A Mohácsi Önkormányzat
7/2014.(VI.2)
rendelete
a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről
(Egységes szerkezetben a 13/2014.(X.6.)ör.-el)
Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a.) pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35.§ában, és a 88.§. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában megállapított
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
A RENDELET CÉLJA
1.§ (1) Jelen rendelet célja:
a) Mohács város lakosságának védelme, a város természeti és épített környezetének megóvása, a
környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,
b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a város szennyezettségének elkerülése érdekében
a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék lehető
legnagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetet kímélő ártalmatlanítása.
E célok megvalósítása érdekében a város közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell
gyakorolni, hogy
- az a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és
igénybevétele csökkentjen;
- biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőégének megfelelő kezelését, hasznosítását,
ártalmatlanítását.
(2) A Képviselő- testület a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt
alapelveket, a hatáskörébe tartozó kérdésekben meghatározza a hulladékgazdálkodás általános
követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségei.
2.§
A RENDELET HATÁLYA
1.§ (1) E rendelet területi hatálya Mohács város közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed:
a) valamennyi ingatlanhasználóra
b) a közszolgáltatóra.
(3) E rendelet tárgyi hatálya a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed
ki.
(4) E rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki
- a termelési hulladékra,
- a háztartási veszélyes hulladék kivételével a veszélyes hulladék gyűjtésére, átvételére, szállítására és
kezelésére,
- az állati eredetű hulladékra.
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(5) Mohács Város Önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosnál
(birtokos, használó) keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást
szervez és tart fenn.
(6) Mohács Város Önkormányzata közigazgatási területének a Duna jobb parti városrészén a DélBalaton és Sióvölgy Nagytérség regionális szilárdhulladék –gazdálkodási rendszer megvalósítására
létrehozott Önkormányzati Konzorcium – a továbbiakban Konzorcium – tagjai által meghatározott
sióvölgyi ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási
rendszerhez tartozik. A bal parti városrészen a Homokhátsági Regionális Szilárd Hulladékkezelő
Konzorcium tagjai által meghatározott ellátási területhez, és e területre szervezett regionális
hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik.
(7) Az önkormányzat és a Közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról
részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a tevékenység ellátásának
határnapjait és időtartamát is.
(8) Hulladékkezelési közszolgáltatás végzésére a Cikói Hulladékgazdálkodási társulás, valamint a
Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ( a továbbiakban: RE-KOM Nonprofit Kft.) között
létrejött közfeladat-ellátási szerződés alapján jogosult hulladékkezelő Mohács város közigazgatási
területének a Duna jobb parti városrészén a RE-KOM Nonprofit Kft., amely e feladat ellátását
vállalkozási szerződés keretében a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.-re bízta.
A Duna bal parti városrészén a Felső-Bácskai Hulladékkezelő Kft. E gazdasági társaságok e
minőségükben közszolgáltatónak minősülnek (továbbiakban: Közszolgáltató).
(9) A közszolgáltató olyan hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és legalább C/I.-es OHÜ
minősítéssel rendelkező gazdasági társaság, amely nonprofit formában működik, a tevékenység
ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik (begyűjtés, szállítás, kezelés), továbbá az
egyes hulladékfajták kezelésére valamint a begyűjtő-járművek tárolására alkalmas telephellyel
rendelkezik Mohács város közigazgatási területén.
3.§
FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
(1) A rendeletben használt fogalmakra a Ht., illetve a végrehajtására kiadott rendeletek, továbbá a
Polgári törvénykönyv fogalom meghatározásait – a hivatkozott jogszabályok szerinti alapelvek és
tartalom alapján értelmezve – kell alkalmazni. A fogalmak tartalmának ütközése esetén – amennyiben
nem a Ptk., kogens fogalmairól van szó – a Ht., illetve a végrehajtási rendeletei szerinti fogalom
meghatározás és értelmezés irányadó.
II. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLTATÁS
4.§.
A KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTALMA
(1) A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a) az ingatlanhasználó által az ingatlanon gyűjtött vegyes hulladék gyűjtésére és e hulladék
hulladékkezelő létesítménybe való szállítására;
b) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött papír-, és műanyaghulladék valamint a biológiailag lebomló
hulladék elszállítására;
c) a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék elszállítására,
környezetének tisztántartására;
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott hulladékok e rendeletben
meghatározottak szerinti elszállítására;
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e) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás
körébe vont lom hulladék gyűjtésére és szállítására;
f) hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvar üzemeltetésére, valamint a hulladékok hulladékkezelő
létesítményekbe való elszállítására;
g) átrakóállomás és komposztáló-telep üzemeltetésére
h) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – és az általa összegyűjtött – közparkokban,
zöldterületeken jelentkező zöldhulladék elszállítására.
(2) A közszolgáltatás kiterjed a természetes személy ingatlanhasználónál keletkező és a
hulladékudvarban elhelyezhető hulladékokra, amelyek gyűjtésére a közszolgáltató engedélye kiterjed,
így különösen:
- kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
- elem-, és akkumulátor hulladék,
- gumiabroncs hulladék,
- fáradt olaj, étolaj, zsír hulladék,
- lom hulladék,
- biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére és kezelésére.
5.§
A KÖZSZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE
(1) Az ingatlanhasználó az Önkormányzattal hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződéssel rendelkező közszolgáltatóval a közszolgáltatás igénybevételére egyedi szerződést (a
továbbiakban: közüzemi szerződés) köt.
(2) A közüzemi szerződés a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között az (1) bekezdésben foglaltak
hiányában akkor is létrejön, ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe veszi, vagy ha a
közszolgáltatás részére rendelkezésre áll. A rendelkezésre állás megállapítható, ha az adott ingatlant a
közszolgáltató begyűjtési útvonala érinti.
(3) A közüzemi szerződés időbeli hatálya megegyezik a közszolgáltató és az Önkormányzat között
létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés időbeli hatályával.
6.§
A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI
A KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI
(1) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. által kiállított minősítő okirattal rendelkező
gazdasági társaság, amely a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a közszolgáltatást igénybe
vevőtől összegyűjti, átveszi, elszállítja illetve gondoskodik annak kezeléséről.
(2) A közszolgáltató:
- gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról,
- a begyűjtött és elszállított hulladék kezelésére szolgáló létesítményeket üzemelteti
- biztosítja az OHÜ által kiadott minősítő okirat folyamatos meglétének fennállását,
- a közszolgáltatás ellátásához szükséges számú és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést
biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza,
- a szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat elvégzi,
- a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő, a jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben
meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, továbbá működteti a jogszabályokban és a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott nyilvántartási rendszert
- a közszolgáltatás teljesítésével összefüggésben a közszolgáltatási tevékenységéről készült
beszámolót Mohács város Képviselő-testülete részére megküldi,
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- a fogyasztók számára a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot és tájékoztatási
rendszert működtet,
- az elvégzett, vagy felajánlott közszolgáltatás díját az ingatlanhasználótól a vonatkozó
jogszabályokban és az e rendeletben foglaltak szerint beszedi.
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék begyűjtésének és szállításának rendjét –
a képződő hulladék mennyiségének figyelembevételével meghatározza, és arról az ingatlanhasználót a
változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja.
(4) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását
megtagadhatja, ha:
a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített a jelen rendelet 1. sz. mellékletében
meghatározott gyűjtőedényben kerül átadásra,
b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a Ht.-ben foglaltak megszegésével helyezték el, és
azt a közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,
c) a gyűjtőedényben több hulladékot helyeztek el, és emiatt az túltöltött, vagy a gyűjtőedény nem
zárható le, és emiatt a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem
lehetséges,
d) a többlethulladék vagy a zöldhulladék nem a közszolgáltató által e célra rendszeresített zsákban
került kihelyezésre, vagy
f) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy
berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a
környezetet,
g) szemrevételezéssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony,
veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető,
nem szállítható, nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban,
haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. Az
ingatlantulajdonos köteles a megtagadáshoz vezető okot vagy okokat megszüntetni, illetőleg a
megszüntetésről gondoskodni.
(6) A hulladék elszállításának (3) bekezdésben meghatározott okból történő megtagadása az
ingatlanhasználó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét nem érinti.
(7) A közszolgáltató az ingatlanhasználó által a hulladékudvarba beszállított hulladék átvételét
megtagadja, ha az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjhátraléka van, és/vagy írásbeli
közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik.
(8) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése,
panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás
biztosítása érdekében Mohács város közigazgatási területén ügyfélszolgálatot működtet.
7.§
AZ INGATLANHASZNÁLÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI
(1) Az ingatlanhasználó az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást az e rendeletben
meghatározott gyakorisággal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a
közszolgáltató részére rendszeresen átadja.
(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az ingatlan területén képződő, nem elkülönítetten
gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladékát a közszolgáltatónak rendszeres időközönként
átadja.
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az ingatlan területén képződő, elkülönítetten gyűjtött
háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának kezeléséről a Ht-ben foglaltak szerint gondoskodik, így e
hulladékát a közszolgáltató részére is átadhatja.
(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat fizet.
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(5) Az ingatlanhasználó a hulladéka közszolgáltatónak történő átadásáig a települési hulladék
gyűjtésére, tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott gyűjtőedényt köteles igénybe venni.
(6) Az ingatlanhasználó köteles továbbá a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a város épített és természetes környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége, hogy az ingatlanán képződő hulladék mennyiségét alacsony
szinten tartsa, továbbá részt vegyen a városban működő szelektív hulladékgyűjtésben.
(7) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére a közszolgáltatóval közüzemi szerződést
köt. Amennyiben az ingatlanhasználó írásbeli közüzemi szerződés-kötési kötelezettségének nem tesz
eleget, úgy a közszolgáltató – a használó egyidejű értesítése mellett – ingatlanonként 1 db 70 literes
edényzet heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz addig az időpontig, amíg az
ingatlanhasználó szerződéskötési kötelezettségének eleget nem tesz.
(8) Az ingatlanhasználó a személyében, személyes adataiban, az ingatlan használati viszonyaiban, a
gyűjtőedényzet darabszámában vagy méretében, bekövetkező változást, a változástól számított 15
napon belül a közszolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti. A bejelentés elmulasztásából eredő
jogkövetkezményeket az ingatlanhasználó viseli.
(9) A közszolgáltatás díját a változás bejelentését követő hónap 1. napjától az ingatlan új használója
megfizeti.
(10) Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényzetet
beszerezni, a hulladék gyűjtéséhez azt használni, karbantartásáról és tisztántartásáról, elhasználódás
esetén annak pótlásáról gondoskodni és azt a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott matricával
ellátni.
(11) A gyűjtőedényt az ingatlan használója a saját ingatlanán köteles elhelyezni. Az edényzetet csak a
szállítás napján szabad kihelyezni a gyűjtőjárat által megközelíthető módon az ingatlan
közútcsatlakozása mellé úgy, hogy az a közúti forgalmat ne akadályozza és a közterületben kárt ne
okozzon. Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadályok nem teszik lehetővé (pl.: közökben) az edényzet
átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.
(12) Az ingatlan használója a gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző nap 18 órától
helyezheti ki a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. A közszolgáltató a
gyűjtőedényzetet oda helyezi vissza, ahova az ingatlanhasználó kihelyezte.
8.§
A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE
A vegyes hulladék gyűjtése
(1) A vegyes háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzetbe nem helyezhető el:
a) folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely
veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét
b) települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen:
- építési és bontási hulladék
- állati tetem
- hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék
- állati ürülék.
(2) A gyűjtőedényzetet az ingatlanhasználó az ingatlan területén belül, vagy zárható helyen, tárolóban
helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek, állatok ne férjenek hozzá. Gyűjtőednyzetet
közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó
jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély vagy közterület-használati hozzájárulás
alapján lehet.
(3) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező háztartási vegyes hulladékát a közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített – egyedi azonosító emblémával ellátott – gyűjtőedényzetben illetve

5

a jelen rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén zsákban adja át. A közszolgáltató által
rendszeresített jelzés nélküli edényzet ürítését a közszolgáltató jogosult megtagadni.
(4) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára a szabványos tárolóedényzet használata
kötelező. A közszolgáltató által rendszeresített – választható – gyűjtőedények jegyzékét, és a bennük
tárolható hulladékok fajtáját és mennyiségét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(5) A vegyes hulladék ürítésének minimális gyakorisága az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló kormányrendelet alapján:
– családi házas övezetben heti egy alkalom;
– tömbházas övezetben heti kettő alkalom.
(6) A közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés a fentieknél szigorúbb feltételeket, nagyobb
gyakoriságot is meghatározhat.
(7) A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy
arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de minimum 70 liter tárolókapacitás
rendelkezésre álljon mind a családi házas, mind a földhivatali nyilvántartásban társasházi lakásként,
üdülőként bejegyzett ingatlanok esetén.
(8) A szerződött űrtartalmú edényzetben elhelyezhető hulladékmennyiséget alkalomszerűen
meghaladó egyes hulladék kizárólag a közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákban helyezhető
el. A jelzett zsák ára tartalmazza a hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának
költségét. Amennyiben a többlet vegyes hulladék elhelyezése nem a jelzéssel ellátott zsákban kerül
kihelyezésre, úgy a közszolgáltató a többlethulladék elszállítását megtagadja.
9.§
Hulladékgyűjtő szigetek, hulladékudvar
(1) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, üveg hulladékot az
ingatlanhasználó a közszolgáltató által üzemeltett lakossági hulladék-szigeteken közvetlenül
elhelyezheti. A kijelölt gyűjtőszigeteket a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban - a létesítésére kiadott engedélyben
foglaltak szerint - a települési szilárd hulladék hasznosítható, valamint - a környezetvédelmi hatóság
által engedélyezett - veszélyes hulladék összetevői gyűjthetők be. A hulladékgyűjtő udvarban
ártalmatlanítási művelet nem végezhető.
(3) A közszolgáltató által átvehető hulladékok jegyzékét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) Veszélyes hulladék esetén egy ingatlanhasználótól alkalmanként legfeljebb 100 kg mennyiségű
hulladék vehető át.
(5) Gyűjtősziget és hulladékudvar használata esetén a hulladéknak elhelyezés céljára történő
szállításáról az ingatlan használója gondoskodik.
(6) Közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított települési szilárd hulladék átvételét és
elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem felel meg a szelektív gyűjtés
jogszabályban meghatározott követelményeinek.
10.§
Lomtalanítás
(1) A lomhulladék az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan
háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet méreteit
meghaladja.
(2) A lomhulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente kettő
alkalommal külön megrendelés alapján, külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. (lomtalanítás).
(3) A lomhulladék elszállítása az ingatlanhasználó erre irányuló jelzése alapján, házhoz menő
gyűjtéssel történik.
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(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött,
de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényben el nem helyezhető lomhulladékot
szállítja el.
(5) A lomhulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából az ingatlanán gyűjti, a lomhulladék
közterületre nem helyezhető ki.
(6) Lomtalanítás keretében nem gyűjthető:
- építési és bontási hulladék
- gumiabroncs hulladék
- gépjármű-roncs vagy termékként tovább nem használható jármű
- az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék
- veszélyes hulladék
- háztartásokban keletkező vegyes hulladék
- elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, vagy fém hulladék
- kerti biohulladék.
Amennyiben a lomtalanítás során az (6) bekezdésben felsorolt hulladékkal vegyes hulladék kerül
kihelyezésre, úgy a közszolgáltató az elszállítás és elhelyezés díját jogosult az ingatlanhasználó felé
kiszámlázni.
(7) A lomtalanítás évente kettőnél több alkalommal történő igénybevétele díjköteles.
(8) A lomtalanítás módjáról, számának alakulásáról a Közszolgáltató az Önkormányzattal évente
egyeztetni köteles.
11.§
Elektronikus hulladék kezelésére vonatkozó szabályok
(1) Az elektronikai hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, a közszolgáltató évente egy alkalommal a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – a külön közszolgáltatási díj, vagy egyéb
ellenszolgáltatás felszámítása nélkül – gondoskodik
(2) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a természetes személy ingatlanhasználónál,
a háztartásokban keletkező elektronikus hulladékot szállítja el.
(3) az elektronikai hulladékot a természetes személy ingatlanhasználótól elszállítás céljából a
közszolgáltató az általa közzétett hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban veszi át.
12.§
Zöldhulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok
(1) A zöldhulladék gyűjtéséről és elszállításáról a közszolgáltató április 1. és október 31. között a
közszolgáltatás keretében térítésmentesen gondoskodik.
(2) Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladéka komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a
zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy annak
komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen. Az ingatlanhasználó az ingatlanán
keletkező zöldhulladékot a közszolgáltatótól is megvásárolható, lebomló zsákban helyezheti ki a
begyűjtőjármű által megközelíthető közterületre.
(3) A közszolgáltató az általa árusított lebomló zsák beszerzése módjáról az önkormányzattal
egyeztetni köteles. A beszerzés során az ár-érték arány tekintetében a közszolgáltató a lakosság
számára lehető legkedvezőbb megoldást köteles kiválasztani.
(4) A nem megfelelő zsákban gyűjtött, és/vagy nem megfelelő módon kihelyezett zöldhulladék
elszállítását a közszolgáltató megtagadja, és a hulladékot az ingatlantulajdonos köteles a közterületről
elszállítani.
(5) A közszolgáltató az erre rendszeresített zsákban kihelyezett zöldhulladékot kéthetente egy
alkalommal a város területén, valamint a Szőlőhegy és Cselepart lakó- és üdülőterületén összegyűjti,
majd komposztálásra a hulladékudvarba szállítja.
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(6) Az ingatlan használója az ingatlanán keletkező zöldhulladékot a mohácsi Hulladékkezelő Központ
komposztálójába térítésmentesen maga is elhelyezheti. Ez esetben a lebomló zsák használata nem
kötelező, azonban a saját gyűjtőedényzetben beszállított zöldhulladék ürítéséről a beszállító köteles
gondoskodni.
(7) A zöldhulladék átvétele a hulladékudvar elkülönített pontján történi térítésmentesen. A természetes
személy ingatlanhasználó által egy alkalommal elhelyezhető zöldhulladék mennyisége 1m3. A
közterületeken és az önkormányzati tulajdonú területekről származó zöldhulladék térítésmentesen és
korátlan mennyiségben elhelyezhető.
(8) A zöldhulladék saját ingatanon történő elégetésére hetente egy napon, péntek 8 órától 18 óráig van
lehetőség kivéve, ha tűzgyújtási tilalom van érvényben.
13.§
LAKOSSÁGI EREDETŰ EGYÉB SZILÁRD HULLADÉK
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás nem terjed ki
a) az építési-bontási hulladékra,
b) a veszélyes hulladékra, kivéve a 11.§ (2) bekezdésében foglalt veszélyes hulladékot.
(2) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó, az (1) bekezdésben
megjelölt
hulladékának begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, illetve hasznosítására a Mohácsi
Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. üzemeltető szolgáltatását igénybe venni.
(3) A közszolgáltatás alá nem tartozó építési-bontási hulladék konténerrel történő szállítása esetében a
hulladék termelője, birtokosa és kezelője a közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint
köteles eljárni.
Az ingatlanhasználó az építési-bontási hulladékot (építési törmelék; üvegalapú, szálas anyagok
hulladékai; csomagolási üveghulladék; beton; tégla; cserép és kerámia; beton, tégla és cserép valamint
kerámia keveréke; üveg; föld és kövek; talaj és kövek;) az e célra létesített inert hulladéklerakóban
helyezheti el.
(4) Építési-bontási hulladék e célra rendszeresített hulladéklerakóban történő elhelyezése díjköteles.
14.§
A közterületen keletkező, az elhagyott, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett
hulladékkal kapcsolatos rendelkezések
(1) Ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények
között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére
vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről az
Önkormányzat a közszolgáltatóval kötött szerződés útján gondoskodik.
(2) Aki közterületen közterületi használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy
egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles azt a
közszolgáltatónak bejelenteni és a közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység időtartamra,
valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni.
15.§
A települési hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása és hasznosítása
A rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon gyűjtött települési
hulladék és nagydarabos hulladék a cikói hulladékkezelő létesítményben, az egyéb veszélyes és nem
veszélyes hulladék pedig a mohácsi hulladékudvarban és komposztálón kerül elhelyezésre.
16.§
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Üdülőingatlanokra vonatkozó rendelkezések
(1) Üdülőingatlan használója a használati szezon időtartama alatt a hulladékkezelési közszolgáltatást
igénybe veszi és a közszolgáltatás díját a közszolgáltató részére megfizeti.
(2) A használati szezon január 1. napjától december 31. napjáig tart.
(3) Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonos az éves hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj 50%-át köteles megfizetni.
17.§
A közszolgáltatás díja, díjfizetés
(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó
a települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat fizet.
(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos
kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató
– a közszolgáltatást felajánlja, illetve
– a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(3) A közszolgáltató teljesítésre rendelkezésre állása megfelelő igazolásának tekintendő, ha a
meghatározott járatnapon a járat útvonala az ingatlanhasználó ingatlanát érinti.
(4) Az ingatlanhasználó megtagadhatja a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a közszolgáltató az e
rendelet szerinti közszolgáltatási kötelezettségének felróható módon nem tesz eleget.
(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése az (4) bekezdés szerint, ha a szolgáltatás
nyújtásában a közszolgáltatót az időjárás vagy más elháríthatatlan külső ok akadályozta, és a
közszolgáltató a mulasztását az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta.
Ugyancsak nem tagadható meg a díjfizetés, ha az ingatlanhasználó a gyűjtési napon a gyűjtőedényt
nem helyezte ki, és emiatt a közszolgáltatás meghiúsult.
(6) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó személyében bekövetkező változás
esetén a közszolgáltatási díjat a változás közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó
napjáig a régi, azt követő pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni.
(7) A fizetendő közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának
szorzata.
(8) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a
közszolgáltató részére
- természetes személy ingatlanhasználó esetén negyedévente
- nem természetes személy ingatlanhasználó esetén havi bontásban a számlán feltüntetett fizetési
határidőre köteles megfizetni.
(9) A közszolgáltatás társasházi lakásban történő szüneteltetése esetén a közszolgáltató a társasház
részére csökkentett összegű közszolgáltatási díjról szóló számlát állít ki.
(10) Amennyiben a társasháznak, lakásszövetkezetnek nincs képviseletre feljogosított szerve a
közszolgáltató a közszolgáltatási díjszámlát - egyedi közüzemi szerződés alapján – az
ingatlanhasználó nevére állítja ki.
(11) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó a közszolgáltató felé írásban kifogást emelhet. A kifogásra a közszolgáltató annak
kézhezvételét követő 15 napon belül válaszolni köteles.
(12) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal
összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára
behajtandó köztartozás. Fizetési késedelem esetén a közszolgáltató késedelmi kamatot, valamint
fizetési felszólításonként külön eljárási költséget jogosult felszámítani.
(13) A közszolgáltatási díjhátralék behajtására a Ht. 52.§-ban foglaltak irányadók.
18.§
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A közszolgáltatás szüneteltetése
(1) Az ingatlanhasználó (ideértve az ingatlan-nyilvántartásban társasházi lakásként bejegyzett ingatlan
használóját is) a közszolgáltatóhoz intézett, e célra rendszeresítetett kérelmében a közszolgáltatás és
díjfizetés szüneteltetését kezdeményezheti, ha
- az ingatlant 90 napot meghaladó időtartamban nem lakja (időlegesen használt ingatlan), és
- az ingatlant egyéb módon (bérbeadás, szívességi lakáshasználat, bárminemű egyéb hasznosítás)
útján nem hasznosítja, és
- a szüneteltetés jogalapját a szüneteltetés kezdő és befejező időpontjában mért vízfogyasztás adataival
a közszolgáltató közreműködésével igazolja, és
- a gyűjtőedényzetet azonosító matricát a közszolgáltató felé a szüneteltetés kezdő időpontjáig leadja,
és
- hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátraléka nincs.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás kizárólag az (1) bekezdésében felsorolt feltételek együttes
fennállása esetén szüneteltethető.
(3) A szüneteltetés iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével
kezdeményezhető a közszolgáltató ügyfélszolgálatán. Társasházi lakás ingatlanhasználó
kezdeményezésére a kérelem benyújtására a társasház közös képviselője jogosult.
(4) A közszolgáltatás szüneteltetése a közszolgáltató ügyfélszolgálatán írásban – az erre rendszeresített
formanyomtatvány kitöltésével – a szünetelés kívánt kezdő időpontját megelőzően legalább 15 nappal
kezdeményezhető az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(5) A közszolgáltatási jogviszony szüneteltetésének legrövidebb időtartama 6 hónap, amelynek
elteltével a közszolgáltatás külön értesítés nélkül visszaáll, kivéve, ha az ingatlanhasználó újabb
szüneteltetési kérelmet terjeszt elő.
(6) A szüneteltetés csak a tárgyhónap első napjával kezdődhet és teljes hónapra vehető igénybe.
(7) A kérelmező ingatlanhasználó a szüneteltetés jogalapját (az ingatlan használaton kívüliségét) az
ingatlanon a szüneteltetés kezdő és befejező időpontjában mért vízfogyasztás adataival igazolja. A
vízfogyasztás adatait a közszolgáltató az ingatlanhasználó közreműködésével rögzíti a kérelem
megfelelő rovatában.
(8) Amennyiben a szünetetetés kezdő és befejező időpontjában rögzített vízmennyiség között lényeges
eltérés mutatkozik, úgy az ingatlanhasználót a szüneteltetés teljes időtartamára közszolgáltatási díj
fizetési kötelezettség terheli. Lényeges az eltérés, ha a havi fogyasztás eléri vagy meghaladja a havi
0,2 m3 vízmennyiséget.
(9) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt az ingatlanon hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya
alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a
közszolgáltató köteles a hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben
meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.
19.§
A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást
vezet a Ht.-ben meghatározott adatok feltüntetésével. Az adatokat a közszolgáltatás ellátása, illetve
ellenőrzése céljából kizárólag a közszolgáltató jogosult kezelni, illetve az Önkormányzat, mint
ellátásra kötelezett jogosult megismerni.
(2) A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az Info. Tv. rendelkezéseinek megfelelően jár
el.
(3) A közszolgáltató biztosítja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok
biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
III. FEJEZET
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20.§
KÖZTISZTASÁGGAL ÖSSZEGÜGGŐ FELADATOK
(1) A köztisztaság fenntartásában mindenki köteles hathatósan közreműködni. Az ingatlanok
tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a járdák, udvarok, kertek, továbbá az ingatlanhoz
tartozó valamennyi - közterületnek nem minősülő - terület rendszeres tisztántartásáról, a lakóházak,
illetőleg üvegfelületek gondozott megjelenése érdekében azok rendszeres tisztán - és karbantartásáról.
(3) Közterületeken keletkezett szemét eltakarításáról, összegyűjtéséről és a közszolgáltatóval kötött
szerződés szerinti elszállíttatásáról, továbbá a közterületek tisztántartásáról a helyi önkormányzat
gondoskodik.
(4) A síkosság elleni védekezésről a helyi önkormányzat gondoskodik, a helyi közutak kezelésének
szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet (továbbiakban: Szabályzat) mellékletében
foglaltak alapján, valamint a IV-V közútkezelési szolgáltatási kategóriákra vonatkozó előírásainak
megfelelően.
(5) Az Önkormányzat köteles az utcai hulladékgyűjtő tartályok felállításáról és azok folyamatos
üríttetéséről gondoskodni. Kivételt képeznek a kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint a
vendéglátó helyek, amelyek tulajdonosai kötelesek az általuk működtetett ingatlan előtt
hulladékgyűjtő edényt kihelyezni és azt rendszeresen üríteni.
(6) Az ingatlan előtt lévő járdaszakasz állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkosság
megszüntetéséről az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni. A tisztántartási kötelezettség az ingatlan
és a járda, a járda és a közút közötti üres, füves vagy virágos sávra is vonatkozik, ideértve a
vízelvezető árkot is.
(7) Az ingatlan tulajdonosa tartozik az ingatlanról a gyalogjáróra kinyúlt ágak, bokrok folyamatos
nyeséséről gondoskodni.
(8) Az ingatlan előtt lévő járda tisztántartása során a szemetet tilos a vízelvezető árokba vagy az
úttestre seperni. Az ingatlan belső területéről (udvar, stb.) havat, jeget a közterületre szállítani tilos,
illetve csak kijelölt helyre szabad.
(9) Ha a kötelezett az ingatlan előtti járdaszakaszt az észleléstől számított 4 órán belül, de legkésőbb
17 óráig nem tisztítja meg a hótól, jégtől és nem teszi közlekedésre alkalmassá, az Önkormányzat a
mulasztó költségére elvégeztetheti a tisztítást.
(10) Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti
járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt az üzemeltető köteles tisztántartani, tekintet nélkül arra, hogy a
szemét saját tevékenységéből származik-e vagy sem. A zárás előtt köteles meggyőződni az előbb
felsorolt helyiségek előtti területek tisztaságáról. Az áru lerakása következtében keletkezett szemetet
(hulladékot) az üzemeltető köteles az áruszállítást követően haladéktalanul eltakarítani.
(11) Az utcai, valamint egyéb elárusítóhelyek (bódék, pavilonok, stb.) árusai kötelesek az árusítás
során keletkező hulladékot összegyűjteni, az árusítóhelyek közvetlen környezetét tisztán tartani.
(12) Közterületen szennyezőanyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a közterületet ne
szennyezze. Ha szállítás közben a közterület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője azt
eltávolítani és a további szennyeződést megakadályozni köteles.
(13) A közterületről az állati hulla elszállítása- amennyiben az állat tulajdonosa nem állapítható meg,
az Önkormányzat feladata, aki köteles nyomban intézkedni az erre a célra kijelölt állati eredetű
hulladékgyűjtő helyre történő elszállításáról, valamint az állati eredetű hulladék ártalmatlanítása iránti
intézkedések haladéktalan megtételéről.
1

21.§

VI. FEJEZET
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A rendeletben foglalt rendelkezéseket Mohács város Duna bal (szigeti) városrészén az e
Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni:
22.§
Általános rendelkezések
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő
létesítmény fenntartása és üzemeltetése.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a hulladék alábbi fajtáira:
a) háztartási hulladék,
b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék,
c) elkülönítetten gyűjtött hulladék,
d) lomhulladék,
e) építési-bontási hulladék,
f) közterületen elhagyott hulladék.
(3) Területi hatálya: Mohács város Duna bal parti városrészének közigazgatási területére terjed ki.
(4) Személyi hatálya:
a) a város Duna bal parti közigazgatási területén lévő valamennyi belterületi ingatlanhasználóra
b) a közszolgáltatóval szerződésben álló külterületi ingatlanhasználóra,
c) az Önkormányzattal szerződésben álló közszolgáltatóra.
23.§
Közszolgáltató
(1) Mohács város Duna bal parti városrésze közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátására a ZP Homokhátsági Hulladékgazdálkodási
Konzorcium tagja, a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. - Vaskút, Kossuth L. u. 90.
(továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és kötelezett közbeszerzési eljárással, külön közszolgáltatási
szerződés alapján.
(2) A Közszolgáltató tulajdonosai a társaság és az általa végzett tevékenység szétválással való
átalakításáról akként döntöttek, hogy 2013. október 1. napjától az eddigi Közszolgáltató által végzett
szilárdhulladék begyűjtése és szállítása közszolgáltatói tevékenységet a helyébe jogutódlással belépő
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) végzi
úgy, hogy a településen összegyűjtött kommunális szilárdhulladékot a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. által mint alvállalkozóval a 6521 Vaskút, külterület 0551/2 hrsz. (Vaskúti
Regionális Hulladékkezelő Központ) alatt működtetett lerakóra szállítja, ahol sor kerül annak
kezelésére és ártalmatlanítására, a hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatosságának
biztosításával.
24.§
Személyes adatok kezelése
(1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató kérésére a személyes adatait a Közszolgáltató
rendelkezésére bocsátani.
(2) Közszolgáltató jogosult nyilvántartást vezetni az azonosításhoz feltétlenül szükséges adatok
feltüntetésével az ingatlanhasználókról, a közszolgáltatással összefüggésben jogosult kezelni az
ingatlanhasználók személyes adatait.
(3) A Közszolgáltató jogosult kezelni az ingatlanhasználó alábbi adatait:
a) családi és utóneve, születési családi és utóneve
b) születési helye
c) születési ideje
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d) anyja születési családi és utóneve
e) a közszolgáltatással érintett ingatlan címe.
(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az
ingatlanhasználók adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok szolgáltatása során a
Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
(5)A Közszolgáltató az ingatlanhasználók adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak
megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését
követően a Közszolgáltató az adatokat megsemmisíti.
25.§
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
Az Önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatai
(1) Az Önkormányzat Ht-ben meghatározottakon túl – a települési hulladékkal kapcsolatos feladatai
körében:
a) a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban:
közszolgáltatási szerződés) köt;
b) a Ht. rendelkezései alapján a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről gondoskodik;
c) a közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről gondoskodik.
26.§
Az ingatlanhasználó kötelezettségei
(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben
meghatározott módon és helyen a Közszolgáltató által e célra rendszeresített gyűjtőedényben gyűjteni,
továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni, továbbá meghatározott időközönként a
Közszolgáltatónak átadni és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 38.§
(2) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni. Alapvető kötelessége e
tekintetben, hogy:
a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra
való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított
hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék
mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és
épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a
közbiztonságot ne zavarja,
d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa,
e) lehetőség szerint vegyen részt a városban működő szelektív hulladékgyűjtésben,
f) az ingatlanhasználó a települési hulladék olyan összetevőit, melyet a közszolgáltatás keretében
begyűjteni és elszállíttatni nem lehet, köteles a Ht. és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
gyűjteni, kezelni és elszállíttatni.
(3) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok
folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon
keletkező rendszeres települési szilárd hulladék mennyiségét, nem rendszeres szilárd hulladék
esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét. A hulladékszállítási közszolgáltatás
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igénybevételi kötelezettség keletkezéséről e rendelet 1. mellékletét képező „BEJELENTÉS”
nyomtatványt kell alkalmazni.
(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten
gyűjteni, és arra a közszolgáltatást igénybe venni.
(5) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező
elkülönítetten gyűjtött – termelési vagy szelektíven gyűjtött – hulladék kezeléséről a Ht–ben
meghatározottak szerint gondoskodik, nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére.
(6) Amennyiben a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott hulladék
kezelésére a települési önkormányzat közigazgatási területén szervezett közszolgáltatást veszi igénybe,
a közszolgáltatóval egyedi közszolgáltatási szerződést köteles kötni, amely alapján a gazdálkodó
szervezet a közszolgáltatónak közvetlenül köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.
(7) Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a
hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 90 napig
megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, az ingatlant más sem használja, és ott hulladék nem
keletkezik.
(8) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen
ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
27.§
Üdülőingatlanokra vonatkozó rendelkezések
(1) Üdülőingatlan használója a használati szezon időtartama alatt a hulladékkezelési közszolgáltatást
igénybe veszi és a közszolgáltatás díját a közszolgáltató részére megfizeti.
(2) A használati szezon január 1. napjától december 31. napjáig tart.
(3) Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonos az éves hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj 50%-át köteles megfizetni.
28.§
A Közszolgáltató kötelezettségei
A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a rendeletben
foglaltak szerit köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre és annak
ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályok betartásával gondoskodni.
29.§
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
(1) A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt az Önkormányzat a honlapján közzéteszi.
(2) A közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben meghatározottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait;
b) a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozó igénybevételének módját, mértékét és az
alvállalkozó(k) által végezhető tevékenységeket;
c) a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot;
e) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási
rendszer működtetésének módját;
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f) annak biztosítékait, hogy a Közszolgáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási szerződésben
meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem veszélyeztethetik;
g) a Közszolgáltató üzemeltetésében álló hulladékkezelő létesítmények működtetésének hatósági
engedélyben vagy más jogszabályban nem szabályozott szabályait.
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás és egyéb feladatai ellátásához foglaltak betartása mellett –
jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére az alábbi feltételekkel:
a) A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját
maga teljesített volna.
b) A Közszolgáltató az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik.
A helyi kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében jogviszony a Közszolgáltató és az
ingatlanhasználó között az alábbi módon jöhet létre:
a) a közszolgáltatás első igénybevételével vagy
b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja
vagy
c) a szerződés írásba foglalásával.
30.§.
A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

(1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére illetve elszállítására a Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint – a gyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó
mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító
jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített szabványos gyűjtőedények típusát,
minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az
Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési
gyakoriság figyelembevételével.
(3) A települési hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak az adott ingatlanon rendszeresített
szabványos gyűjtőedényben elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.
(4)A Közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha az a Közszolgáltató által rendszeresített
zsákban van kihelyezve.
(5) Amennyiben a hulladék begyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt az erre kijelölt napon
nem kerülhet sor, a Közszolgáltató köteles az esetlegesen elmaradt szolgáltatást 24 órán belül vagy az
akadály elhárulását követően haladéktalanul elvégezni.
31.§
A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt
közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterülethasználati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján
lehet.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató
által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre
alkalmas helyen elhelyezni. A szállítást követően az edényeket köteles az ingatlanon belüli területre
visszahelyezni.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell
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elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből válogatni (guberálni) tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.
32.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés
takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges
pótlásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
(4) A gyűjtőedényben az ürítés miatt keletkezett kárt a Közszolgáltató köteles megtéríteni.
33.§
(1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött
vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni
nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve
használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni. Tilos a gyűjtőedénybe
folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét,
testi épségét, egészségét.
34.§
A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezések
(1) A települési szilárd hulladékra nézve az évente egy alkalommal történő lomtalanítás
megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik. A lakosságot a helyben szokásos
módon a lomtalanításról a Közszolgáltató és az Önkormányzat értesíti.
(2) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a
Közszolgáltató gondoskodik.
(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti
ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(5) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési - bontási hulladék,
b) veszélyes hulladék,
c) vegyes hulladék,
d) zöldhulladék.
35.§
Lakossági eredetű egyéb szilárd hulladék gyűjtése
(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladékot (építési–
bontási, veszélyes, vegyes hulladék, zöldhulladék) hulladékgyűjtő helyre, vagy a közszolgáltatás
körébe tartozó hulladékot a hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja és a jogosultnak átadhatja vagy
gyűjtőedényben helyezheti el. E jogot az ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére megfizette.
36.§
Elhagyott hulladék elszállítása
Ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen körülmények
között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére
vonatkozó Ht. Szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a
Közszolgáltató külön szerződés keretein belül gondoskodik.

37.§
NEM LAKOSSÁGI EREDETŰ EGYÉB SZILÁRD HULLADÉK
A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások
(1) A gazdálkodó szervezet – a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem
elkülönítetten gyűjtött és a nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladékuk vagy más módon a
birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról
gondoskodni.
(2) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a gazdálkodó szervezet
a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás,
berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés
költségeinek megfizetésével teljesíti.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb,
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a
gazdálkodó szervezet külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot jellege
vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanító hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt
ártalmatlanító helyet kell igénybe venni.
(4) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Közszolgáltatón kívüli,
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.
(5) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe
történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést ne idézzen
elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító köteles gondoskodni.
(6) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját
szállítás esetén pedig a gazdálkodó szervezet az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és
összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként
nyilvántartani, és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.
(7) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – mind
a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát
(üzemeltetőjét, használóját) is terheli.
(8) Ha a gazdálkodó szervezet a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a
hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére.
38. §
Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Közszolgáltatót
bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a
Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű
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hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék
elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. Az
ingatlantulajdonos a Közszolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.
39. §
(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladékbirtokos, illetőleg az általa
szállításra igénybevett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó
jogszabályok szerint eljárni.
(2) A hulladékbirtokos köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás illetve engedély
megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó
időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos
tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.
(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogosforgalom
biztonságát nem veszélyeztető módon az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:
a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállítójármű helyszínen
tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;
b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom
zavarásával oldható meg, az a.) pontban foglaltak szerint kell eljárni;
c) egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.
(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a
hulladékbirtokosnak, illetőleg a szállításra igénybevett gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét,
címét, telefonszámát és a konténer azonosítószámát.
40.§
A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJMEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA

(1) A közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47. §-a és 91. §-a szerint a Magyar Energia Hivatal
javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg. Az ingatlanhasználó a teljesített
közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólag a Közszolgáltató vagy az általa
megbízott személy (díjbeszedő) által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján, a
számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kell kiegyenlíteni.
(2) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot
érvényesíthet.
(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére
vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszát megküldi.
(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti,
vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe
beszámítja.
(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos
kötelezettségeit nem teljesíti feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az ingatlanhasználó – e
rendeletben meghatározott kivételekkel – akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a
Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását, vagy a
szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.
41.§
Záró rendelkezések
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Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg Mohács Város
Önkormányzatának a köztisztaságról és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többszörösen
módosított 4/2010.(II.15.) számú rendelete hatályát veszti.
MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
1. A választható szabványos gyűjtőedények típusai a bennük tárolható hulladékok fajtája és
mennyiségei
2. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jegyzéke
3. A hulladékudvarban átvehető hulladékok jegyzéke
4. Közszolgáltatással érintett területek utcajegyzéke
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1. számú melléklet
A választható szabványos gyűjtőedények típusai a bennük tárolható hulladékok fajtája és
mennyiségei Mohács Város jobb parti városrészén

Űrtartalom
Elhelyezhető menyiség(kg)
70 liter
20
120 liter
40
240 liter
60
1100 liter
300
3 m3
800
5 m3
1000
7 m3
1200
70 literes jelzett zsák
20
70 literes jelzett műanyag
20

Az edényzetekben, zsákban elhelyezhető hulladékok:

Hulladék típusa
20 03 01 egyéb települési hulladék ideértve a kevert települési hulladékot is
15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok( csak lebomló zsákban
elhelyezhető)
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2. számú melléklet
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jegyzéke
Mohács város jobb parti városrészén

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MOHÁCS
Hunyadi J. u. – Drágffy J. u. körforgalom (2061 hrsz.)
Hóvirág u. (3408/230 hrsz.)
Penny Market előtt (79/1 hrsz.)
Perényi tömb belső udvar (1122/2 hrsz.)
Radnóti ltp. (3264 hrsz.)
Radnóti ltp. (3264 hrsz.)
Arany J. u. IC mögött (2273 hrsz.)
Szőlőhegyi óvoda (3992/5 hrsz.)
Baross u. 25. előtt (2255/1 hrsz.)(bikaistálló)
Baross u. – Vágóhíd u. sarok (1896 hrsz.)
Ete J. u. 3.-5. (3286/43 hrsz.)
Liszt F. u. – Körtvélyes u. (3286/41 hrsz.)
Liszt F. u. – Virág u. (3286/54 hrsz.)
Park u. (3449 hrsz.)
Szentháromság u. (1462 hrsz.)
Jókai u. – Gőzhajó u. sarok (2662/1 hrsz.)
Tímár u. (2388/3 hrsz.)
Kóló tér (804/1 hrsz.)
Újváros (3403/119 hrsz.)
Horváth Kázmér u. 12. (3286 hrsz.)

GPS É
45,9863891602
45,9958500667
45,9980545044
45,9938888550
45,9913902283
45,9913902283
45,9891662597
46,0268450000
45,9880561829
45,9838905334
45,9897232056
45,9897232056
45,9916648865
45,9929307000
45,9955558777
45,9897232056
45,9913902283
45,9938888550
45,9975934105
45,9913902283

GPS K
18,6961116791
18,6740046250
18,6791667930
18,6869449615
18,6761112213
18,6761112213
18,6877784729
18,6673345000
18,6888885498
18,6802768708
18,6680564880
18,6633338928
18,6700000763
18,6746259000
18,6905555725
18,6930561066
18,6944446564
18,6844444000
18,6660527500
18,6674995422
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3. számú melléklet
A hulladékudvarban átvehető hulladékok jegyzéke
Mohács város jobb parti városrészén

EWC
200119
130205

VESZÉLYESSÉG
MEGNEVEZÉS
igen
növényvédő szerek
igen
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-,
hajtómű- és kenőolaj
150111
igen
hajtógázas palack
160601
igen
ólomakkumulátor
200121
igen
fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
080111
igen
szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat
tartalmazó festék, lakk tartalmú szuszpenziók
200135
igen
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos
és elektronikus berendezések (KIZÁRÓLAG
MEGBONTATLAN ÁLLAPOTBAN, NEM
SZÉTSZERELVE!)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------160103
nem
termékként tovább nem használható gumiabroncs
160605
nem
egyéb elemek és akkumulátorok
200132
nem
gyógyszerek
080318
nem
hulladékká vált toner
200125
nem
étolaj és zsír
200101
nem
papír és karton
200102
nem
üveg
200136
nem
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések
(KIZÁRÓLAG MEGBONTATLAN ÁLLAPOTBAN, NEM
SZÉTSZERELVE!)
200139
nem
műanyag
200140
nem
fémek
200201

nem

biológiailag lebomló hulladékok
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4. számú melléklet
Közszolgáltatással érintett területek utcajegyzéke
Mohács város jobb parti városrészén

hétfő
kedd

Felszab.Spar-Sarki ABC, Pataki szalon
Millenniumi lakópark
Szt.Flórián u.,Liszt F.u.
Hársfa tömb
Park tömb
Francia kollégium
Sportcsarnok
Hóvirág tömb
Borza u.
Csele u.
Kinizsi u.
Kanizsai u.
Dárda u.
Mohácsi J.u.
Újváros
Batthyányi u.
Hunyadi u.
Kálvin u.
Drágffy u.
Rét u.
Árpád u.
Rákóczi Húsbolt
Radnóti ltp.
Bajcsy-Zs.u.
Kóló tér

Perényi u. sarok
Szabadság u. tömbök
Vörösmarty u. sarok
Vörösmarty tömb
Perényi tömb
Szentháromság u. (Fehér tömb)
Sétáló u.
Szabadság u. konténer (Batrával szemben 4 db)
Vízirendőrség + irodaház
Révátkelés
Szt.János Hotel
Fürdő u. tömbök
Vízügyi palota (takarító)
Korona
Kígyó u. konténer,Spar
Szt.János u. + konténer + tömbök
Gőzhajó u. a Jókai u.-ig
Duna u.+ tömb
Baross udvar
Szabadság tér
Halász u.
Molnár u.
Zrínyi u.(Drágffytól-Dunáig)
Bocskai u.
Csele üdülőtelep, bári autóbuszforduló

Színház u.
Városház u.
Szűk u.
Kígyó u. konténer
Uszoda
Kossuth L.u. - Dózsa Gy.u.-ig)
Szepessy park
II.Lajos u.
Gólya u.
Marek
Felszabadulás u. Faüzem 2 db konténer

TSZ sertéstelep konténer
Garai u.
Makói u.
Kölkedi u.
Farkas u.
Kert u.
Bem u.
Káposztáskert u.
Kismohács
Sirály u.
Jókai u.
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szerda

Táncsics u.
Perényi u.
Bakács u.

Gőzhajó u.(Jókaitól)
Tomori u.

Pécsi út

Hősök parkja (Rendőrség,Mozi, + tömb)
Szabadság u.(Perényi u.-val szemben, volt
Gyöngyvirág presszó)
Arany J.u.
Rákóczi u.(húsbolt+Volán pu.)
Vörösmarty u.(Csemete-csemege,Takszöv.)
Sétáló u.
Vízirendőrség+irodaház
Révátkelés
Korona
Baross u.
Török u.
Zrínyi u.(Drágffy u.-tól Rákóczi u.ig)
Sarok u.
Felszabadulás u. Faüzem 2 db konténer
Felső-Dunasor
Indóház
Síp u.
Fecske u.
Ponty u.
Rózsa u.
Ady E.u.
Vadász u.
Szőlőhegyi benzinkút,Mama-fia büfé
Cselepatak u.
Vízkiemelő, Faludi faáruda, bári autóbuszforduló
Nefelejcs u.
Park u. - Iskola - Óvoda
Sportcsarnok

Csütörtök

Pécsi köz
Pándy K.Otthon
volt AFIT
MOL kút
Holland bútorbolt
mezőgazdasági bolt
JYSK
Euronics
Aldi
Budai N.A.u.
Diófa u.
József A.u.
Véradó
Tavasz u.
Kórház u.
Bégrét u.
Liget u.
Kertész u.
Mátyás u.
Dobozy u.
Dankó P.u.
Március 15.u.
Vásárhelyi P.u.
Kodály Z. u.
Orgona u.
Hóvirág u.
Liliom u.
Jázmin u.
Bólyi kikötő
MOFA ltp.
Szőlőhegyi óvoda
Holl-And Kft.(Bp.-i o.út)
Budapesti o.út
Bartók B.u.
Korsós u.
Szerb u.

Tompa M.u.
Vágóhíd u.
Munkás u.
Rókus u.
Szt.István u.
Kölcsey u.
Petőfi u.
Mátyás u. (Tompa u.-Baross u.)
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Péntek

Bérkocsi u.
Óvoda u.
Bólyi kikötő
MOFA ltp.
Szőlőhegyi óvoda
Jenyei völgy
Paprikamalom
Trafóház
Agrokémia
Szélső u.
Déli ltp.,Brodarics óvoda
Felszab.ltp.
Virág u.
Gyümölcs u.
Bégpatak u.
Fáskert.u.
Mező u.
Radnóti parkoló
Marek
Hársfa tömb
Park tömb
Euronics
Ipari park
Shell benzinkút
Aldi
Újváros
Volán pályaudvar
Véradó
Budai N.A.u. 14.
Uszoda
Radnóti ltp.
Mező u.
Kossuth u. (Dózsától délre)
Eszéki út (Farkas fatelep)
Temető u.
Árok-Fűzfa tömb
Béke u.
Béke tér

Vörösmarty u.,Bárány u.,Óvoda u.
Kazinczy u.
Eötvös u.
Bári út
Szőlőhegy
Vámudvar
Bólyi kikötő
MOFA ltp.
Dózsa Gy.u.(+Tomori konyha)
Árok u.
Fűzfa u.
Szt.Imre u.
Deák tér
Hősök parkja (tömb, Rendőrség)
Perényi sarok
Vörösmarty sarok
Szabadság u. tömbök
Vörösmarty tömbök
Perényi tömb
Sétáló u.
Szabadság u.(guruló konténer)
Vízirendőrség+iroda
Révátkelés
Mészáros u.
Szt.Mihály tér
Kisfaludy u. Szt.János Hotel
Felső-Dunasor
Szentháromság u. + tömb
Korona
Kígyó u.(guruló,Spar)
Szt.János u.(guruló+tömbök)
Kaszinó
Duna u.+tömb
Baross udvar
Posta
Rákóczi húsbolt
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