Cserhitszentivdn Kiizs6g On korm6nyzat K6pvisel6-testii let6nek
7 12013. (XII.20.) iinkorm6nyzati rendelete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazd:llkoddsi kiizszo196ltatrls16l
Cserh6tszentiv6n Kdpviselo+estiilete a hulladdkr6l szolo 2012. dvi CLXXXV. torvdny (a
tov6bbiakban: Ht.) 35.$ ds 88.$ (4) bekezddsdben kapott felhatalmazis alapj6n, a Magyarorszdg
helyi dnkormSnyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tcirvdny 13.$ (l) bekezddsdben foglalt
f-eladatkcireben eljdrva a kdvetkez6ket rendeli el:

I. fejezet
Altal6nos rendelkez6sek

l. A rendelet hat6lya,

6rtelmez6 rendelkez6sek

1.$

(l)

A

Cserh6tszentivdn K<izsdg Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: OnkormhnyzaL), mint alapit6

tag r6szv6teldvel mtikod6 Kelet-N6gr6d Tdrsdgi Hulladdkgazd6lkod6si T6rsul6s (a
tov6bbiakban: T6rsul6s) Cserh6tszentiv6n (a tov6bbiakban: telepiilds) kozigazgat{si
tertiletdn a Tfrsul6s Trirsul6si Meg6llapodisftban, a Ht. Alapj6n rnegkotott kdzszolg6ltat6si
szerz6ddsben, valamint a vonatkoz6 jogszab6lyokban foglaltaknak megfeleloen
hu

II

addkgazd6l kod6si kozszol giitat6st szervez ds tart fenn.

(2) A telepiildsi

hulladdkkal kapcsolatos hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiiltaths
kozigazgatftsi teri.ilet6re terj ed ki.

a

telepi.ilds

(3) A telepii16 s klzigazgat6si

teriiletdn a telepi.ildsi hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6s
illet6leg kdtelezett kozszol96ltat6 a T6rsul6ssal kotott

,\-

teljesites6re jogosult,
Kdzszol96ltat6si
trui tadetgazOaif<oaasi k6zszol96ltat6si szerzodes (tov6bbiakban:
V6rosiizemeltetdsi
ds
Szerz6d6s) alapj[n a vGU Salg6tarjdni Hulladdkgazd6lkod6si
Nonprofit roiiatott Felel6ssdgri T6rsas6g (a tov6bbiakban: Kozszolg6ltat6)' A
szerz6d6sek' valamint
Kozszolg6ltato a kdzpontijogszab6lyok, a jelen szakaszban megielolt

jelen rendelet alapj6n l6da el feladatait'

2.$
rendeletei szerint drtend6k'
Jelen rendeletben hasznalt fogalmak a Ht. ds vdgrehajt6si

2. Adatkezel6s

3.$

(l)

termdszetes szemdly ds a gazd6lkod6 szervezet ingatlanhaszniiok adatszolgiiltat6si
k<jtelezettsdgeiket a Ht. szerint teljesftik. Az Onkormilnyzat szemdlyes adatok kcitetez6
adatkezel6set rendeli el a termdszetes szemdly ingatlanh aszntio vonatkoz6s6ban.

(2)

Az 6nkorm inyzat a szemdlyes adatok kezelds6re a Kozszol96ltat6t jogositja fel.

(3)

Az Onkorm ilnyzat a Kozszolg6ltat6 fele szemdlyes adatok ltaddsdra koteles.

(4)

A

A

hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st ig6nybevevo termdszetes szemdly

ingatfanhaszn6l6 kcjtelezettsdge a Ht. 38.$ (3) bekezddsben meghatilrozott szemdlyes adatok

bejelentdse a Kozszolgtitatohoz, a kozszolg6ltatds ig6nybeveteldt kclvet6
valamint a Kdzszolg6ltat6 felhiv6s6ra.

A

l5

napon beliil,

termdszetes szemdly ingatlanhaszniil6 szem6lyes adatainak viitoz|sdt
l5 napon beliil kdteles a Kozszolg6ltat6nak bejelenteni.

a

tdny

bek<ivetkezdsdt6l sz6mftott

(s)

Az

adatkezelds cdlja a kozszolgdltatilssal osszefiigg6en a termdszetes szemdly
ingatlanhaszn6l6 szemdlydnek megrlllapit|sihoz, a kozszolgLiltatdsi dij behajtrls6hoz

sziiksdges ds arra alkalmas adatbinis l6trehoz6sa ds mtikcidtet6se.
(6)

Az adatkezelds feltdtel ei :
a., az Onkorm6nyzat a K<izszolgilltato reszdre

-

az illtala kdrt szemdlyes adatokat

negyed6vente, dijmentesen adja 6t a szemelyi adat- 6s lakcfmnyilv6ntart6sb6l,
b.,

-

d

Kdzszolg|ltato a szemdlyes adatokat elsodlegesen a termdszetes szemdly
ingatlanhasznSl6 kcitelez6 adatszolgiitatiisa alapjirn ismeri meg, a szemdlyi adat- ds
lakcfmnyilv6ntart6sb6l feladat6nak ell6t6shoz sztiksdges ds hi6nyz6 adatok

beszerz6sere j ogosu lt,

c., a Kozszolg|ltato megteremti az adatkezelds szemdlyi ds t6rgyi feltdteleit, gondoskodik
az adatok biztonsdgSr,6l, meghat6rozza azokat az elj6r6si szab6lyokat, amelyek az adatds titokvdde lmi szabillyok drvdnyre j uttat6srihoz szii ksdgesek.
(7)

A kezelend6 adatok kcire:
a., a kdzszolg6ltatrist igdnybe vev6 termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6 csal6di
ut6neve,
b., lak6helyenek, tartozkod6si ds drtesitdsi helydnek cime.
c., szliletdsi helye, ideje,
d., anyja le6nykori csal6di ds ut6neve.

2

ds

adatokat a Kozszolg6ltato feladat6nak
(8) Az adatok megismerhet6sdge: a nyilv5ntartott
ingatlanhaszn6l6 a szem6ly6re vonatkoz6an
ell6t6sa erdek6ben, a tetm6szetes szem6ly
ismerheti meg.

szem6ly ingatlanhaszn6l6
idotartama: a Kozszolg6l tato a term6szetes
igdnybe
kivdteldvel - a kotelez6 kozszolgfiltatis
szem6lYes adatait - az adatok t6rol6sa
a
annak megsztin6s6ig' dijhStraldk esetdn
v6teldre vonatkoz6 jogviszonY ldtrejOtt6t6l
taftozls fenn6l l6s6i g kezelheti'
ad6 jogszab6tyok rendelkezdsei
Az adatok t6rol6s6nak idltattamftra a sz6mviteli 6s
ir6nyad6k.

(9) Az adatkezel6s

II. Fejezet
A hullad6kgazdSlkod6si kiizszolgriltatfs
R6szletes szabilYai
3.

A hullad6kgazdflkod6si kiizszolgfltatSs tartalma'
a Ktizszolg 6ltat6 kiitelezetts6gei
4.S

ell6t6sdra feljogositott
hullad6k gazd1lkod1si krizszolg iitaths kiterjed a kdzszolgfitatils
gyiijtott telepiildsi
K6zszolg6ltat6 sz6llft6eszk ;zehez rendszeresitett gyiijtoed6nyben .
hulladdkot, valamint
hullad6k - ide6rtve a hdztartfisban kdpz6d6 zdldhulladdkot, vegyes
elktilonitett gytijt6s esetdn az elkilidnftetten gyiijtott hulladdkot - osszegyiijtds6re,
erintett
elszilllitksitra Zs-kezel6sdre, valamint a hutladdkgazdillkodilsi k6zszolg6ltat6ssal

A

hu

II

ad6kgazd6lkod6si ldtesitmdny iizemeltet6sdre'

s.s

(l) A Kozszolg6ltat6

fital

vegzett hullad6kgazdillkodSsi tev6kenysdg a kozponti jogszab6lyok

szerinti hullad6kgazdalkodasi kdzszolgilltatls k6r6be tartozo hulladdkra terjed ki. A
K<izszolg6ltat6 bi-ztosftja a kdzszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes korii ell6t6s6t a telepiil6s
jelen
kozigazgat1si teriilet6n a jogszabftlyoknak, a Kozszolgtiltatisi Szerz6desnek ds a
rendeletnek megfelel6en.

Kozszolg1ltato az ingatlanhasznillSk 6ltal a Kdzszolgiitato sz6llit6eszkdz1hez
rendszeresitett gyrijt6ed6nyben gytijtdtt telepiildsi hullad6kot az ingatlanhaszn|loktol
6sszegyiijti ds elsz6llitja, idedrtve ahSztartlsbankepzodo zoldhultaddk, vegyes hulladdk,
valaminr elkiil6nitett gytijtds esetdn az elkiildnitetten gyiijtott hullad6k <isszegyiijtdsdt

(2) A

6s elsz6llit6sdt is.

(3) A kozszolg6ltat6s kor{ben a szfilitoeszkcizrjkhoz rendszeresitett gyiijt6eddnyek tipusai ds
gyrijt6ed6nyben elhelyezhet6 teleptildsi hulladdk sflya:
a.) l20literes ed6ny 36kg

a

(4)
(5)

A kcizszolgirltatts

ktirdben jelen rendeletben meghat1rozott feltdtelek
eseten alkalmaziisra
keriil6 gyiijt6zsrikok tipusai :
a) 80 literes vGU Kft. Altal rendelkezdsre bocs6jtott
emblemttzott s6rga gyiijt6zs6k

A Kcizszolgilltato a jelen rendelet l. melldkletdben megh atfrozott
gyakorisaggal, rendben,
id6ben 6s alkalomm al v6gzi a feladatok ellitfrstt.

(6) A KozszolgSltat6 k<iteles dvente legal6bb egy alkalommal gondoskodni
a lomtalanft6s
megszervezdsdr6l ds annak sor6n a K6zsznlg6ltat6nak
dladott vagy a kd,ztertiletre
kihelyezett lomhulladdk ritvdteldr6l, osszegyiijtd"sdr6l
6s elsz6llit6srir6l. A tomtalanftiis
meghirdetdsdrril
a Kdzszolg6rtat6 kdteres

(7)

gondortodni.

Amennyiben a Kcizszolgf.ltato hullad6kgyiijt6 pontot, hulladdkgyiijt6
udvarl iizemettet, az ott
gyiijt<;tt vagy az 6tvdteli helyen 6tvett hulladdkot osszegyiijti dsLlsz6llitja.

(8) A Kcizszolgtitato

feladattfi kdpezi a telepiilds kdzteriiletein elhagyott, illetve ellen6rizetlen
korlilmdnyek k<iz6tt elhelyezett hulladdk idedrtve a telepiildstisztas6gi feladatok kor6be
tartoz6 hulladdkot is - elsz6llit6sa ds kezeldse, amennyiben a hulladdk kor6bbi birtokosa
vagy tulajdonosa a Ht.6l $ (4) bekezddsdben meghat6rozott k<jtelezettsdg6nek nem tesz

eleget.

(9) A Kozszolgfitat6 gondoskodik a hulladdkgazd6lkodrlsi kdzszolgftltat6s kor6be tartozo, a (2)(8) bekezddsek szerint osszegyiijtott 6s elsz6llitott telepiildsi hulladdk kezeldsdr6l
(hasznosit6s6r6l ds Srtalmatlanit6s6r6l) a jogszabhlyokban ds a hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6si szerz6ddsben foglaltaknak megfelel6en a Salg6tarj6n Tdrsdgi
Hulladdklerak6 (Salg6tarj6n 0331/5. hrsz.) hulladdkgazd6lkod6si l6tesitmdnyben
(tov6bbiakban : Hulladdklerak6).

(10)

A

Kozszolg6ltat6 k<iteles az Orszitgos Hulladekgazdillkod6si Ugyndksdg (tov6bbiakban:
OHU) 6ltal meghatirozott, a Kozszolg6ltat6si Szerz6d6sben meghatSrozott minosftdsi
osztiiy szerinti kovetelmdnyek biztosft6s6r6l gondoskodni, koteles tov6bb6 biztositani a
minosft6si okirat K6zszolgSltat6si Szerz6d6s hatillya alatti folyamatos megldtdt a
hullad6kgazd6lkodAsi kozszolgiitat6si tev6kenysdg min6sitdsdr6l sz6l6 2013. evi CXXV.
tdrv6ny el6ir6sainak megfelel6en.

Kozszolg6ltat6 k6teles a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgftltatils teljesitds6hez sztiksdges
tov6bb6 a
mennyis6gti 6s min6sdgii j6rmiivet, gdpet, eszkozt, berendezdst biztosftani, kdteles
szi.iks6ges l6tsz6mf 6s kdpzettsdgii szakembert alkalmazni.

(11)

A

(12)

A

Kozszolg6ltat6si
Kozszolg6ltatb elvegzi a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos,
ell6tts6hoz sziiksdges
Szerz6ddsben ds a jigszabillyokban meghat6rozottak szerinti
fej I eszt6seket 6s karbantart6sokat'

(13) A Kcizszolg6ltat6

a jogszab6lyban meghatfirozottak szerint koteles folyamatosan eleget tenni
akozszolgitltat6ssal kapcsolatos nyilv6ntartSsi 6s adatszolg6ltat6si kcjtelezettsdgenek, kdteles
tov6bb6 az ehhez sziiks6ges feltdtelek biztosit6sdr6l gondoskodni.

(14) A

K6,zszolgflltato gondoskodik a kdzszolgiitatds dijainak beszeddsdr6l ds a kintlev6segek
kezeleser6l. A be nem fizetett dijak ad6k m6dj6ra tcjrtdn6 behajt6s6r6l a Ht. rendelkezdseivel
osszhangban a Nemzeti Ad6-ds Viimhivatalon (tov6bbiakban: NAV) kereszti.il gondoskodik.

(I

5) A

Kozszolg6ltat6 a hulladdk gyiijtdse, sz|llitdsa, kezeldse sor6n a kozszolg|ltato
hulladdkgazd6lkod6si tevdkenysdgdr6l 6s a hulladdkgazd6lkod6si kcizszol96ltat6s
vdgzds6nek felt6teleirol szolo 43812012. (X1I.29.) Korm.rendelet elofr6sait kdteles
alkalmazni.
6.$

(l) A Kcizszolg6ltat6

az ingatlanhasznfl6k hulladdkgazddlkod6si kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos
bejelent6seinek intdz6se, panaszainak kivizsg6l6sa, orvosldsa ds a kozszolg6ltat6ssal
kapcsolatos 6ltal6nos thjekoztathsnyrijt6s biztosit6sa 6rdekdben Salg6tarj6n v6rosban
ii gyfd I szo l g |latot miikddtet.

(2)

A Kdzszofg|ltato az igyfelszolgflat keretdben

a fogyaszt6vddelemr6l sz6l6 1997. evi CLY.

tdrvdn yben meghatflr ozottakon tri I m en6en :
a.) az OHU 6ltal ki6llitott min6sft6 okiratot,

.) az alkalmazott h u I l ad dkgazd 6l ko d 6s i kdzszolgiitat6s i d ij akat,
c.) a k<izszolg6ltat6si teri.iletre vonatkoz6 adatokat,
d.) a kdzszolg6ltat6i hullad6kgazd6lkod6si tervet,
e.) a lomtalanit6ssal kapcsolatos adatokat, inform6ci6kat,
az ilgyfelszolg5,lathn ds honlapj6n mindenki szimira ingyenesen hozzhferhet6vd teszi.
b

(3)

A Kcizszolgiiltato az igyfflszolg6lata keretdben a panaszok fogad6s6t az alibbi m6dokon
biztosfda:
a.) telefonon,
b.) elektronikus levdl [d6n,
c.) postai lev6l ritj6n,
d.) szem6lyesen.

(4) A Kozszolg6ltat6 az ingatlanhaszn|lok thjekoztattsa drdek6ben honlapj6n kozzeteszi az
al6bbiakat:
a.) a Klzszo I g6ltat6 bem utat6sa, h u l lad6kgazd6l kod6s i tev6kenysdge,
b.) k<izdrdekii adatai,
c.) a kdzszolg6ltat6s dijai,
d.) panaszkezel6s, ti gyf6l szol 96lat el6rhet6sege i,
e.) Krizszolg6ltat6si Szerz6ddse,

kozszolgiiltat6 hulladdkgazd6lkod6si tevdkenysdgdr6l 6s a hulladdkgazd6lkoddsi
kozszolg6ltatas vegzesdnek feltdteleir6l szolo 43812012. (XlL29.) Korm.rendelet 5.$ (l)
bekezdeseben foslaltak.

f.)a

4.

A Tdrsulis

Onkormhnyzat hullad6kgazd6lkoddsi
kOzszolgr{ltatSssal kapcsolatos feladatai
6s az

7.$

(l) A T6rsul6s a telepi.ilds kozigazgat6si teriiletdn a T6rsul6s T6rsul6si Meg6llapod6s5ban, a
Kdzszolg6ltat6si Szerz6ddsben, valamint a vonatkoz6 jogszabdlyokban foglaltaknak
m

egfe

I

e

I

6en hu I laddkgazd6l kod

5s

i kozszolgtrltat6st szerv ez ds tart fenn.

Az Onkorm finyzaL 6ltal a T6rsul6sra ltruhtnott feladat- 6s hat6skordk alapj6n a T6rsul6s
feladat6t kepezi:

a.) a ,,Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazd6lkoddsi Rendszer fejlesztdse" cimti, KEOP7.t.l.ll}g-n-20n -0001 6s KEOP-1 .1.112F109-11-2013-0003. azonositosz|mf pLlyhzal
(tov6bbiakban: KEOP piiyfuzat) keret6ben megval6su16 telepiildsi hullad6k
6rtalmatlanft6s6t szo19516 ldtesitmdny letesitese, fejlesztdse ds mtikodtetdse,
ds
b.) begyrijt6helyek (hullad6kgyiijto udvarok, 6trak66llomdsok, gytijt6pontok), el6kezel6
hasznosit6 (v6iogat6, komposzt6l6 stb.) telepek ldtesitdse ds miikodtet6se a teleptil6s
kozi gazgattts i te rii letdn,

c.) a teleptil6s k6zigazgat1si teri.iletdn a telepiil6si hullad6k elktilonitett
szilllit|sinak

gytijtdsdnek,

me gszerv ezdse,

zntilo 6ltal a kozszo g tiltato sz|llft6eszkdzdh ez rendszeres itett
dsszegyiijt6se es
gyiijt6ed6nyben gytijtott telepi.ildsi hulladdk ingatlanhaszniiotol tcirt6no
illetve az
hulladdk,
a vegyes
elsz6llit6sa-ide6rtve a hLztartitsban kdpz6do zcjldhullad6k,

d.) az

i

ngatlanhas

I

elkii l6n ftetten gytijt6tt hul laddk osszegyiijt6s6t es

e

I

sz6l I it6s6t is,

tortdno osszegytijtdse,
e.) a lomtalanft6s k6r6be tartozo lomhulladdk ingatlanhaszn6l6t6l
6tvdtele ds elsz6l lit6sa,

hulladdkgyiijt6 ponton, hulladdkgytijt6 udvaron
elsz6ll(t6sa,
gytijtott, vagyitveteli helyen ifivetthulladdk osszegyrijt6se ds

f.) a k6zszolg6ltat6 6ltal iizemeltetett

g.) az

elhelyezett hulladdk
elhagyott, illetve ellen6rizetlen kortilmdnyek kozott

dsszegyiijtdse, elsz6llit6sa ds kezeldse'
tartozo hulladdk kezel6se'
h.) a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s kor6be

i.) a hullad6kgazd6lkod6si krjzszolg6ltat6ssal 6rintett hulladdkgazd6lkod6si l6tesitmdny
iizemeltetdse, idedftve a KEOP pttlyfnat kereteben megval6sul6 valamennyi ldtesitmdnyt
is,

j) a

hulladdkgazd6lkod6si kiizszolg6ltat6s vegzesere
kozszo lg6ltat6 kiv6laszt6sa/kij el<ildse,

a

jogszabftlyoknak megfelelo

k.) a kiv6lasztott/kijelolt kozszolg6ltat6val a jogszabirlyok rendelkezdseinek megfelel6
hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerzodds megkotdse az Onkorm6nyzat javdra.
(2)

Az Onkorminyzat a jogszabhlyok keretei kozd,tt, valamint a T6rsul6s (l) bekezddsben
meghatfuozott feladat6ra tekintettel megalkotja a hulladekgazdSlkod6si kdzszolg6ltat6s
helyi szab6lyaira vonatkoz6 <inkorm6nyzati rendeletet.
5. Az ingatlanhaszndl6 kiitelezetts6gei

8.S

(l)

ingallanhaszniio kdteles az ingatlanon keletkez6 vagy birtok6ba keriilt telep0ldsi
hullad6kot a jogszabttlyokban meghatirozott m6don vagy helyen gytijteni, tov6bb6 azt a

Az

Kozszol g6ltat6 nak 6tadn i .
Ezen kdtele zettseg te lj esf tdse sor 6n az

in

gatlanh aszn6l 6 k<ite

I

es

:

a..) a Ht. Rendelkezdseinek megfelel6en a hulladdkgazdfilkoditsi kdzszolgriltat6s ell{ttsithoz
sz ii k sd ges fe t6te eket a Kriz szo g illtato szSmhr a bizto sitani,
I

I

I

b..) az ingatlan tertilet6n kdpz6d(5 telepiil6si hulladdkot gyiijteni, azt a Kozszolg|ltatonak
6tadni es az ingatlanon keletkez6 telepiil6si hullad6k kezeldsdre a T6rsul6s 6ltal szewezett
kdzszolg6ltat6st igdnybe venni; jelen pontban foglalt kdtelezettsdg a gazdiikod6 szervezet
ingatlanhaszn6l6 tekintetdben ahfntarthsihoz hasonl6 vegyes hullad6k tekintetdben 6ll fenn,
c..) a kozszolgdltat6si dijat kiegyenl iten i.
(2)

A termdszetes szemdly ingatlanhaszn6lo a telepi.ildsi hulladdk reszet kepezo elkiilonftetten
gytijtdtt hullad6k KdzszolgSltat6nak val6 6tad6sSrol a Ht. 39.$ (2) bekezddse szerint is
gondoskodhat.

(3)

A gazd6lkod6

szervezet ingatlanhasznitl6 ahhztartisi hullad6khoz hason16 hulladek reszdt

kepezo elktil<jnitetten gytijtdtt hulladdk kezelds6r6l
gondoskodik.
(4)

a Ht. 39.$ (3) bekezddse

szerint

ingatlanhasznSlo koteles a Krizszolgdltat6nak bejelenteni, ha a tulajdonosv6ltoz6s vagy
egydb ok folyt6n a kozszolgSltat6s i gdnybevdteldre ktjtelezettd v6l ik.

Az

7

(5) A kdzszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re kotelezett ingatlanhaszn6l6 a kozszolg6ltat6sb6l nem
vonhada ki magitt arra val6 hivatkoz6ssal, hogy a szolg6ltat6st a hulladdktermelds
hi6ny6ban nem, illetve csak reszben veszi igenybe.

(6) Az ingatlanhasznti6 egyeb kcitelezetts6gei tekintetdben a Ht. es vdgrehajt6si

rendeletei

ir6nyad6k.

6.

A

hu

l

lad6kgazdri lkodr{si kiizszolgiltatr{s helyi

el

l6t6sinak rendj

e

e.s

(l)

A hullad6k begyiijtds6nek, elsz6llft6s6nak rendj6t az l. melleklettartalmazza.
k6r6ben az ingatlanhaszn6l6 6s a K<izszolg6ltat6 kcjz6tti jogviszonyt a
telepiil6si hulladdk kezel6sdre vonatkoz6 kozszolgitltat6s esetdben - a (3) bekezd6sben
foglaltak kiveteldvel - az a teny hozza letre, hogy a Kozszolg|llato az ingatlanhaszn6l6
szttmiraaklzszolgitltat6st felaj6nlja, illetve akozszolgitltat6s teljesites6re rendelkezdsre 6ll.

(2) A kozszolg6ltat6s

(3) A

hfvtartitsihoz hasonl6 (vegyes) hulladdkra vonatkozo kozszolg6ltat6st igdnybe vev6
gazd6lkod6 szervezet esetdben a kozszolg6ltat6si jogviszony az erre vonatkoz6 ir6sba
foglalt szerzodes megkdt6sdvel jon l6tre.
k6zszolg6ltat6si jogviszony l6trejottdrSl, valamint a k6,zszolg|ltatis teljesit6sdnek
feltdtelei16l aKozszolgtitato az ingatlanhasznitlot ir6sban koteles 6rtesiteni.
Az drtesitdsben meg kelljelolni:
a. a kozszol gilltatis i gdnybevdte I dnek kezd o napj ft,

(4) A

b. a teljes(tds hely6t,
c. az ingatLanhaizn6l6 rendelkez6sdre bocs6tott gyiijt6eddnyt iirtartalom 6s darabszitm
d.
e.

szerint,
az iiritdsi gyakoris6got ds azirites idejdt napok szerint,
hullad6k
az ingatlaniasznirli6ltal meghat arozott, az ingatlanon elorel6that6lag keletkez6
veszi'
r.nnyir6gdt, amelyre akozszolgttltat6st az ingatlanhaszn6lo ig6nybe

hasznillatinak jogcfmdt 6s m6dj6t,
g. u ioirrol g6ltat6s i d ij at es alkalmaz|s6nak fe ltdtel e it,
esetleges
h. a kozszolg6ltat6s mdrtdkdt meghalad6, az ingatlanhaszniio igdnyei szerinti
t<ibbletszolg6ltat6st 6s annak d fj6t,
i. a kozszolg6ltat6si dij megfizetdsenek m6dj6t'
j. a szerz6d|sm6dosit6s6nak, felmond6s6nak feltdteleit,
k. az ir tnyad6 j ogszab6lyok m egh athr ozdsht'

f. a gytijtoed6nyek

(5) A kozszolgaltat6si jogviszony l6trejott6r6l sz6l6 drtesitds mint6j6t jelen rendelet
mel ldklete tartalmazza.

2'

(6) A

kozszolg6ltat6s tdrgydban kotdtt szerzodes tartalmi elemei megegyeznek
bekezddsben foglalt ertesit6s tartalm6val.

a

(4)

(7) A

hulladekgazd6lkod6si kdzszol96ltat6s felteteleiben bek<ivetkezett v6ltoz6sokr6l a
Kdzszolg6ltato az ingatlanhasznill6t - a villtozhs bek<ivetkezte elott - ir6sban 6rtesiteni

kdteles.

7. A hulladdk gyiijt6s6re 6s elszAllit6s6ra val6 itadrisra szolgril6
Gyiijt6ed6nyek rendelkez6sre bocsdtdsival kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

10.$

(l)

Az ingatlanhaszn6l6 a telepiildsi hulladdk gyiijtdsdre, illetve elsz|llithsdra a Kcizszolg6ltat6
sz6lfft6eszkdzehez rendszeresftett gytijt6eddnyt - iidiil6 esetdn gyijtozsfkot - kdteles
ig6nybe venni.

(2) Az i96nybeveend6 gytijt6eddnyek tipusait, illetve a

gyiijt6eddnyekben elhelyezheto
telep0fdsi szil6rd hulladdkok maximillis srily6t az 5.$ (3) bekezddstartalmazza.

(3)

Belterlileten - ahhztartftsi ds a hitztart|sihoz hasonl6 hulladdkok gyiijtdsdhez rendszeresitett
gyiijt6eddnyek mdretdnek 6s szilmfnak meghatiroz6sakor - heti egyszeri iirftdst feltdtelezve
- kdt iir(tds kciz<itti id6szakra ingatlanonkdnt legkevesebb 120 lhulladdk mennyis6get kell
figyelembe venni.
Hdtvdgi hdza ingatlanok esetdn a gyiijtlzsitkok mdretdnek ds szdmfunak meghatilroz6sakor
hetente egy i.iritdst felt6telezve - ingatlanonkdnt legkevesebb 5,5llnap hulladdkmennyisdget
kefl figyelembe venni. A gy{ijt(5zsilk a Kozszolglltato 6ltal rendszeresftett, 80 l-es
iirtartalmri.

(4)

Ha az ingatlanhasznSlo a KdzszolgSltat6 feld a val6siignak meg nem felelo mennyis6get
vagy adatot kciz<jl, ds ennek folyt6n az ltaddsra keriil6 hulladdk mennyisdge rendszeresen
meghaladja az iltvett gytijt6eddnyek iirtartalmdl, a Kozszolgtitato
- az ingatlanhasznirlo
megkeresdsdvel egyidejiileg - jogosult a tdnyleges mennyisdgii hulladdknak megfelel6
iirtartalmri eddnyre cserdlni az eredeti gytijt6eddnyt, illetve jogosult megemelni az iirftdsi
gyakoris:igot vagy a gyiijtdsre 6radott gytijt<ieddny ek szilmit.

(5) Az

ingatlanhasznitlo kdteles fr6sban, hilrom nappal korribban bejelenteni a
Kdzszolgtitat6nak, ha az ingatlanon az addig szokrlsos hulladdkmennyisdget jelent6sen
meghalad6 mennyisdgii hulladdk keletkezdse vdrhato. A bejelentds alapjdn aKlzszolgitltato
k<jteles az ingatlanhasznirlo riltal megfeldlt id6pontra vagy idotartaira a hulladdk
adott
9

mennyisdgdnek megfelelo gyiijtds6hez, illetve elsz6llit6s6hoz alkalmas nagyobb tirtartahnri,

vagy tov6bbi gyiijtoeddnyt, illetve a hulladdk gytijtdsdre alkalmas mtianyagzstrkot

az

ingatlanhaszn6l6 rendelkezdsdre bocs6tani, ds a tobbletszolg6ltat6st teljesfteni.

(6)

Ha az ingatlanon keletkez6 hullad6k mennyis6ge nem rendszeresen, hanem alkalmilag
ut 6tadott gytijt6ed6nyek tirtartalm ifi, 6,s az ingatlanhaszn6l6 elmulasztja a (5)
haladja
^"g
bekezddsben irt bejelentdsi kdtelezettsdget, a Kcizszolg6ltat6 jogosult az Igy itadott,
illet6leg a gyrijt6edenyzet melld kirakou hulladdk elsz6llit6s6ra. A tobbletszolg6ltat6s
t6ny6r6l ds az ennek megfelel6 dij alkalmazdsilrol a Kozszolgttltato az ingatlanhasznillol
egyidej iileg 6rtesiten i kdteles.

elsz6llitisra val6 6tadrlsra szolg6l6 gyiijt6ed6nyek elhelyez6s6vel,
haszn6lat6val 6s kezel6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek

8.A hullad6k gyiijt6s6re

6s

11.S

(t)

gytijt6ed6nyeket az ingaLlan teriiletdn beli.il koteles elhelyezni'
birtok6ban
Gytijt6eddny kozteri.ileten tart6san csak kozteriilet-h aszn|lati engeddly

Az

ingatlanhaszn6l6

a

helyezhet6 el.

elsz6llit6sa c6li6b6l a
ingatlanhaszn6l6 koteles a gytijt6eddnyeket .a hulladdk
a begyiijtdst vegzo gdpj6rmtivel
Kozszolg6ltat6 6ltal megjelolt idopontban, a kdztertileten,
megkozJithet6 6s iir(tdsre alkalmas helyen elhelyezni'.
l8 oratol lehet kihelyezni a
A gyiijtoedenyt legfeljebb a sz6llit6si napot megelozo napon,
mondat6ban megjelolt esetet'
kozteri.iletre, kivdv'e J Obekezd6s m6sodik

(2)

Az

| 1l

A

gyiijt6ed6nyek fedel6nek - a k6zteriilet
hulladdk elsz6llit6sa c6lj6b6l kihelyezett
a
attupotban kell lennie' A hulladdkot
szennyez6sdnek elkeriildse eidekdben -"lt"'utJit
ne
az az ed6ny mozgat6sakor 6s iiritdsekor
gytijt6ed6nvu.n ugv r."ri-ethelyezni,,hogy
ne.a.kadfiyozza'
lrJrOAjon, valamint a gepi tiritdst
ds elhelvezdse
a j6rmti 6s gyalogos forgalmat
nem
gyrijtoed6ny
A kihelyezett
"k"d6l;;;;da
vagy k6roko'6' u"st6lydnek el6id6zds6vel'
egyebk6nt r.. ;a'flut tutt"t

12.$
tart6s6r6l'
(l)Azingatlanhaszn6l6koteles-gondoskodniagytijtoedenyektiszt6ntartSs6r6l,
hfi;,-uJ;r, uuru,'ii,"'rtirnyrirturr tiszt6n

E

5000
fert6tren(t6seror, rendeltet.sszerfi
,unorun'.i*,"ty"r.tt 7.70' 1100"
k6zteriire,"n
a
kdpeznek
illetoleg
k.thavonta'
koterezetts.g aror kiv.telt
6s fert6tle"il;; t.gutauu
ti-trt"rai
melyet
riteres gvtijtoeaenyek,

','"ftr*Tf,ru;*{;l*'tf
haszn6lhat6k'

E!,:#:;;::'r:Y:^:;r":';,,dsengede,veze,'[szerek
l0

(2) A

koztertiletre szab6lyszertien kihelyezett gytijt6eddnyek iiritdse sor6n esetlegesen
keletkezett szennyez6d6s takarit6sirol a Krizszole6ltat6 kdteles gondoskodni.

13.s

(t)

(2)

Ha a

gytijtoeddnyben olyan nedves hulladdkot helyeztek €1, amely az eddnyben
<isszetdmorciddtt vagy befagyott, illetve az eddnyben ldv6 hulladdkot irgy osszeprdseltdk,
hogy emiatt az edenyt iirfteni nem lehet, az ingatlanhaszndl6 a Kozszolgdltat6 felhfv6s6ra
k<iteles az edenyt tjrfthet6v6, illetve haszntilhatov6 tenni. Kdteles tov6bb6 az igy okozott
esetleges k6rt megtdrfteni.

Tilos a gyiijt<ieddnybe a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgiitatds kdrebe nem tartozo
valamint olyan hulladdkot elhelyezni, amely veszelyeztetheti a gytijtdst, iirft6st
vegzo szemdlyek vagy m6s szemdlyek dletdt, testi dpsdgdt, egdszsdget.

huf laddkot,

9.

A lomtalanftis al6tartoz6 telepiil6si hullad6kra
vonatkoz6 kii liin rendelkez6sek
14.S

(t)

lomhulladdkot az ingatlanhaszn6l6 a KozszolgSltat6 6ltal el6zetesen megielolt
idopontban helyezheti ki elszrillit6s c6lj6b6l arra a helyre, amelyet a Kdzszolg|ltalo

A

elozetesen megj el<ilt.

(2)

elszilllitand6 lomhulladdkot 0gy kell elhelyezni a kozteriileten, hogy az a i6rmi es
gyafogos forgalmat ne akad6lyozza, a zdldteriileteket ds a ndvenyzetet ne k6rosftsa, illetve
ne j6rjon baleset vagy k6rokoz6s veszdlydnek el6iddzdsdvel.

Az

10.

Elhagyott hullad6k

ls.$

(l)

Az ingatlanon ellen6rizetlen kortilmdnyek kcizdtt elhelyezett vagy elhagyott hulladdk

Ht.
31.$-a szerinti elszilllitlsitnak 6s kezeldsdnek kdtelezettsdge a hulladdk tulajdonos6t vagy

kor6bbi birtokos6t terheli.

(2) A koztertileten elhagyott , illetve ellen<irizetlen k<iriilmdnyek
elsz{f lft6s6r6l 6s kezel6sdr6l
Onkorm 6nyzat gondoskodik.

a Ht. 61.$ (4)

ll

kdzdtt elhelyezett hulladdk
bekezd6sdben meghatlrozott esetben az

(3)

Ha az a szemdly, aki a hulladekot az ingatlan teriileten vagy a kozteriileten elhagyta vagy
jogellenesen elhelyezte, azonosithat6v6 v6lik, a Ht. rendelkezdsei szerint kell elj6rni.
11.

A hullad6kgazdr{lkoddsi kiizszolg:iltatrisi dij

t6.s

(l)

A

hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijal
m iniszter rendeletben 6llapitja meg.

(2) A

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgirltattsi

dij

a

Ht.-ben meghat6rozottak szerint

a

dsszegdt az ingatlanhaszn6l6

a

Kozszol96ltat6nak fi zeti meg.

(3)

A hulladekgazdiilkodlsi kdzszolg6ltat6si dij megfizetdsdre az az ingatlanhaszn6l6 koteles,
aki

a

jogszab6lyok szerint a hulladdkgazd6lkod6sikozszolgirltat6s igdnybevdtelere koteles.

(4) Az ingatlanhaszn5l6k - a lak6sszovetkezet,

garitzsszovetkezet, ttrsashdz kivdteldvel hulladdkgazd6lkod6si krizszolg6ltat6si dijat a K<jzszolg|ltato resz6re a teljesftett
kozszolg6ltat6s alapj6n , szitmla elleneben -negyeddvente fizetnek.

(5)

A kozszolg|ltatfts dijttszdmlaellen6ben athrgyidoszak utols6 napi|ig kell kiegyenliteni.

(6)

Nem tagadhada meg a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgilltat6si dij megfizeteset az, aki a
teleptileii hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ig6nybevdtel6vel kapcsolatos
kotelezetts6geit nem tiljesiti, feltdve, hogy a Kozszolgfitato szlmitra a k6zszolg6ltat6st
felaj6nlja, illetve akdzszolgilltat6s teljesitdsdre vonatkoz6 rendelkez6sre 6ll.

(7)

Az a lak6ingatlan tulajdonos, aki legal6bb 60 napig megszakit6s ndlkijl nem tarl6zkodik az
napig
ingatlan6n, es az ingatlant m6s nem haszntija, a t6volldt idejdre legfeljebb 90
megkezd6sdt
mentesiil a kozszolg6ltatas dija al6l. A v6rhat6 t6voll6t id6tartam6t a t6voll6t
t6ny6t hitelt
A
t6voll6t
bejelenteni.
kell
megelozo 30 nappai a Kozsztlgiitato fele irasban
engeddlyezett
az
drdemloen igazolni kell. Az igazolfs elmarad6sa esetdn a Kozszolg6ltato
d 6tart am ra ki szitml 6zza a szol gitltat6s i d ij at'
i

kozszolg6ltat6s igenybevdteleerf az ingatlanhaszn|lot terhel6
valamint a beha.it6s
dijh6tral6k e's az azzal osszeftggdJben meg6llapitott kesedelmi kamat,
melynek
ejydb koltsegei ad6k mOJlZra behajthat6 koztartoz6snak minosiilnek,
a NAV 6tjAn
behajt6s6rol a Kozszolg6ltat6 a Ht. iendelkezdseinek megfelel6en

(S) A hulladdk gazdtilkoditsi

gondoskodik.

l2

1

A h u llad6kgazdri l kodrlsi kiizszo196ltatris
teljesft6s6nek sziineteltet6se, korl6tozdsa

2.

17.$

A hulladekgazd|lkodftsi

kozszolg|ltaths teljesitese
foglaltak szerint sziineteltethet6 es korl6tozhat6.

a Ht. ds vdgrehajt6si

rendeleteiben

IIl.

fejezet
ZA16 rendelkez6sek
13. Hatrilyba l6ptet6 rendelkez6sek
18.S

v

(2) bekezdesben foglalt kivetellel - 2014.janu6r l. nap.i6n ldp hatdlyba.

(l)

Jelerr rendelet

(2)

Az 5.$ (8) bekezdds 2015. janu6r l. nap.i6n ldp hat6lyba.

-

a

14. Atmeneti rendelkez6sek
1e.$

hulladdkgazdiilkoditsi kozszolg6ltat6si dijat a2014. december 31-ig terjed6 idoszakra a
Ht. 9l .$-a 6llapitja meg.

A

15.

Hatrllyon kiviil helyezd rendelkez6sek

20.s

(l)
A

Hat6ly6t veszti:

1212004.(X11.24.) szimu Cserh6tszentivrln Kdzs6g Onkorm6nyzat hullad6kgazd6lkod6si rendelete.

(2) Jelen rendelet 19.$-a 2015. januitr l-jdn hat6lyf* veszti.

Cserh6tszentiv6n, 20

13
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A hullad6kszfllft{s rendje
A hulladdkszrillft6s gytijt6eddnyenkdnti

l.

6s

teriileti hatdrai

ds gyakorisiig szerinti meghat6roz6sa

Lak6ingatlanok eset6n
120 literes kuka alkalmazisfval tiirt6n6 hullad6kszSllftfs

l.l.

heti lx gyakorisdgsal:

ft

megnevezdse
Baross kdz
Beke utca
Dob6 utca
Hunyadi utca
Kossuth utca
Rdk6czi utca
Szabads5g utca
Sziget kdz
VOr6smarty utca

3. H6tv6ei hfzas 6s iidiil6 ineatlanok eset6n
80 literes gyfij t6zs6k alkalmaz{s6val tiirt6n6 hullad6ksz6llfttis
alkalomszeriien

4. Eev6b telepiil6si szil6rd hullad6k esetdn

A szolgdltat6val kiitiitt kiiliin megfllapodds szerint'

1. melleklet a
(XIL20.) onkorm6nyzati rendelethez

tL

7 12013.

2.melldklet a
(XII.20.) onkorm6nyzati rendelethez

Ertesit6s
Lakrlstulai donosok r eszere

N6v:

.

Cim: .
Ertesitjiik Tisztelt Cimet, hogy .
......... 712013. (XII.20.) cinkonn6nyzati
rendefete alapjin a telepi.il6si hulladdk risszegl,rijt6sdt, elsz6llitSsrlt 6s 6rtalommentes elhelyezdsdt
biztosft6 kozszolg|ltaths igdnybev6tele kotelez6. A hSztartbsi hullad6kkal kapcsolatos
kozszolg6ltatist az 6n szhmhra cdgilnk, a VCU fft. mint szolgdltato az al6bbi feltdtelek szerint
nyfjda.

l.

A megjelcilt kozszolg|ltatist a szolgbltat6 ...

napj6t6l folyamatosan

biztositja.

\.,

2.

A

3.

A

szol 96ltatris teljesit6sdnek helye:

keletkez6 hullad6k gl.rijtds6re ds iitmeneti t6rol6s6ra szolgrlltat6 az alitbbi tipusir

ds

darabszilmri gyujt6eddnyt biztositja:

Tipus

Azonosft6

Darabszhm

4.

A g).rijt6ed6ny iirftdsi gyakorisriga: ............ alkalom/h6t, i"iritdsinap: H, K, SZ, CS,

5.

Az ingatlanon el6rel6that6lag keletkez6 hullad6k mennyis6ge (0r. szerint min. 120 l/h6t)

6.

A

kozszolg6ltat6si

dij

P

m6rtdk6t dvente miniszteri rendelet hathrozza meg, rnelynek mdrtdke

20 | 4. evre vonatkoz6an:

Ur(t6si dfj:

...

Afa:................................................

Osszesen:.
7.

A dijat

szfimla alapjfn a thrgynegyeddv utols6

Ft/h6

........

pVtrO

Ft/h6

napj6ig kell 6tutal6ssal, vagy a szilmlilal

egyi dej iil eg m egki.i ldcitt csekken te lj es iten i.
8.

Az

6rtesit6sben meghathrozott mennyisdget meghalad6 t<ibbletszolg6ltat6s dij6nak mdrtdke
megegyezik a kozszolgilltatAs dij6nak m6rtdk6vel, azonban a szolgilltat6s nyrijt6sSt kovet6en
kii on kerii I kiszimlilzisra.
f

9.

A kiizszofg6ltat6s teljesft6sdre vonatkoz6an a2012.6vi CLXXXV. torvdny
on

kormiinyzati rendelet rende lkezds ei az ir iny adoak
20 r......................

VGU Kft.

ds a .. .12013.

(....)

