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E rzs6b et o nko rm6ny zat K6pviseld-testtilet6n ek 7 I 201 3. (
XII.30.) rendelete

Erzsebet onkormi nyzat"un'l*iiu-fJ1-ir?;lii' ek7t20r3.( xrr.30.) rendetete
a telepiil6si hulladdkkal kapcsolatos kiizszolgdltatfsr6l

Erzsdbet Kozsdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torvdny 88. $ (4) bekezdds a), b), d) pontj6ban kapott felhatalmaz6s
alapj6n, a Magyarorsz6g helyi dnkorm6nyzatairol sz6l6 2}ll. dvi CLXXXX.
ttirvdny 13.$ (1) bekezdds 19. ponda szerinti feladatkcirdben elj6rva a kovetkezoket
rendeli el:

Hullad6kgazddlkodf si kiizs zolgilltatils

l.$

1. Erzs6bet Ktlzsdg Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: onkorm6nyzat) e
rendeletben foglaltak szerint hulladdkgazdSlkod6si kiizszolgdltatast (a
tov6bbiakban: kdzszolgrlltat6s) szewez 6s tart fenn.

2. A kiizszolgdltat6s kiterjed a telepiil6si hulladdk rendszeres gyfijt6sdre,
e I sz6l lit6s 6r a, ilrtalmatlanit6s 6ra d s keze 16 s 6re.

3. Erzsdbet Kozs6g kdzigazgat6si tertiletdn a telepi.ildsi hulladdkkal kapcsolatos
kcitelez6 helyi kozszolgirltat6s teljesit6s6re jogosult k<izszolg6ltat6 (a
tov6bb i akb an Kdzszol g6ltat6) : D 6lkom Nonprofi t Kft.

A rendelet hatilva

2.S
A rendelet hatillya az Erzsdbet Kcizsdg kozigazgat6si tertilet6n ldv6 ingatlanokra

ds azok tulajdonosaira terjed ki.

3.S

Az ingatlantulajdonos - kivdve a tulajdon6t kepezo bedpitetlen ingatlan (telek)
eset6n - jogosult 6s kdteles a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st igdnybe venni.

A kiizszolgdltatis ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei

4.S



Az ingatlantulajdonos 6s a Kozszolgilltat6 krizotti jogviszony - amely
alapj6n a Kdzszolgilltat6 6ltal biztositott kozszolgilltat6st az
ingatlantulajdonos ig6nybe veszi - kezd6 id6pontja az a nap, amikor a
Kozszolgilltato a kdzszolg6ltat6s teljesitdsdnek megkezd6s6rol 6s ldnyeges
felt6teleirol az ingatlantulajdonost ir6sban drtesitette, vagy ennek
hi6ny6ban - amikort6l a kozszolg6ltat6s ig6nybe vdtel6nek lehet6s6ge az

ingatlantulaj dono s szimfur a rendelkez6 sre 611.

A Kozszolg6ltat6 6s az ingatlantulajdonos ir6sban kozszolgilltat6si
szerz6d6st kdt egym6ssal a kozszolg6ltat6s ig6nybe vdte16re. A szerz6d6s
megkot6sdnek elmarad6sa vagy k6s6bbi megkcit6se azonban nem
befoly6solja a kci'zszolgilltatds (1) bekezddsben emlitett - szerzod6skot6st6l
fliggetlen - kezdo id6pond6t. A szerzciddskot6s b6rmilyen okb6l tort6no
elmarad6sa nem mentesiti az ingatlantulajdonost a kozszolg6ltat6s kdtelez6
igdnybevdtele 6s a dijfizetes teljesit6se a161.

3. A kdzszolg6ltat6si szerz6d6s tarlalmazza kiilondsen:

a Kozszolg6ltat6 megnevezds6t, sz6khe1y6t, telephelydt, ad6szimht,
szfumlavezeto plnzintlzet6nek nevdt, szimlaszfimit, kornyezetvddelmi
azonosit6 adatait,
a kci z s zo I g ilItathst i g 6nyb e v ev6 in g atl antul aj dono s adatait;
a kcizszolgSltat6si hely cim6t,
a kiizszolgilltat6shoz ig6nybe vett hullad6kgyujt6 ed6ny rirm6rtdk6t,
darabszilmit, tipus6t,
a kdzszolg Sltatils dijfit.

s.s

l. A kcizszolg6ltat6s felt6teleiben bekovetkezo villtozhsokr6l a Kozszolg|ltato
az rngatlantulajdonost - a villtozds bekdvetkez6se el6tt legal6bb tizendt
nappal - 6rtesiti.

2. A hullad6k gfijt6s6nek, elsz6l1it6s6nak e rendelet 6s a kcizszolg6ltat6si
szerz6dds alapj6n meghat6rozott rendj6t- az ingatlantulajdonosn6l keletkezo
hullad6kmennyis6g figyelembev6tel6vel - a K6zs zolgilltato hathr ozza meg
6s arr6l az ingatlantulajdonost ir6sban drtesiti.

6.$

1.

2.

b.
c.

d.



Az iidiil6ingatlanok 6s id6legesen haszn6lt ingatlanok tulajdonosai 6ltaI fizetend6
hulladdkgazddkodhsi kcizszolg6ltat6si dfj az 6lland6 lak6ingatlan tulajdonos6ra
meghat6rozott 6ves dij 50%-a.

A Kiizszolgiltat6 jogai 6s kiitelezettsdgei

7.S

1. A Kdzszolgilltat6 az e rendeletben el6irt szab6lyok szerint a rendelet hatdlya
al6 tartoz6 in g atl ano kon ke I etkezett hul lad6ko t rend szere s en elszilllitj a.

8.$

l. A Kozszolgilltato a gyrijt6eddny kitirit6s6t kim6letesen, az elv6rhat6
gondoss6ggal kciteles vdgezni.

2. A gytijt6ed6nyben okozott kdrt a Kozszolgilltat6 - ha a k6rokoz6s neki
felr6hat6 okb6l kovetkezett be t6ritdsmentesen kdteles kijavitani. A
KdzszolgLltato az ebbol ered6 javit6si munka id6tartam6ra helyettesito
gytijt6eddnyt biztosit. Ha akitrokoz6s nem r6hat6 fel a Kozszolgilltatonak, a
haszn6lhatatlannh v61t gyrijt6eddny javitilsa, p6tl6sa, illetve cserdje az
ingatlantulaj dono st terheli.

e.$

l. A Kdzszolgilltat6 a kdzszolgbltat6ssal osszefiigg6 szem6lyes adatok
kezeldsdre csak a c6l megval6sul6s6hoz sztiksdges mdrtdkben 6s ideig
jogosult.

2. A Kcizszolgilltat6 koteles gondoskodni az ilItalakezelt adatok biztons6g6r6l.
Az adatokat v6deni k<iteles kiilcincisen a jogosulatlan hozzdfdrls,
megvhltoztaths, nyilv6noss6gra hozhs vagy tcirl6s, il1et6leg s6riil6s vagy
megsemmistil6s ellen.

3. A Kcizszolgilltat6 akdzszolg6ltat6ssal 6sszefiigg6 szem6lyes adatokat csak
az tngatlantulajdonos azonosithsdra,jogszab6lyban eloirt adatszolgilltat6sra,
hat6s6gi ellen6rzdsek vdgrehajt6s6val kapcsolatos feladatok elliltisdra,
sziml6z6sra, postindsra, kdzszolg6ltat6si dij-h6tral6kok behajt6s6ra
hasznillhada fel.

4. A Kdzszolg|ltat6 nem jogosult az illtala kezelt - a kozszolgdltat6ssal
dsszefiiggS - szemdlyes adatok nyilv6noss6gra hozatalfura.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei



10.$
Az ngatlantulajdonost nem terheli a kdzszolg6ltat6si dij-fizet6si kdtelezetts6g a

tulaj don6ban l6v6 be6pitetlen ingatlan (tel ek) tekintetdben.

11.$
Az ingatlantulajdonos a Kcizszolg6ltat6nak nyolc napon beliil kciteles bejelenteni,

ha tulajdonosv6ltoz6s vagy egy6b ok miatt a kozszolgSltatSs igdnybevdtel6re
kcitelezettd v6lik.

12.$
Az ingatlantulajdonos az illtala fajta 6s jelleg szerint elktilonitett telepiildsi - fehdr

ds szines iiveg, papir, mrianyag-palack - hullad6kot szdtv6logatva, a hullad6kgyujt6
pontokon tal6lhat6 gytijt6eddnyekbe helyezi el.

A hullad6ksz6llit6s rendje

13.S
A hulladdk gytijt6sdnek 6s elsz6llft6s6nak rendj6t 6s gyakoris6g6t e rendelet

hatirozza meg. A KcizszolgSltat6 jogosult az riwonal 6s a rendeletben
meghat6rozott kotelezl szSllitdsi napok mellett a napi vagy a heti id6pontok
meghat6rozhsdra. Ha az ritvonal 6s az id6pont villtozik, arr6l a Krizszolgilltat6 az
ingatlantulaj dono sokat 6rtesiti.

14.S
A Kdzszolgilltat6 a hulladdk elszilllitilsdt hetente egy alkalommal, a

hulladdkfajtSk 6wetel6re alkalmas fel6pitm6nnyel rendelkez6 g6pj6rmtivel v6gzi.

A hullad6kgyiijt6 ed6ny rendelkez6sre bocs 6thsa

ls.$

1. Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkez6 vagy birtok6ba kertilt
teleptil6si hullad6kot a kcirnyezet szennyezdsdt megel6z6, k6rositSs6tkiziro
m6don gyujti 6s ahhoz a Kcizszolgilltatl szdllit6eszkozehez rendszeresitett
gyrijtcied6nyt veszi ig6nybe.

2.4 gyrijt6ed6nyt M ingatlantulajdonos
megv6s6rolhada.

a Kdzszolg6ltat6t6l is



3. A hullad6k elsz6llitdsfira, illetve elszilllitSsra val6 el6k6szft6s6re:

szabv6nyosftott, azonosit6 chippel vagy matricdval elldtott 60, 80, ll0, 120,
240 v agy 7 7 0 liter es gyrijtried 6nyt,
szabv6nyositott, azonosit6 chippel vagy matric6val elkitott 1.1 m3, 3 m3 vagy
5 m3 rirm6rtdhi gytijt6ed6nyt kell alkalmazni.

A gnijt6eddnyekhez tartoz6 azonosit6 chipet a Kozszolg ilItato
t6rit6 smente s en bo c s 5tj a az ingatlantulaj dono s rendelk ez6s 6r e

Ha az ingatlanon keletkezci hullad6k mennyisdge meghaladja a (3)
bekezddsben meghatflrozottgyrijt6eddnyek tirtartalm6t, aKozszolgiltato - az
ingatlantulajdonos fital vdsdrolt, a Kcizszolgilltato 6ltal a tobblethulladdk
tisszegyiijt6s6re rendszeresitett, jeldlt - hullad6kgyrijt6 zs6kban kihelyezett
hulladdkot is elszilllitja. Ennek tobbletdij6t az ingatlantulajdonos a
hullad6kgyuj t6 z s 6k me gv6s 6r16s6va | fizeti me g.

16.S

l. Az ingatlantulajdonos a hullad6kgyrijto eddnyeket a hullad6k elsz6llit6sa
c6lj6b61 az ingatlana el6tti ktizteriileten, a gytijtdst vegz6 gdpj6rmtivel
megkozelitheto ds fritdsre alkalmas helyen kciteles elhelyezi. A gyrijtrieddnyt
legkor6bban a sz6llit6si napot megeloz6 napon 18 6r6t61 lehet elhelyezni a
kciztertletre, kiv6ve a tart6san enged6lyezett elhely ez6st.

2. Az ingatlantulajdonos a gyffjtrieddnyt rigy koteles elhelyezni a krizteriileten,
hogy az eddny fedele - akozteriilet szennyezds6nek elkeriil6se drdekdben -
lecsukott Sllapotban legyen. A hulladdkot az ingatlantulajdonos a
gytijt6ed6nybe rigy kciteles beletenni, hogy az az ed6ny mozgatdsakor 6s
tiritdsekor ne sz6r6djon ki, valamint a gdpi tirit6st ne akad6lyozza.

3. A kciztertileten elhelyezett gffit6eddnyb6l hulladdk nem vehetci ki ds abban
senki nem vdlogathat.

4. Az ingatlantulajdonos rigy kciteles elhelyezni a gffit6ed6nyt, hogy az ne
akadiiyozza a jbrmii- 6s gyalogosforgalmat 6s ne j6rjon baleiet vagy
k6rokoz6s veszdlvdvel.

b.

4.

5.

17.$



Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyijt6eddny tisztdntart6s6r6l,
fert6tlenit6s6r6l, rendeltetdsszerii hasznillathr6l 6s az awtak kdrnyezetdben
l6v6 tertilet tisztdntart6s6r6l.
Ha a gytijt6eddnyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az
eddnyben osszetcimcirodott vagy befagyott, illetve az eddnyben l6v6
hullad6kot rigy cisszepr6selt6k, hogy emiatt az edlnyt nem lehet kiiiriteni, az
ingatlantulaj dono s az edenyt iirithet6vd, i lletve hasznillhat6vS te szi.
Az ingatlantulajdonos a gffit6ed6nybe folydkony, mlrgezo, tiiz- ds
robbandsveszdlyes anyagot, illlati tetemet vagy egy6b olyan anyagot nem
helyezhet el, amely veszllyeztetheti a gyfljtdst, iiritdst vegz6 szemdlyek vagy
m6s szemdlyek 6let6t, testi 6psdgdt, egdszsdg6t vagy vagyon6t.

18.$
A hullad6k gytijt6sdvel 6sszefiigg6, az ingatlantulajdonos hib6j6b61 keletkezo

szenrryezds eset6n az ingatlan tulajdonosa a szennyezett tertiletet kciteles
megtisztitani 6s fert6tleniteni.

Az elkiiliiniteffen gyiij tdtt hullad6k elhelyez6se

19. $

1. Az rngatlantulajdonos a telepiil6si hullad6k m6s cisszetev6it6l fajta 6s jelleg
szerint elki.ilonitetten gffitcitt papirt, feh6r 6s szines iiveget, mrianyag-
palackot a Kozszolgilltat6 6ltal mtikodtetett hullad6kgytijtd pontokon, a
hullad6kok fajta 6s jelleg szerinti elkiilcinitdsdre szolg616 gynjt6eddnyekben
helyezi el.

2. A hulladdkot az ingatlantulajdonos a kijelolt helyen - a Kozszolgdltat6
el6ir6saira is tekintettel - rigy helyezi el, hogy az m6s hullad6kfajt6val ne
keveredjen 6s a kornyezetetne szennyezze.

3. Az elkiilonftetten gyrijtcitt hullad6k elhelyez6s6re szo1g6l6 szabv6nyos
gytijt6eddnyek elhelyez6s6r6l, az ed6nyek iirit6s6r61, karbantart6s6r6l ds

fert6tlenit6sdr6l a Kcizszolgilltat6, a gfijt6eddnyek, gyiijt6szigetek 6s

kornyezetiik tiszt6ntart6s6r6l, h6- 6s sikoss6g-mentesit6sdr6l az
cinkorm6nyzat gondoskodik.

4. A gffit6pontokon elhelyezett hulladdk el6kezeldsdr6l a Kcizszolgilltato
gondoskodik. A hullad6kgyujt6 pontokon elhelyezett gyrijt6ed6nyek tirit6sdt,
a hullad6k v5logat6s6t 6s kezel6s6t a Kozszolgilltat6 vegzi.

l.

2.

3.

Nem rendszeres kiizszolgiltatds



20.$
A lomtalanft6s kdr6be tartoz6 nagydarabos hulladdk gnijtds6r6l, elszdllit6s6r6l 6s

6rtalmatlanitdsdr6I, valamint a zoldhulladdk elsz6llit6s6r6l 6vente k6t alakalommal
a kcizszolgilItxhs keret6ben - kiilcin dij felsz6mit6sa n61kii1 - gondoskodik. Ennek
lebonyolft6sa 6s megszervezdse, az ingatlantulajdonosok 6rtesftdse a Kcizszolg L\tat6
feladata.

ZAF(O RENDELKEZESEK

Hatdlybal6p6s

21.$

1 . Ez a rendelet 2014. jantfur I . napj6n ldp hat6lyba.

2. Hat6ly6t veszti Erzs6bet Ktizsdg Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilet6nek a
Kdztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi
kozszolgdltat6sr6l 6s annak kcitelezo ig6nybevdtiterOt sz6l6
| 3 I 20 02 . IXil. | 2 . I szdmi cinkorm6n y zati rend e I ete.

Horv6th J6nos

Polg6rmester
Dr. T6th S6ndor
Jegyzo

ZArad6kz

A rendelet2013. december 30. napj6n kihirdetdsre kertilt.

Dr. T6th S6ndor
Jegyzo


