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Kutas6 Kdzsdg 6nkorm6nyzathnakK6pvisel6-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.1v]CLXXXV
ttirv6ny 88. $ (4) bekezd6sben kapott felhatalmazis alapj6n, az Alapt<irvdny 32. cikk (l) bekezd6s a)
pontj6ban 6s Magyarorsz6g helyi dnkormdnyzatair6l sz6l620ll.6vi CLXXXIX. torv6ny 13. g (l)
bekezd6s 19. pond6ban meghatSrozottfeladatk<jrdben eljrirva a kcjvetkez6ket rendeli el:

I.FEJEZET

Ar.ra.r,ANos RENDELKEZEsEK
1.$

(l)

Kutas6 Kozs6g Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: 0nkorm6nyzat) a jelen rendeletben foglaltak

szerint hullad6kkezeldsi kozszolgSltat6st szerv ez, 6s tart fenn.
A kozszolgSltaths kiterjed akozszolg|ltat6s ellitSs6ra feljogositott hullad6kkezelS szSllit6eszkozehez

rendszeresitett gyijtozs6kban, a kozterilleten vagy az ingatlanon dsszegyiijtott 6s a kozszolgiitato
rendelkez6s6re bocsftott telepiil6si szil6rd hullad6k elhelyez6s, illetve kezel6s c6lj6b6l ttjrtdno
ren d szere s elszilllitilshra 6s a tel eptil 6s i hu lladdk 6rtalmatlan it5s6ra.
(2) A krjtelezo kozszolg6ltat6s c6lja a telepiil6stisztashg biztosit6sa, a kdzeg6szs6giigy, valamint az
6pitett 6s term6szeti k<irnyezet v6delme, a kozszolgitltatSs kisz6mithat6, folyamatos 6s biztons6gos
ell6t6sa, a tevdkenys6g ellenorizhet6s6ge, a telepiildsi szil6rd hulladdk min6l nagyobb ar6nyri
hasznositdsa, annak 6rtalmatlanit6sa.

2.S

(l)
(2)

A rendelet hatiiya Kutas6 k<izs6g kozigazgatfisi teriiletdre terjed ki.
A rendelet hat|lyakiterjed a telepiil6si szilfird hullad6kkal kapcsolatos kozszolg|ltaths ellitilshra.

II. FEJEZET
A HELYI HULLADEKGAZDALKODAS

3.$

(l) A

kozszolg5ltat6st

ko zs zolg6ltat6

(

az

cinkormSnyzattal hatrilyos kozszolg6ltatSsi szerzod6ssel rendelkez6

a tov 5bb i akb an : Ko zszo I g5l t at6)

v6

gzi.

4.$

(1) Az ingatlanon keletkezo telepiildsi hullad6k gytijt6se 6s annak a begyrijt6sre feljogositott 6s
enged6llyel rendelkezo Kdzszolgilltat6nak tort6no fitadhsa kotelezetts6g a telepill6s kozigazgat6si
teri.ilet6n valamennyi ingatlan tulajdonosa (vagy bdrldj e) az e rendeletben meghatirozott m6don
kdteles gondoskodni.Eza k<itelezetts6g els6dlegesenazingatlant b5rmilyen jogcimen haszn6l6t,vagy
jogcfm n6lkiili haszn6l6t terheli.

(2)

A

gazdiikod6 szervezetek akkor mentesiilnek az ingatlanukon keletkez6 telepi.il6si hullad6k
gyrijt6se 6s annak a begyiijt6sre feljogositott 6s enged6llyel rendelkez5 K6zszolg5ltat6nak tort6nS
futadlsa kcitelezetts6g al6l, ha telepi.il6si hullad6kuk kezel6s6r6l a kozszolg6ltat6s keret6ben

nyrijtottakhoz k6pest

- a

kornyezetvddelmi feliigyelosdg 6ltal

igazoltan

kornyezetvddelmi

szeirpontb6l l6nyegesen kedvezobb megold6ssal gondoskodnak.

(3) A gazdSlkod6 szewezet vezetoje koteles a 3. $ (1) bekezd6s6ben megjelolt Kozszolg6ltat6nak
a mentessdgre
t".1"t"rr|"ni, ha a hullad6kkezel6srSl i ajht maga m6r nem tud gondoskodni. A bejelent6st
oli-ot ad6 k<iriilm6ny megsztinesdt koveto 15 napon beliil kell megtennie'

az ingatlana egyidejiileg
@) Az ingatlan tulajdonos, akinek teleptil6si hullad6ka keletkezik, de
szervezetnek, az
gazd6lkod6
a
hulladdk6t
teleptildsi
a
ieiephelyufvagy fi6ktelephelyiil szolgftl, kriteles
gytijteni,
6s arra
elkiilonitetten
ingattantn folytatott tev6kenys6ge sorSn keletkezett hullad6k6t6l
kozszol giitat6st i g6nybe venni.

(5) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezd6s szerinti ktitelezetts6g a be6pitetlen ingatlana
tekintet6ben, ahol nem tart6zkodik 6s kommun6lis hullad6k sem keletkezik.

A hullad6kgazd{lkoddsi kiizszolgfltatis rendje

6s

m6dja

s.s

(l) A 3. $ (1) bekezd6s6ben megjelolt K<izszolg6ltat6 a hulladlk elsz6llitSs6r6l heti egy alkalommal
koteles gondoskodni. A hazas ingatlannal rendelkez6 tulajdonos (vagy az ingatlan b6rloje) kciteles a
kozszolg|ltat6st ig6nybe venni.
6.$

(l) A KozszolgSltat6 fital vegzett hulladdkgazdSlkod6si tev6kenys6g a kozponti jogszab6lyok szerinti
hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiitatLis krir6be tartoz6 hulladdkra terjed ki. A Kozszolgiitato birtositja a
ktizszolgSltatSs folyamatos

6s teljes koni ellittilsbt a

telepi.il6s kozigazgatilsi teriilet6n

a

jogszab6lyoknak, a Kozszolgiitatisi Szerzod6snek ds a jelen rendeletnek megfeleloen.

(2) A Kozszolg|ltatS az ingatlanhasznii6k 6ltal a Kcizszolgrlltat6 sz|llit6eszkozehez rendszeresitett
gyrijt6ed6nyben gytijtott telepiil6si hullad6kot az ingatlanhaszni{l6kt6l osszegytijti 6s elsz6llitja,
ide6rtve ahSztarthsbankepzodo zoldhullad6k, vegyes hullad6k, valamint elki.il<jnftett gyiijt6s esetln az
elki.ilcinitetten gyrijtdtt hulladdk cisszegyrijt6s6t 6s elsz6llit6s6t is.

(3)

A

kozszolgSltati{s kor6ben a szrlllit6eszkozol<hoz rendszeresitett gyiijtoed6nyek tipusai 6s a
gyiijt6ed6nyben elhelyezheto telepiil6si hulladdk srilya:
a) 60 literes ed6ny, 18 kg
b) 80 literes edeny,24kg
c) 120 literes ed6ny, 36 kg
d) 240 literes ed6ny, 7 2 kg
e) TT0literes ed6ny, 225 kg
0 1.100 literes ed6ny,330 kg
g) 5.000 literes eddny, 5000 kg.

(4) A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s v6gz6s6nek felt6teleirol sz6l6 38512014.(X1I.31.) Korm.
rendelet 7.$ (la) bekezd6s a) pontj6ban irt 80 literes rirm6rtdkri gyiijt6ed6nyhez kapcsol6d6
jogosultsSgot a Kcizszolgdltat6 - a Korm. rendelet 7.$ (2) bekezdds6ben irtakra tekintettel akkor
biztosida, ha a lak6ingatlant dletvitelszenien k6t termdszetes szem6ly haszniija.
(5) A hulladdkgazd6lkodSsi krjzszolg5ltatSs v6gz6sdnek felt6teleir6l szol6 38512014.(XII. 31.)Korm.
rendelet 7.$ (la) bekezd6s b.) pontj6ban irt jogosults6g igazolilsira a felt6teleknek megfelelo

ingatlanhaszniio reszere a telepiil6si onkorminyzat
ingatlanhaszn6l6 kdrelm6re igazol6st ad ki.

A

- a lakcimnyilvr{ntart6s adatai alapjiln -

az

szerz6d6s re vonatkoz6 rendelkez6sek

7.S

(l) Az ingatlanhaszn6l6 szem6ly6ben bekovetkezett vSltozrlst a regi ingatlanhaszn6l6 koteles l5
napon beliil bejelenteni az OnkormSnyzatnak. A bejelent6s napjSig a kozszolgSltat6s dija a regi
in gatlanhasznril6t terhel i.

Adatkezel6ssel kapcsolatos rendelkez6sek

8.$

(1)
(2)

Az Onkorm ilnyzat az ingatlanhasznril6k szemdlyes adatainak kezeldse jogosult.
A Onkorm6nyzat fele azingatlanhasznillo a szem6lyes adatok ittadhsira koteles.
(3) A kozszolg6ltat5st ig6nybevevo ingatlanhaszn6l6 kritelezetts6ge a (6) bekezd6sdben
meghatfurozott szem6lyes adatok bejelent6se az Onkormiinyzat fele. Az ingatlanhasznillo szem6lyes
adatainak vSltozilsfit ateny bekovetkez6s6t6l sz6mitott 15 napon beliil koteles a Onkorminyzatnak
bejelenteni.

(4) Az adatkezel6s c6lja a kozszolg6ltat6ssal
a szSml5,zirshoz, a
adatbSzis l6trehoz6sa 6s miikodtetdse.
(5) Az adatkezel6s felt6telei:
megiilapitfishhoz,

<isszefiiggoen az ingatlanhasznrll6 szemdlydnek
kdzszolgLltatSsi dij behajtris6hoz sziiks6ges 6s arra alkalmas

a) a szem6lyes adatokat elsodlegesen az ingatlanhasznLlo kotelezo adatszolg6ltathsa alapjhn ismeri
meg, a szem6lyi adat- 6s lakcimnyilv5ntart6sb6l a feladat ell6t6shoz sziiks6ges 6s hi6nyz6 adatok
beszerz6s6re tort6nik,

b) az Onkorminyzat k6teles megteremteni az adatkezel6s szemdlyi 6s t6rgyi felt6teleit, gondoskodik
az adatok biztons6g6r6l, biztositja azokat az eljfirhsi szab6lyokat, amelyek az adat- 6s titokvddelmi
szabSlyok 6rvdnyre jutt athshhoz sziiksdgesek.
(6) A kezelendo adatok kcire:
a) a kcizszolg6ltat6st ig6nybe vevo ingatlanhaszn5l6 csal6di 6s ut6neve,
b) lak6helydnek cime,
c) sziilet6si helye, ideje.
d) anyja le6nykori csal6di 6s ut6neve
e) ad6azonosit6 jele.

A kiizszolg6ltatis sziineteltet6se

e.$

(l)

Az ingatlanhaszn6l6 igdnyelheti azOnkorm6nyzattol akozszolgilltatSs 6s a dijfizetdsi kotelezettsdg
sztineteltetds6t, amennyiben az ingatlan lakhatatlannri v6lik, annak lakhat5si enged6lydt visszavonj6k.
A sztineteltetds irSnti k6relmeket az Onkorm6nyzatbiriija el.
sziineteltet6s sor6n az (1) bekezdds szerinti feltdtelekben vSltozds k<ivetkezik be, az
ingatlanhaszniilo az Onkorm6nyzatnak 8 napon beliil ir6sban koteles bejelenteni.

(2) Ha a

A hullad6kkezel6si kiizszolgdltatrisi dij megillapitfsira vonatkoz6 rendelkez6sek
10.$

A

krizszolg6ltat6s ig6nybev6teleert az ingatlanhaszndl6 a kozszolg6ltat6 r6sz6re kozvetlentil koteles
kozszolg6ltatdsi dijat fizetni, amely mag6ban foglalja a hullad6ksziilitits, hullad6kkezel6s ds a
hullad6k 6rtalmatlanitrls dii6t.

Az ingatlanhaszn6l6 kiitelezetts6gei
11.$

(1) Az ingatlanhaszn6l6 koteles az ingatlanin keletkezo

vagy birtok6ba keriilt teleptil6si szil6rd
gyiijteni, tov6bb6 hasznosit6s6r6l vagy
meghatLrozott
m6don
vagy
helyen
hulladdkot az e rendeletben
6rtalmatlanit6srir6l gondoskodni.
Ezen kotelezettsdg teljesit6se sor6n az ingatlantulajdonos (vary bdrlo) koteles:
a) az ingatlan6n keletkez6 hullad6k mennyisdgdt alacsony szinten tartani,
b) telepiildsi szilird hulladdkot - kiilonos tekintettel a hullad6k tov6bbi kezel6s6re - az elsziilitisra
val6 6tv6telig a kdrnyezet szennyez6s6t megel6zo, kiirositisilt kizilr6 m6don kell gyiijteni, illetve
t6rolni,
c) a hulladdk gyiijt6se sor6n megfelelo gondossSggal kell eljSrni annak 6rdek6ben, hory a hulladdk
m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t, egdszsdgdt 6s j6 kozdrzetet ne veszdlyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett
kornyezetet ne szennyezze, a ncivdny- ds 6llatvil6got ne k6rositsa, a kcizrendet 6s a kozbiaons6got ne
zavarja,
d) az ingatlanSn keletkezo telepi.ildsi szil6rd hullad6k kezel6s6re az szervezett kcizszolg6ltatfst koteles
ig6nybe venni, illefve a hulladdkot a begyiijt6sre e rendeletben feljogosftott hullad6kkezel6nek 6tadni,
6s a kcizszolg6ltat6si dijat kiegyenliteni.
(2) A kozszolgiltat6s igdnybev6teldre kritelezett ingatlanhaszn6l6 a k<izszolg6ltat6sb6l nem vonhatja
ki mag6t arra val6 hivatkozilssal, hogy a szolgilltat6st a hulladdktermel6s vagy hulladdk elhelyez6s
hiinyi.},an nem, illetve csak r6szben veszi igdnybe.

III. FEJEZET
ZAF(O RENDELI(EZESEK
12.S

(l)Ez

a rendelet 2016.

(2) E

januir l-jdn l6p hatrilyba.

rendelet hatrilybal6pds6vel egyidejiileg

a

telepiil6si szil6rd hullad6kkal

kapcsolatos
hulladdkkezelds6nek kritelezo kozszolg6ltat6s6r6l szol6 912013.(XII.20.) rendelet hatfilyflt veszti.

Kutas6. 2015. december I 8.
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