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Gilv6nfa Kiizs6g 6nkorm6nyzat k6pvisel6-testiilet6nek
412016. (VI,. 16.) iinkorminyzati rendelete

a hullad6kgazdrilkodis helyi rendj616l

Gilv6nfa Ktizs6g Onkorm6nyzat kepvisel6{estiilete az Alapt6rv6ny 32. cikk (2) bekezd6se, va-
lamint a Hullad6kokr6l sz6l6 2012. ei CLXXXV. tdrv6ny 35. $ (1) bekezd6se 6s 88. $ (4) bekez-
d6se alapj6n hullad6kgazd6lkod6s helyi rendj6r5l az alibbi rendeletet alkotja.

1. Attaldnos rendelkez6sek

l. g (1) A rendelet teriileti hatelya kitefed Gilv6nfa Onkorm6nyzat illet6kess6gi teriilet6re.
(2) A rendelet szem6lyi hat6lya kiterjed a2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Hul-

lad6k Tv.) 2. g (l) bekezd6s 34. pontja szerint ingatlanhaszn6l6kra, valamint a hullad6kgazd6lko-
disi k6zszolg6ltatiist v6gz6re.

(3) A rendelet t6rgyi hatelya kiterjed:
a) a szilard telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos k<izszolgtiltatiisra,
b) a k6zteriilet tiszt6n tartis6ra.
2. $ E rendelet alkalmaz6s6ban:
L biohullad6k: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 3. pontja szerinti hullad6k,
2. elkiil6nitett gyujt6s: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezd6s 5. pontja szerinti gyiijt6s,

3. elkiildnitetten gy,rijttitt hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 6. pontja szerinti hullad6k,

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

5. gyiijt6s: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 17. pontja szerinti folyamat;

6. gyiijt6: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezd6s 17a. pontja szerinti gazdrilkod6 szervezet,

7. gyiijt6hely: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezd6s 19. pontja szerinti hely;

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

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

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

11. hullad6kgazd6lkodris: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 26. pontja szerinti tev6kenys6g,

12. hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 27. pontja szerinti

szolg6ltat6s,
l3-. onkorm6nyzati hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezd€s 27a.

pontja szerinti feladat,- 
14. hultad6ktipus: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezd6s 33. pontja szerinti hullad6ktipus,

15. ingatlanhaizn6l6: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 34. pontja szerint meghat6rozottak

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

17 .k6zszolg6ltat6si teriilet: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezd6s 36a. pontja szerinti ieriilet,

18. k6zszolg6ltat6: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezd6s 37. pontja szerinti k6zszolg6ltat6,

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

20. sz lliths a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezd6s 41. pontja szerinti mozgatiis,

21. telepiil6si hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezd6s 43. pontja werinti hullad6k,

22. vegyes hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezd6s 47. pontja szerinti hullad6k,

23. veii6lyes hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. g (1) bekezd6s 48. pontja szerinti hullad6k,

24. nagydarabos hullad6k: a 1612002. (IV. 10. Eiim. rendelet 2. $ a) pontja szerinti hullad6k.

2. A hullad6kgazd6lkod6si kiizfeladat tartalma, a ktizszolgiltatrisi teriilet hatrlrai

3. $ A hullad6kgazd6lkod6si kiizfeladat tartalma kiterjed:
ay a trulaAekaz d6lkod6si k6zszolg6ltatas helyi szintfi r6szletszabrilyainak 6nkormdnyzati ren-

deletben t6rt6n6 meg)taliroz sfira,



b) a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6 jogszab6lyban meghat6rozott felt6telek szerinti kiv6-
laszt6siira,
c) a k<izszolg6ltatiisi szerz6d6s megkdt6s6re.
4. $ (l) A k6zszolg6ltat6si teriilet hat6ra az Orsziigos Hullad6kgazd6lkod6si K<izszolg6ltat6si

Tervben meghatarozottakkal 6sszhangban keriil meghatiirozdsra.
(2) A hullad6kgazd6lko&isi kdzszolg6ltat6s sor6n a k6zszolg6ltat6si teriilet hatiira Gilv6nfa

k6zs69 belterulete.

3. A kdzszolgrlltat6

5. g (l) A hullad6kgazdilkod6si k6zszolg6ltatesi tev6kenys6get a,,D6l-Kom,' D6l-Dunantuli
Kommunrilis Szolg6ltat6 Korl6tolt Felel6ss6gii Trirsasrig Pecs, Sikl6si u. 52. hullad6kgazd6lkod6si
k<izszolg6ltat6 /tov6bbiakban k6zs zolglltato / y 6 gzi.

Q) Az (1) bekezd6sben meghatiirozott kcizszolg6ltat6nak tagiai, alv6llalkoz6i nincsenek, a
k<izszolg6ltatrist egyediil v6gzi.

4. Az 6nkorm6nyzati hurrad6kgazdr kod6si kdzferadat elr6tr{s6nak rendje 6s m6dja,
a kiizszolgdltatri es az ingatlanha sznal6 ezzel iisszeliigg6 jogai es kiitelezetts6gei,

az elkiil6niteft hullad6k gyrffjt6se, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
k6zszolgriltatdsi szerz6des egyes tartalmi elemei

4.1. A hullad6kgazdritkodrlsi kiizfeladat elLit6snak rendje 6s m6dja

. 6- $ (1) A hullad6kgazdrilkodrisi k6zfeladat ellitisa ir6sban r6gzitett, legfeljebb l0 6we vonat-
koz6 k6zszolg6ltat6si szerz6d6s alapj6n t6rt6nik. Az dnkorm6nyzat a i6z-szoig6ltat6si szerz6d6s
megsziin6se eset6n is rijabb szerz6d6sk6t6ssel gondoskodik arr6l, hogy a huiiad6kg-J6lkod6ri
ktizszolg6ltalis a relepiil6sen folyamatosan bizo;itva legyen.

-- 
(2) A hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolgriltat6s felt6teleiben, rendj6ben bekdvetkezett v6ltoz6sok-

16l a v6ltoz6s bek6vetkezte el6tt 15 nappal a kdzszolgiltat6 tegaiabb a honlapjrin, 6s rrirdltrneny
fonn6j6ban rdj6koztarisr nyujr.

(3) A hullad6kgazd6lkodasi kcizszolg6ltat6s tekintet6ben a K<izszolg6ltat6 6s az ingatlanhasz-
n6l6 k6z6tti 

_ 

szerz6d6ses jogviszonyt a k6zszolgriltatris rendelkez6sre"6lgr,enuh es i, i,guttuo
haszn6lat inak t6ny e hozza l6tre.

7. $ (l) A telepiil6si hullad6kok k6ziil a h6ztart6si hullad6knak, 6s hriztart6si hullad6khoz ha-
sonl6 hullad6knak min6sril6 hullad6kb6l a vegyes hullad6k /tov5bbiakban vegyes hullad6k/ sz6lli-
t6sa k6thetente egy alkalommal, 15 nappal el6ii meghirdetett napon t6rt6nik.

(2) A vegyes hullad6k elsz6llit6sa a hulladek t6m6rit6s6re alkalmas jarmiivel t6rt6nik.
(3) A vegyes hullad6k elsz5llit6sra 

-akkor 
kenil, ha az ir,gatlan\aszil6 a hullad6-oia saj6t tu-

lajdonriban 16v6, vagy a k6zszolg6ltat6t6l b6relt 6s a k<izszolg6lta t6 szirllit6eszk6z"h", .".rJlr"."-
sitet gyiijtded6nybe helyezi el.

(4) Az alkalmazhat6 gyrijt6ed6nyek
a) I l0 literes hullad6k gyiijt6ed6nyzer,
b) 80 literes hullad6k gyrijt6ed6nyzet,
c) 60 literes hullad6k gyiijt5ed6nyzet,
d) a k6zszolg6ltat6 6ltal biztositott, a szolg6ltat6 6ltal egyedi jel6l6ssel ell6tott hullad6kgyrijt6

zsbk.
(5) Az a vegyes hullad6k kenil elszallitasra, melyet az ingatlanhasznril6 az ltalahaszniilt in-gatlan el6 a (4) bekezd6sben megieldlt gyiijt6ed6nyben a kdairiiletre kihelyez.

-_ 
8- $ (l) A telepiil6si hullad6kok k6z,i.l az elkiil'dnitetten gl,rijtdtt hullad6k sz6llitasa k6theti egy

alkalommal t6rr6nik.



(2) Az elkiil6nitetten gyiijtdtt hullad6k elsz6llit6sa hullad6k fajtrijak6nt lnildn-hilcin sz6llit6-
j6rmiivel t6ft6nik.

(3) Az elhil6nitetten gyiijtdtt hullad6k elszrillitasra akkor keriil, ha az ingatlanhaszn6l6 a hulla-
d6kot a k<izszolg6ltat6 6ltal rendelkez6sre bocs6tott gyiijt<ied6nybe helyezi el.

9. $ (1) A telepiil6si hullad6kok k6ziil a lomhullad6k sz6llit6sa 6vente egy alkalommal t6rt6nik.
A lomelsz6llitis id6pontj6t a kdzszolg6ltat6 titjlkoztat6ja, hirdetrn6nye hatrirozza rneg.

(2) A lomhullad6k elszillit6sa olyan sz6llit6jrirmiivel tdrt6nik, mely alkalmas a nagydarabos
hullad6k biztonsrigos sz6llit6s6ra.

(3) Az a lomhullad6k keriil elsz6llit6sra, rnelyet az ingatlanhaszn6l6 az flltala haszn6lt ingatlan
el6 a sz6llit6s 6rdek6ben a k6zteriiletre kihelyez.

(4) A lomhullad6kk6nt sem keriil elsz6llitiisra az 6pit6si 6s bontisi hullad6k a gumiabroncs
hullad6k, g6pj6rmii roncs, vesz6lyes hullad6k, vegyes hullad6k, valamint elkiilcinitetten gyiijthet6
hullad6k.

10. $ (1) Ha a Kozszolgiltat6 a sz6llit6si feladat6t a meghat6rozott sz6llit6si napon nem tudja
teljesiteni, e t6nyrSl a honlapjrin 6s hirdetrn6nyi riton 6rtesiti az ingatlanhaszn6l6kat.

(2) Az elmaradt sz6llit6st a K6zszolgiltat6 a sz6llit6st akad6lyoz6 t6nyez6 megsziin6s6t k6vet5
legk6s<ibb 48 6r6n beliil elv6gzi.

4.2. Kdzszolg ltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

I l. $ A k6zszolg6ltat6 kciteless6ge, hogy:
a) a k6zszolg6lati szerz5d6s szerint gondoskodjon a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si fel-

adatok ell6t6s6r6l,
b) a hullad6k gyujtSed6nyzet i.irit6s6nek gondos elv6gz6se,
c) ha a szerz6d6sben v6llalta, az ingatlanhaszn6l6 bejelent6s6t k<ivet6 15 napon beliil biztositsa

az ingatlanhaszn6l6 6ltal ig6nyelt iirtartalnri gyffjt6ed6nyzetet, ide6rtve az iirtartalom viltoz6s mi-
atti ig6nyt is,

d) amennyiben a gyttjtid€nyzet megrong6l6d6sa a nem megfelel6 iirit6s sor6n tdrt6nt, gon-
doskodjon az ed6nyzet sajit k6lts6gen t6rt6n5 megjavitisar6l, ha az nem lehets6ges cserel6s6r6l,

e) a honlapjan kozz|tett m6don lehet6s6get adjon a vegyeshullad6k gyrijt6s6re alkalmazhat6
hul lad6kgyiijt6 zs6k beszerz6s6re,

f) 6vente a 9. $ (1) bekezd6sben meghat6rozott alkalommal gondoskodjon a lomtalanit6s h6z-
hoz men5 megszervez6s6r6l 6s a lom elszAllitasfu6l,

g) az elkiildnitett hullad6kgytijt6si rendszert a 8. g szerint biztositsa,
h) elv6gezze a telepiil6si szil6rd 6s foly6kony hullad6kokkal kapcsolatos k6zeg6szs6giigyi k<i-

vetelm6nyek6l sz6l6 1612002.0V. 10.) EiiM. rendelet a. g (3) 6s (4) bekezd6se szerinti feladato-
kat, igy:

ha) hullad6kgyiijt6 eszk6z6k tisztit6sa, fert6tlenitese, karbantart6sa
hb) a hullad6k begyijt6se, sz6llit6s soren a kdzteriileten okozott szennyez6s megszihtet6se,
i) kdteles honlapot iizemeltetni, 6s azon a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos

valamennyi fontos informiici6t elhelyezni,
j) az ingatlanhaszn6l6 6ltal tett panaszt kivizsg6lja, a javaslatokat megvizsg6lja, 6s arr6l az

6rintettet 6rdemben 30 napon beliil trij6koaassa.
12. $ A k<izszolg6ltat6 joga, hogy:
a) a vegyes hullad6k gyrijt6s6re kieg6szit6 megoldrisk6nt alkalmazhat6 hullad6k gyfijt6 zsak6rt

a hullad6k elsz6llit6si 6s kezel6si dij6t is magriban foglal6 terit6st keden,
b) amennyiben a vegyes hullad6k gyiijt6 ed6nybe vesz6lyes hullad6k keriilt elhelyez6sre, vagy

a foly6kony hullad6k elhelyez6se miatt a gyiijt6ed6nybe befagy6s, vagy egy6b okokb6l a hullad6k
nem iirithet6, megtagadja a gyfijtded6nyzet kiiirit6s6t, illewe a gyiijt6zs6k elsz6llites6t,

c) megtagadja a hullad6k begyrijt6s6t azon ingatlanhasznil6k eset6ben
ca) akik a hullad6kgazdalkod6si szolg6ltat6s sziineteltet6s6t k6rt6k - a sziiLneteltet6s idej6re,



cb) ha az ingatlanhaszn6l6 nem megfelel6 hullad6kgyiijtS ed6nybe - a g6pi iil'it6sre nem alkal-
mas hullad6kgljt6 ed6nyzetbe, nem a k<izszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett hullad6kgyiijt6 zs6kba-

helyezte el a hullad6kot,
d) a kdzszolgiltatrisi szerzdd6st a jogszabrilyban, valamint a k<izszolg6lati szerz6d6sben meg-

hat6rozott m6don felmondja.

4.3. Az ingatlan haszn616 jogai kiitelezetts6gei

13. Az ingatlanhaszn6l6 k<iteless6ge, hogy:
a) amennyiben be6pitett ingatlan haszn6l6ja, a hullad6kgazdilkod6si kdzszolg6ltatist ig6nybe

vegye (nem mentesit a hullad6kgazd6lkod6si szolgriltat6s ig6nybev6teli kdtelezetts6g al6l az,ha az

ingatlanhaszn6l6 a szolg6ltat6st nem, vagy csak r6szben kiv6nja ig6nybe venni),
b) amennyiben ingatlanhaszn6l6 v5lt6s t6rt6nik, vagy rij ingatlan eset6ben ingatlanhaszn6lat

kezd6dik, a v6ltoz6st k6vet6 8 napon ir6sban bejelentse a K6zszolg6ltat6nak,
c) az ingatlanon k6pz6d6 hiztartisi, 6s haztaruisi hullad6khoz hasonl6 hullad6kot a Ktizszol-

g6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6r6l 6s a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgeltat6s v6gz6s6-

nek felt6teleirSl szol6 38512014. (Xn. 31.) Korm. rendelet 4. $-a figyelembe v6tel6vel
ca) gyfijtse a hullad6kot,
cb) a gyiijt6ed6nyt az ingatlan6n, vagy krizteriilerhaszn6lati enged6ly birtok6ban kdzteriileten

t6rolja,
cc) a gyfijt5ed6nyt iiLrit6s celjAb6l sz6llit6si napokon a kdzteriiletre kihelyezze rigy, hogy az a

kcizter0leten a begyrijt6st v6gz5 g6pj6rmiivel megk6zelithet6 6s iirit6sre alkalmas helyen legyen,
ugyanakkor a k<izleked6st ne akad{lyozza,

dd) a hullad6k gyiijt6s6vel, - illetve sajrit sz6llitissal - kapcsolatos biaons6gi k6vetelm6nyeket
betartsa, a kdmyezetet ne vesz6lyeztesse, szefiyeTze, kirositsa, megakad'lyozza a hullad6k ki-
sz6r6d6,srit

e) a telepiil6si szil6rd 6s foly6kony hullad6kokkal kapcsolatos k6zeg6szs6giigyi kdvetelm6-
nyekr6l sz6l6 1612002 (lV. 10.) EiiM rendelet 4. $ (l), (2), (4) bekezd6se, valamint 5. $ (l) be-

kezd6s6ben meghat6rozott el6in{sokat betartsa, ennek figyelembe v6tel6vel:
ea) zirhat6 ed6nyzetben gyiijtse a hullad6kot,
eb) a gyiijt6ed6nyzet rendszeres tisait6srir6l 6s fert6tlenit6s6r6l gondoskodjon,
ec) a hullad6kgyrijt6s sorin t6rt6n5 szennyez6s eset6n a teriilet megtisztit6s6r6l 6s fert5tlenit6-

s6r6l 6vente 2 alkalommal gondoskodjon,
f) a vegyes hullad6k gyiijtledlnyzet iirtartalm6t meghalad6 vegyes hullad6kot a vegyes hulla-

d6kot gyrijt6zs6kban gyiijtse, 6s a hullad6kgyiijt6 zs6k6rt a szolg6ltat6 6ltal meghatarozott dijat
meghzesse, elsz6llit6s c6lj6b6l a glrijt5zsrikot bek6we helyezze ki a kcizteriiletre,

g) gondoskodjon arr6l, hogy a vegyes hullad6k gyfijt5 edenybe csak a vegyes hullad6k keriil-
j6n elhelyez6sre, 6s a hullad6k szikird halmaz6llapotu legyen, az iirit6st v6gz6k eg6szs6g6t, testi
6ps6g6t ne vesz6lyeztesse, a g6pi iirit6st ne akadiiyozza 6s a berendez6sben kirt ne okozzon,

h) a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgrlltatis dijrit megfizesse,
i) hogy gondoskodjon an6l, hogy a saj6t tulajdon6ban l6v6 hullad6k gyiijt6ed6nyzet alkalmas

legyen a rendeltet6sszeni haszn6latra 6s a K6zszolg6ltat6 szillit6 jirm[iv6vel t6rt6n6 irit6sre.
14. $ Az ingatlanhasm6l6 joga, hogy:
a) amennyiben be6pitett ingatlan hasan6[6ja, a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgiltat6st ig6nybe

vegye,
b) a vegyes hullad6k gytijt6ed6nyzet iirtartalmit alkalmilag meghalad6 vegyes hullad6kot hul-

lad6k gyiijt<izs6kban a gyiijt5ed6nyzettel egyiitt elsz6llit6sra a kdzeriiletre kihelyezze,
c) az ingatlanon k6pz6d6 hriaarttisi, 6s h6ztart isi hullad6khoz hasonl6 hullad6kot a K6zszol-

g6ltat6 hullad6kgazd6lkod.lsi tev6kenys6g€r6l 6s a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6s v6gz6s6-

nek felteteleir6l sz6l6 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. $-a alapjri,n a gyiijt6ed6nyt - kdzte-



riilet-haszn6lati enged6ly n6lkiil - a sz6llites napj6t megellzi\ 18.00 6r6t6l a sz6llit6s napj6nak
20.00 6r.4,j6ig iirit6s c6ljrib6l a k6aeriileten t6rolja,

d) 6ljen a kdzszolg6ltat6 8. $ (4) bekezd6s6ben meghaterozott hullad6k fajt6.k elkiildnitett gyiij-
t6si, 6s elsz6llitrisi lehet6s6g6vel,

e) az iirit6sre kihelyezett hullad6k gyiijt5ed6nyzetb5l a hullad6kot, illetve a hullad6k gyujt5
zs6k a sz6llit6sra megiekilt napokon az ingatlana el6l elsz6llit6sra keriilj6n,

f) amennyiben a gyfijt6ed6nyzet megrong6l6d6sa a krizszolgiltat6 ekal vegzett nem megfelel6
irit6s sonin tdrt6nt k6rje az ed|nyzet - 15 napon beliili - K6zszolg6ltat6 k6lts6g6n t6rt6n6 megta-
vit6s6t, ha az nem lehets6ges cser6j6t,

g) k6rl'e a hullad6kgazdrilkodisi k6zwolgiltatiis id6leges sziineteltet6s6t,
h) panasszal 6ljen, javaslatot tegyen a k6zszolg6ltat6 fel6, ha a hullad6kgazd6lkod6si kdzszol-

g6ltatrissal nem el6gedett.

4.4. Az elkiiliinitett hullad6k gyfijt6se

15. $ Az ingatlanhasznril6 nem k6teles a telepiil6si hu1lad6k megha&irozott anyagfajta va9y
hullad6ktipus elkiil6nitett gyiijt6s6re.

16. $ (l) Az ingatlanhaszn[l6 az 6,ltala 6nk6nt elkiilcinitetten gyiijt<itt hullad6kot megh atlrozotl
anyagfajta vagy hullad6ktipus szerint elkiikinitve elsz6llithatja 6s a gyujt6ed6nyben elhelyezheti,
illetve a jogosultnak itadhatja a Gilvrl,nfa, 6012 hrsz.-i ingatlanon tal6lhat6 hullad6kgyfijtti pon-
ton.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 a hullad6k elhelyez6s6re val6 jogosults6git a Koordin6l6 szerv 6ltal
kirillitott szaml6val k6teles igazolni.

17. $ K<izszolgriltat6 a hullad6kgazddlkod6si k6zszolgiltat6s keret6ben a 8. g (a) bekezd6sben
meghat6rozott hullad6k fajt6k tekintet6ben - az e rendeletben, illetve a k6zszolg6ltat6si szerz6d6s-
ben r<igzitettek szerint - gondoskodik az ingatlanhaszn6l6 6ltal 6nk6nt, elkiildnitetten gyiijtdtt hul-
lad6kok elsz6llit6s6r6l.

4.5. A hullad6kgazdilkod6si kdzszolgdlati szerz6d6s tartalmi elemei

18. $ (l) A hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltatrisi szerzSd6s megk6t6sekor figyelembe kell
veruri a Hullad6k Tv. 34. $ (5) bekezd6s6ben, valamint a k6zszolg6ltat6 kiv6lasztas6r6l 6s a hulla-
d6kgazd6lkod6si kdzszolgri.Lltat6si szerz5d6sr6l sz6l6 317 /2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 4. g-ban
meghaterozott tartalmi k6vetelm6nyeket.

(2) A kdzszolg6ltatAsi sze 6d6s (1) bekezd6s szerinti tartalmiit az e rendeletben r6gzitettek
szerint kell meghatrirozni.

(3) A kcizszolgdltat6si szerz5d6sben r6gziteni kell, hogy a k<izszolg6ltat6 szerv r|sz1re a k6z-
szolg6ltat6si szerz6d6sben rdgzitett feladatok ell6t6s66rt szolg6ltatdsi dijat a Koordin6l6 szerv fi-
zet.

5. A hullad6kgazdilkodrisi kiizfeladat ig6nybev6tel6nek m6dja
6s felt6telei

19. $ ( I ) A hullad6kgazdilkod6si kcizfeladat keret6ben biaositott k6zszolg6ltat6son beliil:
a) a vegyes hullad6k szellitAsi szolgiiltat6s ig6nybe vdtele folyamatosan k6telez6,
b) az a) pontba nem tartoz6 sz6llit6si szolg6ltat6s, 6s hullad6k elhelyez6si lehet6s6g ig6nybev6-

tele nem k6telez5.
(2) Az egyes hullad6kgazd6lkod6si szolg6ltat6sokat e rendeletben, valamint a ki)zszolgilati

szerzSd6sben meghatarozott m6don lehet ig6nybe venni.



(3) A k6zszolg6ltat6 a kdzszolg6ltatris felt6teleiben bek6vetkezett v6ltoz6sokr6l az ingatlantu-
lajdonost - a v6ltoz6st bekrivetkezte el6tt legal6bb 15 nappal - legal6bb a honlapj6n t<irt6n6 ki5zz6-

t6tellel, illetve a telepiil6sen kihelyezett hirdetm6ny ritjrin k<iteles taj6koaatni.

6. Az ingatlanhasznrlkit terhel6 dijlizet6si kiitelezetts6g, megfizet6s6nek rendje,
az esetleges kedvezm6nyek

20. $ (l) A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgAltatesi dij a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiltatasi
szerz6d6sben egyt6nyez6s dijk6nt keriil megillapit6sra. A dij megillapit6sakor a vonatkoz6 jog-
szab6lyok szerint kell elj6mi.

(2) Az <inkorm6nyzat a hullad6kgazddlkod6si k6zszolg6ltat6si dijbol dijkedvezm6nyt nem biz-
tosit.

21. $ (1) Dij megfizet6si kdtelezetts6g tekintet6ben a telepiil6si hullad6kkezel6si kdzszolgtiltat6-
si dij meg6llapit6s6nak r6szletes szakmai szab6lyairil sz6l6 6412008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $

(2) bekezd6s6t kell alkalmazni.
(2) Az ingatlanhasm6l6 a hullad6kgazd6lkodisi krizszolg6ltatrisi dijat a Koordin6l6 szerv riltal

kiallitott szritnla alapj6n fizeti meg. A dij megfizet6s6nek m6djrit, hat6ridej6t a szrimla tartalmazza.
22. g (1) A k<izszolg6ltat6s keret6ben keletkez6 kintl6v6s6geket a Koordin6l6 szerv kezeli.
(2) A dijhAtral6kok behajtisrira a Hullad6k Tv. 52. $-ban meghatiirozottak szerint keriil sor.

7. A k6zteriilet tisztin tartdsa

23. $ (l) Az ingatlan haszn6l6 kdteles a k<izt isztas6ggal 6s a telepiil6si szilard hullad6kkal <isz-

szefiigg6 tev6kenys6gr6l sz6l6 1/1986. (II. 21.) EVM-EiiM egy[ittes rendelet 6. $-6ban foglalt el6-

ir6sokat betartani.
(2) A kdzternlet tisztan tart6s6val kapcsolatos tovdbbi, helyi reszlet szab6lyokat helf rendelet

l'3rtalfia?za.

8. Zi16 rendelkezesek

24. $ (1) E rendelet 2016. 6v . jtlius h6 l. napj6n l6p hatilyba.
(2) E rendelet hatrilybalep6s6vel egyidejfileg hat6ly6t veszti a telepiil6si szil6rd hulladdkkal

kapcsolatos kciztisztas6gi k6zszolg6ltatris k<itelez5 ig6nybev6tel6rSl sz6l6 2/2015. (II.l7.) <inkor-

mflnyzati rendelet.

Kelt: Gilvrinfa, 2016. jrinius h6 l5 nap

P.H.

jegyz6

Zirad€k:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Gilv6nfa, 2016. jrinius h6 16. nap

polgarmester

P.H.

jegyzo


