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Cserhitszentivin Kiizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
I l/2015. (XII.18.) iinkormfnvzati rendelete

a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazd6lkod6si kiizszolgiltatds16l

Cserh6tszentiv6n K6pviselo{estiilete a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. torv6ny (a
tovSbbiakban: Ht.) 35.$ ds 88.$ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n, a MagyarorszSg helyi
cinkormrinyzatair6l sz6lo 201L 6vi CLXXXIX. torv6ny 13.$ (l) bekezddsdben foglalt feladatkor6ben
elj6rva a kovetkez6ket rendeli el:

I. fejezet

Altalinos rendelkez6sek

1. A rendelet hat6lya, 6rtelmez6 rendelkez6sek

1.S

(1) A Cserhdtszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat), mint alapit6 tag

16szv6tel6vel miikttdo Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hulladdkgazd6lkod6si T6rsul6s (a tov6bbiakban:

Trirsul6s) Cserh6tszentiv6n (a tov6bbiakban: telepiilds) koztgazgat6si teri.ilet6n a T6rsul5s T6rsul6si

Meg6llapod6s6ban, a Ht. Alapj6n megkotcitt kdzszolg6ltat6si szerz6d6sben, valamint a vonatkoz6
jogszabSlyokban foglaltaknak megfeleloen hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st szervez ds tart fenn.

(2) A teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazd6lkod5si kdzszolg6ltat6s a telepiil6s

kozi gazgatis i terti letdre terj ed ki.

(3) A telepi.il6s kozigazgathsi teriilet6n a telepiildsi hullad6kkal kapcsolatos kozszolg6ltat6s

i"li"rit6r6." jogosult, illetOleg kotelezett kozszolg6ltat6 a T6rsuklssal kotott hullad6kgazd6lkod6si

ktizszolg6ltatasi szerz6d6s 1t&aUUiatUan: K<izszolgSltat6si Szerzod6s) alapjdn a VGU Salg6tarj6ni

Hullad6kgazd6lkod6si 6s V6rosiizemeltet6si Nonprofit KorlStolt Feleloss6gii T6rsas6g (a

tov6bbiakban: Kozszolg6ltat6). A Kozszolg6ltato a ktizponti jogszab6lyok, a jelen szakaszban

megjeliilt szerzoddsek, valamint jelen rendelet alapj6n l6tja el feladatait.

2.S

Jelen rendeletben haszn5lt fogalmak a Ht. 6s v6grehajt6si rendeletei szerint 6rtend6k'

2. Adatkezel6s

3.S

(l )A term6szetes szem6ly 6s a gazd6lkod6 szewezet ingatlanhaszn6l6k adatszolg6ltatSsi

kotelezetts6geiket a Ht. szerint teljesitik. at ont ot* hnyzat szemdlyes adatok kotelez6 adatkezel6s6t

rendel i el a termeszetes szem6ly i n gatl anhaszn6l 6 vonatk ozitsitban.

(2) AzOnkorm6ny zat a szem1lyes adatok kezel6sdre a Kozszolg6ltat6t jogositja fel'

(3)AzonkormsnyzataKozszolg6ltat6fel6szem6lyesadatokitadisilrak<jteles.

(4) a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6st i96nybevevo term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

kotelezetts6ge a Ht. 3S.$ (3) bekezddsben meghat6rozott szemdlyes adatok bejelent6se a



Kozszolg6ltat6hoz, akozszolgirltat6s ig6nybev6tel6t koveto l5 napon beliil, valamint
felhfv6siira.
A term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6 szemdlyes adatainak v6ltoz6sdt a teny
sz6mitott l5 napon beliil koteles a Kozszolgrlltat6nak bejelenteni.

a Kozszolg6ltat6

bekovetkez6s6tol

(5) Az adatkezel6s c6lja a kozszolg|ltatiissal cisszefiiggoen a term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6
szem6ly6nek meg6llapit5s6hoz, a krizszolg6ltat6si d(j behajtSs6hoz sziiks6ges 6s ara alkalmas
adatbhzts l6trehozSsa 6s mrikodtet6se.

(6) Az adatkezelds felt6telei:
a., az Onkormfnyzat a Kozszolg|ltat6 r6sz6re - az illtala k6rt szem6lyes adatokat - negyed6vente,
dijmentesen adja 6t a szemdlyi adat- 6s lakcimnyilv6ntartrisb6l,

b., a Kozszolg6ltat6 a szem6lyes adatokat elsodlegesen a term6szetes szem6ly ingatlanhasznSl6
kotelezo adatszolgilltatisa alapjirn ismeri meg, a szem6lyi adat- ds lakcimnyilvrlntart6sb6l feladatrlnak
ell6t6shoz sztiks6ges 6s hi6nyz6 adatok beszerz6sdre jogosult,

c., a Kcizszolg6ltat6 megteremti az adatkezelds szem6lyi ds t6rgyi feltdteleit, gondoskodik az adatok
biaons5g5r6l, meghat6rozza azokat az eljiritsi szab6lyokat, amelyek az adat- 6s titokvddelmi
szabSlyok 6rv6nyre jutt atSshhoz szilks6gesek.

(7) A kezelendo adatok kore:
a., akozszolgSltatSst ig6nybe vevo term6szetes szem6ly ingatlanhaszn|lo csal6di 6s ut6neve,
b., lak6hely 6,nek, tart6zkod6si 6s drtes it6s i hely6nek c fme,

c., sziilet6si helye, ideje,
d., anyja le6nykori csal6di 6s ut6neve.

(8) Az adatok megismerhetos6ge: a nyilv6ntartott adatokat a Kozszolg6ltat6 feladat6nak ell6t5sa
6rdek6ben, a term6szetes szemdly ingatlanhaszniil6 a szemdlydre vonatkoz6an ismerheti meg.

(9) Az adatkezelds idotartama: a KSzszolgiiltato a term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 szem6lyes
adatait - az adatok tiirolilsa kivdtel6vel - a kotelezo kozszolgitltat6s igdnybe v6tel6re vonatkoz6
jogviszony l6trejdtt6t6l annak megszrin6s6ig, dijhiltralek eset6n atartozils fennitlasaig kezelheti.
Az adatok tiirol6siinak idltartamhra a sziimviteli ds ad6 jogszab6lyok rendelkez6sei ir5nyad6k.

II. Fejezet

A hutlad6kgazd{lkodisi kiizszolgriltatds r6szletes szabdlyai

3. A hullad6kgazdrilkoddsi kiizszolgiltatris tartalma,
a Kiizszolg{ltat6 kiitelezetts6gei

4.$

A hullad6kgazdrilkod6si kozszolgriltat6s kiteried a kozszolg6ltatris ell6t6sira feljogosftottKozszolg6ltat6 szfillitoeszkoz'hez iendszeresftett gyiijtSeddnyben- gyiijt<itt telepi.ildsi hulladdk -ide6rtve a hiztartisban kepzod6 zcjldhullad6kot, v!'gfes nultaaetot, valamint 
"lkritonit"tt 

gyiijtdseset6n az elkiilcjnftetten gyiijtdtt hulladdkot - osszegyiijidsdre, elszdllitis1rads kezeldsdre, valamint ahullad6kgazd6lkodSsi kozszolgilltatiissal drintett huti-aaitgazailtoaasi l6tesitm6ny iizemeltet6sdre.

s.$



(11) A Krizszolg6ltat6 kriteles a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg|ltat6s teljesft6s6hez sziiks6ges
mennyisdgii 6s minos6gri j6rmiivet, g6pet, eszkdzt, berendezdst biztosftani, koteles tov6bbS a

sziiks6 ge s | ltszhml ds kdpzetts6 gii szakembert alkal m azn i.

(12) A Kozszolg5ltat6 elvegzi a kozszolg|ltatfs folyamatos, biztons6gos, Kozszolg6ltat6si
Szerzod6sben 6s a jogszab6lyokban meghathrozottak szerinti ell6t6s6hoz sztiks6ges fejleszt6seket 6s

karbantart5sokat.

(13) A K6zszolg6ltat6 a jogszabSlyban meghatirozottak szerint koteles folyamatosan eleget tenni a
kozszolgfitat6ssal kapcsolatos nyilvilntart6si 6s adatszolg6ltatrisi kotelezetts6g6nek, koteles tovdbb| az

ehhez sziiks6ges felt6telek biztosit6s6r6l gondoskodni.

(14) A Kozszolgriltat6 gondoskodik a kozszolgilltatris dijainak beszed6sdr6l ds a kintl6vosdgek
kezel6s6rol. A be nem ftzetett dijak ad6k m6djSra tortdno behajtds6r6l a Ht. rendelkezdseivel
osszhangban a Nemzeti Ad6-ds V6mhivatalon (tov6bbiakban: NAV) kereszttil gondoskodik.

(15) A Kozszolg6ltat6 a hullad6k gytijt6se, szillithsa, kezel6se sorSn a kozszolg6ltat6
hullad6kgazdSlkoddsi tevdkenys6gdrol 6s a hullad6kgazd5lkod6si kozszolgSltat6s v6gzds6nek
felt6tef eirol szolo 43812012. (XII.29.) Korm.rendelet eloirSsait koteles alkalmazni.

(16) A hulladdkgazdrllkod6si kozszolgfitatis vegz6,s6nek feltdteleirol sz6l6 385/2014. (XIJ.
31.) Korm. rendelet 7.$ (1a) bekezdds a) pontj6ban frt 80 literes rirm6rt6kri gytijtSeddnyhez
kapcsol6d6 jogosults6got a Kozszolgdltat6 - a Korm. rendelet 7.$ (2) bekezd6s6ben irtakra
tekintettel - akkor biztositja, ha a lak6ingatlant dletvitelszenien kdt term6szetes szem6ly
hasznfila.

(17) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgflltatSs v6gz6s6nek felt6teleirol sz6l6 385/2014. (Xil.
31.) Korm. rendelet 7.$ (la) bekezd6s b.) pontj6ban irt jogosults6g igazolfsfura a feltdteleknek
megfelel6 ingatlanhaszt|l6 rdszlre a telepiildsi rinkorm6nyzat - a lakcfmnyilv6ntart6s adatai
alapj6n - az ingatlanhasznil6 k6relm6re igazollst ad ki.

6.$

(l) A Kozszolgilltato az ingatlanhasznril6k hulladdkgazd6lkod6si k<izszolgSltatSssal kapcsolatos
bejelent6seinek intdz6se, panaszainak kivizsg6l6sa, orvoslSsa 6s a kozszolg|ltat6ssal kapcsolatos
Sltal6nos tilekortaffsnyrijtris bidositasa 6rdekdben Salg6tarjrin v6rosban iigyf6lszolg6latot miikddtet.

(2) A Kozszolgriltato az iigyf6lszolg6lat keret6ben a fogyaszt6v6delemrol szolo 1997. 6vi CLV.
t<irv6nyben meghatirozottakon tf lmenoen :

a.) az OHU 5ltal ki6llitott minosit6 okiratot,
b. ) az alkalmazott hul laddkgazd6lkod6si kozszolgriltat6si dij akat,
c.) a kozszol g6ltat6s i teriiletre vonatkoz6 adatokat,
d. ) a k<izszolgSltat6i hullad6kgazdrilkod6si tervet,
e.) a lomtalanitiissal kapcsolatos adatokat, informilci6kat,
azijgyfllszolgiiatfin 6s honlapjdn mindenki szhmfira ingyenesen hozziferhetov6 teszi.

(3) A Kozszolgflltat6 az i.igyfdlszolg6lata keret6ben a panaszok fogad6s6t az alfibbi m6dokon
biztositja:
a.) telefonon,
b.) elektronikus lev6l ftj6n,
c.) postai lev6l ritj6n,
d.) szemdlyesen.



(1) A Kozszolg6ltat6 6ltal vegzetl hullad6kgazdrilkod6si tev6kenys6g a kozponti jogszab6lyok szerinti
hullad6kgazd6lkodrisi krizszolgSltatrls kor6be tartoz6 hullad6kra terjed ki. A Kcizszolgriltat6 biaositja a

kozszolg5ltat6s folyamatos 6s teljes korii ell6trisrit a telepi.ilds kozigazgatisi teriilet6n a

jogszab6lyoknak, a Krizszolg5ltathsi Szerzod6snek 6s a jelen rendeletnek megfeleloen.

(2) AKozszolg6ltat6 azingatlanhaszn6l6k 6ltal aKozszolgfitat6 sz6llft6eszkozehez rendszeresitett
gyiijtoed6nyben gyrijtdtt telepiil6si hullad6kot az ingatlanhasznil6kt6l osszegyiijti 6s elsz6llitja,
ide6rtve a hhztarthsban kdpzodo zoldhullad6k, vegyes hullad6k, valamint elki.ilonitett gytijt6s eset6n

az elktilonitetten gyiijtott hullad6k risszegyiijtdsdt 6s elsz6llit6s6t is.

(3) A kozszolgSltat5s kor6ben a szrillit6eszkozol<hoz rendszeresitett gyiijtoed6nyek tipusai 6s a

gyiijtoed6nyben elhelyezhet6 telepiil6si hullad6k sf lya:

a) 60 literes ed6ny, 18 kg
b) 80 literes ed6ny, 24 kg
c) l20literes ed6ny, 36 kg
d) 240literes ed6ny, 72 kg
e) TT0literes ed6ny, 225 kg
f) 1.100 literes ed6ny, 330 kg
g) 5.000 literes eddny, 5000 kg."

(4) A kozszolg6ltat6s kor6ben jelen rendeletben meghatitrozott feltdtelek esetdn alkalmaziisra kertilo
gyrijtozsSkok tipusai:
a) 80 literes VGU Kft. Altal rendelkez6sre bocsrljtott embl6miizott s6rga ryrijt6zs6k

(5) A Kozszolgriltat6 a jelen rendelet 1. melldklet6ben meghatirozotl gyakorisSggal, rendben, idoben

6s alkalommalvegzi a feladatok ell6t6s6t.

(6) A Kozszolgiiltat6 koteles dvente legal6bb egy alkalommal gondoskodni a lomtalanitris
megszervez6s6rol 6s annak sorSn a Kozszolg6ltat6nak 6tadott vagy a kozteriiletre kihelyezett
lomhullad6k 6tv6tel6rol, osszegyiijt6sdrol 6s elsz6llft5s6r6l. A lomtalanit6s meghirdetds6rol a

KozszolgSltat6 k<iteles gondoskodni.

(7) Amennyiben a Kozszolgiitato hulladdkgyiijto pontot, hullad6kgytijto udvart iizemeltet, az ott
gyiijtiitt vagy az 6tvdteli helyen 6wett hullad6kot <isszegyiijti 6s elszflllitja.

(8) A Kozszolg6ltat6 feladatitt kepezi a telepiil6s k<izteriiletein elhagyott, illetve ellenorizetlen
kdriilm6nyek kozott elhelyezett hullad6k - idedrtve a telepiil6stisztas6gi feladatok kor6be tartoz6
hullad6kot is - elszSllitilsa 6s kezel6se, amennyiben a hulladdk kor6bbi birtokosa vagy tulajdonosa a

Ht. 61.$ (4) bekezdds6ben meghatinozott kotelezetts6g6nek nem tesz eleget.

(9) A Kozszolgrlltat6 gondoskodik a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgriltat6s k<jr6be tartoz6, a (2)-(8)
bekezd6sek szerint dsszegyrijtott 6s elsz6llitott teleptildsi hulladdk kezel6s6rol (hasznosit6sSr6l 6s

6rtalmatlanit6s6r6l) a jogszab6lyokban 6s a hulladdkgazdSlkodrlsi kozszolg6ltat6si szerz6ddsben

foglaltaknak megfeleloen a Salg6tarj6n Tdrs6gi Hullad6klerak6 (Salg6tarj6n 033115. hrsz.)

hullad6kgazdSlkod6si l6tesitmdnyben (tov5bbiakban: Hullad6klerak6).

(10) A Kozszolg6ltat6 koteles az Orszigos Hullad6kgazd6lkod6si Ugynoks6g (tovrlbbiakban: OHU)
6ltal meghatiirozott, a Kdzszolg6ltat6si Szerz6d6sben meghat6rozott minosit6si osztrlly szerinti
kovetelmdnyek biaosit6s6r6l gondoskodni, koteles tov6bbri biaositani a min6sft6si okirat
Kozszolg6ltati.si Szerzodds hat6lya alatti folyamatos megl6t6t a hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltat6si

tev6kenys6g minosftds6rol sz6l6 2013. evi CXXV. torv6ny elofr6sainak megfeleloen.



(4) A Kozszolg|ltato az ingatlanhaszn6l6k thjekodatisa 6rdek6ben honlapj6n kozzdteszi az

al6bbiakat:
a.) a Kozszo196ltat6 bemutat6sa, hulladdkgazd6lkodSsi tevdkenys6ge,

b.) kozdrdeki adatai,

c.) a kozszolgr{ltat6s dijai,
d.) panaszkezel6s, 0gyf6lszolg6lat el6rhetosdgei,

e.) Kozszolg6ltat6si Szerz6d6se,

f.)a kozszolg|ltat6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6rol ds a hulladdkgazdilkod6si kozszolg6ltat6s
v6gz6sdnek felt6teleirol szolo 43812012. (X11.29.) Korm.rendelet 5.$ (1) bekezd6sdben foglaltak.

4. A Tfrsulis 6s az Onkorm6nyzat hullad6kgazdilkoddsi
kiizszolgf ltat{ssal kapcsolatos feladatai

7.S

(l)A T6rsulSs a telepiil6s kozigazgatitsi tertilet6n a T6rsul6s Trirsul6si Meg6llapod6s6ban, a

Kozszolgiiltatisi Szerzod6sben, valamint a vonatkoz6 jogszabrllyokban foglaltaknak megfelel6en
hu I ladd kgazd6lkod6s i kozszo I griltat 6st szew ez 6 s tart fenn.

Az Onkormhnyzat 6ltal a Tiirsul5sra ittruhinott feladat- 6s hatSskcirrik alapj6n a Tiirsul6s feladat5t
k6pezi:

a.) a,,KeletN6gr6d Tdrs6gi Hullad6kgazd6lkod6si Rendszer fejleszt6se" cimii, KEOP-7.1.1.1109-11-
20ll-0001 6s KEOP-l .1.112F109-11-2013-0003. azonosit6szfimt pLlyhzat (tov6bbiakban: KEOP
piiyizat) keret6ben megval6sul6 telepiil6si hullad6k irtalmatlanithsifi szolgitl6 l6tesftm6ny l6tesft6se,
fej leszt6se 6s mrikridtet6se,

b.) begyiljtohelyek (hulladdkgyrijto udvarok, 6trak65llom6sok, gyiijtopontok), elokezelo 6s hasznosit6
(v6logat6, komposzt6l6 stb.) telepek ldtesftdse 6s miikcjdtet6se a telepiileskozigazgat6si teriiletdn,

c.) a telepiiles kozigazgat6si tertilet6n a teleptil6si hullad6k elkiikjnitett gyiijt6s6nek, szSllft6s6nak
megszervez6se,

d.) az ingatlanhaszn|l6 6ltal a kozszolgfiltato szilllit6eszkozehez rendszeresitett gyrijtoeddnyben
gytijtott telepiildsi hullad6k ingatlanhasznel6t6l tdrt6no cisszegyiijtdse 6s elsz|llithsa - ide6rtve a

hiztartisban kdpzodo zoldhullad6k, a vegyes hullad6k, illetve az elki.ildnitetten gyrijtott hulladdk
<isszegyrijt6s6t 6s elsz6llit6s6t is,

e.) a fomtalanitris krjr6be tartoz6 lomhulladdk ingatlanhasznSl6t6l tort6n6 osszegyiijt6se, 6tv6tele ds

elszflllit6sa,

f.) a kozszolg5ltat6 6ltal i.izemeltetett hullad6kgyrijt6 ponton, hulladdkgyiijto udvaron gyrijt<itt, vagy
6w6teli helyen 6wett hullad6k osszegyrijt6se 6s elszSllit6sa,

g.) az elhagyott, illetve ellenorizetlen koriilm6nyek kozott elhelyezett hullad6k osszegytijtdse,
elszr{llit6sa 6s kezel6se,

h.) a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hullad6k kezeldse,

i.) a hullad6kgazd5lkodSsi kozszolg6ltatdssal 6rintett hullad6kgazd6lkodSsi l6tesitm6ny iizemeltet6se,
ide6rtve a KEOP pLlyhzat keretdben megval6sul6 valamennyi l6tesftm6nyt is,



j.) a hullad6kgazd6lkodilsi kcizszolg6ltatris vdgzds6re a jogszabiiyoknak megfelelo krizszolg6ltat6
kivr{l asztrisa./kij el o l 6se,

k.)a kiv6"lasrtofilkijeldlt kozszolg6ltat6val a jogszab6lyok rendelkez6seinek megfelelo
hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltat6si szerzodds megkotdse az Onkorm inyzat jav6ra.

(2) Az Onkorm6nyzat a jogszab6lyok keretei kcizritt, valamint a Tiirsul6s (l) bekezd6sben
meghatilrozotl feladatira tekintettel megalkotja a hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgiitatis helyi
szabiiy air a vonatkoz6 cinkorm6nyzati rendel etet.

5. Az ingatlanhasznil6 kiitelezetts6gei

8.S

(1) Az ingatlanhaszn6l6 koteles az ingatlanon keletkezo vagy birtokSba keri.ilt telepiildsi hulladdkot a
jogszab6lyokban meghathrozott m6don vagy helyen gyiijteni, tov6bbd art aKozszolg6ltat6nak 6tadni.

Ezen kote le zettse g te lj esitdse sor6n az i n gatl anhasznrll6 k<jte I es :

a.) a Ht. Rendelkez6seinek megfeleloen a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiiltatirs ell6t6sShoz sziiks6ges

fe lt6te I eket a Kozszol girltato szitmira b i zto s itan i,

b.) az ingatlan teriilet6n kepzodo telepiil6si hullad6kot gyrijteni, ail a Kozszolg6ltat6nak ifiadni 6s az

ingatlanon keletkezo telepi.ildsi hullad6k kezel6s6re a T6rsul6s 6ltal szewezett kozszolgiitathst ig6nybe
venni; jelen pontban foglalt kotelezetts6g a gazdiilkod6 szervezet ingatlanhaszniio tekintetdben a

h6ztart6sihoz hasonl6 vegyes hulladdk tekintet6ben iill fenn,

c.) a kozszolgilltathsi dijat kiegyenliteni.

(2) A term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6 a telepi.il6si hullad6k reszetkepezo elktilonitetten gytijtdtt
hulladdk Kozszolg6ltat6nak valo ifiad6shr6l a Ht. 39.$ (2) bekezd6se szerint is gondoskodhat.

(3) A gazdillkod6 szervezetingatlanhaszn5l6 ahinartilsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo
elki.ilonitetten gytijtOtt hullad6k kezel6sdrdl a Ht. 39.$ (3) bekezd6se szerint gondoskodik.

(4) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles a K<izszolg6ltat6nak bejelenteni, ha a tulajdonosv6ltozds vagy
egy6b ok folyt6n a kozszolgir ltat6s i gdnybevdtel6re k6telezett6 v6lik.

(5) A kcizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kotelezett ingatlanhaszn6l6 a kozszolgilltat6sb6l nem vonhatja
ki mag6t arra val6 hivatkoz6ssal, hogy a szolgiitatirst a hullad6ktermelds hi6ny6ban nem, illetve csak

r6szben veszi igdnybe.

(6) Az ingatlanhaszn5l6 egy6b kotelezetts6gei tekintet6ben a Ht. 6s v6grehajtdsi rendeletei ir6nyad6k.

6. A hullad6kgazdrilkoddsi kiizszolgiltatis helyi elLit6sinak rendje

e.s

(l) A hullad6k begyiijt6s6nek, elszi{llit6s6nak rendjdt az l. melldklettartalmazza.

(2) A kozszolg6ltat6s kclr6ben az ingatlanhaszn|l6 6s a Kcizszolgfitato kozotti jogviszonyt a telepiil6si
hulladdk kezel6s6re vonatkoz6 kozszolg|ltatds eset6ben - a (3) bekezd6sben foglaltak kiv6tel6vel - az



a t6ny hozza l6tre, hogy a Kozszolg|ltat6 az ingatlanhaszn|lo szhmira a kozszolg5ltatSst felajSnlja,
i I I etve a kozszol gitltatas te lj e s it6 s6re rende I kez6sre 6l l.

(3) Ahinart6sihoz hasonl6 (vegyes) hulladdkra vonatkoz6 kozszolgiitatrlst ig6nybe vevo gazd6lkod6

szewezet eset6ben a kozszolg6ltatSsi jogviszony az erre vonatkoz6 ir6sba foglalt szerzodes

megkcitdsdvel jon l6tre.

(4\ Akozszolg6ltat6si jogviszony l6trejott6rol, valamint akozszolg|ltatrls teljesit6s6nek felt6teleirol a

Kozszol g6lt at6 az ingatlanhaszn6l6t ir6sban koteles 6rtes iteni.
Az 6rtesft6sben meg kell jelolni:
a. a kozszolgiitaths igdnybevdtel6nek kezdo napjht,
b. a teljesit6s helydt,

c. azingatlanhasznSl6 rendelkez6s6re bocs6tott gyrijtoeddnyt iirtartalom 6s darabsz6m szerint,

d. az iirft6si gyakorisiigot es az tirftds idejdt napok szerint,

e. az ingatlanhasznril6 6ltal meghatirozott, az ingatlanon el6rel5that6lag keletkez6 hullad6k
mennyi s6g6t, amelyre a kozszolghltat6st az ingatlanh asznil6 ig6nybe veszi.

f . a gy(ijtoed6nyek haszn|lathnak jogcimdt 6s m6dj6t,
g. a ko zszolgS ltat6s i d ij at 6 s alkalmazhshn ak fe lt6te I e i t,

h.a kozszolgiitaths m6rt6kdt meghalad6, azingatlanhasznii6 ig6nyei szerinti esetleges

tobbletszolg6ltatSst 6s annak dij6t,
i. a kcizszolgSltat6si dij megfizet6sdnek m6dj6t,
j. a szer zo dd s m6do s it6s6n ak, felmon ddsrinak felt6teleit,
k.az ir 6ny ad6 j ogszab6lyok meghat6rozhsdt.

(5) A kozszolg6ltat6si jogviszony l6trejdttdrSl sz6l6 6rtesit6s mint6j6t jelen rendelet 2. mell6klete
tarlalmazza.

(6) A kozszolg6ltat6s tirgyiban kotdtt szerzodls tartalmi elemei megegyeznek a (a) bekezd6sben

foglalt 6rtesft6s tartalmiival.

(7) A hullad6kgazd6lkodrisi krizszolg6ltatis felt6teleiben bek<ivetkezett v5ltoz6sokr6l a Kdzszolgdltat6
az ingatlanhasznfilot - av.6ltozits bekovetkezte elott - ir6sban drtesiteni kcjteles.

7. A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszdllitisira val6 6tad6sra szolgil6

Gyiijt6ed6nyek rendelkez6sre bocsitfsrival kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

10.$

(1)Az ingatlanhasznill6 a telepiildsi hullad6k gyrijt6s6re, illetve elszrillit6s6ra a Kdzszolgilltat6
sz6llit6eszkozehezrendszeresitett gyrijtoed6nyt - i.idtil6 eset6n gyijtozs6kot - koteles ig6nybe venni.

(2) Az ig6nybeveend6 gytijtoed6nyek tfpusait, illetve a gyrijtSed6nyekben elhelyezhet6 telepiil6si
szilfurd hulladdkok maxim6lis sflyrit az 5.$ (3) bekezdds tartalmazza.

(3) Belteriileten - a hilnarthsi es a h6^art6sihoz hasonl6 hulladdkok gyiijt6sdhez rendszeresitett
gyrijtoeddnyek m6ret6nek 6s sz6mSnak meghatdroz6sakor - heti egyszeri iirit6st felt6telezve - k6t iirit6s
kozotti idoszakra ingatlanonkdnt legkevesebb 120 I hullad6k mennyisdget kell figyelembe venni.
H6tv6gi hhzak ingatlanok eset6n a gyijtozsitkok m6ret6nek ds szSm6nak meghat6roz6sakor -hetente
egy tirit6st feltdtelezve - ingatlanonk6nt legkevesebb 5,5 l/nap hullad6kmennyis6get kell figyelembe
venni. A gyijtozsirk a Kozszolgiitato iiltal rendszeresitett, 80 l-es iirtartalmil.



(a) Ha az ingatlanhasznillo a Kiizszolgrlltat6 fel6 a val6s6gnak meg nem felelo mennyis6get vagy
adatot kozol, 6s ennek folyt5n az ffiadisra keriilo hullad6k mennyis6ge rendszeresen meghaladja az
6wett gyiijtoed6nyek rirtartalm6t, aKozszolgirltat6 - az ingatlanhaszniio megkeres6s6vel egyidejrileg

- jogosult a t6nyleges mennyis6gii hullad6knak megfelelo rirtartalmri eddnyre cser6lni az eredeti
gyrijt6ed6nyt, illefve jogosult megemelni az i.iritdsi gyakoris6got vagy a gyiijt6sre ifiadott
gyrijtoed6nyek szi{m6t.

(5) Az ingatlanhasznril6 koteles ir6sban, h6rom nappal kor6bban bejelenteni a Kozszolgitltat6nak, ha
az ingatlanon az addig szok6sos hullad6kmennyisdget jelentosen meghalad6 mennyisdgri hulladdk
keletkez6se v6rhat6. A bejelent6s alapjin aKozszolg|ltat6 koteles az ingatlanhasznii6 6ltal megjelolt
idopontra vagy idotartamra a hullad6k adott mennyis6gdnek megfelelo gyrijtds6hez, illetve
elsz6llit5s5hoz alkalmas nagyobb rirtartalmri, vagy tov6bbi gyrijtoed6nyt, illetve a hulladdk gyiijtdsdre
alkalmas mianyagzsbkot az ingatlanhaszndl6 rendelkezds6re bocs6tani, 6s a tobbletszolgSltat6st
teljesiteni.

(6) Ha az ingatlanon keletkezo hullad6k mennyisdge nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg
az iltadott gyiijtSed6nyek iirtartalm6t, 6s az ingatlanhasznfio elmulasztja a (5) bekezd6sben irt
bejelent6si kcitelezetts6g6t, a Kcizszolgiiltato jogosult az igy iitadott, illetoleg a gyiijtoed6nyzet mell6
kirakott hullad6k elsziilitfsirra. A tobbletszolg6ltat6s tdny6rol 6s az ennek megfelelo dij
alkalmazisbr6l a Kozszolg6ltat6 az ingatlanhaszn|lot egyidejiileg 6rtesfteni koteles.

8. A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszillitisra vaki itadisra szolgril6 gyiijt6ed6nyek elhelyez6s6vel,
hasznilatdval 6s kezel6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek

11.S

(1) Az ingatlanhasznii6 a gyrijtSed6nyeket az ingatlan teriilet6n beltil kciteles elhelyezni. GyrijtSed6ny
kozteriileten tart6san csak kcjzteriilet-haszn6lati enged6ly birtok6ban helyezheto el.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 krjteles a gyrijtoed6nyeket a hullad6k elszSllit6sa cdljSb6l a K<izszolg6ltat6
6ltal megjelolt idopontban, a kozteriileten, a begytijt6st vegzo g6pjSrmtivel megkozelitheto 6s iiritdsre
alkalmas helyen elhelyezni.
A gytijtoed6nyt legfeljebb a sz6llit5si napot megelozo napon, 18 6rrlt6l lehet kihelyezni a kcizteriiletre,
kiv6ve az (l)bekezdds m6sodik mondatriban megjelolt esetet.

(3) A hullad6k elsz6llit6sa cdlj6b6l kihelyezett gyrijtoeddnyek fedel6nek - a koztertlet szennyez6s6nek
elkeriildse 6rdek6ben - lecsukott Sllapotban kell lennie. A hulladdkot a gyiijtoed6nyben rigy kell
elhelyezni, hogy az az eddny mozgat6sakor 6s iirit6sekor ne sz6r6djon, valamint a g6pi tirit6st ne
akadfllyozza.
A kihelyezett gyrijtoeddny nem akaddlyozhatja a jdrmri 6s gyalogos forgalmat 6s elhelyezdse
egydbk6nt sem jilrhat baleset vagy k6rokozhs veszelylnek eloid6z6s6vel.

12.S

(l) Az ingatlanhaszn6l6 koteles gondoskodni a gytijtoeddnyek tiszt6n tart6siir6l, fertotlenit6sdrol,
rendeftet6sszerl hasznirlat6r6l, valamint kcirnyezetiik lisrtin tart6s6r6l. E kotelezettsdg al6l kiv6telt
k6peznek a kcizteriileten tart6san elhelyezett 770, | 100,, 5000 literes gyrijtoeddnyek, melyek tisz1.ititsirt
6s fertotlenit6sdt legal6bb k6thavonta, illetoleg sziiks6g szerint nagyobb gyakorisSggal a

Kozszolgflltat6 vegzi.
Fertotlenftdsre csak a kiilon jogszab|lyban meghat6rozott 6s engedelyezett szerek haszn6lhat6k.

(2) A kozteriiletre szab|lyszerien kihelyezett gyrijtoedenyek iirit6se sor6n esetlegesen keletkezett
szennyezod6 s takarit6s6r6 I a Kozszo I g|ltato kote le s gon do skodn i.



13.S

(1) Ha a gytijtoed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az eddnyben cjsszetomcirtidott
vagy befagyott, illetve az eddnyben ldvo hulladdkot rigy osszepr6selt6k, hogy emiatt az edenyt iiriteni
nem lehet, az ingatlanhaszniil6 a Kozszolg6ltat6 felhivrls6ra koteles az ed6nyt iirithetovd, illetve
haszn6lhat6vii tenni. Koteles tov6bb6 az igy okozott esetleges k6rt megt6riteni.

(2) Tilos a gy.rijtoed6nybe a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgSltatSs kordbe nem tartoz6 hulladdkot,
valamint olyan hullad6kot elhelyezni, amely veszllyertetheti a gytijt6st, iiritdst vegzo szem6lyek vagy
m5s szem6lyek 6letdt, testi 6psdg6t, eg6szs6gdt.

9. A lomtalanitis alf tartoz6 telepiil6si hullad6kra vonatkoz6
kiiliin rendelkez6sek

14.$

(l)A lomhullad6kot az ingatlanhaszn6l6 a Kozszolg|ltat6 iiltal el6zetesen meglelolt idopontban

helyezheti ki elsz6llit6s cdlj6b6l arra a helyre, amelyet aKozszolgitltat6 el6zetesen megjelolt.

(2) Az elsz6llitand6 lomhulladdkot rigy kell elhelyezni a korteriileten, hogy az a jirmld 6s gyalogos

forgalmat ne akad6lyozza, a zoldteriileteket 6s a ndv6nyzetet ne kSrositsa, illetve ne j6rjon baleset

vagy k6roko zhs v eszely enek eloid6z6s6vel.

10. Elhagyott hullad6k

ls.$

(1) Az ingatlanon ellenorizetlen koriilmdnyek krizott elhelyezett vagy elhagyott hullad6k Ht. 31.$-a

szerinti elsz6llit6s5nak 6s kezel6s6nek kritelezetts6ge a hullad6k tulajdonosdt vagy kor6bbi birtokos6t

terheli.

(2) A koztertileten elharyott , illetve ellenorizetlen k<irtilmdnyek kozott elhelyezett hullad6k

elsz6llit6sSr6l 6s kezel6rEiOt u Ht. 61.$ (4) bekezdds6ben meghattrozott esetben az bnkormilnyzat
gondoskodik.

(3) Ha az a szemdly, aki a hullad6kot az ingatlan teri.ilet6n vagy a kcjzteri.ileten elhagyta vagy
jogellenesen elhelyezte, azonosithat6v6 v6lik, a Ht. rendelkez6sei szerint kell elj6rni.

1 1. A hullad6kgazd6lkoddsi kiizszotg6ltatisi dij

16.S

(l) A hullad6kgazd5lkod6si krizszolg6ltat6si dijat a Ht.-ben meghatfirozottak szerint a miniszter
rendeletben Sllapitja meg.

(2) A hulladdkgazd6lkodSsi kozszolg6ltat6si dij osszegdt az ingatlanhaszn5l6 a Kozszolg6ltat6nak
fizeti meg.

(3) A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgiitathsi dij megfizet6s6re az az ingatlanhaszn6l6 koteles, aki a

jogszabSlyok szerint a hullad6kgazd6lkodrlsi kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re koteles.



@) Az ingatlanhaszn6l6k a lak6sszovetkezet, gar6zsszcivetkezet, t6rsash6z kivdtel6vel
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6si dijat a K<izszolgiiltato reszere - a teljesitett k<izszolgdltat6s
alapjin, szimla ellen6ben -negyed6vente fi zetnek.

(5) A kozszolgSltat6s dij6t szhmla ellen6ben athrgyidoszak utols6 napjdig kell kiegyenliteni.

(6) Nem tagadhatja meg a hullad6kgazdrllkod6si kozszolg6ltat6si dij megfizetds6t az, aki a telepiil6si
hulladdkgazd6lkod6si kozszolgSltatSs ig6nybev6tel6vel kapcsolatos kotelezetts6geit nem teljesiti,
felt6ve, hogy a Kozszolg6ltat6 szilmhra a kozszolg6ltat6st felajdnlja, illetve a krizszolgriltat6s
teljesitdsdre vonatkoz6 rendelkezdsre 6l l.

(7) Az a lak6ingatlan tulajdonos, aki legaklbb 60 napig megszakitiis n6lki.il nem tart6zkodik az
ingatlan6n, es az ingatlant m6s nem haszn6lja, a trivolldt idej6re legfeljebb 90 napig mentesiil a
kozszolgrlltat6s dija al6l. A viirhat6 t6voll6t idotartamrlt a t6voll6t megkezdds6t megelozo 30 nappal a
Kozszolg6ltat6 fel6 iriisban kell bejelenteni. A t6volldt t6nydt hitelt 6rdemloen igazolni kell. Az
igazolils elmarad6sa eset6n a Kozszolgirltato az engeddlyezett idotartamra kiszilmlirzza a szolgiitathsi
dijat.

(8) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s igdnybevdtel66rt az ingatlanhaszn6l6t terhelo dijhStraldk 6s
az azzal <isszeftiggdsben meg6llapftott k6sedelmi kamat, valamint a behajtris egy6b kolts6gei ad6k
m6dj6ra behajthat6 konartozhsnak min6si.ilnek, melynek behajt6s6r6l a Kozszolg6ltat6 a Ht.
rendelkez6seinek megfeleloen a NAV ird6n gondoskodik.

I 2. A h u llad6kgazdilkodisi kiizszolgrlltatris
teljesit6s6nek sziineteltet6se, korlitozisa

A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgrlltat6s
sziineteltethet6 6s korlit ozhato.

17.s

teljesitdse a Ht. 6s v6grehajt6si rendeleteiben foglaltak szerint

III. fejezet

Zhr6 rendelkez6sek

18.$

1. Jelen rendelet 20I6.janu6r l. napjrln l6p hat"ilyba.
2. Ezzel egyidejiileg hatilydt veszti Cserh6tszentiviin Kdzsdg Onkorm6nyzata Kepvisel6-testtiletdnek a
teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos hulladdkgazd6lkodrlsi k<izszolg6ltatrisokr6l sz6lo 712013.(XII.20.)
rendelete.

Cserh6tszentiv6n. 2015. december I 8.
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1. melldklet a
1 1 12015. (XII. I 8.) onkormdnyzati rendelethez

A hullad6kszillliths rendje 6s teriileti hatirai

A hulladdksz5,lliths gyiijtoed6nyenk6nti 6s gyakoris6g szerinti meghat6roz6sa

1. Lak6insatlanok eset6n
1.1

a) 60 literes eddny, l8 kg
b) 80 fiteres edeny,24kg
c) 120 literes eddny,36 kg
d) 240 literes edeny, 72 kg
e) TT0literes ed6ny, 225 kg

0 l 100literes ed6ny,330 kg
g) 5.000 literes ed6ny, 5000 kg."

2. heti 1x wakorisieeal:
[t megnevez6se
Baross koz
B6ke utca
Dob6 utca
Hunyadi utca
Kossuth utca
R6k6czi utca
Szabads6g utca
Sziget k<iz

Vorosmarty utca

3. H6tv6ei h6zas 6s iidiil6 ineatlanok eset6n
80 lite res gyiij t6zs6k alkalmaz6s6val tiirt6n6 h ullad6ks zillliths
alkalomszeriien

4. Ew6b telepiil6si sziLfrd hullad6k eset6n

A szolgiltat6val kiitiitt kiiliin megdllapodis szerint.



2.mell6klet a

| | / 20 | 5 . (XI I. 1 8 . ) <inkorm irny zati rendelethez

Ertesft6s

Lak6stulaj donosok reszdr e

N6v:
Cim: .

Ertesftjiik Tisztelt Cimet, hogy .. ....... I ll20l5. (XII.18.) onkorm6nyzati
rendelete alapjin a telepiil6si hullad6k osszegyrijt6s6t, elsz6llit6sdt 6s Srtalommentes elhelyezds6t
biaosit6 kozszolgiitat6s igdnybevdtele kc;telez5. Ahdna*isi hullad6kkal kapcsolatos kozszolgdltat6st
az 6n szhmilra c6gi.ink, a VGU Kft. mint szolgilltato az alilbbi felt6telek szerint nyujtja.

1. A megjelolt kdzszolg5ltat6st a szolg6ltat6 . . napj6t6l folyamatosan
biaositja.

2. A szolgriltatSs teljesit6sdnek helye:

3. A keletkezo hullad6k gytijt6s6re ds 5tmeneti t6roliisiira szolgriltat6 az alilbbi tfpusri 6s
darabsziimri gyiij t6eddnyt biztosftj a:

Tipus Azonosit6 Darabszitm

A gytijtSed6ny iirit6si gyakorisrlga: ...... ... ... alkalom/h6t, iirft6si nap: H, K, SZ, CS, p

Azingatlanon elorelithat6lag keletkezo hulladdk mennyis6ge (Or. szerint min. 120l/hdt)

6. A kozszolgrlltatrisi dij m6rt6k6t dvente miniszteri rendelet hathrozza meg, melynek m6rt6ke
201 5. evre vonatkoz6an:

Uritdsi dij: ... FVh6

4tu'................................................ ........ FVh6
6sszesen:.. FVh6

A dijat szitmla alapjin a tbrgynegyed6v utols6 napj6ig kell 6tutaklssal, vagy a szhmlf,val
egyidej iileg megkiildott csekken telj esiteni.

Az 6rtesit6sben meghatarozoll mennyis6get meghalad6 tobbletszolgSltatds dij6nak m6rt6ke
megegyezik a kozszolgirltat6s dij6nak m6rtdk6vel, azonban a szolgiitat6s nyrijt6s6t kovetoen
kti I on kerii I kiszhml|zisr a.

A kozszolgSltatrls teljesitds6re vonatkoz6an a2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny 6s a ...12013. (....)
cinkorm6nyzati rendelet rendelkez6s ei az irinyadoak

4.

5.

7.

8.

9.

VGU Kft.

201......................


