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A telepiil6si hullad6kgazdflkodfsi kiizszolgiltatisr6l

Gyongyfa Kdzs6gi Onkorm6nyzat Kdpviselci-testiilete a hullad6kr6l s2616 2012.
6vi CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 35.g-ban kapott felhatalmazds 6s az
Alapttirv6ny 32. cikk (2) bekezd6sdben meghatilrozott feladatkdrdben elj6r{a a
kdvetkezoket rendeli el:

Bevezet6 rendelkezds

r.$

A kdpvisel6-testiilet annak 6rdek6ben, hogy a jogszab6lyokban meghatiirozott
hullad6kgazd6lkod6si feladatait a korszeni krimyezetvddelem kovitelm6nyei
szerint teljesitse, 6rvdnyesiteni kiv6nja a Ht.-ben ri)gzitett elveket, 6s a jeien
rendeletben foglaltak szerint teleptil6si hulladdk kezel6sdre k6telez6en ell6tand6 6s
i gdnyb e veend6 hull addkg azdhlko dds i kdzszo lg6ltat6st tart fenn.

A rendelet hatflva

2.$

1. A rendelet thrgyihatillya aki)zszolgilltato szilllito eszkciz6he z rendszeresitett
gytijtoeddnyben, vagy egy6b m6don, a kcizteriileten vagy ingatlanon gyrijt6tt
6s akdzszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott teleptil6si hullad6k 6tv6tei6vel,
gytijtdsdvel, sz6llit6s6val 6s elhelyezdsdvel risszefiigg6 hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgiltat6s teljes krirdre terjed ki.

2. A rendelet teriileti hat|lya Gyongyfa telepiil6s kdzigazgat6si teriiletdre terjed
ki.

3. A rendelet szem6lyi hatrllya kiterjed a telepiil6si hullad6k 6wdtel6re
gytij td s 6re, szilllitirsdra d s keze 16 s 6re irrlnyul6 hul I ad6kgazd6lkod6s i



kozszolgdltat6st e116t6 szolg6ltat6ra, valamint a Gyongyfa telepiil6s tertilet6n
a szolg6ltatdst igdnybevev6 ingatlanok azon tulajdonosaira,
vagyonkezeli|jere vagy egy6b jogcimen haszn6l6ra (a tovSbbiakban:
ingatlantulaj donos), ahol a telepiildsi hullad6k keletkezik.

A kiizszolgiltatfs ell6tisinak rendje 6s m6dja

3.$

1. A k6pvisel6-testiilet jelen rendeletben foglaltak szerint hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6st tart fenn 6s a teleptildsi hullad6k rendszeres gffit6sdt,
elsz6llit6s6t,kezel6s6t - kcizszolgilltatisi szerz6d6s alapj6n - kcizszolgilltat6
irtj6n l6tja el.

2. A telepiil6si hullad6k elsz6llit6s6r6l6s 6rtalmatlanit6s c6lj6b6l tort6n6

elhelyez6s6r6l - e rendeletben szab6lyozott m6don - az ingatlantulajdonos a

szolg6ltat6s i g6nyb ev6tele itjSn kdteles gondo skodni.

A kiizszolgiitatil me gnev ez6s e

4.$

A 3.$ (1) bekezd6sben meghat6rozott hulladekgazdillkod6si kozszolgilltat6st a

D61-Dunantuli KommunSlis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt FelelSss6gti T6rsas5g

(7632P6cs, Sikl6si ft52.) (a tov6bbiakban: kozszolg6ltat6) vegzi.

A kiizszol g6ltat6 j ogai 6s kiitelezetts6gei

s.s

1. A kdzszolgilltat6 a hullad6kgazdilIkod6si kozszolgilltatist az

onkorm6nyzattal es a gazd6lkod6 szewezettel a 8.$ szerinti tartalommal

k6t6tt szerzod|s. a Ht-valamint e rendeletben foglaltak szerint koteles

el16tni.



2. A telepiildsi hullad6k cisszegyiijtdse, elsz6llit6sa k6thetente egy alkalommal
tdrt6nik akdzszolgilItat6 6ltal el5re meghat6rozott id6pontban. A gazd6lkod6
szewezetek're az 6ltaluk kdtott egyedi szerzoddsben foglaltak az ir6nyad6k.

3. A kozszolg6Itat6 6vente egy alkalommal kciteles lomtalanit6si akci6t
szewezni az onkormfunyzattal eltizetesen egyeztetett 6s a helyben szok6sos
m6don kdzzetett id6pontb an.

4. A teleptildsi hullad6k gffit6se ds sz6llit6sa kiz6r6lag az e c6lra szolg6l6
szilllitojhrmtivel v6gezheto, melynek sor6n akdzszolg6ltat6nak gondoskodni
kell arr6l, hogy a hulladdk - a gytijt6ed6nynek a szhllit6j6rmribe tdrt6no
iirit6sekor, illetoleg a szLllitds folyam6n - ne sz6r6dhasson el, a kcirnyezetet
ne szennyezze.

5. Az iiritdsb6l vagy sz611it6sb6l ered6 szennyezld6s eset6n a kozszolgilltato a
hullad6k eltakarit6sdr6l, a teriiletszennyezodes megsztintet6s6rol, valamint az
eredeti kornyezeti 6llapot helyreSllit6sdr6l haladdktalanul kciteles
gondoskodni.

6. Amennyiben a kijelolt napon b6rmely okb6l a szillliths elmarad, a
kozszolgilltat6 a sz6llit6st a kovetkez6 munkanapon kdteles p6tolni.

7. A krizszolgilltat6jogosult a teleptildsi hu1lad6k elsz6llit6s6t megtagadni, ha:
a. meg6llapithat6, hogy a gyrijt6eddnyben kihelyezett hullad6k az iirit6s,

vagy a sz6llit6s sor6n asz6llit6stvegzo szemdlyek 61et6ben, testi
6p sdg6b en, e 96 szs6g6b en, tov6bb 6 a sz6llit6j6rmrib en, annak
berendez6s6ben k6rt okozhat,vagy a hasznosit6s, illetve a kezel6s
sor6n v esz9ly eztetheti a kornyezetet,

b. ha a kihelyezett gyrijt6eddny mergez6, robban6, foly6kony, vesz6lyes,
vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a teleptldsi hullad6kkal egyiitt
nem gffithet6, nem szilllithato, nem firtalmatlanithat6 6s nem min6siil
teleptil6si hullad6knak.



8. A kozszolgilltat6 kciteles a gytijtoed6ny kiiirit6s6t kim6letesen az elv6rhat6
gondoss6ggalvdgezni.

9. A gnijt6ed6nyben okozott k6rt akozszolgilltat6 teritesmentesen koteles

kijavitani,ha a k6rokoz6s neki fe1r6hat6 okb6l kovetkezett be. A
kozszolgilltat6 kdteles az ebb6l ered6 karbantart6si munka 6s javit6s
id6tartamdra helyette sit6 gytij toeddnyt bizto s itani.

10.Ha akhrokoz6s nem r6hat6 fel a kdzszolgilltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v61t

gyrijt6eddny javit6sa, p6tl6sa,va1y cser6je az ingatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kOtelezetts6gei

6.$

l. Az ingatlantulajdonos kciteles az ingatlan6n keletkez6 telepiildsi hulladdkot
a. a legkisebb m6rt6ktire szoritani;
b. az elszillIit6sra va16 6w6telig gytijteni, t5rolni, ennek sor6n megfelel6

gondoss6ggal elj6rni annak 6rdek6ben, hogy a hulladdk m6sok dletdt,
testi 6ps6gdt, egdszs6gdt 6s a j6 kornyezetetne veszdlyeztesse, a

term6szetes 6s 6piteff kdrnyezetet ne szennyezze, a nciv6ny-6s
6llatvil6got ne k6rositsa, a kcizrendet 6s kcizbiztons5got ne zavarja,

c. az elszillitSs napj6n - reggel - az rngatlan el6tti itszakasz melletti
kozteriiletre kihelyezni oly m6don, hogy az akozleked6s biztons6g6t
ne vesz6lyeztesse, a kcizteriiletet ne szennyezze, abban k6rt ne tegyen.

2. Az ingatlantulajdonos kdteles az rngatlan6n keletkez6 telepiil6si hullad6k
kez e 1 6 s 6re az onkorm 6ny zat 6ltal szerv ezett kozszolgilltatilst i g 6nyb e v enn i.

3. Az 5.$ (2)bekezddsben foglaltakon kiviili id6pontban a hullad6k
kdztertileten tdrt6n6 t6ro16sa. illetve elhelvez6se tilos. kiv6ve a lomtalanit6s
iddpontj6ban.



4. Az elszillit6sra v6r6 hullad6kot csak a kdzszolgilltato szilllitleszkiizdhez
rendszere s itett gytij tdeddnyben, az azt me ghalad6 mennyis 6get
miany agzs 6kban lehet kihelyezni.

5. A (4) bekezd6sben foglalt eloir6sokt6l elt6rcien kihelyezett hulladdk
e I sz6l lit6s 6t a kdzszo 1g riltat6 me gtag adhatj a.

6. Az cinkormilnyzat |ltalklzpontilag beszerzett 6s ingyenesen a lakossSg
rendelkez6sdre bocs6tott I 2 0 literes szabv 6ny gyrij tdeddnyek
tisztilntart6s6r6l, fertotlenit6sdr6l, 6Ilaghnakmeg6v6s6r6l a haszn6l6 kciteles
gondoskodni.

7.$

1. A kciztertileten az iirit6s c61j6b6l kihelyezett gffito ed6nyben l6v6 telepiil6si
hulladdkot v6logatni, kdzteriiletre kisz6rni, valamint m6snak a
gffit6eddny6be - annak engeddlye ndlkiil - hullad6kot elhelyezni tilos.

2. Tilos a gyfijtcieddnybe foly6kony, mer gezo, t6z-6s robban6svesz6lyes
anyagot, ilIlati tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely a
kSzszolgilltatSst v egzo szem6lyek 6Ietdt, te sti 6p sdg6t, e 96 szsd g6t
veszllyezteti, a szhllitoj6rmriben vagy berendez6sdben khrt okoz.

A hullad6kgazddlkodisi ktizszolgiltatrf,sra vonatkoz6 szerz6d6s egyes
tartalmi elemei

8.$

Az dnkorm6nyzat vagy gazd6lkod6 szervezet 6s a kozszolgSltat6 kdzcitti
szerzoddsnek tartalmaznia kell:

a. a szerzodo felek megnevezds6t, azonosit6 adatait,
b. a kozszolgilltatils ig6nybev6te l6nek idiltartamdt,
c. a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s szewezett 6s rendszeres elv6gz6s6re

ir6nyul6 kcitelezetts6g v611al6s6t,



d. az iiritds gyakoris6g6t, valamint idopontj6t,
e. a szolgdltat6si dij meg6llapit6s6nak alapjit (a gfijt6 ed6ny egyszeri tirit6se,

illetve az elszSllit6sra fiwetthullad6k tdrfogat szerinti meghat6rozisa), az
abban bekcivetkez6 vSltozilsokkal kapcsolatos bejelentdsi kotelezettsdget,

f. a szolg6ltatdsi dij megfizetds6nek m6dj6t, hat6ridej6t 6s a dijfizet6s
elmulasztSs6nak j ogkovetkezmdnyeit.

g. a szerzodds m6dosit6s6nak, felmond6s6nak feltdteleit.

A ktizszolgSltatis dija

e.s

l. A hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6st igdnybevev6 kcizszolg6ltat6si dijat
koteles fizetni.

2. Az egysdgnyi dijt6tel a gffitoed6nyben elsz6llit6sra fitvett hullad6k -
gyrijt6ed6nyhez igazod6 t6rfogata szerint meghat6ro zott - egyszeri iiritds
havi dija.

3. Termdszetes szem6lyek esetdben a kcizszolg6ltat6si dij megfizetdsdt az

cinkorm6ny zat 6tv ilIlaIj a.

10.$

l. Azingatlan rij tulajdonosa tulajdonos viltozis eset6n avhltozhst 15 napon
beltil koteles a kdzds hivatalban ir6sban bejelenteni.

2 . S ziineteltethet6 a hulladdk gazdilko d6si kozszo 1g61tat6s igdnyb ev6tele
azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamtosan legal6bb 90 napig senki
sem tart6zkodik 6s hullad6k nem keletkezik.



3. Az ingatlantulajdonos a sztineteltetdsre vonatkoz6 ig6ny6t ir6sban koteles
bejelenteni a kdztis hivatalba, a sziineteltet6s kezd6 id6pontja e16tt, legal6bb
30 nappal.

Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 rendelkezdsek

11.$

1 . A kdzszo I gSltat6 az ingatlantulaj donosokr6l nyilv6ntart 6st v ezet az
azonosithsukhoz sztiks6ges adatok felttintet6sdvel.

2. Az adatkezeles celja a hullad6kgazdilkoddsi krizszolg6ltat6ssal osszefiigg6en
az rngatlantulajdonos szem6lydnek meg illlapitfushhoz, akozszolgfiltat6sidij
behajt6sdhoz sziiks6ges 6s arra alkalmas adatbinis l6trehoz6sa 6i
mrikddtetdse.

3. A kozszolgSltato koteles azinform6ci6s onrendelkez6si jogr6l ds az
inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 20 | | . 6vi CX[. tcirv6ny rendelkezdseinek
megfelel6en elj6rni.

4. A magdns zemdly a kiizszolgilltatdsi szerzodds megkotds6hez sziiks6ges,
szem6lyes adatait,lakcim6t, - amennyiben aznem azonos a szolg dltat1s
igdnybev6teldnek hely6vel - a sz6ml6zhsi cimdt kciteles a kcizszJlg6ltat6nak
haladdktalanul, villtozds eset6n avilltozdst kcivet6 l5 napon beltil6ejelenteni.

5. A jogi szem6ly, jogi szemdlyisdggel nem rendelkez<i szervezet
kdzszolgdltatds i szerz6dds megkcitdsdhez nev6t, ad6 sz6m6t, c6 gb ir6 s 6gi
bejegyz6s szdmSt, a kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek hely6t, v-alamint a
szdml6z6si 6s post6z6si cimet koteles a krizszolg 6ltat6 rendelkez6sdre
bocsiitani.

6. A kdzszolgSltat6 azingatlantulajdonos adatait - az adatok t6rol6sa
kiv6tel6vel - a szerzciddses viszony ldtrejcitt6t6l annak megszfin6s6ig,
dijhfitralek esetdn atartozirs fenn6ll6s6ig kezelheti. A jogviszony



megszrinds6t kdvetoen a kcizszolg6ltat6 akezelt adatokat kciteles

megsemmisiteni.

7 . A kcizszol g6ltat6 a feladat6nak ell6t6sa 6rdek6ben nyilv6ntartott adatokat a -
telepiilds jegyzojenek kiv6tel6vel - harmadik f6lnek nem adhada ki.

Zi16 rendelkez6sek

12.S

(1) E rendelet 2014.janu6r 1. napj6n 16p hat6lyba.

(2) Hat6ly6t veszti a hullad6kkezel6si kozszolgilltat6sr6l sz6l6 612002.

(XII.18.) rendelet, valamint a m6dosit6s6r6l s2616 1412009. (X.1.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdetdsdr6l a jegyz6 gondoskodik.

Gydngyfa, 2013. december 1 9.

DorombozlBela Be6k Laura

polg6rmester jegYzo
$ry|
.:&

Kihirdetv e: 2013 . december 23.

Be6k Laura
jegyzo


