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El6terjeszt6s Garrib Kiizs6g Onkormfn yzata K6pviseld-testiilet6nek
2015. december 19-i iil6s6re

1. El6terjeszt6s ^ telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdrilkod{si
kiizszolg{ltatr{sr6l sz6l6 6 12013. (XII.2 1.) rendelet m6dosftf s{ra

ElSterj eszt6 : Kov6cs Zoltin pol g6rmester

Ti sztelt K6pvi selo-testiilet !

A hullad6kgazdillkodasi k<izszolg6ltat6s v6gz6s6nek felt6teleirol sz6l6 38512014. (XIL 3l.)
Korm. rendelet 7. $ (1) bekezddse szerint a vegyes hulladdk szabv6nyos gytijt6ed6nyben
tortdno gytijt6sdhez a kozszolgiiltat6nak biztositania kell azt, hogy az ingatlanhaszn6l6
legal6bb 2 kiil <inb<iz6 tirm6rtdkti gyrij toed6ny k<iziil v6laszthas son.

7. S (1) A vegyes hulladdk szabviinyos gyrijtoeddnyben t<jrt6n6 gyrijt6s6hez a
kozszolg6ltat6nak biaositania kell ad' hogy az ingatlanhasznti6 legalibb 2 ktil6nb<iz6
rirm6rtdkti gy0j t6ed6ny koziil viil aszthasson.
(1a) A kcizszolg6ltat6 a vegyes hullad6k gyiijt6s6re szolg6l6 2 kiil<inbriz6 tirmdrtdkti
gyrijt6ed6ny kcizi.il - az (rc) bekezddsben meghattirozott kiv6tellel -a) a term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6 resz6,re legalibb egy olyan gnijt6ed6ny
vitlasztflsilnak lehet6sdg6t biztosfda, amelynek azirmert6ke a 80 litert,
b) a lakoingatlant egyediil 6s 6letvitelszerrien hasznfrlo term6szetes szemdly ingatlanhas zniio
tesz€re legal6bb egy olyan gyiijt6ed6ny vitlasztttsrinak lehet6s6g6t biaositja, amelynek
rirm6rt6ke a 60litert
nem haladja meg.

l3/A. S A 7. $ (la){lc) bekezd6s6ben, valamint a 7. g (2) bekezdls d) pontjriban foglaltakat
2016. janu6r I -jdt6l kell alkalmazni.

A hivatkozott rendelkezes alapjitn a teleptildsi hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazd6lkodrlsi
kozszolgiltatrisr6l sz6lo 612013.(xII.2l.) rendelet m6dosit6s6ra teszek iavaslatot az aldbbiak
szerint.

K6rem a tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy az el6terjesadst thrgyalja heg, es az
el6terjeszt6snek megfelekien alkossa meg a rendeletet!

A rendelet megalkot6sa minosftett sz6tribbs6get ig6nyel.

(Javaslat!)
G".rib Kiir.6e orko.-6.nrut" K6poir"r6-t"rttil.t6r"k

/2015. (XJJ. 19.) rendelete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazd6lkodfsi kiizszolg6ltat6s16l sz6tri

6 | 20 13.(XIl.2l.) rend elet m 6 d os it6s ri rril

Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tcirv6ny 35. $ 6s 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazfus alapj6n, a
Magyarorszdg helyi <inkorm6nyzatairol szolo 2011. 6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (l)
bekezddsdben foglalt feladatk<ir6ben elj6rva a k<jvetkez<iket rendeli el:

l. $



A telepiil6si hulladdkkal kapcsolatos hulladekgazd6lkod6si klzszolgiltat6sr6l sz6l6

612013.(X1I.20.) rendelet (a tov6bbiakban: R.) 5. $ (3) bekezddse helydbe a ktivetkezo
rendelkez6s l6p:

,,(3) A kiizszolgdltatds kcjreb en a sztilit6eszkciz6khoz rendszeresitett gytijtoeddnyek tipusai 6s

a gyiij toeddnyben elhelyezhet6 telepiil6si hullad6k srilya :

a) 60 literes eddny, 18 kg
b) 80 literes ed6ny, 24 kg
c) 120 literes ed6ny, 36 kg
d) 240 literes eddny, 72 kg
e) TT0literes ed6ny, 225 kg
f) l.l00literes ed6ny,330 kg
g) 5.000 literes ed6ny, 5000 kg."

2.$

Az R. 5. $-a a k<jvetkez6 ( I 6)-( 1 7) bekezd6sekkel eg6sztil ki:

,,(16) A hullad6kgazdSlkod6si kdzszolgtitatis v6,gzes6nek felt6teleirol sz6l6 385/2014. (XII.
31.) Korm. rendelet 7.$ (1a) bekezdds a) pontj6ban irt 80 literes rirm6rtdkri gytijt6eddnyhez

kapcsol6d6 jogosults6got aKozszolg6ltat6 - a Korm. rendelet 7.$ (2) bekezd6s6ben irtakra

tekintettel - akkor biztositja, ha a lakoingatlant 6letvitelszenien k6t term6szetes szem6ly

haszniija.

(17) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgfitatfs vegzes6nek felt6teleirol sz6l6 385/2014. (KI.
ir.j for*. rendelet 7.$ (la) bekezdes b.) pontj6ban irt jogosults6g igazolisftra a felt6teleknek

-.gf"l"lO ingatlanhas znii6 reszere a telepiil6si onkorm inyzat - a lakcimnyilv6ntartas adatai

alapjin - azingatlanhaszntio k6relm6re igazolfst ad ki'"

Ez a rendelet20l6.ianu6r 1-6n l6p hat6lyba.

3.$

Kov6cs Zolthn
polg6rmester

Dr. Turza Csaba J6zsef
jegyzo

INDOKOLAS

1. Altal6nos indokol6s

A hullad6kgazd1lkodilsi k<izszolgiitatfus v6gz6s6nek felt6teleirol sz6l6 38512014' (XII. 3l')

Korm. rendelet 7. $ (1) bekezdEse szerint a vegyes hullad6k szabv6nyos gyrijtoeddnyben

tort6no gyrijt6s6he) a'kOzszolg6ltatonak biztositania kell azt, hogy az ingatlanhasznillo

le galilbb i kiilonbo z6 tirm6rt6ku gyrij toed6ny koziil v6laszthasson.

A rendelet 2016.janu6r 1-6n l6p hatrilyba'

2. R6szletes indokol6s

1. $-hoz:



A kozszolg6ltat6s kor6ben a sz6llit6eszkozol<hdz rendszeresitett gytijt6ed6nyek tipusait 6s a

g yrij to e d6nyb en e I he I y ezheto te I eptil 6 s i hul I ad6k srily 6t tartalmazza.

2. $-hoz:

Az ingatlanhasznfl6 fital vfiaszthat6 gyrijtoeddnyek ig6nyl6s6nek felt6teleit fuja elo.

3. $-hoz:

Eszakaszahatiiybaldptetorendelkezdsttartalmazza.

EL0ZrTES HATASVIZS GALATI LAP
(a jogalkot6sr6l s2616 2010.6vi CXXX. tcirv6ny 17. $-a alapj6n)

Az ,nj rendelet megalkotrisfnak valamennyi jelent6snek ft6lt hatisa, kiiliiniisen:

I. A j o gszabrily megalkotrfsrinak sziiks6gess6ge :

A hullad6kgazdfikoditsi kozszolgftltatils v6gz6s6nek felt6teleir6l sz6l6 385/2014. (XII. 31.)

Korm. rendelet 7. $ (1) bekezd6se szerint a vegyes hullad6k szabv6nyos gyrijt6ed6nyben

tdrtdno gyrijtds6hez a kozszolg6ltat6nak biztositania kell azt, hogy az ingatlanhasznfio
le gal6bb 2 ki.il<inb<jz6 rirmdrt6kri gytij toed6ny kdziil viilaszthas son.

II. A rendelet tirsadalmi, gazdas:igi 6s kiilts6gvet6si hatrisai:
A lakoss6g szitmitra a rendeletnek t6rsadalmi, gazdasilgihatdsa nincsen.

III. A rendelet ktirnyezeti, 6s eg6szs6gi hatrisai:
Az t$ szabillyozftsnak nincsenek komyezeti 6s eg6szs6gi hat6sai, a hullad6k elszSllitdsa
tov6bbra is megtcirt6nik.

IV. A rendelet alkalmazitsfhoz sziiks6ges szem6lyio szervezeti, tirgyi 6s p6nziigyi
felt6telek:
A rendeletben foglaltak v6grehajt6s6nak adminisztrativ terheket befoly6sol6 hat6sai
nincsenek.

V. A rendelet adminisztrativ terheit befolyisol6 hatfsai:
Nincsenek.

VI. A j o galkotris elmaradf srinak vr{rhat6 kiivetkezm6nyei:
A jogszabitly megalkot6s6nak elmarad6sa magasabb szintri jogszab6lyok eloirrisainak be nem
tartilsit eredm6nyezi es a kormrinyhivatal tcirv6nyess6gi feliigyeleti eljhrhsft vonhatja maga
ut6n.

Gar6b, 2015. december 9.

Dr. Turza Csaba J6zsefjegyz6 nevdben 6s megbiz6s6b6l
Nagyn6 KaszalaKatalin Kitti aljegyz6 sk.



a telepiil6si t ottudctGf6"'J-tt"p"'otutos hultad6kgazdflkodisi kiizszolgiltatisr6l

Gar6b K6pviselo-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. eviCLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht') 35'$

6s88.$(4)bekezd6sdbenkapottfel!a11|1az5salapj5n,1Yu9y11o'sz6ghelyionkormSnyzatair6lsz6l6
2011. 6vi CLXXXX. torvdny 13.g (1) U"t"rJe..u"n foglalt feladatkor6ben eljrirva a kovetkezoket

rendeli el:

I. fejezet

Altaltinos rendelkez6sek

1. A rendelet hatilya, 6rtelmez6 rendelkez6sek

1.S

(l) A Gar6b Kozsdg $nkormSny zata (atovSbbiakban: $nkormSnyzat), mrnt alapito 
.tag 

r6szvdtel6vel

mrikodo Kelet-N6gr6d r6rs6gi Hullad6kgazdSlkodisi r6rsulSs (a tov6bbiakban: TSrsul6s) Gar6b (a

tov6bbiakban: teleptil6s) koziiazgatirsi teriileten a T6rsul6s T5rsulSsi MegSllapod6sSban, a Ht' Alapj6n

megkotott kozszolg1ltatitsi lzerzod6sben, valamint a vonatkoz6 jogszab5lyokban foglaltaknak

-" !f" I 

" 
lo"r, h u I I ad6kgazd6lko d 5 s i kozszolgilltatlst szew ez 6 s tart fenn .

(2) A telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdSlkod6si kdzszolgSltatSs a telepiil6s

kozigazgatils i tertilet6re terj ed ki.

(3)A telepiileskozigazgatiisi teriilet6n a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kozszolg|ltatts teljesit6s6re
jogosult, illetoleg koteiezett kozszolgilltat6 a T6rsul6ssal k<jt<itt hulladdkgazdSlkodSsi.kozszolgilltathsi-sierzodds 

(tot6bbiakban: K6zszolg6ltat6si Szerzod6s) alapjiln a VGU Salg6tarjSni

Hullad6kgazd6lkod6si 6s Viirostizemeltet6si Nonprofit Korl5tolt Feleloss6gri T6rsas6g (a

tov6bbiakban: Kozszolg6ltat6). A K<izszolgiitat6 a kdzponti jogszabSlyok, a jelen szakaszban

megjelolt szerzod6sek, valamint jelen rendelet alapj6n lftja el feladatait.

2.$

Jelen rendeletben haszn6lt fogalmak a Ht. 6s v6grehajtSsi rendeletei szerint 6rtend6k.

2. Adatkezel6s

3.$

(1) A term6szetes szem6ly 6s a gazdillkodo szervezet ingatlanhasznSl6k adatszolgSltatSsi
kotelezettsdgeiket a Ht. szerint teljesftik. Az OnkormSnyzat szem6lyes adatok kotelez6 adatkezel6s6t
rendeli el a termdszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 vonatkozfisilban.

(2) Az Onkorm6nyzat a szemllyes adatok kezel6s6re aKozszolgirltat6t jogositja fel.

(3) AzOnkormsnyzataKozszolgSltat6 fel6 szemdlyes adatok ifiadilshrakoteles.

(4) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg|ltat6st igdnybevev6 term6szetes szem6ly ingatlanhaszn5l6
kotelezetts6ge a Ht. 38.$ (3) bekezd6sben meghatSrozott szem6lyes adatok bejelent6se a



[ir1#rt#at6hoz, 
akozszolgitltatris igdnybevdtel6r krivet6 15 napon beltil, valaminr a Kcizszo lg6,ltat6

A term6szetes szemdly ingatlanhaszni{I6 szemdlyes adatain ak viitozits1t a teny bekcivetkezdsdtolszSmitott l5 napon beriir kriteres a Kozszolg iitatoiaku";"i.nt"nr.

(5) Az adatkezel6s 
?.6lsu ? kozszolgilltat6ssal osszefiiggoen a term6szetes szem6ly ingatlanhaszni{I6szem6ly6nek meg6llapitirsithoz, a kozszolgilltatfusi irl u"Gra.iihoz sziiks6ges 6s arra alkalmasadatbinis I dhehozrisa 6s mrikridtetdse.

(6) Az adatkezelds feltdtelei:
a' az onkormdnyzat a KozszolgSltat6 reszere - az itltala kert szem6lyes adatokat - negyed6vente,diimentesen adja 6ta szem6lyi adat- 6s lakcfmnyilvdntartrlsb6l,

b' a Kozszolg''ltat6 a szemdlyes adatokat els6dlegesen a term6szetes szemdly ingatlanhaszniil6k9t"t":6 adatszolgSltathsa alapjan ismeri meg, a szemdlyi adat- 6s lakcfmnyilvrintart6sb6l feladat6nakellitflshoz sztiksdges 6 s hihny zo adatok be szeiz6 s6re j o go su rt,

c' a Kcizszolg|ltato megteremti az adatkezelds szem6lyi 6s tlrgyi felt6teleit, gondoskodik az adatokbiztonshgir6l, meghat5rozza azokat az eljiresi szalillyokat, amely ek az adat- 6s titokv6delmi
szab5lyok 6rvdnyre j uff athsirhoz sztiksdgesek

(7) A kezelendo adatok kore:
a. a kozszolghltathst ig6nybe vevo term6szetes szemdly ingatlanh asznii6 csal6di 6s ut6neve,
b. lak6hely6nek, tart6zkodSsi 6s 6rtesit6si helydnek cfme.
c. sziiletdsi helye, ideje,
d. anyja le5nykori csalidi 6s ut6neve.

(8) Az adatok megismerhetos6ge: a nyilv6ntartott adatokat a KozszolgSltat6 felad atinak elliti{sa
6rdek6ben, a term6szetes szem6ly ingatlanhasznitl6 a szem6ly6re vonatkoz6an ismerheti meg.

(9) Az adatkezel6s id6tartama: a Kdzszolg|ltato a term6szetes szemdly ingatlanhaszn5l6 szem6lyes
adatait - az adatok tSrolfsa kiv6tel6vel - a kotelezl kozszolgSltat6s igdnybe v6tel6re vonatkoz6
jogviszony l6trejott6t6l annak megszrin6s6ig, dijhhtrallk eset6n atartozhs fenn6ll6s6ig kezelheti.
Az adatok t6rollsSnak idotartamhra a szilmviteli 6s ad6 jogszab6lyok rendelkezdsei irrinyad6k.

II. Fejezet

A hullad6kgazd6lkod6si kiizszolgSltatis
R6szletes szab6lyai

3. A hullad6kgazdrilkodisi kiizszolgiltatris tartalma,
a Kdzszolghltat6 kiitelezetts6gei

4.S

A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitaths kiterjed a kozszolgfitatils ellitris6ra feljogositott
Kozszolgiitato szilllit6eszkozdhez rendszeresitett gyiijtoed6nyben gfijtdtt teleptil6si hullad6k -
ide6rtve a hlilartilsban k6pzodo zoldhullad6kot, vegyes hullad6kot, valamint elkiilonitett gytijt6s
eset6n az elkiikjnitetten gyrijtott hullad6kot - osszegyrijt6s6re, elsz|llithshra 6s kezel6s6re, valamint a
hullad6kgazdrilkod6si kozszolgiitat6ssal 6rintett hulladdkgazd6lkod5si l6tesitm6ny iizemeltetds6re.

s.s



(l) A KrizszolgSltat6 Sltal vlgzett hullad6kgazdSlkoddsi tev6kenys6g a kozponti jogszab6lyok szerinti
hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgilltatAs kcjr6be tartoz6 hullad6kra terjed ki. A Kozszolgilltat6biztositja a

kozszolgilltaths folyamatos 6s teljes kdrii ell6t6s5t a telepiil6s k6zigazgathsi teriilet6n a
jogszab6lyoknak, a Kozszolg6ltatisi Szerzoddsnek 6s a jelen rendeletnek megfelel6en.

(2)A Kozszolgriltat6 az ingatlanhasznfil6k 6ltal a K6zszolg5ltat6 szr{llit6eszklzehez rendszeresitett
gyiijt6eddnyben gyiijtott telepiil6si hulladdkot az ingatlanhaszn5l6kt6l dsszegyiijti 6s elsz6llitja,
idedrtve a hintarthsban k6pz6d6 zcildhullad6k, vegyes hullad6k, valamint elkiildnitett
gyiijt6s eset6n az elki.ikinitetten gytijtdtt hullad6k tisszegyrijt6sdt 6s elsz6llitrisSt is.

(3) A kiizszolg:iltatis kdr6ben a sz6llit6eszk6zdkh6z rendszeresitett gyiijt6ed6nyek tipusai 6s a
gyiij t6ed6nyben elhely ezhetf telepiil6si hullad6k srflya :

a) 60 literes ed6ny, 18 kg
b) 80 literes ed6nyo 24lrg
c) 120 literes ed6ny,36 kg
d) 240 literes ed6ny, 72 l<g

e) TT0literes ed6ny, 225lrg
0 1.100 literes ed6ny,330 kg
g) 5.000 literes ed6ny,5000 kg

(4) A kozszolg6ltat5s kor6ben jelen rendeletben meghatbrozott felt6telek eset6n alkalmazilsra keri.ilo
gyijtilzsikok tipusai:
a) 80 literes VGU Kft. 6ltal rendelkez6sre bocsrijtott embldminott shrga gyijtbzsik

(5) A Kcizszolg6ltat6 a jelen rendelet 1. mell6klet6ben meghathrozotl gyakoris6ggal, rendben, idoben
6s alkalommalv6gzi a feladatok elliftilsfit.

(6) A Kozszolgflltat6 koteles 6vente legal6bb egy alkalommal gondoskodni a lomtalanitris
megszervez6s6r6l 6s annak sorSn a Kozszolgilltat6nak Stadott vagy a kozteriiletre kihelyezett
lomhullad6k flfierclero\ <isszegyiijt6s6rdl 6s elsz6llit6s6r6l. A lomtalanitfs meghirdet6s6r6l a

Kdzszolgilltat6 k<iteles gondoskodni.

(7) Amennyiben a Kdzszolg6ltat6 hulladdkgyiijt6 pontot, hullad6kgyrijt6 udvart tizemeltet, az ott
g1nijt6tt vagy az 6tv6teli helyen 6tvett hullad6kot <isszegytijti 6s elsz6llitja.

(8) A Kdzszolgflltato feladatit k6pezi a telepiilds k6zteriiletein elhagyott, illetve ellen6rizetlen
k<iri.ilm6nyek kdzdtt elhelyezett hullad6k - ide6rtve a teleptil6stisztasilgi feladatok k6rdbe tartoz6
hullad6kot is - elszillitSsa 6s kezeldse, amennyiben a hulladdk kor6bbi birtokosa vagy tulajdonosa a
Ht. 61.$ (4) bekezdds6ben meghatSrozott k<itelezetts6g6nek nem tesz eleget.

(9) A Kdzszolgilltat6 gondoskodik a hulladdkgazdSlkodSsi kdzszolgflltatils kdr6be tartoz6, a (2)-(8)
bekezddsek szerint osszegyiijtdtt 6s elsz6llftott telepiil6si hullad6k kezel6s6r6l (hasznosit6s6r6l 6s

furtalmatlanit6sSr6l) a jogszabSlyokban 6s a hullad6kgazd6lkod6si k<jzszolgilltatAsi szerz6d6sben
foglaltaknak megfelel6en a Salg6tarjSn T6rs6gi Hullad6klerak6 (Salg6tarj6n 033115. hrsz.)
hullad6kgazdSlkod5si l6tesitm6nyben (tovSbbiakban: Hullad6klerak6).

(10) A Kdzszolgilltat6 kdteles az Orszhgos Hullad6kgazd6lkodSsi Ugyndks6g (tovibbiakban: OHU)
Sltal meghatbrozott, a Kdzszolgfiltatilsi Szerz6d6sben meghat6rozott min6sft6si oszt6ly szerinti
kdvetelm6nyek biztosit6sSr6l gondoskodni, k<iteles tov5bbS biztositani a min6sit6si okirat
Kdzszolgilltathsi Szen6d6s hat5lya alatti folyamatos megl6t6t a hullad6kgazddlkodSsi kdzszolgilltatilsi
tev6kenys6g min6sit6s6rdl sz6l6 2013 . 6vi CXXV. t<irv6ny el6ir6sainak megfelel6en.



(11) A Kozszolgiiltat6 koteles a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s teljesit6s6hez sziiks6ges

mennyis6gri 6s minosdgti jSrmtivet, gdpet, eszkozt, berendez6st biaositani, koteles tovr{bb6 a

sziiks6 ges letszfimi 6s k6pzetts6 gii szakembert alkalmazni.

(12) A Kozszolg|ltato elvegzi a kcizszolgfitatils folyamatos, biztons6gos, Kcizszolgfitatisi
Szerzod6sben 6s a jogszab6lyokban meghatfirozottak szerinti ellirtitsithoz szi.iks6ges fejlesztdseket 6s

karbantart5sokat.

(13) A Kozszolg|ltato a jogszabrilyban meghathrozottak szerint koteles folyamatosan eleget tenni a

kozszolgilltatLissal kapcsolatos nyilvrlntartilsi 6s adatszolgilltatilsi kotelezettsdg6nek, kdteles tov6bb6az
ehhez sziiks6ges felt6telek biztosft5srlr6l gondoskodni.

(14) A KozszolgSltat6 gondoskodik a kozszolgiitatSs dijainak beszeddsdrol 6s a kintl6vos6gek
kezel6s6r6l. A be nem frzetett dijak ad6k modjfira tort6nS behajtSsSr6l a Ht. rendelkez6seivel
osszhangban a Nemzeti Ad6-6s V6mhivatalon (tovSbbiakban: NAV) keresztiil gondoskodik.

(15) A Kozszolgiiltato a hullad6k gyrijtdse, szillithsa, kezel6se sor6n a kozszolg|ltato
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6rol 6s a hullad6kgazd|lkodSsi kozszolg6ltatSs v6gz6s6nek

feltdteleirol sz6l6 43812012. (XIL29.) Korm.rendelet elofr6sait koteles alkalmazni.

(16) A hullad6kgazdilkod{si kiizszolgdltatis v6gz6s6nek felt6teleir6l sz6l6 385/2014. (XII. 31.)
Korm. rendelet 7.$ (1a) bekezd6s a) pontjfban irt 80 literes iirm6rt6kii gyiijt6ed6nyhez
kapcsol6d6 jogosultsigot a Kiizszolgiltat6 - a Korm. rendelet 7.$ (2) bekezd6s6ben irtakra
tekintettel - akkor biztositja, ha a lak6ingatlant 6letvitelszeriien k6t term6szetes szem6ly
hasznilja.

(17) A hullad6kgazdrilkodisi kiizszolgdltatSs v6gz6s6nek felt6teleir6l sz6l6 38512014. (XII. 3f.)
Korm. rendelet 7.$ (1a) bekezd6s b.) pontjfban irt jogosultsfg igazol6sfra a felt6teleknek
megfelel6 ingatlanhasznii6 rfiszilre a telepiil6si iinkormflnyzat - a lakcimnyilvintart6s adatai
alapjin - azingatlanhasznil6 k6relm6re igazolist ad ki.

6.S

(1) A K<izszolgiitat6 az ingatlanhaszn6l6k hullad6kgazdrilkodSsi ktizszolg6ltatdssal kapcsolatos

bejelentdseinek int6z6se, panaszainak kivizsg6l6sa, orvosl6sa 6s a kozszolgflltatrlssal kapcsolatos
fltaliinos tilj5koztatfsnyrijt6s biztosit6sa 6rdek6ben Salg6tarjSn vSrosban iigyf6lszolg6latot miiktidtet.

(2) A Kcizszolgiitat6 az igyfelszolgSlat keretdben a fogyasil6v6delemrol sz6l6 1997. 6vi CLV.
torv6nyben meghathr ozottakon trilmenoen :

a.) az OHU 6ltal ki6llitott minosfto okiratot,
b. ) az alkalmazott hul l addkgazd6lkodSs i kozszo I g iitatisi dij akat,

c.) a kozszolg6ltatrisi teriiletre vonatkoz6 adatokat,

d.) a kozszolg6ltat6i hul I ad6kgazd6lkodSsi tervet,

e.) a lomtalanit6ssal kapcsolatos adatokat, informSci6kat,
azidgyfelszolgiiathn 6s honlapjrin mindenki szfimhra ingyenesen hozziferhetov6 teszi.

(3) A Krizszolg|ltat6 az igyfllszolgSlata keret6ben a panaszok fogadSsrit az alilbbi m6dokon
biztositja:
a.) telefonon,
b.) elektronikus lev6l ftj6n,
c.) postai lev6l fdrin,
d.) szem6lyesen.



(4) A Kozszolg6ltat6 az ingatlanhaszn6l6k tilekortatisa 6rdek6ben honlapjrin kozzeteszi az
al6bbiakat:
a.) a Kozszol giitato bemutat6sa, hu I I ad6kgazd Slkodrls i tev6kenys6ge,
b.) kozdrdekti adatai,

c.) a kcizszolg|ltati$ dijai,
d. ) panaszkezel6s, i.igyfelszol g6lat eldrhetos6gei,
e.) Kozszolg6ltatSsi SzerzSd6se,

f.)a kcizszolgiiltat6 hullad6kgazdrilkod5si tevdkenysdg6rol 6s a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgrlltatSs
v6gz6s6nek feltdteleirol sz6l6 43812012. (XI1.29.) Korm.rendelet 5.$ (l) bekezd6s6ben foglaltak.

4. A TSrsulfs 6s az Onkorminyzat hullad6kgazd6lkod6si
kiizszolgfltatissal kapcsolatos feladatai

7.$

(l) A Tiirsul6s a teleptil6s kozigazgatilsi teri.ilet6n a T6rsul5s TSrsul6si Megr{llapodhsitban, a
Kozszolgilltatilsi Szerzod6sben, valamint a vonatkoz6 jogszabitlyokban foglaltaknak megfelel6en
h u I lad 6 k gazd 6 l ko d 5s i kozszol giitatilst szew ez 6 s tart fe n n.

Az Onkorminyzat 6ltal a T6rsul6sra 6truh6zott feladat- 6s hat6skorok alapj6n a T6rsuliis feladat6t
klpezi:

a.) a ,,Kelet-N6gr6d Tdrs6gi Hullad6kgazd6lkod6si Rendszer fejleszt6se" cimri, KEOP-7.1.1.1109-11-
2011-0001 6s KEOP-l.l.1lzFl09-ll-2013-0003. azonosft6szSmi p|lyinat (tov6bbiakban: KEOP
p|lySzat) keret6ben megval6sul6 teleptil6si hulladdk 6rtalmatlanitrlsSt szolgSl6 l6tesitm6ny l6tesit6se,
fej leszt6se 6s mtik<jdtet6se,

b.) begyiijtohelyek (hulladdkgyijto udvarok, rltrak6r{llom6sok, gytijtopontok), elokezelo 6s

hasznosit6 (vrllogat6, komposztSl6 stb.) telepek l6tesit6se 6s mrikddtet6se a telepiil6s
kozi gazgatits i terii let6n,

c.) a telepiileskdzigazgatSsi teriilet6n a telepiil6si hulladdk elkiilonitett gyiijtdsdnek, sz6llit5s5nak
megszervezdse,

d.) az ingatlanhasznfllo 6ltal a kozszolg|ltato sziilitoeszkozehez rendszeresitett gyrijt6ed6nyben
gyrijtott telepi.il6si hullad6k ingatlanhaszn6l6t6l tort6n6 osszegyiijt6se 6s elsz6llit6sa-ide6rtve a
hilztartilsban k6pz6d6 zoldhulladdk, a vegyes hullad6k, illetve az elktil<jnitetten gyiijtcjtt hulladdk
6sszegyiijt6s6t 6s elsz6llit6s6t is,

e.) a lomtalaniti{s kcjr6be tartozo lomhulladdk ingatlanhasznril6t6l tcjrt6n6 osszegyrijt6se, :itv6tele 6s

elsz5,llithsa,

f .) a kozszolg|ltat6 6ltal iizemeltetett hulladdkgyiijt6 ponton, hullad6kgyrijt6 udvaron gyiijtott, vagy
6tv6teli helyen dtvett hullad6k risszegytijtdse 6s elsz6llit6sa,

g.) az elhagyott, illetve ellen6rizetlen koriilm6nyek kdzott elhelyezett hullad6k cisszegyiijt6se,
elsziilithsa 6s keze l6se,

h.) a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s kcjr6be tartoz6 hullad6k kezel6se,

i.) a hullad6kgazdiikodflsi krizszolg6ltatSssal drintett hulladdkgazd6lkodSsi l6tesitm6ny iizemeltetdse,
ide6rwe a KEOP piiyinat keretdben megval6sul6 valamennyi l6tesitm6nyt is,



j.) a hullad6kgazdrilkod6si kozszolgrlltat6s vegzesere a jogszabiiyoknak megfelelo kozszolgiitato
kiv 6l asztis al k ij e I o l 6 s e,

k.) a kiv6lasztott/kijelolt kozszolg6ltat6val a jogszab6.lyok rendelkezdseinek megfelelo
hullad6kgazd6lkodrisi kozszolg5ltatisi szerzod6s megkot6se az Onkorminyzat javLra.

(2) Az OnkormSnyzat a jogszab6lyok keretei kozott, valamint a T6rsul6s (l) bekezd6sben

meghat6rozott feladathra tekintettel megalkotja a hulladdkgazdSlkodSsi kozszolg6ltat6s helyi
szabilly aira vonatkoz6 onkormiinyzati rendeletet.

5. Az ingatlanhasznf 16 kiitelezetts6gei

8.S

(l) Az ingatlanhaszn6l6 koteles az ingatlanon keletkezo vagy birtok6ba keriilt telepiil6si hullad6kot
a jogszab|lyokban meghatirozott m6don vagy helyen gyrijteni, tovribb6 azt a Kozszolgriltat6nak

6tadni.
Ezen kcjte le zettseg telj esitdse sor6n az ingatlanhaszn5l6 koteles :

a.) a Ht. Rendelkezdseinek megfeleloen a hullad6kgazdSlkod6si kozszolgfitatSs ell6t6s6hoz sziiks6ges

fe lt6teleket a Kozszolgitltat6 szSm 6ra b i ztos f tan i,

b.) az ingatlan teriiletdn kdpzodo telepiildsi hulladdkot gytijteni, azt aKozszolg6ltat6nak Stadni 6s az

ingatlanon keletkezo telepi.il6si hullad6k kezel6s6re a T6rsul6s 6ltal szervezett kozszolgrlltatast ig6nybe

venni; jelen pontban foglalt kotelezetts6g a gazdiikod6 szervezet ingatlanhasznii6 tekintetdben a

h6ztart6sihoz hason16 vegyes hullad6k tekintet6ben 5ll fenn,

c.) a kozszolg6ltat6si dijat kiegyenliteni.

(2) A term6szetes szem6ly ingatlanhasznril6 a teleptl6si hullad6k reszetk5pezo elkiil<initetten gyiijtott
hullad6k Kozszolgiitat6nak val6 6tad6s6r6l a Ht. 39.$ (2) bekezd6se szerint is gondoskodhat.

(3) A gazditlkod6 szervezet ingatlanhaszniil6 ahhnartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetkdpezo
elktilonitetten gyrijtott hullad6k kezel6s6rol a Ht. 39.$ (3) bekezd6se szerint gondoskodik.

@) Az ingatlanhaszn6l6 koteles aKozszolgirltat6nak bejelenteni, ha a tulajdonosviiltoz5s vagy egy6b

ok fo lytdn a kozszolghltat6s i g6nybev6teldre kotel ezett6 v6l ik.

(5) A kozszolg5ltat6s ig6nybevdtel6re kotelezett ingatlanhaszn|lo akozszolg|ltat6sb6l nem vonhatja ki
magitt arra val6 hivatkozrissal, hogy a szolgiitat6st a hulladdktermel6s hi6nyrlban nem, illetve csak

rdszben veszi ig6nybe.

(6) Az ingatlanhaszn6l6 egy6b kotelezettsdgei tekintet6ben a Ht. 6s v6grehajtilsi rendeletei irinyad6

6. A hultad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatis helyi ellitris6nak rendje

e.s

( I ) A hullad6k begyrijt6sdnek, elsz5llit6s6nak rendj6t az | . mell6klet tartalmazza.

(2) Akozszolg6ltatSs k<jr6ben az ingatlanhaszn|lo 6s a Kcizszolg6ltat6 kozotti jogviszonyt a telepiildsi
hullad6k kezel6s6re vonatkoz6 kozszolg|ltat6s eset6ben - a (3) bekezd6sben foglaltak kiv6tel6vel - az



a teny hozza letre, hogy a Kozszolgiiltato az ingatlanhasznilo szitmilra a kozszolg6ltat6st felaj6nlja,
i I I etve a kozszolgirltates telj esit6s6re rendelkezdsre 6l l.

(3) A hhnart6sihoz hasonl6 (vegyes) hullad6kra vonatkoz6 kozszolg|ltat6st igdnybe vevo gazdr{lkod6
szervezet esetdben a kozszolgSltatSsi jogviszony az er-re vonatkoz6 ir6sba foglalt szerzodes
megkot6sdvel jon l6tre.

(4) A kozszolgiiltat5sijogviszony l6trejott6r6l, valamint a kozszolg6ltat6s teljesitds6nek feltdteleirol a
Kozszol g6ltat6 az i n gatlan haszn 61 6t f r6sban kote I e s 6rte s iten i .

Az 6rtesit6sben meg kelljelolni:
a. a kiizszolgrlltat6s i g6nybevdte | 6nek kezdo napj6t,
b. a teljesitds hely6t,
c. azingatlanhasznSl6 rendelkez6s6re bocs5tott gyiijt6eddnyt tirtartalom 6s darabsz6m szerint,
d. az tirft6si gyakoris6got 6s az i.irit6s idej6t napok szerint,
e. azingatlanhaszn6l6 rlltal meghatarozott, az ingatlanon elorellthat6lag keletkezo hullad6k

mennyis6gdt, amelyre akozszolgitltat6st azingatlanhasznii6 ig6nybe veszi.
f. a gyiijtoed6nyek haszniiatilnak jogcim6t 6s m6dj6t,
g. a kozszolgrlltat6si dijat 6s alkalmazishnak feltdteleit,
h. a kozszol giitatis m6rt6k6t meghalad6, az ingatlanhaszniilo igdnyei szerinti esetleges

tribbletszolg6ltat6st ds annak dij6t,
i. a kozszolgrlltat6si dij megfizetds6nek modjit,
j. a szerzo d6s m 6do sit6sSnak, fe I mon d6s6nak fe lt6teleit,
k. az ir 6ny ad6 j o g s zab6 l yok me gh at6 r o zits irt.

(5) A kozszolg6ltatrisi jogviszony ldtrejott6rol sz6l6 6rtesit6s mint6jrlt jelen rendelet 2. mell6klete
tartalmazza.

(6) A kcizszolg5ltat6s thrgyfban kotott szerzod6s tartalmi elemei megegyeznek a (a) bekezddsben
foglalt 6rtes it6s tartalm5val.

(7) A hulladdkgazdrilkod6si kcizszolgriltat6s feltdteleiben bekovetkezett v6ltozlsokr6t a Kozszolsdltat6
az ingatlanhaszniilot - a v|,ltozirs bekovetkezte elott - fr6sban 6rtesiteni koteles.

7. A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszfllit{sdra val6 ritaddsra szolg6l6

Gyiijt6ed6nyek rendelkez6sre bocsdtisdval kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

10.$

(1) Az ingatlanhaszn6l6 a telepi.ildsi hullad6k gytijtdsdre, illetve elszitllitishra a Kozszolg6ltat6
sz6llit6eszkozehezrendszeresftett gyiijtoed6nyt - iidi.ilo eset6n gyiijtozs6kot - kdteles ig6nybe venni.

(2) Az ig6nybeveend6 gyiijt6ed6nyek tfpusait, illetve a gytijtoeddnyekben elhelyezheto telepiildsi
szil6rd hullad6kok maxim6lis sflyrit az 5.9 (3) bekezddstartarmazza.

(3) Belteriileten - a h5Lrtaftitsi 6s a h6aart6sihoz hasonl6 hullad6kok gyiijt6s6hez rendszeresitett
gytijtoeddnyek m6retdnek ds sz6m6nak meghat6roz6sakor - heti egyszeri iirit6st feltdtelezve - kdt iirit6s
kozotti idoszakra ingatlanonkdnt legkevesebb 120 I hullad6k mennyis6get kell figyelembe venni.

H6tvdgi hhzas ingatlanok eset6n a gyijtozsitkok m6ret6nek 6s szilm6nak meghat6rozdsakor -hetente
egy i.irit6st felt6telezve - ingatlanonk6nt legkevesebb 5,5 llnap hullad6kmennyis6get kell figyelembe
venni. A gyiijtozsitk a Kcizszolgilltato 5ltal rendszeresftett, 80 l-es rirtartalmri.



(4) Ha az ingatlanhaszniil6 a Kozszolg6ltat6 feld a val6srignak meg nem felelo mennyis6get vagy

adatot kozol, 6s ennek folyt6n az iltadisra keriilo hullad6k mennyis6ge rendszeresen meghaladja az

Stvett gyiijtoed6nyek irtartalmftt, aKozszolgirltat6 - az ingatlanhasznflo megkeresdsdvel egyidejrileg

- jogosult a tdnyleges mennyisdgii hullad6knak megfelelo tirtartalmf ed6nyre cser6lni az eredeti

gyrijtoed6nyt, illetve jogosult megemelni az iiritdsi gyakoris6got vagy a gyiijt6sre 6tadott

gyiijtoeddnyek szSmiit.

(5) Az ingatlanhaszn6l6 koteles ir6sban, h6rom nappal kor6bban bejelenteni aKozszolghltat6nak, ha az

ingatlanon az addig szok6sos hullad6kmennyis6get jelentosen meghalad6 mennyis6gii hullad6k

keietkez6se v6rhat6. A bejelent6s alapjrin aKozszolgirltat6 koteles azingatlanhaszn|lo Sltal megiel<ilt

idopontra vagy idotartamra a hullad6k adott mennyis6gdnek megfelelo gyiijt6s6hez, illetve

elsiatlitasanoz alkalmas nagyobb rirtartalmri, vagy tovrlbbi gytijtoed6nlt, illetve a hullad6k gytijt6s6re

alkalmas mianyagzsikot az ingatlanhaszn6l6 rendelkez6s6re bocs6tani, 6s a tobbletszolg6ltatiist

teljesiteni.

(6) Ha az ingatlanon keletkezo hullad6k mennyis6ge nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg
'az 

ifiadott gytijt6ed6nyek rirtartalm6t, 6s az ingatlanhaszn5l6 elmulasztja a (5) bekezd6sben frt

bejelent6si kotelezetts6g6t, a Kozszolgiitatojogosult az igy 6tadott, illetoleg a gytijtoed6nyzet mell6

kiiakott hullad6k elsz6.llit6shra. A tobbletszolg6ltat6s t6ny6rol 6s az ennek megfelelo dij

alkalmazishr6l a K<izszolgilltato azingatlanhasznii6tegyidejiileg 6rtesiteni koteles.

8. A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszdllitisra val6 itadisra szolgil6 gyiijt6ed6nyek elhelyez6s6vel'

hasznilatival 6s kezel6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek

11.$

(l) Az ingatlanhaszn6l6 a gyfijt6ed6nyeket az ingatlan teriilet6n beliil koteles elhelyezni. Gyrijtoed6ny

kozteriileten tart6san csak kozteriilet-haszn6lati enged6ly birtok6ban helyezheto el.

(2) Az ingatlanhasznal6 koteles a gytijt6eddnyeket a hulladdk elsz6llit6sa

aiat megjltdlt idSpontban, a kdzteri.ileten, a begyrijt6st vegzo g6pjarmrivel

alkalmas helyen elhelyezni.

A gyrijt6ed6nyt legfeljebb a szSllit6si napot megelozo napon, l8 6r5t6l lehet

kivdve az (l)bekezdds m6sodik mondat6ban megjelolt esetet'

kihelyezni a koztertletre,

(3) A hullad6k elszdllitdsa c6lj6b6l kihelyezett gytijt6ed6nyek fedelenek - a koaeriilet szennyez6sdnek

elkeriil6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hulladdkot a gytijtoed6nyben rigy kell

elhelyezni, hogy az az edeny mozgat6sakor 6s iirit6sekor ne sz6r6djon, valamint a gdpi iirit6st ne

akadiiyozza.
A kihelyezett gyiijt6ed6ny nem akadrllyozhatja a jSrmii 6s gyalogos forgalmat 6s elhelyezdse

e gy6bk6nt sem j 5rhat baleset vagy kSroko zas v eszely enek elo id6z6 s6ve l.

12.S

(1) Az ingatlanhaszn6l6 koteles gondoskodni a gyrijtoed6nyek tisztin tart6s6r6l, fertotlenit6s6rol,

iendeltet6ss ieri hasznitlatirol, valamint k<irnyezetiik tisztin tart6s6r6l. E k6telezetts6g al6l kiv6telt

k6peznek a koztertileten tart6san elhelyezett 770, 1100, , 5000 literes gyrijt6ed6nyek, melyek tisztit6srlt

6s fert6tlenit6s6t legalSbb k6thavonta, illetoleg szi.iks6g szerint nagyobb gyakorisSggal a

Kozszolg6ltat6 vegzi.

Fertotlenit6sre csak a ktililn jogszabillybanmeghatSrozott 6s engedelyezettszerek hasznrllhat6k.

c6lj6b6l a Kozszolg6ltat6
megkozelithet6 6s tirit6sre



(2) A kozteriiletre szabiilyszeriien kihelyezett gytijtoed6nyek iirit6se sor6n esetlegesen keletkezett
szennyezod6s takaritrls6r6l a Krizszol g5ltat6 koteles gondoskodn i.

13.S

(1) Ha a gytijtoed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az eddnyben osszetrjmorcidott
vagy befagyott, illetve az ed6nyben l6vo hullad6kot irgy osszepr6selt6k, hogy emiatt az edenyt tiriteni
nem lehet, az ingatlanhasznii6 a Kcizszolg6ltat6 felhiv6s6ra krjteles az ed6ny't iirithet6v6, illetve
hasznilhat6vi{ tenni. K<iteles tov6bb5 az igy okozott esetleges k6rt megt6riteni.

(2) Tilos a gytijt6eddnybe a hulladdkgazdrllkod6si kozszolg|ltat6s kor6be nem tartoz6 hulladdkot,
valamint olyan hullad6kot elhelyezni, amely veszllyertetheti a gytijt6st, iirit6st vegziS szem6lyek vagy
m6s szem6lyek 6let6t, testi 6ps6gdt, egdszs6gdt.

9. A lomtalanit{s al6tartoz6 telepiil6si hullad6kra
vonatkoz6 kiiliin rendelkez6sek

14.S

(1) A lomhulladdkot az ingatlanhaszn6l6 a Kozszolgilltat6 6ltal el6zetesen megjelolt id6pontban
helyezheti ki elsz6llft6s cdlj6b6l arra a helyre, amelyet aKozszolgirltat6 elozetesen megjelcilt.

(2) Az elszillitand6 lomhullad6kot rigy kell elhelyezni a koAeriileten, hogy az a j6rmti ds gyalogos
forgalmat ne akad5lyozza, a z<jldteriileteket 6s a nciv6nyzetet ne kSrositsa, illetve ne jrirjon baleset
vagy k6roko z6s v eszely 6nek eloid6z6sdvel.

10. Elhagyott hullad6k

ls.s

(1) Az ingatlanon ellen6rizetlen kciriilm6nyek k<iz<itt elhelyezett vagy elhagyott hulladdk Ht. 3l.g-a
szerinti elsz6llit6s6nak 6s kezel6sdnek kcjtelezettsdge a hulladdk tulajdonos6t vagy kor6bbi birtokos6t
terheli.

(2) A kozterlileten elhagyott , illetve ellenorizetlen kciri.ilmdnyek kciz<jtt elhelyezett hullad6k
elsz|llititsir6l 6s kezel6s6rSl a Ht.6l.$ (4) bekezd6s6ben meghathrozott esetben az Onkormilnyzat
gondoskodik.

(3) Ha az a szem6ly, aki a hulladdkot az ingatlan tertilet6n vagy a k<jzteriileten elhagyta vagy
jogellenesen elhelyezte, azonosithat6v6 v6lik, a Ht. rendelkez6sei szerint kell elj6rni.

I l. A hullad6kgazddlkod6si kiizszolgiltat{si dij

16.S

(1) A hullad6kgazd6lkod6si kozszoig6ltat6si dijat a Ht.-ben meghatirozottak szerint a miniszter
rende I etben illlapitja me g.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dij osszegdt az ingatlanhaszn6l6 aKozszolgitltat6nak
fizeti meg.

(3) A hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6si dij megfizet6s6re az az ingatlanhasznSl6 k<iteles, aki a
jogszab5lyok szerint a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiitatSs igdnybev6teldre kdteles.



(\ Az ingatlanhaszndl6k a lakSsszovetkezet, gar6zsszovetkezet, t6rsash6z kiv6tel6vel
huflad6kgazd6lkod6si kozszolgriltat6si dijat a Kozszolgilltato reszere - a teljesitett kozszolg6ltatiis

al apj 6n, szhmla e I I en6ben -n e gyed6vente fi zetnek.

(5) A kozszolg6ltat6s dij6t szimla ellendben athrgyidoszak utols6 napjriig kell kiegyenliteni.

(6) Nem tagadhatja meg a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiitat6si dij megfizet6s6t az, aki a telepi.il6si

hullad6kgazdrllkod6si kozszolg6ltat6s ig6nybevdtel6vel kapcsolatos kotelezetts6geit nem teljesiti,
felt6ve, hogy a Kozszolg6ltat6 szfumhra a kozszolg6ltat6st felaj6nlja, illetve a kozszolg6ltatrls

teljesit6s6re vonatkoz6 rendelkez6sre 6l l.

(7) Az a lak6ingatlan tulajdonos, aki legal5bb 60 napig megszakitils n6lkiil nem tart6zkodik az

ingatlan6n, es az ingatlant m6s nem haszn6lja, a tSvoll6t idej6re legfeljebb 90 napig mentesiil a

kozszolg|ltat6s dija al6l. A vSrhat6 t6voll6t idotartam6t a t6voll6t megkezd6s6t megel6zo 30 nappal a

Kozszolg6ltat6 fel6 ir6sban kell bejelenteni. A tSvolldt t6ny6t hitelt 6rdemloen igazolni kell. Az
igazolils elmarad6sa eset6n aKozszolgitltat6 az enged6lyezett idotartamrakiszhmlftzza a szolghltatSsi

dijat.

(8) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6s ig6nybev6teleertaz ingatlanhasznil6t terhelo dijh6tral6k 6s

az azzal osszefiiggdsben megrillapftott k6sedelmi kamat, valamint a behajt6s egy6b kolts6gei ad6k

m6djSra behajthat6 koztartozhsnak minosiilnek, melynek behajt6s6r6l a Kdzszolg5ltat6 a Ht.
rendelkezdseinek megfeleloen a NAV ritj5n gondoskodik.

12. Kedvezm6nyek

17.s

1) Az Onkormilnyzat a 16. $ (l) bekezd6s6ben meghatirozoll hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat5si

dves dijb6l a kev6s kozszolgiiltat6st ig6nybevevore tekintettel, minden GarSbon rilland6 lakcimmel
rendelkezo ingatlantulajdonosnak 30o/o kedv ezm6nyt biztosit.

(2)Az Onkormrlny zat a 77 $. ( 1 ) bekezd6s6ben foglalt kedvezmdnyt minden negyed6vben a

Kozszolgrilt at6 r eszer e szhmla e | | en6ben me gfi zet.

13. A hullad6kgazd{lkodisi kiizszolgfltatis
telj esf t6s6nek sziineteltet6se, korlitozisa

18.S

A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6s teljesit6se a Ht. 6s v6grehajt6si rendeleteiben foglaltak szerint

sziineteltetheto 6s korlSt ozhato.

III. fejezet

Zhr6 rendelkez6sek

1e.$

l. Jelen rendelet 2016.janu6r l. napjan l6p hat6lyba.
2. Ezze| egyidejrileg hatirlyit- veszti Gar6b Krizsdg Onkormiinyzata K6pviselo-testiilet6nek a telepiil6si

hulladdkkal kapcsolatos hullad6kgazdrilkodrisi kozszolgiitattisokr6l szolo 612013.(XII.21.) rendelete.



Gar6b, 2015. december .......

Koviics Zolt6n sk.

polg6rmester
dr. Turza Csaba J6zsefsk.

jegyzo


