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Cserh{tszentivin Kiizs6g 6nkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
I 1/2015. (X[.18.) iinkorminvzati rendelete

a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdilkodrisi kiizszolgfltatisr6l

Cserh6tszentiv6n K6pvisel6-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. torv6ny (a
tov6bbiakban: Ht.) 35.$ 6s 88.$ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjSn, a Magyarorsz6g helyi
onkormSnyzatair6l sz6lo 2011. 6vi CLXXXIX. tdrvdny 13.$ (1) bekezd6s6ben foglalt feladatk<jr6ben
eljhrva a kdvetkezoket rendeli el:

I. fejezet

Altal,inos rendelkez6sek

1. A rendelet hatilya, 6rtelmez6 rendelkez6sek

1.S

(1)A Cserh6tszentivSn Krizs6g Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat), mint alapit6 tag
16szv6teldvel miikod6 Kelet-N6gr5d T6rs6gi Hullad6kgazdSlkod6si T6rsulSs (a tovdbbiakban:
T6rsulSs) Cserh6tszentiv5n (a tov6bbiakban: teleptilds) kozigazgatirsi tertilet6n a T6rsul6s T6rsul6si
Meg6llapodhshban, a Ht. Alapj6n megkritott kozszolg6ltatSsi szerzSd6sben, valamint a vonatkoz6
jogszab6lyokban foglaltaknak megfelel5en hullad6kgazdrilkodSsi kozszolgilltathst szervez 6s tart fenn.

(2) A telepi.il6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdSlkodrisi krizszolg6ltat6s a telepi.il6s

kozigazgathsi tertiletdre terj ed ki.

(3) A telepi.il6s kozigazgatisi teriilet6n a telepiildsi hullad6kkal kapcsolatos kozszolg6ltat6s
teljesi€s6re jogosult, illetoleg kcitelezett kd,zszolg6ltat6 a T6rsulissal kot<itt hulladdkgazd6lkod5si
kozszolgiltaLasi szerz6d6s (tov6bbiakban: Kcizszolgriltathsi Szerzod6s) alapj6n a VGU Salg6tarjrini

Hullad6kgazd6lkod6si 6s VSrostizemeltet6si Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gii TSrsas6g (a

tov6bbiakban: KozszolgSltat6). A Kcjzszolg|ltat6 a k<izponti jogszab6lyok, a jelen szakaszban

megjeldlt szerzoddsek, valamint jelen rendelet alapj6n l6tja el feladatait.

2.S

Jelen rendeletben haszn6lt fogalmak a Ht. 6s v6grehajtrlsi rendeletei szerint 6rtend6k.

2. Adatkezel6s

3.S

(l )A termdszetes szem6ly 6s a gazd6lkod6 szervezet ingatlanhasznSl6k adatszolg6ltat6si

kotelezettsdgeiket a Ht. szerint teljesitik. Az Onkormhnyzat szem6lyes adatok kotelezo adatkezel6sdt

rendeli el a term6szetes szem6ly ingatlanhasznSl6 vonatkozhshban.

(2) Az Onkorm6nyzat a szemllyes adatok kezel6s6re aKozszolgilltat6t jogositja fel.

(3) Az0nkorm6nyzat aKozszolg6ltat6 fel6 szem6lyes adatok 6tad6shra koteles.

(4) a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgrlltat6st igdnybevev6 term6szetes szem6ly ingatlanhaszn616

kritelezetts6ge a Ht. 3S.$ (3) bekezd6sben meghat6rozott szem6lyes adatok bejelent6se a



Kozszolgilltat6hoz, akozszolgirltatSs ig6nybev6tel6t ktjveto 15 napon beliil, valamint a Kozszolg5ltat6

felhiv6s6ra.
A term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6 szem6lyes adatainak villtozirsdt a teny bekdvetkez6s6tol

szirmitolt l5 napon beltil koteles a Kozszolg6ltat6nak bejelenteni.

(5) Az adatkezel6s celja a kozszolgfitatLissal osszefiiggoen a term6szetes szem6ly ingatlanhasznil6
szem6ly6nek meg6llapitirsithoz, a kozszolg6ltat6si dij behajt6sShoz sziiks6ges 6s arra alkalmas

adatbhzis l6trehozSsa 6 s mrikodtet6se.

(6) Az adatkezel6s felt6telei:
a., az Onkormfnyzat a Kozszolgiitato reszere - az iltala kert szem6lyes adatokat - negyed6vente,
dijmentesen adjaht a szem6lyi adat- 6s lakcimnyilvSntart6sb6l,

b., a Kozszolg6ltat6 a szem6lyes adatokat els6dlegesen a term6szetes szemdly ingatlanhasznSl6
kotelez6 adatszolg|ltathsa alapjirn ismeri meg, a szem6lyi adat- 6s lakcfmnyilv6ntartrisb6l feladatSnak
ellSt6shoz sziiksdges 6s hiSnyz6 adatok beszerz6,s6re jogosult,

c., a Kozszolg6ltat6 megteremti az adatkezel6s szem6lyi 6s tSrgyi feltdteleit, gondoskodik az adatok
biztonsSgSr6l, meghat6rozza azokat az eljitr6si szabrilyokat, amelyek az adat- 6s titokv6delmi
szabillyok 6rv6nyre j utt atilsihoz sziiks6gesek.

(7) Akezelendo adatok kore:
a., akozszolg6ltatrist igdnybe vev6 term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 csal5di 6s ut6neve,
b., lak6hely 6nek, tartSzkod6si 6s 6rtesitdsi hely6nek c ime,
c., sztilet6si helye, ideje,
d., anyja lednykori csalSdi 6s ut6neve.

(8) Az adatok megismerhetos6ge: a nyilv6ntartott adatokat a Kozszolg6ltat6 feladat6nak ell5tSsa
6rdek6ben, a term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6 a szem6ly6re vonatkoz6an ismerheti meg.

(9) Az adatkezel6s idotartama: a Kozszolgilltato a term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 szem6lyes
adatait - az adatok t6rolSsa kiv6tel6vel - a kotelezo kozszolgitltatris ig6nybe vdtel6re vonatkoz6
jogviszony l6trejottdt6l annak megszrinds6ig, dijh6tral6k eset6n atartozls fenn6ll{s6ig kezelheti.
Az adatok t6rol6srinak id5tartamfira a sz6mviteli ds ad6 jogszabrllyok rendelkezdsei irrinyad6k.

II. Fejezet

A hutlad6kgazddlkoddsi kiizszolgdltatds r6szletes szabflyai

3. A hullad6kgazd6lkodisi kiizszolgiltatris tartalmao
a Kiizszolgiltat6 kiitelezetts6gei

4.$

A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgriltatSs kiterjed a kozszolgSltatSs ellithshra feljogositott
Klzszolgiltat6 sz|llitoeszkozdhez rendszeresitett gyrijtoed6nyben gyrijtott telepiil6si hullad6k -
ide6rfve a h|ztarthsban kepzodo z<ildhullad6kot, vegyes hullad6kot, valamint elkiilonitett gyrijt6s
eset6n az elkiilonitetten gyrijtott hullad6kot - osszegyrijt6s6re, elszSllitisira 6s kezel6s6re, valamint a
hullad6kgazd6lkodSsi kozszolgSltatSssal drintett hullad6kgazd5lkod6si l6tesitm6ny tizemeltet6sdre.

s.$



( 1) A Kozszolgilltato iiltal vegzett hullad6kgazdSlkod6si tev6kenys6g a kozponti jogszabrilyok szerinti
hullad6kgazd6lkodSsi kozszolgfitat6s kor6be tartoz6 hullad6kra terjed ki. A Ktizszolg6ltat6 biztositja a

kozszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes koni ellfuthsfit a telepiil6s kdzigazgati,si teriilet6n a

jogszab6lyoknak, a KozszolgSltatisi Szerzoddsnek 6s a jelen rendeletnek megfeleloen.

(2) AKozszolgiitato az ingatlanhaszn6l6k iital a K<izszolg6ltato sz|llitoeszkozdhez rendszeresitett

gytijtoed6nyben gyrijtott telepi.il6si hullad6kot az ingatlanhaszn|l6kt6l osszegyiijti 6s elszSllida,

ide6rtve a hftztarthsban k6pzodo zoldhullad6k, vegyes hullad6k, valamint elkiil<jnitett gyiijt6s eset6n

az elkiilonitetten gyrijtott hullad6k <isszegyiijt6s6t ds elsz6llit6sSt is.

(3) A kozszolg|ltatSs kor6ben a szSllit6eszkozokhoz rendszeresitett gyrijtoeddnyek tipusai 6s a

gyiijtoed6nyben elhelyezheto teleptil6si hulladdk srilya:

a) 60 literes ed6ny, 18 kg
b) 80 literes ed6ny, 24 kg
c) I20literes eddny,36 kg
d) 240 literes ed6ny, 72 kg
e) 770 literes ed6ny, 225 kg

0 1.100literes ed6ny,330 kg
g) 5.000 literes ed6ny, 5000 kg."

(4) Akozszolgitltat6s kor6ben jelen rendeletben meghathrozott feltdtelek eset6n alkalmazhsra keriilo
gyiijtozs6kok tipusai :

a) 80 literes VGU Kft. Altal rendelkez6sre bocs6jtott embl6mSzott sirga gyijtozsil<

(5) A Kozszolg5ltat6 a jelen rendelet 1 mell6klet6ben meghatirozott gyakoris6ggal, rendben, idoben

6s alkalommal v6gzi a feladatok ell6tris6t.

(6) A KozszolgitltatS koteles dvente legal6bb egy alkalommal gondoskodni a lomtalanit6s

megszeryez6s6rol 6s annak sor6n a KozszolgSltat6nak itadott vagy a kcjzteriiletre kihelyezett

lomhullad6k 6tvdtel6r6l, <isszegyfijt6s6r6l 6s elsz6llit5s5r6l. A lomtalanit6s meghirdet6s6rol a

Kozszol giitat6 kote les gondo skodni.

(7) Amennyiben a Kozszolg|ltat6 hullad6kgyrijt6 pontot, hullad6kgytijto udvart iizemeltet, az ott
gytijtott vagy az 6t]V6teli helyen 6tvett hullad6kot osszegyiijti 6s elsz6.llitia.

(S) A K<izszolg6ltat6 feladatht kepezi a telepiil6s kozteri.iletein elhagyott, illetve ellen6rizetlen

kortilm6nyek koz<jtt elhelyezett hullad6k - ide6rtve a telepiil6stisztasigi feladatok k6r6be tartozo

hullad{kot is - elsz6llit5sa 6s kezel6se, amennyiben a hullad6k kor6bbi birtokosa vagy tulajdonosa a

Ht. 61.$ (4) bekezd6sdben meghatirozott kotelezettsdg6nek nem tesz eleget.

(9) A KozszolgSltat6 gondoskodik a hullad6kgazdSlkod6si kozszolgriltatr{s ktrr6be tartoz6, a (2)-(8)

bekezd6sek szerint osszegyiijtott 6s elsz6llitott telepiil6si hullad6k kezel6s6r6l (hasznosft6s6r6l 6s

irtalmatlanit6s6r6l) a jogszabirlyokban 6s a hullad6kgazd6lkod5si k<jzszolg5ltat6si szerz6d6sben

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

hullad6kgazd6lkodSsi l6tesitmdnyben (tov6bbiakban: Hullad6klerak6).

(10) A Kozszolg6ltat6 kriteles az Orszhgos Hullad6kgazd5lkoddsi Ugynoks6g (tovabbiakban: OHU)

ittat megtr at1rizott, a K6zszolg6ltat6si Szerzod6sben meghat6rozott min6sit6si oszt6ly szerinti

kovetelmZnyek biztosit6s6r6l gondoskodni, koteles tovSbbS biaositani a minosit6si okirat

Kozszolg1liat6si Szerz6d6s hat5lya alatti folyamatos megl6t6t a hullad6kgazd6lkod5si kozszolg6ltat6si

tev6kenysdg minosit6s6rol sz6l6 2013. 6vi CXXV. torv6ny el6irSsainak megfeleloen.



(11) A Kozszolg6ltat6 koteles a hullad6kgazd6lkodSsi kozszolg|ltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges
mennyis6gri 6s minosdgri j5rmtivet, gdpet, eszkozt, berendez6st biztositani, koteles tovhbb6, a
sztiks6ges letszhmfi 6 s k6pzetts6 gri szakembert alkalmazn i.

(12) A Klzszolgiitato elvegzi a kozszolgfitatSs folyamatos, bizonsrigos, Kozszolg6ltat6si
Szerzoddsben 6s a jogszab6lyokban meghatSrozottak szerinti ell|thsfthoz sziiks6ges fejleszt6seket 6s
karbantart6sokat.

(13) A Ktizszolg5ltato a jogszab6lyban meghatirozottak szerint koteles folyamatosan eleget tenni a
kozszolg|ltatSssal kapcsolatos nyilvSntart6si 6s adatszolgSltat6si kotelezetts6gdnek, koteles tovilbbh az
ehhez szi.iks6ges felt6telek bidositSsSr6l gondoskodni.

(14) A Kozszolgrlltat6 gondoskodik a kozszolghltatSs dijainak beszed6s6r6l 6s a kintl6vos6gek
kezel6s6rol. A be nem fizetetl dijak ad6k m6dj6ra tort6nS behajt6s6r6l a Ht. rendelkez6seivel
iisszhangban a Nemzeti Ad6-6s V6mhivatalon (tov5bbiakban: NAV) keresztiil gondoskodik.

(15) A Kozszolg6ltat6 a hullad6k gyrijt6se, sziilitbsa, kezeldse sordn a kozszolgiitat6
hullad6kgazd6lkod5si tev6kenys6g6rol 6s a hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltat6s v6gz6s6nek
felt6teleirol sz6lo 43812012. (XII.29.) Korm.rendelet el6irSsait koteles alkalmazni.

(16) A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgl,Itatis vegzesdnek felt6teleir6l sz6l6 38512014. (Xil.
31.) Korm. rendelet 7.$ (1a) bekezd6s a) pontj6ban irt 80 literes rirm6rt6kri gyiijt6ed6nyhez
kapcsol6d6 jogosults6got a Kozszolg6ltat6 - a Korm. rendelet 7.$ (2) bekezd6s6ben irtakra
tekintettel - akkor biztositja, ha a lak6ingatlant dletvitelszenien k6t term6szetes szem6ly
hasznilja.

(17) A hullad6kgazd6lkoddsi kozszolgfitat6s vegzesdnek felt6teleir6l szol6 385/2014. (Xil.
31.) Korm. rendelet 7.$ (1a) bekezdds b.) pontjdban irt jogosults6g igazollstraa feltdteleknek
megfelelo ingatlanhaszni,lo reszere a telepi.ildsi <jnkormilnyzat - a lakcfmnyilv6ntartrls adatai
alapjfin - azingatlanhasznii6 k6relm6re igazol6st ad ki.

6.S

(l) A KozszolgSltato az ingatlanhasznrll6k hullad6kgazdrilkodSsi krjzszolg5ltat6ssal kapcsolatos
bejelent6seinek int6z6se, panaszainak kivizsg6l6sa, orvosl6sa 6s a kozszolgilltat6ssal kapcsolatos
6ltal6nos tfqekoztatilsnyrijtSs biztositSsa 6rdek6ben Salg6tarj6n v5rosban tigyf6lszolg6latot mrikodtet.

(2) A Kozszolgilltato az tigyfelszolg6lat keret6ben a fogyaszt6v6delemrSl s2616 1997. evi CLY.
torvdnyben me ghathr ozottakon tf I men5en :

a.) az OHU 6ltal kiSllitott minosit6 okiratot,
b. ) az alkalmazott hul lad6kgazdSlkod6si kozszo I g illtat/si dij akat,
c.) a krizszolgriltatSsi teriiletre vonatkoz6 adatokat,
d. ) a kozszo I g6.ltat6i hu llad6kgazdrilkod6s i tervet,
e.) a lomtalanit6ssal kapcsolatos adatokat, inform6ci6kat,
azij.gyfelszolgiiatfin 6s honlapj6n mindenki szilmira ingyenesen hozz6f6rhetov6 teszi.

(3) A Kiizszolgiiltat6 az i.igyfelszolg6lata keret6ben a panaszok fogadr{srit az alilbbi m6dokon
biztositja:
a.) telefonon,
b.) elektronikus levdl ritirin,
c.) postai levdl ritj6n,
d.) szem6lyesen.



(4) A Kozszolgilltato az ingatlanhaszn6l6k tilekortatSsa 6rdek6ben honlapjin k6zzeteszi az
al5bbiakat:
a. ) a Kozszolg|ltato bemutat6sa, h u I lad6kgazd6lkod6s i tevdkenys6 ge,

b.) kozdrdeki adatai,

c.) a kozszolgi,ltaths dijai,
d. ) panaszkeze16s, tigyfdlszol 96lat el6rhetosdgei,

e. ) Kozszol giiltatilsi Szerzod6se,

f.)a kozszolgilltato hulladdkgazd6lkod6si tev6kenysdg6r6l 6s a hullad6kgazd6lkodSsi kozszolg6ltat6s
vdgz6s6nek feltdteleir6l szol6 43812012. (X.11.29.) Korm.rendelet 5.$ ( I ) bekezdds6ben foglaltak.

4. A Tfrsukis 6s az Onkormdnyzat hullad6kgazddlkodisi
kiizszolgf ltatissal kapcsolatos feladatai

7.S

(l) A Trirsul6s a telepiil6s kozigazgatitsi teriilet6n a Tiirsulils T6rsul6si Meg6llapod6sdban, a

Kdzszolg|ltathsi Szerzod6sben, valamint a vonatkoz6 jogszab6lyokban foglaltaknak megfeleloen

v hulladdkgazd6lkod6si kiSzszolg|ltathst szervez 6s tart fenn.

Az Onkorminyzat 6ltal a T5rsul6sra ittruhizott feladat- 6s hat6skrjrok alapj6n a T6rsulSs feladatht
kepezi:

a.) a,,Kelet-N6gr5d T6rsdgi Hullad6kgazd6lkod6si Rendszer fejleszt6se" cimti, KEOP-7.1.1.1109-Il-
2011-0001 6s KEOP-l .l-llzF/09-11-2013-0003. azonosit6szitmlf pLlydzat (tov6bbiakban: KEOP
piiyinat) keret6ben megval6sul6 telepi.il6si hullad6k 6rtalmatlanitSsSt szolgril6 l6tesitm6ny l6tesit6se,

fej lesztdse ds mrikodtet6se,

b.) begyiijtohelyek (hulladdkgytijto udvarok, ritrak66llom6sok, gyrijt6pontok), elokezel6 6s hasznosit6
(v6logat6, komposzt6l6 stb.) telepek l6tesit6se 6s mrik<jdtetdse a teleptileskozigazgat6si teri.ilet6n,

c.) a telepiiles kozigazgatrisi teri.ilet6n a telepiil6si hullad6k elkiilonitett gyrijt6s6nek, sz5,llititsinak
megszervez6se,

d.) az ingatlanhaszn|lo 6ltal a kozszolgSltat6 sz|llitoeszkozehez rendszeresitett gytijt6eddnyben

eyiiitott telepiildsi hullad6k ingatlanhasznSl6t6l tdrt6n6 <isszegyiijt6se 6s elsz6llitasa - ide6rfve a\/ 
iaiurtatiu" klpzodo zoldhullad6k, a vegyes hullad6k, illetve ai elkiil6nitetten gytijtott hulladdk

osszegytijt6s6t 6s elszSllit6s6t is,

e.) a lomtalanitiis kor6be tartoz6 lomhullad6k ingatlanhaszn6l6t6l tort6no <isszegytijt6se, 6tv6tele 6s

elsz6llit6sa,

f.) a kozszolg6ltat6 6ltal iizemeltetefi hulladdkgytijto ponton, hullad6kgyiijto udvaron gytijtott, vagy

6tv6teli helyen Stvett hullad6k osszegyiijt6se 6s elsz5'llitilsa,

g.) az elharyott, illetve ellendrizetlen koriilm6nyek ktizdtt elhelyezett hullad6k <isszegytijt6se,

elszilllitilsa 6s keze I 6 se.

h.) a hulladdkgazd5lkod6si kozszolgiitatls kor6be tartoz6 hullad6k kezel6se,

i.) a hullad6kgazd6lkodSsi kozszolg6ltat6ssal 6rintett hullad6kgazd5lkodSsi l6tesitmdny iizemeltet6se,

ide6rwe a KEOP pillyhzatkeret6ben megval6sul6 valamennyi l6tesitm6nyt is,



j.) a hullad6kgazd6lkodSsi kozszolgSltat6s vdgzlsere a jogszabiilyoknak megfelelo kozszolgiitato
kiv iilasztilsa/ kij e I o I 6 s e,

k.)a kiv6lasztott/kijelolt kozszolgSltat6val a jogszab6lyok rendelkez6seinek megfelelo
hullad6kgazdSlkod6si kozszolgSltatilsi szerzodes megk<itdse az Onkorm6nyzat javbra.

(2) Az Onkorminyzat a jogszabS'lyok keretei kozott, valamint a T6rsuliis (l) bekezd6sben

meghathrozott feladat6ra tekintettel megalkotja a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgrlltatris helyi
szabillyaira vonatkoz6 onkorm6nyzati rendeletet.

5. Az ingatlanhasznfl6 kiitelezetts6gei

8.$

(1\ Az ingatlanhaszn6l6 koteles az ingatlanon keletkezo vagy birtok6ba keriilt telepiil6si hullad6kot a
jogszabSlyokban meghathrozott m6don vagy helyen gyrijteni, tovrlbb6 art aKozszolg6ltat6nak ifiadni.
Ezen kcjte le zettsd g telj e s ft6se sor 6n az ingatlanhasznril6 kote I es :

a.) a Ht. Rendelkez6seinek megfelel6en a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s ellet6s6hoz sziiksdges
fe ltdte leket a Kozszol girltato szirmfira b i zto s f tan i,

b.) az ingatlan teriilet6n kdpzodo telepi.ildsi hullad6kot gyiijteni, azt aKozszolg6ltat6nak ifiadni 6s az
ingatlanon keletkez6 telepill6si hullad6k kezel6s6re a TSrsul5s fital szewezett kozszolgfitatilst ig6nybe
venni; jelen pontban foglalt k<jtelezetts6g a gazdSlkod6 szervezet ingatlanhasznfllo tekintet6ben a
hintartilsihoz hasonl6 vegyes hulladdk tekintet6ben 6ll fenn,

c.) a kozszolgriltatSsi dijat kiegyenliteni.

(2) A term6szetes szem6ly ingatlanhaszn|,lo a telepiil6si hulladdk rlszetkepezo elkiilonitetten gyrijtott
hullad6k Kozszolgiitat6nak valo iftadhsitr6l a Ht. 39.$ (2) bekezd6se szerint is gondoskodhat.

(3) A gazdhlkod6 szervezetingatlanhaszn6l6 ahilztarthsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetkdpezo
elkiilonftetten gytijtott hullad6k kezel6sdrol a Ht. 39.$ (3) bekezd6se szerint gondoskodik.

(4) Az ingatlanhaszniio koteles a Kozszolgriltat6nak bejelenteni, ha a tulajdonosv6ltozils vagy
egy6b ok foly6n a kozszolgSltatSs igdnybevdtel6re kritelezett6 v6lik.

(5) A ki)zszolgilltat6s ig6nybev6tel6re kotelezett ingatlanhaszn|l6 akozszolgiiltat6sb6l nem vonhatja
ki mag6t an:a val6 hivatkozilssal, hogy a szolgiltat6st a hullad6ktermel6s hi6ny5ban nem, illetve csak
r6szben veszi ig6nybe.

(6) Az ingatlanhasznSl6 egy6b k<jtelezetts6gei tekintet6ben a Ht. 6s v6grehajt5si rendeletei in{nyad6k.

6. A hullad6kgazddlkodfsi kiizszolgriltatis helyi ellitdsinak rendje

e.$

( 1) A hullad6k begyrijt6s6nek, elsz6llit6s6nak rendj6t az 1 . mell6klet tartalmazza.

(2) Akozszolg6ltat6s kor6ben azingatlanhasznSlo 6s a Kozszolgl,ltato kcizotti jogviszonlt a telepi.il6si
hulladdk kezel6s6re vonatkoz6 kozszolg|ltat6s eset6ben - a (3) bekezd6sben foglaltak kiv6tel6vel - az



a teny hozza l6tre, hogy a Kozszolgirltato az ingatlanhaszniio szirmira a kozszolg6ltat6st felaj6nlja,
i I I etve a kozszol gir ltatris te lj e s f td s6re rend e lkez6sre 5l l.

Q) Ahnztartrlsihoz hasonl6 (vegyes) hulladdkra vonatkoz6 kozszolglltatSst ig6nybe vev6 gazd6lkod6
szervezet esetdben a kozszolgSltat6si jogviszony az erre vonatkoz6 ir6sba foglalt szerz6d6s

megkot6s6vel jon l6tre.

(4) AkozszolgdltatSsijogviszony l6trejdtt6rol, valamint akozszolghltatris teljesitds6nek felt6teleirol a
Kozszol gillt at6 az i n gatlanhaszn6l6t f rSsban koteles 6rtesiteni.

Az 6rtesft6sben meg kelljel6lni:
a. a kozszolg6ltat6s i g6nybev6te I 6nek kezdo napj 6t,

b. a teljesitds hely6t,
c. azingatlanhaszn6l6 rendelkez6s6re bocs6tott gyiijtSeddnyt rirtartalom 6s darabsziim szerint,

d. az iirit6si gyakoris6got 6s az tirft6s idej6t napok szerint,

e. az ingatlanhasznrll6 riltal meghathrozotl, az ingatlanon el6rellthat6lag keletkezS hulladdk

mennyis6g6t, amelyre akozszolgirltatrlst azingatlanhasznill6 ig6nybe veszi.

f. a gyrijtoed6nyek haszniiatflnak jogcim6t 6s m6djrlt,

\z g. akozszolg6ltatrlsi dijat 6s alkalmazbsitnak felt6teleit,
h.a kozszolg|ltatils m6rtdk6t meghalad6, az ingatlanhasznii6 ig6nyei szerinti esetleges

tobbletszolgSltatrist 6s annak dij5t,
i. a kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6nek m6dj6t,
j. a szerzo d6 s m 6do s it6s6nak, fe I mon d6sSnak felt6teleit,
k. az ir 6ny ad6 j o g s zab6 | yok m e gh at6r o zits irt.

(5) A kozszolg6ltat6si jogviszony l6trejdtt6r6l sz6l6 6rtesit6s mint5j6t jelen rendelet 2. mell6klete
tartalmazza.

(6) A kozszolgdltat5s tirgyfhan kdtott szerzod6s tartalmi elemei megegyeznek a (a) bekezd6sben

foglalt 6rtes it6s tartalm6val.

(7) A hullad6kgazd5lkod6si kcizszolg6ltat6s felt6teleiben bek6vetkezett v6ltoz6sokr6l a KozszolgSltat6

az ingatlanhaszniil6t - av[,ltozirs bek<jvetkezte elott - ir6sban drtesiteni kdteles.

7. A hullad6k gyiijt6s6re 6s elsz6llitis6ra val6 itadisra szolg6l6

Gyiijt6ed6nyek rendelkez6sre bocs6tisival kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

10.$

(l)Az ingatlanhasznitl6 a telepiildsi hullad6k gyiijt6s6re, illewe elsz6llitSs6ra a Kdzszolgrlltat6

sz6llit6eszkozehezrendszeresitett gyrijt6eddnyt - iidtilo eset6n gyiijtozs6kot - koteles ig6nybe venni.

(2) Az ig6nybeveendo gytijt6eddnyek tipusait, illetve a gytijtoed6nyekben elhelyezheto teleptil6si

szil6rd hullad6kok maxim6lis srily6t az 5.$ (3) bekezddstartalmazza.

(3) Belteriileten - a hhztartfusi es a hitnartSsihoz hasonl6 hullad6kok gyijtdsehez rendszeresitett

gytijtoed6nyek mdret6nek ds szSm6nak meghat6rozSsakor - heti egyszeri tirit6st felt6telezve - kdt iirit6s

korotti idoszakra ingatlanonkdnt legkevesebb 120 I hullad6k mennyis6get kell firyelembe venni.

Hdtv{gi hhzak ingatlanok eset6n a gyijtozshkok m6ret6nek 6s sz6m6nak meghatirozhsakor -hetente
egy tirit6st felt6telezve - ingatlanonk6nt legkevesebb 5,5 l/nap hullad6kmennyis6get kell figyelembe

venni. A gyiijtozs6k a Kozszol g6ltat6 6ltal rendszeresfteff, 80 l-es tirtartalmir.



(4) Ha az ingatlanhasznill6 a Kcizszolg6ltat6 fel6 a val6s:ignak meg nem felelo mennyisdget vagy
adatot kozol, ds ennek folyt6n az ifiadisra kertilo hullad6k mennyis6ge rendszeresen meghaladja az

6tvett gyrijtoed6nyek rirtartalmSt, aKozszolgftltat6 - azingatlanhaszniilo megkeres6sdvel egyidejiileg

- jogosult a t6nyleges mennyisdgii hullad6knak megfelel6 rirtartalm[r eddnyre cser6lni az eredeti
gyrijtoeddnyt, illetve jogosult megemelni az iirit6si gyakorisrlgot vagy a gyiijtdsre rltadott
gyrij toed6nyek sziim6t.

(5) Az ingatlanhaszn6l6 koteles ir6sban, h6rom nappal korilbban bejelenteni a Kozszolgirltat6nak, ha
az ingatlanon az addig szok6sos hullad6kmennyis6get jelentosen meghalad6 mennyis6gri hullad6k
keletkez6se viirhat6. A bejelent6s alapj6n aK6zszolgfrltat6 koteles azingatlanhasznii6 6ltal megjelolt
id6pontra vagy idotartamra a hullad6k adott mennyis6g6nek megfelelo gyrijtds6hez, illetve
elsz6llit6s6hoz alkalmas nagyobb iirtartalmri, vagy tov6bbi gyrijtoed6nyt, illetve a hullad6k gytijtds6re
alkafmas mianyagzsirkot az ingatlanhaszn6l6 rendelkez6s6re bocs6tani, 6s a tcjbbletszolg6ltatrist
teljesiteni.

(6) Ha az ingatlanon keletkezo hulladdk mennyis6ge nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg
az ifiadott gyiijtoed6nyek rirtartalm6t, 6s az ingatlanhaszn6l6 elmulasztja a (5) bekezddsben frt
bejelent6si kotelezetts6g6t, a Kozszolgiitato jogosult az igy 6tadoI1, illetoleg a gyiijtoed6nyzet mell6
kirakott hullad6k elsziilititsira. A tobbletszolg5ltatrls t6ny6rol 6s az ennek megfelelo dij
alkalmazisirr6la Kozszolg6ltat6 azingatlanhasznhlot egyidejrileg 6rtesiteni koteles.

8. A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszillitisra val6 ftadfsra szolgil6 gyiijt6ed6nyek elhelyez6s6vel,
hasznilatrival 6s kezel6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek

11.S

(l) Az ingatlanhaszniio a gyiijt6ed6nyeket az ingatlan teriiletdn beltil koteles elhelyezni. Gytijtoed6ny
koztertleten tart6san csak koAeri.ilet-hasznillati enged6ly birtok6ban helyezheto el.

(2) Az ingatlanhasznril6 koteles a gytijtSed6nyeket a hullad6k elsz6llftrisa c6ljib6l a Kozszolg6ltat6
Sltal megjelolt idopontban, a kcizteriileten, a begyiijt6st vegzo g6pj6rmiivel megkrizelitheto 6s tirftdsre
alkalmas helyen elhelyezni.
A gyiijtoed6nyt legfeljebb a sz6llft6si napot megelozd napon, l8 6r6t6l lehet kihelyezni a kozteriiletre,
kiv6ve az (1) bekezd6s m6sodik mondat6ban megjelolt esetet.

(3) A hullad6k elszrillft6sa c6lj6b6l kihelyezett gy'rijt6ed6nyek fedel6nek - a kozteriilet szennyezds6nek
elkertildse 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hulladdkot a gyrijt6eddnyben irgy kell
elhelyezni, hogy az az ed6,ny mozgat6sakor 6s iirft6sekor ne sz6r6djon, valamint a g6pi iiritdst ne
akad6,lyozza.

A kihelyezett gyiijt6ed6ny nem akadiiyozhatja a j6rri";rld ds gyalogos forgalmat 6s elhelyezdse
egy6bk6nt sem j6rhat baleset vagy k6rokozas veszelyenek el6iddzds6vel.

12.$

(1) Az ingatlanhaszn6l6 koteles gondoskodni a gyrijt6ed6nyek tisztin tarthshrol, fertotlenit6s6rol,
rendeltet6sszerii hasznitlatirol, valamint kornyezettik fisrtin tart6s6r6l. E kdtelezetts6g al6l kiv6telt
k6peznek a koztertileten tart6san elhelyezett 770, | 100, , 5000 literes gytijtoeddnyek, melyek tisztitris6t
6s fertotlenitds6t legallbb kdthavonta, itletoleg sztiks6g szerint nagyobb gyakorisriggal a
Kcizszol g5lt ato v egzi.
Fertotfenit6sre csak a kiilon jogszabiilyban meghatilrozott 6s engedelyezett szerek haszn6lhat6k.

(2) A klrter[letre szabiiyszerien kihelyezett gyr.ijtSeddnyek iirit6se sorSn esetlegesen keletkezett
szenny ezod5s takarf tiis:ir6 | a Kozszo I gSltat6 kdte le s gondo skodn i.



13.S

(1) Ha a gyiijtSed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely azedenyben osszetrimorodritt
vagy befagyott, illetve az ed6nyben l6vo hullad6kot irgy <isszepr6selt6k, hogy emiatt azedenyt tiriteni
nem lehet, az ingatlanhaszn|l6 a KozszolgSltat6 felhiv6s6ra koteles az ed6nyt ilrithetov6, illetve
haszniihatovS tenni. Krjteles tov5bbS az igy okozott esetleges k6rt megf6riteni.

(2) Tilos a gyrijtoed6nybe a hullad6kgazdSlkoddsi kozszolg6ltat6s kor6be nem tartoz6 hullad6kot,
valamint olyan hulladdkot elhelyezni, amely veszllyeztetheti a gyiijt6st, firit6st vegzo szemdlyek vagy
m5s szem6lyek 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6gdt.

9. A lomtalanitfs al6 tartoz6 telepiil6si hullad6kra vonatkoz6
ktiliin rendelkez6sek

14.$

(1)A lomhullad6kot az ingatlanhaszn6l6 a Krizszolg|ltat6 iital el6zetesen megjelolt idopontban
helyezheti ki elszSllit6s c6lj6b6l arra a helyre, amelyet aKozszolg|ltat6 elozetesen megielolt.

(2) Az elsz6llitand6 lomhullad6kot rigy kell elhelyezni a kozteriileten, hogy az a jirmi 6s gyalogos

forgalmat ne akad6lyozza, a zoldteriileteket 6s a nov6nyzetet ne k6rositsa, illetve ne j6rjon baleset

vagy k6roko zhs v eszely 6nek el5id6z6s6vel.

10. Elhagyott hullad6k

ls.s

(1) Az ingatlanon ellen6rizetlen k<jriilmdnyek kozott elhelyezett vagy elhagyott hulladdk Ht. 31.$-a

szerinti elsz6llit6s6nak 6s kezel6s6nek kotelezetts6ge a hullad6k tulajdonos6t vagy kor6bbi birtokos6t
terheli.

(2) A kcizteriileten elhagyott , illetve ellenorizetlen k<irtilm6nyek kozott elhelyezett hullad6k

elszilllithsfir6l 6s kezel6s6r6l a Ht.6l.$ (4) bekezd6s6ben meghathrozoll esetben az Onkormflnyzat
gondoskodik.

(3) Ha az a szemdly, aki a hullad6kot az ingatlan teriilet6n vagy a koztertileten elhagyta vagy
jogellenesen elhelyezte, azonosithat6v5 v6lik, a Ht. rendelkez6sei szerint kell elj6rni.

1 1. A hullad6kgazdilkoddsi kiizszolgfltatdsi dij

16.$

(1) A hullad6kgazdrilkodSsi kdzszolg|ltatSsi dijat a Ht.-ben meghat|rozottak szerint a miniszter

rendeletben 6llapida meg.

(2) A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dij osszeg6t az ingatlanhasznSl6 a KdzszolgSltat6nak

frzetimeg.
(3) A hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltat6si dij megfizetds6re az az ingatlanhaszn6l6 koteles, aki a

jogszab6lyok szerint a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg|ltatSs ig6nybev6tel6re kdteles.



(Q Az ingatlanhaszn6l6k a lak6sszovetkezet, garazsszovetkezet, tfrsashin kiv6tel6vel
hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgfitatdsi dijat a Kozszolgiitato reszlre - a teljesitett kozszolgrlltatds

alapj 5n, szhmla e I len6ben -n e gyed6vente fi zetnek.

(5) A kozszolgSltat6s dijitt szitmla ellen6ben athrgyidoszak utols6 napj6ig kell kiegyenliteni.

(6) Nem tagadhatja meg a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg|ltatSsi dij megfizetds6t az, aki a telepiil6si
hullad6kgazd6lkod6si krizszol96ltat5s ig6nybev6tel6vel kapcsolatos kotelezetts6geit nem teljesiti,
feltdve, hogy a Kozszolg6ltato szhmfira a kozszolg6ltat6st felaj6nlja, illetve a kozszolg|ltatils
teljesit6s6re vonatkoz6 rendelkezdsre 6ll.

(7) Az a lak6ingatlan tulajdonos, aki legalSbb 60 napig megszakitSs n6lkiil nem tart6zkodik az

ingatlanSn, 6s az ingatlant miis nem hasznSlja, a t6voll6t idej6re legfeljebb 90 napig mentesiil a

kozszolg6ltat6s dija al6l. A v6rhat6 tSvoll6t id6tartam6t a t6voll6t megkezd6s6t megelozo 30 nappal a

Kozszolg5ltat6 fel6 frSsban kell bejelenteni. A t6voll6t t6ny6t hitelt 6rdemloen igazolni kell. Az
igazolils elmarad6sa eset6n a Kozszolgfrltat6 az engeddlyezett idotartamra kiszirmlitzza a szolgirltat6si
dijat.

(8) A hullad6kgazdSlkod6si kozszolgSltaths igdnybev6tellertaz ingatlanhasznSl6t terhelo dijh6hal6k 6s

az azzal osszefiiggdsben megSllapitott kdsedelmi kamat, valamint a behajtas egydb kolts6gei ad6k
m6dj6ra behajthat6 konartozhsnak minosiilnek, melynek behajt6s6r6l a Kozszolg|ltat6 a Ht.
rendelkezdseinek megfeleloen a NAV ritj6n gondoskodik.

12. A hullad6kgazdflkodfsi kiizszolgiltat6s
telj esit6s6nek sziineteltet6se, korldtozisa

17.$

A hulladdkgazd6lkod5si kozszolgSltat6s teljesit6se a Ht. ds vdgrehajt6si rendeleteiben foglaltak szerint
szilneteltetheto 6s korlit ozhat6.

III. fejezet

2616 rendelkez6sek

18.$

l. Jelen rendelet 20l6.januar 1. napj6n l6p hat6lyba.
2. Ezzel egyidejrileg hatillyit veszti Cserhi$szentivin Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testliletdnek a
teleptil6si hulladdkkal kapcsolatos hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgiitatasokr6l sz6l6 7/2013.(X1I.20.)
rendelete.

Cserhtltszentiv6n, 2015. december I 8.

Cs6r6 Istv6n I
polg6rmester

dr. Tvrza Csaba J6zsef

iegyzi|



1. mell6klet a
| 1 I 20 1 5 . (XII. I 8. ) onkorm Lny zati rendelethez

\./

A hullad6ksz{lliths rendje 6s tertileti hatirai

A hullad6ksziilitils gyiijt5ed6nyenkdnti 6s gyakoris5g szerinti meghathrozisa

l. Lak6ineatlanok eset6n
1.1

a) 60 literes ed6ny, 1 8 kg
b) 80 literes edeny,24kg
c) 120 literes ed6ny, 36 kg
d) 240 literes edeny, 72 kg
e) TT0literes ed6ny, 225 kg
0 I .100 literes ed6ny, 330 kg
g) 5.000 literes ed6ny, 5000 kg."

2. heti 1x wakorisigsal:
irt megnevez6se
Baross kciz
B6ke utca
Dob6 utca
Hunyadi utca
Kossuth utca
R6k6czi utca
Szabads5g utca
Sziget koz
Vorosmarly utca

3. H6tv6ei h{zas 6s iidiil6 ineatlanok eset6n
80 literes gyiijt6zs6k alkalmazisival tiirt6nd hullad6kszillitis
alkalomszenien

4. Ew6b telepiil6si szilird hullad6k eset6n
A szolgiltat6val kiitiitt kiiliin megillapodis szerint.



2.melldklet a
I I / 20 I 5 . (XII. 1 8. ) onkorm6ny zati r endelethez

Ertesit6s

Lakdstulai donosok rdszere

N6v:
Cim: .

Ertesitjiik Tisztelt Cfmet, hogy . ........ 1112015. (XII.18.) onkorminyzati
rendelete alapjhn a telepiil6si hullad6k osszegyrijt6s6t, elszSllitris6t 6s 5rtalommentes elhelyez6sdt
biztosit6 kozszolgiitat6s ig6nybev6tele kotelezo. AhiL^artSsi hullad6kkal kapcsolatos kcizszolg6ltatrist
az 6n szitm6ra cdgtink, a VGU Kft. mint szolgSltat6 az alihbi felt6telek szerint nyrijtja.

1. A megjelolt kdzszolg|ltatSst a szolg6ltat6 .. .. napj6t6l folyamatosan
biztositja.

2. A szolgSltatSs teljesit6s6nek helye:

3. A keletkez6 hullad6k gyrijt6s6re 6s 6tmeneti throlilsfura szolg6ltat6 az alihbi tipusti ds

darabsz6mri gyiij toed6nyt biztositj a:

Tipus Azonosit6 Darabsziim

4.

5.

A gytijt6ed6ny iirit6si gyakorisSga: ............ alkalom/h6t, i.irit6si

Az ingatlanon elorelSth atolagkeletkezo hullad6k mennyis6ge (Or.

nap: H, K, SZ, CS, P

szerint min. 120 l/h6t)

\-

6.

7.

9.

A kozszolgliltatfusi dij m6rt6k6t dvente miniszteri rendelet hatfurozza meg, melynek m6rtdke
20 I 5. 6vre vonatkoz6an:

Urit6si dij: ... Ft/h6
Afa:................................................ ........ Ft/h6
Osszesen:. Ft/h6

A dijat szhmla alapjhn a tttrgynegyed6v utols6 napj6ig kell ritutal5ssal, vagy a szhmlixal
egyidej iileg megkiildott csekken teljesiteni.

Az drtesitdsben meghatfurozott mennyis6get meghalad6 tobbletszolg6ltatSs dij6nak m6rt6ke

megegyezik a kozszolgilltates dij6nak m6rt6k6ve1, azonban a szolgilltatSs nyrijtSsSt ktivetoen
kiilon kertil kiszfimlinhsr a.

A kozszolg6ltat6s teljesit6s6re vonatkoz6an a2012.6vi CLXXXV. ttirv6ny 6s a ...12013. (....)
dnkormilnyzati rendelet rendelkezds ei az irinyadoak

VGU Kft.

8.

20r......................


