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Dr6vacsepely K6zs6g Onkorm6nyzat k6pvisel<i-testiilet6nek 5/2016.(VII.1.) tinkormiinyzati
rendelete
a hullad6kgazd6lkod6s helyi rendj6r<il

Dr6vacsepely K6zs6g 6nkormrlnyzat k6pvisel<!-testiilete az Alapt6rv6ny 32. cikk (2)
bekezd6se, valamint a Hullad6kokr6l sz6l6 2012.6vi CLX)O(V. tdrv6ny 35. $ (1) bekezd6se
6s 88. g (4) bekezd6se alapjrin hullad6kgazd6lkod6s helyi rendj6r6l az al6bbi rendeletet alkotja.

l. Altakinos rendelkez6sek

1. $ (1) A rendelet teriileti hat6lya kiterjed Dr6vacsepely 6nkormanyzat illet6kessegi
teriil et6re.

(2) A rendelet szem6lyi hat6lya kiterjed a 2012. 6vi CLXXXV. tiirvdny (a tov6bbiakban:
Hullad6k Tv.) 2. $ (1) bekezd6s 34. pontja szerint ingatlanhaszn6l6kra, valamint a

hullad6kgazd6lkod6si kdzszol96ltat6st v6gz6re.

(3) A rendelet trirgyi hat6lya kiterjed:

a) a szil6rd teleptlesi hulladdkkal kapcsolatos k6zszolgiltatiisra,

b) a k6zteriilet tisztrin tart6s6ra.

2. $ E rendelet alkalmaz6s6ban:

l. biohullad6k: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezd6s 3. ponda szerinti hullad6k,

2. elkiildnitett gyiijt6s: a Hullad6kTv.2. $ (l) bekezd6s 5. pontja szerinti gyiijt6s,

3. elkiil6nitetten gyiijt6tt hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezdds 6. pontja szerinti hullad6k,

4. 6pit6si-bont6si hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 10. pontja szerinti hullad6k,

5. gyujt6s: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezd6s 17. pontja szerinti folyamat;

6. gy'.ijt6: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezd6s l7a. pontja szerinti gazd6lkod6 szewezet,

7. gyijt6hely: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 19. pontja szerinti hely;

8. h6ztart6si hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 21. pontja szerinti hul1ad6k,

9. h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 22. pontja szerinti
hullad6k;

10. hulladdk: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 23. pontja szerinti hullad6k,

I 1 hullad6kgazd6lkod6s: a Hullad6k Tv. 2. $ (l ) bekezd6s 26. pontja szerinti tev6kenys6g,



12. hulladdkgazd6lkoddsi k6zszolg6ltatr{s: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 27. pontja szerinti
szol96ltatris,

13. dnkormrinyzati hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezdls 27a.
pontja szerinti feladat,

14. hullad6ktipus: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 33. pontja szerinti hullad6ktipus,

15. ingatlanhaszndl6: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 34. pontja szerint meghat6rozottak

16. kezel6s: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 36. pontja szerinti folyamat,

17. kdzszolg6ltatrisi teriilet: a Hullad6k Tv. 2. g (l) bekezdes 36a. pontja szerinti teriilet,

18. k6zszolgriLltat6: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezdds 37. pontja szerinti k6zszolg6ltat6,

19. lomhullad6k: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 39. pontja szerinti hullad6k,

20. szrillitrls: a Hullad6k Tv. 2. g (l) bekezd6s 41. pontja szerinti mozgat6s,

21. telepiil6si hullad6k: a Hullad6k Tv.2. g (1) bekezd6s 43. pontja szerinti hulladdk,

22. vegyes hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezdes 47. ponda szerinti hullad6k,

23. vesz6lyes hullad6k: a Hullad5kTv.2. g (1) bekezdds 48. ponda szerinti hullad6k,

24. nagydarabos hullad6k: a 16/2002. (IV. 10. Etim. rendelet 2. g a) ponda szerinti hullad6k.

2. A hullad6kgazddlkodrlsi kdzfeladat tartalma,
a k6zszolg6ltatdsi teriilet hat6rai

3. g A hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat tartalma kiterjed:

a) a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6s helyi szintti r6szletszab6lyainak $nkormanyzati
rendeletben t6rt6n6 meghatiiroz6srira,

b) a hullad6kgazd6lkod6si kiSzszolgiltatb jogszab6lyban meghatdrozott felt$telek szerinti
kivdlaszt6s6ra,

c) a k6zszolg6ltat6si szerz6d6s megkdt6s6re.

4. $ (1) A k6zszolg6ltatiisi teriilet hatdra az Orszitgos Hullad6kgazd6lkodiisi K6zszolg6ltatiisi
Tervben meghatri.rozottakkal 6sszhangban keriil meghatarozdsra

(2) A hullad6kgazddlkodrisi kdzszolg6ltat6s sor6n a k6zszolg6ltat6si teriilet hat{ra Dr6vacsepely
k<izseg belteriilete.

3. A kiizszolgr{ltat6



5. g (1) A hullad6kgazd6lkodSsi kdzszolg6ltatdsi tev6kenys6get a,,D6l-Kom" D6l-Dun6ntrili
Kommunilis Szolg6ltat6 Nonprofit Korlatolt Felel6ss6gri Tri.,rsas6g P6cs, Sikl6si u. 52.
hullad6kgazdrilkod6si k<izszolg6ltat6 /tov6bbiakban k<izszolgriltat6/ v€gzi.

(2) Az (1) bekezddsben meghat6(ozott k6zszolg6ltat6nak taglai, alvrillalkoz6i nincsenek, a
kiizszolg6ltatiist egyediil v6gzi.

4. Az iinkormdnyzati hullad6kgazddlkodrisi kiizfeladat ellitis{nak rendje 6s m6dja'
a k6zszolgdltatri 6s az ingatlanha sznil6 ezzel tisszeliigg6 jogai 6s kiitelezetts6gei,

az elkiiliinitett hullad6k gyffjt6se, valamint a hullad6kgazdrilkoddsi
kiizszolgrlltatisi szerz6d6s eryes tartalmi elemei

4.1. A hultad6kgazdilkod{si ktizfeladat ellitr[snak rendje 6s m6dja

6. $ (1) A hullad6kgazd6lkodSsi k6zfeladat ell6t6sa irrisban rdgzitett, legfeljebb 10 6we

vonatkoz6 k$zszolgriltatisi szerzodds alapj6n tdrt6nik. Az 6nkorm6nyzal a kozszolgSltatisi

szerz6d6s megsziin6se eset6n is rijabb szerz6d6sk6t6ssel gondoskodik an61, hogy a

hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s a telepiil6sen folyamatosan biaosiwa legyen.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s felt6teleiben, rendj6ben bek6vetkezett

v6ltoz6sokr6l av6ltoz6s bek6vetkezte el6tt 15 nappal a k6zszolg6ltat6 legal6bb a honlapjan, 6s

hirdetm6ny form 6jirll. at tij6ko dat6st nyujt.

(3) A hullad6kgazd6lkodasi kdzszolgaltatrls tekintet6ben a K6zszolg6ltat6 6s az

ingatlanhaszn6l6 koziitti szerz6d1ses jogviszony akozszolgiltatfls rendelkez6sre 6lLisanak, 6s

az ingatlan haszn6latanak t6nye hozza l6tre.

7. $ (1) A telepiilesi hullad6kok kdzul ah ztutasi hullad6knak, 6s hdztartisi hullad6khoz

t asonio truuaett ak min<isiil6 hullad6kb6l a vegyes hullad6k /tov6bbiakban vegyes hullad6k/

sz6llitasa k6thetente egy alkalommal, 15 nappal el6re meghirdetett napon tdrtenik.

(2) A vegyes hullad6k elszallitasa a hulladek tiim6rit6s6re alkalmas jrirmiivel t6rt6nik.

(3) A vegyes hullad6k elsz6llit6sra akkor keriil, ha az ingatlanhasznril6 a hullad6kot a saj6t

iuiajdon6ban l6v<i, vagy a kiizszolgdltat6t6l b6relt 6s a k6zszolg6ltat6 szillit6eszk6zehez

rendszeresitett gyiij t6ed6nybe helyezi el.

(4) Az alkalmazhat6 gyiij t6ed6nyek

a) 1 10 literes hullad6k gyiijt6ed6nyzet,

b) 80 literes hullad6k gyfi.ijt<ied6nyzet,

c) 60 literes hullad6k gytijt<ied6nyzet,

d) a kdzszolgriltat6 6ltal biztositott, a szolg6ltat6 6ltal egyedi jel6l6ssel ell6tott hullad6kgytijto

zsitk.



(5) Az a vegyes hullad6k keriil elsz6llit6sra, melyet az ingatlanhaszn ii6 az lltala haszn6lt
ingatlan el6 a (4) bekezd6sben megiel6lt gytijt<ied6nyben a szrillit6s napjrin reggel 6 6rdig
kihelyez6sre keriil.

8. $ (1) A telepiil6si hullad6kok kdziil az elkiildnitetten gytijtdtt hullad6k sz6llitdsa k6theti egy
alkalommal tdrt6nik.

(2) Az elkiil6nitetten gyiijtdtt hulladdk elszillitdsa hullad6k fajtajakdnt egy szdllit6jrirmiivel
t6rt6nik.

(3) Az elkiildnitetten gyiijtdft hullad6k elsz6llit6sra akkor keriil, ha az ingatlanhaszn6l6 a
hullad6kot a k6zszolgdltat6 6ltal rendelkez6sre bocs6tott gyiijt6eddnybe helyeli el.

9. $ (1) A telepiilesi hullad6kok k6ziil a lomhulladdk szdllitrisa 6vente egy alkalommal t6rt6nik.
A lomelszdllit6s id6pontj6t a klzsznlgiitat6 t616koztar6ja, hirdetm6nyJari rozza meg.

(2) A lomhullad6k elszdllit6sa olyan sz6llit6j6rmiivel t6rt6nik, mely alkalmas a nagydarabos
hullad6k biaonsdgos szrillitrisdra.

(3) Az a lomhullad6k keriil elszillitrisr4 melyet az ingatlanhaszndl6 az iltalahaszn1lt ingatlan
el6 a szdllitds 6rdek6ben a k6zteriiletre kihelyez.

(4) A lomhullad6kk6nt sem keriil. elszrillitrisra az 6pit6si 6s bontrisi hulladdk, a gumiabroncs
hulladek' cepj,irmri roncs, veszdlyes hullad6k, vegyes hullad6k, valamint Jkiir6nit"u"n
gyrijthet6 hullad6k.

10. $ (l) Ha a K6zszolg6ltat6-a sz6llitiisi feladat6t a meghatirozott szrlllit6si napon nem tudja
teljesiteni, e t6nyr6l a honlapjrin 6s hirdetm6nyi tton 6rteliti az ingatlanhaszn6l6lat.

(2) Az elmaradt szellit6s eset6n a k6vetkez6 szillitriskor elszdllitrisra keriil az d,sszes
felhalmoz6dott hullad6k.

4.2- K6zszolg6ltat6 jogai 6s k6telezetts6gei

1 1. g A kdzszolgriltat6 k6teless6ge, hogy:

a) a k6zszolgdlati szerz6d6s szerint gondoskodjon a hulladekgazdalkoddsi kdzszolgriltatasi
feladatok elkit6sar6l,

b) a hullad6k gytijt6ed6nyzet tirit6s6nek gondos elv6gzese,

c) ha a szerzfid'sben v6llalta, az ingatlanhaszn6l6 bejelentes6t k6vet6 15 napon beliil biztositsa
az. ingatlanhaszn6l6 riltal ig6nyelt firtartalmri gyrijt6ed6nyeztet, ide 6rtve az iirtartalom valtoziis
miatti ig6nl is,

d) amermyiben a gyiilti5dlnyzet megrong6l6d6sa a nem megfelel6 i.irit6s sonin t6rt6nt,gondoskodjon az ed5ryzet saj6t k6ltseg6n tdrt6n6 megf avitasrirot, tra - n". I"rr"ireg".
cser6lesdr6l,



e) a honlapjan kdzzdtett m6don lehet6s6get adjon a vegyes hullad6k gyfljt6s6re alkalmazhat6
hullad6kgyiijt6 zsrik beszerz6s6re,

f) 6vente a 9. $ (l) bekezd6sben meghatrirozott alkalommal gondoskodjon a lomtalanitrls hrizhoz
men6 megszervez6s6r6l 6s a lom elsz6llitiisiir6l,

g) az elkiildnitett hullad6kgyiijt6si rendszert a 8. g szerint biztositsa,

h\ elvEgezze a telepil6si szilird 6s foly6kony hullad6kokkal kapcsolatos k6zeg6szs6giigyi
k6vetelm6nyekr<il sz6l6 16/2002. (IV. 10.) EiiM. rendelet a. g (3) 6s (4) bekezd6se szerinti
feladatokat, igy:

ha) hullad6kgnijt6 eszk6z6k tisztit6sa, fertritlenit6se, karbantart6sa

hb) a hullad6k begyiijt6se, szillit6s sor6n a kdzteriileten okozott szennyez6s megsziintet6se,

i) k6teles honlapot iizaneltetni, 6s azon a hullad6kgazd6lkoddsi kiizszolg6ltatassal kapcsolatos
valamennyi fontos inform6ci6t elhelyezni,

j) az ingatlanhaszn{lf Altal tett panaszt kivizsgdlja, a javaslatokat megvizsg6lja, 6s arr6l az
6rintettet 6rdernben 30 napon belil t6j6koztassa.

12. $ A k6zszolg6ltat6 joga, hogy:

a) a vegyes hulladdk gyiijt6s6re kieg6szit6 megold6sk6nt alkalmazhat6 hullad6kgytijt6 zs6k6rt

a hullad6k elsz6llit6si 6s kezel6si dij6t is mag6ban foglal6 t6rit6st k6{en,

b) amennyiben a vegyes hullad6kgyiijt6 ed6nybe vesz6lyes hullad6k keriilt elhelyezesre, vagy
a foly6kony hullad6k elhelyez6se miatt a gyfijt6ed6nybe befagy6s, vagy egy6b okokb6l a

hullad6k nern iirithet6, megtagadja a gyiijtodlnyzet kiiirit6s6t, illetve a gy0jtdzs6k elszillit6sat,

c) megtagadja a hullad6k begyujt6s6t azon ingatlanhaszn6l6k eset6ben

ca) akik a hullad6kgazddlkod6si szolg6ltatds sziineteltet6sdt k6rt6k - a sziineteltet6s idej6re,

cb) ha az ingatlanhaszn6l6 nem megfelel6 hullad6kgyiijt6 ed6nybe - a g6pi iirit6sre nem

alkalmas hullad6kgyiijt6 ed6nyzetbe, nem a k6zszolgaltat6 Sltal rendszeresitett hullad6kgyiijt6
zsiikba- helyezte el a hullad6kot,

d) a k6zszolg6ltatdsi szerz6dest a jogszabilyban, valamint a klzsznlgiiati szerzSd6sben

meghatrlrozott m6don felmondj a.

4.3. Az ingattan haszn6l6 jogai kiitelezetts6gei

13. Az ingatlanhasznel6 kdteless6ge, hogy:

a) amennyiben be6pitett ingatlan haszn6l6ja, a hullad6kgazd6lkodisi k6zszolg6ltat6st ig6nybe

vegye (nem mentesit a hullad6kgazd6lkodasi szolg6ltatas ig6nybev6teli kdtelezetts6g al6l az,

ha az ingatlanhas znhl6 a szolgltattist nern, vagy csak r6szben kivrinja igarybe venni),



b) amennyiben ingatlanhasznril6 v61t6s t6rt6nik, vagy rij ingatlan eset6ben ingatlanhasznrilat
kezd6dik, a v6ltozast k6vet6 8 napon ir6sban bejelentse a K6zszolgriltat6nak,

c) az ingatlanon kepz6d6 h6ztart6si, 6s h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6kot a
Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6ger<ll 6s a hullad6kgazd6lkod6si
k6zszolg6ltatas v6gz6s6nek felt6teleir6l sz6l6 38512O14. (XII. 3t.) Korm. rendelet 4. g-a

figyelembe v6tel6vel

ca) gyiijtse a hullad6kot,

cb) a gytijt6ed6nyt az ingatlanri.n, vagy k6zteriilet-hasznii,lati enged6ly birtok6ban k6zteriileten
tarolja,

cc) a gyfijt6ed6nyt iirit6s c6lj6b6l szillit6si napokon a kdzteriiletre kihelyezze igy, hogy az a
kitzteriileten a begyiijtest v6gzo glpjirmtivel megkdzelithet6 6s iirit6sre alkalmas helyen
legyen, ugyanakkor a kdzlekeddst ne akadrilyozza,

dd) a hullad6k gyujt6s6vel, - illetve saj6t szrillitrlssal - kapcsolatos biztons6gi k6vetelm6nyeket
betartsa, a kdmyezetet ne vesz6lyeztesse, szenlyezze, kilrositsa, megakad,\lyozza a hullad6k
kisz6r6das6t,

e) a telepiil6si szilird 6s foly6kony hullad6kokkal kapcsolatos k6zeg6szs6giigyi
krivetelm6nyekr6l szolo 16/2O02 (lV. I 0.) EiiM rendelet 4. $ ( 1 ), (\, () bekezdese, valamint
5. $ (1) bekezd6s6ben meghatirozott el6ir6sokat betartsa, ennek figyelembe v6tel6vel:

ea) zArhati ed6nyzetben gyiijtse a hullad6kot,

eb) a gytijt6ed6nyzet rendszeres tisztit6s6r6l 6s fert6tlenit6s6r6l gondoskodjon,

ec) a hullad6kgyiijt6s sor6n t6rt6n6 szennyez6s eset6n a teriilet megtisztitris6r6l 6s
fert6tlenit6s6r6l €vente 2 alkalommal gondoskodjon,

f) a vegyes hullad6k grijt6ed6nyzet rirtartalm6t meghalad6 vegyes hullad6kot a vegyes
hullad6kot gyfjt6zsriLkban gyiijtse, 6s a hullad6kgyiijt6 zsrik6rt a s zolgitltati 6ltal meghat6rozott
dijat megfizesse, elsz6llitris c6lj6b61 a gytijt6zsekot bek6tve h elyezzeLj a kdzteriilete,

g) gondoskodjon arr6l, hogy a vegyes hullad6kgyiijt6 edenybe csak a vegyes hullad6k keriiljdn
elhelyez6sre, 6s a hullad6k szil6rd halmazdllapotu legyen, az iirit6st v6gz6k eg6szs6g6t, testi
6ps6g6t ne vesz6lyeztesse, a g6pi iirit6st ne akadllyozza 6s a berendez6sben k6rt ne okozzon,

h) a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6s dij6t megfizesse,

i) hogy gondoskodjon arr6l, hogy a saj6t tulajdonriban l6v6 hullad6k wtijtoedlrryzet alkalmas
legyen a rendeltetesszerii haszn6latra 6s a K6zszolgriltat6 sz6llit6 jrirmiiv6vel tdrt6n6 iirit6sre.

14. $ Az ingatlanhaszn6l6 joga, hogy:

a) amennyiben be6pitett ingatlan hasznril6ja, a hullad6kgazdilkodrisi k6zszolgriltat6st ig6nybe
vegye,



b) a vegyes hullad6k gyt4t6ed&yzet iirtartalm6t alkalmilag meghalad6 vegyes hullad6kot
hullad6k glrfijt6zsakban a gytjt6eddnyzettel egyiitt elsz6llitdsra a k6 eriletre klhelyezze,

c) az ingatlanon k6pz6d6 h6ztartrisi, 6s h6ztart6si hulladdkhoz hasonl6 hullad6kot a
K6zszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6g&61 6s a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6s v6gz6s6nek felt6teleir6l sz6l,6 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. g-a
alapjan a gytijt<ied6nyt - k6zteriilet-haszn6lati enged6ly n6lkiil - a sz6llitds napj6t megel6z6
18.00 6r6t61 a sz6llitds napjrinak 20.00 6ni,j6ig iirit6s celj6b6l a kdzteriileten trirolja,

d) 6ljen a k6zszolg6ltat6 8. $ (4) bekezd6s6ben meghatrirozott hullad6k fajt6k elki.il6nitett
gyujtdsi, 6s elsz6llit6si lehet<is6g6vel,

e) az iirit6sre kihelyezett hullad6k gyrijt<ied6nyzetb6l a hullad6kot, illetve a hullad6k gyujt6 zsdk
a sz6llit6sra megiel6lt napokon az irrgatlarra el6l elszdllitisra keriilj6n,

f) amennyiben a gyijjtbederryzet megrongil6d6sa a kdzszolg6ltat6 6ltal v6gzett nern megfelel6
iirit6s sor6n tort6nt k6rje az d5nyzet - 15 napon beliili - K6zszolgdltat6 k6lts6g6n t6rt6n6
megjavitris6t, ha az nem lehets6ges cser6j6t,

g) k6rje a hullad6kgazd6lkoddsi k6zszolg6ltat6s id6leges sziineteltet6s6t,

h) panasszal 6ljen, javaslatot tegyen a kdzszolgiitatl fel6, ha a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolgdltatassal nem el6gedett.

4.4. Az elkiiliinitett hullad6k ryiijt6se

15. $ Az ingatlanhasznAl6 k6teles a telepiil6si hullad6k meghatflrozatt Nryagfajta vagy
hullad6ktipus elkiil6nitett glnijt6s6re.

16. $ (1) Az ingatlanhaszn6l6 az 6ltala 6nk6nt elkiildnitetten gyiijt6tt hullad6kot meghat6rozott
anyagfajta vagy hullad6ktipus szerint elkiil6nitve elsz6llithatja, 6s a glnijt6ed6nyben
elhelyezheti.

17. $ K6zszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkodisi k6zszolg6ltat6s keret6ben a 8. g (l)
bekezd6sben meghatarozott hullad6k fajtrik tekintetiben - az e rendeletben, illetve a
k6zszolg6ltatdsi szerz<id6sben 16 gzitettek szerint - gondoskodik az ingatlanhaszn6l6 6ltal
6nk6nt, elkiildnitetten gyiijt6tt hullad6kok elsz6llitas6r6l

4.5. A hullad6kgazddlkodrlsi kiizszolgilati szerz6d6s tartalmi elemei

1 8. $ ( I ) A hullad6kgazd6lkodrlsi k6zszolg6ltat6si szerz6d6s megk6t6sekor figyelembe kell
venni a Hullad6k Tv. 34. $ (5) bekezd6s6ben, valamint a k6zszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l 6s a
hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si szerz6d6sr6l sz6l6 317/2013. (V[I. 28.) Korm.
rendelet 4. $-ban meghat6rozott tartalmi kdvetelm6nyeket.

(2) A kiSzszolgiltat6si szerz5d6s (1) bekezd6s szerinti tartalm6t az e rendeletben rdgzitettek
szerint kell meghat6rozni.



(3) A kdzszolgiltatdsi szerz6d6sben r6gziteni kell, hogy a Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezel o 2rt. r€sz5re a kdzszolgfiltatisi szerz6d6sben rdgzitett feladatok
ell6tAs66rt szolg6ltatrisi dijat az ingatlanhaszn|l6 fizeti.

5. A hullad6kgazd6lkod6si kSzfeladat ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei

19. $ (l) A hullad6kgazd6lkodrlsi kdzfeladat keret6ben biztositott k6zszolgriltatrison beliil:

a) a vegyes hullad6k sz6llit6si szolg6ltat6s ig6nybe v6tele folyamatosan k6telez6,

b) az a) pontba nern tartoz6 szdllitrisi szolg6ltatds, 6s hullad6k elhelyez6si lehet6seg
ig6nybev6tele nem k6telez6.

(2) Az egyes hullad6kgazd6lkodrisi szolg6ltat6sokat e rendeletben, valamint a k6zszolgiilati
szerz6d6sben meghat6rozoft m6don lehet ig6nybe venni.

(3) A kdzszolgeltat6 a k6zszolg6ltat6s felt6teleiben bek6vetkezett vAltoz{sok6l az
ingatlantulajdonost - a v6ltoz6st bekdvetkezte el6tt legal6bb 15 nappal - legal6bb a honlapjrin
t6rl6nb k6zz6t6tellel, illetve a teleptil6sen kihelyezett hirdetm6ny rltj6n k6teles t6j6koztatni.

6. Az ingatlanhaszndl6t terhel6 dijfizet6si kdtelezetts6g, megfizet6s6nek rendje,
az esetleges kedvezm6nyek

20. $ (1) A hullad6kgazdilkod6si k6zszolg6ltatdsi dij a hullad6kgazdSlkodrisi k6zszolg6ltatisi
szerz6d6sben egyt6nyez6s dijkent kertl meg6llapit6sra. A dij meg6llapit6sakor a vonatkoz6
jogszab6lyok szerint kell elj6mi.

(2) Az 6nkorm inyzat a hulladdkgazd6lkodSsi kdzszolgriltatrisi dijb6l dijkedvezm6nyt nem
biztosit.

21. $ (1) Dij megfizet6si kdtelezetts6g tekintet6ben a telepiil6si hullad6kkezel6si
k6zszolg6ltat6si dij meg6llapit6srinak r6szletes szakmai szab6lyair6l sz6l6 6412008. (III. 28.)
Korm. rendelet 6. g (2) bekezd6s6t kell alkalmazni.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si dijat a Nemzeti
Hullad6kgazdilkod6si Koordin6l6 6s Vagyonkez elo Zrt. 6ltal ki6llitott szimla alapjrin fizeti
meg. A dij megfizet6s6nek m6dj6t, hat6ridej 6t a szirnla tartalmaz"a.

22. $ (l) A kdzszolgilltatis keret6ben keletkez6 kintl6v6s6geket a Koordin6l6 szerv kezeli.

(2) A dijh6tral6kok behajtdsri,ra a Hullad6k Tv. 52. g-ban meghat6rozottak szerint keriil sor.

7. A kSzteriilet tisztrin tartisa

23. $ (1) Az ingatlan haszn6l6 k6teles a kdztisztasdggal 6s a telepiil6si szil6rd hullad6kkal
6sszefiigg6 tev6kenys6gr<il szbl6 l/1986. (II. 21.) 6VM-EiiM egyiittes rendelet 6. g-6ban
foglalt elSirdsokat betartani.

(2) A kdzteriilet tisztAn tart6s6val kapcsolatos tov6bbi, helyi r6szlet szabilyokat helyi rendelet
t1ttalm ?zA.



8. Zrlrri rendelkez6sek

24. $ (l) E rendelet 2016. 6v jrilius h6 1 napj6n l6p hat6lyba.

(2) E rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejiileg hatrilyrit veszti a telepiil6si szilird hullad6k
kezel6sdvel kapcsolatos kdzszolg6ltatisr6l s2616 11/2011. (XII.30.) 6nkormi{nyzati rendelet,
valamint az azt m6dosit6 712012.(lV .12.) sziimri 6nkorm6nyzati rendelet.

Kelt: Dr6vacsepely, 2016. jrinius 27.

Ilosfai P6tem6 dr. Hawani Edit B6nis Gyulln6

polg6rmester

Zirad6k:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Drrlvacsepely, 2016. jinius 30.

Ilosfai P6tern6 dr. Hatvani Edit

lewzo


