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Garib Kiizs6s Onkormfnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
I 1/20 I 5. (XII. 19.)tinkorminvzati rendelete

a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatis16l

Garrib K6pviselo-testiilete a hullad6kr6l sz616 2012. evi CLXXXV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 35.9
6s 88.$ (4) bekezdds6ben kapott felhatalmazrls alapjSn, a Magyarorsz6g helyi rinkormSnyzatair6l sz616

201l. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13.$ (l) bekezd6s6ben foglalt feladatkor6ben eljSrva a kovetkezoket
rendeli el:

I. fejezet

Altalinos rendelkez6sek

1. A rendelet hatilya, 6rtelmez6 rendelkez6sek

1.$

(1) A Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata (a tovdbbiakban: Onkormdnyzat), mint alapft6 tag rdszv6tel6vel
miikodo Kelet-N6gr6d Tdrs6gi Hullad6kgazd6lkod6si Tdrsul6s (a tov6bbiakban: Tiirsulls) GarSb (a
tovSbbiakban: telepiilds) kozigazgatitsi teriilet6n a Trirsulils T6rsul6si Meg6llapodisitban, a Ht. AlapjSn
megkotritt kozszolg6ltatrlsi szerz6d6sben, valamint a vonatkoz6 jogszab6lyokban foglaltaknak
megfele lSen hul laddkgazdilkod6si kozszolg6ltat 6st szerv ez 6s tart fenn.

(2) A teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazd6lkoddsi kozszolgiitatils a teleptilds
kozigazgathsi teriiletdre terj ed ki.

(3)A telepi.ileskozigazgat5si teriilet6n a teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos kozszolg6ltat6s teljesftds6re
jogosult, illetoleg kotelezett krizszolg6ltat6 a T6rsul6ssal kot<itt hullad6kgazd6lkod5si kozszolg6ltat6si
szerzodls (tov6bbiakban: Kozszolg6ltat6si Szerz5d6s) alapj6n a VGU Salg6tarjrini
Hullad6kgazd6lkodSsi ds V6rostizemeltetdsi Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gii Trirsasrig (a

tov6bbiakban: Kozszolg6ltat6). A Kozszolg6ltat6 a kozponti jogszabSlyok, a jelen szakaszban
megjeliilt szerzod6sek, valamint jelen rendelet alapjfun l6tja el feladatait.

2.$

Jelen rendeletben haszn6lt fogalmak a Ht. 6s vdgrehajt6si rendeletei szerint 6rtendok.

2. Adatkezel6s

3.$

(l) A term6szetes szem6ly 6s a gazd6lkod6 szervezet ingatlanhasznil6k adatszolg6ltat6si
k<itelezetts6geiket a Ht. szerint teljesitik. Az Onkorminyzat szem6lyes adatok kotelezo adatkezelds6t
rendeli el a term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6 vonatkozhshban.

(2) AzOnkorm6nyzat a szemllyes adatok kezel6s6re aKozszolgirltat6t jogositja fel.

(3) AzOnkorm6nyzat aKozszolgSltat6 fel6 szemdlyes adatok ifiadhsirakoteles.

(4) A hulladdkgazddlkod6si kozszolg6ltatdst igdnybevevo term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
kotelezetts6ge a Ht. 38.$ (3) bekezd6sben meghatSrozott szem6lyes adatok bejelentdse a



Kozszolgfitat6hoz, akozszolghltat6s ig6nybev6tel6t koveto l5 napon beliil, valamint a Kozszolg6ltat6
felhiv6s6ra.

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 szemdlyes adatainak v6ltoz6sifi a teny bekcivetkezds6tol

sz6mitott 15 napon beliil koteles a Kcizszolg6ltat6nak bejelenteni.

(5) Az adatkezel6s c6lja a kozszolgdltatrissal osszeftiggoen a term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

szem6lydnek meg6llapititsithoz, a kozszolg6ltat6si dij behajt6s6hoz sztiks6ges 6s arra alkalmas

adatbilzis l6trehozSsa 6s mrikodtet6se.

(6) Az adatkezel6s felt6telei :

a. az Onkormfunyzat a Kozszolg|ltat6 reszdre - az 6ltala k6rt szemdlyes adatokat - negyed6vente,

dijmentesen adjairt a szemdlyi adat- 6s lakcfmnyilvilntart6sb6l,

b. a KozszolgSltat6 a szem6lyes adatokat els6dlegesen a termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6

k<jtelez6 adatszolgSltathsa alapjirn ismeri meg, a szem6lyi adat- 6s lakcimnyilv6ntart6sb6l feladat6nak

ell6t6shoz sziiks6ges 6s hi6nyz6 adatok beszerzdslre jogosult,

c. a Kozszolg6ltat6 megteremti az adatkezel6s szemdlyi 6s t6rgyi felt6teleit, gondoskodik az adatok

biaons6g6r6l, meghatiirozza azokat az eljiritsi szab6lyokat, amelyek az adat- 6s titokv6delmi
szab6lyok 6rv6nyre j utt athsihoz sziiks6gesek.

(7) A kezelendo adatok kcire:

a. akozszolg6ltat6st ig6nybe vevo term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 csal6di 6s ut6neve,

b. lak6hely6nek, tart6zkod6si 6s 6rtesit6si helydnek cime,

c. szi.ilet6si helye, ideje,

d. anyja lerinykori csal6di 6s ut6neve.

(8) Az adatok megismerhetos6ge: a nyilv6ntartott adatokat a Kozszolg6ltat6 feladatanak ell6t6sa
6rdek6ben, a term6szetes szem6ly ingatlanhasznfil6 a szem6ly6re vonatkoz6an ismerheti meg.

(9) Az adatkezel6s idotartama: a Kcizszolgilltat6 a termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6 szem6lyes

adatait - az adatok tSrol6sa kiv6tel6vel - a kotelezo kozszolgitltatSs ig6nybe v6tel6re vonatkoz6
jogviszony ldtrejottdtol annak megszrin6s6ig, dijhStral6k eset6n atartozils fenn6ll6s6ig kezelheti.

Az adatok t6rol6srinak idotartamfira a sziimviteli ds ad6 jogszab5lyok rendelkezdsei ir5nyad6k.

II. Fejezet

A hullad6kgazddlkodisi kiizszolgiltat6s
R6szletes szabilyai

3. A h u llad 6kgazdrllkodisi kiizszolgiltatris ta rtalma,
a Ktizszolgiltat6 kiitelezetts6gei

4.$

A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatSs kiterjed a kozszolg6ltat6s ell6t6srlra feljogositott
Kozszolg6ltat6 sziilitoeszkozdhez rendszeresitett gyrijtoed6nyben gyrijtott teleptil6si hullad6k -
ide6rtve a h6nart6sban kdpzodo zoldhulladdkot, vegyes hullad6kot, valamint elktilonitett gytijtds
esetdn az elkiilonitetten gyrijtott hullad6kot - osszegyiijt6sdre, elsz6llit6sdra 6s kezel6s6re, valamint a
hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatSssal drintett hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6ny iizemeltet6s6re.

s.$



( I ) A Kcizszolg6ltato 6ltal vegzetr hulladdkgazd6lkodrisi tevdkenys6g a kozponti jogszab6lyok szerinti
hullad6kgazdilkod6si kozszolgiitatSs kor6be tartoz6 hullad6kra terjed ki. A Krizszolg6ltat6 biaosftja a
kozszolg5ltat6s folyamatos 6s teljes korti elklt6s6t a telepi.il6s kozigazgathsi teriilet6n a
jogszab6lyoknak, a Kozszolg6ltatisi Szerzoddsnek 6s a jelen rendeletnek megfeleloen.

(2)A Kozszolgriltat6 az ingatlanhaszn6l6k iital a KozszolgSltat6 szilllitoeszkozehez rendszeresitett
gyiijtoedenyben gyiijtott telepiil6si hullad6kot az ingatlanhaszn6l6kt6l osszegyiijti 6s elsz6llitja,
ide6rtve a hhztarthsban kepzodo zoldhullad6k, vegyes hullad6k, valamint elki.ilonitett
gyrijt6s esetdn az elki.ildnitetten gyiijtott hulladdk osszegyiijt6s6t ds elsz6llit6s6t is.

(3) A kcizszolgriltat6s kcir6ben a sz6llit6eszkozol<hoz rendszeresitett gytijtoed6nyek tipusai 6s a
gyiij t6eddnyb en elhely ezheto teleptil6 si hul lad6k srilya :

a) 60 literes ed6ny, l8 kg
b) 80 literes ed6ny, 24kg
c) l20literes ed6ny, 36 kg
d) 240literes eddny, 72kg
e) TT0literes ed6ny, 225 kg
0 1.100 literes ed6ny,330 kg
g) 5.000 literes eddny, 5000 kg

(4) A k6zszolgiiltat6s k<jr6ben jelen rendeletben meghatirozott feltdtelek eset6n alkalmaz6sra keri.il6
gyiijtozs6kok t ipusai :

a) 80 literes VGU Kft. 6ltal rendelkez6sre bocs6jtott embl6m6zott s6rga gytijtozs6k

(5) A KdzszolgSltat6 a jelen rendelet l. mell6klet6ben meghathrozott gyakorisriggal, rendben, idoben
6s alkalommalvegzi a feladatok ell6t6s6t.

(6) A Kcizszolg6ltat6 kcjteles 6vente legal6bb egy alkalommal gondoskodni a lomtalanit6s
megszervez6s6rol 6s annak sor6n a K<izszolg6ltat6nak 5tadott vagy a k<jzteriiletre kihelyezett
lomhullad6k ifivetelerol, risszegyrijt6s6rol 6s elszilllithshrol. A lomtalanit6s meghirdet6s6rol a
Kozszolgiitat6 krjteles gondoskodni.

(7) Amennyiben a KozszolgSltat6 hullad6kgyrijto pontot, hullad6kgyiijto udvart iizemeltet, az ott
gyrijtOtt vagy az 6tv6teli helyen ritvett hullad6kot <isszegytijti 6s elszAllitja.

(8) A K6zszolgilltato feladat6t klpezi a teleptilds koaeriiletein elhagyott, illetve ellenorizetlen
kciriilm6nyek kcizott elhelyezett hulladdk - idedrrve a telepiildstisztashgi feladatok k<ir6be tartoz6
hullad6kot is - elszallftasa 6s kezel6se, amennyiben a hulladdk korSbbi birtokosa vagy tulajdonosa a
Ht. 6l .$ (4) bekezddsdben meghatfurozott k<jtelezettsdgdnek nem tesz eleget.

(9) A Kcizszolgiitat6 gondoskodik a hulladdkgazdillkodhsi k<izszolghltaths krirdbe tartoz6, a (2)-(g)
bekezd6sek szerint osszegyiijt<itt 6s elszSllitott teleptil6si hullad6k kezel6s6rol (hasznosit6s6r6l 6s
iirtalmatlanit6srir6l) a jogszabrllyokban 6s a hullai6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si szerz6ddsbenfoglaltaknak megfele_l6en a Salg6tarj6n Tdrs6gi Hulladdklerak6 (Salg6tarj6n 0331/5. hrsz.)
hu llad6kgazddlkodSsi l6tesitm6nyben (tov6bbiakban-: Hullad6klerak6).

(10) A Kozszolgriltat6 kdteles az orszigos Hullad6kgazddlkod6si ugynciks6g (tov6bbiakban: oHU)6ltal meghatfirozott, a Kcizszolgrlltat6si Szerzf,d6sb"en 111"gfru,a.orott min.jsit6si os46ly szerintik<ivetelmdnyek biztositris6r6l fondoskodni, kriteles tovaiba biaositani a min6sit6si okiratK6zszolg6ltat6si szetz6d6s hatrilya alatti folyamatos megldt6i a hulladd kgazdiilkoditsi kcizszolg6ltatesitevdkenysdg min6sft6sdr6lsz6l6 20|3.6vicixv. t6rv6ny eloirSsainak megfelel6en.



(11) A KrizszolgSltat6 koteles a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgfitat6s teljesitdsdhez sziiks6ges

mennyis6gti 6s minos6gii j6rmtivet, g6pet, eszkozt, berendez6st biztositani, kriteles tov6bbri a

sziiks6ges l6tszr{mir 6s k6pzetts6gii szakembert alkalmazni.

(12) A Kozszolg6ltat6 elvdgzi a kozszolgilltatis folyamatos, biztons6gos, Kozszolg6ltat6si
Szerzod6sben ds a jogszab6lyokban meghat6rozottak szerinti ell6t6shhoz sztiks6ges fejleszt6seket 6s

karbantartSsokat.

(13) A Kozszolg6ltat6 a jogszab6lyban meghat6rozottak szerint koteles folyamatosan eleget tenni a

kozszolg6ftat6ssal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s adatszolgrlltat6si kotelezetts6g6nek, koteles tovibb| az

ehh ez szi.iks6ges felt6telek biztosit6siir6l gondoskodni.

(14) A Kozszolgriltat6 gondoskodik a kozszolgiitat6s dijainak beszed6s6rol 6s a kintl6vos6gek
kezel6s6rol. A be nem frzetett dijak ad6k m6djrira tortdno behajt6srir6l a Ht. rendelkezdseivel

osszhangban a Nemzeti Ad6-6s V6mhivatalon (tov6bbiakban: NAV) keresztiil gondoskodik.

(15) A Kozszolg6ltat6 a hullad6k gyrijt6se, szfilitflsa, kezel6se sor6n a kozszolg6ltat6
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6rol 6s a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg5,ltaths v6gz6sdnek

felt6teleirol szolo 43812012. (X11.29.) Korm.rendelet eloir6sait koteles alkalmazni.

(16) A hullad6kgazd5lkod6sikozszolg6ltat5s v6gz6s6nek felt6teleirSl sz6l6 38512014. (XII. 31.) Korm.
rendelet 7.9 (1a) bekezd6s a) pontj6ban irt 80 literes tirmdrt6kii gyrijtoed6nyhez kapcsol6d6
jogosults5got a Kozszolg6ltat6 - a Korm. rendelet 7.$ (2) bekezd6s6ben irtakra tekintettel - akkor
biztositja, ha a lak6ingatlant 6letvitelszeriien k6t termdszetes szem6ly hasznfllja.

( l7) A hulladdkgazd6lkod6si krizszolgdltatrls vdgzds6nek feltdteleir6l sz6l6 38512014. (XII. 3 1 .) Korm.

rendelet 7.9 (la) bekezd6s b.) pontj6ban frt jogosults6g igazolisira a felt6teleknek megfelelo

ingatlanhaszn|l6 reszere a telepiil6si onkormilnyzat - a lakcimnyilv6ntart6s adatai alapjitn - az

ingatlanhaszn6l6 k6relm6re igazol6st ad ki.

6.$

(1)A Kdzszolgiitat6 az ingatlanhaszn6l6k hulladdkgazd6lkod6si ktizszolg6ltat6ssal kapcsolatos

bejelent6seinek int6z6se, panaszainak kivizsg6l5sa, orvosl6sa 6s a kozszolghltat6ssal kapcsolatos

Sltalrinos tiljdkortal,Lsnyrijt6s biztosit6sa 6rdek6ben Salg6tarj6n vSrosban iigyf6lszolg6latot miikodtet.

(2)A Ktizszolgilltato az igyfelszolgSlat keretdben a fogyaszt6v6delemrol sz6l6 199'7- 6vi CLV.

torv6nyben meghat6rozottakon trilmen6en:

a.) az OHU 6ltal ki6llitott min6sito okiratot,

b. ) az alkalmazott hulladdkgazdrllkodas i kozszolg6ltat6si dij akat,

c.) a kdzszolg6ltat6si terilletre vonatkoz6 adatokat,

d.) a k6zszolg6ltat6i hullad6kgazdSlkodSsi tervet,

e.) a lomtalanit6ssal kapcsolatos adatokat, informSci6kat'

azigyfllszolgillatSnes honlapj6n mindenki szfumaraingyenesen hozzilferhetovd teszi'

(3) A K6zs zolg6ltat6 az ilgyfelszolgSlata kereteben a panaszok fogad6sSt az alitbbi m6dokon

biztositja:
a.) telefonon,
b.) elektronikus lev6l ftj6n,

c.) postai lev6l ftj6n,
d.) szem6lYesen.



(4) A Kozszolgiitato az ingatlanhaszn6l6k tijlkoztatilsa 6rdek6ben honlapj6n kozzeteszi az
al6bbiakat:
a.) a Kdzszolg6ltat6 bemutat6,sa, hulladdkgazdSlkodSsi tev6kenys6ge,
b.) koz6rdekii adatai,
c.) a kozszolg6ltat6s dijai,
d.) panaszkezel6s, iigyfelszo196lat eldrhetos6gei,
e.) Kozszolg6ltat6si Szerzod6se,

f.)a kozszolgiitat6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gdrol 6s a hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltat6s
v6gz6sdnek felt6teleirol sz6l6 43812012. (X1I.29.) Korm.rendelet 5.$ (1) bekezddsdben foglaltak.

4. A Tirsutds 6s az Onkorminyzat hullad6kgazdrilkodisi
kiizszolgdltatf ssal kapcsolatos feladatai

7.S

( I ) A TrlrsulSs a telepi.il6s kdzigazgatirsi tertilet6n a T6rsul6s Trirsulisi Meg6llapod6s6ban, a
Kdzszolgiitat6si Szerz6d6sben, valamint a vonatkozo jogszabirlyokban foglaltaknak megfeleloen
h u I I ad 6kgazd rl I kodSs i ko zszol giiltatast szew ez 6 s tart fen n .

Az Onkorminyzat itltal a Tilrsul6sra 6truh6zott feladat- 6s hat6sk<jrok alapj6n a TSrsulSs feladatrlt
kdpezi:

a.) a ,,KeletN6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazd6lkodrisi Rendszer fejleszt6se" cimii, KEOP-7.1.1.1109-ll-
2011-0001 6s KEOP-I .1.112F109-ll-2013-0003. azonosit6szhmt p6ly6zat (tov6bbiakban: KEOP
p|lyinat) keret6ben megval6sul6 telepiil6si hullad6k rirtalmatlanitLsht szolgii6 l6tesftm6ny l6tesit6se,
fej leszt6se 6s mtikridtetdse,

b.) begytijtohelyek (hulladdkgyiijto udvarok, 6trak6rillom6sok, gyiijtopontok), el6kezelo 6s
hasznosit6 (vrilogat6, komposztril6 stb.) telepek l6tesit6se 6s miikddtet6se a teleptilds
kdzi gazgaths i te rii I et6n,

c.) a telepiiles kozigazgat6si tertiletdn a telepi.il6si hultad6k elkiilijnitett gytijt6sdnek, sziilit6s6nak
megszervez6se,

d.\ az ingatlanhaszniilo 6ltal a kcizszolgilltato sz\llit6eszkoz6hez rendszeresitett gyrijt6ed€nyben
gytijtcitt telepiil6si hullad6k ingatlanhaszn6l6t6l tort6no <isszegyiijt6se 6s elszillit6sa-idedrtve a
hiztarthsban k6pzodo zoldhullad6k, a vegyes hullad6k, illetve az elktlcjnftetten ryiijt<jtt hullad6k
osszegytijt6sdt 6s elszlllit6sAt is,

e.) a lomtalanit6s kor6be tartoz6 lomhullad6k ingatlanhasznil6t6l tortdn6 dsszegyiijt6se, i{tv6tele 6s
elszrillit6sa,

f.) a kozszolgiitato 6ltal izemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijt6 udvaron gyiijtott, vary
r{tv6teli helyen rltvett hullad6k dsszegyrijtdse 6s elszilllitilsa,

E.) az elhagyott, illetve ellenorizetlen k<iriilm6nyek kcizcitt elhelyezett hulladdk osszegytijt6se,
elszAllitilsa 6s keze l 6se,

h.) a hullad6kgazd|lkodirsi k<izszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6se,

i.) a hulladdkgazd6lkod5si kozszolgriltatilssal 6rintett hulladdkgazdr{lkod6si ldtesitmdny iizemeltet6se,
ide6rwe a KEoP piilyiuat keretdben megval6sul6 valamennyi l6tesitm6nyt is,



j.) a hullad6kgazdilkod5si kozszolg6ltat6s v6gzds6re a jogszab|lyoknak megfelelo kozszolg6ltat6

kiv fiasrtilsa/kij el ti l6 se,

k.) a kivSlasztott/kijelolt kozszolg6ltat6val a jogszab6lyok rendelkez6seinek megfelelo
hullad6kgazdrllkod6si kozszolgirltat6si szerzodes megkotese az Onkormfnyzat javira.

(2) Az Onkormiinyzat a jogszab6lyok keretei kozcitt, valamint a T6rsul6s (1) bekezd6sben

meghat5rozott feladatfra tekintettel megalkotja a hullad6kgazd6lkod6si kiizszolg6ltat6s helyi
szab|ly aira vonatkoz6 onkormSnyzati rendeletet.

5. Az ingatlanhasznil6 kiitelezetts6gei

8.$

(l) Az ingatlanhasznll6 koteles az ingatlanon keletkezo vagy birtok6ba kertilt telepi.il6si hullad6kot

a jogszabSlyokban meghat6rozott m6don vagy helyen gyiijteni, tov6bb6 aA a Kozszolgiitat6nak
5tadni.
Ezen kotelezetts6g teljesit6se sorin az ingatlanhaszniil6 koteles:

a.) a Ht. Rendelkezdseinek megfeleloen a hulladdkgazdrilkod6si kozszolg6ltat6s ell6tes6hoz sziiksdges

fe lt6teleket a Kdzszo I gSltat6 szimira bi zto s itan i,

b.) az ingatlan teri.ilet6n kepzodo telepiil6si hullad6kot gyiijteni, aA aKozszolg6ltat6nak ffiadni es az

ingatlanon keletkezo teleptil6si hullad6k kezel6s6re a Ti{rsul5s fital szervezett kozszolg6ltat6st ig6nybe

venni; jelen pontban foglalt kotelezetts6g a gazd6lkod6 szervezet ingatlanhaszn|lo tekintet6ben a

h6ztaftesihoz hasonl6 vegyes hullad6k tekintet6ben 6ll fenn,

c.) a kozszolg6ltat6si dijat kiegyenlfteni.

(2) A term6szetes szemdly ingatlanhasznii6 a teleptil6si hullad6k reszetkdpezo elkiilonitetten gyrijtott

hullad6k KcizszolgSltat6nak val6 6tad6s6r6l a Ht. 39.$ (2) bekezd6se szerint is gondoskodhat.

(3) A gazd6lkod6 szervezet ingatlanhasznfio ahhztarthsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo

elktilonitetten gyiijtdtt hulladdk kezel6s6rol a Ht. 39.$ (3) bekezd6se szerint gondoskodik.

(4) Az ingatlanhasznril6 koteles aKozszolgitltat6nak bejelenteni, ha a tulajdonosv6ltoz6s vagy egy6b

ok folyt6n a kozszolg6ltatds ig6nybev6tel6re kotelezett6 v6lik.

(5) A kozszolgrlltat6s igdnybev6tel6re kcitelezett ingatlanhaszn|lo akozszolgftltat6sb6l nem vonhatja ki
magifi arra vat6 hivatkoz5ssal, hogy a szolgiitat6st a hullad6ktermelds hi6nyrlban nem, illetve csak

r6szben veszi ig6nybe.

(6) Az ingatlanhaszn6l6 egy6b kotelezettsdgei tekintet6ben a Ht. 6s v6grehajt6si rendeletei ir6nyad6

6. A hullad6kgazdrilkodfsi kiizszolgiltatis helyi ellitrisinak rendje

e.$

( 1 ) A hullad6k begyiijt6s6n ek, elsziilitils6nak rendj6t az 1 . melldklet tarlalmazza.

(2) A kozszolgiltatris kor6ben az ingatlanhasznillo 6s a Kozszolg|ltato kozotti jogviszonyt a telepi.ildsi

hullad6k kezel6s6re vonatkoz6 kozszolgiiltat6s eset6ben - a (3) bekezd6sben foglaltak kiv6teldvel - az



a teny hozza l6tre, hogy a Kozszolgfrltato az ingatlanhaszn|lo szfimira a kozszolgiitathst felaj6nlja,
i I I etve a kozszol g5JtatSs telj es it6 s6re rendelkez6sre 6ll.

(3) Ahhztartbsihoz hasonl6 (vegyes) hulladdkra vonatkoz6 kozszolgSltatdst ig6nybe vev6 gazd6lkod6
szewezet eset6ben a kozszolg6ltat6si jogviszony az erre vonatkoz6 irrisba foglalt szerzodds
megkot6sdvel jon l6tre.

(4) A kozszolgiiltatSsi jogviszony l6trejott6rol, valamint a kdzszolgSltatds teljesit6s6nek felt6teleirol a
Kozszolg5ltato az ingatlanhaszn6l6t ir6sban k<iteles 6rtesiteni.
Az 6rtesit6sben meg kell jelolni:

a. a kozszolg5,ltatils ig6nybev6tel6nek kezd6 napjit,
b. a teljesitds helydt,

c. az ingatlanhaszn6l6 rendelkezds6re bocsiitott gyrijt6ed6nyt iirtartalom 6s darabszSm szerint,
d. az i.irit6si gyakorisSgot 6s az iirit6s idejdt napok szerint,
e. az ingatlanhasm6l6 Sltal meghatirozotl, az ingatlanon eloreli{that6lag keletkez6 hullad6k

mennyis6g6t, amelyre akozszolgirltat'ist azingatlanhasznillo ig6nybe veszi.
f. a gyrijtoeddnyek haszniiathnak jogcimdt 6s m6djdt,
g. a kozszolg5ltatSsi dijat 6s alkalmazhsSnak felt6teleit,
h. a ktjzszolgiitatils m6rt6k6t meghalad6, azingatlanhaszniilo igdnyei szerinti esetleges

tcibbl etszo I g 5,ltathst 6s annak dij 5t,

i. a kozszol giitatisi dij me gfizet6 sdnek m6 dj 6t,
j. a szerzo d6s m6dosit6sSn ak, felmond6s6nak fe lt6teleit,
k.az iriny ad6 jogszabSlyok meghat6r ozbsht.

(5) A kdzszolgriltat6si jogviszony ldtrejdttdrol sz6l6 6rtesit6s mint6j6t jelen rendelet 2. mell6klete
tarlalmazza.

(6) A kozszolg6ltatris thrgyfiban kdtdtt szerz6d6s tartalmi elemei megegyeznek a (a) bekezddsben
foglalt 6rtes it6s tartalmhv al.

(7) A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgilltaths felt6teleiben bekd,vetkezettvSltozfusokr6l a Kdzszolgilltat6
azingatlanhasznillot- av|ltozils bekovetkezte el6tt - fn4sban drtesiteni kdteles.

7. A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszillithsira val6 6tad6sra szolgdl6

Gyiijt6ed6nyek rendelkez6sre bocs6trisfval kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

10.$

(1) Az ingatlanhasmill6 a telepiil6si hulladdk ryiijt6s6re, illetve elszilllithshra a KSzszolgilltat6
szilllit6eszkozdhez rendszeresitett gytijt6ed6nyt - iidiilo esetdn gytijt6zsSkot - kdteles ig6nybe venni.

(2) Az ig6nybeveend6 gyiijt6ed6nyek tipusait, illetve a gyujt6edenyekben elhelyezhet6 telepiil6si
szilfird hullad6kok maxim6lis srily6t az 5.9 (3) bekezd6startalmazza.

(3) Belteriileten - a hil*arthsi 6s a hiatarthsihoz hasonl6 hullad6kok gyiijt6s6hez rendszeresftett
gyiijt6ed6nyek m6ret6nek 6s sz6m6nak meghatSroz6sakor - heti egyszeri i.irit6st felt6telezve - k6t iirit6s
kdz<jtti id6szakra ingatlanonk6nt legkevesebb 120 I hullad6k mennyis6get kell figyelembe venni.

H6tv6gi h|zas ingatlanok eset6n a gSriijt6zshkok mdret6nek 6s sz6m6nak meghatSroz6sakor -hetente
ery iiritdst feltdtelenre - ingatlanonk6nt legkevesebb 5,5 Unap hullad6kmennyis6get kell figyelembe
venni. A gyujtozshk a Kdzszol gLltatS 6ltal rendszeresitett, 80 l-es iirtartalmir.



(a) Ha az ingatlanhasznillo a KozszolgiitatS fel6 a val6s6gnak meg nem felelo mennyis6get vagy
adatot kozol, 6s ennek folyt6n az fitadbsra kertilo hullad6k mennyis6ge rendszeresen meghaladja az

5tvett gyiijtoed6nyek irtartalmfrt, aKozszolgirltat6 - az ingatlanhasznSlS megkeres6s6vel egyidejrileg

- jogosult a t6nyleges mennyis6gti hulladdknak megfelelo rirtartalmir ed6nyre cser6lni az eredeti
gyrijtoed6ny.t, illetve jogosult megemelni az tirit6si gyakoris5got vagy a gyrijtdsre 6tadott
gyiij toed6ny ek szflmifi .

(5) Az ingatlanhasznSl6 koteles ir6sban, h6rom nappal kor6bban bejelenteni aKozszolgitltat6nak,ha az

ingatlanon az addig szok6sos hullad6kmennyisdget jelent6sen meghalad6 mennyis6gii hullad6k
keletkez6se vhrhato. A bejelent6s alapj5n aKozszolghltat6 koteles azingatlanhasznii6 6ltal megjelolt
idSpontra vagy idotartamra a hullad6k adott mennyisdgdnek megfelelo gyiijtds6hez, illetve
elsziilithsithoz alkalmas nagyobb rirtartalmir, vagy tov6bbi gytijtoeddnyt, illetve a hulladdk gytijt6sdre

alkalmas miianyagzs6kot az ingatlanhaszn6l6 rendelkez6sdre bocs6tani, 6s a tobbletszolg6ltatrist
teljesiteni.

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

az ifiadott gyrijtoed6nyek rirtartalmht, 6s az ingatlanhasznfio elmulasztja a (5) bekezd6sben irt
bejelent6si kotelezetts6g6t, a Kozszolg|ltato jogosult az igy 6tadolt, illet6leg a gyiijtoed6nyzet melle
kirakott hullad6k elszillitishra. A tobbletszolgiitat5s tdny6rSl 6s az ennek megfelelo dij
alkalmazlsitr6l a Krizszolgfitat6 azingatlanhasznSlot egyidejtileg 6rtesfteni koteles.

8. A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszdllitisra val6 ftadisra szolgil6 gyiijt6ed6nyek elhelyez6s6velo

hasznSlatival 6s kezel6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek

11.$

(l) Az ingatlanhasznill6 a gytijtoed6nyeket az ingatlan teriilet6n beli.il koteles elhelyezni. Gytijtoed6ny
koztertileten tart6san csak kozteriilet-hasmSlati enged6ly birtok6ban helyezheto el.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 koteles a gyiijtoed6nyeket a hulladdk elszilllitisa c6lj6b6l a Kozszolg6ltat6
Sltal megjelolt idopontban, akorteriileten, a begyiijt6st vegzo g6pj6rmiivel megkozelithet6 6s iiritdsre
alkalmas helyen elhelyezni.

A gyrijt6ed6nyt legfeljebb a sz6llit6si napot megeloz6 napon, 18 6ret6l lehet kihelyezni a kcizteriiletre,

kiv6ve az (7)bekezd6s mSsodik mondatSban megjelolt esetet.

(3) A hulladdk elszi-Jlititsa c6lj6b6l kihelyezett gyiijtoed6nyek fedel6nek - a kozteri.ilet szennyez6s6nek

elkertil6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hulladdkot a gyrijtoed6nyben rigy kell
elhelyezni, hogy az az ed6ny mozgatisakor 6s iiritdsekor ne sz6r6djon, valamint a gepi iiritdst ne

akadhlyozza.
A kihelyezett gyrijtoed6ny nem akadiiyozhatja a jitrmii 6s gyalogos forgalmat 6s elhelyez6se

e gy6bk6nt sem j 6rhat baleset vagy k6roko z6s v eszely 6nek e I o i d6z6 s6vel.

12.$

(1) Az ingatlanhaszn6l6 koteles gondoskodni a gyiijtoed6nyek lisrtiln tart6s6r6l, fertotlenit6s6rol,
rendeftet6sszeri hasznitlatilrol, valamint kornyezetiik tjsrtitn tart6s5r6l. E kotelezetts6g al6l kiv6telt
k6peznek a kozteriileten tart6san elhelyezett 710,1100, , 5000 literes gyrijtoeddnyek, melyek tisztit6sifi
6s fertotlenit6s6t legal6bb kdthavonta, illetoleg sziiks6g szerint nagyobb gyakorisriggal a

Kozszolg6ltato vegzi.
Fert6tlenit6sre csak a kiilon jogszabSlyban meghathrozott 6s engedelyezett szerek haszn6lhat6k.



(2) A korterfiletre szabiiyszerien kihelyezett gyrijtoeddnyek iirit6se sorSn esetlegesen keletkezetl
szennyezod6s takaritris5r6l a Kozszo lgSltat6 kriteles gondoskodn i.

13.S

(1) Ha a gyijtoedenyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az ed6nyben osszetomorodott
vagy befagyott, illetve az eddnyben l6vo hullad6kot rigy osszepr6selt6k, hogy emiatt az edenyt iiriteni
nem lehet, az ingatlanhaszn|lo a Kozszolg5ltat6 felhivSsSra koteles az ed6nyt iirithetov6, illetve
hasznillhatov6 tenni. Ktjteles tovSbb5 az igy okozott esetleges kSrt megt6riteni.

(2) Tilos a gyrijtoed6nybe a hulladdkgazdrilkod6si klzszolgfitat5s kcir6be nem tartoz6
hulladdkot, valamint olyan hullad6kot elhelyezni, amely veszelyeztetheti a gytijtdst, tiritdst
vegzo szemdlyek vagy m6s szemdlyek 6letdt, testi 6psdg6t, eg6szs6g6t.

9. A lomtalanitSs al6 tartozS telepiil6si hullad6kra
vonatkoz6 kiiliin rendelkez6sek

14.S

(1) A lomhullad6kot az ingatlanhaszn|lo a Kozszolg|ltat6 6ltal el6zetesen megjelolt idopontban
helyezheti ki elsz6llit6s c6lj6b6l arra a helyre, amelyet aKozszolgSltato ellzetesen megjelolt.

(2) Az elsziilitand6 lomhullad6kot rigy kell elhelyezni a kozteriileten, hogy az a j6rmri 6s gyalogos
forgalmat ne akadhlyozza, a zcildtertileteket 6s a ncivdnyzetet ne k5rositsa, illetve ne jrirjon baleset
vagy kiroko zils v eszely enek eloi d6z6s6vel.

10. Elhagyott hullad6k

ls.$

(l) Az ingatlanon ellenSrizetlen k<jrtilm6nyek kcizott elhelyezett vagy elhagyott hullad6k Ht. 3l.g-a
szerinti elsz5,llithshnak 6s kezeldsdnek kotelezettslge a hulladdk tulajdonosSt vagy kor6bbi birtokosSt
terheli.

(2) A kozteriileten elhagyott , illetve ellenorizetlen kori.ilm6nyek kozott elhelyezett hullad6k
elsz|llititsir6l 6s kezelds6rol a Ht. 61.$ (4) bekezd6s6ben meghathrozott esetben az }nkormdnyzat
gondoskodik.

(3) Ha az a szemlly, aki a hullad6kot az ingatlan teriilet6n vagy a krizteriileten elhagy.ta vagy
jogellenesen elhelyezte, azonosithat6v6 v6lik, a Ht. rendelkez6sei szerint kell eljrlrni.

I 1. A h ulla d 6kg azd 6lko dftsi kOzszolgrflttatrlsi dij

16.$

(l) A hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgSltat6si dijat aHt.-ben meghathrozottak szerint a miniszter
rendeletben 6llapitj a meg.

(2) A hullad6kgazd5lkodrlsi ki)zszolgiitat5si dij osszeg6t az ingatlanhasznill6 a Kcizszolghltat6nak
fizetimeg.
(3) A hullad6kgazd6lkodSsi kcizszolgiltatisi dij megfizet6s6re az az ingatlanhasznitlo kriteles, aki a
jogszab6lyok szerint a hulladdkgazd6lkod6si krizszolgiiltatds igdnybev6tel6re ktiteles.



@) Az ingatlanhaszn6l6k a lakSsszovetkezet, garhzsszovetkezet, tirsash5,z kiv6tel6vel

hullad6kgazd6lkod5si kozszolgiitat6si dijat a Kozszolgiitato reszere - a teljesitett kcizszolg6ltatSs

alapj in, szSmla e I len6ben -ne gyed6vente fi zetnek.

(5) A kozszolgdltat6s dijitt szhmla ellen6ben atfirgyidoszak utols6 napj6ig kell kiegyenliteni.

(6) Nem tagadhatja meg a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg|ltat6si dij megfizet6s6t az, aki a telepiil6si

hullad6kgazd6lkodSsi kozszolgiitat6s ig6nybev6tel6vel kapcsolatos kotelezetts6geit nem teljesiti,

felt6ve, hogy a Kozszolg6ltato szhmilra a kozszolg6ltatrist felaj6nlja, illetve a kozszolgSltaths

teljesitdsdre vonatkoz6 rendelkez6sre 6ll.

(7) Az a lak6ingatlan tulajdonos, aki legalSbb 60 napig megszakit6s n6lkiil nem tart6zkodik az

ingatlanrin, 6s az ingatlant m6s nem haszn5lja, a t6voll6t idejdre legfeljebb 90 napig mentesiil a

kozszolgilltat5s dija al6l. A vhrhat6 tavoll6t idotartambt a t6voll6t megkezd6s6t megelozo 30 nappal a

Kozszolg6ltat6 fel6 ir6sban kell bejelenteni. A t6voll6t t6ny6t hitelt 6rdemloen igazolni kell. Az

igazolis elmarad6sa eset6n aKozszolgirltat6 az engedelyezett id6tartamra kisz6ml6zza a szolghltat6si

dijat.

(8) A hulladdkgazd6lkod6si kozszolg|ltaths ig6nybev6teleert az ingatlanhasznSl6t terhelo dijhdtral6k 6s

az azzalosszefiigg6sben meg5llapitott k6sedelmi kamat, valamint a behajt6s egy6b kolts6gei ad6k

m6dj5ra behajthat6 koztartozlsnak minosiilnek, melynek behajtSsSr6l a KozszolgSltat6 a Ht.

rendelkez6seinek megfeleloen a NAV ritj6n gondoskodik.

12. Kedvezm6nvek

17.$

l) Az Onkormilnyzat a 16. g (1) bekezd6s6ben meghatSrozott hullad6kgazd6lkod6si kozszolg|ltatilsi

6ves dijb6l a kev6s kozszolgiiltat6st ig6nybevev6re tekintettel, minden Gar6bon Slland6 lakcimmel

rendelkez5 ingatlantulajdonosnak 30"/o kedv ezm6nlt biztosit.

(2)AzOnkormdnyzat a 17 $. (1) bekezd6sdben foglalt kedvezm6nyt minden negyeddvben a

Kozszolgitltatorlszdreszimlaellen6benmegfrzet.

13. A hullad6kgazdflkodisi kiizszolgiltat{s
telj esit6s6nek sziineteltet6se, korl6tozisa

18.$

A hullad6kgazd6lkodSsi kozszolgilltat6s teljesit6se a Ht. 6s v6grehajt6si rendeleteiben foglaltak szerint

sziineteltethet5 6s korl5t ozhat6.

III. fejezet

Zhr6 rendelkez6sek

1e.s

1. Jelen rendelet 20l6.januar 1. napj6n 16p hat6lyba.

2. Ezzel egyidejrileg hatftlyflt veszti Gar6b Kozsdg dnkormdnyzata K6pviselo-testtilet6nek a telepiil6si

hullad6kkal kapcsolatos hulladdkgazd5lkod6si kozszolgiltatdsokr6l sz6l6 612013.(XII.21.) rendelete.



Garitb, 201 5. december 1 9.

.2

Kov6cs Zoltitn
polg6rmester

dr.Turza Csaba J6zsef
jegyzo

f.il-}



2.mell6klet a

1 1 12015. (XII. 1 9..) onkormrinyzati rendelethez

Ertesit6s

Lak6stulai donosok reszdre

N6v:
Cim: .

Ertesitjtik Tisaelt Cimet, hogy . ........ 1112015. (XII.19I.) onkorm6nyzati
rendelete alapjhn a telepiil6si hullad6k osszegyiijt6s6t, elsz6llit6s6t 6s 5rtalommentes elhelyez6sdt
biztosit6 kozszolgfitat6s ig6nybev6tele k<itelezo. Ahinart6si hullad6kkal kapcsolatos kozszolgfltatrlst
azOn szhmhra c6gtink, a VGU Kft. mint szolgiiltato az alihbi felt6telek szerint nyirjtja.

1. A megjelolt kozszolgiitat6st a szolgiitat6 . ... napj6t6l folyamatosan
biztositja.

2. A szolg6ltatrls teljesit6s6nek helye:

3. A keletkezo hullad6k gytijt6s6re 6s iitmeneti t6rolSs6ra szolgr{ltat6 az alihbi tipusf 6s

darabsz6mf gyiijt6ed6nyt biaosftj a:

Tipus Azonosft6 Darabsziim

4.

5.

A gyrijtoed6ny i.irit6si gyakorisSga: ...... ... ... alkalom/h6t, iirit6si

Az ingatlanon e l orel 6th atolag ke I etkezS h ull ad6k m en ny i s6 ge (O r.

nap: H, K, SZ, CS, P

szerint min. 120llhdt)

6. A kozszolg6ltat6si dij m6rt6k6t 6vente miniszteri rendelet hathrozza meg, melynek m6rt6ke
201 5. 6vre vonatkoz6an:

Urit6si dij: ...
Afa:..

Ft/h6
Ft/h6

7.

8.

Osszesen:. Ftlh6

A dijat szhmla alapj6n a thrgynegyeddv utols6 napjiig kell 6tutal6ssal, vagy a szfiml|val
egyidej iileg megkiildott csekken telj esiten i.

Az ertesitesben meghatirozoll mennyisdget meghalad6 tobbletszolgSltat6s dij6nak m6rt6ke
megegyezik a kozszolg|ltat6s dijSnak m6rtdk6vel, azonban a szolg|ltat6s nyrijtas6t k<ivetoen
ktilcin kertil kiszitmlflzhsr a.

9. A krizszolg6ltat6s teljesit6s6re vonatkoz6an a2012.6vi CLXXXV.
onkormilnyzati rendelet rendelkezdsei az ir6nyad6ak

VGU Kft.



l. mell6klet a

| 1 I 20 1 5 . (XII. I 9. ) onkorm6nyzati rendelethez

A hullad6kszhlliths rendje 6s teriileti hatirai

A hullad6ksziillitirs gytijtoed6nyenkdnti 6s gyakoris5g szerinti meghatfirozisa

1. Lak6insatlanok eset6n
l.l.
a) 60 literes ed6ny, 18 kg
b) 80 literes ed6ny, 24 kg
c) 120 literes ed6ny,36 kg
d) 240 literes ed6ny, 72 l<g

e) TT0literes ed6ny, 225l<g

0 1.100 literes ed6ny,330 kg
g) 5.000 literes ed6nyo 5000 kg

2. heti lx gvakorisfgsal:
ft megnevez6se

Kl6tyik tanya teljes kozteriilet
Pet6fi utca teljes kozteriilet
R6k6czi utca teljes kozteriilet
Szabads6g utca teljes kozteriilet
Szdchenyi utca

3. H6tv6si hizas ineatlanok eset6n
80 literes gyiijt6zsrik alkalmazisdval tiirt6n6 hullad6kszillitris
alkalomszenien

4. Eev6b telepiil6si szildrd hullad6k eset6n
A szolgiltat6val kiitiitt kiiliin megfllapodis szerint


