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A TBLEPIJINST SZILARD HULLADE,KKEZBLtrSI
K,OZSzoLcAIrarASRoL

Gare Kozseg Onkomr ilnyzata Kepvisel6-testiilete (tovdbbiakban: kepvisel6-testiilet) a
hulladekgazd6lkod6srol szolo 2000. evi XLIII. torveny (tov6bbiakban: Ilgtv.) 23. (i-6ban
kapotl felhatalnraz6s alapjAn es a telepUlesi hulladekkezelesi krizs-ot96ltat6si dij
ntegdllapit6sdnak rdszletes szakmai szabdlyair6l sz6l6 24212000. (XIL 23.) Kornr
rendelet (a tov6bbiakbarr: R) rendelkezdseire figyelemnrel az al6bbi rendeletet atiotja.

o r.ffiu,;"
l.$

A rendelet cilja, hogy a koztisztasdgi, a kdmyezetvidelnri es a kdzegeszsegrigyi
kcivetelmenyeknek rle_gfelel6en a teleptilesi szil6rd hulladekkal 6sszeftiggo kO-telezo helyi
kozszol 96l tatdst szab6ly ozza.
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II. feiezet
AlralANos nnivonlKtrzEsnr(

A rcndclct hatdlva
2.$

A kotelez6 helyi kdzszolg6ltat6s a k<izseg egesz kozigazgatAsi tertiletere kiterjed.

A rendelet hatdlya kiterjed a kdzseg teriileten lev6 valarnennyi ingatlap tulajdolos6ra,
tulajdonosi kdzossegere, ltaszn6l6j6ra, birtokos6ra, kezelojere (a tovdbbiakbap egyult:
tulajdonos).

A rendelet hatdlya nem terjed ki a veszelyes hulladekra es a folyekony hulladekra.

(4) A lt6telezo kdzszolg6ltat6st a tulajdonosnak nem kell azokon a beepitetlen
ingatlanokon. igenybe venni, anrelyeken tLleptilesi szilard hulladek nem keletkezik, es
nem gytilenrlik fel.

(5) Gazd6lkod6 szervezet akkor kciteles a kozszolgdltat6s igenybeveteldre. ha a gazdas6gi
tevekenysegevel dsszefuggdsben keletkezett telefulesi hulladdkanak kezeleser6l a l,lgt.13. $-6ban foglaltaknak megfelel6en nem gondoskodil<.

(3)



III. fciczct
A KOzszoLG ALTATAs nilifffiZ,N AK REND.IB BS M ODJ A,

AKilZSZOLGALTATO ES AZ INGATLANTULAJDONOS .TOGAI ES
KoTBLEZBTTSBGBI

A kiizszol96ltat6
3.$

(l) A kritelez6 helyi kdzszolgdltat6s kdrebe tartoz6 tevekenyseget kiz6r6lag a

kozszolg6ltat6 vigezheti,

(2) A telepi.ilesi szil6rd hulladek kezelesere irdnyul6 kozszol96ltatdst a kdzseg

kozigazgat6si tertileten a ,,Ddl-Kom" Ddl-Dundntrili Kommuudlis Szolg6ltat6 Korl6tolt
Felelossegri T6rsas6g (,,Del-Kom" Kft.) l6tja el (a tovAbbiakban: kdzszolgAltat6). A
kdzseg lratArain beliil a kdzszol96ltat6 akdzszolg6ltat6st rendszeresen k6teles ell6tni.

A tclcpiil6si szilird hullad6k clszillitisa
1.$

(l) A teleptildsi szilArd hulladek akdzszolgdltat6 iilal az ingatlarr elotti j6rddr6l illetve

kdzteriiletrol hetente egyszer kertil elszdllit6sra.

(2) A telepiilesi szil6rd hulladek gyiijtese es elszdllit6sra val6 6tad6sa a keletkezo

hulladekmennyiseg es a gytijtes gyakoris6ga alapj6n megltatdrozott I l0 literes iirtartalrlir,
szabv6nyos hulladekgyiijto edenyzetben tdrtenik. A szabv6nyos gytijtotart6lyb6l minden

tulajdonos az adott ingatlanon legaldbb egyet kdteles beszerezni, azl igenybe venni,

illetve haszn6lni.

(3) T6bblethulladek kizdr6lag a kdzszolgdltat6t6l v6s6rolt, a kdzszolg6ltat6 jelzesevel

ell6tott zs6kokban helyezheto el.

(4) A telepi.ilesi szil6rd hulladek gyrijtesere szol9616 gytijtotart6lyt a tulajdouos az

irigatlalon beliil koteles tdrolni. A gyiijtotartdlyt tart6san a kdzteriileten az dnkormitryzat

eltal ki adott kdzteri.ilet-hasznal ati engedel y al apj dn l ehet tartani'

(5) A tulajdonos koteles a gytijtotartilyt a hulladek elsz6llit6sa celj6b6l a kdzszolg6ltat6

itiat ntegiel6lt idoberl, a kditeriileten az elsz6llit6st vegri j6rmiivel megkozelitheto es a

letiritesre alkahnas helyen (pl. a j6rda szelen vagy akihelyezett gyiijt6ponton) elhelyezni.

A kihelyezett gyrijtotartfly- nerri akad6lyozhatja a gepj6rmti- es gyalogosforgahnat, is
elhelyezese egyEU[ent sern j6rhat baleset vagy kirokoz6s eloidezdsenek veszelyevel' A

t6rol6edelyt llgfeljebb a iz6llit6si napot rnegelozo 20 or6tol szabad kihelyezni a

kdzteriiletre, kivdve a tart6san engedelyezett elhelyezest.

(6) A tulajdolos sajdt koltsegen koteles a gyiijtotarlflyt sziikseg szeriut, de legaldbb

dvente 4 alkalornmal tisztitani es fertotlerliteni.

(7) I-la a gyrijt6tartdlyban olyan hulladekot helyeztek el, atnely dsszetdrn6roddtt vagy

befagyott,*iil"tu" a tart6lyban ldvo hulladekot trgy dsszepreseltek, hogy emiatt a tartAlyt

az eloirt techlologi6val irem lehet tiriterti vagy a hulladek az edenyzetbe befagyott, a

tulajdonos kdteles a tarl6lyt i.irithetove tenni.
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(8) Nem szabad a gytijt6tartdlyba folydkony, fon6, rndrgezo, robban6 vagy egyeb olyan
anyagot elhelyezni, arnely veszelyezteti a szilllitdssal foglalkoz6k vagy rn6sok ilet6t, testi
epsdget, egeszsegdt vagy az 6rlalrnatlanit6s sor6n a kdmyezetet.

(9) A h6ztattdsi hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6s igenybevetelenek, illet6leg
teljesftdsenek linyeges felteteleirdl, valarnint a feltdtelekben bekdvetkezett v6ltoz6sokr6l
- a vtitozits bekdvetkezise el6tt - a l<6zszolg6ltat6 az dnkormdnyzatot ir6sban irtesiti,
rnely alapjdn az onkomr6uyzat a lakossdgot a kdzlernenynek az dnkonl6nyzat
lrirdetotdbl6j6n t6rtdn6 kiftiggesztesevel kdteles ertesiterri. Ila a k6zszolg6ltat6s
felteteleiben el6re nem l6that6 okb6l kovetkezik be vdltoz6s, a kdzszolgdltat6 ertesitesi
kdtelezettsegdnek rn6s alkalmas rn6don is eleget tehet.

(10) Kdzszolgilltat6 kdteles a hulladekgytijtd edenyzet Uritdset kirneletesen, a t6le
elv6rltat6 gondossAggal elvegezni. A hulladekgyrijt6 edenyzetben okozott k6rokat a
kdzszolg6ltat6 akkor kdteles megteriteni, ha a meghib6sod6s neki felr6hat6 okb6l
kdvetkezett be, egyeb esetben a javit6s, p6tl6s, csere k6ltsege a tulajdopost terheli. A
ktizszolg6ltat6 a karbantarl6si munk6k, valanint a javit6si n1u,rkek elvegzesenek
id6tartam6ra hul I ad ek gy iij t6 edenyzetet bi ztosf t.

A ktizszo196ltat{ssal iisszcfti996 szcm6lyes adatok kczcl6s6rc vonatkoz6 szab6lvok
s.$

(l) A kdzszolg|ltat6 a kdzszolg6ltatdssal dsszeftiggo szemdlyes adat kezelesdre a
hulladekgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. evi XLIII. tOrvdny 1 tov6bbiakban: I-lgt.) 23. {i g)
pontja alapj6n es a jelen onkorrn6nyzati rendeletben foglalt n "it.kb.n es
terjedelemben j ogosult.

(2) A k6zszolg6ltat6.a llgt. 23. {i g) pontj6ban meghatdrozott, a kdzszolg6ltat6ssal
osszeftigg6 szemdlyes adatok (a kozszolg6ltatdsi igdnybe vev6 neve, lakcine,
sziiletisi helye es ideje, anyja neve) kezelesdre jogosult.

(3) A kdzszolg6ltat6ssal 6sszelligg6 szerndlyes adat csak a cil rnegval6sul6s6hoz
szrikseges mdrtikben es ideig kezelhet6.

(4) A kozszolg6ltat6 nregfelel6 technikai es szervezesi intezkeddsekkel kdteles
gondoskodni az afatok biztonsdg6rol. Az adatokat vedeni kdteles ktilol6sep ajogosulatlart hozz6!'eres, megvdlto-tat6s, nyilvdnossdgra hoz6s vagy t6rles, illetoleg
sdriiles vagy megsemmisrilds ellen.

(5) . A k6zszolg6ltat6 ? krizszolg6ltat6ssal dsszeftigg6 szerndlyes adarokat azingatlantulajdonos (illetve az ing.atlan-nyilvantiiarUrt ri.r.pf.i- jogosult)
azonosftdsdta, a kdz:J.zetni szerzodes teljesitisdvel, jogszabdlyban eldirt ellel6rzesek
vegrehajtds6val kapcsolatos feladatok ell6t6sra, sz6ntl{zdsra, iostaziisra, kdzrizemi dij
hiitraldkok behajt6sdra haszn6lhatja fel.

(6) A kdzszolg6ltat6 nem jogosult az itltala kezelt kdzszolg6ltat6ssal 6sszeftigg6
szernelyes ad at nyi lv6noss6gra hozatalilra.



A tclepiil6si szikird hullad6k clsz6llitrisdnah mcgtagadisa
6.$

(l) A k<izszolg6ltat6 rnegtagadhatja a hulladek elsz6llitdsdt, ha:

a) a hulladek nenl a kdzszolg6ltat6 celgepehez rendszeresitett, illetve e

rendeletben szabillyozott rirtaftalm0 edenyben, vagy zsdkban kerUl 6taddsra;

b) a gyujtdtartiiy az alkalmazott gepi iiritesi rn6dszenel a tulajdonosnak fblr6hat6

okb6l nem tirithetS;

c) a sz6llit6sra 6tadott hulladek az iirites, illetve a sz6llit6s sor6n a sz6llit6st vegzo

szerndlyek eleteben, testi epsegeben, egeszsegdben, tov6bb6 a j6nnuben vagy

berendez6seben k6rt okozhat, illetve az Aflalmatlanitds sorfur a kcirnyezetet

veszdlyezteti,

d) ,lrzdkszervi dszlelessel meg6llapithat6, hogy a gyiijtotart6ly mergezo, robban6'

folydkoly, veszdlyes vagy olyan anyagot tartalmaz, arnely a telepiilesi szil6rd

huiladekkal egyiitt neur gytijthet6, illetve nenl 6rtalrnatlanithat6 vagy nem

rnin6siil telepiildsi szil6rd hulladeknak.

(2) Az (l) bekezdesben rneghatdrozott esetekben a kcizszolg6ltat6 a tulaidonost

lialaddktalalul ertesiti ae elsz6llit6s rnegtagaddsdnak tenydr6l es ok6r6l. A tulajdonos a

rlegtagad6si okot naga k<iteles rnegsziintetni vagy tnegsziinteteser6l gondoskodni.

l{a- a-tulajdonos e kltelezettsdgdiek a hulladek elsz6llit6s6nak rijabb idopontjAig nern

tesz elegei, a kozszolgAltat6 u tulaidonot kdltsegere es f'elel6ssegere a hulladek

elsz6llitdi6lak megtagid6s6ra okot ad6 kdrtilmenyt rnegsziinteti 
- 
vagy nr6ssal

rnegsziintetteti. Az Jtt6lkup"solatban fehneriil6 tcibbletkdltsegeket az dnkonnitnyzarnal<

jog6ban 6ll a tulaidonossal szemben ervdnyesiteni.

A lomtalanitds
7.$

(l) A h6ztart6sban alkalmilag keletkez6, nagyobb rneretti darabos hulladekot, arnely

,rubuanyor gyrijt6tarl6lyban nem gyiijthet6 es rendszeres gyujt6j6rattal nenr sz6llithato

(pl. nagyoU|'niztanasi eszkoz, beieridezesi t6rgy, butor), szervezett dsszegytijteserol.

ejsz6llii6s6r6l es drtalmatlanit6s6r6l a kcizszolg6ltat6 dvente k6t alkalommal

teritdsmentesen gondosl<odik.

(2) A lorltalanit6s id6pontjdr6l, valamirrt a tertileti feloszt6sr6l a kdzszolg6ltat6 az

dnkonnanyzaton kereszitil ertesiti a lakoss6got. A lomtalanit6s al6 tattoz6 hulladekot a

tulajdo'os a k6zszolgaltato 6ltal meghatdrozott id6pontban helyezheti ki elsz6llit6s

cdlj6b6l a hirdetmenyben megiel<ilt helyre.

(3) A lontalalit6s l<ereteben elszdllit6sra kihelyezett hulladdkot rigy kell elhelyezni, hogy

az a j6rmii- vagy gyalogosforgalmat ne zavarja, a z<ildtertileteket es a ncivenyzetet ne

k6rositsa, tov6bb-6 nJ.iation baleset vagy k6rok ozhs veszelye.ek eloidezesevel'



A tclcpiil6si szil:ird hullad6k clhelyez6sc
8.$

A k6zszolg6ltat6 a kdzseg teriileten begyiijtdtt es elsz6llit6s celj6b6l 6tvett teleptilesi
szil6rd hulladekot a kdkdnyi hulladdklerakoban, vagy a kdzszolg6ltat6 tizemeltetdseben
lev6 nras - engeddllyel rendelkezo - hulladeklerak6ban helyezheti el. A krizszolgiitat6
koteles a jogszab6lyi eloirdsokat betartva a telepiilisi szil6rd hulladek 6rlalmatlanit6s6r6l
gondoskodni.

A szelcktiv hulladdkgyiijt6s tfmogatisa
e.s

A kepviselo-testi.ilet a telepiildsi szil6rd hulladek hasznosftds6nak, irjra haszn6lat6nal< es
M fulalrtlatlanitand6 hulladek mennyisegdnek csdkkentese erdekiben t6mogatja a
szelektf v hulladikgyrijtes elterjesztesen;k rrlgval6sft6s6t.

A tulajdonos telcpiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos cgy6b kiitelczctts6gei
10.$

(l) A tulajdonos kdtelessege. hogy az ingatlan6rr keletkezl vagy birrokdba keriilt
telepi.ilesi szil6rd hulladek mennyiseget a lehet6 legalacsonyabb szilten tartsa, vala'rint a
kdrnyezet szennyezdsdt megel6z6 k6rosit6sitkizttr6, m6sok testi epseg€t, k1zerzetet, a
l<dzbiztons6got nern veszelyeztet6 m6don gytijtse illetve t6rolja anuak elizallit6s6ig,

(2) A tulajdonos az ingatlauon teleprildsi szil6rd hulladekot nem halmozhat 1bl, €s az
ingatlanon keletkezett hulIadekot kdztertiletre nern helyezheti ki.

(3) A tulajdonos a kdtelezo kdzszolg6ltat6s kdrebe tarloz6 telepiilesi szilard hulladekot
elsz6llft6sra kiz6r6lag a k6zszolg6ltat6nak adhatja 61, es kizdr6lag a klzszolgriltat6 6ltal
nyijtott szolgttltatdst veheti i genybe.

(4) A hintarldsi hulladdkra vonatkoz6 koteleziS kozszolgdltat6s korebe a tulajdonos es a
lcozszolgdltat6 kdz<itt jogviszonyt a ktizszolgdltat6s iginybevetelenek tdnye, illetve a
tulajdonos mulaszt6sa eseten a kozszolg6ltat6nak a kdzszolgdltat6st teljlsfto r6utal6
rtragatart6sa ltozza ldtre. A teljesites r6utal6 magatarldsanak rninosril a k6zszolgilltato
reszdr6l a hdztartilsi hul I adek el szdl I it6s6nak rnegkisdrlese i s.

(5) Arnerrnyiben az ingatlan tulajdonosi, haszniilati viszonyaiban v6ltoz6s kovetkezik be,
ugy az irj tulajdonos, vagy haszndl6 a kor6bbi tulaidonossal egyetemlegesen kdteles a
viltoz6s tenyet 15 napon beltil irdsban bejelenteni a krizszolgdltat6nak. A v6ltoz6s
bejelentesdvel egyideji)leg az irj tulajdonos ds a k0zszolg6ltat6 k6z6tt a k6zszolg6ltat6si
szer"6des letrejdn. Ennek a bejelentesnek a megteteldig a kdzszolg6ltat6si dijat a kor6bbi
ingatlantulajdonos kdteles rnegfi zetni.

A kiizteriilcten kclctkczii telcpiil6si szilird hulladdkkal
kapcsolatos kiizszol gd ltatis

11. s

(1) Aki kdztertileten kdzteriilet-haszn6lati engeddlyhez kdtdtt olyan 6rusit6, szolg6ltat6,
kereslcedelmi yagy- egydb tevdkenyseget v6gez, vagy kivan vegeziti, ainellyei
dsszefUggesben kdtelez6l<lzszolg6ltatds al6tafiozo teleptiidsi szil6rd hull-adek'keletkezik,
koteles ezt a kozszolgilltat6nak bejelenteni, ds a kcizszolg6ltat6val a krizte^ilete'



vegzendo tevekenysig idotartamdra, valamint a vdrhat6 hulladek fajt6j6ra, dsszetetelere

ds rnennyisigere figyelemmel szerz6dest kdtni.

(2) A kdzteriilet rendeltetdsszeni nyilv6rros haszn6lata sor6n keletkez6 telepi.ilesi

szildrd hulladek gyiijteser6l ds elszdllit6s6rol az dnkorur6uyzat gondoskodik. A
kdzteriileten keletkez6 teleptilesi szil6rd hulladek gyiijtdsere es elsz6llit6sdra az

onkorrn6nyzat a kdzszolg6ltat6val - figyelemnrel a hulladek v6rhat6 nrennyisegire, a

gyrijtes rn6dj6ra 6,s az elszitlit6s gyakoris6g6ra - kiildn szerzodist kdt.

A kiizszolgiltatisi szerz6d6s
12.$

(l) Az dnkorrntnryzat a kozszolgAltatAs ell6t6s6nak lnegszervezesdre, fenntart6,s6ra

vonatkoz6an a rnagasabb szintii jogszabAlyokban is jelen rendeletben foglaltak szerint

kdteles eljdrni. A kepvisel6-test0let a magasabb szintri jogszab6lyokban Ineghat6rozottak

szerint a kozszolg6ltat6val a kozszolg6ltat6s ell6t6s6ra szerz6dest kdt. A kozszolg6ltat6si

szerz6des nyilv6nos.

(2) A krizszolgdltat6si szerzodest a telepiilesi szil6rd hulladek 6rtalmatlanitdsAt vegz6

hulladikkezelovel legaldbb l0 ivre sz6l6an kell rnegkdtni. A kiz6rolag a hulladek

begyiijtesere, illetve sz6llit6s6ra vonatkoz6 szerzodes legfbljebb l0 ivre sz6l6an kdtheto

nreg. Ez ut6bbi szerz6disben rneg kell hat6ronti a hulladek 6rtalmatlanit6s6t vegz6

K6zszolg6ltat6t.

(3) A szerzodds az al6ir6s napj6n j<ln letre, is - ha a rendelet eltdr6en nem rendelkezik -

az alfiirtstkdvet6 ev elso napj6t6l sz6rnitottart a (2) bekezddsben meghatArozott ev utols6

napj6n sztinik ureg.

(4) A kozszolg6ltat6si szerz6des reszletes felteteleit es tartalmi kdvetehnenyeit a

magasabb szintti jogszab6lyokkal dsszhangbarr jelen rerrdelet 6llapftja rneg. A
kdzszol96ltatilsi szerz6desben rdgziteni kell a hulladekkezelesi kdzszolgdltat6s kdreben:

a) a kozszol96ltat6s rnegnevezdset, tartahn6t, a kdzszol96ltatds teljesitesdrrek

tertileti hat6r6t,
b) annak a tinynek a rdgzit6set, hogy a

kdzszol 96ltat6s telj esiteset,
c) a kozszo I 96l tat6si szerz6d es i d otartarlr 6t,

Kdzszolg6ltato vdllalta a rneglelolt

d) a telepiilesi szildrd hulladekok gyujtdsdnek rn6dj6t, valarnint az elkiildnitetten
(szelektiven) gyrijthet6 es hasznosithat6 hulladekok lcdret es gyujtesenek, illetve
hasznositdsiinak rnddj 6t,

e) ak6zszolg6ltat6s igazolAsi is ellen6rzesi ktitelezettsdget, annak m6dj6t,

D a kdzszolg6ltat6s finansziroz6sdnak elveit es rn6dszereit, az dnkonnArryzat ez

i r6nyi kdtelezettsd ge telj esitisenelc felteteleit es biztositdkait,
g) a kdzszolg6ltatds dij6ra vonatkoz6 rendelkezeseket, kiernelten a kdzszolgdltatAs

Oijanat meg6llapitdsira vonatkoz6 ur6dszer leir6s6t, a dijrrak a szerzodds

ruregkotdsekor ervinyesithet6 legrnagasabb rndrtdket es a dij rnegvdltoztat6sa

erdekeben alkalrnazand6 elj 6rdst,

h) a K6zszolg6ltat6 6ltal igazolt dijh6tralek kiegyenlitesere vonatkoz6 elj6rdst,

i) a Kcizszoig6ltat6nak a lakoss6g es az ingatlantulajdonosok ir6ny6ban f'enn6ll6

tijekoztathsi kdtel ezettsd get, es telj es itdsenek rn6dj 6t,
j)' azokat a I'eltiteleket, amelyek mellett a Kdzszolgdltat6 a kdzszolgdltatds

ieljesitesere kdzrerntikdd6t vagy teljesitesi segedet vehet iginybe, s ez ut6bbiakert

tdrten6 felelo ssegv6llal6st,
k) aszerzldes rn6dosit6sAnak lehetseges okait es elj6r6si rendjet.
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(5) A kdzszolgdltatasi szerz6ddsben az dnkonnanyzat kdtelessdgekent kell meghat{rozni
a) akdzszolg6ltat6s hatekony es folyarnatos ell6t6s6hoz a Kozszolg6ltat6 sz6m6ra
sziikseges inforrn6ci 6k szol96ltatis6t,
b) a kdzszolgdltat6s kdrebe tartoz6 es a teleptilisen fbly6 egyeb hulladekkezelesi
tevdkenysdgek dsszehangol6sdnak el6segitiset,
c) a telepiilesen nrtikddtetett ktil6nb0z6 kdzszolgSltat6sok 6sszehangol6s6nak
el6segiteset,
d) a telep{.ilesi igenyek kielegitesere alkahnas, a hulladek gytijtesere, kezelesdre,
6rtalrnatlanftdsdra szolgdl6 helyek es letesitnrenyek kijel6lesdi,
e) a Ktizszolgdltat6 kiz6r6lagos kdzszolg6ltat6si j og6nak biztosit6s6t.

(6) A kdzszolgdltathsi szerzodesben aKdzszolg6ltat6 kotelessegekent kell rneghatarozni
a) akozszolg6ltatds l-olyamatos es teljes k6ni ell6t6s6t,
b) a k6zszolg6ltat6s meglrat6rozott rendszer, nr6dszer es gyakoris6g szerinti
teljesfteset,
c) akdzszolgdltatds teljesitesehez szUkseges mennyisegti es rnin6sdgri j6rmi1, gep.
eszkdz, berendezes biztositAsdt, valamint a sztiksdges letsz6rntr ii lOpzett;gii
szakenrber alkalmazds6t,
d) a kdzszolgdltat6s folyarnatos, biztons6gos es b6vithet6 teljesitesdhez sztikseges
fci lesztesek, beruh6z6sok es karbantartdsok elvegzdset,
e) aklzszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 hulladek 6rtalmatlanit6s6ra a Kepvisel6-testiilet
6ltal kijekilt helyek es letesitminyek igenybevdtelit,
1) a Kozszolgdltat6 6ltal alkalmazott kdzszolg6ltat6si dij mdrtdkerdl es az
alkalmaziis tapasztalatai16l a kepviselotesttiletnek tcirtdn6 dvenkenti egyszeri
t6jekoztat6st,
g) a kdzszolg6ltatds teljesftesdvel dsszefiiggo adatszolgdltatds rendszeres
teljesitesdt es rneghat6rozott nyilv6ntart6si rendszer prtik6dtetdsEt,
h) a fogyaszt6k sz6m6ra kdnnyen hozzdfdrhet6 tigyfdlszolgdlat es t6jekoztat6si
rendszer mtikodtetiset,
i) a fogyasztoi putaszok es dszrcvetelek elintdzisi rendjinek rneg6llapit6s6t,j) elkUldnitett alapkent kezeli a hulladdklerak6 telep irulladdkd-r1ban meg6llapftott
r"ronitoroz6si, ut6gondozdsi es rekultivdci6s kdltsegeit.

(7 ) A kdzszol96ltatAsi szerz6dds megszrinik :

a) a benne rneghat6rozott id6tartam lej6rt6val,
b) a Kdzszolg6ltat6 jogut6d nelktili rnegsztindsevel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds meg nenr kezd6d6tt rneg,
d) felbont6ssal a teljesitds rnegkezddset krivet6en,
e) fblnrond6ssal.

(8) A kdpvisel6-testiilet ir6sban, indokol6ssal a kdzszol96ltat6si szerz6dest akkor
nrondhatja fel, ha:
a) .a Kozszolgaltat6 - kdzszolg6ltat6s ell6t6sa sordrr - a tevdkenysdgere vonatkoz6jogszabdlyokat vagy hat6s6gi eloirdsokat srilyosan rnegsertette, ds a jogsertes

tenyet bfr6s6g vagy hat6s6g jogerosen meg6llapitotra,
b) a Kdzszolg6ltat6.a kozszolg6ltathsi szeiodiiben nreg6llapitott kotelezettseget

neki felr6hat6an sfrlyosan rnegsertette.

(9) A Kdzszolgaltat6 a kdzszolgdltat6si szerz6ddst ir.6sban, indokoldssal akkor
rnondhatja fel, ha az dnkomr?nyzala k.dzszolg6ltatdsi rr".r6dirb.,., iri"lnutarorott
kdtelezettseg€t - a Kdzszolg6ltai6 felsz6lit6sa Ellenire - sflyosan ,ir.grJrii, es ezzel
a Kdzszolg6ltat6nak kiirt okoz, vagy akad6lyozza a kozszLlgriltat6s"teljesfteset. A
felmond6si id6 6 h6nap.
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(10) A kdzszolgdltatasi szerzodes fulmonddsa esetdn a kepviseld-testtiletnek
lraladektalanul intdzkednie kell aklzszolghltat6s ell6t6s6nak biztosit6s6r6l

(l l) A Kdzszolg6ltat6 aszerzodest6l a teljesitds rnegkezdese el6tt el6llhat, azt kdvetden

felbonthatja, ha a kdzszol96ltatdsi szerz6des rnegkdtesit kdvet6en alkotott
jogszab6ly a kdzszolgdltat6si szerz6des tartahni elerneit 0gy v6ltoztatja rneg, ltogy
az a kozszolg6ltat6nak a k6zszolg6ltat6s szerz6disszeni teljesitese kdrebe tar1tozo

ldnyeges es jogos erdekeit jelent6s rndrtdkben serti.

(12) .lelen rendelet rendelkezisei ktildn szez6desi kik<jtis hi6ny6ban is, illetve akkor is a

szerz6dds risziv6 vdlnak, ha an6l a felek nem rendelkeznek.

(13) A kdpvisel6-testiilet a krizszolg6ltat6val kdtdtt kdzszolg6ltat6si szerzoddst kdpviselo-

testiileti tildsen t6rgyalja es hat6rozat6val hagyja jov6.

A kiizszolgriltat6 beszf, mol6si ktitelezetts6gc
13.$

A kdzszolg6ltat6 kdteles a tevekenysegdr6l a kipvisel6-testtiletnek dvente besz6molni,

amely besi6rnol6 kapcsdn a kepvisel6-testtilet a kdzszolg6ltat6val is a kozszolgdltat6ssal

kapcsolatos tapasztalatokat eflikeli.

A kiizszolgriltatds ktitelez6 ig6nybev6tel6nek sziinetel6se
14.$

(l) Sziinetel a szolg6ltat6s igenybevetele a bejelentest6l sz6rnitott legfeljebb I ev

idbtuttuntru, ha a t6rol6ed6nyt haszn6l6, ir6sbeli kdzszolgilltatAsi szerz6ddssel rendelkez6

ilgatlaltulajdolos ket naptAri honapn6l hosszabb ideig (vagy 60 napig) a kdzseg

k{zigazgatasi tertileten kivtil tart6zkodik is t6volldtenek v6rhat6 idotartarn6t elozetesen

(lega-l6b-b l5 nappal kor6bban) bejelenti a k6zszolg6ltat6nak. A sztinetelisre vonatkoz6

igiiybejelentds megismitelhetd. A bejelentesben foglaltak val6s6gtartalrn6t a

l<6zszolg6ltat6 ellen6rizni jogosult.

e A kozseg tertiletdn talelhat6 kdzter0leteken a k6telez6 kdzszolg6ltat6s

igenybevetele nem sziineteltetheto.

A hullad6kkczel6si kiizszolgdltatisi dij
ls.$

(l) A hulladdkgazd6lkodasr6l sz6l6 tdrvenyben kapott felhataluraz6s alapj6n a telepiilesi

6nkonl1nyzat a szolg{ltat6val val6 egyeztetes es nreg6llapoddg alapj6n evente

6llapitja meg a kOzszolg6ltat6s dijAt. A hulladekkezeles drja_a.2008. ivben:
155.- Ft/iirites/szabvAnyeddny 'F 20oA AF A

Ennek figyelernbevetelevel a hulladekkezeles 9ti u'

73 883.- Ft+20Yo AFA/lto

A teleptilesi szil6rd hulladekkezelesi kdzszolgiltatdsi dijat az onkonnAnyzat teriti

meg a k6zszolgdltat6nak, az ingatlantulaidonost a heti egyszeri telepi'ilesi szilArd

hulladdk elszallitisaert kiilon dij fi zetesi kotelezettseg nem terheli'

A teleptildsi hulladekkezelesi kdzszolg6ltatAsi dij rneg6llapit6s6nak reszletes

szab6lyiit a 24212000. (Xll. 23.) Konn. rendelet tartaltnazza.

(2)

E

(3)



(4) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem kot irdsbeli k6zszolg6ltat6si szerzodest ds az
6ltala haszndlt t6rol6edeny tipus6r6l a kozszolg6ltat6nak egydltal6n neln tesz
bejelentdst. a kdzszolgAltatdsi dij meg6llapitds6n6l a kdzszolg6ltato mindaddig
jogosult ingatlanonkent I db 110 liter tirfogatri t6rol6edeny heti egyszeri iiritesi
gyakorisdg6t vilelmezni, nrig az igenybevdtelre kdtelezett ir6sban a kozszol96ltatdsi
szerz6dist meg nern koti.

Szab6lvs6rt6sck
l-6. $

A jogellenes rnagatart6sokat rnagasabb szintti jogszabdlyok (pl.: Bi.intet6 T6rvdnyk6nyv,
Polg6ri Tdrvenyk6nyv) szabtiyozzek. A kornyezetvddelemrnel ds a kdztisztasdggal
kapcsolatos szabdlysertiseket a szabdlysertesekr6l sz6l6 1999. dvi LXIX. tv. ds annak
v d greh aj tdsi ren d el ete tarlaltnazza.

lV. feiezet
zARo nENffinztrsEK

17.$.

(l) A rcndelet a kihirdetdse napj6n lep hatdlyba, rendelkezdseit 2008. janu6r l. napjdt6l
kell alkalmazni

(2) A rendelet hatdlyba lepesdvel egyidejtiteg Gare Kdzsdg Onkornrfunyzata Kipviselo-
testtiletdnek a telepiilesi hulladek kezeleser6l. elsz6llit6s6nak m6dj616l, ds a fizetendo
dijakr6l sz6l6 912007. (lX. 6.) dnkomr inyzati rendelete lratdly6t veszti.

Gar6, 2007. deccmbcr 6.

Vig Imrc s.k. Dr. Bricsai Mrirta s.k.
polgrirmcster kiirjcgyzd

Zfrad6kz
Elfogadva: a K6pviscl6-testiilet 2007. clcccmbcr ll-i iil6s6n
Kihirdettcm'.2007, dcccmbcr t l. napjfn

Dr. Bfcsai Mirta
kiirjegyzd
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