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Cs6nyoszr6 Kiizs6g Onkorm6nyzat k6pvisel6-testiilet6nek
3/2016. (VI. 17.) iinkorminyzati rendelete

a hullad6kgazdSlkodis helyi rendj616l

Csrlrryoszr6 K6zs6g Onkorm6nyzat k6pvisel6-testillete az Alapt6rv6ny 32. cikk (2) bekez-
d6se, valamint a Hullad6kokr6l s2616 2012.6vi CLXXXV. tdrveny 35. g (t) bekezd6se 6s 88.
$ (4) bekezd6se alapjrin hullad6kgazd6lkod6s helyi rendj6r6l az alilbbi rendeletet alkoda.

l. Altaldnos rendelkez6sek

1. $ (1) A rendelet teriileti hatdlya kiterjed Csanyoszr6 Onkorm6nyzat illet6kess6gi teriile-
t6re.

(2) A rendelet szern6ll hat6lya kiterjed a 2012. 6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tovdbbiakban:
Hullad6k Tv.) 2. g (l) bekezd6s 34. pontja szerint ingatlanhaszndl6kra, valamint a hulladdk-
gazd6lkod6si k6zszolg6ltatrist v6gz(5re.

(3) A rendelet targyi hatdlya kite{ed:
a) a szil6rd telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos k6zszolg6ltatrisra,
b) a kdzteriilet tiszt6n tart6siira.

2. $ E rendelet alkalmaz6s5ban:
1. biohullad6k: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 3. pontja szerinti hullad6k,
2. elkiildnitett gyrijt6s: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 5. ponda szerinti g1nijt6s,
3. elkiildnitetten gyr.ijt6tt hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 6. pontja szerinti hul-

lad6k,
4. epit6si-bonlisi hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 10. pontja szerinti hullad6k,
5. glnijt6s: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 17. pontja szerinti folyamat;
6. gnijt6: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 17a. pontja szerinti gazd6lkod6 szeryezet,
7. gyijt5hely: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 19. pontja szerinti hely;
8. h{iztart6si hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. g (l) bekezd6s 21. pontja szerinti hullad6k,
9. h{zartisi hulladekhoz hasonl6 hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. g (t) bekezd6s 22. pontja sze-

rinti hullad6k;
10. hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezdls 23. pontja szerinti hullad6k,
11. hullad6kgazd6lkodris: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 26. pontja szerinti tev6kenys6g,
12. hullad6kgazd6lkodasi k6zszolg6ltat6s: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 27. pontja sze-

rinti szolgriltat6s,
13. Onkormrinyzati hullad6kgazd6lkod6si k6zfeladat: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezdls 27a.

pontja szerinti feladat,
14. hullad6ktipus: a Hullad6k Tv. 2. g (l) bekezd6s 33. pontja szerinti hullad6ktipus,
15. ingatlanhasznrll6: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 34. pontja szerint meghatdrozottak
16. kezel6s: a Hulladek Tv. 2. g (1) bekezd6s 36. pontja szerinti folyamat,
17 .kdzszolgilltatasi teri.ilet: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 36a. pontja szerinti teri.ilet,
18. kdzszolg6ltat6: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 37. pontja szerinti k6zszolg6ltat6,
l9.lomhulladdk: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 39. pontja szerinti hullad6k,
20. szellit6s: a Hullad6k Tv. 2. g (l) bekezd6s 41. pontja szerinti mozgatds,
21. telepiil6si hullad6k: a Hulladdk Tv. 2. g (l) bekezd6s 43. pontja szerinti hullad6k,
22. vegyes hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 47. pontja szerinti hullad6k,
23. vesz6lyes hullad6k: a Hullad5kTv.2. g (1) bekezd6s 48. pontja szerinti hullad6k,
24. nagydarabos hullad6k: a 16/2002. (IV. 10. Eiim. rendelet 2. g a) pontja szerinti hullad6k.



2. A hullad6kgazddlkoddsi kiizfeladat tartalma,
a kdzszolgiltatirsi teriilet hatdrai

3. $ A hullad6kgazd6lkodrisi kdzfeladat tartalma kiterjed:
a) a hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolg6ltatds helyi szintr.i r6szletszab6lyainak dnkormrinyzati
rendeletben t6rt6n6 meghatiiroziisara,
b) a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolgriltat6 jogszab6lyban meghat6rozott felt6telek szerinti
kiv6laszt6s6ra,
c) a k6zszolg6ltat6si szerz6d6s megk6t6s6re.

4. $ (1) A k6zszolg6ltat6si teriilet hatdra az Orszitgos Hullad6kgazd6lkod6si K6zszolg6lta-
t6si Tervben meghakirozottakkal 6sszhangban keriil meghatdrozrisra.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s sor6n a k6zszolg6ltat6si teriilet hatdra Cs6-
nyoszr6 k6zs6g belteriilete.

3. A kiizszolgiltat6

5.$ (1) A hullad6kgazdtilkodrisi k6zszolg6ltat6si tev6kenys6get a ,,D61-Kom" D6l-
Dunrintuli Kommunilis Szolg6ltat6 Korl6tolt Felel6ss6gii T6rsas6g P6cs, Sikl6si u. 52. hulla-
d6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6 /tov6bbiakban kozszolgiltat6 I v6gzi.

(2) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott k6zszolgiltat6nak ta&iai, alv6llalkoz6i nincsenek, a

kdzszol96ltatiist egyediil v6gzi.

4. Az 6nkorminyzati hullad6kgazddlkodisi kiizfeladat ell6tds6nak rendje 6s mtidja, a
kiizszolgiltat6 6s

az ingatlanhasznfll6 ezzel iisszelii996 jogai 6s kiitelezetts6gei,
az elkiildnitett hullad6k ryffjt6se, valamint a hullad6kgazdrilkodrisi

kdzszolgdltatdsi szerz6d6s eryes tartalmi elemei

4.1. A hullad6kgazdilkodfsi kiizfeladat elkitisnak rendje 6s mt6dja

6. $ (l) A hulladdkgazdilkodisi k6zfeladat ell6t6sa ir6sban rcgzitet! legfeljebb 10 6we
vonatkoz6 k6zszolgr{ltat6si szerz6d6s alapj6n t6rt6nik. Az dnkorm6nyzat a kozszolgaltatasi
szerzod6s megsziin6se eset6n is rijabb szerz6d6sk6t6ssel gondoskodik arr6l, hogy a hullad6k-
gazd6lkod6si kdzszolg6ltatas a telepiil6sen folyamatosan biztositva legyen.

(2) A hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolgriltatis felteteleiben, rendj6ben bekdvetkezett vhltoz6-
sokr6l a vriltozris bek6vetkezte el6tt 15 nappal a k6zszolg6ltat6 legal6bb a honlapjrin, 6s hir-
detm6ny form6j6ban t6j 6koztat6st nyijt.

(3) A hullad6kgazdrilkod6si k6zszolg6ltat6s tekintet6ben a K6zszolg6ltat6 6s az ingatlan-
hasm6l6 k6z6tti szerz6d6ses jogviszonl a kozszolgiitatits rendelkez6sre rillisSnak,6s az in-
gatlan haszn6latrlnak t6nye hozza l6tre.

7. $ (1) A telepiil6si hullad6kok kdziil a h6z].art6si hullad6knak, 6s h6aart6si hullad6khoz
hasonl6 hullad6knak min<isiil5 hullad6kb6l a vegyes hulladdk /tov6bbiakban vegyes hullad6k/
sz6llit6sa k6thetente egy alkalommal, 15 nappal el6re meghirdetett napon tdrtenik.

(2) A vegyes hullad6k elszrillitrisa a hullad6k tdm6rit6s6re alkalmas jdrmiivel t6rt6nik.



(3) A vegyes hullad6k elszillitasra akkor kertil, ha az ingatlanhaszniil6 a hullad6kot a saj6t
tulajdon6ban 16v6, vagy a k6zszolg6ltat6t6l b6relt 6s akozszolgltat6 sz6llit6eszk6z6hez rend-
szeresitett gyrij toed6nybe helyezi el.

(4) Az alkalmazhat6 gyujt6ed6nyek
a) 1 10 literes hullad6k gyiijt6ed6nyzet,
b) 80 literes hullad6k gyiijt6ed6nyzet,
c) 60 literes hulladdk gyiijt6ed6nyzet,
d) a k6zszolg6ltat6 6ltal biaositott, a szolg5ltat6 6ltal egyedi jel6l6ssel ell6tott hullad6k-

gytijt6 zs6[<.

(5) Az a vegyes hullad6k keriil elszrillit6sr4 melyet az ingatlanhasm l6 az iitala haszn6lt
ingatlan el6 a (4) bekezd6sben megieldlt gyiijt6ed6nyben a k6ztertiletre kihelyez.

8. g (1) A telepiil6si hullad6kok kozul az elkiil6nitetten gyrijt6tt hullad6k szallitasa k6theti
egy alkalommal tdrt6nik.

(2) Az elkiildnitetten gyfljt<itt hullad6k elsz6llit6sa hullad6k fajt6jak6nt ktil6n-kii16n s2611i.

t6j6rmrivel t<irt6nik.
(3) Az elktildnitetten gyiijtdtt hulladdk elsz6llit6sra akkor keriil, ha az ingatlanhasznl6 a

hullad6kot a k6zszolgiltat6 6ltal rendelkez6sre bocs6tott gyiijt6ed6nybe helyezi el.

9. g (l) A telepiil6si hullad6kok kdztil a lomhullad6k sz6llit6sa 6vente egy alkalommal t6r-
t6nik. A lomelsz6llitds id6pontj6t akdzszolgltati t6j6kozat6ja, hirdetm6nye hatirozza meg.

(2) A lomhullad6k elsz.illitasa olyan sz6llit6jriu'miivel t6rt6nik, mely alkalmas a nagydara'
bos hullad6k biztonsigos sz6llit6s6ra.

(3) Az a lomhullad6k keriil elsz6llitdsra, melyet az ingatlanhasznil6 az drltala haszn6lt in-
gatlan el6 a sz6llit6s erdek6ben a k6zteriiletre kihelyez.

(4) A lomhullad6kk6nt sem keriil elsz6llit6sra az 6pit6si 6s bont6si hullad6k, a gumiabroncs

hu1lad6k, g6pj6rmri roncs, vesz6lyes hullad6k, vegyes hullad6k, valamint elkiildnitetten gyiijt-
het6 hullad6k.

10. $ (1) Ha a Kdzszolg6ltat6 a sz6llit6si feladat6t a meghat6rozott sz6llitisi napon nem

tudja teljesiteni, e t6nyrdl a honlapjtin 6s hirdetm6nyi riton 6rtesiti az ingatlanhaszn6l6kat.
(2) Az elmaradt sz6llit6st a Kdzszolgiiltat6 a szrillitrist akad6lyoz6 t6nyez6 megszrin6s6t

krivet<i legk6s6bb 48 6r6n beliil elv6gzi.

4.2, Kdzszolgiltat6 jogai 6s kdtelezetts6gei

11. $ A k6zszolg6ltat6 k6teless6ge, hogy:
a) a k6zszolgrilati szerz<id6s szerint gondoskodjon a hulladdkgazd6lkodasi k6zszolgiltat6si

feladatok e116t6s6,r61,

b) a hulladdk gyfljt<ied6nyzet iirit6s6nek gondos elv6gz6se,

c) ha a szerzodlsben villalta, az ingatlanhaszn6l6 bejelent6s6t k6vet6 15 napon beliil biao-
sitsa az ingatlanhasznril6 6ltal ig6nyelt iirtartalmu gyiijt6ed6nyzetet, ide 6rtve az iirtartalom
v61toz6s miatti ig6nyt is,

d) amennyiben a gyijtod,tnyzet megrong6l6d6sa a nem megfelelS tirit6s sor6n tiirt6nt,
gondoskodjon az edfirryzet saj6t k6lts6g6n t6rt6n<i megjavit6s6r6l, ha az nem lehets6ges cser6-

16s6161,

e) a honlapjin k6zz6tett m6don lehet6s6get adjon a vegyeshullad6k gyrijt6s6re alkalmazha-

t6 hull ad6kgytijt6 zsik beszerz6s6re,



f) 6vente a 9. $ (1) bekezd6sben meghatrirozott alkalommal gondoskodjon a lomtalanitAs
hdzhoz men6 megszervez6s6r6l 6s a lom elsz6llitrisrir6l,

g) az elkiildnitett hullad6kgyrijt6si rendszert a 8. g szerint biztositsa,
h) elv€gezze a telepiil6si szilird 6s foly6kony hullad6kokkal kapcsolatos kdzeg6szs6giigyi

kdvetelm6nyekr6l sz6l6 16/2002. (IV. 10.) EiiM. rendelet  . g (3) 6s (4) bekezd6se szerinti
feladatokat, igy:

ha) hullad6kgl,tijt6 eszk6z6k tisztitrisa, fert6tlenit6se, karbantart6sa
hb) a hullad6k begyrijt6se, sz6llitris sor6n a k6zteriileten okozott szennyez6s megsziintetlse,
i) k6teles honlapot tizemeltetni, 6s azon a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgriltat6ssal kapcso-

latos valamennyi fontos inform6ci6t elhelyezni,
j) az ingatlanhasan l6 6ltal tett panaszt kivizsg6lja, a javaslatokat megvizsg6lja, 6s arr6l az

6rintettet 6rdemben 30 napon beliil tdj6koztassa.

12. $ A k6zszolg6ltat6 joga, hogy:
a) a vegyes hullad6k gyiijt6s6re kieg6szit6 megoldiisk6nt alkalmazhat6 hullad6k gyujt6

zsak6rt a hullad6k elszdllitrisi 6s kezel6si dijSt is mag6ban foglal6 t6rit6st k6rjen,
b) amennyiben a vegyes hullad6k g3ijt6 ed6nybe vesz6lyes hullad6k keriilt elhelyez6sre,

vagy a foly6kony hullad6k elhelyez6se miatt a gyfijt6ed6nybe befagyris, vagy egy6b okokb6l a
hullad6k nem tirithet6, megtagadja a gyiijt6ed6nyzet kiiirit6s6t, illetve a gfjt6zs6k elsz6llit6-
srit,

c) megtagadja a hullad6k begytijt6s6t azon ingatlanhaszn6l6k eset6ben
ca) akik a hullad6kgazdrilkod6si szolgiltat6s sziineteltet6s6t k6rt6k - a sziineteltet6s idej6re,
cb) ha az ingatlanhasznrll6 nem megfelel6 hullad6kgyujt<i edenybe - a gepi iir-it6sre nem al-

kalmas hullad6kgyiijt6 ed6nyzetbe, nem a k6zszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett hullad6kgytijt6
zsil<ba- helyed.e el a hullad6kot,

d) a kdzszolg6ltatiisi szerz<id6st a jogszab6lyban, valamint a kdzszolgrilati szerz6d6sben
meghat6rozott m6don felmondj a.

4.3. Az ingatlan hasznril6 jogai kiitelezetts6gei

13. Az ingatlanhasm6l6 k6teless6ge, hogy:
a) amennyiben be6pitett ingatlan hasmillja, a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgdltatrist

ig6nybe vegye (nem mentesit a hullad6kgazd6lkod6si szolgdltat6s ig6nybev6teli k6telizetts6g
al6l az,ha az ingatlanhaszn ii6 a szolg|ltatbst nem, vagy csak rdszben kivdnja ig6nybe venni),

b) amennyiben ingatlanhaszn6l6 v6ltris tdrt6nik, vagy rij ingatlan esetebin ingatlanhaszn6-
lat kezd6dik, a vriltoziist kdvet6 8 napon ir6sban bejelentse a K6zszolg6ltat6nak,

c) az ingatlanon k6pz6d6 hiztarrlsi, 6s h6aaft6si hullad6khoz hasonl6 hullad6kot a K6z-
szolg6ltat6 hullad6kgazdrilkod6si tev6kenys6g6r6l 6s a hulladekgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6s
v6gz6s6nek felt6teleir6l s2616 385/2014. (xII. 3 I .) Korm. rendelet 4. g-a figyelembe v6iel6vel

ca) gyiijtse a hullad6kot,
cb) a gytijt6ed6nyt az ingatlan6n, vagy k6zteriilet-haszn6lati enged6ly birtokiban kdzterti-

leten t6rolja,
cc) a gyiijt6ed6nyt iirit6s celj6b6l sz6llitrlsi napokon a kdzteriiletre kihelyezze ugy, hogy az

a kdzteriileten a begytijt6st v5gz6 g,lplArmiivel megk6zelithet6 6s iirit6sre alkalmas ielyen le-
gyen, ugyanakkor a k6zleked6st ne akad|lyozza,

dd) a hullad6k gy'rijt6s6vel, - illetve saj6t sz6llitdssal - kapcsolatos biaons6gi kdvetelm6-
nyeket betartsa, a kdmyezetet ne vesz6lyeztes se, szentyezze, kiirositsa, megakad lyozza a
hullad6k kisz6r6diis6t,



e) a telepiil6si szillLrd 6s foly6kony hullad6kokkal kapcsolatos k6zegdszs6giigyi kdvetel-
m6nyek6l s2616 1612002 (lV. 10.) EiiM rendelet 4. $ (1), (2), (4) bekezd6se, valamint 5. g (l)
bekezd6s6ben meghatarozott el<iirdLsokat betartsa, ennek figyelembe v6tel6vel:

ea') zirhat6 eddnyzetben gytjtse a hullad6kot,
eb) a gyiijt6ed6nyzet rendszeres tisztitds6r6l 6s fert6tlenites6r6l gondoskodjon,
ec) a hullad6kgyiijt6s soriiLn t6rt6n6 szennyez6s eset6n a teriilet megtiszitdsir6l es fert6tle-

nit6s6r6l 6vente 2 alkalommal gondoskodjon,
f) a vegyes hullad6k gytjtSed6nyzet lirtartalmet meghalad6 vegyes hullad6kot a vegyes

hullad6kot gyiijt6zsrikban gyiijtse, 6s a hullad6kgyrijt6 zsi*.6rt a szolgtiltat6 6ltal meghataro-
zott dijat megfizesse, elsz6llit6s c6lj6b61 a gytijt6zs6kot bek6tve h elyezze ki a k6zteriiletre,

g) gondoskodjon arr6l, hogy a vegyes hullad6k gyiijt6 ed6nybe csak a vegyes hulladek ke-

riilj6n elhelyez6sre, 6s a hullad6k sziliird halmazdllapotri legyen, az iirit6st v6gz<ik eg6szs6g6t,

testi 6ps6g6t ne vesz6lyeztesse, a g6pi iirit6st ne akadAlyozza 6s a berendez6sben kert ne okoz-
zon,

h) a hullad6kgazd6lkodasi k6zszolg6ltat6s dij6t megfizesse,
i) hogy gondoskodjon arr61, hogy a saj6t tulajdon6ban l6vti hullad6k gytijt6ed6nyzet alkal-

mas legyen a rendeltet6sszerfi haszn6latra 6s a K<lzszolg6ltat6 szillit6 j6rmtiv6vel t6rt6n6 iiri-
t6sre.

14. $ Az ingatlanhasmil6 joga, hogY:

a) amennyiben be6pitett ingatlan hasznil6ja, a hullad6kgazd6lkoddsi ktizszolg6ltat6st

ig6nybe vegye,- 
b) a vegyes hullad6k gy0jt6ed6nyzet rirtartalm6t alkalmilag meghalad6 vegyes hullad6kot

hullad6k gyiijtSzsrikban a gyijt6ed6nyzettel egyiitt elsz6llit6sra a kdzteriiletre kihelyezze,

c) az ingatlanon k€pzi5d6 hiztartlsi, 6s hrlztart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6kot a K6z-

szolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6r6l 6s a hulladekgazd6lkod6si ktizszolg6ltat6s

v6gzes6nek felt6teleir6l sz6l6 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. $-a alapjan a gyiijt6-

edEnyt - kdzt eriilet-haszn6lati enged6ly n61ki.il - a szallites nap16t megel1zo 18.00 6r6t6l a

sz6llit6s napjrinak 20.00 6r6j6ig iirit6s c61j6b6l a kiizteriileten terolja,

d) 6ljen a kozszolgaltat6 8. g (4) bekezd6s6ben meghat6rozott hullad6k fajtak elkiildnitett

gyrijt6si, 6s elsz6llit6si lehet6s6g6vel,

"; - ii.it6r." kihelyezett hullad6k gytjt6ed6nyzetb6l a hullad6kot, illetve a hullad6k gytijt6

zs6k a sz6llit6sra megjel6lt napokon az ingatlana el6l elszallit6sra ker0ljdn,

f) amennyiben a gyiljt6ed6nyzet megrong6l6d6sa a k6zszolg6ltat6 6ltal v6gzett nem megfe-

lel6 iirit6s sordn t6rt6nt k64e az edenyzet - 15 napon beliili - K<izszolg6ltat6 k6lts6g6n t6rt6n6

megiavit6s6t, ha az nem lehets6ges cser6j6t,

g) k6rje a hulladdkgazd6lkoddsi kdzszolgriltat6s id6leges sztineteltet6s6t,

f,y panasszal 6ljen,lavaslatot tegyen a k6zszolg6ltat6 fel6, ha a hullad6kgazd6lkoddsi k6z-

szol g6ltat6ssal nem el6gedett.

4.4. Az elkiiliinitett hullad6k gyffjt6se

15. $ Az ingatlanhasznal6 nem kdteles a telepiil6si hullad6k meghatrirozott anyagfajta vagy

hullad6ktipus elkiil6nitett gyiijt6s6re.

16. $ (l) Az ingatlanhasmil6 az ltala 6nk6nt elkiil6nitetten gyfijt6tt hullad6kot meghat6-

rozott anyagfajtu uugy h.rllud6ktipus szerint elkiildnitve elsz6llithatja es a gyiijt6edenyben el-

tretyeztreii, illiwe alogosultnak etadhatja a Cs6nyoszr6, Kossuth u. 49. 6s D6zsa v 2. hin'
szimri ingatlanon tal6lhat6 hullad6kgyiijt6 ponton.



(2) Az ingatlanhaszn6l6 a hullad6k elhelyez6s6re val6 jogosults6grit a Koordinril6 szerv 6l-
tal ki6llitott szimldval kdteles igazolni.

17. $ Kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazddlkod6si k<izszolgdltatiis keret6ben a 8. g (4) bekez-
d6sben meghatrirozott hullad6k fajtak tekintetdben - az e rendeletben, illetve a kd zszolgltatAsi
szerz6d6sben r6gzitettek szerint - gondoskodik az ingatlanhasznril6 6ltal 6nk6nt, elkiildnitet-
ten gyiijt6tt hullad6kok elsz6llit6s6r6l.

4.5. A hutlad6kgazdilkoddsi kiizszolgilati szerz6d6s tartalmi elemei

18. $ (1) A hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s megk<it6sekor figyelembe kell
venni a Hulladdk Tv. 34. $ (5) bekezd6s6ben, valamint a k6zszolg6ltat6 kiv6lasarisrir6l 6s a
hullad6kgazd6lkodiisi k6zszolg6ltatiisi szerzdd6sr6l sz6l6 317/2013. (vlII.2g.) Korm. rende-
let 4. $-ban meghat6rozott tartalmi k6vetelm6nyeket.

(2) Akdzszolgiltat6si szerz6d6s (1) bekezd6s szerinti tartalm6t az e rendeletben rdgzitettek
szerint kell meghat6rozni.

(3) A kdzszolgdltatrisi szerz<id6sben rdgziteni kell, hogy a k6zszolg6ltat6 szerv r6sz6re a
kdzszolg6ltat6si szerz6d6sben rogzitetl feladatok elletds66rt szolgriltatrlsi dijat a Koordin6l6
szerv fizet.

5. A hullad6kgazdilkoddsi kiizfeladat ig6nybev6tel6nek m6dja
6s felt6telei

19. $ (1) A hullad6kgazddlkodrisi kiizfeladat keretdben biztositott kdzszolg6ltatrison beliil:
a) a vegyes hullad6k szdllitdsi szolgiltatds ig6nybe v6tele folyamatosan k6ielez6,
b) az a) pontba nem tartoz6 sz6llit6si szolg6ltat6s, 6s hullad6k elhelyez6si lehet6s6g ig6ny-

bev6tele nem kdtelez6.
(2) Az egyes hullad6kgazdrllkodrisi szolg6ltatrisokat e rendeletben, valamint a k6zszolgrilati

szerz6d6sben me g$atirozott m6don lehet ig6nybe venni.
(3) A kdzszolg6ltat6 a kdzszolg6ltat6s felt6teleiben bek6vetkezett v6ltoz6sokr6l az ingatlan-

tulajdonost - a vdltozdst bekdvetkezte el6tt legal6bb 15 nappal - legal6bb a honlapj6n i'iirt6n6
kdzz6tdtellel, illetve a telepiil6sen kihelyezett hirdetm6ny ritjan k6teles t6j6koztatni.

6. Az ingatlanhaszn6l6t terhel6 dijlizet6si k6telezetts69, megfizet6s6nek rendje,
az esetleges kedvezm6nyek

. ?0. $ ftl A hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolgriltatdsi dij a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgritta-
t6si szerz6d6sben egyt6nyez6s dijk6nt keriil meg6llapit6sra. A dij megellapit6sakor a von'atko-
z6 jogszabilyok szerint kell elj6mi.

(2) az dnkorm6nyzat a hullad6kgazddlkod6si k6zszolg6ltat6si dijb6l dijkedvezm6ny nem
biztosit.

21. $ (1) Dij megfizet6si k6telezetts6g tekintet6ben a telepiil6si hullad6kkezel6si k6zszol-
grlltat6si dij meg6llapitds6nak 

_r6szletes szakmai szabrilyair6l sz6l6 6412008. flrr. 28 j Korm.
rendelet 6. g (2) bekezd6s6t kell alkalmazni.

(2) Az ingatlanh aszniii a hullad6kgazddlkodrisi kdzszolgrlltat6si dijat a Koordinril6 szerv
eltal. kiellitott szdmla alapjdn fizeti meg. A dij megfizet6sJnek m6djrit, hataridejJt u.rarnr"
tartalmazza,



22. $ (1) A k6zszolg6ltatiis keret6ben keletkez6 kintl6v6s6geket a Koordin6l6 szerv kezeli.
(2) A dijh6tral6kok behajt6sAra a Hullad6k Tv. 52. $-ban meghat6rozottak szerint keriil sor.

7. A kdzteriilet tiszt6n tartisa

23. $ (1) Az ingatlan haszn6l6 kdteles a k6ztisztas6ggal 6s a telepiil6si szilard hullad6kkal
dsszefiigg<i tev6kenys6gr6l sz6l6 111986.0I. 21.) EVM-EiIM egy0ttes rendelet 6. g-6ban fog-
lalt el6ir6sokat betartani.

(2) A k6zteriilet tisZrfur tartdsival kapcsolatos tov6bbi, helyi r6szlet szab6lyokat helyi rende-
let lartalm"r.a.

8. 2r[16 rendelkez6sek

24. $ (l) E rendelet 2016. 6v jrilius h6 l. napjin l6p hatrilyba.
(2) E rendelet hatdlybal6p6s6vel egyidejiileg hatrily6t vesai a telepiil6si szilird hullad6kkal

kapcsolatos k6aisztas6gi k6zszolgiltat6s kdtelez6 ig6nybev6tel6nil sz6l6 212015. (II.20.) 6n-
kormrinyzati rendelet.

Kelt: Cs6nyoszr6, 2016. junius h6 16. nap

P.H.

jegyz6

Zirad6k:

A rendeletet a mai napon kihirdettern.

Kelt: Csiinyoszr6, 2016. jrinius h6 17 . nap

polgiirmester

jegyzo

P.H.


