Garf b Kiizs6e 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
I 1/20 15. (XII.l9.)iinkormdnvzati rendelete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdflkoddsi kiizszolg6ltat6sr6l
Gar6b K6pvisel6-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tcirvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 35.g
6s 88.$ (4) bekezd6sdben kapofi felhatalmazhs alapjhn, a Magyarorszilghelyi rinkorm6nyzatair6l sz6l6
2011 . evi CLXXXX. torv6ny 13.$ (l) bekezd6s6ben foglalt feladatkdr6ben elj6rva a krjvetkezoket
rendeli el:

I. fejezet
Attakinos rendelkez6sek

l. A rendelet hatflya,

6rtelmez6 rendelkez6sek

r.$

(l) A Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: OnkormSnyzat), mint alapit6

tag r6szv6tel6vel

miikod6 Kelet-N6gr6d T6rsdgi Hullad6kgazd6lkod6si TSrsulls (a tov6bbiakban: T5rsul6s) Garrib (a
tovSbbiakban: telepiilds) kozigazgatirsi teriiletdn a T6rsulis T6rsulisi Meg6llapodSs6ban, a Ht. Alapjrin
megkotott kozszolg6ltatrisi szerzoddsben, valamint a vonatkoz6 jogszabrllyokban foglaltaknak
m e gfele loen h u I ad6kgazd6l kod6s i kozszo gdltat 6st szew ez 6s tart fenn.
I

(2)

A

I

teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos hulladdkgazdrilkodSsi k6zszolg6ltatris

a

telepiilds

kdzi gazgatits i teriilet6re terj ed ki.

(3)A teleptileskoztgazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kozszolg6ltat6s teljesitds6re
jogosuh, illet6leg k<itelezett kozszolgr{ltat6 a Trirsulissal kcitott hullad6kgazdr{lkodSsi kozszolg6ltat6si

szerzod6s (tov6bbiakban: Krizszolg6ltatrisi Szerz6d6s) alapj6n

a VGU

Salg6tarjrini

Hullad6kgazd6lkodSsi ds V6rosiizemeltetdsi Nonprofit KorlStolt Felelossdgii T5rsas6g (a
tovribbiakban: KcizszolgSltat6). A Kdzszolg|,ltato a kozponti jogszabrllyok, a jelen szakaszban
megjelolt szerzod6sek, valamint jelen rendelet alapj6n l6tja el feladatait.

2.$
Jelen rendeletben haszn6lt fogalmak a Ht. 6s v6grehajt6si rendeletei szerint 6rtendok.
2. Adatkezel6s

3.$

) A term6szetes szem6ly 6s a gazdiilkodo szervezet ingatlanhaszn6l6k adatszolg6ltatiisi
k<itelezettsdgeiket a Ht. szerint teljesitik. Az Onkorminyzat szemdlyes adatok k<itelezo adatkezel6sdt
rendel i el a termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l 6 vonatk ozirsitban.

(I

(2) Az Onkorm6nyzat a szemllyes adatok kezel6sdre aKozszolgilltat6t jogositja fel.

(3) Az 6nkorm6nyzat aKozszolg6ltat6 fel6 szem6lyes adatok ifiaddsilrakciteles.

(4) A

hullad6kgazdrilkodrlsi kozszolg|ltat6st ig6nybevevo term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6
kotelezetts6ge a Ht. 38.$ (3) bekezd6sben meghatrirozott szem6lyes adatok bejelentdse a

Kozszolg6ltatohoz, akozszolgilltat6s igdnybev6tel6t koveto 15 napon beliil, valamint a Kozszolg6ltat6
felhiv5s5ra.

term6szetes szem6ly ingatlanhasznS,l6 szemdlyes adatainak v6ltozdsifi
sz6mitott 15 napon beliil koteles a Kozszolg6ltat6nak bejelenteni-

A

a teny bekovetkez6sdtol

(5) Az adatkezel{s c6lja a kozszolg6ltat6ssal osszefiiggoen a term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6
szem6ly6nek meg6llapitilshhoz, a kozszolgirltat6si dij behajt6s6hoz sztiks6ges 6s arra alkalmas
adatbinis l6trehoziisa 6s mtikodtet6se.
(6) Az adatkezel6s felt6telei:
a. az 6nko rmfnyzat a Kozszolgtrltat6 reszdre - az 6ltala k6rt szem6lyes adatokat
dijmentesen adja itt a szem6lyi adat- 6s lakcimnyilv6ntart6sb6l,

-

negyed6vente,

szem6lyes adatokat elsodlegesen a termdszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
kotelezo adatszolgriltatisa alapjirn ismeri meg, a szem6lyi adat- 6s lakcimnyilv6ntart6sb6l feladat6nak

b. a K6zszolg6ltat6 a

ell6trlshoz sziiksdges 6s hi6nyz6 adatok beszerzds6re jogosult,

c. a Kozszolg6ltat6 megteremti az adatkezel6s szemdlyi 6s tArgyi feltdteleit, gondoskodik az adatok
biztons6g6r6l, meghatfirozza azokat az eljilrhsi szab6lyokat, amelyek az adat- 6s titokv6delmi
szabSlyok 6rv6nyre jutt athsithoz sziiks6gesek.

(7) A

kezelend6 adatok kore:

a. akozszolg6ltat6st ig6nybe vevo term6szetes szemdly ingatlanh aszn6l6 csalSdi 6s ut6neve,
b. lak6hely6nek, tart6zkodrlsi 6s 6rtesit6si hely6nek cime,
c. szi.ilet6si helye, ideje,
d. anyja le6nykori csal6di 6s ut6neve.
(8)

Az adatok

megismerhetos6ge:

a nyilvilntartott adatokat a Kozszolg6ltat6

feladat6nak ell6tasa

6rdek6ben, a term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6 a szemdly6re vonatkoz6an ismerheti meg.

(9) Az adatkezelds id6tartama: a Kozszolgirltat6 a term6szetes szem6ly ingatlanhasznSl6 szem6lyes
adatait - az adatok t5rol6sa kivdteldvel - a kotelezo kozszolgirltat6s igdnybe v6tel6re vonatkoz6
jogviszony l6trejritt6t6l annak megszrin6s6ig, dijh6tral6k eset6n atartozhs fenn6ll6s5ig kezelheti.
Az adatok tSrol6s6nak idotartamrlra a sz5mviteli 6s ad6 jogszab6lyok rendelkezdsei ir6nyad6k.

II. Fejezet
A hullad6kgazd6lkod6si kiizszolgiltatis
R6szletes szabilvai
3. A hullad6kgazdilkodfsi kiizszolgiltatds tartalma,
a

Kiizszolgiltat6 kiitelezetts6gei
4.S

hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltat6s kiterjed a kozszolgSltat6s ell6t6s6ra feljogositott
Kozszolg6ltat6 sziilit6eszkozdhez rendszeresitett gyrijtoed6nyben gyiijtiitt telepi.il6si hullad6k ide6rtve a hhztartbsban klpzodo zoldhullad6kot, vegyes hullad6kot, valamint elktilonftett gytijt6s
eset6n az elktilonitetten gyrijtcitt hullad6kot - osszegytijtds6re, elsziillithshra 6s kezel6s6re, valamint a

A

hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6ssal 6rintett hullad6kgazdSlkod6si l6tesitm6ny tizemeltet6s6re.
s.$

(1) A Kozszolglltat!

6ltalvegzett hulladdkgazd6lkod6si tev6kenys6g a kozpontijogszab5lyok szerinti
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiiltat6s krjr6be tartoz6 hulladdkra terjed ki. A Kozszolgiitat6 birtositja a

k<izszolg5ftat6s folyamatos

6s teljes korii ell6t6s5t a telepiil6s

koztgazgathsi teriilet6n a

jogszabSlyoknak, a Kozszolg5ltathsi Szerzod6snek 6s a jelen rendeletnek megfeleloen.

(2)A KozszolgSltat6 az ingatlanhaszn6l6k iital a Kozszolgriltato sziilitoeszkozdhez rendszeresitett
gyiijtoeddnyben gyiijtott telepiil6si hullad6kot az ingatlanhaszn6l6kt6l dsszegyfijti 6s elsz6llitja,
hullad6k, valamint elki.ilonitett
ide6rtve a hhztarthsban kepzodo zoldhullad6k, vegyes
gyiijtds eset6n az elkiilcjnitetten gyrijtott

hullad6k osszegyrijt6s6t 6s elsz6llitris6t

is.

(3) A krizszolg6ltat6s k<jr6ben a sz6llit6eszkozol<hoz rendszeresitett gyrijtoed6nyek tipusai 6s a
gyrij tSeddnyb en elhely ezheto telepiil6 si hullad6k srilya :
a) 60 literes ed6ny, 18 kg
b) 80 literes ed6ny, 24 kg
c) l20literes eddny,36 kg
d) 240literes ed6ny, 72 kg
e) TT0literes ed6ny, 225 kg
f) 1.100literes ed6ny,330 kg
g) 5.000 literes ed6ny, 5000 kg
(4) A kdzszolgSltatSs kdrdben jelen rendeletben meghathrozott felt6telek eset6n alkalmaz6sra keriilo
gyijtdzsirkok tipus a i :
a) 80 literes VGU Kft. 6ltal rendelkezdsre bocsSjtott embl6m6zott srirga gytijtozs6k
(5) A KozszolgSltat6 a jelen rendelet l. mell6klet6ben meghathrozott gyakoris6ggal, rendben, idoben
6s alkalommalvlgzi a feladatok ellfitilsilt.
(6) A K6zszolg6ltat6 kdteles dvente legaldbb egy alkalommal gondoskodni a lomtalanftSs
megszervez6sdrol 6s annak sor6n a KozszolgSltat6nak 6tadott vagy a kozteri.iletre kihelyezett
lomhullad6k 6tvetel6rol, 6sszegyrijt6s6rol 6s elsz6llit6s6r6l. A lomtalanitiis meghirdet6s6rol a
Kozszolgfitat6 kciteles gondoskodni.
(7) Amennyiben a KdzszolgSltat6 hullad6kgyrijto pontot, hullad6kgytijt6 udvart iizemeltet, az ott
gyrijtott vary az 6tv6teli helyen 6tvett hullad6kot osszegyrijti 6s elszSllida.
(8) A Kcizszolgilltato feladat6t kdpezi a teleptil6s k<izterilletein elhagyott, illetve ellenorizetlen
kortilm6nyek k<izott elhelyezett hullad6k - ide6rtve a teleptil6stisztas5gi feladatok k<ir6be tarlozS
hullad6kot is - elsz6llitiisa 6s kezel6se, amennyiben a hullad6k korSbbi binokosa vagy tulajdonosa a
Ht. 61.$ (4) bekezd6s6ben meghatfirozott kotelezetts6g6nek nem tesz eleget.
(9) A KdzszolgSltato gondoskodik a hullad6kgazdSlkod6si kozszolgiitatils kordbe tartoz6, a (2)-(8)
bekezd6sek szerint osszegyrijtott 6s elsz6llitott telepiil6si hullad6k kezel6s6r6l (hasznosit6srir6l 6s
6rtalmatlanit6s6r6l) a jogszabhlyokban 6s a hullad1kgazd|lkodrisi kozszolgilltathsi szerzod6sben
foglaltaknak megfeleloen a Salg6tarjSn T6rs6gi Hullad6klerak6 (Salg6tarj5n 033115. hrsz.)
hullad6kgazd6lkod6si ldtesitm6nyben (tov6bbiakban: Hullad6klerak6).

(i0) A
Sltal

Kozszolgriltat6 koteles az Orszhgos Hullad6kgazd6lkod6si Ugynoksdg (tovribbiakban: OHU)
meghathrozoff", a Kozszolg6ltat5si Szerzod6sben meghat6rozott min6sit6si oszt6ly szerinti

kovetelm6nyek biztosit6s6r6l gondoskodni, koteles tov5bb6 biztositani

a

minosit6si okirat

Kozszolg6ltathsi Szerzod6s hat6lya alatti folyamatos megl6t6t a hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltat6si
tev6kenys6g min6sft6s6rol sz6l6 2013. 6vi CXXV. tdrv6ny eloir5sainak megfeleloen.

A

KrizszolgSltat6 k<jteles a hullad6kgazd6lkod5si kozszolgiltat6s teljesitdsdhez sziiks6ges
mennyisdgri 6s minos6gii jr{rmiivet, g6pet, eszkozt, berendez6st biaosftani, koteles tov6bb6 a
sziiksd ge s letszhmi 6 s k6pzetts6 gii szakembert alkalmazni.

(11)

(12) A K6zszolg6ltat6 elvegzi a

kozszolgSltat6s folyamatos, biztons6gos, Kozszolg6ltat5si
Szerzod6sben 6s a jogszab6lyokban meghatfirozottak szerinti ellfitilshhoz sziiksdges fejlesztdseket 6s
karbantart6sokat.
(13)

A

Kozszolg6ltato a jogszab6lyban meghatfrozottak szerint koteles folyamatosan eleget tenni a

kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos nyilv6ntart6,si 6s adatszolgiitatisi kotelezetts6gdnek, kriteles tovhbbbaz
ehhez sziiks6ges felt6telek biztosit6s6r6l gondoskodni.

A

Kozszolgfitat6 gondoskodik a kozszolgiitatL{s dijainak beszed6sdrol 6s a kintl6v6s6gek
A be nem frzetett dijak ad6k modjira tort6no behajt6s6r6l a Ht. rendelkez6seivel
osszhangban a Nemzeti Ad6-6s V6mhivatalon (tovribbiakban: NAV) keresztiil gondoskodik.
(14)

keze16s6r5l.

(15) A

Kozszolg6ltat6

a

hullad6k gytijt6se, szSllitSsa, kezeldse sor6n

a

kozszolg|ltato

hullad6kgazdr{lkodr{si tevdkenys6g6rol 6s a hullad6kgazdSlkod6si kozszolgrlltat6s v6gz6s6nek
felt6teleirol szol6 43812012. (XII.29.\ Korm.rendelet eloir6sait kdteles alkalmazni.

l6) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6s vdgzds6nek feltdteleirol sz6l6 38512014. (XIL 3 1 .) Korm.
rendelet 7.$ (1a) bekezd6s a) pontjSban frt 80 literes iirm6rt6kri gyrijtoeddnyhez kapcsol6d6
jogosultsSgot a Kozszolgilltat6 - a Korm. rendelet 7.$ (2) bekezd6sdben irtakra tekintettel - akkor
(

biztositja, ha a lak6ingatlant 6letvitelszertien kdt termdszetes szem6ly haszn6lja.

(17) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltatSs v6gz6s6nek felt6teleir6l sz6l6 38512014. (XII. 31.) Korm.
rendefet 7.$ (1a) bekezd6s b.) pontj6ban irt jogosultsdg igazolilsfira a felt6teleknek megfelelo
ingatlanhaszniio rdszere a telepill6si onkormitnyzat - a lakcimnyilvrintart6s adatai alapjin - az
ingatlanhasznril6 k6relmere igazolilst ad ki.
6.S

(l)

A

Kozszolg|ltat6 az ingatlanhaszndl6k hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos

bejelentdseinek intdzdse, panaszainak kivizsgSl6sa, orvoslSsa ds

a

kozszolgSltat6ssal kapcsolatos
5ltal6nos tfijekoztathsnyrijtSs biztosit5sa 6rdek6ben Salg6tarj6n v6rosban iigyfelszolg6latot mrikodtet.
(2) A Kozszolg1,ltato az igyfllszolg6lat keretdben a fogyaszt6vddelemr6l sz6lo 199'1.
torv6nyben meghathrozottakon trilmen6en:
a.) az OHU Sltal ki6llitott minosito okiratot,
b.) az alkalmazott hullad6kgazd6lkod6si kozszolgriltat6si dijakat,
c.) a kcizszolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6 adatokat,
d. ) a kozszo lg6ltat6i hulladdkgazdSlkod5s i tervet,
e.) a lomtalanit6ssal kapcsolatos adatokat, inform6ci6kat,
azigyfelszolgiilathn 6s honlapjdn mindenki szhmira ingyenesen hozzhferhet6vd teszi.

6vi CLV.

(3) A Kozszolgiitato az igyfelszolg|lata keret6ben
biztositja:
a.) telefonon,
b.) elektronikus lev6l irtj6n,
c.) postai levdl ritjrin,
d.) szemdlyesen.

m6dokon

a

panaszok fogaddsSt

az alfibbi

(4) A

Kozszolg6ltat6

az

ingatlanhasznSl6k thj5kortaftsa drdek6ben honlapjrin kozzdteszi az

al6bbiakat:
a.) a Kozszolg6ltat6 bemutat6sa, hullad6kgazdSlkod6si tev6kenys6ge,
b.) koz6rdekri adatai,
c.) a kozszolg6ltat6s dijai,
d. ) panaszkeze 16s, iigyfelszol 96l at el6rhet6s6ge i,
e.) Kozszolg6ltat6si Szerz6d6se,

f.)a krizszolgSltato hulladdkgazd6lkod6si tev6kenys6g6rol 6s a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s
vdgz6s6nek feltdteleirol szolo 43812012. (XIl.29.) Korm.rendelet 5.$ (1) bekezd6s6ben foglaltak.
4. A T{rsul6s 6s az

Onkorminyzat hullad6kgazdrllkodfsi

kiizszolgf ltatdssal kapcsolatos feladatai

7.$

(l) A
\-

Trirsul6s a teleptil6s kiizigazgatitsi teriilet6n a Tirsuliis T6rsul6si Meg5llapod6s6ban, a
Kozszolg6ltathsi Szerz6d6sben, valamint a vonatkoz6 jogszab6lyokban foglaltaknak megfeleloen
hullad6kgazd5lkodrisi kozszolg|ltathst szewez 6s tart fenn.

Az Onkorminyzat Sltal a T6rsul6sra iltruhinott feladat- 6s hat6skcircik alapjrin a T6rsul6s

feladatrit

k6pezi:

a.) a ,,Kelet-N6gr6d T6rs6gi HulladdkgazdSlkodSsi Rendszer fejleszt6se" cimri, KEOP-7.1.1.1/09-l 12011-0001 6s KEOP-1.1.112F109-11-2013-0003. azonosit6szhmt pillyinat (tovSbbiakban: KEOP
piiyilzat) keret6ben megval6sul6 teleptildsi hulladdk 6rtalmatlanftLsht szolgiil6 ldtesitmdny ldtesit6se,
fej leszt6se 6s mtikodtet6se,

b.) begytijtohelyek (hulladdkgyiijto udvarok, 5trak65llom6sok, gyrijtopontok), elokezel6
hasznosit6 (v6logat6, komposztril6 stb.) telepek l6tesit6se 6s mrikodtet6se a teleptil6s

6s

kdzi gazgatirs i terti I et6n,

c.) a telepiil6skilzigazgatSsi teriilet6n a teleptil6si hulladdk elki.il<jnitett

gyrijt6sdnek,

szilllitdsSnak

megszervez6se,

\-,

d.) az ingatlanhaszniilo iital a kozszolgiitat6 szillit6eszkciz6hez rendszeresitett gyiijtoeddnyben
gyiijtott teleptil6si hullad6k ingatlanhasznSl6t6l tort6n6 osszeg5nijt6se 6s elsziilithsa-ide6rtve a
hhnarthsban kdpzod1 zoldhullad6k, a vegyes hullad6k, illetve az elkiilcinitetten gyrijtott hullad6k
iisszegyrijt6s6t 6s elsz{l lft6s6t

i

s,

e.) a lomtalanit5s kor6be tartoz6 lomhullad6k ingatlanhaszn6l6t6l tortdn6 osszegyrijt6se, iitv6tele

6s

elsz5llitrisa,
f .) a kozszolgiitat6 6ltal izemeltetett hullad6kgytijto ponton, hulladdkgyrijt6 udvaron gyrijtott, vagy
6tv6teli helyen 6tvett hullad6k <isszegytijt6se 6s elszSllitasa,

g.) az elhagyott, illetve ellenorizetlen koriilm6nyek kozott elhelyezett hullad6k

osszegyrijt6se,

elszSllit6sa 6s kezel6se,

h.) a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgAltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6se,

i.) a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgAltatrissal 6rintett hullad6kgazdSlkod6si l6tesitm6ny tizemeltetdse,
idedrtve a KEOP piiyinat keret6ben megval6sul6 valamennyi ldtesitm6nyt is,

:

j.) a hullad6kgazd6lkod6si
kiv 6l as4isa/kij

k.) a

eIo l6

a

kozszolg6ltat6s vegzesere

jogszabillyoknak megfelelo kozszolg6ltat6

se,

kiv6lasztott/kijelolt kozszolgrlltat6val

a

jogszab6lyok rendelkezdseinek megfelelo

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltatisi szerzodes megkot6se az Onkorm6nyzat javfura.

(2) Az Onkorm6nyzat a jogszab6lyok keretei kozott, valamint a T6rsul6s (1)
meghat6rozott feladat6ra tekintettel megalkotja
szabiiy aira vonatkoz6 onkormiinyzati rendeletet.

a

bekezd6sben

hulladdkgazd6lkodSsi kozszolg|ltatils helyi

5. Az ingatlanhaszndl6 kiitelezetts6gei

8.S

(1)

Az ingatlanhaszn6l6 koteles az ingatlanon keletkezo vagy birtok6ba keriilt telepiil6si hulladdkot
jogszabSlyokban
meghatirozott m6don vagy helyen gyrijteni, tov6bb6 art a Kozszolgiitatonak
a
Stadni.

Ezen kotelezetts6g teljesit6se sor6n az ingatlanhaszn6l6 koteles:

a.) a Ht. Rendelkez6seinek megfeleloen a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s ell5t6s6hoz sziiksdges
fe t6te I e k et a Kozszol girltat6 szfimira b i zto s itan i,
I

b.) az ingatlan teriilet6n k6pzodo telepiil6si hullad6kot gyrijteni, aA a Kozszolg6ltat6nak iltadni es az
ingatlanon keletkezo telep0l6si hullad6k kezel6sdre a T6rsul6s iital szervezeff kozszolg6ltatdst ig6nybe
venni; jelen pontban foglalt kotelezetts6g a gazdfilkod6 szervezet ingatlanhasznillo tekintet6ben a
ha^artlsihoz hasonl6 vegyes hullad6k tekintet6ben iill fenn,
c.) a kozszolg6ltat6si dijat kiegyenliteni.

(2) A term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6 a telepiil6si hullad6k reszetkepezo elkiilonitetten gytijtott
hullad6k Kozszolgiitat6nak val6 6tad6s6r6l a Ht. 39.$ (2) bekezddse szerint is gondoskodhat.

A gazdillkod6 szervezet ingatlanhasznillo ahilztartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo
elktlonitetten gyrijtott hulladdk kezel6s6rol a Ht. 39.$ (3) bekezd6se szerint gondoskodik.
(3)

@)

Az ingatlanhasznrll6 koteles aKozszolgitltat6nak bejelenteni, ha a tulajdonosv6ltoz6s vagy egy6b

ok

fo

lyt6n a kozszol girltat6s ig6nybev6te ldre kote lezett6 v6l ik.

(5) A kozszolgSltat6s ig6nybev6tel6re kotelezett ingatlanhaszniil6 akozszolgitltatesb6l nem vonhatja ki
magirt arra val6 hivatkoz6ssal, hogy a szolgiitat6st a hullad6ktermelds hi6ny5ban nem, illetve csak
rdszben veszi ig6nybe.

(6) Az ingatlanhaszn5l6 egy6b kotelezetts6gei tekintet6ben a Ht. 6s vdgrehajt6si rendeletei irSnyad6
6.

A hullad6kgazd6lkodisi kiizszolgdltatds helyi ellitisdnak rendje

e.s
(I

)

A hulladdk begyrijt6sdnek, elsz6llitrisrinak rendjdt az 1 . mell6klet tartalmazza.

(2) A kozszolg6ltatSs kordben az ingatlanhaszn|lo 6s a Kozszolg6ltat6 koztjtti jogviszonyt a telepi.il6si
hullad6k kezel6s6re vonatkoz6 kozszolgriltatiis eset6ben - a (3) bekezddsben foglaltak kiv6tel6vel - az

a t6ny hozza l6tre, hogy a Kcizszolgiitato az ingatlanhaszn|lo szhmira a kcizszolg6ltat6st felaj6nlja,
i I I etve

a kozszolghltatrls telj

es

it6 s6re rende lkez6 sre 6l l.

(3) A hLn.art6sihoz hasonl6 (vegyes) hulladdkra vonatkoz6 kozszolgriltat6st igdnybe vevo gazdrllkod6
szervezet eset6ben a kozszolg6ltatSsi jogviszony az erre vonatkoz6 frSsba foglalt szerzodl,s
megkotdsdvel j<in l6tre.

(4) A kdzszolg|ltatSsijogviszony l6trejott6rol, valamint

a kozszolg6ltat6s teljesit6s6nek felt6teleirol a
Kozszol gr{lt ato az in gatlanhaszn6l6t ir6sban kotel es drtesiteni.
Az 6rtesit6sben meg kell jelolni:
a. a kozszol giltatis i 96 nyb ev 6te l d n e k kezd o napj 6t,
b. a teljesit6s hely6t,
c. az ingatlanhaszni{I6 rendelkez6s6re bocsiitoff gyiijtoed6nyt tirtartalom ds darabsz6m szerint,
d. az iiritdsi gyakoris6got 6s az iirft6s idejdt napok szerint,
e. az ingatlanhaszniil6 6ltal meghatLrozolt, az ingatlanon el6relSthat6lag keletkezo hullad6k
mennyis6g6t, amelyre akozszolghltatrlst azingatlanhaszn6l6 ig6nybe veszi.

f. a gyiijt6ed6nyek hasznfiatinak jogcim6t 6s m6dj6t,
g. a kozszolgSltat6si dijat 6s alkalmazilsirnak feltdteleit,
h. a kozszolg6ltat6s m6rt6kdt meghalad6, az ingatlanhasznillo ig6nyei szerinti esetleges
tobbletszolgriltat6st ds annak dij rit,
i. a krizszolg6ltat6si dij megfizetds6nek m6dj6t,
j. a szerzo d6s m6dos f t6sdnak, fe mond6s6nak feltdte e it,
k. az ir 6ny ad6 j o g szab ri' lyok m e ghat6 r ozits itt.
I

(5)

A

I

kozszolg6ltatrlsi jogviszony l6trejott6r6l sz6l6 6rtesit6s mint5j6t jelen rendelet

2. mell6klete

tartalmazza.

(6) A kdzszolgriltatSs tirgyitban kotott szerzodds tartalmi elemei megegyeznek a (a) bekezd6sben
foglalt 6rtes itds tartalmSval.
(7) A hullad6kgazd6lkoddsi k<izszolgilltaths felt6teleiben bekovetkezett vSltozilsokr6l a KdzszolgSltat6
az i n gatl anh asznfllot - a v |ltozits bekcjvetkezte e l6tt - ir6sban 6rtes iteni kote les.
7.

A hullad6k gyiijt6s6re

6s

elszillitfsrira val6 itaddsra szolgfl6

Gyiijt6ed6nyek rendelkez6sre bocsritisival kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

10.s

(1) Az ingatlanhasznSl6 a telepiildsi

hullad6k gyiijt6s6re, illetve elsz6llitrisr{ra a Kozszolg6ltat6
sz6llit6eszkozehez rendszeresftett gyrijtoed6nyt - fidtil6 eset6n gyrijt6zsSkot - koteles ig6nybe venni.

(2) Az igfnybeveendo

gyiijtoed6nyek tipusait, illetve a gyiijtoed6nyekben elhelyezheto teleptil6si
szili{rd hulladdkok maxim6lis srily6t az 5.9 (3) bekezd6startalmazza.

(3)

Belteriileten - a hazlrartilsi 6s a heztartSsihoz hasonl6 hullad6kok gyrijt6s6hez rendszeresitett
gyiijt6eddnyek mdret6nek 6s sz6m6nak meghat5roz6sakor - heti egyszeri tirit6st felt6telezve - k6t i.irit6s
kozotti idoszakra ingatlanonk6nt legkevesebb 120 I hulladdk mennyis6get kell figyelembe venni.

Hdwdgi hilzas ingatlanok esetdn a gy{ijtozsikok mdretdnek 6s szrim6nak meghat6roziisakor -hetente
egy iirit6st felt6telezve - ingatlanonk6nt legkevesebb 5,5 llnap hullad6kmennyis6get kell figyelembe
venni. A gyijtozsirk a Kozszolgiitat6 6ltal rendszeresitett, 80 l-es iirtartalmri.

(a) Ha az ingatlanhaszniio a Kcizszolg6ltat6 fel6 a val6s6gnak meg nem felelo mennyis6get vagy
adatot kcizol, 6s ennek folyt5n az Stadisra keriilo hullad6k mennyisdge rendszeresen meghaladja az
6tvett gyiijtoed6nyek irtartalmitt, aKozszolgitltat6 - az ingatlanhasznii6 megkeres6sdvel egyidejtileg
- jogosult a t6nyleges mennyis6gri hulladdknak megfelel6 iirtartalmfi eddnyre cser6lni az eredeti
gyiijt6ed6nyt, illetve jogosult megemelni az i.irftdsi gyakorisdgot vagy a gyiijt6sre fitadott
gyiijtoed6nyek szilm6t.
(5) Az ingatlanhaszn6l6 koteles irSsban, h6rom nappal kor6bban bejelenteni aKozszolg|ltat6nak, ha az
ingatlanon az addig szok6sos hullad6kmennyis6get jelentosen meghalad6 mennyis6gii hullad6k
keletkez6se v5rhat6. A bejelent6s alapj6n aKozszolgirltat6 koteles az ingatlanhasznfi6 Sltal megjelolt

idopontra vary idotartamra

a

hullad6k adott mennyisdg6nek megfelelo gyiijt6s6hez, illetve

elszilllithshhoz alkalmas nagyobb iirtartalmri, vagy tovribbi gyrijtoeddnyt, illetve a hullad6k gytijt6s6re
alkalmas mianyagzsitkot az ingatlanhaszn6l6 rendelkez6sdre bocs6tani, 6s a tobbletszolg6ltat6st

teljesiteni.

(6) Ha az ingatlanon keletkezo hullad6k mennyisdge nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg
az ittadott gytijtoed6nyek rinartalmiit, 6s az ingatlanhaszn6l6 elmulasztja a (5) bekezd6sben irt
bejelent6si kcitelezetts6gdt, a Kcizszolg6ltat6jogosult az igy 6tadott, illetoleg a gytijtoed6nyzet mell6
kirakott hullad6k elsz|llitilsira. A tdbbletszolgSltaths t6nydrol 6s az ennek megfelelo dij
alkalmazilsir6l a Kozszolg6ltat6 az ingatlanhaszniil6t egyidejrileg 6rtesfteni k<jteles.
8. A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszdllitisra val6 itadisra szolgdl6 gyiijt6ed6nyek elhelyez6s6vel,
hasznflatdval 6s kezel6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek

11.S
(1) Az ingatlanhaszn6l6 a gyiljtoed6nyeket az ingatlan teriilet6n beltil koteles elhelyezni. Gyiijtoed6ny
koztertileten tart6san csak koztertilet-hasznillati enged6ly birtok6ban helyezhet6 el.
(2) Az ingatlanhaszn6l6 koteles a gyrijtoed6nyeket a hulladdk elszSllftrisa c6lj5b6l a Kozszolgiitato
riltal megjelolt idopontban, a kozteriileten, a begyiijt6st vegzo gdpj5rmrivel megkozelitheto 6s iirit6sre
alkalmas helyen elhelyezni.
A gyrijtoed6nyt legfeljebb a sziillithsi napot megelozo napon, 18 6rrlt6l lehet kihelyezni a koztertiletre,
kiv6ve az (1) bekezd6s m6sodik mondat5ban megj elolt esetet.
(3) A hulladdk elsziilithsa c6lj5b6l kihelyezett gytijtoed6nyek fedel6nek - a kcizterti let szennyez6sdnek
elkeri.il6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hullad6kot a gyrijtoeddnyben fgy kell
elhelyezni, hogy az az eddny mozgat6sakor 6s iirit6sekor ne sz6r6djon, valamint a g6pi i.irit6st ne
akadflyozza.

A

kihelyezett gytijtoed6ny nem akadiiyozhatja

a jirmi ds gyalogos

forgalmat 6s elhelyez6se

egy6bk6nt sem j 6rhat baleset vagy k5roko zils veszelyenek eloid6z6s6vel.

12.$

(l)

Az ingatlanhaszn6l6 koteles gondoskodni a gyrijtoed6nyek tisrt|n tart6s6r6l, fertotlenftds6rdl,
rendeltetdsszeri hasznillathr6l, valamint kornyezetiik 1isrt5rn tart6s5r6l. E kotelezettsdg al6l kivdtelt
k6peznek a kozteriileten tart6san elhelyezett 710,1100,, 5000 literes gyiijt6ed6nyek, melyek tisztithsifi

ds

fertotlenit6s6t legalibb k6thavonta, illetoleg sziiks6g szerint nagyobb gyakorisriggal

Kdzszolg6ltat6 vdgzi.
Fertotlenitdsre csak a kiilon jogszabiiyban meghatilrozott 6s engedelyezett szerek hasznrilhat6k.

a

(2)

A

kdztertiletre szabfilyszeriien kihelyezett gyijtoed6nyek iirit6se sor6n esetlegesen keletkezelt
Kozszolgiitato kdte les gondo skodn i.

szenny ezo d6s takaritSs6r6l a

13.S

(l) Ha a gyiijt6ed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az ed6nyben osszetrjmorodott
vagy befagyott, illetve az ed6nyben l6vo hullad6kot rigy osszepr6selt6k, hogy emiatt az edenyt tiriteni
nem lehet, az ingatlanhasznill6 a KozszolgLiltat6 felhiv6s6ra koteles az edlnyt tirithetov6, illetve
haszn6lhat6v6 tenni. K<iteles tov5bb6 az igy okozott esetleges k6rt megtdrfteni.
(2) Tilos a gyrijt6ed6nybe a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s kor6be nem tartozb
hullad6kot, valamint olyan hullad6kot elhelyezni, amely veszllyeztetheti a gytijt6st, iirit6st
vegz6 szemdlyek vagy m6s szem6lyek 6let6t, testi 6ps6gdt, eg6szs6g6t.
9. A

lomtalanitis al6tartozir telepiil6si hullad6kra
vonatkoz6 kiiliin rendelkez6sek
14'$

\,
(1)A

lomhullad6kot az ingatlanhaszn6l6 a KozszolgLltat6 6ltal el6zetesen megjelolt idopontban
helyezheti ki elsz6llit6s c6lj6b6l arra a helyre, amelyet aKozszolg|ltat6 elozetesen megjelolt.

(2) Az elszSllitand6 lomhullad6kot rigy kell elhelyezni a kozteriileten, hogy az a jdrmii 6s gyalogos
forgalmat ne akad6lyozza) a zdldteri.ileteket 6s a nov6nyzetet ne k6rositsa, illetve ne j6rjon baleset
vagy k6roko zhs v eszely 6nek eloid6z6s6vel.
10.

Elhagyott hullad6k

ls.$
(l) Az ingatlanon

ellen6rizetlen koriilm6nyek kdzott elhelyezett vagy elhagyott hullad6k Ht. 31.$-a
szerinti elsz|llithshnak 6s kezel6sdnek k<ltelezetts6ge a hullad6k tulajdonos6t vagy kor5bbi birtokos6t

terheli.
(2) A kdZeriileten elharyott , illetve ellenorizetlen kdriilm6nyek k<jzott elhelyezett hullad6k
elsziilithshr6l 6s kezel6s6rol a Ht.61.$ (4) bekezd6sdben meghatilrozott esetben az Onkorminyzat
gondoskodik.
(3) Ha az a szemlly, aki a hullad6kot az ingatlan teriilet6n vagy a kozteriileten elhagyta vagy
jogellenesen elhelyezte, azonosithat6v6 v6lik, a Ht. rendelkez6sei szerint kell eljSrni.
I 1. A hullad6kgazddlkodrisi kOzszolgiltatrflsi

dij

16.S

(1) A

huf fad6kgazd6lkod6si k<jzszolg6ltat6si dijat a Ht.-ben meghatfirozottak szerint a miniszter

rendeletben 6llapftja meg.

(2) A hullad6kgazdSlkod6si kdzszolg|ltatS.si dij

osszeg6t

az ingatlanhaszn|l6 a KozszolgSltat6nak

fizeti meg.
(3) A hullad6kgazd6lkodi{si kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6re az az ingatlanhaszn6l6 koteles, aki a
jogszabSlyok szerint a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg|ltat5s ig6nybev6tel6re kdteles.

(\ Az ingatlanhasznrll6k a

lak6sszcivetkezet, garSzsszovetkezet, tfrsashhz kiv6tel6vel
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat5si dijat a Kozszolg|ltato reszere - a teljesitett kozszolg5ltat6s
alapj 6n, szitmla

eI

len 6ben

-negyed6vente fi zetnek.

(5) A krizszolgSltatSs dijfit szhmla ellen6ben atSrgyidoszak utols6 napjfig kell kiegyenliteni.

dij megfizetdsdt az, aki a teleptil6si
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6s ig6nybevdteldvel kapcsolatos kotelezetts6geit nem teljesiti,
feltdve, hogy a Kozszolglltato szhmfira a kozszolg|ltatilst felaj6nlja, illetve a kozszolg|ltatils

(6) Nem tagadhatja meg a hullad6kgazd6lkodisi kozszolgiitat6si

teljesit6s6re vonatkoz6 rendelkezdsre 6ll.

(7) Az a lak6ingatlan tulajdonos, aki legal5bb 60 napig megszakit6s n6lkiil nem tart6zkodik az
ingatlanfin, es az ingatlant miis nem haszn6lja, a t6voll6t idej6re legfeljebb 90 napig mentesiil a
kozszolg|ltatSs dija al6l. A viirhat6 trivoll6t idotartam5t a tfvolldt megkezd6sdt megelozo 30 nappal a
Kozszolgilltat6 fel6 ir6sban kell bejelenteni. A t6voll6t t6ny6t hitelt 6rdemloen igazolni kell. Az
igazolSs elmarad6sa eset6n a Kozszolgitltato az engedelyezett id6tartamra kiszitmlilzza a szolghltat6si
dijat.
(8) A hulladekgazdSlkodr{si kozszolgiitatis ig6nybevdteleert az ingatlanhasznril6t terhel6 dijhStral6k 6s
az azzal osszeftigg6sben megiillapitott k6sedelmi kamat, valamint a behajt6s egy6b kolts6gei ad6k

m6djSra behajthat6 koztartozilsnak minosiilnek, melynek behajt6sSr6l
rendelkezdseinek megfeleloen a NAV ritjSn gondoskodik.

a

Kozszolgiitato

a

Ht.

12. Kedvezm6nvek

17.$
1) Az Onkormhnyzata 16. $ (1) bekezd6s6ben meghathrozotthullad6kgazd5lkodrlsi kozszolg6ltatrisi
6ves dijb6l a kev6s kozszolgilltat6st ig6nybevevore tekintettel, minden GarSbon Slland6 lakcimmel
rendelkez6 in gatlantulaj dono snak 3 0%o ke dv ezm6nyt b idos it.

(2)Az Onkorm6nyzat a 17 $. (1) bekezd6sdben foglalt kedvezm6ny.t minden negyed6vben a
Kozszolgitltat6reszdreszimlaellen6benmegfrzet
13.

A hullad6kgazd{lkodisi kiizszolgiltatis

telj esit6s6nek sziineteltet6se,

korlitozisa

18.$

A hullad6kgazdSlkodr{si kozszolgiitat6s teljesit6se

a Ht. 6s vdgrehajt6si rendeleteiben foglaltak szerint

sztneteltethet6 6s korl6t ozhatS.

III.

fejezet

Zhr6 rendelkez6sek
1e.s
1. Jelen rendelet 2016. januitr 1. napjrin l6p hat6lyba.
2. Ezzel egyidejiileg hatfiydt veszti Gariib Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilet6nek a teleptil6si
hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdrilkod6si k6zszolgilltatLisokr6l szolo 6/2013.(XII.2l.) rendelete.

Gar6b, 201 5. december 19.

:__
Kovdcs Zolt5n
polgermester

?
"'1""""""'

dr. Turza CsaUa J6zsef
jegyz6

1 | I 20

A hullad6kszfillitfs rendje
A hullad6kszfilit|s gyrijt6eddnyenk6nti

6s

|5.

teriileti hatirai

6s gyakoris6g szerinti meghatirozbsa

1. Lak6insatlanok eset6n
1.1.
a) 60 literes ed6ny, 18 kg

b) 80 literes ed6ny, 24 kg

c) 120 literes ed6ny,36 kg
d) 240 literes ed6ny, 72 l<g
e) 770 literes ed6ny, 225 lq
0 1.100 literes ed6ny,330 kg
g) 5.000 literes ed6ny,5000 kg

2. heti lx wakorisfssal:
irt megnevez6se

Kl6tyik tanya teljes kozteriilet
Petdfi utca teljes koztertilet
R6k6czi utca teljes kozteriilet
Szabadsrig utca telj es kozteriilet
Sz6chenyi utca

ineatlanok eset6n
t6zsik alkalmaz6sdval tiirt6n6 h ullad6ks zSlliths

3. H6tv6ei hdzas
8

0 literes gyiij

alkalomszenien

szilird hullad6k eset6n
A szolgiltat6val kiitiitt kiiliin megdllapodis szerint
4. Eev6b telepiil6si

l. mell6klet a
(XII. I 9.) rinkorm6nyzati rendelethez

2.mell6klet a
(XII.
l1 12015.
19..) onkorm6nyzati rendelethez

Brtesit6s

Lak6stulai donosok rdszere
N6v:

Cim:

.

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

Ertesitjiik Tisztelt Cimet, hogy .
........ 1112015. (XII.191.) onkorm5nyzati
rendelete alapjin a telepiil6si hullad6k osszegyiijt6s6t, elsz5llit6s6t 6s 6rtalommentes elhelyez6sdt
biztosit6 kozszolg|ltatSs igdnybev6tele kotelezo. Ahiztart6si hulladdkkal kapcsolatos kcizszolgilltathst
az 6n szitmfira c6giink, a VGU Kft. mint szolgfitato az alitbbi felt6telek szerint nyrijtja.

l.

A megjelolt kozszolgiitathst a szolgitltat6

.

napj6t6l folyamatosan

biztositja.

\/

2.

A szolg6ltat6s teljesit6s6nek helye:

3.

A

keletkezo hullad6k gyiijt6sdre 6s 6tmeneti tirolishra szolg6ltat6

dar abszhm:6 gytij toed6nyt bizto sitj

A
T.

6s

Darabszhm

Azonosit6

Tipus

az alSbbi tipusir

a:

A gyiijtoed6ny tirit6si gyakoris6ga: ... ... ... ... alkalom/h6t, iiritdsi nap: H, K, SZ, CS, P

5.

Azingatlanon elorel6that6lag keletkezo hullad6k mennyisdge (Or. szerint min. 120 l/h6t)

6.

A

kozszolgSltatilsi

dij m6rt6kdt 6vente miniszteri

rendelet hatSrozza meg, melynek m6rtdke

201 5. 6vre vonatkoz6an:

Urit6sidij:

...

Ft/h6
Ft/h6
Ft/h6

Afa:................................................ ........
osszesen:'
napjSig kell Stutal6ssal, vagy a sziml|val

7.

A dijat

8.

Az

9.

A kdzszolgrlltat6s teljesitds6re vonatkoz6an a2012.6vi CLXXXV. torv6ny 6s a ...12013. (....)

szfimla alapjdn a thrgynegyed6v utols6
egyidejrileg megkiildott csekken teljesiteni.

ertesitesben meghatinozolt mennyis6get meghalad6 tobbletszolg5ltat6s dijSnak m6rt6ke
megegyezik a kozszolgitltat5s dij6nak m6rt6k6vel, azonban a szolgiltat6s nyrijt6s6t kovet6en
ktilon keri.il kiszhmlSzhsra.

onkorm6nyzati

ren delet rendelkez6s

ei az ir 6ny ad6 ak

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

VGU Kft.

