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Ipacsfa Kdzs6g Onkormrinyzat k6pvisel6{estiilet6nek 5/2016.(VIl.l.) iinkorm6nyzati
rendelete
Hat6lyos:201 6-07-0 I {61
Ipacsfa K<izs6g Onkormiinyzat kdpvisel6-testiiletinek 5/2016.(VII. I .) onkormiinyzati
rendelete
a hulladdkgazdrilkodris helyi rendjdnil

Ipacsfa Kiizs6g Onkorm6nyzat k6pvisel6+estiilete az Alaptiirv6ny 32. cikk (2) bekezd6se,
valamint a Hulladikokr6l sz6l6 2012.6vi CL)O(XV. tdrv6ny 35. $ (l) bekezd6se 6s 88. $ (4)
bekezd6se alapj6n hulladdkgazdrilkodris helyi rendj616l az akibbi rendeletet alkotja.

l. Altal:inos rendelkez6sek

l. S (l) A rendelet teriileti hatdlya kiterjed Ipacsfa Onkorm6nyzat illet6kess6gi teriiletdre.

(2) A rendelet szemdlyi hat6lya kiterjed a 2012. 6vi CLXXXV. tttrvdny (a toviibbiakban:
Hullad6k Tv.) 2. $ (l) bekezd6s 34. pontja szerint ingatlanhaszn6l6ka, valamint a

hullad6kgazdrilkodrisi kdzszol griltatiist vdgzore.

(3) A rendelet Lirgyi haLilya kiterjed:

a) a szil6rd telepiildsi hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgeltatiisra,

b) a kozteriilet tiszt6n tart6s6ra.

2. $ E rendelet alkalmaz6s6ban:

l. biohulladdk: a Hulladdk Tv. 2. $ (l) bekezdis 3. ponda szerinti hullad6k,

2. elkiildnitett gyfijtds: a Hullad6k Tv.2. $ (l) bekezd6s 5. ponda szerinti gyiijt6s,

3. elkiildnitetten gyiijttitt hulladdk: a Hulladdk Tv- 2. $ (l) bekezdis 6. ponda szerinti hullad6k,

4. dpitdsi-bontiisi hullad6k: a Hulladdk Tv. 2. $ (1) bekezd6s 10. pontja szerinti hulladdk,

5. gyiijtds: a Hulladdk Tv. 2. $ (l) bekezdds 17. pontja szerinti folyamat;

6. gfjto: a Hulladdk Tv.2. $ (l) bekezd6s l7a. pontja szerinti gazdrilkod6 szervezet,

7. gyiijtohely: a Hulladdk Tv. 2. $ (l) bekezdds 19. ponda szerinti hely;

8. hriztartrisi hullad6k: a Hulladdk Tv. 2. $ (l) bekezdds 21. ponda szerinti hullad6k,

9. h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k: a Hullad6kTv.2. $ (l) bekezd6s 22. pontja szerinti
hulladik;

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

I I . hullad6kgazdiilkodds: a Hullad6k Tv. 2. $ ( l) bekezd6s 26. ponda szerinti tevdkenysig,



12. ht:lladtkgazdflkodrisi kiizszolgriltates: a Hulladdk Tv. 2. $ (l) bekezd6s 27. pontja szerinti
szo lgri ltat is,

13. Onkormrinyzati hullad6kgazd6lkodiisi k6zfeladat: a Hulladdk Tv.2. g (l) bekezdds 27a.
pontja szerinti feladat,

14. hullad6ktipus: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezdds 33. pontja szerinti hulladiktipus,

15. ingatlanhasznril6: a Hulladdk Tv. 2. $ (l) bekezd6s 34. pontja szerint meghat6rozottak

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

17. kdzszolgdltatAsi teriilet: a Hullad6k Tv. 2. $ (l ) bekezdis 36a. pontja szerinti teriilet,

18. k0zszolg6ltat6: a Hulladdk Tv. 2. $ (1) bekezd6s 37. ponda szerinti k0zszolg6ltat6,

19. lomhulladik: a Hullad6k Tv. 2. g (l) bekezdds 39. pontja szerinti hulladdk,

20. sziilitiB: a Hulladdk Tv. 2. g (l) bekezd6s 41. pontja szerinti mozgatis,

21. telepiildsi hulladdk: a Hullad6k Tv.2. g (l) bekezdis 43. pontja szerinti hulladdk,

22. vegyes hulladdk: a Hullad6k Tv. 2. g (l) bekezdds 47. pontja szerinti hullad6k,

23. veszdlyes hullad6k: a Hulladdk Tv. 2. g (l) bekezdis 48. pontja szerinti hulladdk,

24. nagydarabos hullad6k: a 16/2002. (IV.l0. E(im. rendelet 2. g a) pontja szerinti hullad6k.

2. A hullad6kgazddlkodrisi kiizfeladat tartalma,

a ktzszolgiitatflsi teriilet hatfrai

3. $ A hulladikgazdiilkodrisi kd,zfeladat tartalma kiterjed:

a) a hultad6kgazdrilkod6si k6zszolgiiltauis helyi szintf riszletszabiilyainak onkormrinyzati
rendeletben t0rt6n6 meghatiiroziisiira,

b) a hullad6kgazdrilkod6si kirzszolgeltat6 jogszabrilyban meghatdrozott felt6telek szerinti
kivilasztAsira,

c) a kdzszolgiiltatdsi szerz5d6s megk6tds6re.

4. S (l) A ktizszolgriltatrisi terulet hatara az Orsziigos Hulladdkgazdrilkoddsi Kiizszolgriltatrisi
Tervben meghatiirozottakkal dsszhangban keriil meghakirozdsra.

(2) A hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltatiis soriin a kdzszolg6ltatesi teri.ilet hatiira Ipacsfa
ktizs6g belterulete.

3. A kiizszolg:iltatti



5. $ (l) A hulladdkgazd6lkoddsi kiizszolgriltat6si tev6kenys6get a,,Ddl-Kom" Ddl-Dunrintuli
Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korletolt Felel6ss6gff T:irsasiig Pics, Sikl6si u. 52.
huf lad6kgazdrilkodrisi kiizszolgrlltat6 /tovribbiakban kdzszolgiltat6/ vi,gzi.

(2) Az (l) bekezdisben megha&irozott k6zszolgriltat6nak tagjai, alvrillalkoz6i nincsenek, a
k6,zszolgiiltakist egyediil v6gzi.

4. Az tinkormSnyzati hullad6kgazdilkodrisi kiizfeladat elldtdsinak rendje 6s m6dja, a
kiizszolgiltatri 6s

az ingatlanhaszn il6 enel tisszefiigg6 jogai es kiitelezetts6gei,
az elkiiltinitett hullad6k gyiijt6se, valamint a hullad6kgazd:ilkoddsi

ktizszolgriltatisi szerz6dis egyes tartalmi elemei

4.I. A hullad6kgazdSlkoddsi kiizfeladat ell6tfsnak rendje es m6dja

6. $ (l) A hulladdkgazdiilkodrisi kozfeladat ellAtesa irasban rogzitett, legfeljebb l0 dvre
vonatkoz6 k0zszolgriltatiisi szerz6d6s alapjrin tdrtdnik. Az dnkorm6nyzat a kdzszolgiiltatiisi
szerz6d6s megszfin6se esetdn is tjabb szerz6ddskiitdssel gondoskodik arr6l, hogy a

hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltatiis a telepiil6sen folyamatosan biztositva legyen.

(2) A hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolg6ltat6s felt6teleiben, rendj6ben bekdvetkezett
vdltoz6sokr6l a viiltoziis bekovetkezte el6tt I 5 nappal a kozszolgelht6 legal6bb a honlapjrin, is
hirdetm6ny formrijriban trij6koztat6st nyujt.

(3) A hullad6kgazd:ilkodiisi kdzszolgriltatris tekintet6ben a Kdzszolgriltat6 i,s az

ingatlanhasznrl16 kdz<itti szerz6d6ses jogviszonyt a kdzszolgriltakis rendelkezdsre iill6srinak, 6s

az ingatlan haszniilatinak t6nye hozza l6tre.

7. $ (l) A teleptil6si hulladikok kdzUl a hriztartrisi hullad6knak, is hriztartrisi hullad6khoz
hason16 hullad6knak minosiil6 hullad6kb6l a vegyes hulladik /tovribbiakban vegyes hulladdk/
szirllitisa kithetente egy alkalommal, l5 nappal el6re meghirdeteft napon tdrtdnik.

(2) A vegyes hulladdk elszrillitrisa a hullad6k ttimtiritds6re alkalmas jermiivel tortinik.

(3) A vegyes hulladik elsziillitrisra akkor keriil, ha az ingatlanhasznril6 a hulladikot a sajiit
tulajdon6ban 16v6, vagy a kdzszolgdltat6t6l bdrelt 6s a ktizszolg6ltat6 sz|llit6eszkdzehez
rendszeresitett gyrijt6ed6nybe helyezi el.

(4) Az alkalmazhat6 gyiij t<ieddnyek

a) 1 10 literes hullad6k gyrijtded6nyzet,

b) E0 literes hulladdk gyujt6ed6nyzet,

c) 60 literes hullad6k gyijtbedenyzet,

d) a kozszolgriltat6 6ltal biztositott, a szolgiiltat6 riltal egyedi jel6l6ssel elliitoft hullad6kgyijto
zs6k.



(5) Az a vegyes hullad6k kertil elszAllit6sra, melyet az ingatlanhaszn 516 az Altala hasznAlt
ingatlan eli a (4) bekezdisben megiel6lt gyiijt6edinyben a sz6llitris napjdn reggel 6 6r6ig
kihelyez6sre keriil..

E. $ ( l) A telepiildsi hutlad6kok kdzi.il az elktildnitetten gyiijt6tt hullad6k sziillitiisa k6theti egy
alkalommal tdrtdnik.

(2) Az elkiilonitetten gytjtdtt hullad6k elsz6llit6sa hullad6k fajtrijakdnt egy szillit6jdrmiivel
ttirt6nik.

(3) Az elkuldnitetten gyfijtdtt hullad6k elszillikisra akkor keriil, ha az ingatlanhasznal6 a
hullad6kot a kozszolgelat6 eltal rendelkezisre bocslitott gyiijt6eddnybe helyezi el.

9. $ (l) A telepuldsi hulladikok k6ziil a lomhullad6k szilliiisa 6vente egy alkalommal tort6nik.
A lomelszrllliLis idopontjrit a kdzszolg6ltat6 t6j6koaat6j4 hirdetmdnye hauito?za meg.

(2) A lomhulladik elszillit6sa olyan sziillit6j6rmiivel tt rt6nik, mely alkalmas a nagydarabos
hulladdk biztons6gos sziillitiisiira.

(3) Az a lomhullad6k keriil elszrillit6sra, melyet az ingatlanhaszniild az flltala hasznalt ingatlan
el6 a szillitis drdekiben a kdzteriiletre kihelyez.

(4) A lomhulladikk6nt sem keriil elszrillilisra az 6pir6si 6s bonUisi hullad6k, a gumiabroncs
hullad6k, g6pj6rmri roncs, veszdlyes hulladik, vegyes hulladik, valamint elkiildnitetten
gyiijtheto hulladik.

10. $ (l) Ha a Kdzszolg6ltat6 a szillitrisi feladatrit a meghatdrozott szillilisi napon nem rudja
teljesiteni, e t6nyr6l a honlapjrin is hirdetm6nyi fton drtesiti az ingatlanhaszniil6kat.

(2) Az elmaradt szrillitris eset6n a kdvetkezo szallitiiskor elszillitrisra kertil az dsszes
felhalmoz6dott hulladdk.

4.2. Kiizszolgflltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

I l. $ A kdzszolgdltat6 kOtelessdge, hogy:

a) a kozszolgAlati szerz6d6s szerint gondoskodjon a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgriltatrisi
feladatok ellet6siir6l,

b) a hulladdk glrijtoeddnyzet iiritdsinek gondos elv6gzise,

c) ha a szerz6ddsben vrillalta, az ingatlanhaszniil6 bejelentdsit kdvet6 l5 napon beliil biztositsa
az ingatlanhaszniil6 riltal igdnyelt frtartalmri gyiijtoeddnyeztet, ide irtve az iirtartalom viiltoziis
miatti igdnyt is,

d) amennyiben a gyiijt6ed6nyzet megrongril6diisa a nem megfelelS Urit6s sor6n t6rt6nt,
gondoskodjon az eddnyzet saj6t kdltsdgen tdrtdno megiavitiisiir6l, ha az nem lehetsdges
cse16l6sdr<il,



e) a honlapj6n kozzelefi m6don lehetos6get adjon a vegyes hulladdk gyrijtdsdre alkalmazhat6
hu I lad6k gy iij t6 zs itk beszerzisdr e,

f) 6vente a 9. $ (l) bekezd6sben meghatiirozott alkalommal gondoskodjon a lomtalanitAshazhoz
men6 megszervezdsdrol ds a lom elszellit6sd16l,

g) az elkuldnftett hullad6kgyiijtdsi rendszert a 8. $ szerint biztositsa,

h) elvigezze a telepiil6si szikird 6s foly6kony hullad6kokkal kapcsolatos kdzegdszs6gtigyi
kOvetelm6nyekr6l sz6l6 16/2002. (IV. 10.) EiiM. rendelet 4. S (3) is (4) bekezdise szerinti
feladatokat, igy:

ha) hulladikgyiijt6 eszkdzdk tisaitesa, fertotlenitdse, karbantart6sa

hb) a hullad6k beg)'lijtdse, sziillitiis soriin a koztertileten okozott szennyez6s megszlintetdse,

i) kiiteles honlapot iizemeltetni, 6s azon a hullad6kgazd:ilkodrisi ktizszolgriltatissal kapcsolatos
valamennyi fontos informfci6t elhelyezni,

j) az ingatlanhasznAlo 6ltal tett panasz kivizsgrilja, a javaslatokat megvizsgrilja, ds arr6l az

6rintettet 6rdemben 30 napon beliil tiij6koaassa.

12. $ A kiizszolgiiltat6 joga, hogy:

a) a vegyes hulladdk gytjtisdre kiegeszito megold:iskint alkalmazhat6 hullad6kgyiijt5 zsrik6rt
a hulladik elszdllitrisi 6s kezel6si dijiit is magriban foglal6 tdritdst k6rjen,

b) amennyiben a vegyes hulladdkgyfijt6 edinybe vesz6lyes hullad6k kerUlt elhelyezdsre, vagy
a foly6kony hullad6k elhelyezise miatt a gyiijt6ed6nybe befagyris, vagy egyeb okokb6l a
hullad6k nem iirfthet6, megtagadja a gyiijtoeddnyzet kitirit6sdt, illetve a g$jt6zsek elszellit6set,

c) megtagadja a hulladdk begyrijtds6t azon ingatlanhaszndl6k esetdben

ca) akik a hullad6kgazdrilkodiisi szolgriltaLis sziineteltet6sdt k6rt6k - a sziineteltetds idejdre,

cb) ha az ingatlanhaszndl6 nem megfelel6 hullad6kgyiijt6 ed6nybe - a g6pi iirit6sre nem
alkalmas hullad6kgytijt6 ed6nyzetbe, nem a k6zszolgiiltat6 riltat rendszeresitett hullad6kgyiijt6
zsdkba- helyeae el a hullad6kot,

d) a kOzszolgriltatiisi szerz6dist a jogszabrilyban, valamint a kiizszolgflati szerztid6sben
meghatdrozott m6don felmondja.

4.3. Az ingatlan haszn:il6 jogai kiitelezetts6gei

13. Az ingatlanhaszniil6 kdtelessdge, hogy:

a) amennyiben bedpitett ingatlan haszndl6ja, a hulladdkgazddlkodrisi kOzszolgeltat6st ig6nybe
vegye (nem mentesft a hulladdkgazdrilkodrisi szolgriltatris ig6nybev6teli kdtelezettsdg al6l az,
ha az ingatlanhaszndl6 a szolgiitat6st nem, vagy csak r6szben kiviinja igdnybe venni),



b) amennyiben ingatlanhasznril6 v:iltis ttirt6nik, vagy rij ingatlan esetdben ingatlanhaszniilat
kezd6dik, a v.lltozist kdvet6 E napon irdsban bejelentse a Ktizszolgdltat6nak,

c) az ingatlanon k6pz6d6 hiizartiisi, 6s hiatartiisi hulladikhoz hasonl6 hullad6kot a

Kozszolgeltat6 hullad6kgazdiilkodiisi tevikenysig6r6l is a hulladdkgazdiilkod6si
k6zszolg6ltatas vdgzdsdnek feltdteleir6l szol6 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. $-a
figyelembe v6tel6vel

ca) gyiijtse a hullad6kot,

cb) a g),ujt6ed6nyt az ingatlaniin, vagy ktizteriilet-haszniilati enged6ly birtok6ban ktiztertileten
trirolja,

cc) a gyujt6ed6nyt iiritds c6lj6b6l szllliLisi napokon a ktizteriiletre kihelyezze'09y, hogy az a

ktizteriileten a begyfijt6st v6gz6 gdpjdrm{ivel megkdzelithet6 6s iiritisre alkalmas helyen
legyen, ugyanakkor a k6zlekeddst ne akaddlyozza,

dd) a hullad6k gytijt6s6vel, - illewe sajrit szrillitrissal - kapcsolatos biztonsiigi kiivetelm6nyeket
betartsa, a ktimyezetet ne vesz6lyeztesse, szennyezze, kirositsa, megakadfilyozza a hullad6k
k isz6r6d 6sit,

e) a telepiil6si sziLird 6s folydkony hullad6kokkal kapcsolatos kdzeg6szs6giigyi
kdvetelm6nyekr5l sz6l6 l6/2002 GV. I 0.) EiiM rendelet 4. $ ( I ), (2), (4) bekezd6se, valamint
5. $ (l) bekezd6s6ben meghatiirozott el6frrisokat betartsa, ennek figyelembe vdteldvel:

ea) z{rhat6 eddnyzetben gyfljtse a hulladikot,

eb) a gyfijt5ed6nyzet rendszeres tisztitri$r6l 6s fert5denit6s6r6l gondoskodjon,

ec) a hullad6kgyiijtds sor6n tort6n6 szennyez6s eset6n a terulet megtisztittivir6l ds

fert6tlenitdsdrdl 6vente 2 alkalommal gondoskodjon,

f) a vegyes hullad6k gyrijt6eddnyzet iirtartalmrit meghalad6 vegyes hulladdkot a vegyes

hullad6kot gyiijt6zsrikban gytjtse, 6s a hullad6kgyiijt6 zsrik6rt a szolgiltat6 6ltal meghat6rozott
dijat megfizesse, elsz6llitris ci.ljirb,6l a gyiijtlzsrikot bekdtve helyezze ki a ktizteriiletre,

g) gondoskodjon an6l, hogy a vegyes hulladdkgytjto eddnybe csak a vegyes hullad6k kerUljiin
elhelyezdsre, 6s a hulladik szilird halmaziilapotri legyen, az tirit6st vdgz6k eg6szs6git, testi

6ps6gdt ne veszdlyeaesse, a gdpi iiritdst ne akadAlyozza d.s a berendezisben k6rt ne okozzon,

h) a hullad6kgazdrilkodiisi kdzszolg6ltatris dijrit megfizesse,

i) hogy gondoskodjon arr6l, hogy a sajiit tulajdonriban l6v6 hullad6k gytijtdedinyzet alkalmas
legyen a rendeltet6sszerii haszniilatra 6s a K0zszolgeltat6 sz6llit6 jermfiv6vel t6rt6no iirit6sre.

14. $ Az ingatlanhasznril6 joga, hogy:

a) amennyiben be6pitett ingatlan haszniil6ja, a hulladikgazdiilkodiisi kdzszolgiiltatiist ig6nybe
vegye,



b) a vegyes hulladdk gyiijt6ed6nyzer r.inartalmiit alkalmilag meghalad6 vegyes hulladikot
hullad6k gyiijttizsrikban a gyiijt6ed €nyzettel egyUtt elszrillftrisra a ktizteriiletre kihelyezze,

c) az ingatlanon kdpzrido hiz;tartlsi, 6s hiiztartrisi hulladdkhoz hasonl6 hullad6kot a
Kdzszolgiiltat6 hulladdkgazdiilkodrisi tev6kenysdgdrol 6s a hulladdkgazddlkodrisi
kdzszolgiiltatris vdgzds6nek feltdteleir6l sz6l6 385/2014. CXII. 31.) Korm. rendelet 5. g-a
alapjrin a gyiijt6ed6nyt - kdzteriilet-hasznrilati enged6ly ndlkiil - a szrilliuis napjrit megel6z6
18.00 6r6t6l a szillitiis napjiinak 20.00 6rijriig iirites c6ljrib6l a kd,ztertileten tiirolja,

d) dljen a k6zszolg6ltat6 8. $ (4) bekezd6s6ben meghatiirozott hullad6k fajtak elkiildnitetr
gyrijtdsi, 6s elsz6llitrisi lehet6s6givel,

e) az iiritisre kihelyezett hullad6k gyujt6edinyzetb<il a hulladdkor, illewe a hulladdk gyiijt6 zsrik
a sz6llitrisra megjeldlt napokon az ingatlana e16l elsziillitrisra keriilj6n,

f) amennyiben a gyiijt6edinyzet megrongiil6d6sa a kdzszolg6ltat6 riltal v€.gzett nem megfelefti
[irit6s sor6n ttjrt6nt kirje az edlnyzet - 15 napon beliili - Kdzszolgeltat6 k6lts6gdn tttrtino
megiaviuisrit, ha az nem lehets6ges cserdj6t,

g) kirje a hullad6kgazdrllkodrisi kOzszolgriltakis id6leges sziineteltetesit,

h) panasszal 6ljen, javaslatot tegyen a k6zszolg6ltat6 fel6, ha a hulladdkgazdrilkodrisi
kOzszolgdltatiissal nem el6gedett.

4.4. Az etkiitiinitett hullad6k ryiijt6se

15. $ Az ingatlanhaszniil6 kOteles a telepiil6si hullad6k meghaterozott anyagfajta vagy
hulladiktipus elkiil6nitett gyfijtdsdre.

16. $ (l) Az ingatlanhaszniil6 az rlltala 6nkint elktilonitetten gyiijrott hulladikot meghat6rozott
anyagfaita vagy hullad6ktipus szerint elkiil6nftve elszrillfthatj4 6s a gy,rijt6ed6nyben
elhelyezheti.

l7' $ Kdzszolgriltat6 a hullad6kgazddlkodrisi kdzszolg6ltat6s kerer6ben a 8. g (l) bekezddsben
meghaterozott hulladdk fajtrik tekintet6ben - az e rendeletben, illetve a i<iizszolgriltat6si
szerz6d6sben rogzitettek szerint - gondoskodik az ingatlanhaszndl6 riltal onk6nt, elkulijnitetten
gyrijtdtt hullad6kok e lsz6l Iitrisrir6l.

4.5. A hullad6kgazdrilkodrisi kiizszolgrilati szerz6des tartalmi elemei

18. s ( I ) A hullad6kgazd6lkodrisi kOzszol96ltatiisi szerz6d6s megktit6sekor figyelembe kell
venni a Hulladdk rv. 34. g (5) bekezd6sdben, valamint a k0zszolg6ltat6 kiv6lasztrisrir6l ds a
hullad6kgazddlkodiisi kdzszolgdltatiisi szerz<ld6sr<jl sz6l6 3l?12013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 4. $-ban meghatrirozott tartalmi kdvetelminyeket.

(2) A kozszolgiilatasi szerz6dds (l) bekezd6s szerinti tartalmet az e rendeletben rdgziteftek
szerint kell megha&irozni.



(3) A kozszolgriltatiisi szerzoddsben rdgziteni kell, hogy a Nemzeti Hullad6kgazd6lkodrisi
Koordin:il6 ds Vagyonkezel6 Zt. r{szire a kdzszolgriltakisi szerz6d6sben rOgzitett feladatok
ell6tAse6rt szolgrltatrisi dijat az ingatlanhasznii16 fizeti.

5. A hullad6kgazdrllkoddsi kiizfeladat ig6nybev6tel6nek m6dja es felt6telei

19. S (l) A hullad6kgazdrilkodrisi kdzfeladat keretdben biztositott kiizszolgiiltauison beliil:

a) a vegyes hulladdk sziillilisi szolgriltatiis igdnybev6tele folyamatosan kdtelez6,

b) az a) pontba nem tartoz6 szallftrisi szolg6ltatAs, 6s hulladdk elhelyez6si lehetosdg

ig6nybevdtele nem kijtelezti.

(2) Az egyes hulladdkgazd:ilkodesi szolgeltatesokat e rendeletben, valamint a ktizszolgiilati
szerzod6sben meghatiirozott m6don lehet ig6nybe venni.

(3) A kOzszolgriltat6 a kdzszolgriltatiis felt6teleiben bektivetkezeft viltoziisokr6l az

ingatlantulajdonost - a valtozist bekdvetkezte el6tt legaLibb l5 nappal - legalibb a honlapj6n

tdrtdn6 ktizz6t6tellel, illetve a telepiil6sen kihelyezett hirdetmdny ridrin kttteles tAjdkoztatni.

6. Az ingatlanhasznil6t terhel6 dijlizet6si kdtelezetts6g, megfizetes6nek rendje'
az esetleges kedvezm6nyek

20. g (l) A hulladikgazdrilkodrlsi ktizszolgriltatesi dij a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltatrisi

szerzod6sben egy6nyez6s dijkdnt kerill meg6llapitrisra. A dij megrillapit6sakor a vonatkoz6
jogszabiilyok szerint kell eljdmi.

(2) Az dnkorm6nyzat a hutladikgazdrllkod6si kilzszolgriltauisi dijb6l dijkedvezm6nyt nem

biztosit.

21.5 (l) Dij megfizetdsi kotelezetts6g tekintet6ben a telepiil6si hullad6kkezeldsi

kdzszolgriltatrisi dij megrillapitrisrinak rdszletes szakmai szab6lyair6l sz6l6 64/2008. (III. 28.)

Korm. rendelet 6. $ (2) bekezd6s6t kell alkalmazni.

(2) Az ingatlanhaszniil6 a hulladekgazdrilkoddsi kdzszolgrilta&isi dijat a Nemzeti

Hullad6kgazdrilkod6si Koordinril6 6s Vagyonkezel6 Zrt. 6ltal ki6llitott sziimla alapjiin fizeti
meg. A dij megfizetis6nek m6dj6t, hatriridejdt a sz{mla tartalmazza.

22. S (l) A kOzszolgdltatris keretdben keletkezo kintldv6s6geket a Koordinel6 szerv kezeli.

(2) A dijh6traldkok behajUisrira a Hulladdk Tv. 52. $-ban megha&irozottak szerint kertil sor.

7. A kiizteriilet tisztin tartdsa

23. g (l) Az ingatlan hasznril6 ktiteles a ktjztisztasriggal is a teleptildsi szildrd hullad6kkal

dsszefiiggti tevdkenysdgr<il sz6l6 l/1986. (II. 21.) EVM-EIiM egyiittes rendelet 6. $-6ban
foglalt el<iiriisokat betartani.

(2) A k6ztertilet tisztiin tart6s6val kapcsolatos tov6bbi, helyi r6szlet szab6lyokat helyi rendelet

tartalmazza.



8, Zir6 rendelkez6sek

24. $ (l) E rendelet 2016. iv jrilius h6 l. napj:in lip hatrllyba.

(2) E rendelet hatilybal6p6s6vel egyidejtleg haLily6t veszti a telepill6si szil6rd hulladdk
kezelds6vel kapcsolatos kOzszolgiiltatrisr6l sz6l6 13/2009. [Xn.30.) Onkormrinyzati rendelet,
valamint az azt m6dosft6 9/2012.(){l.1E.) sziimtl dnkormiinyzati rendelet.

Kelt: Ipacsfa, 2016. jrinius 27.

Ilosfai Pdternd dr. Hawani Edit Pancsa Ferenc

jegyzd polg6rmester

ZLraddk:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Ipacsfa, 2016. jtinius 30.

Ilosfai P6temd dr. Hawani Edit

jegyzo


