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s | 20r 4(xrl I s.) rend elete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgiltatis16l

Apitvarasd Onkorm ilnyzat K6pvisel6-testiilet6nek 5/2014.(XII.15.) rendelete
a teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgiltatis16l

Ap6tvarasd Kozsdg Onkorm6nyzat Kepvisel6-testi.ilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi
CLXXXV. torvdny 88. $ (4) bekezdds a), b), d) pontjriban kapott felhatalmazfus alapjhn, a
Magyarorszhghelyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torvdny 13.$ (l) bekezdds
19. pontja szerinti feladatk<jr6ben elj6rva a kdvetkez6ket rendeli el:

Hullad6kgazddlkodisi kiizszolgiltatis

l. $ (l) Apiitvarasd Kozsdg Onkormrinyzata (a tov6bbiakban: onkorminyzat) e
rendeletben foglaltak szerint hulladdkgazd5lkod6si k<izszolg6ltat6st (a
tovrlbbiakb an : krizszol g6ltat6s ) szery ez 6s tart fenn.

(2) A kozszolg|ltaths kiterjed a telepi.ildsi hullad6k rendszeres gytijt6sdre,
elsz6llit6s6ra, firtalmatlanit6silra 6s kezelds6re.
(3) Ap6tvarasd Kdzsdg kdzigazgatilsi teriiletdn a teleptildsi hulladdkkal

kapcsolatos k<itelezti helyi kdzszolgilltatfus teljesitdsdre jogosuit k6zszolg6ltat6 (a
tov6bbiakban: K0zszolg6ltat6) : Ddlkom Nonprofi t Kft.

A rendelet hatrilya

i'l .

2. $ A rendelet hat|lya az Ap6tvarasd
ingatlanokra
azok tulajdonosaira terjed ki.

K<izsdg kozigazgathsi tertiletdn l6uj
es

3.$ Az ingatlantulajdonos - kivdve a tulajdon6t k6pez6 be6pitetlen ingatlan (telek)
eset6n
jogosult 6s kdteles a hullad6kgazd6lkodfsi kdzszolg6ltat6st ig6nybe venni.

A kiizszolgiltatis ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei

4. $ (l) Az ingatlantulajdonos 6s a Ktizszolg6ltat6 kdzdtti jogviszony - amely
alapjrin a K<izszolgilltat6 6ltal biztositott krizszolgilltatdst ui inguttannrtaioonos
igdnybe veszi kezdti idopontja az a nap, amikor a K6zszolgdliat6 a
kozszolg6ltat6s teljesit6s6nek megkezddsdr6l 6s l6nyeges felt6teleiro I az
ingatlantulajdonost ir6sban drtesitette, vagy - ennek nianyaUan - amikort6l a
kdzszolgiltaths igdnybe vdteldnek lehet6sdge az ingatlantulajdonos sz6m6ra
rendelkezdsre 6ll.

(2) A Ktizszolg6ltat6 ds az ingatlanfulajdonos ir6sban krizszolg6ltatiisi
szerz6dfst kdt egymSssal a kdzszolgiltatils igdnybe vdteldre. A szerz6dds
megkot6sdnek elmaraddsa vagy kdsdbbi megkcit6ie azonban nem befolyfsolja a



a.

b.
c.

d.

e.

kdzszolg6ltat6s (1) bekezddsben emlitett - szerzod€,skdt6st6l ftiggetlen - kezd6
idopontjft. A szerzodl,sk<itds b6rmilyen okb6l t<irtdn6 elmarad6sa nem mentesiti az
ingatlantulajdonost a kozszolg|ltaths kdtelezo igdnybevdtele ds a dijfizet6s
teljesit6se al6l.

(3 ) A kcizszo I g6ltat6s i szerzo d6s tartalmazza kiiktno s en :

a Kdzszolgiitat6 megnevez6sdt, szdkhelydt, telephelydt, ad6szhmit, szilmlavezeto
p lnzintizet6n e k nev 6t, szhmlaszim6t, ko rnyez etv d de lm i azono s it6 adatait,
a kozszolg6ltat6st igdnybe vevo ingatlantulajdonos adatait;
a kozszolgiltat6si hely cimdt,
a krizszolg6ltat6shoz igdnybe vett hulladdkgyrijtri ed6ny rirm6rtdk6t, darabszdmht,
tipus6t,
a krizszolg illtatis dijht.

5. $ (l) A kozszolg6ltat6s felt6teleiben bekovetkezo villtozhsokr6l a

Kdzszolg6ltat6 az ingatlantulajdonost - a v|ltozds bekrivetkez6se elott legal6bb
tizentit nappal - 6rtesiti.

(2) A hullad6k gyiijtdsdnek, elsz6llit6s6nak e rendelet 6s a kozszolg6ltat6si
szerz6dds alapj6n meghatirozott rendjdt - az ingatlantulajdonosn6l keletkezo
hulladdkmennyis6g figyelembev6teldvel - aKozszolgilltat6 hatirozza meg 6s an6l
az ingatlantul aj donost irdsban drtesiti.

6. $ Az iidiil5ingatlanok 6s idolegesen
hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatilsi
meghat6rozott 6ves dij 50%-a.

A Ktizszol giitatil j o gai 6s kiitelezetts6gei

haszndlt ingatlanok tulajdonosai 6ltal fizetend6
dij az 6lland6 lak6ingatlan tulajdonos6ra

7. $ A KdzszolgiiltatS az e rendeletben el6irt szab6lyok szerint a rendelet hat|lya alit
tartoz6 ingatlanokon keletkezett hullad6kot rendszeresen elsz6llitja.

8. $ (l) A Kozszolgfltat6 a gytijtoeddny kitiritdsdt kimdletesen, az elvirhat6
gondoss6ggal koteles vdgezni.

(2) A gytijtoed6nyben okozott k6rt a Kozszolgilltat6 - ha a k6rokoz6s neki

felr6hat6 okb6l k<ivetkezett be t6ritdsmentesen koteles kijavitani. A
Kcizszolg6ltat6 az ebb6l ered6 javit6si munka idotartam6ra helyettesito
gytijt6ed6nyt biztosit. Ha a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a K<izszolgiltat6nak, a
haszndlhatatlann6 v6lt gyrijtoed6ny javit6sa, p6tl6sa, illetve cser6je az

ingatlantulaj donost terheli.

9. $ (1) A Kozszolgiitat6 a kozszolg6ltat6ssal osszefiiggo szemdlyes adatok

kezel6sdre csak a c6l megval6sul6s6hoz sziiks6ges m6rt6kben 6s ideig jogosult.

(2) A K6zszolg6ltat6 kdteles gondoskodni az illtala kezelt adatok

biztons6g6r6l. Az adatokat vddeni koteles kiikinosen a jogosulatlan hozziff1res,

megv6ltoztat6s, nyilvinossigra hoz6s vagy torlds, illetoleg sdriil6s vagy

megsemmisi.ilds ellen.



(3) A Kdzszolgirltato a kdzszolg|ltat6ssal 6sszefiigg6 szem6lyes adatokat
csak az ingatlantulajdonos azonosit6s6ra, jogszab6lyban el6irt adatszolgfultathsra,
hat6s6gi ellen6rz6sek v6grehajt6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6shra, szimlilzilsra,
posthzhsra,kiizszolgfiltat6si dij-h6tral6kok behajt6s6ra haszn6lhatja fel.

(4) A Kozszolgfiltat6 nem jogosult az illtala kezelt - a kdzszolg6ltat6ssal
6sszefiigg6 - szem6lye s adatok nyilv6nos s hgr a hozatalfur a.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kOtelezetts6gei

10. $ Az ingatlantulajdonost nem terheli a kdzszolg6ltat6si dij-fizetdsi k<itelezetts6g a
tulajdon6ban ldvo bedpitetlen ingatlan (telek) tekintetdben.

11' $ Az ingatlantulajdonos a Kdzszolg6ltat6nak nyolc napon beliil kriteles bejelenteni, ha
tulajdonosvilltozhs vagy egy6b ok miatt a kozszolgilltatis igdnybevdteldre kdtelezettd
v6lik.

12. $ Az ingatlantulajdonos az Sltala fajta 6s jelleg szerint elkiikinitett teleptil6si - feh6r 6s
szines iiveg, papir, mtianyag-palack - hulladdkot szdtvillogatvu, u hulluddkgyrijt6

pontokon tal6lhat6 gyrijt6ed6nyekbe helyezi el.

A hullad6k sziiliths rendj e

13. $ A hullad6k gytijtdsdnek 6s elsz6llit6s6nak rendj6t 6s gyakoris6g6t e rendelet
hathtozza meg. A KdzszolgSltat6 jogosult az ritvonal 6s a rendeletben ireghat6rozott
ktjtelezd sz6llitrisi napok mellett a napi vagy a heti idcipontok meghatdroz6s6ra. Ha az
ritvonal 6s az idtipont villtozik, an:6l a Kdzszolg6liato az inlatlantulajdonosokat
drtesiti.

14. $ A Kozszolgilltato a hulladdk elszilllithsilt hetente egy alkalommal, a hullad6kfajt6k
6tv6tel6re alkalmas feldpitmdnnyel rendelk ez(j glpjfurmrlvel v6gzi.

A hullad6kgyriijt6 ed6ny rendelkez6sre bocsft{sa

t5' $ (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanfn keletkezo vagy birtok6ba keriilt
telepiil6si hulladdkot a kdrnyezet szenny€zlsdt megel<i zb, k6rosii6sht kiz6r6 m6don
gyujti 6s ahhoz a Kozszolgilltat6 sz6llit6eszkozeiez rendszeresitett gyrijt<ied6nyt
veszi ig6nybe.

(2) A gytijt6ed6nyt az ingatlantulajdonos a Krizszolg6ltat6t6l is
megvilsdrolhatja.

(3) A hullad6k elszdllitdshra, illetve elsz6llit6sra val6 el6k6s zit6s6re:

szabvinyositott, azonosit6 chippel vagy mafficilvalell6tott 60, g0, l l0, 120, 240 vagy
770 literes gyiij t6eddnyt,
szabv6nyositott, azonosit6 chippel vagy matric6val ell6tott 1.1 m3, 3 m3 vagy 5
m3 rirmdrt6kri gyrijt6eddnyt kell alkalmazni.

b.



(4) A gyujt6ed6nyekhez tartoz6 azonosit6 chipet a Kozszolg|ltat6
t6ritdsmentesen bocs 6tj a az ingatlantulaj donos rendelkez6s6re

(5) Ha az ingatlanon keletkez6 hulladdk mennyis6ge meghaladja a (3)
bekezd6sben meghat6rozott gytijt6ed6nyek tirtartalm6t, a Kozszolgiitat6 - az
ingatlantulajdonos iltal v6s6rolt, a Kozszolg6ltat6 6ltal a tobblethulladdk
dsszegyiijt6s6re rendszeresitett, jel<ilt hulladdkgyrijt6 zs6kban kihelyezett
hullad6kot is elsz6llitja. Ennek tdbbletdij6t az ingatlantllajdonos a hullad6kgyujt6
zs6k megv6s6r15s6val fizeti meg.

16. $ (1) Az ingatlantulajdonos a hulladdkgyrijtd ed6nyeket a hullad6k elszdllit6sa
c6lj6b61 az ingatlana el6tti kdzteriileten, a gyrijt6st vdgzo g6pj6rmtivel
megkrizelithet6 6s iirit6sre alkalmas helyen kdteles elhelyezi. A gyrijtSeddnyt
legkor6bban a szilllitisi napot mege16z6 napon 18 6r6t6l lehet elhelyezni a

kdzteriiletre, kiv6ve a tart6san engeddlyezett elhelyezdst.
(2) Az ingatlantulajdonos a gyrijt6ed6nyt rigy kdteles elhelyezni a

kdztertileten, hogy az ed6ny fedele - a kdzteriilet szennyez6sdnek elkeriildse
6rdek6ben - lecsukott dllapotban legyen. A hullad6kot az ingatlantulajdonos a

gyrijt6eddnybe trgy koteles beletenni, hogy az az eddny mozgathsakor 6s iiritdsekor
ne sz6r6djon ki, valamint a g6pi iiritdst ne akad|lyozza.

(3) A k6ztertileten elhelyezett gyrijt6ed6nyb<il hulladdk nem vehet<i ki 6s

abban senki nem v6logathat.

@) Az ingatlantulajdonos irgy kdteles elhelyezni a gytijt6eddnyt, hogy az ne

akadillyozza a jirmi- 6s gyalogosforgalmat 6s ne j6rjon baleset vagy k6rokoz6s

vesz6ly6vel.

17. g (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyr.ijt6ed6ny tiszt6ntart6s6r6l,

fertotlenit6s6r6l, rendeltet6sszeni haszn|lathr6l 6s az annak kdrnyezetdben l6v6

tertilet tiszt6ntart6s6r6l.
(2) Ha a gyrijt6ed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az

ed6nyben osszetrimdr<idott vagy befagyott, illewe az edenyben l6v6 hullad6kot tigy
<)sszepr6selt6k, hogy emiatt az edenyt nem lehet kitiriteni, az ingatlantulajdonos az

ed6nyt flrithetcivd, illetve haszn6lhat6v6 teszi.

(3) Az ingatlantulajdonos a gyijtoed6nybe folydkony, m6rgezo, tliz- es

robban6sveszdlyes anyagot, 6llati tetemet vagy egy6b olyan anyagot nem helyezhet

el, amely vesz|lyeztetheti a gytijtdst, tirit6st v|gzo szem6lyek vagy m6s szem6lyek

eletet, testi 6ps6 gdt, e g6szs 6 get v agy vagyon6t.

lS. g (1) A hulladdk gyiijt6s6vel dsszefiiggo, az ingatlantulajdonos hibej6b6l keletkezo

szewtyezds eset6n az ingatlantulajdonosa a szennyezett ter0letet kdteles megtisztitani

6s fert6tleniteni.

Az elkiiliinitetten gyiijtiitt hullad6k elhelyez6se

19. $ (l) Az ingatlantulajdonos a telepiil6si hulladdk m6s osszetev6it6l fajta 6s

jelleg szerint elkiilonitetten gytijtott papirt, feh6r 6s szines iiveget, mtianyag-



palackot a Kdzszolg6ltat6 6ltal mrikddtetett hullad6kgyijt<i pontokon, a hullad6kok
fajta 6s jelleg szerinti elkiil6nit6s6re szolg6l6 gyujt6ed6nyekben helyezi el.

(2) A hullad6kot az ingatlantulajdonos a kijeldlt helyen - a K6zszolgilltat6
el6ir6saira is tekintettel - rigy helyezi el, hogy az mhs hullad6kfajt6val ne
keveredjen 6s a kdrnyezetet ne szennyezze.

(3) Az elktildnitetten gyiijtdtt hullad6k elhelyez6s6re szolg6l6 szabv6nyos
gytijt6eddnyek elhelyezdsdrril, az eddnyek tirit6s6rril, karbantartiis6r6l 6s
ferttitlenit6sdrol a K0zszolg6ltat6, a gyrijt6eddnyek, gyrijtoszigetek 6s krimyezettik
tiszthntarths6r6l, h6- 6s sikoss6g-mentesit6sdr<il az dnkormhnyzatgondoskodik.

(4) A gyrijt<ipontokon elhelyezett hulladdk el6kezel6sdr6l a Krizszolg6ltat6
gondoskodik. A hullad6kgytijt6 pontokon elhelyezett gytijt6eddnyek riritdsdt, a
hulladdk v6lo gat6s 6t 6s kezel d s dt a K6zszolg6ltat6 v egzi.

Nem rendszeres kiizszolgriltatis

20. g A lomtalanft6s krirdbe
elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l,
kdt alakalommal a klzszolgdltatfus
gondoskodik. Ennek lebonyolit6sa
drtesit6se a K0zszolg 6ltat6 feladata.

ZAP(O RENDELKEZNSNT

Hatilybal6p6s

Bodorkds Istvdn
polgdrmester

tartoz6 nagydarabos hullad6k gytijt6s6r<il,
valamint a zdldhullad6k elsz6llitdshr6l dvente
keret6ben * kiikin dij felszSmit6sa n6lkiil -
6s megszervez6se, az ingatlantulajdonosok

Dr. Fenyvesi Janos
jegltz6

21. $ (1) Ez a rendelet 2015. janu6r t. napj6n l6p har6lyba.

2. Hatillyht veszti Ap6tvarasd Kozsdg Onkorm6nyzatKepvisefti-testtilet6nek a
ktjztisztasfgr6l, valamint a teleptildsi szildrd hullad6kkil kapcsolatos helyi
kdzszolgdltat6sr6l 6s annak kritelez6 ig6nybev6tel6nil szOlO StZOtl.(XII.7.) rendelete.

Zaraddk

A rendeletet a kdpviseld-testilret 2014. december 3-ai t)lesdnfogadta el.
Kihirdetve 2014. december I5-dn.



Dr. Fenyvesi Jdnos
jegtzd


