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Egyhizaskozir Kdzs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
4 n013.(V .20.) ren delete

a hullad6kgazdilkoddsi kdzszolg6ltatrisr6l

Egyhdzaskozilr Ktizs6g Onkorminyzatinak K€pvisel6-testiilete Magyarorszdg Alaptrirvlnye 32.
Cikk (2) bekezdds6ben 6s a hulladdkr6l sz6l6 (tov6bbiakban: Ht.) 2012. dvi CLXXXV. t<irv6ny 35.
$-ban kapott felhatalmazris alapjrin a k<ivetkez6ket rendeli el.

I. fejezet

Altalinos rendelkez6sek

l.$
(l) A rendelet hatilya Egyhrizaskozrir krizsdg kozigazgatisi teriiletdn a hulladdkgazd6lkodrisi

kdzszolgiltatdsba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6lOira (a
tovrlbbiakban egyiitt: ingatlantulajdonos) terjed ki. A hullad6kgazd6lkodAsi krizszolg6ltatrisba
a telepiilds teljes kdzigazgatdsi teriilete be van vonva.

(2) A kdzszolgiltatris az ingatlanon risszegyiijttitt telepiil6si hulladdk (a tov6bbiakban: TH)
rendszeres elszill(trisdra, akozszolgriltatris keretdben dsszegyrijtritt teleptil6si szikird hulladdk
irtalmatlanftAseL hasznositds6t szolg6l6 l6tesitm€ny mfiktidtltgsdre, valamint a begytijt6tt
hulladdk rirtalmatlanitfsra 6s/vagy hasznosit6sra tdrtdn6 dtadrisrira terjed ki.

(3) Az tinkorminyzat a hulladdkgazdilkod6si krizszolgriltat6s ell6trisrit a ,,D61 - Kom" D6l-
dunrintrili Kommundlis Szolg6ltat6 Korldtolt Felel6ss6gii Trirsasdggul (7632 p€cs, Sikl6si tt
52.), mint kdzszolg6ltat6val kdtdtt hulladdkgazddlkoJrisi ktizszJ[iltat6si szerzbdest 6tjrln
biztositja.

(4) A ktizszolgiltat6 a hulladdkgazdrilkodrisi tev6kenysdget - a szolg6ltaris6rt val6 teljes
felel6ss6g6nek fenntartisa mel lett - alv:il lalkoz6val is v6geztetheti.

2.$
(l) A rendszeres hullad6kszdllitrisba bevont ter0leten a termdszetes szemdly ingatlantulajdonos

k<iteles a kOzszolgiltatdst ig6nybe venni.

(2) A gazd6lkod6 szewezet ingatlantulajdonos ahitnarrdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t
kdpez6 elkiilcinftetten gytijttitt hulladdk kezel6sdr6l a Ht. 31. $ (l) bekezd6s6ben foglaltak
szerint gondoskodik.

3.$
(l) Az ingatlantulajdonos, amennyiben kdzrtertileten k<izteriilet-hasmdlati hozz6jed6s alapjrin

olyan iirusft6, szolgriltat6 vagy egydb tevdkenysdget folytat, vagy kfvrin folytatni, u..iy uktitelezti helyi ktizszolgdltatris hatrilya ala tar6;6 TH keletkeigsevet jar, kdteie s azt a
Szolgiltat6nak bejelenteni, 6s a krizteriileten v6gzend6 tevdkenysdg id6tartamrira a TH
kezelds6re szerz6d6st kotni.



II. fejezet

A hullad6kgazdilkodisi kdzszolgiltatissal iisszefilggd szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6
rendelkez6sek

4.$
(l) A rendelet alapjrin a hullad6kgazdrilkodrisi krizszolg{ltatris ig6nybev6tel6re koteles

ingatlantulajdonosokr6l a Szolg6ltat6 nyilvrintartiist vezet az azonositiisrihoz sziiksdges adatok
felttintet6sdvel.

(2) Az ingatlantulajdonos a k<izszolg6ltat6si szerz6d6s megkrit6s6hez sziiksdges, a Ht. 38. $ (3)
bekezd€sdben meghatrirozott szemdlyes adatait 6s - amennyiben az nemazonos a szolgriltat6s
igdnybevdteldnek helydvel - a szimlinisi cimet kdteles a Szolgriltat6 felhiv6srira, valamint a

szemdlyes adatainak viltozisit k6vettien l5 napon beltil bejelenteni.

(3) A kdzszolgii.ltatisi szerzod6s megkritdsdhez a gazdrilkod6 szewezet a kdzszolgriltatist ig6nybe
vev6 nev6t, ad6sziim6t, cdgbir6s6gi bejegyzls szitmht, a krizszolgriltat6s igdnybev6tel6nek
helydt valamint a sziml|zisi 6s postdzrisi cimet kdteles a Szolgdltat6 rendelkezdsdre
bocsitani.

(4) A Szolgriltat6 a szem6lyes adat kezeldse sorin krjteles az informdci6s <inrendelkezdsi jogr6l 6s

az informfci6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. tdrvdny rendelkezdseinek megfelel6en
eljdrni.

(5) A (4) bekezdds alkalmazrisiban a Szolgriltat6 ktiteles
a) megteremteni az adatkezelds szemdlyi 6s trirgyi feltdteleit,
b) gondoskodni az adatok biztons6grir6l,
c) meghatrirozni azokat az eljrir6si szabiilyokat, amelyek az adat- ds titokvddelmi szabiilyok
6rv6nyre j uttat6s6.hoz sziiks€gesek.

s.$

(l) Az adatkezelds cdlja a k6zszolgrirltatrissal Osszefi.igg6en az ingatlantulajdonos szemdlydnek

megdllapftisilhoz, a kdzszolgdltatdsi dij behajtris6troz sztiksdges 6s arra alkalmas adatbizis
ldtrehozrisa ds mtikddtetdse.

(2) A Szolgri.,ltat6 az ingatlantulajdonos szemdlyes adatait - az adatok triroldsa kivetel6vel - a

szerz6ddses viszony ldtrejdttdt6l annak megszfindsdig, dijhAtral6k esetdn a tartozis
fenndll6sdig kezelheti. A jogviszony megsztinds6t kdvet6en a Szolg6ltat6 a kezelt adatokat

kOteles megsemmisfteni.

(3) A Szolg6ltat6 a feladatifurak ellitrisa €rdekdben nyilvintartott adatokat - a behajt6sra jogosult

ad6hat6srigon kiviil - harmadik fdlnek nem adhatjaki.

III. fejezet

A kdzszolg{ltatrlsi szerz6d6s

6.$

(1) A kdtelez6 ktizszolgiltatiisra vonatkoz6 kdzszolgiLltatiisi szerz6d6s l6trejtin:

a) a kozszolgriltatris els6 igdnybevdteldvel, 6s a Szolgiltat6 a k6zszolgiltatris ell6tas6.ra

vonatkoz6 rendelkez6sre ri'lkisi k6szs6gdnek bizonyitrisival, vagy
b) a kdzszolgiltatris ig6nybev€teldre irrinyul6 szerz6dds irrisba foglal6s6val.

(2) A k<izszolgiltat6si szerz6d6s tartalmi elemei:

a) a felek megnevezdse 6s



aa) termdszetes szemdly esetdben a k0zszolg6ltatrist igdnybe vev6 4. $ (2) bekezdds6ben
meghatdrozott azonosit6 adatai, (amennyiben a kdzszolgrlltatdst ig6nybe vev6 nem
tulajdonosa az ingatlannak, tgy az ingatlantulajdonos megnevezdse ds azonosit6 adatai
is),

ab) a gazdirlkod6 szervezetek eset6ben a kdzszolg6ltatrist ig6nybe vev6 4. g (3) bekezd6s6ben
meghatArozott azonosit6 adatai.
a szerz6d6s tirgya,
a kdzszolg6ltatds megkezddsdnek id6pontja, a szerz6dis id6beli hatiilya,
a klzszolgiltat6s dij a,
a kdzszolgriltatdsi dij megdllapitfsenak, szimlinisnak 6s megfizetds6nek m6dja,
a kcizszol gdltatris telj esf t6s6nek fel t6tele,
egy6b, aszerz6do felek 6ltal ldnyegesnek tartott feltdtelek.

b)
c)
d)
e)

0
s)

IV. fejezet

A kiizszolgdltatds elldtrisrf,nak rendje 6s m6dja

7.$
(l) A Szolg6ltat6 a TH begytijt6s6r6l heti egy alkalommal kd,teles gondoskodni.(2) Az ingatlantulajdonos a kdzszorgiltatrist kriteles ig6nybe venni.(3) A TH begytijt6sdnek, elszdllit6srinak a rendelet t. szamri fiiggelekdben meghat6rozott rendj6t

(gyakorisdg, twonal €s id6pont) az tinkormiinyzat aSzolgdltat6val egyeztetett m6don rillapftja
meg.

(4) A hulladikkezel6si helyi kdzszolgdltatris feltdteleiben, rendjdben bekdvetk ezett vhltozrisokr6l
a Szolgdltat6 az ingatlantulajdonost - a v6ltoz:is bekrivetkeite el6tt 15 nappal - frr{sban, vagy
hirdetmdny ttj 6n kdteles t6j dkoztatni.

8.$
(2) A kdzszolg6ltatds soriin kizirllagaz alilbbiszabvrinyos tirtartalmri trirol6k hasznrilhat6k:a) T0literes szabvrlnyos tiirol6,

b) 80literes szabviinyos trirol6,
c) 110 literes szabvrinyos tiirol6,
d) 120 literes szabviinyos t6rol6,
e) Egyedi jel6l6ssel jekilt kdztisztasdgi zs6k (tovribbiakban: zsrik).

(3) a) A (2) bekezd6s. a). 6s b) pond6ban meghatdrozott gyiijt6ed6ny hasznrilata csak Megyszemdlyes hdetartrisok rdszdre engeddlyezhet6-.
b) Az a) pontban meghatrirozott esetben Szolg6ltat6 rdszdre az ig6nyl6 k6teles nyilatkozni aszolgdltatrls igdnybevdtel6nek helye szeri.nti kligazgatasi cimen bejelentett szem6lyek szrimrir6lvagy az ingatlan funkci6jir6l ds hasznrilatenak;idjar6l. A 70 6; 80 literes gyujt6ed6nynekmegfeleld ktizszolgiiltatrisi dij meg6llapftrisrira a nyilatkozat beadris6t k6vet6 h6nap els6 napj6t6lkezd6d6en keriilhet sor.
c) A kdzszolgiil,tatds igdnybevevtiie k<iteles u egy hriztartrisban il6 szem6lyek szim'banbekdvetkezett viltozrlst avilltozisblktivetkez6sdt6l rr,Litott l5 napon beltil Szolg6ltat6 r6szdrebejelenteni.
d) Amennyiben a Szolg6ltat6 meg6llapitja, hogy az ingatlantulajdonos M egy h:iztart6sban 616szemdlyek sziima tekintetdben tett nyitatkozatu val6ilan, igdnyt tarthat a val6tlan tartalmrinyilatkozat benyujtrisrinak id6pondriig visszamen6leg 1 db 120 liier iirtartalmf gyrijt6ed6ny hetiegyszeri iirft6si gyakorisrig figyelembev6tel6vel meg?hpithat6 szem6tszallftrisi d(j ds a 70 vagy



80 liter tirtartalmt gytijt6eddny ut6n megfizetett szemdtsz:illit6si dij kiilOnbdzetdnek egytisszegri
megfizetds€re.

(4) A gyiijt6ed6ny mellett kiegdszit6 megold{skdnt a szolgAltat6t6l az elszillitris 6s hulladdkkezelds
teljes dij6t is tartalmaz6 rlron megvdsrirolhat6, egyedi jeltildssel jekilt kriztisztas6gi zsilk
alkalmazhat6, amennyiben
a) az ingatlanon keletkezd hullad6k mennyis6ge alkalmilag meghaladja a gyrljt6eddny

tirtartalm6t,
b) a szabvrinyos gytijt6eddnybe nem fer bele, deh6ztut6si hullad6knak min6stil, vagy
c) a tdbblethulladdk iital az eddny tflsulyos lenne.

(5) Az ingatlantulajdonos k6teles iriisban, hdrom nappal koribban bejelenteni a Szolgiltat6nak, ha
ingatlanrin az addig szokiisos hulladdkmennyis6get jelent6sen meghalad6 mennyisdgti TH
keletkezise vrirhat6. A bejelentds alapjrin a Szolgiltat6 kdteles az ingatlantulajdonos 6ltal
megjeldlt id6pontra vagy id6tartamra a hulladdk adott mennyis6gdnek megfelel6 gytijt6s6hez,

illetve elszrill(trisfhoz alkalmas nagyobb tirtartalmt, vagy tov6bbi gyfijt6ed6nyt, illetve a
hulladdk gytijt6s6re alkalmas mtianyagzsrikot az ingatlantulajdonos rendelkez6s6re bocs6tani, 6s

a tdbbletszolgriltat6st a megfelel6 tdrftdsi d(j megfizetdse ellen6ben teljesiteni.

(6) A kihelyezett gyrijt6ed€nyb6l ds zsrikb6l guber6lni tilos.

e.$

(1) A nagydarabos hulladdk szervezett gytijtds6r6l 6s elszrillitris6r6l (lomtalanitris) 6vente legal6bb

egy alkalommal a Szolgiltat6 M Altala meghirdetett lomtalanitisi id6szak alatt

t6rftdsmentesen gondoskodik.

(2) A lomtalanitrtu id6pontjdr6l a SzolgAltat6 minimum egy h6ttel koribban drtesiti a lakossigot.

(3) A lomtalanitAs sor6n a SzolgAltat6 kizfu6lag a Ht. szerint nem veszdlyes nagydarabos

hulladdkot sz6llftj a el.

V. fejezet

A kdzszolgriltatris sziineteltet6se

10. $

(1) Az ingatlantulajdonos a kdzszolgriltatAs sziineteltetdsdt k6rheti irri'sban vagy szem6lyes

bejelenl6s keretiben, amennyiben ingatlan6t 30 napot meghalad6 id6tartamban nem hasznrilja.

A sziineteltetds idtitartamrira az ingatlantulajdonos - a kirelem vagy bejelentdst ktivet6

id6pontt6l kezd6d6en - mentestil a dijfizetdsi kdtelezettseg a161.

(2) A sziineteltet6st csak a kdrelem benyujtfsdt, vagy a szemdlyes bejelentes megtdteldt kdvet6

id6pontt6l lehet k6mi.

(3) Amennyiben a Szolgiltat6 megri.llapitja hogy az ingatlantulajdonos kdzszolgrl'ltatris

sziineteltetdsdre vonatkoz6 nyiiatkoiata val6tlan, ig6nyt tarthat a kozszolgriltatris

sziineteltetdsdre vonatkoz6 nyilatkozat benytjtisdnak id6pontjriig visszamen6leg I db 110

liter tirtartalmri gyrijt6eddny heti egyszlri iiritdsi gyakorisAg figyelembev6tel6vel

megdllapithat6 szemdtszri'llitrisi dijdnak egytisszegti megfizetdsdre.



(l)

VI. fejezet

Az iidiil6ingatlanokra 6s az iddlegesen haszndlt
ingatlanokra vonatkoz6 sajitos szabilyok

11.$

Az ingatlan-nyilv6ntart6sban iidul6k6nt bejegyzett ingatlanok tulajdonosai, tovdbbd az id6legesen
haszndlt ingatlanok tulajdonosai a kdzszolg6ltat6s sziileteltetds6t a 10. $ rendelkezdsei szerint
kdrhetik.

VII. fejezet

Az ingatlantulajdonosok, illetve a kdzszolgiltat6 jogai 6s kdtelezetts6gei

12.$

Az ingatlantulajdonos az 6rintett ingatlan teriiletdn kipz6d6 TH-ot g$jti, ds azt a Ht-ben,
illetve jelen rendeletben szabrilyozott m6don a kdzszolg6ltat6nak rendizeres id6kriz6nk6nt
6tadja.

A hullad6k gytijt6sdre szolgil6 gytijt6eddnyt, illetve annak p6ltds6t az ingatlannrlajdonos
kdteles biztositani.
Az ingatlantulajdonos kdteles a TH-t a szillftrisi napokon elszillftris c6lj6b6l a k6zszolgeltat6
rendelkez6sdre bocsdtani.
A gytijt6eddny a szdllitrist megel6z6-nap 18@ 6rit6l, a szrillitds napjdn legkds6bb 6e 6reig
helyezhetd ki, ds a szSllitris napjrin 18ru 6r6ig tarthat6 kdztertileten.
A 8. $ (4) bekezddsdnek megfelel6 zs6k csak bekdtve helyezhet6 ki a kozteriiletre.

13.$

A Szolgiltat6 a rendelet hatdlya al| tartozl ingatlanon keletkezett hullad€kot a jelen rendeletben irt
szabdlyok szerint kdteles rendszeresen elszrillitani, vagy annak {rtalmatlanitisrir6l m6s, a szakmai
krirnyezetvddelmi szabilyokat megtart6 m6don gondoskodni.

14.$

(l) Az ingatlantulajdonos a gytijt6ed6nyben az ingatlanon szok6sosan keletkez6 hulladdkot
t6mcirit6s ndlkiil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zinhat6 legyen, valamint az a
hulladdkszeilittls soriin a krizszolg6ltat6 alkalmazottainak egdszs6gdt, testi ips€gdt ne
veszdlyeztesse, a gdpi iiritdst ne akadilyozza, aatrit6 berendez6st ne k6rositsa.

(2) A gytijt6eddnybe tilos m6rgezi3, veszdlyes, robban6 vagy olyan hullad6kot rakni, amely a
kiiiritdssel foglalkoz6 dolgoz6k egdszsdgdt, testi 6psdg6t vagy €letdt veszdlyezteti, vagy
begyrijt6se sor6n a g6pkocsi mriszaki berendezdsdben rong6l6dist iddzhet .16,
rirtalmatlanitrlsa/hasznosftisa sor6n vesz€lyezteti a krirnyezetet, vagy az
rirtalmatlanit6/hasznosit6 telep mtiszaki berendezdseit.

(3) Ha a kdzszolgdltat6 alkalmazottai megillapftjrik, hogy a trirol6ed6nyben az (2) bekezddsben
megjeltilt anyagot, tArgyat helyeztek el vagy az tultdltittt, a kiiiritdst jogosultak megtagadni. A
kitiritds megtagadris6r6l a Szolgriltat6 az ok felttintetds6vel 6rtesiti az ingatlantulajdonost. Az
emiatt el nem szillitott hulladdk elsz6llit6s616l az ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni.

(4) A Szolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszillitdsrit abban az esetben is, ha az
ingatlantulaj donos kdrelm6re a szerz6dds sziinetel.

(5) Ha a gytijt6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely az ed6nyben 6sszet0m6riid6tt,
vagy befagyott, vagy a benne l6v6 hullad6kot tgy risszeprdseltdk, hogy az elhelyezett
hulladik Osszstilya meghaladja a terhelhet6sdgdt 6s emiatt a gytijt6edlnyt az eldirt m6don

(2)

(3)

(4)

(s)



kiiiriteni nem lehet, az ingatlantulajdonos kdteles a visszamaradt hulladdkot, illetve a ki nem
iirithet6 gyiij t6eddnyt szab6lyszertien kiiiriteni, haszndlhat6vi tenni.

(6) A gytijt6eddny folyamatos tisztiintartiisa az ingatlan tulajdonos6nak a feladata. A gyiijt6ed6nyt
sztiksdg szerint, de legaldbb 6vente kdt alkdommal ki kell tisztitani 6s fert6tleniteni.

(7) Az iiritdsi mtivelet soriin kisz6r6dott hulladdkot - a kiildnds esetekben haszndlt zsiikos
sz{llitds soriin a megrong6l6dott zsAkok miatti szdthullAs, kihullds esetdt kivdve - a kitirft6st
vigz6 szemdlyzet a begyrijtdsi folyamat megszakitdsdval, k6sedelem n€lktil, maraddktalanul
kdteles feltakaritani.

(8) A kihelyezett gytijt6ed6ny nem akad6lyozhatja aj6rmti ds gyalogos forgalmat ds elhelyezdse
egy6bk6nt sem jirhat baleset vagy krirokoziis veszdly6nek el6id6z6s6vel.

(9) Tilos a gyijt6ediny kdrnydkdt, megkdzelit6si riwonalAt trirgyak elhelyezds6vel vagy parkol6
gdpjdrmrivel oly m6don elzinni, amely a gytijt6ed6nynek a gyakorlatban kialakult m6don
td rtdn6 tiritds dt akadiiy ozza.

VIII. fejezet

A kiizszolgriltatis dija

ls.$
(1) Az ingatlantulajdonosok a kdzszolg6ltatAs6rt a Szolg6ltat6 6ltal ut6lag, negyeddvente

megkiild6tt sziimla alapjin dijat kdtelesek fizetni.

(2) A Szolgriltat6t megillet6 kdzszolgri.ltatisi dij egyt6nyez6s.

(3) A hullad6kgazdrilkodisi kdzszolgriltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmti-szabdlyozrlsi
Hivatal javaslatinak figyelembevdtelivel a miniszter rendeletben :illapitja meg.

(4) A k<izszolgiltatdsdrt fizetend6 dij 6sszeg6r6l a Szolgriltat6 az ingatlantulajdonost a

kiizszolg6ltatris igdnybev€teldr6l sz6l6 szerz6dds megk<itdsekor, aa ktivet6en pedig a dij
vriltozrisa eset6n legkis6bb a viiltozis hatrilyba l6p6se el6tt l5 nappal irrisban 6rtes(ti.

16.$

(l) A kdzszolgiltatris dijit tartalmaz6 szfimla adataival, illewe dsszegszenisdgdvel kapcsolatban
az ingatlantulajdonos a Szolgdltat6n6l kifogist emelhet, melynek a szitmla kiegyenlitdsdvel
kapcsolatban halasa6 hat6lya nincs.

(2) Az irisban tett kifog6sra, a SzolgAltat6 30 napon beltil frrisban kdteles vrilaszolni. Ha a
Szolg6ltat6 a trilsz6mlisAssal egyet6rt, a tulszrimlizott <isszeget 15 napon beltil ktiteles
visszafizetni.

(3) Az ingatlantulajdonost terhel6 hullad6kkezeldsi k<izszolgdltatds dijenak h6tral6ka ad6k
m6djrira behajthat6 kdztartozris. A dijhitraldk behajtrisrinak eljardsi rendj6t a Ht. 52 $-a
szabilyozza.

(4) Nem tagadhatja meg a kdzszolgiltatris dijAnak megfizetdsflt az, aki a telepiildsi hulladdkkal
kapcsolatos ktitelezettsdgeit nem teljesiti, feltdve, hogy a Szolg6ltat6 szirmitra a
kdzszolgriltatdst fehj enlj a.

17.$

(1) A k6pvisel6-test0let a hulladdkgazdAlkodrisi kdzszolg6ltatrisi dij megfizetds6hez uL

ingatlantulaj donosoknak trimogat6st nyfjt az al6bbiak szerint:

- a Szolgri'ltat6 a kOzszolgriltatrisi dij teljes dsszegdnek 50/o-6t szimliu;za ki az

ingatlantulajdonosoknak a 14. $ (l) bekezdds szerint.



(l)

(2)

(l)

az ingatlantulajdonos a mindenkor fizetend6 kdzszolgri.ltatrisi dij 6sszeg6nek 50 %-atk6teles a
14. $ (l) bekezdds szerinti szdmla alapjrin megfizetni

a Szolg6ltat6 az ingatlantulajdonosok r6sz6re ki nem szimilLzottdijr6l (ami a teljes dij 50%-a)
teleptil6si szinten tisszesitve, havonta ut6lag egy risszegti szdmldt bocsdt ki az tinkorminyzat
rdszdre

az tinkorminyzat a kdzszolg6ltattisi dij ingatlantulajdonosok 6ltal meg nem fizetett r6sz6t
(50%'e) a krizszolgdltat6nak havonta, az ut6lag kirillitott szrimla ellen6ben megfizeti.

18.$

Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, hasznilati viszonyaiban vdltozris krivetkezik be, tgy az
[j tulajdonos, vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegesen kdteles a vdltozris tEnydt
l5 napon beliil ir6sban bejelenteni a Szolgdltat6nak. A vdltozris bejelent6sdvel egyidej tileg az
tij tulajdonos 6s a Szolgriltat6 kdzritt a kdzszolgdltatiisi szerz6d6s ldtrejtin.

A bejelentdsnek a megtdteldig a kdzszolg6ltatris dijit a kor6bbi ingatlantulajdonos kriteles
megfizetni.

19.$

Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a krizszolgdltatds dijrinak megfizet6s6t, ha a Szolgriltat6
kdzszolgrlltatisi kritelezettsdgdnek nem tesz eleget,

Nem tagadhat6 meg a kcizszolg6ltat6s dijenak megfizet6s e az (l) bekezdds szerint, ha a
Szolgiltat6t a kiizszolgiltatis nytjtisriban az id6j6r6s vagy m6s, a Ptk. szerinti elh6rithatatlan
ok akaddlyozta 6s a Szolgriltat| az akaditly elhriruldsit kcivet6en a lehet6 legrtividebb id6n
beltil p6tolta mulaszt6sdt"

IX. fejezet

Kiizteriileten keletkezd hultad6k griijt6se 6s elszillitise

20. $

(l) A ktizteriileteken keletkez6 h6ztartrisi 6s egy6b szilfud hullad6kr6l az cinkorminyzat a
ktizszol griltatris keretein kiviil, kiikin szerz6dds alapj An gondoskodik.

(2) Az illegdlis hulladdklerak6k felszrimolisrir6l az rinkormiinyzat akrizszolgdltatds keretein kivtil
gondoskodik. A ktizteriiletre illegrilisan kihelyezett hulladdkok osszegyiijtdsdr6l,
elszrillitrlsrlr6l a Szolgdltat6, az tinkorminyzat irdsos jelz6s6re 5 munkanapon beltil k6teles
gondoskodni.

X. fejezet

A hullad6kok szillftisdnak kiildniis szabilvai

21.$

(l) Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanrin keletkez6 telepul6si hullad6krinak elsz6llitisd.r6l,
elhelyezdsdr6l e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, aa csak:

a) z6rt, leponyvlzott kont6neres, vagy leponyv6zott plat6s szillit6 jrirmtivel rendelkez6,
erre jogosult c6g, v6llalkozris ig6nybevdtel6vel, vagy I m3 hulladdkmennyis6gig saj6t
szervezdsben, sz6r6dds mentesen, lekdtdtt zsdkban (nem rendszeresitett ktiztisitasngi
zs6k);

(2)



a ktiaisztasdgi kdzszolg6ltat6t6l t6rt€n6 tdbbletszolgdltat6s megrendeldsdvel (pl.:
alkal mi kontdner rendel6s);

kdzszolg:iltat6 iiltal szervezett lomtalanitris sor6n, saj6t tulajdonri ingatlan eld tdrt6n6
kihelyezdssel gondoskodhat.

XI. fejezet

Hatilyba l6ptet6 rendelkez6sek

22.$

A rendelet a kihirdetds€t ktiyet6 napon l6p hatrilyba.

A rendelet hatalyba l6pds6vel egyidejiileg hatilydt veszti a helyi kdrnyezet vddelmdrdl, a

kOztertiletek 6s ingatlanok rendjdr6l, a telepiilds tisztas6giir6l sz6l6 912004. (XII.29.) rendelet
2. $-a,13.$ - 16. $-a.

Egyhrizasko zir, 2013 . m6jus I 5.
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