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Gdrcsdnydoboka K6zs6g K6pvisel6-testiilet6nek 6/2016(VI.29.) 6nkormrinyzati rendelete
Hat6lyos:201 6-06-30 -t6l
Gdrcsiinydoboka K6zs6g Kepvisel6-testiilet6nek 6/2016(VI.29.) iinkorm6nyzati rendelete

Kdztisztas6gr6l 6s a hulladdkkezel6si kdzszolg6ltat6sr6l sz6l6 8/2014.(IX.15')rendelet
m6dosit6srir6l

G6rcs6nydoboka k6zs6g 6nkormanyzat K6pvisel6-testiilete, Magyarorsz 69 alaptdrv6nye 32.

cikk (l) bekezd6s a.) pontj6ban, tov6bb6 a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV' tv. (a

tovabbiakban: Ht.) 35.$-6ban,6s a 88.$. (4) bekezd6s6ben foglalt felhatalmaz6s alapjrio,

Magyarorsz6g helyi 6nkormanyzatair6l s2616 201 1. 6vi CLXXXIX tv. 13.$ (1) bekezd6s 19.

ponijaban megellapitott feladatktir6ben elj6wa a k6ztisztas6g6l, 6s a hullad6kkezel6li

k6zszolg5ltat6sr6l sz6l6 8/2014.(IX.15.) szamri rendeletet (tov6bbiakban: R.) az alabbiak

szerint m6dositja:

1.S (1) A R. 2.$(6) bekezd6se az al6bbiakkal eg6sziil ki:

- epit6sibontasi hullad6kokra.

(2) A R 2.$ bekezd6se az alilbbi (10) 6s (11) bekezd6sekkel eg6sziil ki:

(10) Az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6 6s Vagyonkezel1 zrt. ( a

tovabbiakban: Koordin6l6 szerv) a hullad6kgazd6lkod6si kiizszolg6ltat6si szetzodds

megfel el<is6g6t v izsgillja.

(11) A Koordin6l6 szerv megillapitja, hogy a kdzszolg6ltat6 tev6\enVs,e.g9.1egfelel-e

- O.r)ago. Hullad6kgazd6lkodrisiTervben foglaltaknak 6s arr6l v6lern6nyt 6llit ki.

a.*nylt* a kiizszolg6ltat6 a Ht.-ben meghatarozott hatarid6re nern rendelkezik

-"gi"trtO.egi u6lem6niyel, rigy az 6nkorm:lnyzat e hatririd6t k6vet6 30 napon beliil a

r,u'riJetg-iatod6si kdzszolg6ltattlsi szerz6d6st t h6napos hat6rid6vel felmondja. A

ililpiileri 6rt".r inyzat ekdietezetts6g6t a megyei korm6nyhivatal t6rv6nyess6gi feliigyeleti

elj6r6s kereteben vizsg6lja.

2.$ A R.4$ (1) bekezd6se hely6be az alibbi rendelkez6s l6p:

A kdzszolg6ltatds az aklbbi tev6kenys6gekre terjed ki:

a) az ingatlanhas zn6l6 iital a k6zszolg6ltat6 sz6llit6eszkiiz6hez rendszeresitett

grti;ttiie"VU* az ingatlanon gyfijt6it veeyes hullad6k 6sszegyiijt6sere 6s e hullad6k

hulladekkezel<i l6tesitmenybe t6rt6n6 elsz6llit6s6'ra,

b)azingatlanonkepz6d6ziildhullad6kiisszegytijt6s6re6selsz6llit6s6ra

c) az ingatlanon elktil6nitetten gytjt6tt papir- 6s- miianJ4e- 6s f6m csomasolSsi

frutUde[ Osszegyri.it6s6re 6s 
" 

t 
"itaaet 

iroiUa 61*ezelo l6tesitm6nybe ttirt€n6 elsz6llitasrlLra,

d) az ingatlanon ki:pz6do 6s a lomtalanitris k6r6be tartoz6 lomhullad6k 6sszegy0jt6sere 6s e

hullad6i hullad6kkezel6 l6tesitrn6nybe t6rt6n6 elszSllit6srira,



e) a k6zszolg6ltat6 6ltal iizemeltetett hullad6kgyiijt6 udvarban, hullad6kgyiijt<i ponton
(hullad6kgyujt<i sziget) gyiijtdtt hullad6k 6sszegyiijt6sere 6s e hullad6k hullad6kkezel6
l6tesitrnenybe t6rt6n<i elsz6llitdsrira,

f) hullad6kgyujt6 szigetek, hullad6kgyujtci udvar, 6trak66llomris 6s komposzt6l6telep
iizemeltet6s6re.

3.S(l) Az R. 6.9 (l) bekezddsflben ,,az Orszdgos Hullad6kgazdrilkod6si Ugyn<ikseg Nonprofit
Kft." szdvegr6sz helybe ,, az Orsz gos K6myezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi
F6feliigyel<is6g Nemzeti Hullad6kgazdrilkod6si Iga.gat6srig,, szdvegr6sz ker0l.

(2) Az R. 6.9 (2) bekezddse hely6be a k6vetkez<i rendelkez6s l6p:

6.$ (2) A Kdzszolg6ltat6 feladatai:

a.)a szerz6d6s szerinti hullad6kgazd6lkodrlsi kdzszolg6ltatris folyamatos 6s teljes k6rii
ell6tiisa;

b.) a hullad6kgazddlkodrisi k6zszolg6ltat6snak a jogszabdlyok szerint meghatdrozott
rendszer, m6dszer 6s gyakorisdg szerinti teljesit6se, ideertve a lomtalanii6s 6s az elkiil<initett
gyiijt6s teljesit6s6t is;

c.) a k6myezetvedelmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minSsit6si oszt6ly szerinti kdvetelm6nyek
6s a min6sit6 okirat folyamatos megl6t6nek biztosit6sa;

d.) a hullad6kgazdrilkodtisi kdzszolg6ltatris teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gii 6s min6s6grij6rmii' g6p' eszk6z, berendez6s biaositrisa, vaiamint a sziiks6geJl6tsz,i-,n e, [epr"ttregrr
szakember alkalmaz6sa;

e.) a kdzszolgdltatiis folyamatos, biztonsrrgos elatasahoz sziiks6ges fejleszt6sek 6s
karbantart6sok elv€gz6se;

f') a hullad6kgazdrilkod6si ktizszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatrirozott
helyek 6s l6tesitm6nyek ig6nybev6tele, illet6leg i.izemeltet6se, fenntartds a;

g.) a hullad6kgazdrilkod6si, illetve m6s, jogszab6lyok szerinti nyilv6ntart6si rendszerek
mikddt:t9:e 6_s a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgaltatris tel.iesitesevel dsszefiigg6
adatszolg6ltatesok rendszeres teljesit6se a hat6sigok valamint az NHKV Nerileti
Hullad6kgazddlkodrisi Koordin6l6 6s vagyonkezeli5 Zn. ( aTov bbiakban: Koordin6l6 szerv)
r6sz€re;

h.) a hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltatdst ig6nybevev6k szirniira kdnnyen hozz6ferhettl
tigyf6lszolgrilat 6s trij6koztatrisi rendszer mrikddtet6se;

i.) a hullad6kgazd6lkodrisi, illewe m6s, jogs zab lyok szerinti nyilvilntartrisi, adatkezel6si 6s
adatszolg6ltatiisi rendszer l6trehoziisa 6s folyamaios miik6dtetds6hez sztiksiges f"ft"t"i"t-
biztosit6sa;

j-) a kdzszolg6ltat6st ig6nybevev6k kifogdsok 6s 6szrev6telek elint6z6si ren j6nek
meg6llapit6sa 6s erurek nyilvrinoss6gra hozatala.



k.) tAj6koztatis ad6sa az dnkorm inyzat rtsz6re az elmrilt 6v tapasztalatair6l;

l.) a tev6kenysdg ell6t6s6hoz sziiks6ges biaosit6s megl6te;

m.) k6zszolg6ltat6i hulladdkgazd6lkodrisi tervet k6szit6se, 6s annak az 6nkorm6nyzattal
t6rt6n6 egyezteti,

n.) a vegyes hulladdk gyrijt6s6hez az ingatlantulajdonos legal6bb 2 ki.il6nb6z6 iirmert6lci
gyiijt6ed6ny kdziil ttirten6 v6laszt6s lehet6seg6nek biaositasa;

ny.) t6bblethullad6k, 6s a z6ldhullad6k elhelyez6s6t szolgiil6 zs6k biztositasa(a'

(3) Az R. 6$ (4) bekezd6s a.)-g.) alpontjai hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

a) az nern a K1zszolgitltat6 sz6llit6eszkdz6hez rendszeresitett szabviinyos (MSZ EN 840-

I :201 3) gytijt6ed6nyzetben keriil kihelyez6sre, 6tad6sra;

b)agyujt6ed6nybent6bbhullad6kothelyeztekel,6serniattaztultdltittt,vagya
gyfjt6ed6ny nem

z6rhat6le,6s emiatt a gytijt6edeny iiritese a k6rnyezet szennyez6se, a hullad6k sz6r6disa

n6lkiil nem

lehets6ges,

c)atdbblethullad6kvagyazdldhullad6knemaklzszo|giitatoiitalec6lra
rendszeresitett zs6kban

keriilt kihelyez6sre, vagy

d)megallapithat6,hogyagyftjt6ed6nybenak6zszol'g6ltatrisk6r6benerntartoz6,
hulladEk kertilt elhelye;6sr;if;n6 hamu, k6-, 6pit6si t6rmel6k, 6llati tetem, mar6,

mergezbvagy robban6 anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy b9{aqVot!

zsi.a-d6k, gyil6kony uugy ioutuno anyag,) amely a sz6llitas sor6n a szillit6st v6gz6

szemelye[ 6let6ben, teJ epsegeben, eg6szs6g6ben 
-tovribb6 

a begyiijt6 j6rmiiben vagy

berendez6s6ben kert okozhat, ;agy a hasznosit6s, illetve 6.rtalmatlanitas sor6n

vesz6lyeztetheti a k<imYezetet,

4.$ (1) Az R. 7.S (6) bekezd6s6nek s zdvege az al6bbiak szerint m6dosul:

(6) Az ingatlanh aszniio azingatlanon k6pz6d6 hullad6ka k6zszolg6ltat6nak tiirt6n6 6tad6s6ig

u t"f"piife.".i hullad6k gyiijt6s6ie 6s t6rol6s6ra a kdzszolg6ltat6 sz6llit6eszk6z6hez

rendszeresitett, szabv.inyos (MSZ EN 840-1:2013) eytijt6edenyt ig6nybe veszi' Az ig6nybe

vehet6 szabvri,nyos gyti.itoedenyzetek felsorol6sat az I . szamri mellaklet tattalmazza. A nem

szabvilnyos gyiijt6J6nyzet haszn6lat6b6l ered6en esetlegesen bek6vetkez6 karert val6

felel6 ss6g6t a kdzszolgltati jogosult kiz6mi.

(2) Az R. 7.$ (7) bekezrl6s6nek utols6 mondata hely6be az al6bbi rendelkez6s l6p:



Az ingatlanhasm6l6 az ingatlanon keletkez6 teleptil6si hullad6k res z5t klpezl csomagol6si
papir, tovdbbe csomagolfsi mrianyag 6s f6m hullad6k6t a vegyes hulladekt6l elkiil$nitetten
gy'.ijti 6s a k6zszolg6ltat6nak rendszeres id6kdz6nk6nt 6tadja.

5.9 (f) Az R. 8.9 (f) bekezd6se az alibbi c.) ponttal eg6sztl ki:

c.) - szdraz, vagy

- folyad6kot 6s biol6giailag leboml6 hullad6kot nem tartalmaz6, vagy

- mris hullad6kkal 6ssze nem tapad6 vagy ragad6 miianyag-, iiveg-, fern- 6s
papirhullad6k;

- hullad6kkri vilt ruhanemfl 6s egy6b textilia;

- zdldhullad6k.

(2) Az R 8.9 (4) bekezd6se az al6bbi mondattal eg6sziil ki:

A k6zszolg6ltat6 a vegyes hulrad6k glnijt6s6re szolgdl6 kiil6nb6z6 meretii glnijt<ied6nyzetek
k6ziil a 60 literes ed6nyzet vdlasztrisrinak lehet6s6gEt biztositja annak a teni6szetes .r"".ety
ingatlanhaszn6l6nak, aki a lak6ingatlant a Sombereki rozos 

"onkormrinvl"ii 
n,r""iaiia

igazoltan egyediil 6s 6letvitelszenien haszniilja.

(3) Az R. 8.$ (5) bekezd6se a k6vetkez6k szerint m6dosul:

A vegyes hullad6k iirit6s6nek minimiilis gyakorisriga az orsz6gos teleptil6srendez6si6s 6pit6si k6vetelm6nyekr6l sz6l6 kormdnyrenaeleialapian heti egy alkalom

(4) Az R. 8.9 -a a tovdbbi (8)-(9) bekezd6sekket eg6sziit ki:

(8) A k6zszolgdltat6 a vegyes hullad6k begyiijt6s 6t z6rt edlnyzethaszn6lata eset6npormenetes tiritessel, a t6bblethullad6kot tartalmaz6 zsak grijtajarmii zirt feliilet6rei6rt6n6
szakad6smentes felrakrisdvar, kont6ner eset6n pedig zrirt kintzner bia"ritara""i, Lii"J"roesetben a szdllft6s kdzbeni letakariisrivar biztositja:A gfit6s, szdllitris .o.,i, 

"r.ro.Jao[hullad6k 6sszetakaritdsa a kdzszolgriltat6 feladata.

- (9) A k6zszolg6rtat6 az <isszegyijtdtt vegyes hullad6kot a gytijt6s befejez6s6vel a cik6ihrrlladdkkezel6 l6tesitm6nybe szallitia. Kdttiiemii szrillit6s eset6n a vegyes hullad6k a Moh6csiHullad6kkezel6 Kdzpont 6trak66llomrisrln keriil elhelyez6sre. Az iitrak6iillom6son elhelvezett

|1]l*:T^r]," 
k.zszolgiiltat6 egy h6ten betiir kdreles u'CitOi r,rrru-aeH,"r;16-#r;,#;;t

oeszallrtzrru.

6.5 A R. 9.9-a hety6be az atlbbi cim 6s rendelkez6s l6p:

Ziildhullad6k ryffjt6s6re vonatkoz6 szabdlyok

9'S (1) A kdzszolg6ltat6 a zdtdhullad6k begyiijt6sdt 6s elszillitrisrit az ingatlanhaszn 616 reszirebiztositja, amgllvifen a vegyes hullad.tgya;tes 6s szrilritris renderkezesre rill 6s azingatlanhaszn6l6 a k6 zszol g6lt at6s dij 6t migfi zeti.



(2) Ha az ingatlanhasanril6 a z<ildhullad6ka komposzt6l6s6rol saj6t maga nem gondoskodik, az

ingatlan6n keletkez6 ziildhullad6kot hrizhoz men6 gyfjt6s keret6ben elkiil6nitetten gyiijti tgy,
hogy:

a) lombot, kasz6l6kot, nyesed6ket, v6kony gallyakat a k6zszolgiiltat6t6l igenyelhet6 leboml6

zs6kba,

b) a vastagabb fa6gakat legfeljebb I m6teresre darabolv4 <isszektitegelve, a z6ldhulladek

gyiijt6s napjan helyezi ki a begyujt6j6rmfi 6ltal megkdzelithetS k6zteriileke.

(3) A k6zszolgri,ltat6 jogosult a zdldhullad6k gy6jt6s6re szo1gfl6 zs6k tartalm6t ellen6rizni.

Amennyiben a zs6kban nern z6ldhullad6k keriilt kihelyez6sre, vagy a z6ldhullad6k

kihelyez6se nem megfelel6, rigy a zdldhullad6k elsz6llitr{s6t a kdzszolgSltat6 meglagadja, 6s a

hullad6kot az ingatlantulajdonos k6teles a kdzteriiletr6l elszillitani'

(4) Az elhil6nitetten gyfljtdtt zdldhullad6k elszallit6si gyakoris6ga 6vente 10 alkalom az

alibbiak szerint:

- januar h6napban kett6 alkalom (tekitettel a k6zszolg6ltat6 feny<ifa-gyiijt6si ktitelezetts6g6re)

- 6prilis l. 6s november 30. ktiz<itt havonta egy alkalom'

Agyfijt6sinapr6laz6rintetteketakiizszolg6ltat6honlapjq6shirlev6lftjr{nt|j5kortatjaaz
iniutf mf,*^afOkat. A k6zszolg6ltat6 a begyti.lttitt z6ldhullad6kot komposzt6liisra a moh6csi

Uullad6kkezel6 Kdzpont kompo szt6l6j 6ba sz6llitja'

(5) Az ingatlan hasm6l6ja az ingatlanrin keletkez6 zdldhullad6kot a moh6csi Hullad6kkezelo

iiorpo"t io-posa6l6j6ba t6rit6imentesen maga is elhelyezheti. Ez esetben a leboml6 zs6k

hasmalata nem k6telez6, azonban a saj6t gyiijt6ed6nyzetben besz6llitott z<ildhullad6k

iirit6ser6l a beszallit6 k6teles gondoskodni'

(6) A zdldhullad6k 6w6tele a hullad6kudvar elkiildnitett pontjan tttrtenik teritesm€ntesen' A

i"ile.r"t". szem6ly ingatlanhaszn6l6 6ltal egy alkalommal elhelyeztret6 z6ldhullad6k 
.

."*yirtg" tmr. a tO-ae6teteken 6s az 6*orm1nyzati tulajdonri teriiletekr6l sz1rmaz6

z6ldh;lhJ6k teritesmentesen 6s kor6tlan mennyis6gben elhelyezhet6'

(7) A zdldhullad6k sajSt ingatanon tdrt6n6 el6get6s6re hetente egy napon' p6ntek 8 6r6t6l 18

iniig van lehet6s6g kiv6ve, ha tr2gyujt6si tilalom van 6rv6nyben'

7.$(1)AKepvisel6testi.iletazRl0.$(5)bekezd6s6nekmdsodikbekezd6s6tazal6bbiak
szerint m6dositja:

Amennyiben a lomtalanitrls soran az (5) bekezd6sben_ felsorolt hullad6kkal vegyes hullad6k

terlt tit 
"ty"rerre, 

rigy az ingatlanhaszn6l6 a lomhullad€kot tartalmaz6 vegyes hullad6k

begyiijt6senek 6s elsz6llitasanak dij6t kiiteles me gftzelrri'

(2) A K6pvisel<i-testiilet az R. 10.$ -rit az al6bbi (7) bekezd6ssel eg6sziti ki:

(7) Az ingatlan haszn6l6ja az ingatlan6n keletkez6 lomhullad6kot a moh6csi

gujtuae*"z"to rozpont trutudetidvar6ban nyitva tart6si id6 alatt, az ilyen hullad6k



gyiijl6sere a k6zszolg{ltat6 6ltal rendszeresitett gyr.ijt6eddnyzetben, t6ritdsmentesen maga is
elhelyezheti.

8.S A,,R". az al6bbi 10/A.g-ban szabrllyozott rij fejezettel egesziil ki.

Hiu,hoz men6 szelektiv hullad6kgrfijt6s

l0/A.$ (l) Az ingatlanhaszn6l6 az ingatlandn keletkez6, a telepiil6si hullad6k r1szetkwezo
papir, mrianyag 6s f6m csomagol6si hullad6kokat a hrizhoz men6 szelektiv gyiijt6s teraeuen
az alibbiak szerint kiil6n (frakci6nk6nt) gytijti rigy, hogy:

a) a papir csomagol6si hullad6kot ktil6n, k6k fedeles (vagy k€k szinti);

b) a miianyag-, 6s fem csomagokisi hulladekot egyttt srirga federes (vagy srirga szinii)
elkiildnitett gytijt6sre szolgrilO gyiitOedenyzetbJelyezi."

(z) A kdzszolgitltat6 az elkiil6nitetten gyiijtend6 hullad6k gyrijt6s6re 6s elsz6llit6sriLra a csal6dihiizas ingatlanhaszn6l6k szrirnrira rz0 riLres .argu rii"t"" ro* szinii ed6nyzeterti,t".r,.-

(3),,A2 elkiildnitetten gyiijtdtt papir-, miianyag-, 6s fem csomagolisi hulladdkoka t tartalmaz6glijt6ed6nyzetek elszillitrisriLnak gyakoris6gicsalidi t,lru. ouir"tt* te*r"t"nt" 
"gy 

uituto..A kdzszolgriltat6 az iirit6sek gyatorisagat ileny sroini rrOuetneti.

(4) A k'zszolgltat6 az elszillit6st megel6z6en ellen6rizheti az iirit6sre el6k6szitettelkiil6nitetten gviijtdu hulradEkok_ gyiift6s6re ,r"G;il ;;yret tartarm6t. Amennfben azed6nyzetben nem a megfelel6_erkiil6nrt"tt"n gyiijtai 
"so.ugora.i 

hullad6k keriiltelhelvez6sre. ugy akiSzszolgaltat6 a.hullad6kfrnijie. .r"i]iy"lr"t megs6rt6s6t dokumentrilja,6s az ingatlanhasznilot ferszlritja a hulladekfrnijies szabayamat;ov6beni betartiisdra. Ak6zszolg6ltat6 az ed,nvzetben igy e[rervezefiiriu"azl-"[iarri a.6t jogosult megtagadni.

(5) uu u k6zszolgiirtar6 (3) bekezdesben foglaltaknak megferer6 fersz6ritrisrit k6vetden azingatlanhaszniir6 egv even beliil 
'ijabb 

ar;;;;;i'"iriir'iergr^i:,6s szabiilyait s6rti orym6don, hogv az erkiil6nitetten gyii.lt.tt 
"somug"ra.i 

r,Ji.aet gy,iit.sere szorger6gl.Lijt6ed6nyben nem a meof"lel<i hulladdkot h;iy;i ;i:;, ;" a kdzszolgdltat6 6szteli, figy ak6zszolgiirtat6 a hulrad6keiii it6s szabriryainak megs6rt6s6t dokumentdlja, 6s adokum.entumokat megkiil*<ti u t"f"pUeril"glri .e.?e.", #A":,eg kezdem6nyezihullad6kgazdrilkod6si birs6g kiszab6s6t.

(6) A knzs-zolgdltat6 az ingatlanhaszn6r6 rendelkez6s6re bocsetoft 6s rendeltetesszeriien
Iriil,, elkiildnitetten gyiijtdn csomagohsi hullad6k gytijtes6re szorgdl6 srirga 6s k6k fedelii,lelzdsii gytijt6ed6nvek sztiks6g szerintilavitris6r6l, 

"ro7.;Jior 
es esetleges p6tl isirol azingatlanhaszniil6 bejerent6se 

1up;an gonaorrJik, ;;;"" a javitiis, p6rriis vagy csereoka a kdzszolgiiltat6 hib6iribor ;"d. E'lr"nk.r6 ;;",i"" -'.,iniroritetren gyiijtdl csomagolisihullad6k gyiijtes6re szorgh6 srirga federii, jerz# ;;;;";j"ritrisrir6r, p6tlisdr6l. cser6j616raz ingatlanhaszniil6 k6teles gondoskodni.

(7) A.z ingatlanh aszniil vagy meghatarmazottja a k6zszorg6rtat6 rirtar renderkez6s6rebocsetott 6s a kcizszor96ltat6 valaminr cik6i riruuaerg-a?kod6si rrirsurris tuL;aora, tep"roelkiil.nitenen.gviijrdtt csomaqol6silruilaa6k gytiji6Ji! r^rlaro huilad.kgyiijt6 edenytatveszi, 6s a birtokbavetert arriinisrivar igazol.la a i#eteloGg egyiaejii vriLlraLisrival.



(8) Az ingatlanhasmri,l6 saj6tjak6nt k6teles gondoskodni az 6ltala birtokba vett elkiildnitetten
gytijtdtt hullad6k gyrijt6s6re szo19616 s6rga.&6k jelz6sii ed6nyzet rendeltet6sszert
hasmilatrir6l, 6rz,bs6rol, rendszeres tiszt6n tart6s6r6l, fert6tlenit6s6r6l, valamint k<imyezetiik

tisztrin tart6s6r6l. A telepiil6sr6l t6rt6n6 elk6lt6z6s, illetve elhal6lozis eset6ben az edflrryzet

visszaadrlsdr6l ktiteles gondoskodni az ingatlanhaszn6l6, illetve annak 6r<ik6se.

(9) A csomagol6si hullad6k elkiitdnitett gyiijt6s6re szolgril6 hulladdkgyfijt6 ed6ny

rendeltetest6l elter6 haszn6,lata, eltrin6se vagy megsemmistil6se miatt keletkezett krir6rt az

ingatlanhasznil6 a polgriri jog szab6lyai szerint felel, a kdzszolg6ltat6 a k6r 6szlel6s6t k6vet6

30 napon beliil irrisban felsz6litja az ingatlanhasznal6t a k6r megt6rit6s6re.

9.SA,,R". 12.$-a hely6be 
^z ^l6bbi 

cim 6s rendelkez6s l6p:

Hullad6kgrff jt'6 szigetek, hullad6kudvar

12.S (1) A heztart6sokb6l sz6rmaz6 elkiil6nitetten gyiijt6tt papir, miianyag, iiveg hullad6kot

- i"nguitunt ur^616 a k6zszolg6ltat6 6lta1 iizemeltett lakossrlgi hullad6k-szigeteken

k6zvitleniil elhelyezheti. A kijeldlt gytijt6szigeteket a rendelet 2. sziimri mell6klete

talta,lm^?7a.

(2) A Kozszolg6ltat6 6ltal iizemeltetett hullad6kgyfjt6 udvarban - a l6tesites6re kiadott

enged6lyben figlaltak szerint - a telepiil6si szili.rd hullad6l< hasznosithat6, valamint - a

toiiv"r"treaaili hat6s6g dltal engei6lyezett - vesz6lyes hullad6k 6sszetev6i gyiijthet6k be'

e nuitadetgyrijtO udvarban 6rtalmatlanitasi miivelet non v6gezhet6'

(3)Ak6zszolg6ltat66ltal6tvehet6hullad6kokjegyz6k6tarendelet3.szimrimell6klete
tartalmazza.

(4) Vesz6lyes hullad6k eset6n egy ingatlanhasm6l6t6l alkalmank6nt legfeljebb 100 kg

mennyis6gti hulladdk veheto 6t.

(5) Gyujt6sziget 6s hullad6kudvar haszn6lata eset6n a hullad6knak elhelyez6s celj6ra tiirt6n6

."aUii,e",i.Ot az ingatlan haszn6l6ja gondoskodik'

(6) K6zszolg6ltat6 megtagadhatja a hullad6kr:dvarra.szillitott telepiil6si szilard hulladek

i*et"tet e. itf,"lyez6sEt, hu - udott huuutl6k hullad6kfajta szerinti elkiildnit6se nern felel

meg a szelektiv ffit6s jogszab6lyban meghatarozott k6vetelmenyeinek'

10.$AK6pvisel6-testiiletaz,,R,,.kiizszolg6ltatisdij6t,dijfizet6stszabilyoz616.$(8)-
(12) bekezd6sei hely6be az alibbi rendelkez6s lep:

(8)Azingatlanhaszn6|6akizszolg6ltatasdij6t_haj.ogs-"ab6|yelt6r6ennemrende|kezlk_az
irfffiV N""-r"ti Hullad6kgazd6lkidisi Koordin6l6 6s Vagonkezel6 Zrt. ( a tov6bbiakban:

Koordin6l6szerv)r6szerenegyed6vente,asz6ml6nfeltiintetettfizetesihat6rid6rek6teles
megfizetni.

A Koordin6l6 szerv 6ltal kibocsritott sz6mla alapjan az ingatlanhaszr6l6 a k<izszolg6ltat6s

dij6t:

- postai csekken, vagY



- a k6zszolg6ltat6 iigyf6lszolgrilattin k6szp6nzes befizet6s ridrin teljesiti.

(9) A k6zszolg6ltatris teirsashrizi lak6sban t6rt6n6 sziineteltet6se eset6n a Koordin6l6 szerv a
t6rsashiiz r6sz6re csdkkentett 6sszegri k6zszolgiiLltat6si dijr6l sz6l6 szamlit 6llit ki.

(10) Amennlben a trirsashriznak nincs k6pviseletre feljogositott szerye, a Koordin6l6 szerv a
dijszfunlii - egyedi k6ziizemi szerz6d6s alapjin - az ingitlanhaszn6l6 nev6re 6llitja ki.

(1 1) A.kdzszolgdltatrisi dijszrimla adataival, 6sszeg6vel kapcsolatban az ingatlanhaszn6l6 a
Koordin6l6 szerv fel6 irisban kifogrist emelhet. a kifoga*ra a Koordin6l6 szerv annak
k6zhezv6tel6t k6vet6 l5 napon beliil vilaszolni k6teles.

(12) A.kdzszolgaltat6s igenybev 6tel6erl az ingatlanhaszndl6t terhel6 dijh6tral6k 6s az azzal
dsszefiigg6sben meg6llapitott k6sedelmi kamat, valamint a behajtris egyob kolts6gei al6a
m6djdra behajtand6 k6aartozris. Fizet6si k6sedelem eset6n k6sedelmikamat, lrulmini nzetesi
felsz6lit6sonk6nt kiil6n eljrirrlsi k6lts6g szimithat6 fel.

11. sAz R. 3. szr{mri merr6klete hely6be az arribbi 3. szimri mell6klet r6p, mely jelen rendeletl.szdmri mell6klete.

2616 rendelkez6sek

12.$ Ez a rendelet a kihirdet6s6t k6wet6 napon l6p hat6lyba. Hatrilyba l6p6s6vel egyidejiileg
\1t6^ty:::v:s^i? 8/2014.(rx.1s.)6nkormrinyzati ,.i,rJ"r"i ioStol bekezd6se, valamint a
16. g(7)bekezd6se.

Dr.Majom6 dr.S zab6 Zslzsanna Troszt J6zsef

jeWz.iS 
polgrirmester

Jelen rendelet a Sombereki Kdz6s Onkormrin yzati Hrvatarhirdet6tribl6jrin, valamint aGdrcsdnydobokai Kirenderts6gen er u **tu.nor".o"uaouoiu r,""r"p",i irir o.l,irir. is.napjrln kihirdet6sre keriilt.

Somberek, 2016. jrlnius 29.

Dr.Majom6 dr.S zab6 Zsuzsurita

jeWz6



612016.(V1.29.) iinkorm6nyzati rendelet l.szrimri mell6klete

A hullad6kudvarban
6tvehet6 hullad6kok
jegyz6ke EWC k6d

02 01 08't

08 0l ll+

Vesz6lyess69

igen

igen

0901 I l* rgen

13 02 05*

13 02 06't

13 02 07*

15 01 10i

l5 0l ll*

16 01 07',i

l6 0l l3*
16 01 14',t

16 06 01*
20 0l 19*
20 01 2t*

200t 26*

20 01 27*

rgen

Megnevez6se

Vesz6lyes anyagokat
tartalmaz6, agrok6miai
hullad6kok
Szerves old6szereket, illetve
m6s vesz6lyes anyagokat
tartaknaz 6 fest6k, lakk
tartalmri vizes szuszpenzi6k
egyszer hasznalatos
f6nyk6pez6g6p, amely 16 06
01, a 16 06 02 vagy a1606
03 azonosit6 k6ddal jeltilt
t€telek.hez tartoz6 6ramfon6st
is tartalmaz
Asv6nyolaj alapri,
kl6rvegyiiletet nem
tartalmaz6 motor-, hajt6mfi -

6s ken5olajok
Szintetikus motor-, hajt6mii-
6s ken6olajok
Biol6giailag k<innyen leboml6
motor-, hajt6mii- 6s

ken6olajok
vesz6lyes anyagokat
marad6kk6nt tart almaz6 v agY

azokkal szeruryezett

csomagol6si hullad6k
Vesz6lyes, sziLi,rd Por6zus
mritrixot (pl. azb esztet)

tartalmaz6 f6mb6l k6szilt
csomagol6si hullad6kok, ide

6rtve a kiiiriilt hajt6g6zos
palackokat
Olaj sai16
f6kfolyad6k
vesz6lyes anyagokat
tartalmaz6 fagy6ll6 folYad6k
6lomakkumul6tor
N6v6nyv6d6 szerek

F6nycs6vek 6s egY6b

higanytartalmt hullad6kok
olaj 6s zsir, amely kiil6nb6zik
a 20 01 25-tol
vesz6lyes anyagokat
tartalmaz6, fest6kek, tintrik,
ragasz6k 6s gyant6k

lgen

igen

igen

lgen

igen
igen
igen

igen
igen
igen

igen

igen



20 0t 29+

20 0l 33,r

EWC k6d

02 0t 04

02 0l l0
08 0l 12

08 0l 18

08 03 18

09 0l 10

09 0t 12

Vesz6lyess69

nem

nem

nem

nem

igen

igen

vesz6lyes anyagokat
tartalmaz6 mos6szer
elemek 6s akkumul6torok,
amelyek k<iz6tt a 16 06 01, a
16 06 02 vagy a 16 06 03
azonosit6 k6ddal jeldlt
elemek 6s
Megnevez6s

miianyaghullad6k (kiv6ve a

csomagol6st)
f6mhullad6k

fest6k- vagy lakk-hulladdlq
amely kiildnbdzik a 08 0l tl-
t6l
Fest6kek 6s lakkok
elt6volit6s.{b6l szirmaz6
hullad6k, amely krikinb6zik a
08 0l l7-t6l
hulladdkk6 v6lt toner, amely
kiildnb<izik a 08 03 17-16l
egyszer haszniilatos
f6nyk6pez6g6p, riramforrds
n6lkiil
r{ramfomist is tartalmaz6,
egyszer hasm6latos
f6nyk6pez6g6p, amely
kiil6nbdzik a 09 0l I l-t6l
papir 6s karton csomagol6si
hullad6k
mffanyag csomagoliisi
hullad6k
f6m csomagol6si hullad6k
egy6b, kevert csomagol6si
hullad6k
iiveg csomagol6si hullad6k
textil csomagol6si hullad6k
hullad6kkri v6lt gumiabroncs

egy6b elemek 6s
akkumul6torok
beton

t6gla

cser6p 6s keriimia
betoq t6gla, cser6p 6s
kerritnia frakci6 vagy azok
kever6ke, amely kiil6nb6zik a
17 0l 06-t6l
fa

iiveg

15 01 0t

15 01 02

15 0l 04

15 0t 06

l5 01 07

l5 01 09

l6 0l 03

l6 06 05

1701 01

17 01 02

l7 01 03

t7 0t 07

17 02 0t
17 02 02

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem


