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Bonyh6dvarasd K6zs6g Onkormrlnyzati Kepvisel6-testtilete 9/2013 (V.10.) 6nkorminyzati
rendelete
A telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos k6zszolg6ltat6sr6l

Bonyh6dvarasd K6zs6g Onkorm6nyzatiinak K6pvisel6-testiilete az Alapt6rv6ny 32. cikk (2)

bekezd6s6ben, a Magyarorszig helyi dnkormrlnyzatair6l sz6l6 2011. ,6vi cLXXXIX. t6rv6ny

13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban, valamint a Hullad6kr6l s2616 2012. CLXXXV. ttirv6ny (a

tovabbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjrin meghatri.rozott

feladatkiirdben eljiirva a k6vetkez6ket rendeli el:

ELS6 RESZ

Altali^os rendelkez6sek

L Fejezet

A rendelet c6lja, hat6lYa

1.$

E rendelet c6lja azoknak a helyi szabalyoknak a meg6llapit6sa, amelyek biztositj6k

Bonyh6dvaraid K'zslgk'zigazgatrisi teriilet6n a helyi hullad6kkezel6si k6zszolg6ltat6s

tartalm6t, rendj6t 6s m6dj6t.

2.$

(l)il A rendeletet alkalmazni kcll valamennyi ingatlan tulajdonosdra, birtokasdra,
'iiszndl,idra (tovdbbiakban eg/iitt: ingatldntulaidonos) /iiggetleniil attdl, hogt a tulajdonos

termdsriles vagtjogi szemdly, illetdlegjogi szemdlyisdggel nem rendelkczd szervezet'

(2) Nem alkalmazhat6 a rendelet a vesz6lyes hullad6kra, valamint a telepiil6si foly6kony

hulladekra 6s a veliik <isszefiigg6 tev6kenysdgre.

3.$

A rendelet hat6lya nem terjed ki a kdzteriiletek hasm6latiira, tiszt6ntart6s6ra, melynek

szab6lyait kiil6n rendelet tartalmazza.

Fogalmi meghatriroz6sok

4.$

(l) E rendelet alkalmaz6s6ban:

1. alapszolg6ltatas: I db gyiijt6ed6ny jelen rendeletben meghatarozott gyakoris6ggal tiirt6n6

nrit6se, melyet valamennyi ingatlantulajdonos kiiteles ig6nybe venni'



2. elkiil6nitetten gyiijt6tt hullad6k: elkiildniwe g) ijt6tt papir, miianyag 6s iiveg.

3. hullad6kgazd6tkodasi k6zszolg6ltatds: a k6zszolg6ltatris kdr6be tartoz6 hullad6k atv6tel6t,
elszallitas6t, kezel6s6t, valamint a hullad6kgazd6lkoddsi k6zszolg6ltatrissal 6rintett
hulladdkgazd6lkod6si l€tesitrn6ny fenntart6set, iizemeltetds6t biztosit6, k6telez6 jelleggel
ig6nybe veend6 szolgiiltatiis;

4. gyiijt<ied6ny: szabvrinyositott meretrel rendelkez<i hulladekglnijt6 d6nyzet, hullad6kgyiijt6
zs6k, valamint az elkiildnitett hullad6kgyiijt6s c6ljrib6l iizemeltetett eszkoz, berendez6si

5. k<izszolg6ltat6: az a hulladdkgazd6lkod6si k6zszolgdltatrisi orged6llyel rendelkez6 6s a Ht.
szerint min6siteft gazd6lkod6 szervezet, amely a telepiil6si dnkormrinyzattal kdtdtt
hullad6kgazddlkodiisi k6zszolg6ltatrisi szerz6des alapjrin hullad6kg-d6lkod,i.i
k6zszolgdltatrist l6t el;

6' ingatlantulajdonos: aki vagy amery az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezel6je, birtokosa,
illetve haszn6l6ja, ide6rtve aa az esetet isJ amikor az ingatlan tulijdonosa, 

"igyo"t"r"io.;",birtokosa, illetve haszn6l6ja egyben a hullad6k termetO.l"e, Uirtotosa;

],ld6leeesen 
hasznelt ingatran: az oryaningatlan, ahor sem rak6heryet, sem tart6zkoddsi

helyet nem letesitettek, szilkishely iizemeltetesi tev6kenysdget nern foiytatnak 6s az
ingatlanban 6leMtelszeriien nem iart6zkodik senki;

8- gazd6lkod6 szer.\tezet: a jogi 
.szem6ly,.a 

jogi szem6lyis6ggel nem rendelk ez6 gazdasLgi
tT, r'.."9, valamint az egy€ni vrillalkoz6, iae nlem ertvet i-tottsegvetesi sz"*"i, 

"r*rv?, -6llamhriztartrisr6l sz6l6 t6rv6ny szerint k6zfeladat erkitrisrira hoaal l6tre;

9' Iulladekglijt6 udvar (hullad6ku dvat): az elkildnitetten (szelektiven) begyujthet6 telepiil6siszil6rd, valamint a kiil6n jogs,zab6lyban meghatiirozottak szerint u .,r"rrety"i"t utuaetot 'itv€telere.6s :z elsz6llitasig elkiildnitett m6ion t6rt6n6 tri,r;les6ra szorg6i6, feid;il;iell6tott, z6Lrt begyiijt6hely;

J 9:.1{1..d-"!gvrjt6 sziget (gyujt6sziget): a hriaart6sokban keretkez6, hasznosit6sra alkalmas,krilrinb<iz6 fajrrijri, erktil6nitetten gl ijtdtr hiutartfusi hullad6k begyujie.e." .rot!ao,---^--"'
lak66vezetben, k6zteriileten tiatatitott, feliigyelet ,etniti rorvu-utosan rendelkez6sre 6116begyrijt6hely, szabviinyositott edenyzeitel; 

-'

l1;5::g::r; ie$s6g. 
vagy.egymrissar bers<i kapcsolatban rill6 f6_ es melr6khelyis6gek

muszaKrlag ls osszetartoz6 esyiittese, amelynek a szabadb6l, vagy az epiilet k6zds
k<izleked6j6b6l nyil6 6ne l6 f,ejriratu ,an, ."gtruta.orott .*o.tt"te. c6ljaira dnmagribanalkalmas;

l2'-Tipus eainyzet: a korszerii pormentes gyiijt6s j:irmriveihez kifejlesztett speci6lis,szabvrinyositott tdrol6ed6nvek, melyek t6ri;g;uk e. u"yugut .r".int mironuEro-ffiteri
igdnyek kiel6git6s6re alkalmasak.

(2) Egy6b alapfogalmak tekintet6ben a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi GLXXXV. t6rv6ny (atovdbbiakban: Ht.) 2.g-a az ininyad6.

MASoDIKRESZ



A hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolg6ltat6s

II. Fejezet

A hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltatris tartalma

s.$

(1) Bonyhidvarasd Kiizs6g Onkoninyzata (a tovdbbiakban: 6nkormrlLnyzat) k6telez6en
ell6tand6 kiizszolg6ltat6sk6nt a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s ell6t6s6t a
kdzszolgdltat6val kitt6tt hullad6kgazddlkod6si k6zszolg6ltat6si szerz6d6s ritjan biaositja.

(2) A ktizszolgdltatr4s igenybe v6tele a Bonyh6dvarasd K6zs6g k6zigazgatlsi teriilet6n l6v6
lak6ingatlanok tulajdonosai r6sz6re eg6sz 6vben, az id<ilegesen haszndlt ingatlanok eset6ben

az ingatlantulajdonosok r6sz6re a haszn6lati szezon idej6re k6telez6. A hasznAlati szezon
id6tartama az adott 6v 6prilis 01-t6l sziLmitott hat h6nap.

(3) Hasznrilati szezonon kiviil az id6legesen haszn6lt ingatlanon esetlegesen keletkezett
hullad6k akozszolgfultatAs keret6ben tiirtdnS elsz6llitiis v6gett kizlr6lag a t6bblet hullad6k
elsz6llit6s6.ra meghatrirozott mrianyag zsiikban helyezheto k't a k6zteriiletre.

(4) Az ingatlantulajdonos k6teles a keletkezett telepiilesi hullad6k elhelyez6ser6l a

hulladdkgazd6lkodasi kdzszolg6ltatris kiitelez<i ig6nybev6tel6vel gondoskodni, s a

kdzszolg6ltatas ell6tAs66rt hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatasi dijat fizetni.

(6) A gazd6lkod6 szervezet ingatlantulajdonos ah[ztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k

rlsz,ltkbpezo elkiildnitetten gyffjtdtt hullad6k kezel6s6nil a Ht. 31. $ (l) bekezd6s6ben

meghat6rozottak szerint gondoskodik.

(7) Tilos hulladdkot elhagyni, felhalmozri, a $'r'ijt6s, begyrijt6s, sz6llit6s 6s lerakis

szab6lyait6l elt6r6 m6don kezelni.

(8) Lomtalanitas soran, k6zteriileten csak nem vesz6lyes nagydarabos hullad6k helyezhet6 el,

illetve adhat6 6t a k6zszolg6ltat6nak.

A hulladdkgazd6lkod6si kiizszolgdltat6s ell6tas6nak rendje

6.$

(l)u Bonyhddvarasd Kdzsig kbzigazgatdsi teriiletin a hulladdkgazdalkoddsi kazszolgdltatdst

a Dil-Kom NlcJi. (a tovdbbiakban: t<)zszolgtiltat6) vdgzi az dnkormdnyzattal kitdtt
megdllapodds alapjdn.

(2) A telepiil6si hullad6k rendszeres elsz6llit6sar6l a kdzszolg6ltat6 e rendelet 2.

mell6klet6ben meghatarozott gyakoris6ggal k6teles gondoskodni.

A telepil6si hullad6k elsz6llit6si napjanak esetleges v6ltozris6r6l az lnkotminyzat a helyben

szok6sos m6don kdteles az ingatlantulajdonosokat taj6koztatni.



(3) A telepiil6si szil6rd hullad€kot csak a 4. $. ( 1) bekezd6s 1 I . pontj6ban meghatrirozott
gyrijt6ed6nyben lehet az ingatlan bej6rata el6tti kdzteriiletre kihelyezni oly m6don, hogy az a

kdzszolgdltat6 j6rmiiv6re k6nnyen felhelyezhet6 legyen.

A k6zszolgriltatris rdsztvev6inek jogai 6s kdtelezetts6gei

7.$

(l) A telepiil6si hullad6kot az ingatlantulajdonos gyiijt<ied6nyben kdteles gytijteni.

(2) Az ingatlantulajdonos a gyujt6ed6nyt az ingatlanon beliil tartja, azt kdzteri.iletre csak a
gyiijt6st megel6z<i napon 18@ 6ra utrin lehet kihelyezni, 6s azt a gnijt6s napjrin a kiizteriiletr<il
be kell vinni.

(3) Az ingatlantulajdonos a hullad6kgazddlkod6si kdzszolgeltatas6rt k6teles dijat fizetni.

(4) Az ingatlantulajdonos - ha egy6bk6nt akdzszolgiitats ig6nybev6tel6re k6telezett - nem
tagadhatja meg a kdzszolgiltatrisi dij megfizet6s6t arra tekintettel, hogy a k6zszolgdltatrist
nem veszi ig6nybe, felt6ve, ha a kdzszolg6ltat6 szitmfua akizszolg6ltat6st felajinlja, illetve a
kdzszolg6ltatris teljesitdsere vonatkoz6 rendelkez6sre 6ll6sit igazolja.

(5) Az ingatlantulajdonosokt6l a teleptil6si sziliLrd hullad6kkal kapcsolatos k6zszolg{ltauisi
dijat h6romhavonta ut6lag, illetve e rendelet szerinti szerz6d6sben meghatdrozott id6pontban -
szri.rnla ellen6ben - jogosult a k6zszolg6ltat6 beszedni. A k6zszolg6ltat6s dij6t 6tutal66sal,
vagy csekken kell kiegyenliteni.

(6) A fizet6sre k<itelezen a szolgdltat6 6ltal megkiilddtt szimla alapjrin megdllapitott
hatriridSben kdteles azt kiegyenliteni. K6sedelmes fizet6s eset6n a szolg6ltat6 k6sedelmi
kamatot jogosult felsz{mitani. A dijh6tral6k keletkez6s6t k6vet6en a Ht. 55.g. alapjan kell
eljrimi.

(7) Akdzszolgaltatrisi dijat tartalmaz6 szirmla adataival 6s 6sszeg6vel kapcsolatban az
ingatlantulajdonos a Szolg6ltat6n6l inisban kifogrist emelhet. A kifog6snak a szirnla
kiegyenlitds6re vonatkoz6 k6telezetts6g teljesit6s6re halaszt6 hat6lya nincs. A kifogrisra annak
k6^ez1tetel6t6l szrimitott 15 napon belil a Szolg6ltat6 v6laszolni k6teles.

(8) Tulszamllzhs eset6n a t6bbletdsszeg 6s annak id6aninyos kamatait a K6zszolg6ltat6
visszafizeti, vagy az ingatlantulajdonos ir6sbeli k6relm6re az a soron k6vetkez6,ised6kes
dijfizet6si k6telezetts6gbe beszrimida.

(9) Az ingatlantulajdonos szem6ly6ben bekdvetkezett v6ltoz6s eset6n az fj tulajdonos
nev6nek 6s el6rhet6s6gi cim6nek a k6zszolg6ltat6hoz t6rt6n6 bejelent6se napj6ig ahiglranisi
szillrd hullad6k elsz6llit6sa utiin esed6kes kdzszolg6ltat6si dijat a r6gi tula.ldonos kiiteles
megfizetni.

6rdkl6s eset6ben a kdzszolg6ltatdsi dij megfizet6s6re az 6r6k6s6k egyetemlegesen
kdtelezettek.



(10) A hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6s ig6nybev 6tel66rt az ingatlantulajdonost terhel6
dijh6tral6k, k6sedelmi kamat, tov6bb6 a behajt6s egy6b k6lts6gei ad6k m6djrira behajtand6
kdztartozisnak min6siilnek.

(11) A gyujt6ed6ny iirtartalmrit meghalad6 tdbblet telepiil6si szil6,rd hullad6k elsz6llittat6sara
akdzszolgflltat s ig6nybev6telere kdtelezett ingatlantulajdonos a szolg6ltat6 6ltal
rendszeresitett mrianyag zsrik felhasznrilisdval is jogosult.

(12) Az ingatlantulajdonos t6len - sziiks6g eseten - az ingatlan bejrirata el6tti kdzteriilet 6s az

rittest k<iz6tt legal6bb 1 m6ter sz6les 6tjar6t k6teles ldtesiteni, azl ah6t6l megtisztitani,
sikoss6g-mentesiteni, annak 6rdek6ben, hogy a gyujt6ed6ny iirit6se, illetve a miianyag zs6'k

elszillitasa akad6lfalanul, balesehnentesen t6rtenhessen.
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(14) Az ingatlantulajdonos k6teles az ingatlaniin keletkez6, a rendelet 4.$ 2. c.) pontj6ban

leirt szelektiv hullad6kot elkiil6nitetten gyiijteni, 6s azt a ktizs6g teriilet6n e c6lra

rendszeresitett, 6s a rendelet 3.s2. melleklet6ben leirt helyekre telepitett gytijt<iedenybe

elhelyezni.

A kdzszolg6ltatas dija, a dijfizetds szab6lyai

8.$

(1) A hullad6kgazdatkod6si k6zszolg6ltat6si dij m6rt6k6t aHt. 47 . $-a 6s 91. $-a szerint a

irlagyar Energia Hivatal javaslatrinak figyelernbev6tel6vel a miniszter 6llapitja meg.

(2) Az id<ilegesen haszn6lt ingatlan tulajdonosa a kiizszolg6ltat6 fel6 tett bejelentese alapjri'n

az ingatlan hasznalataval ariiayos, de legal6bb az llatd6lak6ingatlan tulajdonos6ra

megliatarozott 6ves dij 50%-6t el6r6 kdzszolg6ltat6si dij megfizet6s6re k6teles.

(3) Az ingatlan id6leges haszn6lat6nak bejelent6s6hez, az ingatlanban tiirt6n6 6letvitelszeni

oti t*as ulrsgA afiiriz, a viz- 6s csatomaszolgaltat6 t6rgy6v januer 1-jet6l mrircius 3l-ig
terjed6 id6tartamr a sz6l6 igazol sllbe kell csatolni, anely az ingatlanban t6rt6nt

v izfo gy asztirst i gamlja.

(4) Amennyiben az ingatlanban a vizfogyasztls atlaga a (3) bekezdes szerinti idtislalaa I
iravi o,: m:-t meghaladja, az ingatlan nem min6siil id6legesen haszn6lt ingatlannak, kiv6ve'

ha az ezt meglratiaa "iitogy*iast 
a viz €s csatornaszolg6ltat6 igazolisa alapjan miiszaki

hiba (cs6t6r6s) okozta.



(5) Mentesiil az ingatlantulajdonos a k6zszolg6ltatrisi dij megfizet6se al6l:

a) mindaddig, amig ingatlaniin semmilyen emberi tart6zkod6s c6ljrira alkalmas felepitmdny
nincs elhelyezve,

b) ha a k6zszolg6ltat6 nem tesz eleget e rendeletben meghatrirozottak szerinti kdzszolgdltatrisi
kiitelezetts6g6nek.

(6)u A kr;zszolgdltatds ellendrtdket kitelezetteh beledrtve a magdnszemdlyeknek a tdrsashdz
iizemeltetdsdre ldtrehozott szemezetet is, 2016. dprilis 1. napjdtdl kezddd6en a Nemzeti
Hulladdkgazdtilkoddsi Koordindli is Vagtonkeze16 Kfi-nek (tovdbbiakban: Koordindl1 szerv)
fizetik meg.

(7) A knzszolgdltatdsi dijr6l - 2016. dprilis 1. napj.ithl kezd6d6en - a Koordiruil| szerv
negteddvente dllit ki szdmldt a maginszemdlyek ds a magdnszemdlytek a tdrsashdz
lizemehetdsre ldtrehozofi szervezel riszdre, a gazddlkod| szemezeteh intizminyek rlszire.

(8) A kazszolgdhatdsi dijat a Koordindli szerv dltal megktildau szdmla alapjdn kiiteles
me gfi ze tni az ingatlantulajdonos.

(9) A lazszolgdltatds iginybevdteliirt az 5. $ (4) bekezdis szerint dijJizetisre kbrelezett
ingatlantulajdonosoknt terhe16 dijhdtralik ad6k mddjtira behajthat6 kijztartoztis. 2016. dprilis
l. napjdt6l a Koordindl6 szerv a kiszdmltizott ds az ingatlan tilajdonos dltal hatdrid1n beliil
ki nem Jizetett kizszolgiltatdsi dij behajttisa irdekeben intizkedik.

(10) Amennyiben a kbzszolgdltatdst iginybe vev6 d$htitralikos nem tulajdonosa az
ingatlannak ds a vele szemben lefolytatott vigrehqjttisi eljdrds eredminytelen, a dijhdtraldk, o
Msedelmi ktmat ds a felmeriilt,kbrtsdgek megllizetZs& a kazszorgdrtdt| 20r6. apiitx l
nqpjfu kaveden keletkezeu d{jhdtralikot a Koordindl6 szerv - az ingarlan tulajionosdt6l,
illene vagronkezel6jit6l knvetelheti. K6zas ulajdonban dll6 ingatlin esetdbei o tuiiio,rorot
felel6ssdge egtetemle ges.

e.$

(1) A kdzszolg6ltatris ig6nybev6tele sziineteltethe t6 azon azingatlanon, amelyen legaldbb 30
napig senki sem tart6zkodik, 6s emiatt hullad6k sem keletkezik.

(2) A sztineteltet6sre vonatkoz6 ig€nyl az ingatlantulajdonos iriisban kdteles bejelenteni a

szolg6ltat6nak. A sziinetel6s a.k6vetkez6 h6nap 1. napjrln l6p 6rv6nybe. A sziinetel6s felt6tele,
hogy az ingatlantulajdonos felhatalmazza akO)szolgiitatOt ana, hogy a viz 6s
csatomaszolgiiltat6t6l az ingatlan fogyaszt6si adatait a sziinetel6s idije alatt brirmikor
lekerhesse.

(3) Ha a sziinetel6s felt6teleiben viltozds kdvetkezett be, az ingatlantulajdonos ezt ilisban
halad6ktalanul k6teles bejelenteni a k6zszolg6ltat6nak.

(4) Amennyiben az ingatlanban a vizfogyaszt s iitraga a havi 0,1 m3-t meghal adja, az adofi
teljes h6napra az ingatlantulajdonos 6s a kdzszolgdliat6 hullad6kk"rrreri iorrrrilaiiut,eri
jogviszonya helyrerill, 6s att6l kezdve folyamatosan fenn6ll, kiv6ve, ha a havi o,r"rrr:-t



meghalad6 vizfogyasdist a viz- 6s csatornaszolg{ltat6 igazoltsa alapjin miiszaki hiba
(cs6tdr6s) okozta.

(5) Ha a sziinetel6s id<itartama alatt hullad6kkezel6si k6zszolg6ltat6s al| taltozi hullad6kot
helyeztek ki, a szolg6ltat6 az ingatlantulajdonos egyidejii 6rtesit6se mellett kiiteles a
hullad6kot elszillitani, az ingatlantulajdonos pedig k6teles a kiizszolg6ltat6si dijat megfizetni.

10.$

(l) Amennyiben az ingatlantulajdonos legal6bb kdt naptriri h6nap id6tartamra az addig 6ltala
ig6nybevett ed6nyt6l e1t6r6 t6rfogatu vagy darabszdmt gyiijt6ed6ny elszelJ,it6sil igenyli, ez

irriLnyu v6ltoztat6si ig6ny6t a kiizszolgltat6val az ezt megel6z6 h6nap 20. napjiig ir6sban kell
k6z6lnie.

(2) Ha az ingatlantulajdonos az (l ) bekezd6s szerinti bejelent6s6ben nem jel6li meg az rij
rendszeres k<izszolg6ltat6sra vonatkoz6 ig6ny6nek id6tartamet, a kdzsmlg6ltat6 mindaddig a

bejelent6s szerint teljesit 6s szimli,z, amig az ingatlantulajdonos mris tartalmt bejelent6st nem

tesz.

11.$

(1) A kiizszolg6ltat6 a hullad6kgazdrilkod6si k6zszolg6ltat6si szerz6d6sben meghatarozottak

szerint gondoskodik a kdzszolgiltat6s folyamatos ell6tris6.r6l.

(2) A hullad6kgazd6lkodrisi kiizszolg6ltat6s k6r6be a telepiilesi sziLird hullad6k tutozik.

(3) A kozszolg6ltat6 a gy6jt<ied6ny kii.irit6s6t a t61e elv6rhat6 gondoss6ggal kdteles v6gezni.

,q,i okozott kirt annak jivit6s6va1, vagy tj eddnyzet biztosit6sdval k6teles megt6riteni.

Amennyiben a meghib6sod6s a k6zszolg6ltat6nak nem r6hat6 fel, a haszn6lhatatlan

gyiijt6ed6ny javit6sa, p6tl6sa az ingatlantulajdonos k6telezetts6ge'

(4) A k6zszolg6ltat6 munkavrillal6i a gyijt<ied6nyt kiiirit6s utan ktitelesek az 6tv6tel hely6re

visszatretyezni es az iirit6s soriin kihullott telepiil6si szilard hullad6kot iisszetakaritani.

(5)H A ki;zszolgdltat6 az alapszolgdltatdson felali mennyisdgfi haztartdsi hulladdkat nem
'k1teles 

elszdllitani, ha az nem a kAzszolgdltat6 dhal rendszeresltett zsdkban lett kihelyene,

vag,t annak elszdllitdsdra vonotkozd igdnybejelentist az ingatlantulajdonos nem tetle meg.

(6) A k6zszolg6ltat6 a k6telez6 k6zszolg6ltat6s kdr6ben megtagadhatja a telepiil6si sziki'rd

hullad6k elszillit6s6t, ha

a) nem az e rendeletben meghatri.rozott gyfijt6ed6nyben keriil kihelyez6sre,

b) 6rz6kszervi 6szlel6ssel meg6llapithat6, hogy az olyan anyagot tartalmaz, anely a telepiil6si

.iil,ind h.,ttud6kta1 egyiitt nem gyiijthet6, sz6llithat6, vagy irtalmatlanithat6,

c) a gnijttied6ny kdzteriileten oly m6don keriilt elhelyez6sre, hogy an ak'zsmlghltat6

-,rntl.,raUutOl isak jelent6s neh6zs6gek 6r6n tudj6k a j6rmiivel megkiizeliteni.



(7) A kiizszolg6ltat6 megrendel6s ellen6ben k6teles elszallitani azon telepiil6si hullad6kot,
amely nem e rendelet szerinti mennyis6gben vagy m6don keriil kihelyezdsre a megrendelds
elfogadisSt6l sz6mitott 3 napon beliil. E hat6rid6 - amennyiben munkasziineti nap is
k<izbeesik - tov6bbi egy nappal meghosszabbodik.

12.$

(1) A kiizszolgriltatiissal 6sszefiigg6 szem6lyes adatokat - a kiizszolgdltat6st igenybevev6
neve, lakcime, sziilet6si helye, ideje, anyja neve - a kd zszolgAltat6 csak saj6t, a
k6zszolgdltatrisi tev6kenys6g6vel 6sszefiigg6 c6lra hasm6lhatja.

(2) Akozszolgiltat6 a szem6lyes adatokat els6sorban az ingatlantulajdonos adatszolgdltatdsa
alapj6n ismeri meg.

(3) A kdzszolg6ltat6 az lltala nyilv6ntartott adatokat a k6zszolg6ltatrisi szerzSd6s
megszfint6ig, dijhdtral6k eset6n a tartoz6s fenn6lkis6ig kezelheti.

(4) Akdzszolgitltat6 nem jogosult az altalakezelt, k6zszolgdltatiissal 6sszefligg<i szem6lyes
adat nyi lvii.nossdgra ho zatalitr a.
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(1) Az dnkormri.nyzat ahiztafilsokban keletkez6 lom elszillitrisrir6l a kdzszolgdltat6val kdtdtt
kiildn megrillapodris alapjrin 6vente egy alkalommal gondoskodik, melyr6l az 6rintetteket a
helyben szok6sos m6don trlj6koztatj a.

(2) A gazdhlkod6 szervezetek az (1) bekezd6s6ben meghat6rozott lomtalanit6si akci6t nem
jogosultak ig6nybe veruri.

Q)M Az ankormdnyzat kazigazgatdsi teriiletdn keletkezett telepiildsi hulladik is lom
elhelyezdsdre kijeldlt lerakihely: Pics-K6kdnyi Regiontilis Hulladikkezelf Kd4tont (7639
KbWny 057, 059, 063/9, Szilvds 021 hrsz.)

(4) Az ingatlantulajdonos a lerakdssal egyidejiileg a lerak6hely iizemeltet6j6nek kdteles az
6Lrtalmatlanit6s dij6t megfizetni.

Hullad6kgfljt6 ed6nyzettel kapcsolatos el6inisok
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(l) A glijt6s idej6re a k6zteriiletre tirrt6n6 kihelyezds, a gyijt6st k6vet6en a gyujt6ed6ny
saj6t ingatlanra t6rt6n6 visszahelyezese az ingatlantulajdonoJ k6telezetts6ge.

(2) Kdzeriileten brirmilyen m6retri gyiijt6edeny elhelyez6se - a 7. g (l ) bek. esetet kiv6ve -,
vagy t6rol6sa kizir6lag a Bonyh6di K6z6s 6nkormrin yzati Hivatal Bonyh5dvarasdi Iroddja
kdzteriilet-foglal-isi enged6lye alapj6n t6rt6nhet . Az engedllyez6sre Bonyhddvarasd Kdzseg
Onkormrinyzati K6pvisel6{estiiletenek a kdzteriiletek hasznilatar6l sz6la 1111999. (VIII.30.)
sziirnri rendelete vonatkozik.



(3) Ahol az riMszonyok vagy egytb akad6ly nern teszi lehet6v6, hogy a kiizszolg6ltat6
gepjirmiive az ingatlan bej6rata el6 6lljon, ott a telepiil6si szillrd hullad6k 6tv6tele a
Bonyh6di K6zds Onkormrinyzati Hivatal 6ltal kijel6lt legk6zelebbi arra alkalmas helyen
t6rt6nik.

(4) Az ingatlantulajdonos kiiteles a gyiijt6ed6ny folyamatos tiszt6ntartas6t6l, sziiks6g szerinti
fert6tlenitdser6l, elhasm6l6dris eseten p6tl6srir6l gondoskodni.

(5) A gyfijt6edenyben tilos vesz6lyes hullad6kot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. mar6

lrig, fon6 hamu, zsiraddk, gytildkony vagy robban6 anyag, stb.) amely vesz6lyezteti a

kiizszolg6ltat6 munkav6llal6inak eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t, vagy megrong6lhatja a

kdzszolgaltat6 szillit6 jirmiiv6t. E rendelkezes megs6rt6i az okozott kiirt is kdtelesek

megt6riteni.

(6) Az ingatlantulajdonos a hullad6k gyiijt6s6re az alapszolg6ltatas keret6ben az al bibi

ir.tu.tut.ri, k6zszolg6ltat6 61tal rendszeresitett tipusri sz.zbvinyed,lrryzetet kdtelesek ig6nybe

venni:

a) 80-90 literes ed6nyzet, legfeljebb k6tszem6lyes h6ztart6s eset6n,

b) 1 10- 120 literes ed6nyzet, legfeljebb hatszem6lyes h6dart6s 6s nern lakoss6gi megrendelS

eset6n,

c) 240 literes eder:yzet,

d) 120 literes embl6mazott miianyag zsiik

(7)ru A hdzhoz mend elkrildnitet hulladdk gfrjtdse kiterjed minden |vezetben: papir'

mianyag, fem ds vegtes Asszetitelfr kompoiit csomagoldsi hulladik grfrjtdsire a kihelyezett

n*,iliiio,qra ,ddiyek dltal. A Kdzsnlgdltat1 dltal biztositott hulladikgt{itd edinvek

mdrele is tipusa:

a)Csalddihdzas\vezetekben:]20literes,sdrgafedetfi,sorszdmmalellatottszelewiv
nitoiA4rqrA 

"funyt 
biztosit ingtenes haszndlaya az _ingatlanhaszndl1k 

rdszire. Az

iiingailan;riliaonos ds a K\zszol{riltat6 megdllapodris keretiben rdgziti a haszndlat feltdteleit'

b) Intizmdnyekndl: I .I00 literes sdrga vagt Mkfedelfr, tdidkoztatd clmkevel elldtott, sorszdm

iAt*iiti ,r"iAiu hulladdkgrfrit6 konl,ner,-illetve 240 literes, kik szinfr, tdjdkoztatd cimwvel

elldt ott, s orszdm ndldili hull adikgrfrj td ediny'

III. fejezet

A helyi hullad6kkezel6si kiizszolg6ltatrls al6 nem tartozo hullad6kkal kapcsolatos

tev6kenys6g ell6t6sanak rendj6re vonatkoz6 el<iir6sok'

15.$.

(1) A hullad6kgazd6lkod6s k6lts €geit az eredeti hullad6ktermel6, illetve a hulladek adott vagy

korabbi birtokosa fizeti meg. Enn;k teljesitesere jogszab6ly (r6szben vagy 
"Cgt4"1).1

hullad6kot eredmenyez6 term6k gyart6i6t , forgalmaz1jitl is kdtelezheti. Ezen hullad6kfajt6k



eseteben az ingatlantulajdonosnak a hullad6kr6l sz6l6 tdrv6nyben megleltilt, a hullad6k
termel6jere 6s birtokosiira vonatko z6 szab lyok szerint kell eljdmia.

(2) Akinek tevdkenys6ge sorin hullad6k kepzi5dik, a hullad6k kezel6sdr6l a
hulladekbirtokosra vonatkoz6 el6ir6soknak megfelel6en gondoskodik.

(3) Hullad6kot csak kezel6sre vonatkoz6 hullad6kgazd6lkodrisi enged6llyel rendelkez6
gazd6lkod6 szervezet tirolhat.

(4) Az {ttalmatlanitiisra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kiitelezetts6g6t a hullad6k termel6je,
birtokosa

a) a jogszabrilyokban meghatdLrozott felt6teleknek megfelel6 drtalmatlanit6 vagy hasznosit6
eljrinis, berendez6s, l6tesitm6ny alkalmazris6val saj6t maga teljesiti, vagy

!) az.91e.{etjgsositott 6s enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6nek t6rt6n6 etad6ssal, a
kezel6s k6lts6geinek megfi zet€s6vel teljesiti.

(5) Az (1) bekezd6sben megiel6lt hullad6kot az dnkormrinyzat 6ltal kijeldlt, tovribb6 egy6b,
kdmyezetv6delmi hat6sdgi enged6llyel rendelkez6 drtalmatlanit6 helyre vagy hur^o.ito
helyre a hullad6k termel6je, birtokosa, kiildn enged6ly n6lkiil maga is etszliiitrratla.

(61.A?.(1) !:kezd6sben meghat6rozott hullad6k k6zszolgdltatrison kiviili elszrillit6s6hoz a
hullad6kszillit6si tev6kenys6gre feljogositott gazdilkod6 szervezetet is ig6nybe lehet veruri.

(7) A feljogositott hullad6kkezel<i ig6nybev6tele mellett t6rt6n6 szdllitris eset6n a gazd6lkod6
azervezet, saj6t szillit6s eset6n pedig a hullad6k termel6je, birtokos4 fietlreg az
ingatlantulajdonos az 6tvett, illetve ritadott hullad6k mennyis6g6t 6s 6sszet6te'i6t - a kiil6n

jogszabiilyokban meghatrirozott m6don 6s tartalommal - kdteles fajtrink6nt nyilvrintartani 6serr6l a hat6sdgoknak bejelent6st tenni.

(8) A (6) bekezddsben elSirt ktitelezetts6g - a kiildn jogszab6lyokban meghatiirozottak szerint- mind a kijeldlt rirtalmatlanit6 hely. i.izemeltet6jet, mirid peaig az egyeu itat-atta.rii; hetytulajdonos6t (iizerneltet6j6t, haszn6l6j6t) ls tertreti.

(9).Ha a hullad6k grrnel6je, bjrtokosa. a.hullad6kot sajrit maga a kijel6lt rirtalmatlanit6 helyresz6llitj4 a hullad6k 6tad6s6val egyidejiileg, szrirnla elien6ben rirtalmatlanit6si aij"i katd".fizetni a lerak6hely iizemeltet6je r6sz6re. 
-'
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.(tJ. 
rt1-az incallantulajdonos vagy a gazd6rkod6 szervezet a k 6zsmrgartat[s al6 nem tartoz6hullad6k elsziltit6s6var a kazszirgehat6t bizza meg, a mejenaeles, i szolg6ltat6s 6s ;dijfizet6s felt6teleiben t6rt6n<i meg6llapod6.ut aaiia" u tTrszolg6itat6 u,i"g"totiiaoporrt uvagy id6tartamra a megieldlt mennyis6gii 6s dsszeiit"tt t uuuae6* -"gr"r"To gyr:r?.iery,

rendelkez6sre bocs6tja, a hulladek elszillitriset elv6gzi, es gondoskodik ikijeltili' "
drtalmatlanit6 helyen tdrt6n6 elhelyez6ser6l.



(2) Az ingatlantulajdonos 6s a gazd6lkod6 szervezet 24 6rrLn beliil k6teles gondoskodni a
biol6giailag leboml6, er6teljes biiziis szagot 6raszt6 hullad6k keletkez6se, illetve a

gytijt6ed6ny telitSd6se eset6n az elsz6llittatasr6l.

17.$

(1) A k6zszolg6ltat6s a16 nern tartoz6 hullad6k elsz6llitrisa eset6n a hullad6k termel6je,

birtokosa, illetoleg az 6ltala szallit6sra ig6nybe vett gazd6lkod6 szervezet k<iteles a kdzteriilet
tiszt6ntartr{sara vonatkoz6 jogszab6lyok szerint elj6mi.

(2) E fejezetben szab6lyozott egy6b telepiil6si szil6rd hullad6k elszallit6sa eset6ben a sz6,llitfls

idcipontjara, gljt6eddny k<izteriiletre t6rten6 elhelyez6s6re 6s kihelyezds6re, a

gytijtded6nyben elhelyezhet<i anyagokra e rendelet rendelkez6seit 6rtelemszenien kell

alkalmazni.

HARMADIK RESZ

2616 rendelkez6sek

IV. Fejezet
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(1) E rendelet 2013. jrinius I ' napj6n l6p hat6lyba az al6bbi elt6r6sekkel'

(2) Hat6ly6t veszti Bonyh6dvarasd Kiizs6g onkormrinyzat Kepvisel6-testiilet6nek

iilZOoo.(xrr.Or.) Kt. s;6mt dnkormiinyzati rendelete a hulladdkkezel6si k6zszolg6ltat6s

kdtelez6 i g6nybev6tel6r6l.

(3) E rendelet a bels6 piaci szolg6ltatasokr6l s2616, az Europai Parlament 6s a Tan6cs

iOOAnZZn1g. ;r6yelv6nek figyilembev6tel6vel k6sziilt, 6s a.zal tisszeegyeztethet6

szab6lyoz6st tartalmaz.

u

M6dositotta a 7/2016. (YI.3O.) dnkormr{nyzati rendelet. Hat6lyos 2016. jilius l. napj6t6l.

IA

M6dositotta a 1112017. (vlll.2z.) 6nkormilnyzati rendelet. Hat6lyos 2017. augusztus 22'

napj6t61.

t]1

Hat6lyon kiviil h elyezte az 112016. (1.28.) iinkorm6nyzati rendelet. Hat6lytalan 2016' janu6r

28. napj6t6l.

I4I



Beillesztette a 7/2016. (VL30.) iinkormr{nyzati rendelet. Hat6lyos 2016. jrilius 1. napj6t6l.

t5.I

M6dositotta a 1112017. NIII.2Z.) 6nkormdnyzati rendelet. Hat6lyos 2017. augusztus 22.
napj6t61.

E]

M6dositotta a 11l20l7. (VilI.22.) dnkorm6nyzati rendelet. Hatdlyos 2017. augusztus 22.
napj6t6l.

al

Belller,zretle a712016. (VI.30.) 6nkorm6nyzati rendelet. Hatdlyos 2016. jrilius l. napj6t6l.

1. mell6klet

a helyi hullad6kkezel6si kdzszolgriltatris rendj6r<il, a k6zszolg6ltat6s dijrinak meg6llapitis6r6l
6s a telepiil6stisaasdg egyes k6rd6seir6l sz6l6 912013.(y.10.) dnkormrinyzati rendllethez

A HULLADEKGAZDALKODASI K'ZSZOLGALTATASI SZERZ6DES EGYES
TARTALMI ELEMEI

l.i A szerz6d6sben meg kell jel6lni:

1. a szerzldb feleket az ad6szim €s a szitmlavezeto plnzintezet feltiintet6s6vel,

2. a kdzszolgbltat6s ig6nybev6tel6nek kezd6 napjat, id6tartam6t,



3. a kiizszolg6ltatrisi tev6kenys6ggel erintett teriiletet,

4. akdzszolg|ltat6 6ltal biztositott gyiijt6ed6ny iirtartalmdt 6s darabszrim6t,

5. az ttit6s gyakoris6g6t, az iiLritesi napokat.

2.1 A szerz6dlsben rendemi kell tov6bb6:

a. a gyrijt6ed6ny(ek) haszn6latrinak m6dj6r6l,

b. a k6zszolg6ltat6s dij6r6l 6s megfizet6s6r6l,

c. a szenbdls felmond6srinak felt6teleirdl,

d. az ir6.nyad6 jogszab6lyok meghatirozitsirdl,

e. polgriri peres eljrirds eset&r a kizar6lagos illet6kess6ggel elj6r6 bir6s6gr6l'

2. mell6klet

1./ A kiizszolg6ltatas ig6nybevetelere kiitelezettek eset6ben a telepiil6si szillrd hullad6k

e lszil litris6ra

-csal6di- 6s sorhrizakn6l, int6zmenyi megrendelok 6s nem lakossagi megrendel6k r6sz6re

heti 1 alkalommal kertil sor.

3.s2. mell6klet.

szelektiv gyfijtSsziget, ahol papirt, miianyagot 6s iiveget gyiijtd edenyzet tal6lhat6:

Bonyh6dvarasd, Pet6fi utca 198. hrsz.


