII. fejezet

A lomtalanftfssal kapcsoratos jogok 6s kiiteress6gek

16.$

(1) A kdzszolgfrltato itltal6vente k6t alkalommal szewezett- el6re meghat6rozott id6pontban
elvegzett - lomtalanitiis keret6ben a kdzszol giitat6 a lakossiignill kele tkezett, a rendszereselsziillftiisra haszndlatos gyiitotartdlyokban it nem helyezhit6 hullad6ko t' elsz1llilja 6siirtalmatlanitja.

(2) A lomtalanitis al6 tartozo hullad6kot a tulajdonos a klzszolgitltat6 6ltal meghat6rozottid6pontban helyezheti ki elsziillitiis cdljribol uiu a helyre, am"elyet a kcizszolgiiltat6 ahirdetmdny6ben megj eldlt.
(3) A lomtalanitiis keretdben elsziillit6srol kihelyezett hulladdkot rigy kell elhelyezni ,hogy az a



jdrmti- vagy gyalogosforgalmat ne zavarja, a z<ildtertileteket 6s a ndvdnyzetet ne kdrositsa,
tovdbb6 ne j6rjon baleset vagy karokozds veszdlydnek el<iiddzdsdvel.

IX. fejezet

A kiizteriileten keletkez6 telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgriltatfs

17.$

(1) Aki kdztertileten kdzteriilet-haszn6lati engeddlyhez kdtdtt olyan 6rusit6, szolgiitato,
kereskedelmi vagy egy6b tevdkenys6get v6gez vagy kiv6n v6,gezni, amellyel dsszefiiggdsben
kotelez6 kdzszolgrlltat6s al6 tartozo teleptil6si szil6rd hullad6k keletkezik, kdteles ezt a

kozszolg6ltat6nak bejelenteni, 6s a kdzszolg6ltat6val a kdztertileten v6gzendo tevdkenysdg
id6tartalm6ra, valamint a v6rhat6 hullad€k fajtililra, Osszetdtel6re 6s mennyis6gdre figyelemmel
szerzoddst kdtni.

(2) A kdztertilet rendeltetdsszerti nyilvdnos hasznillata sor6n keletkez6 telepUldsi szililrd
hulladdk gytijt6s6r6l 6s elszSllithsir6l a szolg6ltat6 gondoskodik. A kriztertileten keletkez6
teleptildsi szilrird hulladdk gytijt6s6re 6s elszfllithshra a Polgiirmester a mtiszaki el6ad6
kozremtikriddsdvel a k0zszolg6ltat6val - figyelemmel a hullad6k vdrhat6 mennyis6gdre, a gytijtds
m6dj6ra es az elszAllit6s gyakoris6g6ra - kUkin szerz6d6st kot.

A telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos el6fr6sok megtartds6nak
ellen6rz6se

18.S

( 1) A telepi.il6si szildrd hullad6kkal kapcsolatos kcizegdszs6gtigyi rendelkez6sek megtart6s6nak
ellen6rz6s6t a vonatkoz6 jogszabdlyok szerint Baranya Megyei Kormdnyhivatal
Ndp e 96 szs d gi.igy i Szakigazgat6s i S zerve i I I et6ke s szerv ezete v e gzi.

X. fejezet:

Szabilys6rt6sek

1e.s

(1) A szab6lysdrtdsekr6l, a szab6lysdrt6si elj6rdsr6l, 6s a szab|lys6rtdsi nyilv6ntart6si

rendszerr6l sz6l6 2012.6vi II. tdrv6ny a telepUldsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos szab6lys6rt6si

iigyekben I. fokon hat6s6gk6nt a Baranya Megyei Korm6nyhivatal Szentl6rinci Jdr6si Hivatala
j6r el.

XI" fejezet:

ZA16 rendelkez6sek
20.s

(1) E rendelet 2003. januar 01-j6n l6p hat6lyba.

(2) A rendelet kihirdetds€r6l a Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatait6l s2616 20ll " 6vi

CLXXXIX. t6rvdny alapjdn a helyben szokdsos m6don a jegyzo gondoskodik.
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Magd6 Szilird
jegyz6


