rib

K6pvisel6-testii let6nek
iinkormfnyzati rendelete
a telepii l6si hu llad6kkal kapcsolatos hu llad6kgazd6lkodrlsi kiizszolg6ltatis16l
Ga

6/2013. (XII.21.)

Gar6b Kdpvisel6-testiilete a hulladdkr6l sz616 2012. evi CLXXXV. trirvdny (a tov6bbiakban: Ht.)
35.$ ds 88.$
bekezddsdben kapott felhatalmazds alapjhn,
Magyarorszhg helyi

(4)

onkorm6nyzatairol sz6l6 2011.

a

dvi CLXXXX. tdrvdny 13.$ (l)

bekezddsdben foglalt

f-eladatkcirdben elj6rva a kdvetkezoket rendeli el:

I. fejezet
Alta[inos rendelkez6sek

l. A rendelet hatilya, 6rtelmez6

rendelkez6sek

1.$

(l)

A Gar6b Kdzsdg Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban:

Onkormtnyzat), mint alapfto tag
rdszvdteldvel mtikrid<i Kelet-N6gr6d Tdrsdgi Hullad6kgazd6lkod6si T6rsul6s (a
tov6bbiakban: T6rsul6s) Gar6b (a tov6bbiakban: telepiiles) kozigazgatdsi tertiletdn a
T6rsul6s T6rsul6si Meg6llapod6s6ban, a Ht. Alapj6n megkdtdtt kcizszol96ltat6si
szerzSddsben, valamint a vonatkoz6 jogszab6lyokban foglaltaknak megfelel6en
hu

(2)

A

\J/

A

I

laddkgazd6lkod6si kozszolgiitat6st szervez es tart fenn.

teleptilesi hulladdkkal kapcsolatos hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s
kdzigazgatirsi teriiletdre terj ed ki.

a

teleptil6s

telepiilds kdzigazgat6si teriiletdn a telepiildsi hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6s
teljesitdsdre jogosult, illetoleg kdtelezett kdzszolg6ltat6 a T6rsul6ssal kdtdtt
hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerz6dds (tov6bbiakban: Kozszol96ltat6si
Szerzodds) alapj6n a VGU Salg6tarj6ni Hullad6kgazd6lkod6si ds Viirosiizemeltetdsi
Nonprofit Korl6tolt Felel6ssdgti T6rsas6g (a tov6bbiakban: Kozszolg6ltat6). A
K<izszo196ltato a kdzpontijogszab6lyok, a jelen szakaszban megjeltilt szerzoddsek, valamint
jelen rendelet alapjin kida el feladatait.

2.$
Jelen rendeletben hasznllt fogalmak a Ht. ds v6grehajt6si rendeletei szerint drtend6k.

I

2. Adatkezel6s

3.$

(l)

termdszetes szem6ly 6s a gazd6lkod6 szervezet ingatlanhaszniiok adatszolg6ltat6si
kotelezettsdgeiket a Ht. szerint teljesftik. Az Onkormhnyzat szemdlyes adatok k<itelez6
adatkezel6s6t rendeli el a termdszetes szem6ly ingatlanhaszn|lo vonatkoz6s6ban.

(2)

Az Onkormdnyzata szemdlyes adatok kezel6s6re a Kdzszolg6ltat6t jogositja fel.

tr)

Az Onkorm inyzat a Kcizszolg6ltat6 feld szem6lyes adatok fitaddsira kdteles.

A

(4) A

hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st igdnybevevo termdszetes szem6ly

ingatlanhaszn6l6 kcitelezetts6ge a Ht. 38.$ (3) bekezddsben meghathrozott szemelyes adatok

bejelentdse a KozszolgtiltatShoz, a kdzszolg6ltat6s igdnybevdtelet kovet6 l5 napon belill,
valamint a Kozszolg6ltat6 felhfvis6ra.
A term6szetes szemdly ingatlanhaszndl6 szemdlyes adatainak v|ltozhsi.l- a t6ny
bekd,vetkezdsdt6l szdmitott l5 napon beli.il kciteles a Kdzszolg6ltat6nak bejelenteni.

adatkezelds cdlja a k<jzszolg6ltatdssal osszefiigg6en a termdszetes szemdly
ingatlanhaszn6l6 szemdly6nek megrillapft6s6hoz, a kd,zszolgdltat6si dij behajt5s6hoz

(5) Az

szi.iksdges ds arra alkalmas adatbinis ldtrehoz6sa ds miikddtetdse.

(6)

Az adatkezelds feltdtelei:
a., az lnkormhnyzat a Kozszolgiitat6 r6sz6re

-

az iitala kdrt szemelyes adatokat

-

negyeddvente, dijmentesen adja fttaszemelyi adat- ds lakcimnyilv6ntartSsb6l,
b.,

K<izszolg6ltat6 a szem6lyes adatokat els6dlegesen a termdszetes szemdly
ingatlanhaszn6l6 k6telez6 adatszolg6ltat6sa alapj6n ismeri meg, a szemdlyi adat- 6s
lakcimnyilv6ntartdsb6l feladat6nak ell|ttshoz sziiksdges 6s hi|nyzo adatok

&

beszerzdsdre j ogosu lt,

c., a Kozszolg6ltat6 megteremti az adatkezelds szemdlyi 6s t6rgyi feltdteleit, gondoskodik
az adatok biztons6g6r6l, meghat6rozza azokat az eljdrhsi szab6lyokat, amelyek az adat6s titokvedelmi szab6lyok drvdnyre juttat6s6hoz sziiksdgesek.

(7)

A kezelend6 adatok k<ire:
a., a kdzszolg6ltat6st igdnybe vev6 termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6 csal6di
ut6neve,
b., lak6helyenek, tartozkod6si ds drtesitdsi helydnek cime,
c., sztiletdsi helye, ideje,
d., anyja le6nykori csal6di 6s ut6neve.

2

es

(8)

Az

(e)

Az

adatok megismerhet6sdge: a nyilv6ntartott adatokat a Krizszolg6ltat6 feladat6nak
ell6trlsa 6rdekdben, a termdszetes szem6ly ingatlanhasznillo u ,r..dly6re vonatkoz6an
ismerheti meg.
adatkezelds id6taftama: a Kdzszolgilltaro a termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6
szemdlyes adatait - az adatok tiirol6sa kiv6teldvel
- a kdtelez6 kcizszolg iltatils igdnybe
vdteldre vonatkoz6 jogviszony l6trejottdtdl annak megsztindsdig, dijhriiraldk esetdn a
Iaftozfs fenn6l | 6srii g kezel heti.
Az adatok trirol6s6nak idotartamSra a sz6mviteli ds ad6 jogszab6lyok rendelkezdsei
irrinyad6k.

II. Fejezet
A

3.

A

hu

hu

llad6k gazditlkodhsi kiizszo196ltatds
R6szletes szab6lyai

llad6kgazd rll kodisi kiizszolgriltatds tarta lm ao
a Kiizszolg 6ltat6 kiitelezetts6gei
4.$

A

hulladdkgazdiikodftsi k<izszolgiitatds kiterjed a kdzszolgitltatds ell6t6s6ra feljogositott
Kdzszol96ltat6 sz5'llitoeszklzdhez rendszeresftett gyiijt6ed6nyben gyiijtdtt telepiildsi
hulfaddk - ide6rtve a hdztartdsban kepz6d6 zcildhullad6kot, vegyes hulladdkot, valamint
elkiikinftett gyiijtds eset6n az elktilonitetten gyiijtott hulladdkot - dsszegy'rijtdsdre,
elsz6llit6s6ra 6s kezeldsdre, valamint a hulladdkgazdtikodhsi kozszolg6ltat6ssal 6rintett

hul Iaddkgazd6lkod6si ldtesitm6ny iizemeltetdsdre.

s.$

(l) A Kcizszolgftltato

6ltal vegzett hulladdkgazd|lkoditsi tev6kenysdg a kozponti jogszab6lyok
szerinti hulladdkgazd6lkod5si kozszolgfitatfs ktjr6be tartozo hulladdkra terjed ki. A
Kdzszolg6ltat6 biztositla a kdzszolgdltat6s folyamatos 6s teljes kdrii ell6t6s6t a telepiil6s
kdzigazgatfisi tertiletdn a jogszabhlyoknak, a Kdzszolg|ltatilsi Szerz6d6snek 6s a jelen

rendeletnek megfeleloen.

ingatlanhasznillok fital a Kozszolgfitat6 szfillitoeszkozehez
rendszeresirett gytijt6eddnyben gytijtott telepiildsi hullad6kot az ingatlanhaszn5l6kt6l
osszegytijti es elizaitiqa, ide6ftve ahhztartdsbankepzodo z<ildhullad6k, vegyes hulladdk,
valaminr elkiil6nirett gyiijtds esetdn az elkiilonitetten gyiijtott hullad6k dsszegytijtdsdt

(2) A

Kozszolgtitat6

az

es elszfilitfrs6t is.

(3) A kozszolg6ltat6s kordben a szilllitSeszkrizokhoz rendszeresftett gytijt6eddnyek tipusai ds
gyiijt6ed6nyben elhelyezhet6telepiil6sihultad6ksflya:
a.) 120literes eddnY 36kg

a

(4)

A kozszolg6ltat6s

koreben jelen rendeletben meghathrozott feltdtelek esetdn alkalmaztsra

kertil6 gytijt6zs6kok tiPusai :
a) 80 Literes VGU Kft. 6ltal rendelkezdsre bocsSjtott embldm6zott s6rga gyrijtozs6k

(5) A K6zszol gtitato a jelen rendelet 1. melldklet6ben

meghatilrozotl gyakorisSggal, rendben,

id6ben 6s alkalommal vegzi a feladatok ell6t6s6t.

(6) A KcizszolgilltatS kdteles 6vente legal6bb egy alkalommal gondoskodni a lomtalanit5s
megszervezdsdr6l 6s annak sor6n a Kozszol96ltat6nak 6tadott vagy a kdzteriiletre
kih!lyezett lomhulladdk 6tvdtel6rol, dsszegyiijt6sdr6l 6s elsz6llit6s6r6l. A lomtalanit6s
meghirdet6sdrol a K<izszolg6ltat6 k6teles gondoskodni'

(7)

iizemeltet, azott
Amennyiben a KozszolgilltatS hulladdkgytijt6 pontot, hulladdkgytijt6 udvart
gyrijtiitt vagy azatvdteli helyen 6tvett hullad6kot cisszegytijti es elsz6llitja.

kozteriiletein elhagyott, illetve ellen6rizetlen
k6riilmdnyek k6z6rt elhelyezett hullad6k - idedrtve a telepi.ildstisztas6gi feladatok kordbe
tartozo hulladdkot is - elsz6llit6sa 6s kezeldse, amennyiben a hulladdk kor6bbi birtokosa
vagy tulajdonosa a Ht. 6L $ (4) bekezd6sdben meghat6rozott kotelezettsdgdnek nem tesz

(g) A Kdzszolg6ltat6 feladat6t kepezi a telepi.il6s

eleget.

(9) A K6zszolg6ltat6 gondoskodik a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolghltat6s kordbe tartoz6, a (2)(8) bekezd6sek szerint osszegytijtott 6s elsz6llitott telepiildsi hulladdk kezeldsdr6l
(hasznosit6s6r6l 6s 6rtalmatlanft6s6r6l) a jogszabdlyokban ds a hulladdkgazd6lkod6si
kozszolg6ltat6si szerzoddsben foglaltaknak megfelel6en a Salg6tarj6n Tdrsdgi
Hulladdklerak6 (Salg6tarj6n 0331/5. hrsz.) hulladdkgazddlkod5si l6tesitmdnyben
(tov6bb iakban : Hu I laddklerak6).

(10)

(l

A Kozszolgiitat6

koteles az Orsz{tgos Hulladdkgazd6lkod6si Ugyndksdg (tov6bbiakban:
OHU) filtal meghat6rozott, a Kdzszolgilltatdsi Szerz6ddsben meghatirozott min6sitdsi
osztilly szerinti k<jvetelmdnyek biztosititsirol gondoskodni, koteles tovdbb| biztosftani a
min6sftdsi okirat Kcizszolg6ltatdsi Szerz6dds hat|lya alatti folyamatos megldt6t a
hullad6kgazd6lkod6si kSzszolgtitat6si tevdkenysdg min6sitds6rol sz6l6 2013. dvi CXXV.
tdrv6ny el6f riisainak megfelel6en.

l) A

(12)

K6zszolg6ltat6 koteles a hullad6kgazd6lkod6si kcjzszolg6ltat6s teljesitds6hez sztiksdges
mennyisdgii 6s min6sdgii jiirmiivet, g6pet, eszkozt, berendezdst biztositani, koteles tovhbb|a
szii ksdges lltszfmu ds kdpzetts6gii szakem beft al kalm azn i.

A

a kozszolgiiltatds folyamatos, biztons6gos, Kdzszolg6ltatdsi
jogszabitlyokban meghat6rozottak szerinti ell6t6sihoz sziikseges

Kozszolg|ltato elvegzi

Szerzod6sben

ds a

fej leszt6seket 6s karbantart6sokat.

(13) A Kdzszolgaltat6 ajogszab6lyban meghat6rozottak szerint koteles folyamatosan eleget tenni

kdteles
akozszolghltat6ssal kapcsolaios nyilvilntarthsi 6s adatszolg6ltat6si ktjtelezettsdgdnek,
tov6bb6 az ehhez sziiks6ges felt6telek biztosit6s6r6l gondoskodni.
beszedesdr6l 6s a kintldv6sdgek
kezel6s6rol. A be nem fizetett dijak ad6k m6dj6ra tdrtdn6 behajt6s6r6l a Ht. rendelkezeseivel
dsszhangban a Nemzeti Ad6-6s V6mhivatalon (tov5bbiakban: NAV) keresztiil gondoskodik.

(14) A Kozszolg6ltat6 gondoskodik a kdzszolg6ltat6s dijainak

(15)

KozszolgSltato a hulladdk gyrijt6se, szSllitisa, kezeldse sor6n a kozszolgiiltat6
hulladdkgazd6lkod6si tevdkenysdgdr6l ds a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s
v6gzdsdnek feltdteleir6l sz616 43812012. (XlL29.) Korm.rendelet el6ir6sait koteles
alkalmazni.

A

6.$

(l)

A Kdzszolg6ltat6 az ingatlanhaszn6l6k hulladdkgazd6lkod6si

kcizszo196ltat6ssal kapcsolatos

bejelent6seinek intdzdse, panaszainak kivizsg6l6sa, oruosliisa ds a kozszolg6ltatrissal
kapcsolatos 6ltal6nos tflekoztathsny0jt6s biztosftilsa drdek6ben Salg6tarj6n v5rosban
ii

gyfe I szo

I

g

fllatot

m iikci

dtet.

(2) A

Kdzszolg6,ltato az iigyfelszolg6lat keretdben a fogyaszt6vddelemr6l sz6l6 1997 . evi CLY
td,rvdnyben meghatir ozottakon trilmen6en :
a.) az OHU 6ltal ki6llitott min6sit6 okiratot,
b.) az alkalmazott hu I I addkga zdSlko d6si kozszolgdltatdsi dij akat,
c.) a kdzszol 96l tat6si teriil etre vonatkoz6 adatokat,
d.) a klzszol g6ltat6i hul laddkgazd6lkoddsi tervet,
e.) a lomtalan it6ssal kapcsolatos adatokat, inform6ci6kat,
az igyfelszolg6latin ds honlapj6n mindenki szttmira ingyenesen hozzdferhetovd teszi.

(3) A Kdzszolgilltato

az 'J'gyfllszolg|lata keret6ben a panaszok fogad6s6t az alilbbi m6dokon
biztosida:
a.) telefonon.
b.) elektronikus levdl ritj6n,
c.) postai levdl ird6n,
d.) szemdlyesen.

(4)

A

Kdzszolg6,ltato az ingatlanhasznillok t|jekoztat6sa drdekdben honlapj6n kdzzeteszi az
alihbiakat:
a.) a Kozszol g6ltat6 bem utatiisa, h u l laddkgazdSlkod6si tevdkenysdge,

b.) kciz6rdekii adatai.
c.) a klzszol gflltatds dijai,
d.) panaszkezeIds, tigyfelszolg6lat eldrhet6sdgei,
e.) K ozszo I gfitathsi Szerz6d6se,

.

f')a

kozszolgfiltato hullad6kgazd6lkod6si tevdkenysdgdr<'1 6s a hulladdkgazd6lkod6si
kozszolgtiltatis vdgzesdnek feltdteleirdl szolo 43812012. (XL29.) Korm.rendelet 5.$ (l)
bekezddsdben foslaltak.
4.

A T6rsul6s

OnkormAnyzathullad6kgazddlkodfsi
ktizszolg6ltatrlssal kapcsolatos feladatai
6s az

7.$

(l) A T6rsul6s a teleptilds

kozigazgatftsi teriiletdn a T6rsul6s T6rsul6si Meg6llapod6s6ban, a
K<izszol96ltat6si Szerz6d6sben, valamint a vonatkoz6 jogszab6lyokban foglaltaknak
m egfe I e | 6en h ul laddkgazd6l kod6s i k6zszolg6ltat6st szerv ez ds tart fenn.

Az $nkorm inyzat fital a T6rsul6sra fttruhlzott feladat- ds hat6skorok alapj6n a T6rsul6s
feladat6t kdpezi:

a.) a ,,Kelet-N6gr5d Tdrsdgi Hulladdkgazd6lkod6si Rendszer lejlesztese" cimii, KEOP7.l.t.U}g-lt-2011-0001 6s KEOP-l .1.112F109-ll-2013-0003. azonosft6szfimu p6ly6zat
(tov6bbiakban: KEOP pillyinat) keret6ben megval6sul6 telepiil6si hullad6k
6rtalmatlan it6s6t szol

961

6 l6tesitm6ny ldtes it6se, fej lesztdse 6s mtiktidtet6se,

ds
b.) begytijt6helyek (hulladdkgytijt6 udvarok, 6trak66llom6sok, gy'tijt6pontok), el6kezelo
telepiilds
a
hasznosito (v6iogat6, komposzt6l6 stb.) telepek ldtesitdse ds miikodtetdse
kozigazgatits i terli I etd n,

c.) a telepi.il6s k6zig azgatilsi teriiletdn a teleptil6si hullad6k elkiildnitett

gyiijtdsenek,

sz6l I it6sdnak megszervezdse.

ingatlanhaszn6l6 tital a kozszolgSltato sz6llit6eszkozehez rendszeresitett
dsszegyiijtdse es
gytijt6ed6nyben gytijttitt teleptildsi hulladdk ingatlanhasznllotol tdr16n6
vegyes hulladek, illetve az
elsz(il1{tisa-idedrtve a hLztartilsban k6pz6d6 zoldhullad6k, a
t6s6t 6s elsz6l I it6s6t i s,
e l kti lon itetten gyiijtdtt h ul l addk osszegyiij

d.) az

tdrt6n6 dsszegytijtdse,
e.) a lomtalanit6s k6rdbe tartozo lomhultaddk ingatlanhaszn6l6t6l
ftvdtele ds elsz6llit6sa,

hulladdkgytijt6 udvaron
kozszolg6ltat6 6ltal izemeltetett hullad6kgytijto ponton,
gytijtdtt, vagy"tnveteli helyen Stvett hulladek d'sszegytijt6se 6s elsz6llit6sa,

f.) a

g.) az

hulladdk
elhagyott, illetve ellen6rizetlen koriitmdnyek kozott elhelyezett

osszegyiijtdse, elsz6llit6sa 6s kezeldse,

hulladdk kezel6se'
h.) a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s kor{be tartozo

i.) a hulladekgazdtilkod6si k<jzszolg6ltat6ssal drintett hultaddkgazd6lkod6si ldtesitmdny
iizemeltetdse, ide6rtve a KEOP p\lyhzat keret6ben megval6sul6 valamennyi l6tesitmdnyt
is,

j.) a

hulladdkgazd6lkod6si kozszolgriltatds vegzesere

a

jogszabdlyoknak megfele16

kdzszolg5,ltato kiv Llaszt6salkij el6 l 6se,

k.) a kiv6lasztott/kijel<ilt kcizszolg6ltat6val a jogszabitlyok rendelkezdseinek
hu

||

add kgazd6l kod 6s

i kozszolgfitatini

megfele16

szeruod d s m egkdt ese az 0n ko rm 6n y zat j av

ir a.

Az Onkormhnyzat a jogszabSlyok keretei kozcitt, valamint a T6rsul6s (1) bekezddsben
meghatirozott feladat6ra tekintettel megalkotja a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg|ltatts

(2)

he ly

i szabdly aft a vonatkoz6 onkorm6nyzati rendel etet.
5. Az ingatlanhaszn616 kiitelezetts6gei

8.S

(l) Az

ingatlanhaszn6l6 kdteles az ingatlanon keletkeziS vagy birtok6ba kertilt telepiildsi
hulladdkot a jogszabdlyokban meghatdrozott m6don vagy helyen gyiijteni, tovfhb| azt a
Kozszol g6ltat6nak rltadn i.
Ezen k6,tele zettseg

te lj esf

tdse sor6n az i ngatl anhaszn6l6 kcite I es :

a..) a Ht. Rendelkezdseinek megfelel<ien a hulladdkgazdrilkod6si kcizszolg6ltat6s ell6tds6hoz
sz 0k sdge s fe ltdte I eket a Kdzszo I g fitat6 szilmfr a bizto sltani,

b..) az ingatlan tertiletdn kdpzodo teleptil6si hulladdkot gyrijteni, azt a Klzszolg|ltatonak
iltadni 6s az ingatlanon keletkez6 telepi.il6si hulladdk kezel6sdre a T6rsul6s 6ltal szervezett
k6zszolg6ltat6st igdnybe venni; jelen pontban foglalt kdtelezettsdg a gazd6lkod6 szervezet
ingatlanhasznSlo tekintet6ben ahflztartflsihoz hasonl6 vegyes hullad6k tekintetdben 6ll fenn,
c..) a kozszolg6ltat6si dfj at kiegyenliteni.
(2)

A

termdszetes szemdly ingatlanhasznfio a telepiil6si hulladdk reszet kepezo elkiilonftetten
gyiijtcitt hulladdk Kozszolg|ltat6nak val6 6tad6sdrol a Ht. 39.$ (2) bekezddse szerint is
gondoskodhat.

(3)

A gazd6lkodS szervezet ingatlanhaszn|lo ahhztaftilsi hulladdkhoz hasonl6 hulladdk reszet
kepezo elkiilctnitetten gyiijtdtt hulladdk kezelesdr6l a Ht. 39.$ (3) bekezddse szerint
gondoskodik.

(4)

Az ingatlanhaszn|lo

k<iteles a Kdzszolg6ltatonak bejelenteni, ha a tulajdonosv6ltoz6s vagy
egy6b ok folyt6n a kozszolgttltat6s i gdnybevdteldre kcitelezettd v6l i k.
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(5) A kcizszolg6ltat6s igdnybevdteldre kdtelezett ingatlanhaszn6l6 a k6zszolg6ltat6sb6l nem
vonhatja ki magSt arra val6 hivatkoz6ssal, hogy a szolg6ltatilst a hullad6ktermelds
hiriny6ban nem, illetve csak rdszben veszi igdnybe.

(6) Az ingatlanhaszn|lo egyeb kcjtelezettsdgei tekintetdben a Ht. 6s vdgrehajt6si
irdnyad6k.

6. A

hu

rendeletei

llad 6kgazd6lkod 6si ktizszolgd ltat6s h elyi ell:lt6s6n ak rendj e

e.$

(l) A hulladdk

begyiijtdsdnek, elsz6llft6s6nak rendjdt az

l. melldklettartalmazza.

A

(2)

kdzszolgrlltat6s kordben az ingatlanhasznll6 6s a Kdzszolg6ltat6 kozotti jogviszonyt a
telepiildsi hulladdk kezelds6re vonatkoz6 kozszolg6ltatiis esetdben - a (3) bekezddsben
foglaltak kiv6teldvel - az a teny hozza ldtre, hogy a Kozszolgitltato az ingatlanhaszn6l6
szitmilra akozszolgirltat6st felajdnlja, illetve aklzszolgitltat6s teljesft6sdre rendelkez6sre 6ll.

(3)

A

(4)

A

hintartirsihoz hasonl6 (vegyes) hulladdkra vonatkozo kozszolgdltat6st igdnybe vev6
gazd6fkod6 szervezet esetdben a k<izszolgfltatdsi jogviszony az erre vonatkoz6 fr6sba
foglalt szerzodes megkcitdsdvel jdn l6tre.
kdzszolg|ltat6si jogviszony ldtrejrittdr6l, valamint a kozszolgdltat6s teljesftdsdnek
fe ltdte e ir5 I a Kcizszol g |ltato az ingatl an has znttlot r6sban kote es drtes iteni.
Az 6ftesitdsben meg kell jel<ilni:
a. a kdzszolgriltat6s i gdnybevdteldnek kezd6 napjft,
b. a teljesit6s hely6t,
c. az ingatlanhaszn6l6 rendelkez6sdre bocs6tott gytijtoeddnyt rirtartalom ds darabszilm
I

f

I

szerint,

d. az iirftdsi gyakoris6gotes az tirftds idejdt napok szerint,
e. az ingatlanhaszn|lo 6ltal meghatSrozott, az ingatlanon elorel6that6lag keletkez6 hulladdk

f.

mennyisdgdt, amelyre akozszolgitltatrist azingatlanhasznftlo igdnybe veszi.
a gytijt<ieddnyek haszn|latinak jogcimdt ds m6dj6t,
a kdzszolg6ltat6si dij at ds alkalmazds6nak felt6teleit,

g.
h. a kozszolg6ltat6s mdrt6kdt meghalad6, az ingatlanhaszn6l6 igenyei szerinti

esetleges

tobbletszol g6ltat6st ds annak dij 6t,
i. a kdzszol gitl tat6s i d ij m e g fi zetds6nek m o dj 5t,
j. a szerzodds m6dos it6s6nak, fe I m ond 6s6nak feltdtele it,
k. az iriny ad6 j ogszabdlyok meghat6r ozitsfit.

(5) A kcjzszolg6ltat6si

jogviszony ldtrejdttdr6l sz6l6 drtesftds mint6j6t jelen rendelet

mel ldklete Iartalmazza.

8

2.

(6)

A

kozszolg6ltat6s tdrgyfhan

kdtdtt

szerzodes tartalmi elemei megegyeznek

a

(4)

bekezddsben foglalt 6rtesit6s tartalm6val.
(7)

A

hulladdkgazd6lkod6si kozszolgilltatils feltdteleiben bekdvetkezett v6ltoz6sokr6l a
Kcizszolg6ltato az ingatlanhaszn|lot - a viitozits bekdvetkezte elott - ir6sban drtesiteni

koteles.

7. A hullad6k gyfljt6s6re 6s elszillitrlsdra val6 Stadhsra szolg6l6

Gyiijt6ed6nyek rendelkez6sre bocsit6s6val kapcsolatos jogok

6s kiitelezetts6gek

10.s
(l

)

Az ingatlanhaszniilo

a telepiildsi hulladdk gyrijtds6re, illetve elsz6llit6s6ra a Kozszolgilltato
sztilitoeszkozehez rendszeresitett gytijt6eddnyt - tidtil6 esetdn gyijtozshkot - kdteles
ig6nybe venni.

(2) Az

igdnybeveend6 gytijt<ieddnyek tipusait, illetve a gyiijt6eddnyekben elhelyezhet6
telepiildsi szil6rd hullad6kok maxim6lis srilyrit az 5.9 (3) bekezddstartalmazza.

(3)

Befter0leten - ahdztafifrsi ds a hdztartfsihoz hasonl6 hulladdkok gyijtesehez rendszeresftett
gytijt6eddnyek mdretdnek ds szttmfinak meghatitroz6sakor - heti egyszeri iiritdst felt6telezve
- kdt iirftds kdzcitti id6szakra ingatlanonkdnt legkevesebb 120 I hulladdk mennyisdget kell
figyelembe venni.
Hdtvdgi h6zas ingatlanok esetdn a gyijtozsftkok mdretdnek ds szdmitnak meghatdroz6sakor
-hetente egy iiritdst feltdtelezve ingatlanonkdnt legkevesebb 5,5 llnap
hulladdkmennyisdget kell figyelembe venni. A gyijtozsitk a Kozszolg|ltato tital
rendszeresftett. 80 l-es iirtartalmri.

(4)

Ha az ingatlanhaszn|lo a Kdzszolg|ltat6 feld a val6s6gnak meg nem felelo mennyisdget
vagy adatot kozdl, ds ennek folyt6n az fitaddsra keriil<i hulladdk mennyisdge rendszeresen
meghaladja az fttvett gyiijt6eddnyek iirtartalmht, a K6zszolg6ltat6 - az ingatlanhaszn|lo
megkeresdsdvel egyidejiileg - jogosult a tdnyleges mennyis6gii hulladdknak megfelel6
tirtartalmf ed6nyre cserdlni az eredeti gyiijt6eddnyt, illetve jogosult megemelni az tirftdsi
gyakorisSgot vagy a gytijt6sre 6tadott gyiijt6eddnyek szitmttt.

(5) Az

ingatlanhaszn6l6 kdteles ir6sban, h6rom nappal kor6bban bejelenteni a
Kdzszolg6ltat6nak, ha az ingatlanon az addig szok6sos hullad6kmennyisdget jelent6sen
meghalad6 mennyisdgii hulladdk keletkezdse vhrhato. A bejelentds alapj6n aKdzszolg|ltato
k<iteles az ingatlanhasznSlo 6ltal megjeldlt id6ponta vagy idltartamra a hulladdk adott
9

mennyisdg6nek megfelel6 gy.rijtds6hez, illetve elsz|lliths|hoz alkalmas nagyobb tirlartalmri,

vagy tov6bbi gytijtoeddnyt, illetve

a

hulladdk gyiijt6sdre alkalmas mtianyagzs6kot az

ingatlanhaszn6l6 rendelkezdsdre bocs6tani, 6s a tdbbletszolg6ltat6st teljesiteni.

(6)

Ha az ingatlanon keletkez<i hulladdk mennyisdge nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az 6tadott gyiijt6eddnyek iirtartalm6t, ds az ingatlanhaszn{l6 elmulasztja a (5)
bekezddsben irt bejelent6si kotelezettsdget, a Kozszolg6ltat6 jogosult az [gy 6tadott,
illet6leg a gyrijt6edenyzet mell6 kirakott hullad6k elsziilrtds|ra. A tobbletszolg6ltat6s
tdnydr6l ds az ennek megfelel6 dij alkalmazi.sdrol a Kcizszolgiiltato az ingatlanhasznfiot
egyidejiileg 6rtesiteni kdteles.

8.

elszAllitisra val6 iltadhsra szolgd16 gyiijt6ed6nyek elhelyez6s6vel,
hasznSlatfval 6s kezel6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek

A hullad6k gyiijt6s6re

6s

11.S

(l) Az ingatlanhaszn6l6 a gyiijtoed6nyeket az ingatlan teriiletdn beliil koteles elhelyezni.

Gyiijt6ed6ny kdzteriileten tart6san csak kozteri.ilet-haszn|lati engeddly birtok6ban
helyezheto el.

ingatlanhaszn6l6 koteles a gyrijt6eddnyeket a hulladdk elsz6llft6sa cdlj6b6l a
K6zszolg6ltat6 6ltal megjelcitt id6pontban, a kozteriileten, a begytijtdst vegzo gdpj6rmiivel
megkdzelithet6 6s iiritdsre alkalmas helyen elhelyezni.
A gytijt6ed6nyt legfeljebb a szilllitfsi napot megeloz6 napon, 18 6r6t6l lehet kihelyezni a
kcjzteri.iletre, kivdve az (1) bekezd6s mSsodik mondat6ban meglelolt esetet.

(2) Az

(3) A

hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l kihelyezett gytijt6eddnyek fedeldnek

- a kdzteriilet

lecsukott 6llapotban kell lennie. A hulladdkot a
szennyez6sdnek elkeriildse drdekdben
gyiijt6eddnyben rhgy kell elhelyezni, hogy az az eddny mozgat6sakor es tiritdsekor ne
sz6r6djon, valamint a gdpi iiritdst ne akadfiyozza.
akadillyozhatja a jhrmi ds gyalogos forgalmat es elhelyezdse
A kihelyezett gytijt6ed6ny
egydbkdnt sem j6rhat baleset vagy k6rokoz6s vesz6lydnek el6id6z6s6vel.

-

n"-

12.S
(

ingatlanhaszn6l6 kdteles gondoskodni a gytijtoeddnyek tisztdn rartSshrol,
E
fert6tlenitdsdr6l, rendeltetdsszerii hasznillathr6l, valamint kornyezetiik tiszt6n tart6s6r6l'
5000
1100,
770,
,
k<jtelezettsdg at6l kivdtelt kepeznek a k<izteriileten tart6san elhelyezett
illet6leg
kethavonta,
legal6bb
fert6tlenitdset
es
literes gyiijtdeddnyek, melyek tisztitfisitt

1) Az

szi.iks6g szerint nagyobb gyakori
-kiilon s6gg al a Kozszolg6ltat6

Fert6tlenit6sre

.rut

a

v

egzi.

jogszab6lyban meghat6rozott

haszn6lhat6k.

l0

6s

engeddlyezett szerek

(2)

A

kozteriiletre szab{lyszerien kihelyezett gyiijtoed6nyek iiritdse sor6n

esetlegesen

keletkezett szennyez6dds takarit6sir6l a Kdzszolg6ltat6 k6teles gondoskodni.

13.$

(l)

Ha a gyiijt6ed6nyben olyan nedves hulladdkot helyeztek €1, amely az eddnyben
tisszetdmdrddcitt vagy befagyott, illetve az edenyben ldv6 hulladdkot fgy cisszeprdseltdk,
hogy emiatt az edlnyt liriteni nem lehet, az ingatlanhaszn6l6 a Kdzszolg6ltat6 felhfv6s6ra
koteles az eddn5rt, iirfthet6vd, illetve haszn6lhat6v6 tenni. Kdteles tov6bb6 az igy okozott
esetleges k6rt megtdriteni.

(2)

Tilos a gyiijt6eddnybe a hullad6kgazd6lkod6si kcizszol96ltat6s k<irdbe nem tartozo
hulfaddkot, valamint olyan hulladdkot elhelyezni, amely veszelyeztetheti a gytijtdst, tiritdst
vegzo szem6lyek vagy m6s szemdlyek eletdt, testi dpsdgdt, egdszsdgdt.

9.

A fomtalanitis al6 tartoz6 telepiil6si hullad6kra
vonatkoz6 kti liin rendelkez6sek
14.$

(l

lomhullad6kot az ingatlanhaszn6l6 a Kozszolg6ltat6 iiltal el6zetesen megjeldlt
id6pontban helyezheti ki elsz6llft6s celj6b6l arra a helyre, amelyet a Kcizszolg6ltat6

) A

el6zetesen megjel<ilt.

hogy az a j6rmii ds
gyalogos forgalmat ne akaddlyozza, a zdldteriileteket ds a ndvenyzetet ne k6rositsa, illetve
ne j 6rj o n bal eset vagy k6rok ozts v eszely6nek e I 6 i d6z6seve l.

(2) Az elsziillitand6 lomhulladekot rigy kell elhelyezni a klzteriileten,

10.

Elhagyott hullad6k

ls.$
ingatlanon ellenorizetlen kdriilmdnyek kozcitt elhelyezett vagy elhagyott hulladdk Ht.
31.$-;szerinti elsz1llithsfunak 6s kezelds6nek kcitelezettsdge a hulladek tulajdonos6t vagy
kor6bbi birtokos6t terhel i.

(t)

Az

(2)

A

, illetve ellen<irizetlen kdri.ilmdnyek kdzott elhelyezett hulladdk
es kezel6s6rol a Ht. 61.$ (4) bekezdds6ben meghatilrozott esetben az

kcizteri.ileten elhagyott

elsz6ll(t6s6r6l
Onkorm6nyzat gondoskod ik.

ll

(3)

Ha az a szem6ly, aki a hulladekot az ingatlan teriiletdn vagy a kdztertileten elhagy'ta vagy
jogellenesen elhelyezte, azonosfthat6vii v6lik, a Ht. rendelkezdsei szerint kell eli6rni.
11.

A hullad6kgazd6lkoddsi kiizszolgri ltat6si d ij
16.$

(l)

A
m

hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si
iniszter rendeletben 6llapftja meg.

(2) A

dijat a Ht.-ben meghat6rozottak szerint

hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si

dij

osszegdt az

ingatlanhaszn6l6

a

a

Kcizszol96ltat6nak fi zeti meg.

trl A hullad6kgazdillkodhsi

kozszolg6ltat6si dfj megfizet6s6re az az ingatlanhaszn6l6 koteles,
aki a jogszab6lyok szerint a hulladdkgazd6lkod6sikdzszolgitltat6s igdnybevetel6re koteles.
ingatlanhaszn6l6k - a lak6ssziivetkezet, garinsszovetkezet, t6rsash6z kivdtelevel hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Kozszolg{ltato reszere a teljesitett
kozszo I g6lt atis alapjtn, szfimla e I lendben -negyed dvente fi zetnek.

(4)

Az

(s)

A kdzszolg6ltat6s dijdt sztmla ellen6ben athrgyidoszak utols6 napj6ig kell kiegyenliteni.

(6)

Nem tagadhada meg a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij megfizeteset az, aki a
telepiildsi hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s igenybevdteldvel kapcsolatos
kotelezettsdgeit nem teljesiti, felt6ve, hogy a Kozszolgdhalo szSmhra a kozszolg6ltat6st
felaj6nfja, illetve akozszolg|ltat6s teljesft6sere vonatkoz6 rendelkezesre 6ll.

(7)

Az a lak6ingatlan tulajdonos, aki legal6bb 60 napig megszak[tits ndlktil nem tart6zkodik az
ingatlan6n, 6s az ingatlant m6s nem haszn|lja, a t6voll6t idejdre legfeljebb 90 napig
mentesiil a kozszolgilltat6s dfja al6l. A v6rhat6 t6voll6t id6tartam6t a t6volldt megkezd6sdt
megeloz6 30 nappal a K<izszolg6ltat6 feld fr6sban kell bejelenteni. A t6voll6t tdny6t hitelt
6rdeml6en igazolni kell. Az igazolils elmarad6sa esetdn a Kdzszolgiitato az engedelyezett
i

(8)

d

6tartam ra ki sz6ml fnza a szol g6ltat6 s i d ij at.

A hulladdkgazdfllkodftsi kdzszolg|ltatfls igdnybev6teleerr

az ingatlanhasznillot terhelo
dijh6traldk 6s az azzaldsszefiiggdsben meg6llapitott kdsedelmi kamat, valamint a behajtds
egydb kdltsdgei ad6k m6djrlra behajthat6 klztartozhsnak minosi.ilnek, melynek
behajt6s6r6l a Kdzszolgilltato a Ht. rendelkezdseinek megfeleloen a NAV Atjdn
gondoskodik.

t2

12.Kedvezm6nvek
17.$
Onkorm5nyzat a 16. $ (l) bekezd6sdben meghat6rozott hulladdkgazd6lkod5si
kdzszolgilltat6si 6ves dijb6l a kev6s kdzszolgdltat6st igdnybevev6re tekintettel, minden
Gar6bon 6lland6 lakcimmel rendelkez6 ingatlantulajdonosnak 30% kedvezmenyt biztosit.

(l) Az

l7

(l)

bekezddsdben foglalt kedvezmdnyt minden negyeddvben a
Kozszo g6ltat6 rdszdre szdmla el lendben megfi zet.

(2) Az Onkorm6nyzat a

$.

I

13.

A hullad6kgazdflkodfsi kiizszolgrlltat6s

teljesft6s6nek sziineteltet6se, korldtozdsa
18.S

A

hufladdkgazd|lkoddsi kcizszolg|ltatds teljesftdse
fo gl altak szerint szi.ineteltethet<i ds korl 6tozhat6.

a Ht. ds vdgrehajt6si rendeleteiben

III. fejezet
ZA16 rendelkez6sek
14. Hatdlyba l6ptet6 rendelkez6sek
1e.$

(l

\'

)

(2)

Jelen rendelet

-

a (2) bekezdesben foglalt kivdtellel - 2014.janu6r

l.

napj6n lep hat6lyba.

Az 5.$ (8) bekezdds 2015. janufir l. napj6n lephat|lyba.
15.

Atmeneti rendelkez6sek
20.s

A hullad6kgazd|lkoddsi krizszolg6ltat6si dijat a 2014. december 3l-ig terjedo id6szakra a
Ht. 91.$-a 6llapftja meg.

t3

16. Hatrilyon

kiviil helyez6 rendelkez6sek
21.$

(l)

Hat6ly6t veszti:

A 10/2004. (X11.27.) sz6m[ Garib Kdzsdg Onkorm6nyzat hulladdkgazd6lkod6si

rendelete.

/

Gar6b 2013. december

21.

/
t..
i'

.r'

ry/%.ow
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I
Dr. Turza Csaba lozsef jegyzo

Kov6cs Zolthn pol gdrmester

Kihirdetve: 2013. december 21.

o..r**c*ury zsef jegyzo
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l. melldklet a
(XII.2L ) cinkormd nyzati rendelethez

AZ ADOTT TELET,UT,NS SAJAT VISZONYAI
SZERINT KESZ'TEND.
EL AZ ALABBT MrNrA ALApuLvf r;i;vn",
A hullad6kszrillitds rendje
A hulladdkszdilit,s gyrijt6eddnyenkdnti

l.

ds

6s

gyakorisiig szerinti meghat6roziisa

Lakdingatlanok eset6n
120 riteres kuka arkarm az'sivar tiirt6n6
hutad6ksz6rritris

l.l.

heti I x gyakorisiiggal;

ft

megnevezdse

Kl6tyik tanya reljes kdzteri.ilet

\z

teriileti hatilrai

Petdfi utca teljes kozteriilet
R6k6czi utca teljes kozteriilet
Szabads6g utca teljes kdzteri.ilet
Szdchenyi utca

3. H6tv6gi h6zas insatlanok eset6n
80 literes gyiijt6zs6k alkalmazdsfval tiirt6n6 huilad6ksz6ilit6s

alkalomszenien

4. Eey6b telepiil6si szilSrd hullad6k eset6n
A szolgi ltattival kiitiitt kii tiin megdllapodds szerint.

2.melleklet a
rendelethez
612013. (XII.2 1 .) onkorm6nyzati

Ertesit6s
Lak6stulaj donosok r eszerc
N6v:

E#;il;; ri,;;i;

ci;";;.

obi"';;lii.?] ) onkorm6nvzati
n"*" - tissr"gvti;ierer, erszfilit*s'L
6s 6ftalomrnentes erhelyez'set

hullad.k
renderete arapj6n a telepiil.si
kapcsolatos kozszolgSltat6st
koteLz6. ihirt urrBrihu'ad6kkal
ig6nybev6tere
biztos(t6 kozszorg6rtat6s
szerint nyirjtja'
rnint ,ro196lo'o az alilbbifelt6telek
az6n szitmfrra c6giink, a vGU Kft.

1.

A rnegjelolt kozszolg6ltat6st a szolg6ltat6

napjdt6l folyamatosan

"'

biztositja.
2.

A szolg6ltatSs teljesitds6nek helye:

3.

A

t6rolSs6ra szolg6ltat6
keletkez6 hullad6k gyiijt6sdre 6s 6tmeneti

darabsz6mir gyiij t6ed6nyt biztos itj a:

Darabsz6m

Azonosit6

Tipus

"'"''""'

az alirbbi t[Pusir 6s

alkalom/h6t' iiritdsinap: H'

K' SZ' CS'

P

4.

A gyrijt6ed6ny iir(t6sigyakoris6ga:

5.

(Or' szeri't min' 120llhel)
Az ingatlano' el6rel6that6lag keletkezo hulladdk rnennyis6ge

6.

A

hatarozza meg' melynek mdrt6ke
kozszolg6ltat6si dij m6rt6kdt 6vente miniszteri rendelet
2014.6vre vonatkoz6an,
Ortn.

Urit6si dij,

...

Osszesen:.

FVh6

Ft/h6

""'napj5ig kell 5tutal6ssal, vagy a szhml|val

'7.

A dijat

8.

Az

9.

A kozszolg6ltat6s teljesit6s6re vonatkoz6an a2012.6vi CLXXXV. torv6rry

szhmla alapj6n a t6rgynegyed6v utols6
egy idej iileg me gkii I dott csekken telj es iten i'

dijrinak m6rt6ke
6rtesit6sben meghat arozott mennyis6get meghalad6 tobbletszolgSltat6s
kovetoen
nyirjt6sSt
megegyezik a uozszllgSltatSs dij6nat tnertekeuel, azonban a szolg|ltat6s
kii lon kerii I kiszitmlinhsta.

on

korrn6rryzat i rendel et rende I kezds ei az ir 6ny adoak
20 l ......................

VGU Kft.

es

a..'12013'("")
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