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3120t6 (vr.15..)
Besence Kdzs6g Onkorm6nyzat kdpviseki{esttiletdnek312016. (VI. 15.) dnkorm6nyzati rendelete a
hullad6kgazdrllkod6s helyi rendj6rol

K0a6g 6nkormf nyzat k6pvisel6-testtilet6nek
312016. (VI. 15.) tinkormfnyzati rendelete
a hullad6kgazdilkodis helyi rendj6r6l
Besence

Besence Kozsdg Onkorm6nyzat kepviselS-testiilete az Alaptdrveny 32. cikk (2) bekezd6se,
valamint a Hullad6kokr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV torv6ny 35. $ (t) bekezddse 6s gg. $ (4)
bekezddse alapjiln hullad6kgazddlkod6s helyi rendjd 16l az al6bbi rendeletet alkotja.

l. Altalfnos rendelkez6sek
1. $ (l) A rendelet teriileti hat|lya kiterjed Besence Onkorm6nyzatilletekess6gi tertiletdre.
(2) A rendelet szem6lyi hatillya kiterjed a 2012.6vi CLXXXV tdrvdny (a tov6bbiakban: Hulladdk
Tv.) 2. $ (l) bekezdes 34. ponda szerint ingatlanhasntill6k,ra, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolg6lt athst

v

6

gzor e.

(3) A rendelet t6rgyi hatiiya kirerjed:
a) a szild,r d te lepi.i 16 si hullad6kkal kapc so latos kozszolg 6ltat6sr a,
b) a kdzteri.ilet tiszt6n tartisina.
2. $ E rendelet alkalmazas6ban:
l. biohulladdk: a Hulladdk Tv. 2. $ (t) bekezdds 3. pontja szerinti hullad6k,
2. elktil<initett rytijtds: a Hulladdk Tv. 2. $ (1) bekezd6s 5. pontja szerinti
rytijt6s,
3. elkiildnitetten rytijtdtt hullad6k: a Hulladdk Tv. 2. g (1) bekezdds 6. pontja szerinti hulladdk,
4. 6pitdsi-bontdsi hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. g (l) bekezd6s 10. pontja szerinti hullad6k,
5. rytijtds: a Hulladdk rv.2. g (1) bekezdds 17. pontja szerinti folyamat;
6. gynjttt: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezdes I7a. pontja szerinti gazd6lkod6 szewezet,
7. ryrijt6hely: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezdds 19. pontja szerinti hely;
8. hinarthsi hulladdk: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 21. pontja szerinti hullad6k,
9. h|zl'artdsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezles 22. pontja szerinti
hulladdk;
10. hullad6k: a Hulladdk rv. 2. g (1) bekezd6s 23. pontja szerinti hulladdk,
I L hulladdkgazdillkodits: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezdds 26. pontja szerinti tev6kenys6g,
12. hulladdkgazd6lkoddsi ktizszolg6ltatds: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezdes 27. pontja szerinti
szo196ltat6s,

13. Onkormlnyzati hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezdes 27a. ponda
szerinti feladat,
14. hulladdktipus: a Hulladdk Tv.2. $ (1) bekezdds 33. pontja szerinti hullad6ktipus,
15. ingatlanhasm6l6: a Hullad6k Tv.2. $ (l) bekezdds 34. pontja szerint meghat6rozottak
16. kezelds: a Hullad6k Tv. 2. g (l) bekezdds 36. pontja szerinti folyamat,
lT.kozszolgiltat6si teriilet: a Hullad6k Tv.2. $ (l) bekezd6s 36a. pontja szerinti tertilet,
18. krjzszolg|ltat6: a Hulladdk Tv.2. $ (1) bekezd6s 37. ponda szerinti kdzszolghltat6,
19. lomhulladdk: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezd6s 39. ponda szerinti hullad6k,
20. sz|lliths: a Hulladdk Tv. 2. g (l) bekezdds 41. pontja szerinti mozgatils,
21. telepiil6si hullad6k: a Hulladdk Tv. 2. $ (l) bekezdds 43. pontja szerinti hullad6k,
22. veges hulladdk: a Hulladdk Tv.2. $ (1) bekezdes 47. pontja szerinti hullad6k,
23. veszelyes hulladdk: a HulladdkTv.2. $ (l) bekezd6s 48. pontja szerinti hullad6k,

24. nagydarabos hullad6k a 1612002.0V. 10. Etim. rendelet 2. $ a) pontja szerinti hullad6k.
2. A hullad6kgazdf lkodrisi kiideladat tartalma,
a kiizsmlgiltat6si teriilet hatirai

3. $ A hullad6kgazd6lkod6si ktizfeladat tartalma kiterjed:
a) a hullad6kgazddlkod6si krizszolg6ltat6s helyi szintri 16szletszab6lyainak dnkorm6nyzati
rendeletben t<irtdnti meghatSro zhsira,
b) a hullad6kgazdflkod6si kdzszolgdltat6 jogszab6lyban meghat6rozott felt6telek szerinti
kiv6lasztfs6ra,
c) a kozszolg6ltat6si szerz6d6s megkdt6s6re.

4. $ (l) A

kozszolg6ltatdsi teri.ilet hatira az Orszilgos Hullad6kgazdilkod6si Kozszolg6ltatisi
Tervben me$tathrozottakkal dsszhangban kertil meghatdroz6sra.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s sor6n a kozszolghltat6si teriilet hatfura Besence kdzsdg
belteri.ilete.

3. A kiizsmlgiltat6

hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltatdsi tev6kenysdget a ,,D61-Kom" Ddl-Dun6ntrili
Kommun6lis Szolg6ltato Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gri T6rsasfg P6cs, Sikl6si u. 52.
hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6 /tov6bbiakban kdzszolg6ltat6l v6gzi.
(2) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott kdzszolg6ltat6nak tagjai, alv6llalkoz6i nincsenek' a

5. $ (l) A

kdzszolg6ltatist e gyediil v 6gzi.

4. Az dnkormdnyzati hullad6kgazdilkodisi kiideladat ellftisinak rendje 6s m6dja'

a

kOnmlgiltat6 6s
az ingatlanhasmil6 ezzel iisszefiigg6 jogai 6s kOtelezetts6gei'
az elkiil0nitett hullad6k gyiijt6se, valamint a hullad6kgazdilkodisi
kiinml g6lt ttisi sznr zid6 s e gyes tartalmi ele mei
4.1. A hullad6kgazddlkodisi kiideladat

ellitisnak rendje

6s

m6dja

6. $ (1) A hullad6kgazdillkodhsi kozfeladat ell6t6sa iriisban rogzitett,legfeljebb 10 6vre vonatkoz6
k6zszolgaltat6si szerz6d6s alapj6n tort6nik. Az dnkormdnyzat a kozszolg6ltatrisi szerzodds
megsziin6se esetdn is irjabb szerzod6skotdssel gondoskodik arr6l, hory a hullad6kgazd6lkodasi
kozszolgdltat6s a telepiildsen folyamatosan biztositva leryen.
(2) A hullad6kgazd6lkodasi kozszolgiltat6s felt6teleiben, rendjdben bekovetkezett viltoz6sokr6l a
viitozhs bekovetkezte el<itt 15 nappal a kozszolg6ltat6 legal6bb a honlapj6n, ds hirdetmdnY
formfj 6ban thjekoztathst nyrijt.
(3) A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s tekintet6ben a K6zszolg6ltat6 6s az ingatlanhasm616
koz6tti szerzdd6ses jogviszonyt a kdzszolgAltat6s rendelkezdsre 6ll5s6nak, 6s az ingatlan
haszrdlat6nak tdnye hozza letr e.

7. $ (1) A telepiil6si hulladdkok koziil ahitztartilsi hullad6knak, 6s hSztarthsi hullad6khoz hasonl6
hullad6knak min6siil6 hulladdkb6l a veryes hulladdk /tov6bbiakban veryes hullad6k/ szilllitisa
k6thetente egy alkalommal, 15 nappal elore meghirdetett napon tort6nik.
(2) A vegyes hullad6k elszallit6sa a hulladdk tdmdrit6s6re alkalmas j6rmrivel tort6nik.
(3) A u.ry.r hullad6k elsz6llit6sra akkor keri.il, ha az ingatlanhasm|l6 a hulladdkot a saj6t
tuiajdon6ban 16v6, vagy a k<izszolgeltat6t6l bdrelt 6s a kozszolg6ltat6 szallit6eszkozlhez
rendszeresitett gyrijt6ed6nybe helyezi el.

@) Az alkalmazhat6 glnijt<ied6nyek

a) 110 literes hullad6k gyijtieddnyzet,
b) 80 literes hulladdk gyrijt6ed6nyzet,
c) 60 literes hullad6k ryrijt6ed6nyzet,
d) a kozszolgilltatS 6ltal biztositoff, a szolg6ltat6 6ltal egyedi jel6l6ssel ell6tott hulladdkgyrijt6 zs6k,
(5) Az a veryes hulladdk keriil elszillit6sra, melyet azrngatlarthaszrrdlo az illtala haszn6lt ingatlan
el6 a (4) bekezddsben megielolt glnijt6ed6nyben a szillliths napjin reggel 6 6rhigkihelyezdsre keriil.

8.$ (1) A

teleptildsi hullad6kok kdziil az elkiildnitetten rytijtdtt hullad6k szSllitilsa k6theti egy
alkalommal t0rt6nik(2) Az elktiltinitetten gytijtott hullad6k elsz6llit6sa hullad6k fajt6jak6nt egy sz6llit6j6rmrivel t6rt6nik.
(3) Az elkiilonitetten gyiijtdtt hullad6k elszallit6sra akkor keriil, ha az ingatlanhasnhl6 ahulladdkot
a kdzszolg|ltat6 Sltal re nde lke z6 sre b o c s 6t ott gyrij t 6 e d6nyb e h e ly e zi e l.

9. $ (1) A teleptil6si hullad6kok kdztil a lomhullad6k sz6llit6sa 6vente ery alkalommal tdrt6nik. A
lomelsz6llit6s idcipontj 6t a kozszolgilltat6 thjdkoztat6ja, hirdetm6nye hatdro zza meg.
(2) A lomhullad6k elsz|llitilsa olyan szelfit6j6rmrivel tortdnik, mely alkalmas a nagydarabos
hulladdk b iztons6gos szfillittsin a.
(3) Az a lomhullad6k keriil elszallitisra, melyet az ingatlanhaszrrl;lo az 1ltala haszn6lt ingatlan eld a
szillit6s drdekdben a kriaeriiletre kihelyez.
(4) A lomhullad6kk6nt sem keriil elszilllitisra az epitesi 6s bont6si hulladdk, a gumiabroncs
hullad6k, gdpj6rmti roncs, vesz6lyes hulladdk, veryes hullad6k, valamint elktil6nftettJn gyrijthet6
hullad6k.

10. $ (1) Ha a Kdzszolgilltat6 a szilllitilsi feladat6t a meghatf rozott sz6llit6si napon nem rudja
teljesiteni, e t6nyrol a honlapj6n 6s hirdetmdnyi riton drtesiti azrngatlanhasm6l6kat.
(2) Az elmaradt szillliths eset6n a kovetkez6 szrillit6skor elszilllitisra keriil az osszes felhalmoz6dott

hulladdk.

4.2. K6zlimlg6ltat6 j o gai 6 s kiitelezetts6 gei
1

l. $ A kozszolg|ltat6

kdteless6ge, hogy:

a) akozszolg|lati szerzSd6s szerint gondoskodjon a hulladekgazdhkod6si kdzszolg6ltat6si feladatok

ell6tiis616l,

b) a hullad6k rytijt6eddnyzet tirit6s6nek gondos elv6gzdse,
c) ha a szerz6d6sben v6llalta, azngatlanhasznill6 bejelentds6t kovet6 15 napon
beli.il biztositsa az
ingatlanhasm|l6 6ltal igdnyelt rirtartalmri gyijtleddnyzetet, ide 6rtve az tirtartalom
v6ltoz6s miatti
igdnyt is,
d) amennyiben a gytijt6edenyzet megrong6l6d6sa a nem megfelel6 tirit6s sor6n t<jrt6nt,
gondoskodjon az eddnyzet sajilt kdlts6gdn tdrtdnri megjavitds 616l,ha uin"
lehetsdges cserdlds6r6l,
e) a honlapjiln kozzdtett m6don lehetrisdget adjon a veryeshulladdk gytijtdsdre alkahnaztrat6
hulladdkgytijt6 zs6k beszerzds6re,
f) dvente a 9.$ (l) bekezd6sben megltatdrozott alkalommal gondoskodjon a lomtalanithsh;zhoz
men6 megszervez6s6rrjl 6s a lom elsz6llit6s6r6l,
g) az elkiil<initett hullad6kgyrijtdsi rendszert a g. g szerint biztositsa,
h) elvdgezze a teleptil6si szilfurd 6s folydkony hulladdkokkal kapcsolatos k0zeg6sn6gtigyi
kovetelm6nyekrSl sz6l6 1612002. (IV 10.) EiiM. rendelet 4.
$ (3) 6s (4) bekezddse szerinti
feladatokat, igy:
ha) hulladdks^ijt6 eszkriz<tk tisztitf sa, fert6tlenitdse, karbantart6sa
hb) a hullad6k berytijtdse, sz6llit6s sor6n a koaeriileten okozott szennyez6s
megsziintetdse,
i) kclteles honlapot tizemeltetni, ds azon a hullad6k gazdSkodisi kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos
valamennyi fontos inform6ci6t elhelyezri.

j)

azngatlanhaszr6l6 6ltal tett panaszt kivizsgilja,
drdemben 30 napon beliil t6j6koztassa.

a

javaslatokatmegvizsgillja, 6s an6lazdrintettet

12. $ A kdzszolg6ltat6 joga, hogy:

a) a veryes hulladdk glnijt6s6re kiegdszit6 megold6sk6nt alkalmazhat6 hulladdk gyiijtS zsikert a
hulladdk elszillit6si 6s kezel6si dij6t is magiban foglal6 tdritdst k6rjen,
b) amennyiben a veryes hullad6k gyrijt6 eddnybe vesz6lyes hullad6k keriilt elhelyez6sre, vary a
foly6kony hullad6k elhelyez6se miatt a gyrijtoeddnybe befary6s, vary egy6b okokb6l a hullad6k nem
tirithet6, megtagadja a rytijt6eddnyzet kii.iritdsdt, illetve a gyijtlzsik elsz611it6s6t,
c) megtagadja a hullad6k begl ijt6sdt azon ingatlanhasmfll6k eset6ben
ca) akik a hullad6kgazd6lkod6si szolg6ltatSs sziineteltet6s6t k6rt6k - a sz0neteltet6s idej6re,
cb) ha az rngatlanhasmill6 nem megfelel6 hulladdkgfijt6 ed6nybe - a gdpi iiritdsre nem alkalmas
hulladdkgyrijt6 ed6nyzetbe, nem akozszolgilltat6 6ltal rendszeresitett hullad6kgftijtS zsikba- helyezte
el a hulladdkot,
d) a kdzszolgdltat6si szerzod6st a jogszabdlyban, valamint a kcizszolg|lati szerzoddsben
me $tathr ozott m6don fe lmondj a.
4.3. Azingatlan haszril6 jogai kiitelezetts6gei
13. Az ingatlanhaszn6l6 kotelessdge,

hory:

a) amennyiben be6pitett ingatlan haszr6l6ja, a hulladdkgazd6lkod6sikozszolghltat6st ig6nybe verye
(nem mentesit a hullad6kgazd6lkod6si szolg6ltat6s ig6nybev6teli kcitelezettsdg al6l az, ha az
ingatlanhasm|l6 a szolglltat6st nem, vagy csak rdszben kiv6nja ig6nybe venni),
b) amennyiben ingatlanhaszn6l6 v61t6s tdrtdnik, vary irj ingatlan esetdben ingatlanhasm|lat
kezd6dik, avilltozhst k<!vet6 8 napon irAsban bejelentse aKozszolgilltat6nak,
c) az ingatlanon kdpz6do h6^artisi, 6s hfztart6si hullad6khoz hasonl6 hulladdkot a Kozszolg|ltat6
hulladdkgazd6lkod6si tev6kenys6g6r6l 6s a hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s vd9z6s6nek
feltdteleircil sz6l6 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. $-a firyelembe v6tel6vel
ca) gytijtse a hullad6kot,

cb) a rytijt6eddnyt az tngatlanin, vagy kdzteriilet-hasm6lati enged6ly birtok6ban kdztertileten
t6rolja,

cc) a gytijt6ed6nyt iirit6s cdlj6b6l szillit6si napokon a ktiaeriiletre kihelyezze l6gy, hogy az a
kdzeriileten a begyrijt6st v6gzti g6pjfrmrivel megkdzelithetti 6s iiritdsre alkalmas helyen legyen,
ugyanakkor a kozlekeddst ne akadillyozza,
dd) a hulladdk gytijtds6vel, - illetve sajit szdllit6ssal - kapcsolatos biztons6gi kovetelmdnyeket
betartsa, a k<irnyezetet ne vesz6lyeztesse, szenrryezze, k5rositsa, megakadLlyozza a hulladdk
kisz6r6d6s6t,
e) a teleptl6si szilird 6s folydkony hullad6kokkal kapcsolatos kdzeg6szsdgtigyi kdvetelrn6nyekrol
sz6l6 1612,002 (IV 10.) EiiM rendelet 4. $ (1), (2), (4) bekezddse, valamint 5. $ (1) bekezd6sdben
me ghathr ozott el6ir6sokat b etartsa, ennek fi ryelembe v6tel6ve 1:
ea) zArhat6 ed6nyzetben gytijtse a hullad6kot,
eb) a rytijt6 edlnyzet rendszeres tisztit6srir6l 6s fertotlenitds6rol gondoskodjon,
ec) a hullad6kgyrijtds sor6n tdrt6n6 szennyez6s eset6n a teriilet megdsnit6s6r6l 6s fert6tlenitdsdr6l
dvente 2 alkalommal gondoskodjon,
f) a veryes hullad6k gytijt6ed6nyzet irtartalm6t meghalad6 veryes hullad6kot a veryes hulladdkot
gyiiitOrratUan gytijtse, Z, u ttunuadkgyijt6 zshkert a szolg6ltat6 6ltalme$tathrozott dijat megfzesse,
elsz6llit6s c6lj6b6l a gytijt6zs6kot bekdtve helyezze ki a kdaeri.iletre,
g) gondoskodjon arr6l, hory a veryes hullad6k gyfijtit ed6nybe csak a vegyes hullad6k kertiljon
6s a hullad6k oiUta haknazilllapotir legyen, az iiritdst vegzok eg6szsdg6t, testi 6psdgdt
"lhely"r6s.e,
ne vesz6lyeztesse, a gdpi iirit6st ne akad6lyozza es a berendez6sben k6rt ne okonon,
h) a hullad lkgazdikod6si kdzszolg6ltat6s dij 6t me gfizesse'
i) hogy gondoskodjon arr61, hory a saj6t tulajdon6ban 16vo hullad6k gytijt6edenyzet alkalmas
leryen i-r.ia.t.t6sszeni hasmhlatra 6s a Kozszolg6ltat6 sz6llit6j6rmtiv6vel tort6n6 iirit6sre.

14. $ Az ingatlanhasmill6joga, hory:

a) amennyiben be6pitett ingatlan haszr6l6ja, a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgilltatilst ig6nybe
vegye,

b) a veryes hullad6k glnijttieddnyzet iirtarlalm6t alkalmilag meghalad6 veryes hullad6kot hullad6k
rytijt6zs6kban a ryiijttiedenyzettel eglr0tt elsz6llit6sra a kdztertiletrekihelyezze,
c) az ngatlanon k6pz6do hhztartdsi, 6s h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 hulladdkot a K0zszolg6ltat6
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6nil 6s a hullad6kgazd6lkodfsi kdzszolglltat6s v69z6sdnek
feltdtelefuol sz6l6 38512014. (XII.31.) Korm. rendelet 5.$-a alapj6n a glnijt6eddnyt - kdztertilethaszr6lati enged6ly n6lktil - a sz|lliths napjht megelozo 18.00 6r6t6l a szillliths napj6nak 20.00 6rijhig
tiritds c6lj6b6l a krizter0leten t6rolja,
d) 6ljen akdzszolgSltat6 8. $ (4) bekezdds6ben me$tathrozott hullad6k fajt6k elktil<initett gytijt6si,
ds elsz6llit6si lehet6sdg6vel,

e) az iiritdsre kihelyezett hulladdk gl ijt6edenyzetbol a hullad6kot, illetve a hullad6k gyiijt6 zsilk a
szilllithsramegjeldltnapokonazrngatlanaeldlelszillithsrakertiljdn,
f) amennyiben a rytijt5edenyzet megrong6l6d6sa a kcizszolg6ltat6 illtalvegzettnem megfelelo iirit6s
sor6n trirt6nt k6{e az eddnyzet - 15 napon beliili - K6zszolg6ltat6 k61ts6g6n t6rtdn5 megjavit6s it, ha
az nem lehets6ges cser6j 6t,
g) kdrje a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s id<ileges sztineteltet6s6t,

h)

panasszal 6ljen, javaslatot tegyen

kdzszolg|ltat6s sal nem

e 16

a

kdzszolgiitat6 fel6,

ha a

hullad6kgazd6lkodfsi

gedett.

4.4. Azelkiiliinitett hullad6k gyiijt6se

15.

$ Az ingatlanhaszr6l6 kdteles a

telepiildsi hulladdk meghat6rozott anyagfajta vagy

hulladdktipus elktildnitett gyrijt6sdre.

16. $ (1) Az ngatlanhaszn6l6 az illtala <ink6nt elkiilOnftetten gnijt6tt hullad6kot meghat6rozott
anyagfajta vagy hullad6ktipus szerint elktildnitve elszillithatja ds a gyrijt6ed6nyben elhelyezheti,
illetve a jogosultnak 6tadhatja a Besence, F6 u. 18. hhzszim.iu ingatlanon tal6lhat6 hulladdkgyiijt6
ponton.

17.

$ Kdzszolg6ltat6 a hulladdkgazd6lkod6si

kdzszolg6ltat6s keretdben a 8. $ (1) bekezd6sben
megltathrozott hulladdk fajt6k tekintetdben - az e rendeletben, illetve akdzszolgSltat6si szerzdd6sben
rdgzitettek szerint - gondoskodk az ingatlanhasm|l6 6ltal rink6nt, elktil<initetten gyiijtritt hullad6kok
elsz6llitds616l.

4.5. A hullad6kgazdil kod6si kiizsml gil ati sznr zii d6 s tartalmi ele mei
18. $ (1) A hullad6kgazdilkodilsi k<izszolg6ltat6si szerz6d6s megkdt6sekor firyelembe kell venni a

Tv. 34. $ (5)

bekezddsdben, valamint a kdzszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l ds a
hulladdkgazd6lkodrisi kozszolg6ltatilsi szerz5ddsr6l sz6l6 31712013. (UII. 28.) Korm. rendelet 4.
$ -b an me ghatfir o zott tarta lmi krive te lm6nye ket.
(2) Akdzszolgilltathsi szerz6dds (1) bekezd6s szerinti tartalmht az e rendeletben rdgzitettek szerint
kell meghatfironi.
(3) A krizszolg6ltatdsi szerz6d6sben riigziteni kell, hogy a kdzszolgilltato szery r6sz6re a
kcizszolg6ltatilsi szerz<id6sben rlgzitett feladatok ell6t6s66rt szolg6ltat6si dijat a Koordin6l6 szerv
ftzet.

Hulladdk

5.

A hullad6kgazdilkodisi kiideladat ig6nybev6tel6nek m6dja

6s

felt6telei

19. $ (1) A hullad6kgazd6lkod6si kOzfeladat keret6ben biztositott kozszolgilltat6son beliil:
a) a vegyes hullad6k szillitdsi szolgdltat6s igdnybe vdtele folyamatosan kdtelez6,

b) az a) pontba nem tartoz6 sz6llit6si szolg6ltat6s, 6s hullad6k elhelyezdsi lehet6s6g igdnybevdtele
nem kdtelez6.

(2) Az egyes hulladdkgazd6lkod6si szolg6ltatfsokat e rendeletben, valamint a

kozszolg6lati

szerz6ddsben meghat6rozott m6don lehet igdnybe venni.

(3) A

kdzszolgd,ltat6 a kozszolg6ltat6s felt6teleiben bekovetkezett v6ltoz6sokr6l az
ingatlantulajdonost - a villtozAst bekrivetkezte elott legalibb 15 nappal - legal6bb a honlapj6n trirt6n6
kozz|tdtellel, illetve a teleptil6sen kihelyezett hirdetmdny irtj6n k<iteles tijdkoztatni.

6. Azingatlanhaszril6t terhel6 dijfizet6si kiitelezettsOg,megfrznt6s6nek rendje,
kedvezn6nyek

az esetleges

20. $ (1) A hulladdkgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si dij a hullad6kgazdillkodhsi kozszolg6ltat6si
szerz6d6sben egytenyezos dijkdnt kertil meg6llapit6sra.
dij meg6llapit6sakor a vonatkoz6
jogszabilyok szerint kell elj6rni.
(2) Az dnkorm6nyzat ahullad6kgazd6lkod6si k0zszolg6ltat6si dijb6l dijkedvezm6nyt nem biaosit.

A

21. $ (1) Dij megfizetdsi ktitelezetts6g tekintet6ben a teleptil6si hulladdkkezeldsi k<izszolgiltat6si dij
megillapiths6nak r6szletes szakmai szab6lyai6l sz6l6 6412008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (2)
bekezd6sdt kell alkalmazri.
(2) Az ingatlanhasm|l6 a hulladdkgazdrllkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Koordin6l6 szerv 6ltal
ki6llitott szilmla alapj6n fizeti meg. A dij megfizet6s6nek m6dj6t, hat6ridej6t a szfunlatartalmazza.
22. $ (1) A k<izszolg6ltatds keret6ben keletkez6 kintldv6s6geket a Koordindl6 szerv kezeli.
(2) A dijh6tral6kok behajt6s6ra a Hullad6k Tv. 52. $-ban meghat6rozottak szerint keriil sor.

7. Akdtertilet tisztfn tartisa

23. $ (1) Az ngatlan haszril6 kriteles a kiirtisilasiggal 6s a telepril6si szilird hullad6kkal
llt986. (II. 21.) EVM-EtiM egriittes rendelet 6. $-6ban foglalt

osszefiiggt! tev6kenys6gr6l s2616
eloir6sokat betartani.

(2) A kozteriilet tiszt6n tarthshval kapcsolatos tov6bbi, helyi r6szlet szab6lyokat helyi rendelet
tartaknaua.
8.

Zir6 rendelkezesek

.............

jtilius h6 1. napj6n l6p hat6lyba.
24. $ (1) E rendelet 2016.6v
(2) E rendelet hat6lybal6pds6vel egyidejtileg hatillyht veszti
teleptildsi szil6rd hulladdkkal
kapcsolatos kdztisztas6gi kdzszolg6ltat6s kdtelez6 igdnybev6teldr6l sz6l6 312015.0I.16.)
dnkormf nyzati rendelet.

a

Kelt: Besence, 20l6.jirnius h6 14. nap

P.H.

jegyzo

polgSrmester

Zhradek:

A rendeletet
Besence,

a mai napon

20l6.jrinius h6

kihirdettem.
15. nap

P.H.

jegyziS

