,la- wuJ!-t ts-ln

Fels6told Kiizs6s 6nkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
l2120 I 5. (XII. 18.) iinkormdnvzati rendelete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdflkodisi kiizszolgiltat{s16l

Felsotold Kdpviselo-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.)
35.$ 6s 88.$ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n, a Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l
sz6lo20l1.6viCLXXXIX. tcirv6ny 13.$ (1) bekezddsdben foglalt feladatkor6ben elj6rva a
krivetkezoket rendeli

el

:

I. fejezet
Altalinos rendelkez6sek
1.

A rendelet hat6lva. 6rtelmez6 rendelkez6sek

\/

r's

(l)A

Felsotold K<izs6g Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat), mint alapit6 tag
r6szv6tel6vel miikodo Kelet-N6gr6d T6rs6gi HulladdkgazdSlkodSsi T6rsulSs (a tov6bbiakban:
Thrsulrls) Fels6told (a tov6bbiakban: teleptilds) kozigazgathsi teri.ilet6n a T5rsulSs T6rsulSsi
MegSllapod6s6ban, a Ht. Alapjrin megkotcitt kdzszolgr{ltat6si szerz6ddsben, valamint a vonatkoz6
jogszabSlyokban foglaltaknak megfeleloen hullad6kgazdSlkoddsi kdzszolg6ltatLst szewez 6s tart fenn.

(2)A telepiil6si

hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazd6lkodisi kozszolg6ltatds

a

teleptil6s

kozigazgathsi tertlet6re terjed ki.

(3)A telepiilds kozigazgat6si teriiletdn a telepiil6si hulladdkkal kapcsolatos kozszolg5ltat6s teljesit6s6re
jogosult, illetoleg kotelezett krizszolgSltat6 a T6rsuliissal kdtcitt hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si

szerzodls (tov6bbiakban: Kozszolg6ltatasi Szerz6d6s) alapjin a VGU Salg6tarj6ni
Hulladdkgazd6lkod6si 6s V6rosiizemeltetdsi Nonprofit Korl6tolt Felelossdgri T6rsasiig (a
tov6bbiakban: K6zszolg6ltat6). A Kcizszolgr{ltato a kdzponti jogszabrllyok, a jelen szakaszban
megjel<ilt szerzod6sek, valamint jelen rendelet alapj6n l6tja el feladatait.
2.$
Jelen rendeletben haszn6lt fogalmak a Ht. 6s v6grehajt6si rendeletei szerint 6rtend6k.
2. Adatkezel6s

3.S
term6szetes szem6ly 6s a gazd6lkod6 szewezet ingatlanhasznSl6k adatszolg6ltatisi
k<itelezetts6geiket a Ht. szerint teljesitik. Az Onkormhnyzat szem6lyes adatok kdtelez6 adatkezel6sdt
rendeli el a term6szetes szem6ly ingatlanhaszndl6 vonatkozhshban.

(l

)A

(2) Az Onkorm6nyzat a szemllyes adatok kezel6sdre a Kdzszolg6ltat6t jogositja fel.

(3)AzOnkorm6nyzat aKozszolg6ltat6 fel6 szem6lyes adatok futadhshrakciteles.

(4)A hullad6kgazdrllkod6si kozszol96ltat6st
kotelezetts6ge

a Ht. 38.$ (3)

ig6nybevevo term6szetes szem6ly ingatlanhaszn616
bekezddsben meghatiirozott szem6lyes adatok bejelentdse a

Kozszolg|ltat6hoz, akozszolgirltat6s ig6nybevdteldt koveto l5 napon beliil, valamint a Kozszolgrlltat6
felhivris6ra.

A

term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 szem6lyes adatainak v6ltoz6sifi
sz6mitott l5 napon beli.il koteles a Kcizszolgriltat6nak bejelenteni.

a teny

bekovetkez6s6tol

(5) Az adatkezelds celja a krizszolgriltat6ssal osszefiiggoen a termdszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
szem6ly6nek meg6llapititsirhoz, a kozszolg6ltat6si dij behajtSsShoz sziiksdges 6s arra alkalmas
adatbhzis ldtrehoz6sa 6s mrikridtet6se.

(6) Az adatkezelds felt6telei:
a., az Onkormhnyzat a Kozszolgiiltat6 reszere - az 6ltala k6rt szem6lyes adatokat
dijmentesen adjaifi a szem6lyi adat- ds lakcimnyilvrintart6sb6l,

-

negyed6vente,

a szem6lyes adatokat elsodlegesen a term6szetes szem6ly ingatlanhaszniil6
kotelezo adatszolg6ltatisa alapjin ismeri meg, a szem6lyi adat- 6s lakcimnyilvrintartSsb6l feladatilnak
ell6trishoz sziiks6ges 6s hi6nyz6 adatok beszerzdsdre jogosult,
b.,a Kozszolg6ltat6

c., a Kozszolg6ltat6 megteremti az adatkezel6s szem6lyi 6s t6rgyi felt6teleit, gondoskodik az adatok
biaons6grir6l, meghat6rozza azokat az eljSr5si szab6lyokat, amelyek az adat- 6s titokv6delmi
szab6lyok 6rv6nyre j utt athshhoz sziiksdgesek.

(7) A kezelend6 adatok kore:
a., akozszolg6ltat6st ig6nybe vevo termdszetes szem6ly ingatlanhaszniilo csal6di 6s ut6neve,
b., lak6hely 6nek, tart6zkod6si ds 6rtes it6si hely6nek c ime,
c.. sziiletdsi helye. ideje.
d., anyja le6nykori csal6di 6s ut6neve.

(8)

Az adatok

(9)

Az

megismerhetos6ge: a nyilv6ntartott adatokat a KozszolgSltat6 feladat|nak elkit6sa
6rdekdben, a term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 a szem6ly6re vonatkoz6an ismerheti meg.
adatkezel6s idStartama: a Kozszolgiitat6 a term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6 szem6lyes

adatait - az adatok t6rol6sa kivdtel6vel - a kotelezo kozszolgirltat6s ig6nybe v6tel6re vonatkoz6
jogviszony ldtrejott6tol annak megsziin6s6ig, dijhitral|k eset6n atartozis fennill6s6ig kezelheti.
Az adatok t6rolis6nak idotartam6ra a sz6mviteli 6s ad6 jogszab6lyok rendelkezdsei ir6nyad6k.

II. Fejezet
A hultad6kgazdilkodfsi kiizszolgiltatis r6szletes szabdlyai
3. A hullad6kgazdrilkod{si kiizszolgiltatf s tartalma,
a

Ktizszolgiltat6 kiitelezetts6gei
4.$

A

hulladdkgazd6lkoddsi kozszolgSltat5s kiterjed a kozszolgriltat6s ellilthsSra feljogosftott
Kozszolg6ltato sziilitoeszkozdhez rendszeresftett gytijtoed6nyben gytijtott telepiildsi hullad6k ide6rtve a hinarthsban k6pzodo zoldhullad6kot, vegyes hullad6kot, valamint elkiildnitett gyrijtds
eset6n az elkiilonitetten gyrijtott hullad6kot - osszegyiijtds6re, elsz6llitris6,ra 6s kezel6s6re, valamint a
hullad6kgazdSlkod6si kozszolgriltatiissal drintett hullad6kgazd6lkod5si l6tesitm6ny iizemeltet6s6re.

s.s

(1) A KozszolgSltat6 Sltalvegzett hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g a krizpontijogszab6lyok szerinti
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s kor6be tartoz6 hullad6kra terjed ki. A Kozszolgilltato btrtositja a
kozszolgflltaths folyamatos 6s teljes korti ellfithsht a telepi.il6s kozigazgathsi teriilet6n a
jogszab5lyoknak, a Kozszolgiiltathsi Szerzod6snek 6s a jelen rendeletnek megfeleloen.

(2) A Kozszolgiiltat6 az ingatlanhaszn6l6k 6ltal a Kozszolglltato szLllit6eszkciz6hez rendszeresitett
gytijtoed6nyben gyiijtott teleptildsi hullad6kot az ingatlanhaszn6l6kt6l osszegyrijti 6s elsz6llitja,
ide6rfve ahilztarthsban k6pzodo zoldhullad6k, vegyes hullad6k, valamint elkiilcjnitett gyrijt6s eset6n az
lkii I onitetten gyrij tott hul lad6k o ssze gyiij t6 s6t 6 s e I szilll it6s6t i s.

e

(3)A kozszolg6ltat6s kor6ben a

szSllit6eszkdzok,hdz rendszeresitett gyrijt6ed6nyek tipusai 6s a
gytijtoed6nyben elhelyezhetS telepi.il6si hu llad6k sri lya :
a) 60 literes ed6ny, 18 kg
b) 80 literes ed6ny,24kg
c) l20literes ed6ny, 36 kg
d) 240 literes edeny, 72 kg
e) TT0literes ed6ny, 225 kg
f) 1.100 literes eddny,330 kg
g) 5.000 literes eddny 5000 kg

(4) A kozszolg6ltatris k<jr6ben jelen rendeletben meghatfirozott feltdtelek esetdn alkalmazhsra keriilS
gyijtozsilkok tipusai:
a) 80 literes VGU Kft. 6ltal rendelkezdsre bocsSjtott embl6m5zott sSrga gyrijtozs6k

(5)

jelen rendelet l. melldkletdben meghatfirozott gyakoris6ggal, rendben, id6ben
6s alkalommal vegzi a feladatok ellit6s6t.

A Kdzszolg6ltat6

a

(6) A K<izszolg6ltat6 koteles 6vente legal6bb egy alkalommal gondoskodni a lomtalanft6s
megszervezds6rol 6s annak sor6n a Kozszolg6ltat6nak iltadott vagy a kozteri.iletre kihelyezett
lomhullad6k ffivetelerol, osszegyrijt6s6rol 6s elszilllitilsitrol. A lomtalanitSs meghirdet6s6rSl a

Kdzszolgiitat6 kote I es gon

do

skodni.

(7) Amennyiben a Kozszolg6ltat6 hullad6kgyrijto pontot, hullad6kgyrijt6 udvart iizemeltet, az otl
gyiijtott vagy az 6tv6teli helyen 6tvett hullad6kot cisszegy'rijti 6s elsz6ll(tja.
(8) A Kozszolgilltx6 feladatifi kdpezi a teleptil6s kozteri.iletein elhagyott, illetve ellen6rizetlen
kori.ilm6nyek kozott elhelyezett hullad6k - ide6rfve a telepiil6stisztasr{gi feladatok kor6be tartoz6
hullad6kot is - elszSllitSsa 6s kezel6se, amennyiben a hullad6k kor6bbi birtokosa vagy tulajdonosa a
Ht. 61.$ (4) bekezd6s6ben meglathrozott kotelezettsdg6nek nem tesz eleget.

(9) A Kozszolg6ltat6 gondoskodik a hullad6kgazdSlkodSsi kozszolg|ltat6s kcir6be tartoz6, a (2)-(8)
bekezd6sek szerint osszegyrijtott 6s elszrlllitott telepi.ildsi hulladdk kezel6s6r6l (hasznosit5sSr6l 6s
firtalmatlanit6sSr6l) a jogszabirlyokban 6s a hullad6kgazdSlkod5si kozszolg6ltat6si szerzod6sben
foglaltaknak megfeleloen

a

Salg6tarj6n T6rs6gi Hullad6klerak6 (Salg6tarjSn 033115. hrsz.)

hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6nyben (tov6bbiakban: Hullad6klerak6).

(10) A Kozszolg6ltat6 koteles az Orszilgos Hulladdkgazdrilkod6si Ugynoks6g (tov5bbiakban: OHU)
6ltal meghathrozott, a KozszolgSltatSsi Szerzod6sben meghatfrozott min6sit6si oszt6ly szerinti
kovetelm6nyek biztosit6sSr6l gondoskodni, koteles tovSbb6 biztositani a minosit6si okirat
Kdzszolg6ltathsi Szerzod6s hatSlya alatti folyamatos megl6t6t a hullad6kgazdSlkodSsi kozszolg5,ltathsi
tev6kenysdg minosit6sdrol sz6l6 2013.6vi CXXV. torv6ny eloirSsainak megfelel6en.

(ll) A

Kozszolgiitat6 koteles a hullad6kgazdSlkodSsi kdzszolgiitat6s teljesit6s6hez sziiksdges
mennyis6gii 6s minos6gii jSrmrivet, g6pet, eszkozt, berendez6st biztosftani, koteles tovr{bb6 a

sziiksd ge s

letszimi

6s kdpzettsd

gii szakembert alkalmazn i.

(12) A Kozszolgiitato elvegzi a

kozszolg|,ltaths folyamatos, biztons6gos, Kozszolgriltat6si
Szerzod6sben 6s a jogszabdlyokban meghatSrozottak szerinti ellfitilsithoz sziiksdges fejleszt6seket 6s
karbantartrisokat.

(13) A Kozszolg6ltato a jogszab6lyban meghatirozottak szerint koteles folyamatosan eleget tenni a
kozszolgiitat6ssal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s adatszolgLltathsi kotelezetts6g6nek, koteles tovihbhaz
ehhez sziiks6 ges fe lt6te lek

b

izto s itris6r6 I gondo skodni.

(14)A Kozszolg5ltat6 gondoskodik a kozszolgSltat6s dijainak beszedds6rol 6s a kintl6vSs6gek
kezel6s6rol. A be nem ftzetell dijak ad6k m6djSra tort6no behajt6s6r6l a Ht. rendelkez6seivel
osszhangban a Nemzeti Ad6-6s V6mhivatalon (tov6bbiakban: NAV) keresztiil gondoskodik.
(15) A Kozszolg5ltat6 a hulladdk gyrijt6se, szillithsa, kezeldse sorSn a kozszolgflltat6 hullad6kgazdr{lkod6si tev6kenys6g6rol 6s a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s vdgz6sdnek felt6teleirol sz6l6
43 8 I 20 1 2. (XI L 29. ) Korm.rendelet eloir5sait kote les alkalmazni.

(16) A hullad6kgazd5lkod6si kozszolgiiltat6s vdgzds6nek felt6teleir6l sz6l6 38512014.(XII.31.) Korm.
rendelet 7.$ (la) bekezdds a) pontjiban irt 80 literes rirm6rt6kri gyrijtoed6nyhez kapcsol6d6
jogosultsigot a K<jzszolgiltat6 a - Korm. rendelet 7.SQ) bekezdds6ben irtakra tekintettel - akkor
biaositja, ha a lak6ingatlant 6letvitelszertien k6t term6szetes szem6ly hasznSlja.
(17) A hullad6kgazd6lkod5si kozszolgilltatSs v6gz6sdnek felt6teleirol sz6l6 38512014.(XI1.31.) Korm.
rendelet 7.$ (1a) bekezd6s b) pontjSban irt jogosultsSg igazolSsSra a felt6teleknek megfelelo
ingatlanhasznillo reszere a telepiil6si onkormrlnyzat - a lakcimnyilv6ntart6s adatai alapjin az
ingatlanhaszn6l6 k6relm6re igazoliist ad ki.
6.S

(1) A Kdzszolgilltato az ingatlanhasznSl6k hullad6kgazd6lkodSsi kozszolg|ltatSssal kapcsolatos
bejelent6seinek int6z6se, panaszainak kivizsg6l6sa, orvoslSsa 6s a kozszolgiltat6ssal kapcsolatos
Sltalr{nos til5kortahsnyirjt5s biztosft6sa 6rdek6ben Salg6tarjSn v6rosban tigyfdlszolg6latot mrikodtet.
(2) A

KozszolgSltato az iigyf6lszolg5lat keret6ben

a fogyaszt6vddelemrol sz6l6 1991. 6vi CLY.

tcirv6nyben meghatfir ozottakon tirlmen6en :
a.) az OHU 6ltal ki6llitott min6sito okiratot,
b. ) az alkalmazott hul laddkgazd6lkod6si kozszo I g Sltatisi dij akat,
c.) a kozszolgdltat6si tertiletre vonatkoz6 adatokat,
d.) a kozszolgiitat6i hullad6kgazd6lkod6si tervet,
e.) a lomtalanit6ssal kapcsolatos adatokat, inform6ci6kat,
azigyfllszolgllatin 6s honlapj6n mindenki szfimhra ingyenesen hozzhferhetov6 teszi.

(3) A

Kozszolgilltato az i.igyf6lszolg6lata keret6ben

a

panaszok fogad6sSt

az alitbbi

m6dokon

biztositja:
a.) telefonon.
b.) elektronikus lev6l ritj6n,
c.) postai lev6l ritjrin,
d.) szem6lyesen.

(4) A Klzszolg|ltato az

ingatlanhaszn5l6k t|jekoztatilsa 6rdekdben honlapj6n kiizzlteszi az

al6bbiakat:
a.

) a Krizszolgflltat6 bem utatSsa, hullad6kgazdSlkod6s i tev6kenys6 ge,

b.) kdz6rdeki adatai,
c.) a kozszolg6ltatris dijai,
d.) panaszkezelds, iigyf6lszolgrilat eldrhetosdgei,
e.) Kozszolg6ltatrisi Szerzod6se,
f.)a kozszolgiitato hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6rol 6s a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatris
v6gz6s6nek felt6teleirol sz6lo 43812012. (X11.29.) Korm.rendelet 5.$ (1) bekezdds6ben foglaltak.
4. A

Tirsulis

6s az Onkorminyzat hullad6kgazddlkodisi
kiizszolgiltatissal kapcsolatos feladatai

7.S

(1)A

T6rsul5s a telepiil6s kozigazgatilsi tertilet6n a T6rsulSs TSrsul6si Meg6llapod6s5ban, a
Kozszolgiitatdsi Szerzod6sben, valamint a vonatkoz6 jogszabitlyokban foglaltaknak megfeleloen
hu I ad 6 k gazd ri I kod 6s i k6 zszol g|ltatAst szew ez d s tart fe n n .
Az Onkorm inyzat iital a T6rsul6sra fitruhizott feladat- 6s hat6sk<ircik alapjSn a TSrsul6s feladatht
I

kdpezi:

\-

a) a ,,Kelet-N6grrld T6rs6gi Hullad6kgazd6lkod5si Rendszer fejleszt6se" cimfi, KEOP-7.1.1.1/09-112011-0001 ds KEOP-1 .1.112F109-ll-2013-0003. azonosit6szilmri piiyhzat (tovSbbiakban: KEOP
piiyhzat) keretdben megval6sul6 teleptildsi hullad6k 6rtalmatlanitSsfit szolgitl6 ldtesitmdny l6tesft6se,
fej lesztdse 6s mtikrjdtet6se,

b) begyiijt6helyek (hulladdkgyrijto udvarok,

5trak66llom6sok, gyrijtopontok), el6kezelo
(v6logat6,
hasznosft6
komposzt6l6 stb.) telepek l6tesit6se 6s mrikodtet6se a teleptil6s

6s

ko zi gazgatits i terti I et6n,

c) a telepiiles

kozigazgat6si teriilet6n

a teleptil6si hulladdk elkiilonitett gytijt6s6nek, szilllit6srinak

megszervezdse.

d) az ingatlanhaszniio iital a

k6zszolg|ltato szilllitoeszkozdhez rendszeresitett gyrijtoed6nyben
gytijtOtt telepiil6si hullad6k ingatlanhaszn6l6t6l t<irt6no osszegyiijt6se 6s elsz6llitrisa-ide6rtve a
hLrtaftilsban kepzodl z6ldhullad6k, a vegyes hullad6k, illetve az elktikinftetten gyiijtott hullad6k
osszegytijtds6t 6s elsz6llit6srit is,

\/

e) a lomtalanit6s k<ir6be tartoz6 lomhullad6k ingatlanhasznSl6t6l tort6no dsszegyiijt6se, iitv6tele
elsziilitisa,

6s

f) a kozszolg|ltat6 Sltal iizemeltetett hullad6kgyrijt6 ponton, hulladdkgyiijto udvaron gyiijtott, vagy
5tv6teli helyen 6tvett hullad6k osszegyrijtdse 6s elsz5llit5sa,

g) az elhagyott, illetve
elszilllithsa 6s

ellen6rizetlen k<iri.ilmdnyek kozott elhelyezett hullad6k dsszegyrijtdse,

keze l6se.

h) a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolg5ltat6s kor6be tartoz6 hulladdk kezel6se,

i) a hullad6kgazd5lkod6si

krizszolg6ltat6ssal drintett hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6ny tizemeltet6se,

ide6rtve a KEOP pLlyhzat keret6ben megval6su16 valamennyi l6tesftm6nyt is,

j) a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgiiltatis vegz€,sdre

a jogszabi,lyoknak megfelelo

kozszolg|ltato

kiv iilaszthsa/kij el6l6 se,

k) a

kiv6lasztott/kijelolt k6zszolg6ltat6val

a

jogszab6lyok rendelkez6seinek megfelelo

hullad6kgazd6lkodSsi kozszolgilltat6si szerzodds megkot6se az Onkorm6nyzat javdra.

(2)

Az Onkormhnyzat a jogszabiilyok keretei kozott, valamint a T6rsulSs (1) bekezd6sben
meghat6rozott feladatitra tekintettel megalkotja a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitaths helyi
szabilly aira vonatkoz6 onkorm6nyzati rendeletet.

5. Az ingatlanhaszn6l6 kiitelezetts6gei

8.S
(1) Az ingatlanhasznSl6 koteles az ingatlanon keletkezo vagy birtok5ba kertilt telepiil6si hullad6kot a
jogszabSlyokban meghatLrozott m6don vagy helyen gyiijteni, tov6bb6 azt aKozszolgriltat6nak 6tadni.
Ezen kotele zettslg telj esit6se sor6n az ingatlanhasznrll6 kote les :
a) a Ht. Rendelkez6seinek megfeleloen a hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgiiltat6s ell6t6sAhoz sztiks6ges
fe ltdte leket a Kozszol g6ltat6 szhmhra b i zto s f tan i,

b) az ingatlan teriilet6n kepzodo telepiil6si hullad6kot gyiijteni, art a Kozszolg6ltat6nak ifiadni es az
ingatlanon keletkezo telepiildsi hullad6k kezel6s6re a T6rsul6s fital szewezett kozszolgiitatist ig6nybe
venni; jelen pontban foglalt kotelezettsdg a gazdiikod6 szervezet ingatlanhasznill6 tekintet6ben u
hiutartisihoz hason16 vegyes hullad6k tekintet6ben 6ll fenn,
c) a kozszolgSltat6si dijat kiegyenliteni.

(2) A termdszetes szem6ly ingatlanhasznfio

a telepiil6si hullad6k rlszetkepezo elkiilcinitetten gyiijtott
hullad6k Kozszolgrlltat6nak val6 6tad6s6r6l a Ht. 39.$ (2) bekezd6se szerint is gondoskodhat.

(3) A gazd6,lkod6 szervezet ingatlanh aszn6l6 ahilnarttsi hullad6khoz hason16 hullad6k reszft kdpezo
elkiilonitetten gytijtott hullad6k kezel6s6rol a Ht. 39.$ (3) bekezddse szerint gondoskodik.

@) Az ingatlanhasznrll6 koteles aKozszolg|ltat6nak bejelenteni, ha a tulajdonosvSltoz6s vagy egydb
ok folyt6n a kozszolgirltat6s i g6nybev6te I 6re kotelezett6

v6

li

k.

(5) A

kozszolg|ltat5s ig6nybev6teldre kotelezett ingatlanhaszn6l6 a kozszolg6ltatSsb6l nem vonhatja
szolg1.ltatList a hullad6ktermel6s hi6ny6ban nem, illetve csak
r6szben veszi ig6nybe.

ki magSt arra val6 hivatkoz6ssal, hogy a

(6) Az ingatlanhaszn6l6 egy6b kotelezettsdgei tekintetdben a Ht. 6s vdgrehajt6si rendeletei irinyad6k.
6. A hullad6kgazdilkodisi kiizszolg6ltatis helyi ellSt6s6nak rendje

e.s
(1) A hulladdk begyiijt6s6nek, elsz6llft6s6nak rendj6t az 1. melldklettartalmazza.
ds a Kozszolg6ltat6 kozotti jogviszonlt a teleptil6si
hullad6k kezel6s6re vonatkoz6 kozszolgiltatils eset6ben - a (3) bekezd6sben foglaltak kivdteldvel - az

(2) Akozszolg6ltat6s kordben az ingatlanhasznii6

a teny hozza l6tre, hogy a Kozszolgitltato az ingatlanhaszniio szhmira a kozszolg6ltat6st felaj6nlja,
iI

letve a kozszolgitltat6s telj

es

it6s6re rende lkezd sre

6l L

(3) Ahhztart6sihoz hasonl6 (vegyes) hullad6kra vonatkoz6 kozszolg6ltat6st ig6nybe vevo gazd6lkod6
szewezet eset6ben a krizszolg6ltat6si jogviszony az elre vonatkoz6 ir6sba foglalt szerzodds
megkot6s6vel jon ldtre.

^

(4) Akozszolgrlltat6si jogviszony l6trejottdrol, valamint akozszolgiltat6s teljesitdsdnek felt6teleirol

a

Kozszo I gSlt ato az i n gatl anhasznrll 6t ir6sban koteles drtesiteni.
Az drtesitdsben meg kelljelcilni:
a. a kozszolgSltat6s igdnybev6tel6nek kezd6 napjit,
b. a teljesit6s hely6t,
c. az ingatlanhaszn6l6 rendelkezds6re bocsiltott gyiijt6eddnl't tirtartalom 6s darabszSm szerint,
d. az tiritdsi gyakoris6gotds az i.iritds idej6t napok szerint,
e. azingatlanhaszn6l6 6ltal meghatdrozolt, az ingatlanon elorel6that6lag keletkezo hullad6k
men nyi s6 g6t, ame lyre a kozszol ghltat6st az in gatlanhaszniil6 i g6nybe ve szi.

f. a gyrijtoeddnyek haszniiatinak jogcim6t 6s m6dj6t,
g. a kozszolg6ltat6si d ij at 6s alkalmaztsilnak felt6te I eit,
h. a kozszolg|ltatils m6rtdk6t meghalad6, azingatlanhaszniiS ig6nyei szerintiesetleges
tobbletszolgSltat6st 6s annak dij6t,
i. a kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6nek m6djrlt,
1. a szerzod6 s m6do s f t6s6nak, fe I mond5sSnak felt6te I eit,
k.

\,

az ir 6ny ad6 j o gszab6lyok

m e gh at6

r ozilsht.

(5) A kozszolg6ltat6si jogviszony l6trejottdr6l sz6l6 6rtesit6s mint6j6t jelen rendelet 2. melldklete
tarlalmazza.

A k<izszolg6ltat6s tirgyilban kdtott szerzodl,s tartalmi elemei megegyeznek a (a) bekezddsben
foglalt 6rtesit6s tartalm6val.
(6)

(7) A hulladdkgazd6lkodSsi kdzszolg|ltaths felt6teleiben bekcivetkezett v6ltoz6sokr6l a Kozszolg6ltat6
az ingatlanhaszndl6t - a viitozis bekovetkezte elott - iriisban 6rtesiteni kdteles.
7. A hullad6k gyiijt6s6re 6s

elszillitisira val6 ftadSsra szolg6l6

Gyiijt6ed6nyek rendelkez6sre bocsdt6sival kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek
10.$
(1)

Az

a telepiildsi hullad6k gyiijtds6re, illetve elsz6llit6s6ra a Kozszolg6ltat6
rendszeresitett gyiijtoed6nyt - iidi.il6 eset6n gyrijtozs6kot - koteles igdnybe venni.

ingatlanhaszn6l6

szrlllft6eszkozehez

(2) Az igdnybeveendo gyiijtoed6nyek tipusait, illetve a gyiijtoed6nyekben elhelyezhet6 telepiil6si
szil6rd hullad6kok maximiilis srily6t az 5.$ (3) bekezd6startalmazza.

(3)Beltertleten

- a hilzi:artilsi es a hitdart6sihoz

hasonl6 hullad6kok gyijtes5hez rendszeresitett

gyrijt6eddnyek m6ret6nek 6s sz6mi{nak meghat6roz6sakor - heti egyszeri iirit6st feltdtelezve - k6t iirit6s
kozcjtti idoszakra ingatlanonkdnt legkevesebb 120 I hulladdk mennyis6get kell figyelembe venni.
Hdtvdgi hhzas ingatlanok eset6n a gyijtozsitkok mdretdnek 6s szr{m5nak meghat6roz6sakor -hetente
egy iirit6st felt6telezve - ingatlanonk6nt legkevesebb 5,5 llnap hullad6kmennyis6get kell figyelembe
venni. A gy{ijtozsfik a K<jzszol giiltato Sltal rendszeresitett, 80 l-es rirtartalmi.

(a)Ha azingatlanhasznillo aKozszolghltat6 fel6 a val6s6gnak meg nem felelo mennyisdget vagy adatot
kozol, 6s ennek folyt6n az ifiadisra kertilo hullad6k mennyis6ge rendszeresen meghaladja az iltvett
gyrijtoeddnyek iirtartalmht, a K6zszolg6ltat6 - az ingatlanhasznSl6 megkeresdsdvel egyidejtileg jogosult a t6nyleges mennyisdgii hullad6knak megfelelo rirtartalmf eddnyre cser6lni az eredeti
gyrijtoeddnyt, illetve jogosult megemelni az iiritdsi ryakoris6got vagy a gytijtdsre itadott
gyrijtoed6nyek sz6m6t.

(5) Az ingatlanhaszn6l6 koteles ir5sban, h6rom nappal korSbban bejelenteni aKozszolg|ltat6nak,ha az
ingatlanon az addig szok6sos hullad6kmennyis6get jelentosen meghalad6 mennyisdgti hulladdk
keletkezdse v5rhat6. A bejelent6s alapj5n aKozszolgftltat6 koteles az ingatlanhaszn6l6 6ltal megjelolt

id6pontra vagy id6tartamra

a

hullad6k adott mennyis6g6nek megfelelo gyiijt6sdhez, illetve

elszellitesAhoz alkalmas nagyobb tirtartalmri, vagy tov6bbi gyrijtoed6nyt, illetve a hullad6k gytijtdsdre
alkalmas miianyagzs5kot az ingatlanhaszn6l6 rendelkez6s6re bocs6tani, 6s a t<jbbletszolg6ltat6st

teljesiteni.

(6) Ha az ingatlanon keletkezo hullad6k mennyisdge nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg
az ifiadott gyiijtoed6nyek tirtartalm6t, 6s az ingatlanhaszn6l6 elmulasztja a (5) bekezd6sben irt
bejelent6si k<jtelezetts6gdt, a Kcizszolgiitato jogosult az igy ifiadott, illet6leg a gyrijtoed6nyzet mell6
kirakott hulladdk elsziilititsitra. A tobbletszolgSltatSs t6ny6rol ds az ennek megfelelo dij
alkalmazisitr6l a Kcizszolg6ltat6 az ingatlanhaszniiSt egyidejtileg 6rtesiteni koteles.
8.

A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszdllitfsra val6 dtadisra szolgil6 gyiijt6ed6nyek elhelyez6s6vel,
hasznilatival 6s kezel6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek
11.$

(l) Az ingatlanhasznill6 a gytijtoeddnyeket az ingatlan teriilet6n beltil kdteles

elhelyezni. Gyrijtoed6ny
koztertileten tart6san csak k<iztertilet-haszn6lati enged6ly birtok6ban helyezheto el.

Az ingatlanhaszn6l6 k<iteles a gytijtoed6nyeket a hullad6k elsziilitSsa c6lj6b6l a Kozszolgiitato
6ltal megjel<ilt idopontban, a kozterlileten, a begyiijt6st vegzo g6pj6rmrivel megk<izelitheto 6s iirit6sre
alkalmas helyen elhelyezni
A gyrijt6eddnyt legfeljebb a szSllit6sinapot megelozo napon, l8 6r6t6l lehet kihelyezni a kozteriiletre,
kiv6ve az (l) bekezd6s m6sodik mondatilban megjelolt esetet.
(2)

(3) A hulladdk elszSllit6sa c6lj6b6l kihelyezett gyijt6eddnyek fedel6nek - a kcjzteriilet szennyezdsdnek
elkeriil6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hulladdkot a gyiijtoed6nyben irgy kell
elhelyezni, hogy az az edeny mozgat6sakor 6s iirit6sekor ne sz6r6djon, valamint a gepi iirit6st ne
akadillyozza.

A

kihelyezett gyiijtoeddny nem akadSlyozhad a a jhrmi 6s gyalogos forgalmat 6s elhelyezdse
egydbk6nt sem j6rhat baleset vagy k6rokozils veszelyenek eloid6z6s6vel.
12.S

(l) Az

ingatlanhaszn6l6 kdteles gondoskodni a gyijt6ed6nyek tisztfin tart6s6r6l, fert5tlenit6ser6l,
rendeltet6sszeri hasznitlatir6l, valamint kornyezettik tisdAn tart6sdr6l. E kotelezetts6g al6l kiv6telt
kdpeznek a krizteriileten tart6san elhelyezett 770, | 100, , 5000 literes gyiijtoeddnyek, melyek tisztitrlsdt

6s

fert6tlenft6s6t legal5bb k6thavonta, illet6leg sziiksdg szerint nagyobb gyakoris6ggal a

Kozszof g6ltat6 vegzi.
Fert6tlenit6sre csak a killon jogszab|lyban meghatfirozott 6s engedelyezett szerek haszn6lhat6k.

(2)

A

kdzteriiletre szab|lyszerien kihelyezett gytijtoed6nyek i.irit6se sor6n esetlegesen keletkezett

szenny ezo dd s takarftSsSr6 I a Kozszo I gSltat6 kdte les gondoskodni.

13.$

(1) Ha a gyiijt6eddnyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az ed6nyben dsszet<imorcidott
vagy befagyott, illetve az eddnyben l6vo hullad6kot rigy osszepr6selt6k, hogy emiatt az edenyt iiriteni
nem lehet, az ingatlanhaszn6l6 a Kozszolg6ltat6 felhiv6sSra koteles az ed6nyt iirfthetov6, illetve
hasznSlhat6v6 tenni. K<iteles tov6bbri az igy okozott esetleges kSrt megt6riteni.

(2) Tilos a gyiijtoed6nybe a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgSltat6s kordbe nem tartoz6 hullad6kot,
valamint olyan hullad6kot elhelyezni, amely vesz|lyeztetheti a gyiijt6st, iirft6st vdgzo szem6lyek vagy
m6s szemdlyek 6letdt, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t.
9.

A lomtalanit6s al6hrtoz6 telepiil6si hullad6kra
vonatkoz6 kiiliin rendelkez6sek
14.$

(1)A

lomhulladdkot az ingatlanhasznill6 a Kozszolg|ltato iital elozetesen megjelolt idopontban
helyezheti ki elsz6llit6s c6lj6b6l arra a helyre, amelyet aKozszolgirltat6 elozetesen megjelolt.
(2) Az elszrlllftand6 lomhullad6kot rigy kell elhelyezni a koderiileten, hogy az a j6rmti 6s gyalogos
forgalmat ne akadrilyozza, a zoldteriileteket ds a nov6nyzetet ne k6rositsa, illetve ne j6rjon baleset
vagy k6rokoziis veszdlydnek eloiddz6s6vel.
10. Elhagyott

\-

hullad6k

15. $

(1) Az ingatlanon ellenorizetlen koriilm6nyek kozott elhelyezett vagy elhagyott hulladdk Ht.3l.$-a
szerinti elsz6llit6s6nak 6s kezel6s6nek kotelezettsdge a hullad6k tulajdonos6t vagy koriibbi birtokosSt
terheli.

A

koaertileten elhagyott , illetve ellenorizetlen kdrtilm6nyek koztitt elhelye.zett hullad6k
elsziilitlsfr6l 6s kezel6s6rol a Ht.61.$ (4) bekezdds6ben meghatfirozott esetben az Onkormhnyzat

(2)

gondoskodik.

(3) Ha az a szem6ly, aki a hulladdkot az ingatlan teriilet6n vagy a kcjzteriileten
jogellenesen elhelyezte, azonosithat6v6 v6lik, a Ht. rendelkez6sei szerint kell elj6rni.
1

1.

elhagla vagy

A hullad6kgazdSlkodisi kiizszolgrittatisi dij
16.S

\-

(l)A

hullad6kgazdrilkodSsi kozszolg6ltat6si

dijat a Ht.-ben meghathrozottak szerint a

miniszter

rendeletben rlllapitja meg.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolg|ltat6si dij osszeg6t az ingatlanhaszn|lo a KcizszolgSltat6nak

fizeti meg.

(3) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij megfizet6sdre az az ingatlanhaszn6l6 koteles, aki
jogszab6lyok szerint a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s ig6nybev6tel6re koteles.

a

ingatlanhaszn5l6k - a lak6sszcjvetkezet, garilzsszovetkezet, tfirsashSz kiv6tel6vel hullad6kgazdSlkod6si kozszolgiitat6si dijat a Kozszolglltat6 rdszere - a teljesitett kozszolg6ltat6s
alapj 6n, szitmla e I len 6ben -negyed6vente fi zetnek.

(4) Az

(5)
(6)

A kozszolgSltat6s dij6t sz6mla ellen6ben atirgyidoszak utols6 napj6ig kell kiegyenlfteni.

Nem tagadhatja meg a hullad6kgazdSlkodisi k<izszolg6ltat5si dij megfizet6s6t az, aki a telepiil6si
hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg5ltat6s ig6nybevdteldvel kapcsolatos kcitelezetts6geit nem teljesiti,

felt6ve, hogy

a

Kcizszolgriltat6 szhmira
teljesit6sdre vonatkoz6 rendelkez6sre 6ll.

a

kozszolg6ltat6st felaj6nlja, illefve

a

kozszolgrlltat6s

(7)

Az a lak6ingatlan tulajdonos, aki legalSbb 60 napig megszakftiis ndlkiil nem tart6zkodik az
ingatlanSn, 6s az ingatlant mds nem haszndlja, a t6rvoll6t idejdre legfeljebb 90 napig mentestil a
kozszolgiitat6s dija al6l. A viirhat6 trivoll6t id6tartamrlt a trlvoll6t megkezd6s6t megelozo 30 nappal a
Kozszolgriltat6 feld friisban kell bejelenteni. A trivolldt t6ny6t hitelt drdemloen igazolni kell. Az
igazol6s elmarad5sa eset6n aKozszolgirltato az enged6lyezett idotartamra kisz6ml6zza a szolg|ltat6si

dijat.

(8)

A hulladdkgazdrilkod6si kozszolgr{ltat6s ig6nybevdtel66rt az ingatlanhasznril6t terhelo
dijhStral6k 6s az azzal cisszefiiggdsben megrillapftott k6sedelmi kamat, valamint a behajtSs egydb
kolts6gei ad6k m6dj6ra behajthato koztartozitsnak minosiilnek, melynek behajt6srirol a Kozszolg6ltat6
a Ht. rendelkez6seinek megfelel6en a NAV ritj6n gondoskodik.
12.

A hullad6kgazdrilkoddsi kiizszolgiltat:{s

telj esit6s6nek sziineteltet6se, korldtozisa

17.S

A hullad6kgazdrilkod6si kozszolgiitatris teljesit6se a Ht. 6s v6grehajtasi rendeleteiben foglaltak szerint
sztineteltetheto 6s korl6t ozhato.

III.

fejezet

2A16 rendelkez6sek
18.$

l.

Jelen rendelet 2016. januitr 1. napj6n l6p hat6lyba.

2. Fzzel egyidejiileg hat6,lyftt veszti Felsotold Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtiletdnek a telepiil6si
hullad6kkal kapcsolatos hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgfiltatLisokr6l sz6l6 912013.(XII.l9.) rendelete.

Felsotold, 2015. december 18.
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A hullad6kszdllitris rendje
A hullad6ksz5'llitils gyiijtoed6nyenk6nti

6s

teriileti hatdrai

6s gyakoris6g szerinti meghatirozhsa

1. Lak6insatlanok eset6n
1.1.

a) 60 literes ed6ny, 18 kg
b) 80 literes eddny,24kg
c) 120 literes ed6ny,36 kg
d) 240 literes edeny, 72 kg
e\ TT0literes ed6ny, 225 kg
0 1.100 literes ed6ny, 330 kg
g) 5.000 literes ed6ny 5000 kg
va

gy 80 lite res gyiij t6zsik alkalm az6s6val tii rt6n6 hullad6ks zilllitits

2. heti 1x

svakorisissal:

ft megnevez6se

Kecsk6d puszta teljes kozteriilet
Kossuth utca teljes kozteri.ilet
Sport utca teljes kcizteri.ilet
Sz6chenyi utca
3. H6tv6gi htzas ineatlanok eset6n
80 lite res gy fijt6zs5k alkalm azdsival tii rt6n6

h

ullad6ks zfilliths

alkalomszenien

szilird hullad6k eset6n
A szolgdltat6val kiitiitt kiiliin megdllapodds szerint.
4. Eey6b telepiil6si

melldklet a

I 8. ) onkormSnyzati rendelethez

121201 5 .

2.melldklet a
(XII. 1 8.) onkormdnyzatr rcndelethez

Ertesit6s
Lak6stulaj donosok r €szdr e

N6v:

Cim:

.

...........................

....... 1212015. (XII.18.) onkormfunyzati
Ertesitjiik Tisztelt Cimet, hogy ..
rendelete alapjhn a telepi.ildsi hullad6k risszegyrijt6sdt, elsz6llit6sSt 6s Srtalommentes elhelyez6s6t
biztosit6 kozszolgfiltatL{s ig6nybevdtele kotelezo. Ahfntart6si hulladdkkal kapcsolatos kcizszolgiitatilst
az 6n szitmiira c6giink, a VGU Kft. mint szolgiitat6 az alilbbi feltdtelek szerint nyujtja.

l.

A megjelolt kozszolgiitathst a szolgitltat6

.

... napj6t6l

folyamatosan

biztositja.

2.

A szolg6ltat6s teljesitds6nek helye:

3.

A

keletkezo hullad6k gytijt6s6re 6s Stmeneti throlflsfira szolgfiltato

az alitbbi tipusri

6s

dar abszhmt gyiij toed6nyt bizto s itj a :

Azonosit6

Tipus

DarabszSm

4.

A gyrijtoeddny iirit6si gyakorisSga: ...... ...... alkalom/h6t, iiritesi nap: H, K, SZ, CS, P

5.

Az ingatlanon el6rel6that6lag keletkez6 hullad6k mennyisdge (Or. szerint min. 120 l/tr6t)

6.

A

k<izszolglltatilsi dij m6rt6k6t 6vente miniszteri rendelet hatirozza meg, melynek m6rt6ke

20 I 5. 6vre vonatkoz6an:

Urit6si
Afa:..

dij' ...

Ftih6
Fr/h6
FYh6

Osszesen:...
7.

A dijat

8.

Az

szitmla alapjSn a tfirgynegyed6v utols6
egyidej rileg megkiildott csekken teljesiteni.

napjiig kell StutalSssal, vagy a szitml|val

ertesitesben meghathrozolt mennyis6get meghalad6 tobbletszolg6ltat6s dij6nak m6rt6ke
megegyezik a kozszolg|ltatfis dijfinak m6rtdk6vel, azonban a szolgSltatSs nyirjt6s6t kdvet6en
ki.il6n keriil kiszhml5,zflsr a.

9.

A kozszolgirltat6s teljesit6sdre vonatkoz6an a 2012. 6vi CLXXXV. torv6ny 6s a
iinkorm6nyzati rende let rendelkez6 s ei az ir iny ado ak
201......................

VGU Kft.

..

.12013.

(....)

