
li.. nJ . -- t-tt nl1^-tlr'v\ .r- \- \ A"\l l,r 'l \,.._'

Gy6 d kiizs 6 g o nko rm 6ny zata K6pvis el6-te stiilet6n ek
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Gy6d kiizs6g dnkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek lll20l4. (XLlS.) iinkormr{nyzati

rendelete
hullad6k gazdilkod6s hetyi rendj6r6t

Gy6d Kdzsdg Onkorm6nyzataKepviselo-testiilete az Alapt<irvdny 32. cikk (2) bekezddse,
valamint a hullad6kokr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Hulladdk tv.)
35. $. 6s 88.$.(a) bekezddse alapj6n a hullad6kgazd6lkod6s helyi rendj erol az aldbbiak szerint
rendelkezik:

I.
Altalinos rendelkez6sek

1.$.

(l) Jelen rendelet c6lja, hogy Gy6d kcizsdg igazgatfusi teriilet6n a lakossrlg eg6szs6g6nek
vddelme, valamint Gy6d Kcizs6gben a ktirnyezet terhel6s m6rs6kl6se, a termEsz"ti er .pit.tt
kornyezet meg6v6sa drdekdben a telepiil6si szil6rd hulladdkra vonatkoz6 k6zszolg6ltat6st 6s
annak k<itelezS ig6nybevdteldt biztositsa, illetve az ezzel kapcsolatos feladatJkat, helyi
hat6sktiroket, jogokat 6s k<jtelezetts6geket a helyi saj6toss6goknak megfelel6en biztositsa.
(2) A rendelet hatillya Gy6d k6zsdg igazgatfusi tertilt6n beltil a rendszeres

hulladdkszdllit6sba bevont, helyi kcizszolg6ltat6ssal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosair a v agy haszniil6ira (tovfbbiakban egyiitt : ingatlanhas zn6l6) te{ ed ki.

(3) A gazdrilkod6 szewezet ingatlanhasznill6 a hhztartisi hulladdkhoz hasonl6 hulladdk
rdszdtkdpezl vegyes hullad6k tekintetdben kriteles akilzszolg6ltat6s igdnybevdtel6re.

(4) A rendszeres sz6llitSsba bevont teriiletek jegyzeket e rendelet 1. sz. melldklete
tartalmazza.4

(5) A krizszolg6ltat6s:
a.) az ingatlanon begyijtcrtt telepiildsi hullad6k ( vegyes elki.ilonitetten gyrijt6tt

rendszeres elsz6llitSs6ra, az ingatlanon dsszegffitott lomtalanitis kdr6be iartoz6
hulladdk, valamint zcildhulladdk - kozszolg6ltat6 6ltal meghathrozott id<ipontban
tdrt6no - begytijtdsdre 6s elsz|llithshra,

b.) a kdztertilet tiszt6ntartdsfira.
(6) E rendeletben a Hullad6k tv. 2.9.-6ban

alkalmazni.
meghatilrozott 6rtelmezo rendelkez6seket kell

II.

A hullad6kgazdilkodisi kiizszolgriltatis tartalma

2.$.

( I )A hullad6kszolgrlltatiisi krizszolg6ltat6s tartalma kiterjed:

hullad6k)
telepiil6si
ds helyen



a.)az ingatlan haszniil6k 6ltal a kozszolg6ltat6 sz6llit6eszkozdhez rendszeresitett

$.tijt6ed6nyben gytijtott telepi.ildsi hullad6kot az ingatlanhaszn6l6kt6l dsszegyrijti
6s elsz6llitja - ide6rtve a hdztart6sban kdpzldo z<jldhullad6k, vegyes hulladdk,
valamint az elktilonitetten gyrijttitt hulladdk dsszegyrijtdsdt 6s elsz6llit6sdt is,

b.)lomtalanitds ktjrdbe tartoz6 lomhulladdkot az ingatlan haszn6l6kt6l dvente
kdt alkalommal osszegyrijti ds elszilllitja,

c.)az illtala iizemeltetett hulladdkgyujto ponton, hullad6kgyrijto udvaron gy.rijtott
vagy 6tv6teli helyen 6tvett hullad6kot osszegyrijti 6s elsz6llitja,

d.)eseti megrendel6s alapj6n az elhagyott, illetve ellenorizetlen kdrtilmdnyek
kozott elhelyezett hullad6kot elsz6llida 6s gondoskodik a hulladdk kezel6sdr6l,

e.)gondoskodik az a.) - e.) pontokban meghatirozott hulladdkgazdilkod6si
kozszolgiltat6s kdrdb e tartoz6 hulladdk kezelds6rcil 6s

f.)a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltatSssal 6rintett hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitmdnyt iizemelteti.

3.$.

(1)A hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgdltat6si tevdkenysdget a Ddl-Kom Nonprofit Kft (7632
P6cs, Sikl6si u. 52., a tov6bbiakban: Kdzszolg6ltat6) vegzi.

(2)A K<izszolg6ltat6 jogosult alv6llalkoz6kat ig6nybe venni. A Kdzszolgiltat6 az
alv6l I alkoz6 i gdnyb ev 6te l6t kcjteles az Onkorm 6ny zat szimhr a b ej elenteni.

ilI.

A hullad6kgazdf lkodf si kiizszolgdltatris ellitrisin ak rendj e 6s m6dj a.

4.$.

(1)A hulladdkgazd6lkod6si krizszolg|ltaths ell6t6sa irisban rdgzitett, legfeljebb l0 dvre
vonatkoz6 kdzszol gdl tatisi szerz6dd s al apj 6n t<irtdnik.

(2)A hullad6kgazdilkod6si kdzszolg6ltat6s feltdteleiben, rendjdben bekovetkezett
v6ltoz6sokrol avilltozhs bek<ivetkezte el6tt 15 nappal a kOzszolgilltato - legal6bb a honlapj6n
6s hirdetm6ny form6j6ban - az Onkorm6nyzatnak tiljekoztathst nyrijt, aki a helyben szok6sos
m6don thjdkoztatja a lakoss6got.

(3)A hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s tekintetdben a Krjzszolg|ltat6 6s az
ingatlanhasznillo kdzcitti szerzcid6ses jogviszonyt - a szerziSdls ir6sba foglal6s6n kiviil - a

kozszolgriltat6s rendelkez6sre 6ll6sa vagy akozszolg6ltat6s elsri igdnybevdtelehozzal6tre.
(4)A telepiildsi hullad6kok koztil ahiztarthsi hulladdknak eshhztarthsi hulladdkhoz hasonl6

hulladdknak (egytttesen: vegyes hullad6k) szdllit6sa hetenk6nt egy alkalommal tortdnik.
(5)A sz6llit6s konkr6t napj6t a Krizszolg6ltat6 a honlapj6n kozzdteszi.

s.$.

(l)A vegyes hullad6k elsz6llitisa a hullad6k tdmdrit6sdre alkalmas j6rmtivel tort6nik.



(2)A vegyes hullad6k elszilllithsfira akkor kertil sor, ha az ingatlanhasznill6 a hullad6kot a
saj6t tulajdon6ban l6v6 vagy a Kdzszolgiitat6t6lb6relt 6s a Kdzszolg6ltat6 sz6llit6eszk1zdhez
rendszeresitett gyiijt6eddnybe helyezi el.

( 3 )A ve gye s hul I ad6k gytij t6 s 6re alkalmazhat6 gnij t6 eddnyek :

. ll0 - l20literes hullad6kgytijt6 eddny,

. 1 vagY 2 foshiztart6sok eset6n 80 literes hulladdkgytijtri ed6ny,

hasznf,latirn a k felt6telei :

a.)az onkormhnyzati igazolilsa arr61, hogy az ingatlanban I
vagy 2 foshhztartis van,

b.)az ingatlan hasznil6ja rendelkezzen a megfeleld mdretri
eddnnyel.

c.)a kisebb edenyzet haszn|latfira vonatkoz6 lakoss6gi
hulladdkgazd6lkod6si szerz6d6s (m6dosit6s) megk6t6se.

. Ktizszolgilltat6 6ltal biztositott DEL-KOM feliratu hullad6k gqjtozs6k (amely
kiztu 6lag a tribblethull ad6k gyiij td s 6re szol gf l

(4)A t6rol6eddnyek beszerzdsdr6l - v6s6rliis vagy bdrbevdtel rid6n - az ingatlanhaszn1l6
koteles gondoskodni.

(5)Az a vegyes hullad6k kertil elsz6llit6sra, amelyet az ingatlanfulajdonos szdllitfusi napon az
ingatan el6 a (3) bekezd6sben megjeldlt gyrijt6ed6nyben kell6 id6ben a k6zteriiletre kihelyez.

(6)A gazditlkod6 szervezetek kdtelesek a keletkezett telepiildsi hullad6kaikat a lakoss6gi
hulladdkokt6l elktil<jnftetten gyiijteni, 6s a h6ztart6si hulladll<hoz hasonl6 hullad6k ,esr6t
kepezo vegyes hulladdkot kdtelez6en a Kozszolgdltat6nak 6tadn1 fiiggetleniil a v1gzett
tevdkenysdg jellegdt5l. Lakossdgi t6rol6eddny esetdben gazdillkod6--szewezet r6sz6re
befogad6 nyilatkozat nem adhat6.

(7)Akiizszolgriltat6 a hulladdk elsz6llit6sdt az ingatlan el6l megtagadhada, ha az ingatlan
megkdzelit6sdhez ofYan ritviszonyok (pl. H6- 6s sikoss6g mentess6g, illitve egy6b otUOt
jbrhatatlan kdzut) 6llnak fenn, amelyek eset6n a kcizszolg 6lla:ri g6pj6rmtiveinek balesetmentes
kcizleked6se nem biztositott. Ilyen esetb en az Onkormanyzat kij;ldli - a kozszolg1ltat6val
egyezteffe - azokat a gyiijttlpontokat, amelyek alkalmasak arri, hogy a kozszol[hltat6 az
6ltala alkalmazott g6pj6rmrivel nem tud behajtani.

6.S.

(1)A teleptil6si hulladdkok kdztil az elkiikinitetten gyrijtritt hullad6k
melldkletben meghat6rozott ed6nyzetben 6s idopontban trjrt6nik.

(2)Az elktilOnitetten gytijtcitt hullad6k elszilllitilsa az elkiikinitetten
faj t6j akdnt kiikin-kiildn sz6l I it6 j 6rmrive I t<jrr6nik.

szilllitilsa a 2.s2.

gyrijtritt hullad6k

(3)Az elkiildnitetten gyrijtott hullad6k elszilllitfusira - az arra kijelilt napon - akkor keriil
sor, ha az ingatlantulajdonos a hulladdkot a kdzszolg6ltat6 6ltal rendeikez6sre bocsiitott
gyrijtoed6nyben az ingatlan el6 kell6 id6ben ktizteriiletre kihelvez.

7.$.



(l)A telepiildsi hullad6kok kdztil a lomhulladekszilllitilsa 6vente k6t alkalommal tortdnik. A
lomelsz6llitis id6pontj 6t aKozszolg6ltat6 tiljekoztat6ja, hirdetm6nyehatirozzameg.

(2)A lomhullad6k elsz5llit6sa olyan sziilit6jhrmtivel tdrt6nik, amely alkalmas a nagydarabos
hulladdk biztons6gos sz6llft6s6ra.

(3)Az a lomhullad6k keriil elsz6llit6sra, amelyet az ingatlantulajdonos az illtala haszn6lt
ingatlan el6 a szhllitis 6rdekdben kdzteriiletre kell6 id<iben kihelyez.

(4)Lomhulladdkkdnt sem kertl elszillit6sra az epitesi vagy bont6si hullad6k (sitt), a

gumiabroncs, g6pj6rmti roncs, veszdlyes hullad6k, vegyes hulladdk, valamint elktilOnitetten
gyijthet6 hullad6k.

8.$.

(l)Ha a K0zszolgSltat6 a szhllitilsi feladatait a meghat6rozott szSllit6si napon nem tudja
teljesiteni, e t6nyr6l honlapj6n 6s hirdetmdnyi irton 6rtesiti az Onkormhnyzatot, aki a helyben

s z ok6s o s m6don thj 5koztatja az ingatlanhas zn6l 6kat.

(2)Az elmaradt sz6llit6st a Krizszolg6ltat6 a sz|llithst akad6lyoz6 tenyezo megsztinds6t

kovet6 els6 sz6llit6si napon teljesiti..

IV.

A kiizszolg 6ltat6 j o gai 6s kiitelezetts6gei

e.$.

(1)A Kiizszolgiltat6 k0teless6ge, hogy:
a.)a kdzszolgSltat6si szerzodls szerint gondoskodjon a hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolgilltat6si feladatok ell6t6s6r61,

b.)gondoskodjon a hullad6k gyujt6 eddnyzet tirit6s6nek gondos elv6gz6s6rol,

c.)amennyiben a gytijt6ed6ny megrong6l6d6sa a nem megfelelo i.iritds sor6n

t6rt6nt, gondoskodj on az edenyzet saj6t kdlts6gen tcirt6no megjavit6sht6l, ha ez

nem lehets6ges,

cser6j616l.

d.)amennyiben a Krizszolg6ltat6 tulajdon6ban l6vo, az ingatlanhasznii6 szhm|ra

b6rbe adott gyiijt6ed6ny a rendeltet6sszeni hasznSlat sor6n elhaszndl6dik, saj6t

kdltsdg6n m6sik gytijt6ed6nyt biztositson,

e.)honapj6n kdzzetett m6don lehetds6get adjon vegyes hulladdk gytijt6s6re

alkalmazhat6 hullad6kgyujt6 zs6k beszerz6s6re,

f.)6vente a 7.$. (1) bekezdds6ben meghathrozott alkalommal gondoskodjon a

lomtalanit{ s hdzhoz men6 megszerve zlser 61 6s a lom elsz6llit6s6r6l,

g.)az elkiildnitett hullad6kgyijt6si rendszert a 6.$. szerint biztositsa,

h.)elvegezze a telepiildsi szil6rd 6s foly6kony hullad6kkal kapcsolatos

kOzeg{szs6gueyi krivetelm6nyekr6l s2616 1612002(1V.10.) Eii.M.rendelet 4. $. (3)

6s (a) bekezd6s szerinti feladatokat, igy

. a k6zc6lir hullad6kgyrijt6 eszkdzrik tisztit6sa, fert6tlenitdse, karbant arthsa,

. a hullad{k begyrijt6se, szfllit6sa sor6n a kdzteri.ileten okozott szennyezds

megsztintet6se,



honlapj6n a hulladdkgazd6lkod6sikdzszolgdltat6ssal kapcsolatos valamennyi fontos
inform6ci6t elhelyezni,
az ingatlanhaszntl6 vaw az Onkorm6nyzat dltal tett panaszt kivizsg6lni, a
javaslatokat megvizsg6lni 6s an6l az lrintettet 15 napon beliil t6j6koztatni.

(2) A Kilzszolgiitat6 j oga, ho gy :

a.)a vegyes hulladdk gyiijt6s6re kiegdszitci megoldSsk6nt kizhr6lag
ttibblethullad6k gyijtds6re - alkalmazhat6 hullad6kgffit6 zshkert a hulladdk
elsz6llft6si 6s kezel6si dij6t is meg6ban foglal6 t6rit6st k6rjen,

b.)amennyiben a vegyes hulladdkgytijt6 ed6nybe vesz6lyes hullad6k keriilt
elhelyez6sre, vagy a foly6kony hullad6k elhelyez6se miatt a gytijt6eddnybe
befagySs, vagy egydk okokb6l a hullad6k nem tirftheto, megfagadja-a gyrijt6ed6ny
kitirit6s 6t, i llefve a gy(4tozs6k el sz6llf t6s6t,

c.)a kozszolgiltatAsi szerzoddben, illetve a vonatkoz6 jogszab6lyok 6ltal
me ghatfir ozott dij akat b eszedj e,

d. )megtagadj a a hul lad6k b egytij tds 6t azon ingatlanhas znillok es et6b en :

' akik a hullad6kgazd6lkoddsi szolgilltat6s sztineteltetds6t kdrtdk - a szrineteltetds
idej6re,

' ha az ingatlanhaszn|l6 nem megfelel<i, a jelen rendeletben meghatdrozott
hullad6kgyrijt6 ed6nybe - g6pi tirit6sre nem alkalmas eddnybe,-n"rn akijzszolgilltat6
6ltal rendszeresitett hullad6kgyrijto zsiikba - helyezte el a hulladdkot,

' ha a gytijt6 ed6nyben tcibb hullad6kot helyeztek el 6s emiatt az tult6lt6tt, vagy a
gytijttied6ny nem zithat6le, 6s emiatt a gyijtrieddny iiritdse a kdrnyezet szennyezdse,
a hulladdk sz6r6d6s ndlkiil nem lehetsdges.

' ha megilllapithat6, hogy a gytijt6eddnyben kihelyezett hullad6k aziritls,illetve a
sz'llitds sor6n a sr,rillit6st vegzS szem6lyek dletdten, testi 6ps6g6ben, egiszsdg6ben,
tov6bb6 a begytijt6 j6rmtiben vagy berendez6s6ben k6rt okozhit, uugy I hasznosit6s,
illetve 6rtalmatlanit6s sor6n v eszlly eztetheti a kdmyezetdt,

' ha szemrev6telez6ssel meg6llapithat6, hogy akihelyezett gyrijtried 6ny m6rgezo,
robban6, foly6kony, veszdlyes, vagy olyan unyugoi turtatiaz,amely a telepiil6si
hulladdkkal egyiitt nem gyrijtheto, nem sz a[itlal6,nem 6rtalmatlanithat6, ill"tu. n.-
min6stil telepiil6si hulladdknak,

o &ffielnYrben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve sdriil6se eset6n.

e')a kdzszolg6ltat6si szerz<iddst a- jogszab6lyban, valamint a k;zszolgpati
szerz6d6sben meghat6 rozott m6don felmondja.

V.

Az ingatlanhasznil6 jogai 6s kiitelezetts6gei

10.$.

(l) Az ingatlanhaszn616 ktiteless6ge, hogy:



a.)amennyiben bedpitett ingatlan haszn6l6ja, a hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolgiitat6st ig6nybe vegye (nem mentesit a hullad6kgazdilkod6si szolg6ltat6s
ig6nybevdteli kdtelezettsdge al6l az, ha az ingatlanhasznill6 a szolgfiltat6st nem,

vagy csak korl6tozott m6rt6kben kiv6nja ig6nybe venni),
b.)amennyiben az ingatlanhaszn6lo szem6ly6ben vagy az alkalmazott

tfrol6eddny adataiban v6ltoz6s tdrt6nik, vagy tj ingatlan esetdben

ingatlanhasznhlat kezd6dik, avilltozis kdvetS 15 napon beliil ezt ir6sban bejelentse

a Krizszolg6ltat6nak. A v6ltoz6s bejelent6s6nek elmulaszthsa eset6n a bejelent6s

megtcirt6ntdt kdvet<i h6nap l. napjfig a Kozszolg6ltatisi dijat a kor6bbi
ingatlanhas zt6l6 kOteles megfi zetni.

c.)a Kdzszolgilltat6 6ltal bdrbe adott hullad6kgytijt6 edlnyzet 6tvdtel6t

aliliri,sival igazolja,
d.)az ingatlanon kepzodo hhztarthsi, es hhztartilsihoz hasonl6 hullad6kot a

Kozszolghltat6 hulladdkgazdillkod6si tev6kenys6g6r6l 6s a hulladdkgazd6lkod6si

ktizszolg6ltatfus vEgz6s6nek felt6teleir6l sz6l6 43812012.(XII.29.) Korm.rendelet

4. $.-a figyelembe vdteldvel:

gyijtse a hullad6kot,
a gyrijt6ed6nyt az ingatlaniin, vagy kdzteriilet haszn6lati engeddly birtok6ban

kozteriileten t6rolj a,

a gyrijt6eddnyt tiritds cdlj6b6l sz6llit6si napokon a kdzteri.iletre kihelyezze,ugy,hogy
ai akdzteruleten a begnijt6st vegz6 g6pjdrmtivel megkozelithet6 6s iirit6sre alkalmas

helyen legyen, ugyanakkor a ktizleked6st ne akadillyozza,

a hullad6k gyiijtds6vel - illetve saj6t szdllitAssal - kapcsolatos biztons6gi

ktivetelmdnyeket b etartsa, a kdmye zetet ne v eszlly eztess e, szennyezze, k6rosits a,

mindezek 6rdek6ben akad|lyozza meg a hullad{k kisz6r6d6siit,

e.) A telepiil{si szilfrd 6s foly{kony hullad{kokkal kapcsolatos

k6zeg6szs6gugyi kovetelmdnyekrril s2616 16/2002(IV.10.) Eii.M.

rendelet 4.$.(1) , (2),, (4) bekezd6se, valamint 5.$. (1) bekezddsdben

meghat6rozott e1<lir6sokat betartsa, ennek figyelembev6teldvel:

l.l zfurhat6 ed6nyben gytijtse a hullad6kot,

2.1 a gytijtti edlnyzet rendszeres tisztit6s6r6l ds

fert6tlenit6s616l

a

a

teriilet

gondoskodjon,

3./ a hullad6k$nijt6s sor6n tort6n6 szennyez6s esetdn a

megtisztitfsir6l 6s fertotlenit6s6rSl gondoskodjon,

f.)a vegyes hullad6k gyujt6 ed6nyzet tirtartalmdt meghalad6 vegyes hulladdkot

gyrijt6zs;kban gyrijtse, i-rigetta szolg6ltat6 6ltal meghathrozott dijat megfizesse,

.i rian itar c6lj 6b 6 I a gyijtozsilkot b ek<itve a koztertile tt e hely ezze.

g.)gondoskodjon arr6l, hogy a vegyes hullad6k gyujt6 eddnybe csak vegyes

n"ltta-aet keriiljrin elhelyezdsre, a hullad6k szil6rd halmazilllapotu legyen,.az iirit6st

vegzokeg6szseg6t, testi 6ps6g6t ne vesz6lyeztesse, a g6pi iirit6st ne akad6lyozza 6s

a berendez6sben k6rt ne okozzon.

h.)a hullad6kgazd6lkod6si k0zszolg6ltat6s dij6t aKdzszolg6ltat6nak megfizesse,

i.jgondoskodjon arr6l, hogy a saj6t tulajdon6ban l6yti gyujto ed6ny. alkalmas

legyln a rendeitet6sszerti haiznillatra€s a Kdzszolg6ltat6 j6rmtiv6vel va16 iiritdsre'



vI.

A telepiil6si hullad6k elktilOnftett gyiijt6se

11.s.

(1) Az ingatlanhasznii6nak lehetos6ge van a teleptil6si hulladdk meghat6rozott
hulladdktipusonk6nti (szelektiv hulladdk) elktkinitet gyiijt6s6re.

(2) A szelektiv hulladdk tdrolfushra kdk szinri 240 literes hulladdkgytijt6 ed6ny szolgiil,
amelyet a szillititsi napokon a Kdzszolgilttat6 az ingatlan ekitti k6zteruieirol - ingyen.sJn -
elszilllit.
(3) A zdldhullad6k gyrijt6s 6re a 80 literes bama szinti hulladdkgyrijto eddny szolg6l,

amelyet a szillititsi napokon a Kozszolg6ltat6- ingyenesen - elsz6llit.
(4) A k<izsdg ttibb pontj6n hulladdkgyujto szigeteken van lehet6s6g a szelektiv hulladdk

tov6bbi elhelyezdsdre.
(5) A szelektiv, 6s zoldhulladdk sz6llit6s kdr6t 6s id6pontj ait a 2.s2. mell6klet, a szelektiv

hul lad6kgyrij tri szi getek fels oro l6s 6 t a 3 . s2. mel ldklet tartalmazza.

(2) Lz ingatlanhasznfl6 joga, hogy:
a.)amennyiben be6pitett ingatlan haszn1\6ja, a hullad6kgazd6lkod{si

kozszolghltat6st i gdnybe ve gye,
b.)jelezze a hullad6kgyt4ti5 eddnyzet b6rl6si szfundekilt a Kdzszolg6ltat6n6l,
c.)a vegyes hullad6k gyujt6 ed6ny rirtartalm6t alkalmilag meghalad6 vegyes

hullad6kot a Kdzszolg6ltat6t6l v6sirolt jeldlt gyrijttizs6kban, az eddnyzettel egytitt
szilllitdsr a a kdzteriiletre kihe lyezze,

d.)az ingatlanon k6pz6d6 hlztartisi hulladdkot tartalmaz6 gyrijt6ed6ny -
kdzteriilet hasznfilati enged6ly ndlkiil - a szirllitits napjdt megel6z6l8.00 trhtill a
szfllftds napjSnak 18.00 6r6jdig iirit6s c6lj6b6l a kdzteriileten t6rolja,

e.)dljen a kozszolg6ltat6 6ltal biztositott meghathrozott hullad6kfajt6k
elktilonftett gyrijt6sdnek 6s sz6llit6s6nak lehetos6g6vel,

f.) joga van arra,hogy az iirftdsre kihelyezett eddnyzetb<il a hullad6kot, illetve ajelolt gyujt6 zshkot a szilllithsra meghat6rozott napokon az ingatlana el6l a
KozszoIgilltat6 elsz6llits a,

g')amennyiben a gyujt6 ed6ny megrong6l6disa a K<izszolgSltat6 6ltal vegzett
nem megfele4lS iiritds sor6n keletkezik, kerje az eddny Kozszolghltat6 kdltsEg6n
tdrt6ncl - 15 napon beltili kijavit6s6t, ha az nem lehets6ges, cserdjdi,

h.) k6rje a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s id6leges sziineteltetds6t,
i.)panasszal dljen, javaslatot tegyen a Kozszolgdltat6 fel6, ha a

hullad6kgazd6lkod6si klzszolg|ltat6ssal nem el6gedett.

VII.

A hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatfsi szerz6d6s tartalmi elemei

12.$.



(1)Az Onkorm6nyzat 6s a K0zszolg6ltat6 krizott l6trejriv6 hullad6kgazd6lkodisi
kozszolg6ltatisi szerzrid6s megkritdsekor figyelembe kell venni a Hullad6k tv. 34. $. (5)
bekezd6s6ben, valamint a k<izszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l 6s a hulladdkgazd6lkodfsi
kozszolg6ltat6si szerz6d6sr6l sz6l6 31712013(VIII.28.). Korm. rendelet 4. $.-6ban
me ghathr ozott tartalmi k<ivete lmdnyeket.

(2)Az ingatlanhasznill6 6s a Krizszolg|ltat6 kozritt l6trejcivS kozszolgilltat6si szerzodds

tartalmi elemei:
a.)a felek megnevezds 6s azonosit6 adati, amennyiben akozszolgilltatils ig6nybe

vev6 nem tulajdonosa az ingatlarnak, irgy az ingatlant.tlajdonos megnevez6se ds

azonosit6 adatai is: a felek neve, cime, tovdbb6 term6szetes szem6ly eset6n a

szem6lyes adatok kdziil az anyja neve, sztiletdsi helye 6s ideje,

b.)a szerzodds t6rgya
c.)a kdzszolg6ltat6s megkezdds6nek id6pontja,

d.)a szerzlddtt t6rol6eddny t6rfogata ds darfuszhma, annak azonositis6ra

vonatkoz6 el6ir6sok,
e.)az ellen6rt6k meg6llapitis6nak, szhmlilzisinak, a szhmla kiegyenlitdsdnek

m6dja
f.)a szerzodds id6beli hatdlya,l

(3)A kdzszolg6ltat6s megszervezlslhez 6s a dijsz6mlilzhshoz sziiks6ge adatokat a szerz6d6,s

irisba foglal6s6nak b6rmely okb6l t0rtdn6 elmarad6s eset6n az ingatlanhasznill6 kdteles

ir6sban bejelenteni a Kdzszolg6ltat6nak.
(4)A Krizszolg6ltat6 jogosult a 12. $.(2) bekezd6s a.) pontj5ban meghathrozott szem6lyes

adatok kezel6s6re a krizszolgiltat6s teljesitdse 6rdekdben. A szemdlyes adat kezel6se sorin a

K<izszolgiltat6 az inform6ci6s dnrendelkezdsi jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6

201 I. 6vi CX[. tdrv6ny rendelkez6seinek megfelel6en kdteles elj6rni.

VIIL

A hullad6kgazdilkodr[si kiizszolgiltatis ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei

13.$.

( 1 ) A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgillgat6son beliil :

a.) a vegyes hullad6k sz6llitfsi szolgiitaths ig6nybe v6tele folyamatosan kotelez6,

b.) az a.) pontba nem tartoz6 sz6llitdsi szolgilltaths 6s hullad6k elhelyezdsi lehetos6g

ig6nybev6tele nem kotelez6,
(2) Az egyes hullad6kgazd6lkod6si szolg6ltat6sokat e rendeletben, valamint a

kd z s z ol 961 tatisi szerz6 dd sb en me ghathr ozott m 6don I eh et i gdnyb e venni.

(3) A K<izs zolg6ltat6 a kdzszolg6ltatis felt6teleiben bekdvetkezett villtozisokr6l az ingatlan

haszn6l6t - a villtozis bekdvetkezte elott legaldbb 15 nappal - legal6bb a honlapjin tort6no

kozzetetellel, illetve az Onkormfunyzat 6ltal ahelyben szok6sos m6don kdteles t6l6koztatni.

rx.

Az ingatlanhasznil6t terhel6 dijfizet6si kOtelezetts6g teljesit6s6nek rendje

14.$.



(1)A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgd,ltatdsi dij a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si
szerz<id6ben egyt6nyez6s dijkdnt keriil meg6llapit6sra. A dij meg6llapit6sakor a vonatkoz6
jogszab6lyok szerint kell elj6rni.

(2)Az Onkorm6nyzat a hullad6ksz6llit6si dijb6l kedvezmdnyt nem biztosft.

1s.$.

(1) A dijfizet6si kdtelezettsdg tekintetdben a telepiil6si hulladdkkezeldsi klzszolgiltat6si dij
meg6llapit6s6nak rdszletes szakmai szab6lyair6l sz6l6 64/2008(1II.28.). Korm. rendelet 6.$.(2)
bekezdds6t kell alkalmazni.

(2)A kdzszolg6ltat6si dij az egysdgnyi dijtdtel 6s az iirit6si gyakoris6g iltlagszimfunak
szorzata.

(3)A term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6 a hullad6kgazditlkodhsi k6zszolg6ltat6si dijat
negyed6venk6nt, a gazd6lkod6 szewezet, illetve kriltsdgvet6si szerv havonta utOlag kdteies
megfizetni akdzszolgaltat6 i,ltalkid,llitott sz6mla ellendben. A dij megfizet6s6nek tratariAelet
6s m6djrlt a szirmla tartalmazza.

(4X3) Az ingatlanhaszn6l6 a (2)bekezd6sben meghathrozott szSmla tartalma tekintet6ben a
K<izszolg6ltat6n6l kifog6st emelhet, mely az fr6sban be nytijtott kifog6st 15 napon beliil
kivizsg6lja 6s arra 6rdemben ir6sban v6laszol.

(5)A hulladekgazditlkod6si krizszolgilltaths dijht a Kozszolg6ltat6nbl nyilv6ntart6sba vett
ingatlanhasznill6 koteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasznfil6 szem6lye az adott
ingatlan eset6ben v|ltozik, a Kdzszolgiitat6 a villtozhs bejelent6s6t kovetoen a v6ltoz6s
bejelent6s6nek napjdt kdveto h6nap 1. napj6t6l illlitja ki a sz6ml6t az ij ingatlanhaszn1lo
nev6re.

(6)4 dijh6tral6kok behajt6s6ra a Hulladdk fv. 52.9.-6ban meghatiirozottak szerint kerul sor.

X.

A hullad6kgazdflkoddsi kiizszolgfltat{s ig6nybev6tel6nek sziineteltet6se

16.s.

(l)Sztineteltethetri a szolgiltat6s ig6nybev6tele a bejetent6st6l sz6mitott legfeljebb I dv
id6tartamra, ha a t6rol6eddnyt egyedtil haszn6l6, ir6sbeli kdzszolgilltatfusi szerzriddssel
rendelkezo ingatlanhasznill6 ket napthri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem haszn6lja,
6s az iiresedds v6rhat6 id6tartam6t - legkds6bb a szi.ineteltetds megkezd6s6t megeldzri 8
munkanappalbezhr6lag - a Kcizszolg|ltat6 r6sz6re ir6sban leadott nyilatkozattal (faxon, lev6l
vagy e-mail) form6j6ban - bejelenti a Kdzszolg6ltat6nak.

A bejelent6s megtdtel6re csak a Kdzszolg6ltat6val szerz6ddses viszonyban 6116, vagy
a meghatal mazottja j ososult.

(2) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga estdn a sztineteltet6sre vonatkoz6 igdnybejelent6s - 8
nappal a szrineteltet6s lej6rta ekitt ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail
formrij 6ban) - megismdtelheto.

(3)A bejelentdsben foglaltak val6s6gtartalmdt a Kozszolg6ltat6 ellen6rizni jogosult. A
sziineteltet6s jogszenitlen ig6nybev6tele estdn a Kdzszolgfultat6 jogosult a sziineteltetdst
visszavonni.



(a)Ha az ingatlan a sziineteltet6si id6tartam lejhna el6tt rijb6l lakott6 v6lik, annak tdny6t a

Kdzszolg6ltat6val a szerzoddtt fdl vagy meghatalmazottja k<iteles legal6bb 3 nappal kor6bban

K0zszolg6ltat6nak bej elenteni.

XI.

A hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatissal 0sszefii996 szem6lyes adatok
kezel6se

17.$.

(1)A K<izszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si szolgSltaths biztosit6sa, valamint a

hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si dij beszed6se, illetve behajt6sa drdekdben a

k<izszolg6ltat6s ig6nybevdteldre kdtelezett ingatlanhaszn6l6kr6lnyilv6ntartistvezet.
(2)Az ingatlanhasznill6nak a villtozilst kdvet6 15 napon beliil ir6sban be kell jelentenie a

Kdzszolg6ltat6 fel6, ha adataiban v6ltoz6s tort6nt.
(3)A Krizszolg6ltat6 kdteles az adatkezel6s sor6n az inform6ci6s dnrendelkez6si jogrol 6s az

inform6ci6szabads6gr6l s2616 torv6ny rendelkez6seit, valamint az adatv6delmi szabillyzatban

meghat6rozott el6ir6sokat megtartani.
(4)A Kdzszolg6ltat6 az ingatlanhaszn|lo adatait a hullad6kgazd6lkoddsi szolg6ltat6s

ig6nybev6tel6re val6 kdtelezettsdg fenn6ll6s6ig, illetve, ha az megsztint addig, amig a
krizszolg6lati dij megfizetdsre nem keriil, h6traldk eset6n a h6tral6k fenn6ll6s6ig kezelni.

XII.

A kiizteriilet tisztin tartisa

18.S.

(1)Az ingatlan haszn6l6 kdteles a kdztisztas6ggal 6s a teleptil6si szilSrd hullad6kkal
<isszefiiggo tev6kenys6gr6l sz6l6 111986.(1l.21.). EVM -Eii.M. egyiittes rendelet 6. $.-6ban
foglalt el6ir6sokat betartani.

(2)A szem6tt6rol6kon kiviil illeg6lisan (bel- 6s kiilteriileten) elhelyezett hulladdkot annak

tulajdonosa, vagy ha az nem azonosithat6, a lerak6s hely6nek tulajdonosa koteles

elsz6llittatni.
(3)Az ingatlan tulajdonosa kdteles az ingatlana ekitti k<iztertletet - a kOzrit vonaldig -

tisztfn tartani, a z<ildfeliilet fiinyir6sfr6l gondoskodni, az ingatlanr6l az rittest vagy a

gyalogj6r6 terdbe kinyul6 6gak, bokrok folyamatos nyes6s6r6l gondoskodni.

(a)J6rd6r6l a havat - h6esds ut6n nyomban, de legk6s6bb reggel 6.00 6r6ig - ezt kovetoen,

naponta sziiks6g szerint tribb alkalommal - az ingatlan tulajdonosa, haszn6l6ja koteles

eltakarftani, 6s a jrirda sikoss6g mentess6g6r6l gondoskodni.

(5)A kdztertilet sikoss6g mentesitds6re kozeg6szs6giigyileg vesz6lytelen, a k6myezetet nem

k6rosit6 anyagok kell haszn6lni.



(6)Az ingatlanon keletkezett hulladdkot: szil6rd vagy hig szenrryezo anyagot (szennyviz, hig
ttilgya stb.) ktiztertiletre (kdzritra, 6rokba, zdrtkerti boz6tosba stb.) sz6rni, kidnteni, kivezetni
tilos.

(7)A szennyviz telken beliili - eloir6soknak megfelel<i - elhelyez6sdr6l 6s rendszeres
elsz6llit6s6r6l a tulajdonos, vagy az ingatlan haszn6l6ja kriteles gondoskodni.

XIII.

Zir6 rendelkez6sek

(1)A rendelet kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba.
(2)Hat6lyba ldpdsdvel egyidejrileg Gy6d Kozs6g OnkormSnyzata K6pvisel6-testiilete

2/2000.GI.15.). sz., valamint 1512002.(I*II.14.) rendelettel m6dositott 6/1998.GV.22.). sz.
rendelete a kdztisztas6g fenntarthsfur6l, es a 8120I0.(XI.30.)., 13/2008.(X[.15.), rendelettel
m6dositott 1512002.(xII.14.). onkorm6nyzati rendelete a k6ztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si
szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi kdzszolg6ltat6sr6l 6s annak k<itelezri ig6nybev6tel6r6l
sz6l6 rendelete hat6lv6t veszti.

Gy6d ,2014. november 1.

Schmidt Ferenc
polg6rmester

dr. Barta Zsuzsanna
jegyzo



ZhradfikzElfogadta Gy6d Kdzs6g Onkorm6nyzata 2014. november 14.-i iildsdn.
Kihirdetve.
zjl4.november 18.

Dr. Barta Zsuzsanna
jegyz6

1.s2. mell6klet

A rendszeres hullad6kszillitisba bevont tertiletek:

Gy6d
F6 utca,
Ifjfsig u.
Sport utca,
Fels6 rit,
Mez6sz6l u.

Sz6l6hegy kijeliilt szakasza

A hullad6kot a sz6llit6s napjin reggel6.00 6riig kell kihelyezniaz ingatlan el6.

2.s2. mell6klet

Az elkiilOnitetten gyiijtiitt hullad6k szillitisa:

K6k 240 literes gyiijt6be helyezhet6 rij rahasznosithat6 hullad6k:

papir, kiitiinf6le miianyagok, f6mtartamri csomagol6anyagok'

Szitlitis: piratlan h6ten szombati napokon

Barna 80 literes gyiijt6be a komposztilhat6 kerti hullad6k gytijthet6:

fii, nyesed6k, iisszevigott 6gak



Szfllitds: pfros h6ten szombati napokon.

A hullad6kot a szem6tszdllftis napjin reggel 6.00 6riig kell kihelyezni az ingatlan el6.

3.s2. mell6klet

Szelektiv gyiij t6szigetek:

l./k0zs6g b ev ezet6 szakasza
2. lP olgir mesteri Hivatal melletti kiizteriilet


