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El6terjeszt6s Cserhitszentivfn Kiizs6g Onkormfnyzatz K6pvisel6-testiilet6nek
2015. december L8-i iil6s6re

1.

El6terjeszt6s

telepiit6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdr[lkodisi

^
16l szil6

7 | 2013.(XII.20.) rendelet m6dosit6s6ra
kiizszolgSltatf s
Eloterjeszto : Cs6r6 Istvdn polg6rmester

Tisnelt Kdpviselo-testiilet

!

hullad6kgazdiikodSsi kozszolgiitatSs v6gz6s6nek felt6teleir6l sz6l6 38512014. (XII. 31.)
Korm. rendelet 7. $ (1) bekezddse szerint a vegyes hullad6k szabv6nyos gyrijtoed6nyben
tcirt{no gyrijt6s6hez a kozszolg6ltatonak biztositania kell azt, hogy az ingatlanhaszniio
le gal 6bb 2 ktilonboz6 tirmdrt6kri gytij t6ed6ny koziil v6laszthas son.

A

7. $ (1) A

vegyes hullad6k szabvrinyos gyrijtoeddnyben tcirt6no gyiitesehez a
kozszolg|ltat6nak biztositania kell azt, hogy az ingatlanhasznii6 legal6bb 2 kiilonbozo

tirm6rt6kri gytij

to

ed6ny kciztil vrilaszthas son.

kozszolgiitato a vegyes hullad6k gyrijt6s6re szolg6l6 2 kiilonbciz6 rirm6rt6kti
gyrijt6ed6ny koztil - az (lc) bekezddsben meghat6rozott kiv6tellel a) a term6szetes szemdly ingatlanhasznti6 rlszere legal6bb egy olyan gyrijt6ed6ny
vfiasztilsfunak lehet6s6g6t biaositja, amelynek azirmert6ke a 80 litert,
b) alak6ingatlant egyedtil 6s dletvitelszenien haszn6l6 term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio
rdszere legal6bb egy olyan gytijt6ed6ny vtiasztirsilnak lehet6s6g6t biztositja, amelynek
rirm6rt6ke a 60 litert nem haladja meg.

(1a)

A

l3/A. $ A 7. $ (1a)-(1c)
201

6.janurir

1

-j

bekezd6s6ben, valamint a 7. $ (2) bekezdds d) pontjriban foglaltakat

6t6l kell alkalmazni.

A hivatkozott rendelkezes alapjitn a telepi.il6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdrllkod6si
kozszolgfitat6sr6l szol6 7/2013.(XII.20.) rendelet m6dositdsara teszek javaslatot az alihbiak
szerint.

K6rem

a tisztelt Kdpviselo-testiiletet, hogy az

eloterjeszt6st targyalja ffieg,

6s

az

eloterjeszt6snek megfeleloen alkossa meg a rendeletet!

A rendelet megalkotiisa minositett sz6tcibbs6get ig6nyel.
(Javaslat!)

Cserhitszentivdn Ktizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
i2015. (XII. 18.) rendelete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdrilkod6si kiizszolgr{ltat{s16l sz6l6
7 /2013.(XII.20.) rendelet mt6dositf sf 16l
Cserhiitszentiv6n Kdzsdg Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.
6vi CLXXXV. tcirvdny 35. $ 6s 88. $ (a) bekezd6s6ben kapott felhatalmazfs alapjitn, a
Magyarorszflg helyi onkorm6nyzatairol szol6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (1)
bekezdds6ben foglalt feladatkor6ben eljarva a k<jvetkez6ket rendeli el:
1.

$

A

telepi.ildsi hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdflkod6si kozszolgiitat6sr6l szolo
R.) 5. g (3) bekezd6se helydbe a kovetkezo

612013.(X1I.20.) rendelet (a tov6bbiakban:
rendelkez6s ldp:

,,(3) A kozszolg|ltat6s kcjrdben a sz6llit6eszk<jzdkhdz rendszeresftett gyrijtoed6nyek tipusai 6s
a gyrijt6ed6nyben elhelyezhet6 teleptil6si hulladdk srilya:
a) 60 literes ed6ny, 18 kg
b) 80 literes eddny, 24kg
c) l20literes ed6ny, 36 kg
d) 240literes ed6ny, 72kg
e) 770literes eddny, 225 kg
0 1.100literes ed6ny,330 kg
g) 5.000 literes eddny, 5000 kg."

2.$
Az R. 5. $-a a k6vetkez6 (16)-(17) bekezd6sekkel egdsziil ki:
,,(16) A hulladdkgazdrllkod6si kozszolgiitatfs vegzes6nek felt6teleir6l sz6l6 38512014. (XIJ.
31.) Korm. rendelet 7.$ (1a) bekezd6s a) pontj6ban irt 80 literes rirm6rt6kri gyiijt6edenyhez
kapcsol6d6 jogosultsdgot a Kozszolg6ltat6 - a Korm. rendelet 7.$ (2) bekezd6s6ben irtakra
tekintettel - akkor biztositja, ha a lak6ingatlant dletvitelszenien k6t term6szetes szem6ly
hasznttlja.

A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg{,ltatils vegzes6nek felt6teleir6l szolo 385/2014. (XII.
31.) Korm. rendelet 7.$ (1a) bekezdds b.) pontj6ban irt jogosultsSg rgazolftsfua a felt6teleknek
megfelel6 ingatlanhasznftl6 rdszere a teleptil6si <inkorm5nyzat - a lakcimnyilv6ntart6s adatai
alapjfun - azingatlanhasznSlo kdrelm6re rgazolSst ad ki."
(17)

3.$
Ez a rendelet20l6. januin l-6n 16p hatiiyba.

Dr.Turza Csaba J6zsef
jegyzo

Cs6r6 Istv6n
polg6rmester

INDOKOLAS

1.

Altal6nos indokol6s

hulladdkgazdfikodasi kozszolgdltat6s v6gzdsdnek felt6teleir6l sz6l6 38512014. (XII. 31.)
Korm. rendelet 7. S (1) bekezd6se szerint a vegyes hullad6k szabv6nyos gyrijt6ed6nyben
tcirtdn6 gytijtdsdhez a kozszolg6ltatonak biztositania kell azt, hogy az ingatlanhaszn|lo
le gallbb 2 ki.ilonboz6 rirm6rt6kti gytij toeddny kiiztil v5laszthas son.
A rendelet 2016. januir 1-6n l6p hatfllyba.

A

2. R6szletes indokol6s
1. $-hoz:

A kcizszolgtitatis

k<jr6ben a sz6llit6eszkozokhoz rendszeresitett gyrijtoed6nyek tipusait 6s a
gyrij toed6nyb en e I he I y ezheto telepiil6 si hul lad6k srily6t tartalmazza.

2. $-hoz:

Az ingatlanhasznfl6 tiltal vfiaszthat6 gyrijt6ed6nyek igdnyl6s6nek felt6teleit irja elo.
3. $-hoz:

E

szakasz a

hatiiyb a I 6ptet o rende

I

kezd st tartalmazza.

r,LflZr."Tr,S HATASVIZSGALATI LAP
(a jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tdrv6ny 17. $-a alapj6n)
Az

fj

rendelet megalkotris:inak valamennyi jelentdsnek it6lt hatfsa, kiiliiniisen:

I. A jogszabfly megalkot{s:inak sziiks6gess6ge:

nUtaaetgazdalkodasi kozszolg6ltat6s v6gz6sdnek felt6teleir6l sz6lo 38512014. (XII. 31.)
Korm. rendelet 7. $ (1) bekezd6se szerint a vegyes hullad6k szabv6nyos gytijt6ed6nyben
tortdno gyrijt6s6hez a kozszolg6ltatonak biztositania kell azt, hogy az ingatlanhasznfil6
le gal 6bb 2 ktilcinbozo rirm6rt6kti gyrij t6ed6ny koziil v6l aszthas son.

A

6s kiilts6gvet6si hatisai:
mi, gazdasdgi hatisa ninc sen.
t6rs
adal
rendeletnek
a
a
szitmtr
A lako ss6g

II. A rendelet tirsadalmi, gazdasigi

III. A rendelet kiirnyezeti,

6s eg6szs6gi hat:isai:

szabfiyozitrtruk nitr.renek kdmyezetr 6s egdszs6gi hat6sai,
tov6bbra is megl<irt6nik.

Az ttj

IV. A rendelet alkalmazisShoz

a hullad6k

sziiks6ges szem6lyi, szewezeti,

elsz6llitasa

tirgyi 6s p6nziigyi

felt6telek:
rendeletben foglaltak v6grehajt6s6nak adminisztrativ terheket befoly6sol6 hat6sai

A

nincsenek.

V. A rendelet adminisztrativ terheit befolyfsol6 hatisai:
Nincsenek.

VI. A j o galkotr{s elmaradf s 6nak vr{rhat6 kiivetkezm6nyei:

szintti jogszabiiyok el5ir6sainak be nem
iogszabaly megalkot6s6nak elmarad6sa magasabb
tartiiat eredm6nyezi 6s a kormanyhivatal torv6nyess6gi feltigyeleti eljiris|t vonhatja maga
ut6n.

n

Cserhdtszentiv6n, 2015. december 9.

Dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo nevdben 6s megbizfs6b6l
Nagynd KaszalaKatalin Kitti aljegyz6 sk.

CserhitszentivSn Kiizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
. .. .. .../20 I 5. (XII. .... ..) iinkormf nvzati rendelete-tenezet
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdflkodisi kiizszolgSltatrlsr6l
Cserh6tszentiv6n K6pviselo-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. torvdny (a
tov6bbiakban: Ht.) 35.$ 6s 88.$ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaziis alapj6n, a Magyarorsz6g helyi
onkormSnyzatair6l szolo 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13.$ (l) bekezd6s6ben foglalt feladatkor6ben
eljhwa a kovetkez6ket rendeli el:

I. fejezet
Altalinos rendelkez6sek
1.

A rendelet hatilya, 6rtelmez6 rendelkez6sek
1.S

(1)A Cserh6tszentiv6n K6zs6g

Onkormrinyzata (a tovr{bbiakban: Onkorm6nyzat), mint alapit6 tag

r6szv6tel6vel mrik<jdo Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazd6lkod6si Ti{rsuliis (a tov6bbiakban:
T6rsul6s) Cserh6tszentiv6n (a tovribbiakban: teleptil6s) kozigazgat6si teriilet6n a Tiirsuliis T6rsul6si
Meg6llapodSs6ban, a Ht. AlapjSn megk<itott kdzszolgSltat6si szerzod6sben, valamint a vonatkoz6
jogszabSlyokban foglaltaknak megfeleloen hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st szervez 6s tart fenn.
(2)

A

telepill6si hullad6kkal kapcsolatos hulladdkgazd5lkodSsi kozszolgiltat6s

a

telepi.il6s

kozi gazgaths i terti let6re terj ed ki.

telepiilds k6zigazgat/si teriiletdn a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kdzszolgiltat6s
ieijesit6s6re jogosult, illetoleg kotelezett k<izszolgrlltat6 a T6rsul6ssal kdtott hulladdkgazd6lkodrisi
ko"zszolg6ltat6ri sr"rlrodes 1t&abUiakban: Kozszoig6ltatisi Szerzodds) alapj6n a VGU Salg6tarjrini
Hullad6kgazdrilkod6si 6s V6rosiizemeltetdsi Nonprofit KorlStolt Felelossdgri T6rsas6g (a
tovSbbiakban: K<jzszolgSltat6). A Kozszolg6ltat6 a kdzponti jogszab6lyok, a jelen szakaszban

(3) A

megjelolt szerzoddsek, valamint jelen rendelet alapjiln l6tja el feladatait.
2.S
Jelen rendeletben haszn6lt fogalmak a Ht. 6s v6grehajtisi rendeletei szerint 6rtend6k.
2. Adatkezel6s

3.S

term6szetes szem6ly 6s a gazd6lkod6 szewezet ingatlanhasznSl6k adatszolg6ltatSsi
kotelezetts6geiket a Ht. szerint teljesitik. Az Onkormilnyzat szem6lyes adatok kcitelez5 adatkezel6s6t

(l)A

rendeli el a term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6 vonatkozishban.

(2) Azdnkorm6nyzat a szemllyes

adatok kezel6sdre aKozszolgitltat6t jogositja fel.

(3) Azdnkorm6nyzataKozszolg6ltat6 fel6 szem6lyes adatok iltadhshrakoteles'
(4) a hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltatrist ig6nybevevo term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
k6telezetts6ge a Ht. 38.$ (3) bekezd6sben meghat6rozott szemdlyes adatok bejelent6se a

Kozszolg6ltat6hoz, akozszolghltat6s igdnybev6tel6t koveto 15 napon beliil, valamint a Kozszolg6ltat6
felhiv6srira.

A

term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 szem6lyes adatainak villtozitsht
szfimitolt l5 napon beltil koteles a Krizszolg5ltat6nak bejelenteni.

a teny bek<ivetkez6s6tol

(5) Az adatkezel6s cdlja a kozszolgiiltatiissal cisszefiiggoen a term6szetes szem6ly ingatlanhasznrll6
szem6ly6nek meg6llapitilsfrhoz, a kozszolgriltatSsi dij behajt6s6hoz sziiks6ges 6s arra alkalmas
adatbinis l6trehoz6sa 6s mtikcidtet6se.
(6) Az adatkezel6s felt6telei:
a., az Onkortninyzat a Kozszolgilltat6 reszere - az illtala kdrt szemdlyes adatokat
dijmentesen adjait a szemdlyi adat- 6s lakcimnyilv6ntart6sb6l,

-

neryed6vente,

b., a Kozszolg6ltat6 a szemdlyes adatokat elsodlegesen a term6szetes szem6ly ingatlanhasznrll6
ktitefezd adatszolgiiltatisa alapjirn ismeri meg, a szem6lyi adat- 6s lakcimnyilv6ntart6sb6l feladatrlnak
el l5tSshoz sziiksdges es hi6nyz6 adatok beszerz6s6re j ogosu lt,
c., a Kozszolg6ltat6 megteremti az adatkezelds szemdlyi 6s t6rgyi feltdteleit, gondoskodik az adatok
biztons6g6r6l, meghat6rozza azokat az eljirSsi szab6lyokat, amelyek az adat- 6s titokvddelmi
szab6lyok 6rv6nyre j utt atisithoz sziiksdgesek.
(7) A kezelendo adatok kore:
a., akozszolgdltat6st igdnybe vevo term6szetes szemdly ingatlanh aszniilo csal6di 6s ut6neve,
b., lak6he ly 6nek, tart6zkoddsi 6s drtesit6s i hely6nek cime,
c., sziilet6si helye, ideje,
d., anyja le6nykori csal6di 6s ut6neve.
(8)

Az adatok

megismerhetosdge:

a nyilv5ntartott

adatokat

a Kozszolg6ltat6

feladat6nak elllt6sa

6rdek6ben, a termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6 a szem6lydre vonatkoz6an ismerheti meg.

(9) Az adatkezel6s id6tartama: a KozszolgLltato a term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 szemdlyes
adatait - az adatok t6rol6sa kiv6tel6vel - a kcjtelezo kozszolg6ltatrls ig6nybe v6tel6re vonatkoz6
jogviszony l6trejdtt6tol annak megsztin6s6ig, dijhritral6k eset6n atartozhs fenn6ll6s6ig kezelheti.
Az adatok t6rol6s6nak iddtartam6ra a sz6mviteli 6s ad6 jogszab6lyok rendelkez6sei ir6nyad6k.

II. Fejezet
A hullad6kgazddlkodfsi kiizszolgiltat6s r6szletes szabilyai
3. A hullad6kgazdilkodisi kiizszolgrittat6s tartalma,
a Kiizszolgiltatti kiitelezetts6gei
4.S

A

hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgiiltatiis kiterjed a kozszolg|ltatfus elliltisira feljogositott
Kozszolg{.ltato szL.llitoeszkozlhez rendszeresitett gyrijtoed6nyben gytijtott telepiildsi hullad6k
ide6rtve a hhztarthsban k6pz6do zrjldhullad6kot, vegyes hulladdkot, valamint elki.ilonitett gyrijtds
eset6n az elkiilonftetten gytijtcitt hullad6kot - risszegyrijt6sdre, elszSllitirsira ds kezel6sdre, valamint a
hullad6kgazd6lkod5si kozszolgiitatiissal 6rintett hullad6kgazd6lkod6si l6tesftm6ny tizemeltet6sdre.
s.s

) A Kozszolg|ltato iital vegzett hullad6kgazddlkod6si tev6kenys6g a kozponti jogszab6lyok szerinti
hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s kordbe tartoz6 hulladdkra terjed ki. A Kozszolg6ltat6 biaositja a

(I

ktizszolg6ltatris folyamatos

6s teljes korti

ellStds6t

a

telepi.il6s kozigazgatilsi tertilet6n

a

jogszabSlyoknak, a Kozszolg|ltatfisi Szerzoddsnek 6s a jelen rendeletnek megfeleloen.

(2) A Kozszolg6ltat6 az ingatlanhaszn6l6k iital a Kozszolg6ltat6 sz|llit6eszkozehez rendszeresitett
gyiijtoed6nyben gyiijttitt teleptil6si hullad6kot az ingatlanhaszn6l6kt6l osszegyrijti 6s elsz6llitja,
idedrtve a h|nartisban k6pzod6 zrildhulladdk, vegyes hullad6k, valamint elkiilonitett gyrijt6s esetdn
az elki.ilonitetten gyiijtdtt hullad6k osszegyiijt6s6t ds elsz6llit6s6t is.

(3) A kiizszolgiltatis kiir6ben a szillit6eszkdzill<hdz rendszeresitett gyiijt6ed6nyek tipusai 6s a
gyiijt6ed6nyben elhely ezhet6 telepiil6si hullad6k srilya:
a) 60 literes ed6ny, 18 kg
b) 80 literes ed6ny,24kg
c) 120 literes ed6ny,36 kg
d) 240literes ed6ny, 72 kg
e) TT0literes ed6ny, 225 kg
0 1.100 literes ed6ny,330 kg
g) 5.000 literes ed6ny,5000 kg."

(4)

A kozszolgSltatSs kcjrdben jelen rendeletben meghat6rozott felt6telek esetdn alkalmazhsra keri.ilo
gyiijtozs6kok tipusai :
a) 80 literes VGU Kft. Altal rendelkez6sre bocs6jtott embldm6zott s6rga gyrijtozs6k

(5)

A Kozszolg6ltat6 a jelen rendelet l. mell6kletdben meghathrozott gyakoris6ggal, rendben, idoben

6s alkalommal vegzi a feladatok ell5t6s6t.

(6) A

Kozszolg6ltat6 koteles dvente legal6bb egy alkalommal gondoskodni a lomtalanitSs
megszer\tezds6rdl 6s annak sor6n a Kozszolgiitat6nak Stadott vagy a koztertletre kihelyezett
lomhullad6k 6tv6tel6rol, <isszegyrijt6s6rol 6s elsz6llit6s6r6l. A lomtalanit5s meghirdet6s6r6l a
Kozszolg6ltat6 koteles gondoskodni.

(7)

Amennyiben a K<izszolgiitato hulladdkgyiijto pontot, hulladdkgyrijto udvart tizemeltet, az ott

gyrijtcitt vary az ritv6teli helyen 6wett hullad6kot iisszegyrijti 6s elszflllitja.

(8) A

Kcizszolg6ltat6 feladatit kepezi a telepiil6s kozteri.iletein elhagyott, illetve ellenorizetlen
kori.ilmdnyek kcjzcitt elhelyezett hullad6k - ide6rtve a telepiil6stisztasrigi feladatok kcirdbe tartoz6
hullad6kot is - elszSllit6sa 6s kezeldse, amennyiben a hullad6k korrlbbi birtokosa vagy tulajdonosa a
Ht. 61.$ (4) bekezd6s6ben meghatitrozott kotelezetts6g6nek nem tesz eleget.

(9) A

Kozszolgflltat6 gondoskodik a hullad6kgazdrilkod6si kiizszolg|ltat6s k<ir6be tartoz6, a (2)-(8)
bekezd6sek szerint risszegyrijtott 6s elsz6llitott telepi.il6si hullad6k kezel6s6rol (hasznosit5sSr6l 6s
rirtalmatlanitSsrir6l) a jogszab6lyokban 6s a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerz6d6sben

foglaltaknak megfeleloen

a

Salg6tarj6n T6rsdgi Hullad6klerak6 (Salg6tarjrin 033115. hrsz.)

hullad6kgazdr{lkod6si l6tesitm6nyben (tov6bbiakban: Hullad6klerak6).

(10) A Kozszolg6ltat6 k<jteles az Orszhgos Hullad6kgazd6lkodSsi Ugynoksdg (tovSbbiakban: OHU)
6ltal meghatirozott, a Kozszolg6ltat6si Szerzoddsben meghat6rozott minositdsi oszt6ly szerinti
kovetelmdnyek biztosftris6r6l gondoskodni, k<iteles tov6bb6 biztositani a minosit6si okirat
Kozszolgiitat6si Szerzod6s hatSlya alatti folyamatos megl6tdt a hullad6kgazdiikodirsi kcizszolg6ltat6si
tevdkenysdg min6sftds6r6l sz6l6 2013. 6vi CXXV. tdrvdny eloirrisainak megfeleloen.

A

Kozszolg6ltat6 koteles a hullad6kgazd6lkodSsi kozszolg6ltatrls teljesit6s6hez sziiks6ges
mennyisdgti 6s minos6gri j5rmrivet, g6pet, eszkozt, berendez6st biztositani, koteles tov6bb5 a
szilksdges l6tsz6mf 6s k6pzetts6gti szakembert alkalmazni.

(11)

(12) A Kozszolgriltat6 elvegzi a kozszolgfitatis folyamatos, biaons5gos,

Kcizszolg6ltat6si
Szerzod6sben 6s a jogszab6lyokban meghatinozotlak szerinti ellfitirsithoz sziiks6ges fejleszt6seket 6s
karbantartiisokat.

(13) A Kozszolg6ltato a jogszab6lyban meghatSrozottak szerint koteles folyamatosan

eleget tenni a
kozszolgSltat6ssal kapcsolatos nyilv6ntartilsi ds adatszolg6ltatrlsi kotelezetts6g6nek, koteles tovitbbh az
ehhez sziiksdges feltdtelek b iztosit6s6r6l gondoskodni.

kozszolgfiltat6s dijainak beszed6s6rol 6s a kintl6vos6gek
be nem fizetett dijak ad6k m6dj6ra tort6no behajt6s6r6l a Ht. rendelkez6seivel
a Nemzeti Ad6-6s V6mhivatalon (tov6bbiakban: NAV) kereszttil gondoskodik.

(14) A Kozszolg6ltat6 gondoskodik a
kezel6s6rol.
osszhangban

A

Kozszolg6ltat6 a hullad6k gytijt6se, sziilithsa, kezel6se sor6n a kozszolgrlltat6
hullad6kgazdrilkod6si tev6kenys6g616l 6s a hullad6kgazd6lkod5si krizszolg6ltat6s v6gz6sdnek
feltdteleirol szolo 43812012. (X1I.29.) Korm.rendelet elofr6sait koteles alkalmazni.

(15) A

A

hullad6kgazdrilkodrisi ktizszolg:iltatfs v6gz6s6nek felt6teleir6l sz6l6 38512014.
(XII. 31.) Korm. rendelet 7.S (1a) bekezd6s a) pontjfban irt 80 literes firm6rt6kii
gyiijt6ed6nyhez kapcsol6d6 jogosultsrigot a Kiizszolgriltat6 - a Korm. rendelet 7.S (2)
bekezd6s6ben irtakra tekintettel - akkor biztosftja, ha a lak6ingatlant 6letvitelszeriien
k6t term6szetes szem6ly hasznf lja.

(16)

A hullad6kgazdflkodfsi

kiizszolg{ltatris v6gz6s6nek felt6teleir6l szril6 38512014.
(XII. 31.) Korm. rendelet 7.$ (1a) bekezdds b.) pontjriban irt jogosultsdg igazolflsira a
telepiil6si iinkormdnyzat - a
felt6teleknek megfelel6 ingatlanhaszndl6 r6sz6re
^
lakcfmnyilvintartris adatai alapjfn - az ingatlanhaszn{I6 k6relm6re igazolfst ad ki.

(17)

6.S

(1) A

Kozszolg|ltat6 az ingatlanhaszn6l6k hullad6kgazdSlkod6si kozszolg5ltatassal kapcsolatos
bejelentdseinek int6z6se, panaszainak kivizsg6l6sa, orvosl6sa 6s a kozszolgitltatiissal kapcsolatos
Sltal6nos tfijekoztatilsnyrijt6s biaositrisa 6rdek6ben Salg6tarj6n v6rosban iigyf6lszolg6latot miikodtet.

(2) A

Kozszolgiitat6 az tigyf6lszolg6lat keret6ben a fogyaszt6v6delemrol sz6lo 1997. 6vi CLV.
torv6nyben me ghatir ozottakon tirlmenoe n :
a.) az OHU 6ltal ki6llitott minosito okiratot,
b. ) az alkalmazott hul lad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij akat,
c.) a kozszolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6 adatokat,
d.) a krizszolg6ltat6i hullad6kgazd6lkod6si tervet,
e. ) a lomtalan it6ssal kapcsolatos adatokat, informiici6kat,
azigyfelszolg|lathn 6s honlapj6n mindenki sz6m6ra ingyenesen hozzhferhetov6 teszi.

(3) A

Kozszolgilltat6 az iigyf6lszolg6lata keret6ben

biztositja:
a.) telefonon,

b.) elektronikus lev6l ritj6n,
c.) postai levdl ritj6n,
d.) szem6lyesen.

a

panaszok fogad6s6t

az alirbbi m6dokon

(4) A

Kozszolgilltato

az

ingatlanhaszn5l6k tflekoztatisa 6rdek6ben honlapj5n kozzeteszi az

alSbbiakat:
a.) a Kozszolg6ltat6 bemutat6sa, hullad6kgazd6lkodSsi tev6kenys6ge,
b.) kozdrdeki adatai,
c.) a kozszolg6ltat6s dijai,
d. ) panaszkezel6s, iigyfe I szol g6lat el6rhetos6gei,
e. ) Kozszol g iitatisi Szerzod6se,
f.)a kcizszolgSltat6 hullad6kgazd6lkodSsi tev6kenys6g6r6l 6s a hullad6kgazd6lkodrisi kcizszolg6ltat6s
v6gz6s6nek felt6teleirol szol6 43812012. (X11.29.) Korm.rendelet 5.$ (l) bekezd6s6ben foglaltak.

l. A Tirsut6s

6s az

Onkorminyzat hullad6kgazdilkod6si

kiizszolgdltatdssal kapcsolatos feladatai

7.$

(1)A

T6rsul6s a telepiil6s kozigazgathsi tertilet6n a T6rsul6s T6rsul6si Meg6llapodSs6ban, a
Kozszolgtiltathsi Szerz6d6sben, valamint a vonatkoz6 jogszab5lyokban foglaltaknak megfeleloen
hu I lad6kgazd5l kod6s i kozszo g6ltat 6st szew ez 6s tart fenn.
I

Az Onkorminyzat 6ltal a T6rsuliisra ifiruhinott feladat- ds hat6skorcik

alapjrln a TSrsulils feladat6t

kdpezi:
a.) a ,,Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazd6lkod6si Rendszer fejleszt6se" cimii, KEOP-7.1.1.1/09-1120ll-0001 6s KEOP-I .1.112F109-ll-2013-0003. azonosit6szhmt piiyhzat (tov6bbiakban: KEOP
p6ly6zat) keret6ben megval6sul6 telepiil6si hulladdk firtalmatlanititsirt szolgiil6 l6tesitm6ny l6tesft6se,
fej leszt6se 6s miiktidtet6se,

b.) begyiijtohelyek (hullad6kgyiijto udvarok, 6trak66llom6sok, gyrijtopontok), elokezelo 6s hasznosit6
(v6logat6, komposzt6l6 stb.) telepek l6tesft6se 6s mrikodtetdse a telepi.ileskozigazgatiisi teriiletdn,

c.) a telepiiles kozigazgatiisi teri.ilet6n a telepiil6si hulladdk elkiil<initett gyiijt6s6nek,

sz6llit6s6nak

megszervez6se,

d.) az ingatlanhaszniio iital a kozszolgiitato sziilitoeszkozehez rendszeresitett gyrijtoeddnyben
gyiijtcitt telepi.il6si hullad6k ingatlanhaszn6l6t6l tortdno osszegyiijt6se 6s elsz6llit6sa - ide6rtve a
hintartilsban kepzodo zoldhullad6k, a vegyes hullad6k, illetve az elki.ilonitetten gyrijtott hullad6k
osszegyiijt6s6t 6s elsz6llit6s6t is,

e.) a lomtalanit6s kcir6be tartoz6 lomhullad6k ingatlanhaszn6l6t6l tijrt6no <isszegyiijt6se, Stv6tele
elsz|llithsa.

6s

f.) a kdzszolg6ltat6 6ltal iizemeltetett hulladdkgyiijt6

ponton, hulladdkgyiijto udvaron gyrijtott, vagy
Stv6teli helyen 6tvett hullad6k tisszegyrijt6se 6s elsz6llit6sa,

g.) az elhagyott, illetve

ellenorizetlen kciriilm6nyek kozdtt elhelyezett hullad6k <isszegyiijtdse,

elsziil ithsa 6s keze | 6se,
h.) a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 hulladdk kezel6se,

i.) a hullad6kgazd6lkod6si

kcizszolgSltatSssal drintett hullad6kgazd6lkod6si l6tesftm6ny iizemeltetdse,
ide6rrve a KEOP pLlyhzat keret6ben megval6sul6 valamennyi ldtesitmdnyt is,

j.) a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolg6ltat6s v6gz6s6re

a

jogszabiilyoknak megfelelo kozszolg6ltat6

kiv iiasztils a/ k ij e I o 16 s e,

k.)a

kiv6lasztott/kijelolt kozszolg6ltat6val

a

jogszab6lyok rendelkez6seinek megfelelo

hullad6kgazd6lkod6si kozszolg|ltatSsi szerzod6s megkrit6se az Onkormhnyzat javira.

Onkorm6nyzat a jogszab6lyok keretei kozott, valamint a Tilrsul6s (1) bekezd6sben
meghat6rozott feladatira tekintettel megalkotja a hullad6kgazd6lkod5si kozszolg6ltat5s helyi
szab|ly air a vonatkoz6 onkormilnyzati rende etet.

(2) Az

I

5. Az ingatlanhaszn6l6 kiitelezetts6gei

8.S

(1) Az

ingatlanhasznSl6 koteles az ingatlanon keletkezo vagy birtokiba keri.ilt teleptil6si hullad6kot a
jogszab5lyokban meghatirozott m6don vagy helyen gyrijteni, tov6bb6 art aKozszolg6ltat6nak 6tadni.
Ezen kotelezettslg teljesit6se sorhn az ingatlanhaszn6l6 koteles:
a.) a Ht. Rendelkez6seinek megfelel6en a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s ell6t6srihoz sziiks6ges
fe lt6te I eket a Ko zszol g|ltato szitmira b i zto s f tan i,

b.) az ingatlan tertilet6n k6pzodo telepi.il6si hulladdkot gyrijteni, artaKozszolg6ltat6nak Stadni es az
ingatlanon keletkezo telepi.il6si hullad6k kezel6s6re a T6rsul6s iital szewezett kozszolgSltatast igdnybe
venni; jelen pontban foglalt kcitelezetts6g a gazd6lkod6 szewezet ingatlanhasznii6 tekintet6ben a
hfutartinihoz hasonl6 vegyes hullad6k tekintet6ben iill fenn,
c.) a krizszolg6ltat6si dijat kiegyenliteni.

(2) A termdszetes szem6ly ingatlanhaszniio

a telepiil6si hullad6k reszetkepezo elki.il<jnitetten gyrijtcitt
hullad6k Kozszolg5ltat6nak valo itadilshr6l a Ht. 39.$ (2) bekezddse szerint is gondoskodhat.

(3) A gazdfrlkod6 szervezet ingatlanhaszn6l6 ahinartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t kepezo
elkiilonftetten gyrijtott hulladdk kezel6s6rol a Ht. 39.$ (3) bekezd6se szerint gondoskodik.

(4) Az ingatlanhaszn6l6 koteles a Kcizszolg|ltatonak bejelenteni, ha a tulajdonosv6ltoz6s
e

vagy

gy6b ok foly6n a kozszol g6,ltat6s i g6nybev6tel6re kotelezettd v6lik.

(5) A kozszolg6ltatris igdnybev6tel6re kotelezett ingatlanhaszn6l6 a kozszolgriltatrisb6l nem vonhatja
ki mag6t arra val6 hivatkoz6ssal, hogy a szolgiiltatitst a hullad6ktermel6s hi6nySban nem, illetve csak
rdszben veszi ig6nybe.

(6) Az ingatlanhaszn6l6 egy6b kotelezetts6gei tekintetdben a Ht. 6s vdgrehajtiisi rendeletei ir6nyad6k.
6.

A hullad6kgazdilkodisi kiizszolg6ltatis helyi ell6t6sinak rendje

e.s
(1) A hulfaddk begyiijtds6nek, elsz6llitrisrinak rendj6t az

l.

mell6k lettartalmazza.

(2) Akozszolgriltat6s kor6ben az ingatlanhaszniil6 6s a Kiizszolgiitato koz<jtti jogviszonyt a telepiil6si
hullad6k kezel6s6re vonatkoz6 k<izszolg6ltat6s eset6ben - a (3) bekezd6sben foglaltak kivdtel6vel - az

a teny hozza l6tre, hogy a Kozszolgitltat6 az ingatlanhaszniio szdmitra a kozszolg6ltat6st felaj6nlja,
i

lletve a kozszol ghltat6s

te lj es it6s6re ren

d

elkez6 sre 6l l.

(3) Ahhztart6sihoz hasonl6 (vegyes) hullad6kra vonatkoz6 kozszolg|ltat6st ig6nybe vevo gazdrilkod6
szervezet eset6ben a kozszolg6ltat6si jogviszony az effe vonatkoz6 irrlsba foglalt szerzod6s
megkot6sdvel jon l6tre.
(4) A kozszolg6ltat6si jogviszony l6trejott6r6l, valamint akozszolghltatSs teljesit6s6nek feltdteleir6l a
K<izszo I g6lt at6 az in gatl anhasznSl 6t ir6sban kdtel es 6rte s iten i.

Az 6rtesitdsben meg kelljelolni:
a. a kozszolgSltatSs i g6nybev6tel6nek kezdo

n

apj 6t,

b. a teljesit6s hely6t,
c. azingatlanhaszn6l6 rendelkez6s6re bocs6tott gytijt6ed6nyt tirtartalom 6s darabsz6m szerint,
d. az iiritdsi gyakoris6got 6s az tirit6s idej6t napok szerint,
e. azingatlanhaszn6l6 6ltal meghathrozott, az ingatlanon elorelSthat6lag keletkez6 hullad6k
mennyis6gdt, amelyre akozszolghltatrlst azingatlanhasznillo ig6nybe veszi.
f. a ryiijtoed6nyek hasznillathnak jogcim6t 6s m6dj5t,
g. a kozszolg5ltat6si dijat 6s alkalmazilshnak feltdteleit,
h.a kozszolg6ltat6s m6rt6k6t meghalad6, az ingatlanhaszn6l6 ig6nyei szerinti esetleges
tobbletszolg6ltat6st 6s annak dij6t,
i. a k<izszolg6ltat5si dij megfizetds6nek m6dj6t,
j. a szerzod6s m6do s f t5s6nak, felmondis6nak felt6te I e it,
k. az ir 6ny ad6 j o gszab6lyok me ghat5 r ozhs6t.

(5) A kozszolgdltat6si jogviszony ldtrejottdrol sz6l6 6rtesit6s mint6j6t jelen rendelet 2. mell6klete
tartalmazza.

A

kozszolgSltat6s thrgyilban
fogl alt 6rtesit6s tartalm6val.

(6)

kotott szerzodls tartalmi elemei megegyeznek a (a) bekezddsben

(7) A hullad6kgazd6lkodSsi kozszolgilltaths felt6teleiben bekovetkezett v6ltoz6sokr6l a Kdzszolg6ltat6
az ingatlanhaszn6l6t - a viiltozits bekdvetkezte el6tt - ir6sban 6rtesfteni koteles.
7.

A hullad6k gyiijt6s6re

6s

elszrillit6sira val6 itadisra szolgil6

Gyiijt6ed6nyek rendelkez6sre bocsit6sival kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

10.s

(l) Az ingatlanhasznill6 a telepi.il6si hulladdk gyiijt6s6re, illetve elszilllitilsfra a
sz6llit6eszk ozehezrendszeresit"tt gy,iltO"a6nyt

-

Kozszolg6ltat6

iidi.il6 eset6n gytijtozs6kot - kdteles ig6nybe venni'

ig6nybeveend6 gyrijtoeddnyek tipusait, illetve a gytijtoed6nyekben elhelyezheto teleptil6si
szilSrd hullad6kok maxim6lis srily6t az 5.$ (3) bekezd6startalmazza.

(2)

Az

(3) Belteriileten - a h6ztart6si es a hhnart6sihoz hasonl6 hulladdkok gyrijt6s6hez rendszeresitett
gyiijt6ed6nyek m6ret6nek 6s sz6mdnak meghat6roz6sakor - heti egyszeri iirit6st feltlteleme - k6t tirit6s
l-tir"otti idoszakra ingatlanonk6nt legkevesebb 120 I hullad6k mennyis6get kell firyelembe venni'
H6tv6gi h6zak ingatlanok eset6n a gyijtozsirkok m6ret6nek 6s szSm6nak meghatSrozAsakor -hetente
egy fir"it6st felt6tellezve - ingatlanonk6nt legkevesebb 5,5 l/nap hulladdkmennyis6get kell figyelembe
venni. A gyijtozshk a Kozszol gitltat6 iiltal rendszeresitett, 80 l-es [irtartalmri.

(4)Ha az ingatlanhasznil6 a Kozszolg6ltat6 fel6 a val6s6gnak meg nem felelo mennyisdget vagy
adatot kozol, 6s ennek folytrin az 6tad6sra keriilo hullad6k mennyis6ge rendszeresen meghaladja az
6tvett gyiijtoed6nyek irtartalmlfi, aKozszolg6ltat6 - az ingatlanhasznalo megkeres6s6vel egyidejrileg
- jogosult a tdnyleges mennyisdgri hullad6knak megfelelo rirtartalmir ed6nyre cser6lni az eredeti
gytijtoed6nyt, illetve jogosult megemelni az tiritdsi gyakoris6got vagy a gyrijt6sre 6tadott
gy iij toed6ny

ek sz6m6t.

(5) Az ingatlanhaszn5l6 koteles ir6sban, h6rom nappal kor6bban bejelenteni a Kozszolgitltat6nak, ha
az ingatlanon az addig szok6sos hullad6kmennyisdget jelentosen meghalad6 mennyis6gii hullad6k
keletkez6se v6rhat6. A bejelentds alapjrin aKozszolgitltat6 koteles azingatlanhaszniio 6ltal megjelolt

idopontra vagy idotartamra a hullad6k adott mennyis6g6nek megfelelo gytijt6s6hez, illetve
elsz|llitisithoz alkalmas nagyobb frtartalmri, vagy tov6bbi gyiijtoeddnyt, illetve a hulladdk gyiijtds6re
alkalmas mianyagzsSkot az ingatlanhasznril6 rendelkez6sdre bocs6tani, 6s a tobbletszolgrlltatSst
teljesiteni.
(6) Ha azingatlanon keletkezo hullad6k mennyis6ge nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg
az ifiadott gyiijtoed6nyek tirtartalm6t, 6s az ingatlanhasznillo elmulasztja a (5) bekezd6sben irt
bejelent6si kcitelezetts6g6t, a Kcizszolgiitatojogosult az igy ffiadotl, illetoleg a gyrijtoed6nyzet mell6

kirakott hulladdk elszilllitishra.

A

tobbletszolg|,ltaths t6ny6rol

6s az ennek megfelelo dij

alkalmazfsitr6l a Kcizszolg6ltat6 azingatlanhasznfilot egyidejiileg 6rtesiteni koteles.
8.

A hullad6k gyiijt6s6re

6s elszfllitisra val6 itadisra szolg6l6 gyiijt6ed6nyek elhelyez6s6vel,
hasznrilatdval 6s kezel6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek

11.$
(1) Az ingatlanhasznillo a gyrijtoeddnyeket az ingatlan teriilet6n beliil koteles elhelyezni. Gyrijtoed6ny
kcizteriileten tart6san csak kozteriilet-hasznillati engeddly birtok6ban helyezheto el.
(2) Az ingatlanhaszn6l6 kciteles a gyrijtoed6nyeket a hulladdk elszrillftrlsa c6lj6b6l a Kozszolg6ltat6
riltal megjeldlt id6pontban, a kozteriileten, a begyiijt6st vegzo g6pj6rmiivel megkozelitheto 6s iirft6sre
alkalmas helyen elhelyezni.

A gytijtoed6nyt legfeljebb a szilllitirsi napot megelozo napon, 18 6r6t6l lehet kihety
kiv6ve az (l) bekezd6s m6sodik mondatiiban megjelolt esetet.

ezni a kciztertiletre,

(3) A hulladek elszfillititsa c6lj6b6l kihelyezett gyiijt6ed6nyek fedeldnek a kozteriil et szennyez6s6nek
elkeriildse 6rdek6ben - lecsukott 5llapotban kell lennie. A hullad6kot a gyrijtoeddnyben rigy kell
elhelyezni, hogy az az edeny mozgat6sakor 6s iirit6sekor ne sz6r6djon, valamint a g6pi iirii6st ne
akadfllyozza.

A

kihefyezett gytijtoeddny nem akadSlyozhatja a

jirmri 6s gyalogos forgalmat 6s elhelyez6se

egy6bk6nt sem j6rhat baleset vagy k6rokoz6s veszelyenek eloid6z6s6vel.

12.$
(1) Az ingatlanhaszn6l6 koteles gondoskodni a gyiijtoeddnyek tiszt6n tartr{s6r6l, fertotlenit6sdrol,
rendeltetdsszeri hasznitlatSr6l, valamint kornyezetiik tiszt6n tartisirol. E kotelezetts6g al6l kiv6telt
k6peznek a kcizteriileten tart6san elhelyezett 710, 1100,, 5000 literes gyiijtoeddnyek, meiyek tistit6s6t

ds

fertotlenftdsdt legalibb k6thavonta, illetoleg sztiksdg szerint nugyoLb gyaftoris6ggal

Kozszolgilltat6 vegzi.

a

Fertotlenit6sre csak a kiilon jogs zabiiyban meghatirozott 6s enged elyezett szerek haszn6lhat6k.

(2)

A klzteriiletre

szabiiyszerien kihelyezett gytijtoed6nyek iirit6se sordn esetlegesen keletkezett
I giltat6 kote les gon do skodn i.

szenny ez5 d6s takarit6s6r6 I a Kozszo

13.$

(l) Ha a gyrijtoeddnyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az ed6nyben <isszetcjmorcidcitt
vagy befagyott, illetve az ed6nyben l6vo hullad6kot rigy osszeprdselt6k, hogy emiatt azeden54 iirfteni
nem lehet, az ingatlanhasznril6 a Kozszolg6ltat6 felhiv6s6ra koteles az ed6nyt i.irithetovd, illetve
haszn6lhat6v6 tenni. Kciteles tov6bbS az igy okozott esetleges k6rt megt6riteni.
(2) Tilos a gyrijtoed6nybe a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg|ltat6s kor6be nem tartoz6 hullad6kot,
valamint olyan hulladdkot elhelyezni, amely veszllyeztetheti a gyiijt6st, tirftdst vegzo szem6lyek vagy
m5s szem6lyek 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szsdg6t.
9. A

lomtalanitis al6 tartoz6 telepiil6si hullad6kra vonatkoz6
kiiliin rendelkez6sek
14.S

(1)A

lomhulladdkot az rngatlanhaszn6l6 a Kozszolg|ltat6 iltal elozetesen megjelolt idopontban
helyezheti ki elsz6llit6s c6lj6b6l arra a helyre, amelyet a Kdzszolgriltato elozelesen megjeltilt.

(2) Az elszSllitand6 lomhullad6kot fgy kell elhelyezni a korterfileten, hogy az a jhrmi 6s gyalogos
forgalmat ne akad6lyozza, a zoldtertileteket 6s a novdnyzetet ne k6rositsa, illetve ne j6rjon baleset
vagy kilroko zis v eszely enek elo id6z6sdvel.
10. Elhagyott

hullad6k

ls.$
(l) Az

ingatlanon ellen6rizetlen krjrtilm6nyek kozott elhelyezett vagy elhagyott hullad6k Ht. 31.$-a
szerinti elszSllit6s6nak 6s kezel6s6nek kotelezetts6ge a hulladdk tulajdonos6t vagy korSbbi birtokos6t
terheli.

(2) A kozteriileten elharyott , illetve ellenorizetlen koriilmdnyek k<jzcitt elhelyezett hullad6k
elszilllitirsir6l 6s kezel6s6rol a Ht. 61.$ (4) bekezd6s6ben meghathrozott esetben az Onkormfnyzat
gondoskodik.
(3) Ha az a szem6ly, aki a hullad6kot az ingatlan teri.ilet6n vagy a k<jzteriileten elhagyta vagy
jogellenesen elhelyezte, azonosithat6v6 v6lik, a Ht. rendelkez6sei szerint kell elj6rni.
I 1. A hullad6kgazdilkodisi kiizszolgriltat6si

dij

16.S

(1) A

hullad6kgazddlkod6si kozszolgSltat6si

dijat

a

Ht.-ben meghathrozottak szerint a miniszter

rendeletben 6llapitja meg.

(2)

A

hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si

dij

osszeg6t

az ingatlanhaszn6l6 a Kozszolg6ltat6nak

fizeti meg.
(3) A hullad6kgazd6lkodSsi kdzszolgriltat5si dij megfizet6sdre az az ingatlanhaszr6l6 koteles, aki a
jogszab6lyok szerint a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg|ltat6s ig6nybev6tel6re kciteles.

Az ingatlanhaszn6l6k a

lak6sszovetkezet, gar6zsszovetkezet, tirsashin kivdteldvel
hullad6kgazdSlkod6si kozszolgSltat6si dijat a Kozszolgilltato reszere - a teljesitett kozszolgSltat5s
alapjiln, szhmla e I len 6ben -negyed6vente fi zetnek.

@)

(5) A kozszolg6ltat6s dijht szitmla ellendben atirgyidoszak utols6 napj6ig kell kiegyenliteni.
(6) Nem tagadhada meg a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgfitat6si dfj megfizet6sdt az, aki a telepiildsi
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgSltatSs ig6nybev6tel6vel kapcsolatos kotelezetts6geit nem teljesiti,
felt6ve, hogy a Kozszolg|ltat6 szhmfra a kozszolg6ltatest felaj5nlja, illetve a kozszolgilltatSs
teljesit6s6re vonatkoz6 rendelkez6sre 6ll.

Az a lak6ingatlan tulajdonos, aki legal6bb 60 napig megszakit6s n6lkiil nem tart6zkodik az
ingatlaniin, es az ingatlant m6s nem hasznSlja, a t6voll6t idejdre legfeljebb 90 napig mentesiil a
kozszolgiitat6s dija al6l. A vSrhat6 t6voll6t idotartamdt a t6voll6t megkezd6s6t megelozd 30 nappal a
Kozszolg6ltat6 fel6 ir6sban kell bejelenteni. A t6voll6t tdny6t hitelt 6rdemloen igazolni kell. Az
igazol|s elmarad6sa esetdn aKozszolgitltato az engeddlyezett idotartamra kiszSml6zza a szolgitltat6si
dijat.

(7)

(8) A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgiitaths ig6nybev6teleert az ingatlanhaszn6l6t terhelS dijh6tral6k 6s
az azzal cisszeftigg6sben meg5llapitott kdsedelmi kamat, valamint a behajtris egydb koltsdgei ad6k
m6dj6ra behajthat6 ko^artozilsnak minostilnek, melynek behajtSs6r6l a K<izszolgrlltat6 a Ht.
rendelkezdseinek megfeleloen a NAV ritjrln gondoskodik.
12.

A hullad6kgazdilkodisi kiizszolgrlltatris

telj esit6s6nek sziineteltet6seo korlitozdsa

17.$

A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6s teljesit6se a Ht.

6s v6grehajt6si rendeleteiben

foglaltak szerint

sziineteltetheto 6s korlSt ozhato.

III.
Zir6

fejezet

rendelkez6sek
18.$

1. Jelen rendelet

2016.janufu l. napjan l6p hatdlyba.

2. Ezzel egyidejrileg hatirlydi' veszti Cserh6tszentiv6n Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiiletdnek a
telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazd6lkod5si kozszolgiitatiisokr6l sz6l6 712013.(X11.20.)
rendelete.

Cserh6tszentiv6n, 201 5. december

Cs6r6 Istv6n sk.

polg6rmester

dr. Turza Csaba J6zsef sk.

jegyz6

