
Bokor Kiizs6e Onkormdnyzat K6pviseld-testiilet6nek
10/2015. (Xil.1 1.) iinkorminvzati rendelete

a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdilkod6si kiizszolgiltat6sr6l

Bokor K6pvisel6-testi.ilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tovibbiakban: Ht.) 35.9
6s 88.$ (4) bekezddsdben kapott felhatalmaz6s alapji{n, aMagyarorsziryhelyi dnkorm6nyzatair6l sz6l6
2011. evi CLXXXX. t<irv6ny 13.$ (1) bekezdds6ben foglalt feladatkordben eljSrva a kdvetkez6ket
rendeli el:

I. fejezet

Altatinos rendelkez6sek

1. A rendelet hat6lva. 6rtelmezii rendelkez6sek

1.S

(1)A Bc'kor Kozs6g Onkorm6nyzata (a tovSbbiakban: 6nkorm6nyzat), mint alapito tag r6szv6tel6vel
miikodo Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdSlkod6si TrirsulSs (a tovSbbiakban: T6rsulls) Bokor (a
tovr{bbiakban: telepiil6s) kozigazgatilsi teriilet6n a Trirsul6s TrirsulSsi Meg5llapod5s6ban, a Ht. Alapj6n
megkritritt kozszolgriltat6si szerz5d6sben, valamint a vonatkozo jogszabirlyokban foglaltaknak
m e gfe I e I o e n h u I I ad 6kgazdSl ko dris i kozszolgiltatist szew ez 6 s tart fenn.

(2) ir ,*;lepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdSlkod6si k<izszolgSltat6s a telepi.il6s
kozt gazgatils i teri.ilet6re terj ed ki.

(3 A ii-l-e riileskozigazgat6si teri.iletdn a telepiildsi hullad6kkal kapcsolatos kozszolgSltatSs teljesitds6re
jogosult,'illetSleg krjtelezett kozszolg6ltat6 a T5rsul6ssal k<itott hullad6kgazd5lkod6si kozszolgilltathsi
szerzodls (tov6bbiakban: Kozszolg6ltat6si Szerzod6s) alapltn a VGU Salg6tarj6ni
Hullad6kgazdSlkod6si 6s V6rosiizemeltet6si Nonprofit Korl6tolt Felelossdgti TSrsas6g (a
tovribbiakban: Kozszolg6ltat6). A Kozszolgflltato a kozponti jogszabSlyok, a jelen szakaszban
megjeldlt szerzoddsek, valamint jelen rendelet alapjr{n litla el feladatait.

2.$

Jelen rendeletben hasznSlt fogalmak a Ht. 6s v6grehajtdsi rendeletei szerint drtenddk.

2. Adatkezel6s

3.S

(1) A term6szetes szem6ly 6s a gazd|lkodo szervezet ingatlanhaszn6l6k adatszolgSltatSsi

kotelezetts6geiket a Ht. szerint teljesitik. Az Onkorminyzat szemdlyes adatok kotelez6 adatkezel6s6t
rendel i e I a term 6 szetes szem6 ly ingatlanhaszn6l6 vonatk ozitsitb an.

(2) Az Onkorm6nyzat a szemllyes adatok kezel6sdre aKdzszolgitltat6t jogositja fel.

(3) AzOnkorm5nyzataKozszolg6ltat6 fel6 szem6lyes adatok itadilsirakdteles.

(4) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg|ltatSst ig6nybevev6 term6szetes szem6ly ingatlanhasznSl6
kotelezetts6ge a Ht. 38.$ (3) bekezd6sben meghat6rozott szemdlyes adatok bejelent6se a



Kozszolg6ltat6hoz, akozszolgirltatSs igdnybev6teldt koveto 15 napon beliil, valamint
felhfvSsrlra.

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 szem6lyes adatainak v6ltoz6sht a teny
sz6mitott l5 napon beliil koteles a Kcizszolg5ltat6nak bejelenteni.

a Kozszolg6ltat6

bekovetkez6s6tol

(5) Az adatkezel6s celja a kozszolgilltat6ssal osszefiiggoen a term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

szem6ly6nek megSllapitishhoz, a kozszolgfltat|si dij behajt6sShoz szi.iks6ges 6s arra alkalmas

adatbilzis l6trehozilsa 6s miikodtetdse.

(6) Az adatkezel6s felt6telei:
a., az }nkormilnyzat a Kozszolgitltat6 r1szdre - az iitala k6n szem6lyes adatokat - negyed6vente,

dijmentesen adjaht a szem6lyi adat- 6s lakcimnyilv6ntartiisb6l,

b., a KozszolgSltat6 a szem6lyes adatokat els6dlegesen a termdszetes szem6ly ingatlanhaszndl6

kotelezo adatszolgilltathsa alapjirn ismeri meg, a szem6lyi adat- ds lakcimnyilv6ntart5sb6l feladat6nak

el l6tSshoz sztiks6 ge s es hi6ny zo adatok be szerzdsdre j o go su lt,

c.,aKozszolgiltato megteremti azadatkezel6s szem6lyi 6st6rgyi felt6teleit, gondoskodik azadatok
biaons6g6r6l, meghat5rozza azokat az eljir6si szabSlyokat, amelyek az adat- 6s titokvddelmi
szab5lyok 6rvdnyre jutt athsilhoz sztiks6gesek.

(7) Akezelend6 adatok kore:

a., akozszolg|ltathst ig6nybe vevo termdszetes szem6ly ingatlanhaszn|lo csalfdi 6s ut6neve,

b., lak6hely 6nek, tart6zkod5si 6s 6rtesit6si hely6nek cime,

c., sziiletdsi helye, ideje,

d., anyja le6nykori csal6di 6s ut6neve

(8) Az adatok megismerhetos6ge: a nyilviintartott adatokat a Kozszolg6ltat6 feladatfinak':llfltilsa
6rdek6ben, a term6szetes szem6ly ingatlanhaszn|l6 a szem6ly6re vonatkoz6an ismerheti meg.

(9) Az adatkezel6s id6tartama: a Kozszolgiitato a term6szetes szem6ly ingatlanhasznSl6 szem6lyes

adatait - az adatok tiirolSsa kiv6tel6vel - a kotelez6 kozszolg5ltat6s ig6nybe v6tel6re vonatkoz6
jogviszony ldtrejritt6t6l annak megszrinds6ig, dijh6tral6k eset6n atartozils fennSll6s6ig kezelheti.

Az adatok t6rolSs6nak idotartamfira a sziimviteli 6s ad6 jogszab6lyok rendelkezdsei ir6nyad6k.

II. Fejezet
A hullad6kgazdilkodrlsi kiizszolgiltatis r6szletes szab6lyai

3. A hullad6kgazdilkodfsi kiizszolgiltatis tartalma,
a Kdzszolgitltat6 kiitelezetts6 gei

4.S

A hulladdkgazd6lkodr{si kozszolg6ltat6s kiterjed a kozszolg|ltatils ell6t6shra feljogositott
KozszolgSltato szilllit6eszkozehez rendszeresitett gyrijt6ed6nyben gytijtott telepiil6si hullad6k -
ide6rtve a hLrtaftisban kepzodo zoldhulladdkot, vegyes hullad6kot, valamint elki.ilonitett gyrijt6s
esetdn az elkiilcinitetten gyrijtott hullad6kot - osszegyrijt6s6re, elsziilitilsitra 6s kezel6s6re, valamint a
hullad6kgazdrilkodrisi kozszolgiitat6ssal 6rintett hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6ny iizemeltet6s6re.

s.s



(l) A Kozszolg{,ltat6 6ltal vegzefr hulladdkgazd6lkod6sitevdkenys6g a kozponti jogszabrllyok szerinti
hullad6kgazd6lkoddsi kozszolg|ltat6s kor6be tartozo hullad6kra terjed ki. A K<izszolgrlltat6 biztositja a

kozszofg6ltat6s folyamatos 6s teljes korii ell6tils6t a telepiil6s kozigazgathsi tertilet6n a
jogszab6lyoknak, a Kcizszolg6ltatilsi Szerzoddsnek 6s a jelen rendeletnek megfeleloen.

(2) A Krizszolgiitato az ingatlanhaszn6l6k iital a Kozszolgiitat6 szSllft6eszkozehez rendszeresitett
gytijtoed6nyben gytijtott telepiildsi hulladdkot az ingatlanhaszn6l6kt6l osszegyiijti 6s elsz6llitja,
ide6rtve a h|ztartisban kepzodo zoldhullad6k, vegyes hullad6k, valamint elktil<inftett
gyiijtds eset6n az elkiilonitetten gyiijtott hulladdk 6sszegyrijt6s6t 6s elszrlllit6srit is.

(3)A krizszolg6ltatSs k<ir6ben a szillit6eszkozokh1z rendszeresitett gyiijtoeddnyek tipusai 6s a
gyiijtoed6nyben elhelyezheto telepiil6si hulladdk sri lya:

a) 60 literes ed6ny, l8 kg
b) 80 literes edeny,24kg
c) 120 literes ed6ny. 36 kg

d) 240 literes edeny, 7 2 kg
e) TT0literes ed6ny, 225 kg
f) 1.100 literes ed6ny,330 kg
g) 5.000 literes ed6ny 5000 kg

(4) Akozszolgitltat6s kor6ben jelen rendeletben meghatirozott felt6telek esetdn alkalmazilsra keriilo
gyiijt6zsSkok tipusai :

a) 80 literes VGU Kft. Altal rendelkez6sre bocs5jtott embldmizott s6rga gyrijtSzsSk

(5) A Kozszolg6ltat6 a jelen rendelet l. melldklet6ben meghathrozott gyakoris6ggal, rendben, idoben

6s alkalommal vegzi a feladatok ell6t6s6t.

(6) A Kozszolg6ltat6 kdteles 6vente legal6bb egy alkalommal gondoskodni a lomtalanitSs

megszefitez6s6rol 6s annak sor6n a Kozszolgirltat6nak rltadott vagy a kozteri.iletre kihelyezeft
lomhullad6k 6tv6tel6rol, dsszegyiijt6sdrol 6s elsz6llft6s6r6l. A lomtalanit6s meghirdetds6r6l a

KcizszolgSltat6 kdteles gondoskodni.

(7) Amennyiben a Kcizszolg|ltat6 hullad6kgyiijt6 pontot, hullad6kryiijt6 udvart iizemeltet, az ott
gyiijtott vagy az 6tfr6teli helyen 6tvett hullad6kot osszegyrijti 6s elszilllitja.

(8) A Kozszolgiitat6 feladatfit kdpezi a telepill6s koderi.iletein elhagyott, illetve ellenorizetlen
koriilm6nyek kozott elhelyezett hulladdk - idedrfve a telepiildstisztas6gi feladatok k6r6be tartoz6

hullad6kot is - elsz6llit5sa 6s kezel6se, amennyiben a hullad6k kor6bbi birtokosa vagy tulajdonosa a

Ht. 61.$ (4) bekezd6s6ben meghathrozott kdtelezetts6g6nek nem tesz eleget.

(9) A Kozszolgriltat6 gondoskodik a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatSs kdr6be tartoz6, a (2)-(8)

bekezd6sek szerint osszegyrijtott 6s elszSllitott teleptil6si hullad6k kezel6s6r6l (hasznosit6sSr6l 6s

ilrtalmatlanitSs6r6l) a jogszabitlyokban 6s a hullad6kgazd6lkodSsi k6zszolg6ltat6si szerz6ddsben

foglaltaknak megfeleloen a Salg6tarj6n T6rs6gi Hullad6klerak6 (Salg6tarj6n 033115. hrsz.)

hulladdkgazd6lkod6si l6tesitm6nyben (tov6bbiakban: Hulladdklerak6).

(10) A Kdzszolg6ltat6 koteles az Orszhgos Hulladdkgazd6lkod6si Ugynoksdg (tov6bbiakban: OHU)
6ltaf meghatirozott, a Kozszolg6ltatisi Szerzoddsben meghathrozott min6sit6si oszt5ly szerinti
kovetelm6nyek biztosit6s6r6l gondoskodni, koteles tov6bb6 bidositani a minosit6si okirat
Kozszolg6ltat6si Szerzodds hat6lya alatti folyamatos megl6t6t a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolgilltathsi

tev6kenys6g minositds6rol sz6l6 20 | 3 . 6vi CXXV. t<irv6ny el6ir6sainak megfeleloen.



(ll) A Kozszolgrlltat6 koteles a hullad6kgazdrilkodrisi kozszolgtitat6s teljesit6s6hez sztiks6ges

mennyisdgii 6s min6s6gti j6rmrivet, gdpet, eszkozt, berendez6st biztositani, koteles tov6bbrl a
sziiks6ges ldtszSmf 6s kdpzetts6gri szakembert alkalmazni.

(12) A Kozszolgriltat6 elvegzi a kozszolgSltatis folyamatos, biaons6gos, Kozszolg6ltat5si
Szerzod6sben 6s a jogszab5lyokban meghatfrozottak szerinti ellititsihoz szi.iks6ges fejleszt6seket 6s

karbantart5sokat.

(13) A KozszolgSltato a jogszab6lyban meghathrozottak szerint koteles folyamatosan eleget tenni a
kozszolgilltat6ssal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s adatszolg6ltat6si kotelezettsdg6nek, koteles tovitbb| az
ehhez szi.iksdges felt6telek biztosit6s6r6l gondoskodni.

(14) A Kozszolg6ltat6 gondoskodik a kozszolgftltat6s dijainak beszed6s6rol 6s a kintl6vos6gek
kezel6sdrol. A be nem fizetell dijak ad6k m6dj6ra tort6no behajt6s6r6l a Ht. rendelkezdseivel
osszhangban a Nemzeti Ad6-6s Vrimhivatalon (tov5bbiakban: NAV) keresztiil gondoskodik.

(15) A Kozszolg6ltat6 a hullad6k gyrijt6se, sziilitilsa, kezel6se sor6n a kozszolg6ltat6
hullad6kgazd6lkodrisi tev6kenysdg6r6l 6s a hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgiiltatis v6gz6sdnek
felt6teleirol sz6lo 43812012. (XI[.29.) Korm.rendelet eloir6sait k<jteles alkalmazni.

(16) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s v6gzds6nek felt6teleirol sz6l6 38512014.(XII.3l.) Korm.
rendelet 7.$ ( I a) bekezd6s a) pontj6ban irt 80 literes rirmdrtdkii gyrijtoed6nyhez kapcsol6d6
jogosults6got a Krizszolgi.ltat6 a - Korm. rendelet 7.$(2) bekezdds6ben irtakra tekintettel - akkor
biztositja, ha a lak6ingatlant 6letvitelszenien kdt termdszetes szem6ly haszn6lja.

(17) A hulladdkgazdrilkod6si kozszolgiitat6s v6gzds6nek felt6teleirol sz6l6 38512014.(XII.3l.) Korm.
rendelet 7.$ (1a) bekezd6s b) pontj6ban irt jogosultsSg igazolilsira a felt6teleknek megfelel6
ingatlanhasznill6 reszere a telepi.ildsi onkormhnyzat - a lakcimnyilvrintart6s adatai alapj|n az
ingatlanhaszn616 k6relmdre igazolSst ad ki.

6.$

(1) A Kozszolgiitato az ingatlanhaszn6l6k hulladdkgazd5lkodrisi kozszolg|ltat6ssal kapcsolatos
bejelentdseinek int6zdse, panaszainak kivizsg6l6sa, orvosl6sa 6s a kozszolg|ltat6ssal kapcsolatos
6ltal6nos ti$ekoztatilsnyrijtSs biaosit6sa 6rdekdben Salg6tarj6n v6rosban iigyf6lszolgdlatot mrikddtet.

(2) A KdzszolgSltat6 az iigyfelszolgSlat keret6ben a fogyasztov6delemrol sz6l6 1997. 6vi CLV.
torv6nyben meghatilrozottakon trilmenoen :

a.) az OHU 6ltal ki6llitott minositS okiratot,
b. ) az alkalmazott hul lad6kgazd6lkod6si kozszo I g6ltat6si dij akat,

c.) a kozszolgSltatrisi teriiletre vonatkoz6 adatokat,
d. ) a kozszol g6ltat6i hu I I ad6kgazd6lkod6si tervet,
e.) a lomtalanit6ssal kapcsolatos adatokat, inform6ci6kat,
azrj'gyfflszolgillatfln 6s honlapj6n mindenki sz|milra ingyenesen hozziferhetov6 teszi.

(3) A K<izszolgflltat6 az tigyfelszolgSlata keret6ben a panaszok fogad6s6t az alSbbi m6dokon
biztositja:

a.) telefonon,
b.) elektronikus levdl ftj6n,
c.) postai levdl ritjdn,
d.) szem6lyesen.

(4) A Ktizszolgiltat6 az ingatlanhasznil6k t|jekoztat|sa 6rdek6ben honlapj6n kozzdteszi az
aLibbiakat:



a. ) a Kozszolg6ltat6 bem utat6sa, hull ad6kgazd6lkodSsi tevdkenys6ge,
b.) kozerdek[i adatai.
c.) a kozszolg6ltat6s dijai,
d.) panaszkezel6s, iigyfdlszolgiilat el6rhetos6gei,
e.) Kozszolg5ltat6si Szerzod6se,

f.)a kozszolgiitato hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gdrol 6s a hullad6kgazdrllkod6si kozszolgSltatrls
vdgz6sdnek feltdteleir6l szol6 43812012. (X11.29.) Korm.rendelet 5.$ (l ) bekezd6sdben foglaltak.

l. A Tdrsul6s 6s az Onkormdnyzat hullad6kgazdr{lkodisi
kiizszolgdltatissal kapcsolatos feladatai

7.$

(l) A T6rsul6s a telepi.il6s kozigazgatisi teriilet6n a T6rsul5s TSrsulSsi Meg5llapodiis6ban, a
Kozszolgiltatisi Szerz6d6sben, valamint a vonatkoz6 jogszab6lyokban foglaltaknak megfelel5en
h ul I ad6kgazd6lkod ris i kdzszo I g6ltat 6st szerv ez d s tart fenn.

Az Onkorminyzat iital a T6rsul6sra ittruhhzott feladat- 6s hat6skor<ik alapj6n a T6rsuliis feladatSt
kepezi:

a.) a,,Kelet-N6grrld T6rs6gi Hullad6kgazd5lkodr{si Rendszer fejlesztdse" cimii, KEOP-7.1.1.1109-11-
20ll-0001 ds KEOP-l.l.1l2Fl09-ll-2013-0003. azonosft6szfimt piilyinat (tov6bbiakban: KEOP
piiyhzat) keretdben megval6sul6 telepiil6si hulladdk ilrtalmatlanithsit szolgtrl6 l6tesitmdny l6tesft6se,
fej leszt6se 6s mtikodtet6se,

b.) begytijtohelyek (hulladdkgyrijto udvarok, 6trak66llom5sok, gyiijtopontok), elokezelo 6s

hasznosit6 (v6logat6, komposzt6l6 stb.) telepek l6tesit6se 6s miikodtetdse a teleptilds
kozi gazgatirs i terti let6n,

c.) a telepiileskdzigazgat6si teriiletdn a telepiil6si hullad6k elki.ilonitett gyrijt6s6nek,
megszervez6se,

sziilitilsinak

d.) az ingatlanhasznill6 Sltal a kozszolghltat6 sz6llit6eszkdzehez rendszeresitett gyrijt6ed6nyben
gytijtott telepi.il6si hullad6k ingatlanhasznSl6t6l tort6no osszeryiijt6se 6s elszrlllitrisa - ide6rtve a
hhztarthsban kdpz6do zoldhullad6k, a vegyes hulladdk, illetve az elkiilonitetten gyrijtott hulladdk
cisszeryrijt6sdt ds elsz6llit6s5t is,

e.) a lomtalanft6s kcir6be tartoz6 lomhullad6k ingatlanhasznSl6t6l t<jrt6no <isszegrrijt6se, Stvdtele 6s

elsz|llithsa,

f.) a kozszolgiitato Sltal i.izemeltetett hullad6kgytijtS ponton, hullad6kgytijt6 udvaron gytijtott, vagy
6tv6teli helyen 6tvett hullad6k osszegyiijtdse 6s elszilllitilsa,

g.) az elhagyott, illetve ellen6rizetlen k<irillm6nyek kdzdtt elhelyezett hullad6k 6sszegytijt6se,
elszSllithsa 6s keze l6se,

h.) a hulladdkgazd6lkod6sikdzszolgflltaths kor6be tartoz6 hullad6k kezeldse,

i.) a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6ssal 6rintett hullad6kgazd6lkodSsi l6tesftm6ny iizemeltet6se,
ide6rtve a KEOP piiyhzat keretdben megval6sul6 valamennyi l6tesitmdnyt is,



j.) a hullad6kgazd6lkod6si k<jzszolg6ltat6s vdgzlsere a jogszab|lyoknak megfelelo kozszolg6ltat6

kiv ti asztis al k ij e I ci I 6 s e,

k.) a kiv6lasztott/kijeltilt kozszolg6ltat6val a jogszabS.lyok rendelkez6seinek megfelelo
hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiitatbsi szerzodds megkrit6se az Onkorminyzat javhra.

(2) Az Onkorm6nyzat a jogszab6lyok keretei kcizott, valamint a T6rsul6s (1) bekezd6sben

meghatSrozott feladathra tekintettel megalkotja a hullad6kgazd6lkodiisi kozszolgtitatis helyi
szabfiyaira vonatkoz6 onkorm6nyzati rendeletet.

5. Az ingatlanhasznil6 kiitelezetts6gei

8.S

(1)Az ingatlanhaszn6l6 koteles azingatlanon keletkezo vagy birtokrlba keriilt telepiil6si hulladdkot a

jogszab6lyokban meghatLrozolt m6don vagy helyen gyiljteni, tov6bb6 aA aKozszolg6ltat6nak 6tadni.

Ezen kotelezetts6g teljesitdse sor6n az ingatlanhaszn6l6 k<iteles:

a.) a Ht. Rendelkez6seinek megfeleloen a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6s6hoz sztiksdges

fe lt6tel eket a Kozszol gitltato szhmfira b i zto s f tan i,

b.) az ingatlan teriilet6n k6pzod6 teleptildsi hullad6kot gnijteni, at aKozszolgSltat6nak iltadni es az

ingatlanon keletkezo telepiildsi hullad6k kezel6s6re a Tiirsul6s 6ltal szervezett kozszolgiltatist ig6nybe
venni; jelen pontban foglalt kotelezetts6g a gazdiikod6 szervezet ingatlanhaszniilo tekintet6ben a

h6ztartdsihoz hasonl6 vegyes hullad6k tekintet6ben rill fenn,

c.) a kozszolg5ltat6si dijat kiegyenliteni.

(2) A term6szetes szem6ly ingatlanhaszniilo a

gyrij tott hul lad6k Kozszol g6ltat6n ak va 16 6tad6s6r6 l

telepiildsi hullad6k reszet kepezo elki.ilcinitetten
a Ht. 39.$ (2)bekezdese szerint is gondoskodhat.

(3) A gazdirlkod6 szervezet ingatlanhaszn|lo ahilrtaftisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rlszdtkepezo
elkiilonitetten gyrijtott hullad6k kezel6sdrol a Ht. 39.$ (3) bekezd6se szerint gondoskodik.

(4) Az ingatlanhaszn6l6 koteles a Krizszolg6ltat6nak bejelenteni, ha a tulajdonosv6ltoz6s vagy
egy6b ok folyt6n a kozszolgilltat6s ig6nybev6tel6re kotelezett6 v6lik.

(5) A krizszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re kotelezett ingatlanhasm6l6 a kozszolg6ltat6sb6l nem vonhatja
ki magrlt arra val6 hivatkoz6ssal, hogy a szolg|ltat6st a hullad6ktermel6s hi6ny6ban nem, illetve csak
r6szben veszi ig6nybe.

(6) Az ingatlanhaszn6lo egyeb kotelezetts6gei tekintet6ben a Ht. 6s v6grehajt6si rendeletei irrinyad6k.

6. A hullad6kgazdf lkoddsi kiizszolgriltatris helyi ell6tisf nak rendje

e.s

(1) A hullad6k begyiijt6sdnek, elsziillititsinak rendj6t az 1. mell6klettartalmazza.

(2) Akozszolg6ltat6s kor6ben az ingatlanhasznillo 6s a Kozszolgilltat6 kozotti jogviszonyt a telepiil6si
hulladdk kezel6s6re vonatkoz6 kozszolgiitat6s eset6ben - a (3) bekezddsben foglaltak kiv6teldvel - az
a teny hozza l6tre, hogy a Kozszolgilltato az ingatlanhasznfilo szitmina a kozszolg5ltat6st felajSnlja,
i I letve a kozszol gitltatrls telj e s it6 s6re re nde I kez6sre 6l l.



Q) Ahlrtartiisihoz hasonl6 (vegyes) hullad6kra vonatkoz6 kozszolg6ltat6st ig6nybe vevo gazd6lkod6

szewezet esetdben a kozszolgSltat6si jogviszony az erre vonatkoz6 ir6sba foglalt szerzod6s

megkotds6vel jon l6tre.

(4) A kozszolgiiltat6si jogviszony l6trejott6rol, valamint a kozszolg6ltatrls teljesftds6nek felteteleir6l a

Kozszol grllt at6 az i ngatlanhaszn6l6t irrlsban koteles 6rtesiteni.

Az 6rtesit6sben meg kell jelolni:
a. a kozszolg6ltat5s i g6nybev6te I 6n ek kezdo napj 6t,

b. a teljesit6s hely6t,

c. azingatlanhasznril6 rendelkez6s6re bocs5tott gytijtoed6nyt tirtartalom 6s darabszdm szerint,

d. az tirit6si gyakoris6got 6s az tiritds idejdt napok szerint,

e. azingatlanhaszn6l6 Sltal meghatarozott, az ingatlanon elorel6that6lag keletkezS hullad6k

mennyis6g6t, amelyre akozszolghltatrist azingatlanhaszniio ig6nybe veszi.

f. a gyrijtoeddnyek haszn|lathnak jogcfm6t 6s m6dj6t,

g. a kozszol g6ltat6si dij at 6s alkalmazhsitnak felt6teleit,

h. a kozszolg6ltat6s mdrt6k6t meghalad6, az ingatlanhaszniio igdnyei szerinti esetleges

\_, tobbletszolgrlltat6st 6s annak dij6t,
i. a kozszolg6ltat6si dij megfizet6sdnek m6dj5t,
j a szerzodds m6dosit6s5nak, felmond6s6nak feltdteleit,

k. az irhnyad6 jogszabrilyok meghatilrozhsifi .

(5) A k<jzszolgSltatSsi jogviszony ldtrejdttdrdl sz6l6 6rtesit6s mint6j6t jelen rendelet 2. mell6klete

tartalmazza.

(6) A kozszolgiltat6s t|rgyitban kotott szerzodds tartalmi elemei megegyeznek a (a) bekezd6sben

foglalt 6rtes ft6s tartalm6val.

(7) A hulladdkgazdSlkod6si kozszolgiitaths felt6teleiben bekovetkezett v6ltoz6sokr6l a Kozszolg6ltat6

az ingatlanhasznii6t - a viitozhs bekovetkezte elott - irSsban 6rtesfteni ktjteles.

7. A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszdllftisira val6 itadisra szolg6l6

Gyiijt6ed6nyek rendelkez6sre bocsit6s6val kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

10.$

(1) Az ingatlanhasznirl6 a teleptil6si hullad6k gytijtds6re, illetve elsz|llititsira a Kozszolg6ltat6

sz6llit6eszkozehezrendszeresftett gyiijtoed6nyt vagy gytijtozs6kot kdteles ig6nybe venni.

(2) Az igdnybeveendo gyiijt6ed6nyek 6s gyrijtozs6kok tipusait, illetve a gyiijt6ed6nyekben

elhelyezheto telepiil6si szilird hullad6kok maxim6lis srily6t az 5.$ (3) bekezd6s tartalmazza.

(3) Belteriileten - a hintartisi es a h6^art5sihoz hasonl6 hullad6kok gyrijt6sdhez rendszeresitett

gyrijtoed6nyek mdretdnek 6s sz5m6nak meghatiroz6sakor - heti egyszeri i.iritdst feltdtelezve - kdt iirit6s

kozotti idoszakra ingatlanonk6nt legkevesebb 120 I hullad6k mennyis6get vary 80 l hulladdk

mennyis6get kell figyelembe venni.
H6W6gi hlzas ingatlanok eset6n a gyijtozshkok m6ret6nek 6s sz6mSnak meghatfurozhsakor -hetente
egy iirit6st felt6telezve - ingatlanonkdnt legkevesebb 5,5 llnap hulladdkmennyis6get kell figyelembe

venni. A gyiijtozsrik a Kdzszol giitat6 6ltal rendszeresitett, 80 l-es tirtartalmri.



(a) Ha az ingatlanhasznii6 a Kozszolgiiltato fele
adatot kcjzol, 6s ennek folyt6n az ifiadisra keriilo
6tvett gyrijtoed6nyek rirtartalm6t, a Kozszolgiiltato

- jogosult a tdnyleges mennyis6gri hullad6knak
gyiijtoeddnyt, illetve jogosult megemelni az
gyrijtoedenyek szdmiit.

a val6s6gnak meg nem felelo mennyis6get vagy
hullad6k mennyis6ge rendszeresen meghaladja az

- az in gatl anhaszn6 16 m egkere sds6ve I e gy i dej iile g
megfelel6 tirtartalmir eddnyre cser6lni az eredeti
iirit6si gyakoris6got vagy a gyrijt6sre dtadott

(5) Az ingatlanhasznSl6 koteles ir6sban, hSrom nappal kor5bban bejelenteni a Kozszolg|ltat6nak, ha
az ingatlanon az addig szok6sos hulladdkmennyis6get jelent6sen meghalad6 mennyisdgii hullad6k
keletkez6se v6rhat6. A bejelent6s alapjin aKozszolgirltat6 k<iteles az ingatlanhaszn|lo 6ltal megjel<ilt
idopontra vagy idotartamra a hullad6k adott mennyisdg6nek megfelelo gyijtesehez. illetve
elsz6llit6srlhoz alkalmas nagyobb rirtartalmri, vagy tov6bbi gyiijtoed6nyt, illetve a hulladdk gyiijtds6re
alkalmas miianyagzsilkot az ingatlanhaszn6l6 rendelkez6s6re bocsdtani, 6s a tribbletszolg6ltatrist
teljesiteni.

(6) Ha az ingatlanon keletkezo hullad6k mennyis6ge nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja
meg az 6tadott gytijtoeddnyek rirtartalmfit, 6s az ingatlanhaszn5l6 elmulasdja a (5) bekezd6sben irt
bejelent6si kcitelezetts6g6t, a KcizszolgSltatojogosult az igy 6tadott, illetoleg a gyrijtoed6nyzet mell6
kirakott hullad6k elsz|llithsira. A tobbletszolg5ltat6s tdny6rol ds az ennek megfelelo dij
alkalmazhshr6l a Kozszolg6ltat6 az ingatlanhaszniiot egyidejrileg 6rtesiteni k<iteles.

8. A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszillitdsra val6 ftaddsra szolgil6 gyiijt6ed6nyek ethelyez6s6vel,
haszndlat{val 6s kezel6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek

11.S

(l) Az ingatlanhasznii6 a gyiijtoeddnyeket vagy gytijtozs6kot az ingatlan teriilet6n beliil koteles
elhelyezni. Gyiijtoed6ny vagy gyiijt6zs6k kozteriileten tart6san csak kcizteriilet-haszn6lati enged6ly
birtok5ban helyezhet6 el.

(2) Az ingatlanhasznSl6 krjteles a gyrijt6ed6nyeket vagy gytijt6zs6kokat a hulladdk elszillitilsa cdlj6b6l
a Kozszolgl,ltato 6ltal megjelolt idopontban, a koztertileten, a begyiijt6st vegzo g6pj6rmrivel
megkrize I itheto 6s iirit6sre alkalmas helyen elhelyezn i.
A g),rijtoeddnyt vagy gytijtozs6kot legfeljebb a sz|llitisi napot megelozo napon, 18 6r6t6l lehet
kihelyezni a kcizteriiletre, kiv6ve az (l)bekezd6s m6sodik mondatiiban megjelolt esetet.

(3) A hullad6k elszSllitrlsa cdljdb6l kihelyezett gy,tijt6ed6nyek fedeldnek lecsukott, a gyijt6zsSkoknak
bekotott - a kciaeri.ilet szennyezdsdnek elkeriildse 6rdek6ben - rillapotban kell lennie. A hullad6kot a
g1'tijt6ed6nyben vagy gyijtozs6kban rigy kell elhelyezni, hogy az az eddny mozgat6sakor 6s iirft6sekor
ne sz6r6djon, valamint a gdpi i.irit6st ne akadillyozza.
A kihelyezett gytijtoed6ny vagy gytijtozs6k nem akad6lyozhatja a j6rmii 6s gyalogos forgalmat 6s
elhelyez6se erydbkdnt sem jiirhat baleset vagy k5rokozis veszelyenek eloiddz6s6vel.

12.$

(l) Az ingatlanhaszn6l6 k<jteles gondoskodni a gytijtoed6nyek tjsrtfun Art6sfur6l, fert5tlenit6s6rol,
rendeltet6sszerii hasznillatitr6l, valamint kdrnyezettik ljsrtiln larrthsirol. E k<itelezettsdg al6l kiv6telt
k6peznek a kcizteriileten tart6san elhelyezett 770,1100,, 5000 literes gyrijtoeddnyek, melyek tisniti$ht
ds fert6tlenitds6t legal6bb kdthavonta, illetoleg sziiks6g szerint nagyobb gyakoris6ggal a
Kozszolg6ltat6 vegzi.
Fertdtlenitdsre csak a kiilon jogszab|lybanmeghathrozott ds engedllyezett szerek haszn6lhat6k.



(2) A kozteriiletre szab5lyszertien kihelyezett gyiijtoed6nyek vagy gyiijt6zs6kok iirit6se sor6n
esetlegesen keletkezett szennyezod6s takaritdsSr6l a KozszolgSltat6 koteles gondoskodni.

13.S

(l) Ha a gyrijtoed6nyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az edenyben osszetom6r<idcitt
vagy befagyott, illetve az edenyben l6vo hullad6kot rigy osszepr6selt6k, hogy emiatt az edenyt i.irfteni
nem lehet, az ingatlanhasznillo a Kozszolg6ltat6 felhivrls6ra koteles az ed6nyt iirithetovd, illetve
haszniilhat6vii tenni. K<jteles tov6bb6 az igy okozott esetleges k6rt megt6rfteni.

(2) Tilos a gyrijt6eddnybe vagy gyiijtozsdkba a hulladdkgazdrilkod5sik6zszolg6ltat6s k<jr6be nem
tattoz6 hulladdkot, valamint olyan hulladdkot elhelyezni, amely vesz|lyeztetheti a gytijt6st, i.irit6st
vegzo szem6lyek vagy m6s szemdlyek eletet, testi dps6g6t, eg6szs6gdt.

9. A lomtalanitfs al6tartozir telepiil6si hullad6kra
vonatkoz6 kiiliin rendelkez6sek

14.S

(l)A fomhulladdkot az ingatlanhasznillo a Kcizszolgiiltat6 itltal el6zetesen megjelolt iddpontban
helyezheti ki elszrillit6s c6lj5b6l arra a helyre, amelyet aKozszolgitltat6 ellzetesen megjeftilt.

(2) Az efsz6llitand6 lomhullad6kot tigy kell elhelyezni ak)ilertileten, hogy az a j6rmri ds gyalogos
forgalmat ne akad6lyozz4 a zcildteriileteket 6s a novdnyzetet ne kdrositsa, illetve ne jrirjon-baleset
vagy k6roko z6s v eszely enek eloid6zds6ve l.

10. Elhagyott hullad6k

ls.$

(l) Az ingatlanon ellenSrizetlen kortilmdnyek k<izdtt elhelyezett vagy elhagyott hullad6k Ht. 31.$-a
szerinti elszSllft6s6nak 6s kezel6s6nek k<jtelezettslge a hullad6k tulajdonos6t vagy kor6bbi birtokos6t
terheli.

(2) A kozteriileten elhagyott , illetve ellen6rizetlen kciriilm6nyek kcizott elhelyezett hullad6k
elszilllitisSr6l 6s kezel6sdrol a Ht.6l.$ (4) bekezd6s6ben meghat1rozott esetben az Onkorm1nyzat
gondoskodik.

(3) Ha az a szemdly, aki a hullad6kot az ingatlan teriilet6n vary a kozteri.ileten elhagyta vagy
jogellenesen elhelyezte, azonosfthat6vri vrilik, a Ht. rendelkez6sei szerint kell eljr{rni.

I 1. A hullad6kgazdilkodisi kiizszolgittatdsi dij

16.$

(1) A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgSltatisi dijat a Ht.-ben meghatirozottak szerint a miniszter
rendeletben 6llapitja meg.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij <isszegdt az az ingatlanhasznitl6 fizeti meg a
Kdzszolg|ltat6nak, aki gyrijtoeddnyt haszn6l, tovilbb| az, aki a Kozszolgilltat6 Altal rendszeresitett
gytijtozs6kot haszn6l, az a gytijtozsirk megvilsiirlisSval fizeti meg a hullad6kgazd6lkodrisi
kd zs zol giitatris i d ij at.



(3) A hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij megfizetds6re az az ingatlanhaszniil6 koteles, aki a

jogszab6lyok szerint a hullad6kgazd6lkod6si krizszolgSltatrls ig6nybevdtel6re koteles.

(4) Azon ingatlanhaszn6l6k akik gytijtoed6nyt haszn6lnak hullad6kgazdSlkoddsi kozszolg6ltat6si dijat
a KozszolgSltato rlszere - a teljesftett kozszolg6ltat6s alapj6n, szamla ellen6ben -negyed6vente
fizetnek.

(5) A kozszolg6ltat6s dijitt szfmla ellendben a tr{rgyidoszak utols6 napj6ig kell kiegyenliteni.

(6) Nem tagadhatja meg a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg|ltat6si dij megfizet6s6t az, aki a teleptil6si

hullad6kgazdrilkod6si kozszol96ltat6s i96nybev6tel6vel kapcsolatos kiitelezetts6geit nem teljesiti,

felt6ve, hogy a Kozszolg6ltato szhmira a k6zszolg6ltatSst felajilnlja, illetve a kozszolg6ltat6s

teljesit6s6re vonatkoz6 rendelkez6sre 6l l.

(7) Az a lak6ingatlan tulajdonos, aki legal6bb 60 napig megszakitrls n6lkiil nem tart6zkodik az

ingatlan6n, 6s ai ingatlant m6s nem haszn6lja, a t6voll6t idej6re legfeljebb 90 napig mentesi.il a

koiszolg6ltat6s dija al6l. A v6rhat6 t6voll6t idotartam6t a trlvoll6t megkezdds6t megelozo 30 nappal a

Kozszolg6ltat6 feld ir6sban kell bejelenteni. A tavoll6t t6nydt hitelt 6rdemloen igazolni kell. Az

igazol6s elmarad6sa esetdn a K<izszolg6ltato az enged6lyezett idotartamra kiszSmkizza a szolgirltat6si

dijat.

(8) A hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6ert az ingatlanhasznril6t terhelo dijh5tral6k

is'azazzal ossiefiigg{sben meg6llapitott k6sedelmi kamat, valamint a behajt6s egy6b kolts6gei ad6k

m6djdra behajthat6 k<jZartoz5snak minosiilnek, melynek behajt6s6r6l a Kozszolg6ltat6 a Ht.

rendelkezdseinek megfeleloen a NAV ritj6n gondoskodik.

12. A hulladdkgazdilkodisi kiizszolg{ltatis
telj esit6s6nek sziineteltet6se, korlf toz6sa

17.$

A hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s teljesitese a Ht. 6s v6grehajtasi rendeleteiben foglaltak szerint

sztineteltethet6 ds korl6t ozhat6.

III. fejezet

Zhr6 rendelkez6sek

18.$

l. Jelen rendelet 2016. januir l. napj6n l6p hat6lyba...

2. Ezzel egyidejiileg h,atalyilt veszti Bokor Krizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilet6nek a telepiil6si

hullad6kkal kapcsolatos hulladdkgazd6lkoddsi ktizszolg5ltatasokr6l szolo 612013.(XII.20.) rendelete.
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1. mell6klet a

I0 12015. (XII. I I .) <inkorm inyzati rendelethez

A hutlad6kszd,llitits rendje 6s teriileti hat6rai

A hullad6ksziillitirs gyrijtoed6nyenk6nti ds gyakorisrlg szerinti meghat6roziisa

l. Lak6insatlanok eset6n

1.1.

a) 60 literes ed6ny, 18 kg
b) 80 literes ed6ny, 24kg

\,. c) l20literes ed6ny, 36 kg
d) 240literes ed6ny, 72kg
e) TT0literes ed6ny, 225 kg

0 1.100literes ed6ny, 330 kg
g) 5.000 literes eddny 5000 kg

vagy 80 literes gyiijt6zsdk alkalmazisrival tiirt6n6 hullad6kszdllitis

2. heti lx gvakorisfsgal:
ft megnevez6se
B6ke ft
Szabads6g ft

3. H6tv6gi h6zas ineatlanok eset6n
80 literes gyiij t6zs6k al kal m az6s6val tii rt6 n6 h ullad6ks zillliths
alkalomszertien

4. Ew6b teleniil6si szilird hullad6k eset6n
A szolgdltat6val kiitiitt kiiliin megillapodis szerint.



2.mell6klet a

I0 12015. (XlI. 1 1 .) dnkorminyzati rendelethez

Ertesit6s

Lak6stulai donosok r 6szer e

N6v:
Cim: . ......................................
Ertesitjiik Tisztelt Cimet, hogy . ........ 1012015. (XIL11.) onkorminyzati
rendelete alapjSn a teleptil6si hulladdk 6sszegytijt6s6t, elszrillitas6t 6s 6rtalommentes elhelyez6s6t

biaosit6 k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tele kotelezo. Ahbztart6si hullad6kkal kapcsolatos kozszolgr{ltat6st

azOn szitm6ra c6gtink, a VGU Kft. mint szolgriltat6 az alilbbi felt6telek szerint nyujtja.

l. A megjelolt kozszolgilltathstaszolgiltat6. ... napjrit6l folyamatosan

biaosftja.

2. A szolg6ltat6s teljesit6s6nek helye:

3. A keletkezo hullad6k gyrijt6s6re 6s iitmeneti t6rol6s5ra szolgiitato az alfibbi tipusri 6s

darabszSmri gyrijtoeddnyt biaositja:
Tipus Azonosit6 Darabszitm

A gytijtoed6ny tirit6si gyakoris6ga: .. . ... .. . ... alkalom/h6t, iirit6si nap: H, K, SZ, CS, P

Azingatlanon elorel6thatolagkeletkezo hullad6k mennyis6ge (Or. szerint min. 120 l/h6t)

A k<izszolg6ltat6si dij m6rt6k6t 6vente miniszteri rendelet hatilrozza meg, melynek m6rt6ke

201 5. 6vre vonatkoz6an:
Urit6si dij, ... Ft/h6

Afa:................................................ ........ FVh6

osszesen:' FVh6

A dijat szamla alapjin a trirgynegyed6v utols6 napj6ig kell 6tutal6ssal, vagy a szitml|val
egyidej iileg megkiildritt csekken teljesiteni.

Az ertesitesben meghathrozotl mennyis6get meghalad6 tobbletszolg6ltatas dijrinak m6rt6ke

megegyezik a kozszolgitltat6s dij6nak m6rt6k6vel, azonban a szolgiitat5s nyirjt6s6t kovetoen

kii lon keri.i I ki sz,itml6z6sr a.

A kozszolg6ltat6s teljesit6s6re vonatkoz6an a2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny 6s a ...12013. (..")
onkormiinyzati rendelet rendelkez6sei az ir6nyad6ak

4.

5.

6.

7.

8.

9.

VGU Kft.

20 1......................


