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Csonkamindszent Kdzs6g Onkorm6tryzat K6pvisel6-testiilet6nek 7/2016 (1X.5.)
6nkorm6nyzati rendelete
a telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi k6zszolgriltat6sokr6l

Csonkamindszent 6nkorm{nyzat K6pvisel6-testiilet6nek

7 12016. (1X.5.) iinkorminyzati rendelete

a telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si

helyi ktizszol96ltatf sokrr6l

Csonkamindszent K<izs6g Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete (a tov6bbiakban: MpviselS-
testiilet) az Alaptdrv6ny 32. cikk (l) bekezd6s a) pontjdban, tov6bb6 a hullad5l<r6l sz6l6 2012.
6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 34. $ (8) bekezd6s6ben, 35. g-6ban, 39. $ (2)
bekezd6s6ben megltalirozott feladatk6r6ben elj6rva 6s a 88. g (a) bekezd6sdben foglalt
felhatalmazds alapjriLn, a Magyarorszrig helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXIX.
tdrv6ny 13. $ (l) bekezd6s 19. pontj6ban meg6llapitott feladatk6r6ben elj6rva a k6vetkez6ket
rendeli el:

A rendelet c6lja

r.s

( I ) Az dnkormanyzati rendelet cdlja

a) Csonkamindszent K6zsdg lakossAga egdszseg6nek v6delme, term6szeti 6s epitett
kdmyezetdnek meg6vrisa a hullad6kgazd6lkod6s eszk6zeivel;

b) Csonkamindszent K6zs6g kdmyezete hullad6k 6ltal okozott terhel6sdnek minimalizil sa,
szennyezetts6g6nek elkertil6se 6rdek6ben a kepz6d6tt hullad6k mennyis6g6nek 6s

vesz6lyess6g6nek cs6kkent6se, a keletkez6 hullad6k min6l nagyobb arrinyri hasznositrisa, a

hullad6k k6rnyezetkim6l6 rirtalmatlanitdsa.

(2) Az 6nkormanyzati rendelet c6ljrinak el6r6se 6rdek6ben Csonkamindszent Kdzs6g
kozigazgatisi teriilet6n minden tev6kenys6get ugy kell gyakorolni, hogy

a) a kdmyezet6t a lehet6 legkisebb m6rt6kben terhelje, illetve a k6myezet terhel6se 6s
ig6nybev6tele csdkkenjen,

b) biztositsa a keletkez6 hullad6k mennyis6g6nek 6s min6s6g6nek megfelel6 kezel6s6t,
hasznosit6sdt, ri.rtalmatlanitds6t.

(3) Csonkamindszent Kdzs6g OnkormAnyzat (a tovribbiakban; dnkormdntzqt) a

hullad6kgazddlkodrisi c6lok el6r6se 6rdek6ben erv6nyesiti a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t6rv6nyben foglalt alapelveket, meghalitrozza a hullad6kgazd6lkodris k6r6ben a



hat6skdr6be tartozo k6rdesekben a hulladdkgazdrilkod6s rlltalanos kdvetelm6nyeit, az
6rintettek jogait 6s k6telezetts6geit.

2.S

1. A rendelet hat6lya Csonkamindszent K6zs6g k6 zlgazgatAsi teriilet6n a rendszeres
hullad6kszallitrisba bevont, helyi kdzszolgdltatrissal ellitott belteriileti ingatlanok
tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6l6ira vagy b6rl6ire (a
tov6bbiakban: ingatlanhaszndl,) egyiittesen hasznelt tdrol6ed6ny eset6n a
lakrissz<ivetkezetre, tdrsashiizakra 6s tdLrsasiidtil<ikre, akdzszolgehat6val szerz6d6sben
6116 kiiltertileti ingatlanhasznril6ra, az dnkormiinyzati int1nn5rtyekre, a rendeletben
meghatii.rozott felt6telek fenn6llisa eset6n a gazd6lkod6 szervezetekre, valamint az
iinkormrinyzattal szerz6desben 6116 kdzszolgrfltat6ra terjed ki.

2. A rendelet hat6lya a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgiltat s v5gz6s6nek felt6teleir6l
sz6l6 38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Hb.)2.5 2. pontjdban
megharirozott hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltat6s kiir6be tartoz6 hullad6kra te{ed
ki, rigy mint

a) h6zt art6si hullad6k,

b) hriztart6si hullad6khoz hasonl6 hulladdk,

c) elkiildnitetten gyiijtdtt hullad6k,

d) lomhullad6k,

e) epit6si-bont6si hullad6k,

f) k6zteriileten elhagyott hullad6k,

g) biol6giailag leboml6 hullad6k,

h) vegyes hullad6k.

Az iinkormdnyzati hullad6kgazd6lkoddsi kiizfeladat tartalma, a kdzszolgiltatisi teriilet
hatdrai

3.S

(1) Az dnkormrinyzat hullad6kgazd6lkodAsi k6zszolgAltatdst szervez 6s a
hullad6kgazd6lkod6sr6l k6telez6 helyi kdzszolg6ltatis utj6n gondoskodik.

(2) A hullad6kgazd6lkodr{si k6zszolg6ltat6s tartalm a: akizszolgltatds k6r6be tartoz6
hullad6k 6tv6tele, gyrijtese, elsziillit6sa, kezel6se, a megfeleki enged6llyel rendelkez6
hullad6kkezel6 l6tesitm6ny fenntartisa 6s iizemeltet6se.

A kiizszolgr{Itatt6

4.S



1. Az 6nkormrinyzatlal szerzod6sben 6116 kiizszolg6ltat6 a D6l-Kom D6l-Dunrinttli
Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tarsas6g (a
tov6bbiakban: Ddl-Kom Kfi . )

2. A gazdasigi tdrsas6g sz6khelye:7632 P6cs, Sikl6si it 52; cigsegyz6kszima: 02-09-
064556; ad6sz6m: 11541587-2-02; kepviseli: Bir6 P6ter iigyvezet5.

3. A gazdas6gi tdrsas6g KUJ sz6ma: 100279306; KTJ sz6ma: 1004689 - P6cs-K6k6ny
Region6lis Hullad6kkezel<i K6zpont 6s 100408033 - G6rcs6ny hullad6klerak6; KSH
szima: 1 I 54 1 587 -381 1 -57 2-02.

4. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi tev6kenys6gen beliil a hullad6kg azdilkodAsi
kdzszolgiiltatds k6r6be tartoz6 hullad6k 6tv6te1i, gl,tijtesi, sz6llit6si, kezel6si,
hullad6kgazd6lkodasi l6tesitm6nyek iizemeltet6si feladatait a D61-Kom Kft.
alv6Lllalkoz6jak6nt a Szentl6rinci Kdztizemi Nonprofit Korletolt Felel6ss6gii Tarsas6g
v6gzi el. A D6l-Kom Kft. mint k6zszolg6ltat6 rendelkezik k6zszolg6ltat6si enged6llyel
6s min6sit6si enged6llyel.

Az iinkormrlnyzati hullad6kgazddlkod:lsi kbzfeladat elldtdsinak rendje 6s m6dja

s.s

1. Az ingatlanhaszn6l6 a gyiijt<ied6nyt a Hkr. 5. $-a szerinti m6don tartja, aa a
k6zteriiletre csak a begyrijt6st megel5z6 napon 18.00 6ra utrin helyezheti ki 6s azt a
begyujt6s napjan kdteles a k6zteriiletr6l bevinni.

2. A kizszolg|ltat6 hullad6kgyrijt<i ed6nyek iirit6s6t a begyiijt6si napokon reggel 06.00
6s este 16.00 &akdz6tt v6gzi. A begyrijt6s napja h6tfii, kedd, csiitdrtdk, p6ntek. A
tulajdonos k6telezetts6ge a hullad6k elsz6llit6sanak napj6n az elsz6llit6st k6vet6en a

gyujt6ed6ny t6rol6si helyre t<irt6n6 visszahelyez6se.
3. A k6zszolg6ltat6 a 60 6s 80 literes hullad6kgyiijt6 ed6nyek kdziil biztositja az

ingatlanhasm6l6nak a v6laszt6si lehet6s6get.
4. Az ingatlanhasar6l6 a rendszeresen haszn6lt tipused6ny tirm6retdben bek6vetkez6

viltozist 30 napon beliil k6teles a kdzszolg6ltat6hoz ir6sban bejelenteni.
5. Az Onkormanyzat a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6s keret6ben elkiildnitett

hulladekgyrijt6si (tovabbiakban: szelektiv hulladekgyfijtes) kdzszolg6ltatast szervez 6s

tart fenn. A szelektiv hullad6kgyujt6 szigetek hely6t az 1. szrfunri mell6klet
tutalmazza.

6. A lakossig 6lta1 a h6zartasokban szelektiven gyiijt6tt hullad6kot - az ingatlanhaszndl6
akdzszolgAltat6 6ltal iizemeltett lakoss6gi hulladekgyfjt6 szigeten kdzvetleniil
elhelyezheti, tovribb6 - a K6zszolg6ltat6, havi rendszeress6ggel h6zhoz men6
begytijt6-j6rattal szSllitja el.

6.$

A hullad6kgazddlkod6ssal 6sszefii996 jogok 6s kOtelezetts6gek

A Kiizszotgdltat6 kiizszolgiltat6ssal kapcsolatos jogai 6s kiitelezetts6gei:



(1) A K6zszolgrlltat6 k6teles a sz6,llit6eszkdzeihez rendszeresitett gyiijt6edenyben vegyesen
gyr.ijtittt h'rztartAsi hullad6k hrizhoz men6 jarattal tdrt6n6 rendszeres begyfijtesere,
elsz6llitSseira, 6s kezel6s6re.

(2) A telepiil6si szil6rd hullad6k elhelyez6s6t, ertalmatlanit666t kiziLr6lag a k6zszolgltatb
jogszerii haszniilatriban l6v6 hullad6k lerak6helyen lehet elv6gezni.

(3) A helyi kdzszolgdltatas l6nyeges felt6teleiben ter-vezett valtozlsokr6l a K$zszolg|ltatb az
ingatlantulajdonost - a viiltoz6st megel6z6en legal5bb l5 nappal kor6bban - irdsban 6rtesiteni
kdteles. ir6sbeli 6rtesit6s a megadoti e-mail cim; hild6tt eleitronikus lev6l is. Emellett ezt az
6rtesit6set a Kdzszolghltatl az intemetes honlapj6n keresztiil is k6zz6teszi.

(4) A K6zszolg6ltat6 a k6zszolg6ltat6ssal 6sszefiigg6 tev6kenys6g6t mindenkor a vonatkoz6
hat6lyos jogszab6lyi el6ir6sokban foglalt miiszaki, k6zeg6szs6giigyi 6s egy6b felt6teleknek
megfelel6en kdteles ell6tni.

7.$

(1) A K6zszolg6ltat6 kdteles a gyujt6ed6ny kiiirit6s6t kim6letesen, elv6rhat6 gondoss6ggal
vdgeun.

(2) A szabiiyszenien kihelyezett gyiijt<iedeny iirit6se sordn esetleg keletkezett szennyez6d6s
takaritrlsrlr6l a szolgiiltat6 k6teles gondoskodni.

(3) A $ ijt6edenyben okozott kiirt a Kdzszolg6ltat6 tdrit6smentesen kdteles kijavitani, ha a
karokozis neki felr6hat6 okb6l kdvetkezett be. A szolg6ltat6 k6teles az ebb6l ered<i
karbantartasi munka, 6sjavit6s idejere helyettesit6 gyujt6edenyt biaositani. Ha a k6rokoz6s
nern r6hat6 fel a szolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v6lt gyiijt6ed6ny javit6sa, p6tl6sa, illetve
csereje az ingatlanhasmel6t terheli.

8.$

(1) A K6zszolg6ltat6 az aldbbi esetekben jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llitrls6t

a) az 6nkormdnyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 trirol6ed6nyek kihelyez6se eset6n;

b) ha a trirol6ed6nyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k k6r6be nem tartoz6 anyag keriilt
elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si tdrmel6k,6llati tetem, mar6, m6rgez6 anyag,
elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gytil6kony vagyrobban'6 anyag,
nagyobb terjedelmii, sirlyf targy), amely vesz6lyezteti a hullad6kszdllit6ssal foglalkoz6
alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a gyfijt6berendez6st, illetve rlrtalmatlanit6sa
soriin vesz6lyezteti a kdmyezetet;

c) a hullad6k non a szab6lyos, z6.rt tarol6eddnyben, illetve nern a K6zszolg6ltat6t6l vrisarolt
jelzett zsrlkban keriil kihelyez6sre;

d) a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a tarol6ed6ny mozgatrisakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenniill (nem lezifu.t, illetve s6riilt ed6ny);



e) ha a tarol6ed6ny kdriil szabrilytalanul, annak mozgatd,st 6s iiritest akadillyoz6 m6don
tSbblethullad6k keriilt kihelyez6sre;

f) amennyiben a kirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertl - a trirol6ed6nyek matric6jrinak
hi6.nya, illetve s6riil6se eset6n.

(2) Az (l) bekezd6sben emlitett esetekben a Kdzszolg6ltat6 az ingatlantulajdonost ir6sban
6rtesiti a telepiil6si hullad6k elszdllit6sa megtagad6srinak ok6r6l. Az ingatlantulajdonos a
megtagadasi okokat maga kiiteles megsziintetni, vagy megsziintetes6r6l gondoskodni.

(3) A hullad6k elszillitrisanak (l) bekezd6sben meghatrlrozott okb6l t6rt6n6 meglagadiLsa az

ingatlanhaszn6l6 k6zszolg6ltatasi dijfi zet6si k6telezetts6g6t nem 6rinti.

e.s

Az ingatlanhaszn[l6 kdzszolgir ltatr{ssal kapcsolatos jogai 6s k6telezetts6gei

(l) Az ingatlanhasznel6 kiiteles a K6zszolg6ltat6 6ltal nyujtott kdzszolgiltat[st ah{Z.aftAsi
hullad6k vonatkozris6ban hetente egy alkalommal ig6nybe venni. A sz6llitris pontos napj6t a

Krizszolg6ltat6 honlapjri,n 6s a telepiil6sen helyben szok6sos m6don ktizz6teszi.

(2) Az ingatlanhasn6l6 ahiztarttisi hullad6k gytijt6s6re, illetve elszillitirsira a K6zszolgiltat6
6ltal rendszeresitett 6rv6nyes szabv6ny szerinti gyrijt6ed6nyek valamelyik6t k6teles ig6nybe

venni, 6s kizrir6l ag adhaszndlni.

(3) Az ingatlanhaszn6l6 a legkisebb rendszeresitett iirtartalmri gyiijt6edoryn6l kisebb

tirtartalmri ed6nl nem hasznti.'lhat.

(4) 60 literes ed6ny haszn6latrira a lak6ingatlant egyedi.il es 6letvitelszertien hasm6l6
ingatlanhasmil6 jogosult az al6bbi feltetelek teljestil6se eset6n:

. rendelkezik a teleptll6si dnkormrinyzat 6ltal kiadott igazoldssal arr6l, hogy a
lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien haszn6ljq

. rendelkezik a megfelel6 m6retri edennyel,

. a kisebb ed6nyzet haszn6latara vonatkoz6 a lakossigi hullad6kgazdilkodAsi
szerz6 dflst/ szer z6d6sm6dositrist megk6tiitte.

(5) 80 literes ed6ny haszn6latri,ra a b6rmely a lak6ingatlant 6letvitelszenien haszn6l6

ingatlanhasznSl6 jogosult az al6bbi felt6telek teljesiil6se eset6n:

. rendelkezik a megfelel6 m6retti eddnnyel, -

. az ed5nyzethaszniilatiira vonatkoz6 a lakoss6gi hullad6kgazd6lkod6si szerz6d6st

megkdtdtte.

(6) Azon ingatlanhaszn6l6k, akiknek ingatlan6n valamilyen okndl fogva megrr6vekszik a

heztart6si hullad6k mennyis6ge, - de annak eseti jellege vagy mennyis6ge nan teszi

sziiks6gess6 ujabb gyiijt6ed6ny beszerz€s€t, - k6teles kieg6szit6sk6nt a K6zszolg6ltat6

szabvr{nyositott mrianyag zsrikj6t haszn6lni. A K6zszolg6ltat6 a gyiijt6zs6kot terites elleneben

biztositja. Amennyiben a t6bblet vegyes hullad6k elhelyez6se nern ajelz6ssel ell6tott zsiikban

keriil kihelyezesre, rigy a kdzszolgrlltat6 a tdbblethullad6k elsz6llit6s6t megtagadja.



(7) Az ingatlanhasznal6 kdteles tov6bb6 a hullad6k gyujt6se soni.n megfelel6 gondoss6ggal
elj6,rni annak erdek6ben, hogy a hullad6k mrisok 6let6t, testi 6ps6g6t, egeszs6g6t 6s j6
kdz6rzet6t ne vesz6lyeztesse, a k6zs6g 6pitett 6s term6szetes krimyezet6t ne szefinyezze., a
n6v6ny - es 6llaWildgot ne kiirositsa, a k6zrendet 6s a k6zbiaons6got ne zava{a.

(8) Az ingatlanhasmiil6 alapvet6 kdteless6ge, hogy az ingatlanrin kepz<id6 hullad6k
mennyis6g6t alacsony szinten tartsa, tov6bb6 r6szt vegyen a k6zs6gben mtikdd6 szelektiv
hullad6kgyiijt6sben.

(9) Az ingatlanhasztil6 a szem€ly6ben, szem6lyes adataiban, az ingatlan haszn6lati
viszonyaiban, a gpijt6ed6ny m6ret6ben darabsz6miban bek6vetkez6 vAltoz st, a v6ltoziist6l
szdmitott 15 napon beliil a k6zszolg6ltat6 iigyf6lszolgrilatrin bejelenti.

(10) Az ingatlanhaszn6l6 bejelent6s6ben foglaltak a K6zszolgiiltat6 6ltal t6rt6n6 rogzitlst
k6vet6 h6nap els6 iirit6si napj6t6l l6pnek 6rv6nybe.

10.s

(l) Az ingatlantulajdonos k6teles a glriijt6ed6nyt a hullad6k elszallitrisa c6lj6b6l a
K6zszolg6ltat6 6ltal megjel6lt, id6ben, kdaeriileten, a gl ijt6st v6gz<i gepjdrmiivel
megkdzelithet6 6s iirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A gyiijt6ed6ny (kont6ner) nem
akadilyozhatja aj6rmii- 6s gyalogos forgalmat 6s elhelyez6se egy6bk6nt sem jrlrhat baleset
vagy krfuokoziis vesz6ly6nek el6idez6s6vel, vagy misok j6 k6z6rzet6nek a megzavar6sdval.

(2) A telepiil6si hullad6k gyiijt6se, t6rol6sa sorrin olyan gondossdggal kell elj6mi, hogy a
hullad6k sem az ingatlanon, sem a kdzteriileten, sem a szillit6 jarmiibe val6 tirit6skor ne
sz6r6djon sz6t.

(3) Ha a gyijt6ed6nyben olyan nedves telepiil6si hullad6kot helyeztek el, amely az ed6nyben
risszet6m6r6d6tt vagy befagyott, illetve az ed6nyben l6v6 hullad6kot rigy 6sszepr6selt6k, hogy
emiatt a gyiijt6ed6nl az el6irt m6don kiiiriteni nem lehet, az ingatlantulajdonos k6teles a
gl.rijt6ed6nyt iirithet6v6, illetve haszn6lhat6v6 tenni.

(4) A vegyes hriztartrisi hullad6k gyiijt6s6re szolg6l6 gytjt6ed6nybe nem helyezhet6 el: a)
foly6kony, m6rgezi5, tiiz- 6s robban6svesz6lyes arryag, vagy egy6b olyan anyag, amely
vesz6lyeztetheti a gyiijt6st v'gzi| szem6lyek vagy m6sok 6let6t, testi 6ps6get b) telepiildsi
hullad6knak nern min6stil6 hullad6k, kiil6ndsen: - 6pit6si 6s bont6si hullad6k, - 6llati tetem, -
hullad6kudvaron gyiijthet6 elektromos, elektronikai 6s vesz6lyes hullad6k, - 6llati iirtil6k.

(5) Nem szabad a gyfjttied6nyben olyan anyagot elhelyezni telepiil6si hullad6kk6nt, amely
veszdlyezteti a gyfijt6ssel 6s szrillitissal foglalkoz6k vagy miisok 6let6t, testi 6ps6g6t vagy
eg6szs6g6t.

(6) Nem szabad a kdaeriiletre kihelyezett gyiijt6ed6nl oly m6don rdgziteni, amely az ea6ny
iirit6s6t lehetetlenn6 teszi vagy megneheziti, illetve a gyalogos 6s gepj6rmii forgalmat
vesz6lyezteti.

(7) A gytijt6ed6nyt a gyijtdsi 6s sziillitiisi napok kiv6tel6vel

a) az ingatlanon beliil kell elhelyezni 6s tarolni;



b) k<iztertileten csak kdzteriilet-haszn6lati enged6ly alapjan lehet elhelyezni.

(8) Az ingatlanhaszn6l6ja k6teles a kdzszolg6ltat6 altal meghat6rozott tipusi gyiijt<ied6nf
beszerezni, a hullad6k gyijt5sdhez azthasztLilni, karbantart6s6r6l 6s tiszt6ntartasar6l,
elhaszndl6d6s esetdn annak p6tl6s6r61 gondoskodni 6s azt a K6 zszolgfiltat6 6ltal
rendelkez6s6re bocsdLtott matric6val ell6tni.

11.$

(1) Az ingatlantulajdonos, akinek e rendelet szerinti h6ztart6si hullad6ka keletkezlk, de az
ingatlana egyidejrileg gazd6lkod6 szeryezet c6gnyilv6ntart6sban bejegyzett sz6khelyeiil,
telephely6tl vagy fi6ktelep6iil is szolg6l, kdteles a telepiil6si hullad6k6t a gazd6lkod6
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasegi tev6kenys6ge sor6n keletkezett h{zlartflsi
hullad6khoz hasonl6 hullad6k6t6l elki.il6nitetten gytijteni, 6s kdteles a k<izszolg6ltat6st e
rendelet szerint mind a magiinszem6lynek, mind a gazd6lkod6 szervezetnek kiil6n-kiil6n
ig6nybe venni.

12.$

a hullad6kgazdilkoddsi kdzszolg{ltatisi szerz6d6s egres tartalmi elemeit

(1) A helyi ktitel ezo kozszolgiltatdsra vonatkoz6 k<izszolg6ltat6si szeruod€s ldtrejdn:

a.) a k6zszolg6ltat6s els6 ig6nybev6tel6vel,

b.) ha a k<izszolgSltat6 a k6zszolg6ltat6s ell6t6s6ra vonatkoz6 rendelkez6sre 6116si k6szs6g6t
bizonyitja,

c.) a szerz6d6s ir6sba foglal6s6val.

(2) Akdzszolgirltatiis megszervezdsdhez 6s a dijsz6ml6zrishoz sziiLks6ges adatokat a szerzodds

ir6sba foglalisrlLnak bArmely okb6l t6rt6n6 elmaraddsa eset6n az ingatlantulajdonos kdteles
bejelenteni a kdzszol g6ltat6nak.

t3.s

(l ) A kdzszolg5ltatris ig6nybev6tel6re k6teles ingatlanhasm6l6kr6l a k<izszolgriltat6
nyilvdntart6st vezet a Ht.-ben meghat6rozott adatok felttintet6s6vel. Az adatokat a
kdzszolgdltat6s elLltrisa, illetve ellen6rz6se c6lj6b6l ktzirblag a kdzszolgiltat6 jogosult
kezelni, illetve az Onkorm6nyzat, mint e1l6t6sra k6telezett jogosult megismemi.

(2) Az ingatlanhasznril6nak a v6ltoz6st k6vet6 15 napon beliil ir6sban be kell jelentenie a

krizszolg6ltat6 fel6,ha az (1) bekezd6sben meghat6rozott adataiban viltozAs t6rt6nt.

(3) A k6zszolgiltat6 biztositja az adatkezelfls szem6lyi 6s t6rgyi felt6teleit, gondoskodik az

adatok biztons6g6r6l, meghatrirozza azokat az eljdrisi szabdlyokat, amelyek az adal- €s

titokv6delmi szab6lyok 6rv6nyre juttat6srihoz sztiks6gesek.

(4) A kdzszolglltat6 az ingatlanhaszn6l6 adatait a hullad6kgazd6lkod6si szolgdltat6s
ig6nybev6tel6re val6 k6telezetts6g fenn6ll6s6ig, illetve, ha az megsziint addig, amig a



kdzszolg6ltat6si dij megfizet6sre nern keriil, h6tral6k eset6ben a hritral6k fennrlllis6ig
kezelheti.

l4.s

A kiizszolg6ltatissal 6sszefiigg6 szem6lyes adatok kezel6se

(l ) A kdzszolg6ltat6ssal 6sszefiigg6 szem6lyes adatokat a K6zszolg6ltat6 k6teles z6rtan
kezelni a magasabb szintri jogszabrilyok rendelkez6sei szerint, 6s az adatb6zist kizir6lag
k6zszolgdltat6i tev6kenys6g6hez kapcsol6d6an hasznrilhatja fel.

(2) Az adatv&elmi 6s az egy6b adatszolg6ltatdsokra vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6sei
6ltal meghatriLrozott keretek kiiz6tt Csonkamindszent K6zs6g 6nkormiinyzata kdteles etadni
Kdzszolg6ltat6nak a k6zszolgdltat6i kdtelezetts6ge hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz
sztks6ges, kezel6s6ben l6v6 kdz6rdekii adatokat 6s informrici6kat.

(3) A Kdzszolgiltat6 kizitr6lag akozszolgAltatirs kialakitdsa 6s fenntart6sa c6lj6b6l, a k6telez6
k6zszolgriltat6s nytjt6s6ra iniLnyul6 jogviszony id6tartarna alatt, valamint e jogviszony
megsziin6s6t kdvet6en a jogszab6lyokban el6irt iratrneg6rz6si kdtelezetts6g id6tartama alatt
kezelheti a k6zszolg6ltatdssal 6rintett ingatlantulajdonos Ht-ben meghat6rozott 6s a
k6zszolg6ltatris ell6tdsiihoz sz[ks6ges szem6lyes adatokat.

(4) A K6zszolg6ltat6 jogosult egyes, a k6zszolg6ltatr4s ellit6srihoz kapcsol6d6 r6szfeladatai
tekintet6ben adatkezel6t, adatfeldolgoz6t megbizni, 6s a jogos ig6nyeinek 6rv6nyesit6se
6rdek6ben az e bekezd6sben meghatrirozott szemdlyes adatokat hat6s6gi, bir6s6gi elj6r6sok
lefolytat6sa c6lj6b6l harmadik szem6lynek 6tadni.

(5) A kdzszolg6ltatrls ig6nybev6tel6re kdteles, illetve a k6zszolgdltatdst igenybe vev6
ingatlanhasznril6k a k6zszolg6ltat6s6rt jogszab6lyban rdgzitett hullad6kgazd6lkodrisi
kdzszolgdltatdsi dijat (tov6bbiakban: dijat) kdtelesek fizetni.

ls.s

A kiizszolgdltatisok dija

(1) A telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkodasi k6zszolgiltatas
ig6nybev6tel66rt az ingatlantulajdonos a K6zszolg6ltat6 r6sz6re k6zvetleniil k6zszolgAltatrisi
dijat k6teles fizetni.

(2) Az ingatlanhasmdl6 a teljesitett kdzszolg6ltat6s dij6t ut6lag, - negyed6vente - szilmla
ellen6ben k6teles megfizetni. A kdzszolg6ltatds dijdt tartalm azb szimia adataival, illetve
Ssszegszenis6g6vel kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Kdzszolgdltat6nrll kifog6st emelhet,
melynek a sz6mla kiegyenlit6s6vel kapcsolatban halaszt6 hat6lya nincs.

(3) Az irSsban tett kifog6sra, a Kdzszolgriltat6 30 napon beliil irasban k$teles vAlaszolni. Ha a
K6zszolg6ltat6 a tulszimllz6ssal egyet6rt, a tulszrlmlizott dsszeget 15 napon beliil k6teles
visszafizetni.

(4) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a k<izszolgiiltat6s dijrinak megfizet6s6t, ha a
Kdzszolgdltat6 kdzszolgdltatdsi kdtelezettsdgenek nem tesz eleget.



(5) Nem tagadhat6 meg a kdzszolgdltatris dij6nak megfizet6se az (5) bekezd6s szerint, ha a
Kdzszolg6ltat6t a kiizszolgiltat6s nytjtas6ban az idbjir s vagy mas, a Polg6ri T6rv6nyk6nyv
szerinti elhririthatatlan ok akad6lyozta 6s aKiSzszolgiitat6 az akad,6ly elh6rul6srit kdvet6en a
lehet<i legrdvidebb id<in belil p6tolta mulasztris6t.

(6) Nem tagadhatja meg a kdzszolg6ltatrlsi dij megfrzet6s6t az, aki a telepiil6si hullad6kkal
kapcsolatos kdtelezetts6geit nern teljesiti, feltdve, hogy a Kd zszolgiltat6 a kdzszolgiiltatrlst
felajdnlja, vagy a k6zszolg6ltatiis teljesit6s6re rendelkez6sre 6ll, vagy a teljesit6st igazolja. Az
ingatlantulajdonos - e rendeletben a 18. $-ban (sziineteltet6s) meghatarozott kiv6tellel - akkor
is kdteles kdzszolgiiLltatdsi dijat fizetni, ha a Kdzszolg6ltat6 igazolni tudja, hogy felaj iriotla az
ingatlantulajdonosnak a szolg6ltatas nyujtAsdt vagy a szolg6ltatiis nyrijt6siiLra rendelkez6sre
ellt.

16.$

(1) A hullad6kgazd6lkodasi k6zszolg6ltatas ig6nybev6tel66rt az ingatlantulajdonost terhel6
dijhdtral6k 6s az azzal sszefigg6sben meg6llapitott k6sedelmi kamat, valamint a behajt6s
egy6b k6lts6gei ad6k m6djrira behajtand6 kdzartozdsnak min<isiilnek. Beszed6s6r6l a
K6zszolg6ltat6 aHt. 52. g-ban foglaltak szerint gondoskodik.

17.$

Zf 16 rendelkez6sek

(l) Ez a rendelet 2016. szeptember 6. napjrin lep hatSlyba.

(2) Jelen rendelet hat llybalep6s6vel csonkamindszent K6zs6g onkormrlnyzatdnak Kepvisel6-
testiilete a telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi
kdzszolg6ltatrisr6l 3 0/2 006. (nI. I 0.) 6 n kormdnyzati rendelete hatiilyrlt veszti.

Csonkamindszent, 201 6. szeptember l.

Szab6 M6nika

polgdrmester

Elfogadva: 2016. szeptember 1.

Kihirdetve: 2016. szeptember 5.

dr. Farag6 Agnes

jegyzb

dr. Farag6 Agnes

jegyz6



1. szimri mell6klet

Szelektiv hullad6kgyiijt<i sziget helye:

. Csonkamindszent 159. helyrajzi szimir ingatlan


