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Kisdorog Kcizsdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete 7l2\l9 (V.30.) 6nkormiinyzati rendelete
Hatillyos:20 I 9-06-0 1 -t6l
Kisdorog Kdzsdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete 7/2019 (V.30.) 6nkormilnyzati rendelete
a hulladdkgazdrllkodrisi kozszolgiltat6s ellltrisiinak ds igdnybevdteldnek szab6lyair6l

Kisdorog Kdzsdg Onkormdnyzat6nak Kdpviselo-testi.ilete az Alapt6w6ny 31. cikk (l)
bekezddsdnek a.) pontja meghatdrozott feladatkdrdben elj6rva, a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrv6ny 35. $ (1) bekezdds a.) pontja, a 39. $ (2) ds (5) bekezddsdben 6s a 88. S (4)
bekezddsdben kapott felhatalmaz6s alapj6n, tovribb6 a Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatairol
szolo 201l. dvi CLXXXIX. tdrvdny 13. $ (l) bekezdds 5. 6s 19. pontj6ban meghat6rozoff
feladatkdr6ben elj6rva a k6vetkez6ket rendeli el:

I. Fejezet

l. A rendelet celja,hatdlya

l. S A rendelet cdlja azoknak a helyi szab6lyoknak a megrillapft6sa, amelyek biztositjdk
Kisdorog Ktizs6g kdzigazgatirsi teri.ilet6n a helyi hulladdkgazd6lkodrisi kozszolg6ltat6s
1artalmi.t, rendj6t 6s m6djrit.

2. $ A rendeletet alkalmazni kell a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV. tdrvdny (a
toviibbiakban: Ht.) 2. S (1) bekezdds 34. pontj6ban meghat6rozott ingatlanhasznillora,
ftiggetleniil att6l, hogy a tulajdonos termdszetes vagy jogi szemdly, illet6leg jogi
szemdlyisdggel nem rendelkezo szerv ezet.

3. $ A rendelet hatilya nem terjed ki a kdztertiletek haszniilatira, tiszt6ntartiis6ra, melynek
szab 6ly ait ktil 6n rendel et tartalmazza.

2. Fogalmi meghatilroz6sok

4. $ (1) E rendelet alkalmazilsdban:

a.) Lak6egysdg: helyisdg, vary egym6ssal belso kapcsolatban 6l16 fb- ds melldkhelyisdgek
mriszakilag is 6sszetartoz6 egyiittese, amelynek a szabadb6l , yagy az dpiilet k6z6s
kdzlekedojdb6l nyil6 6nrill6 bejirata van, meghatdrozott rendeltetds celjilra onmag6ban
alkalmas.

b.) T6rsashriz: a n6gy lak6egys6gndl nagyobb, t6rsashrizkdnt nyilvdntartott ingatlan.

c.) Tipus eddnyzet: olyan szabv6nyosftott t6rol6eddnyek, melyek tdrfogatuk 6s anyaguk
szerint kti l6n bdz6 gytijtds i igdnyek kieldgitds6re alkalmasak.

Q)Egyeb alapfogalmak tekintetdben Ht., valamint az egyes hullad6kgazd6lkod6si
ldtesftmdnyek kialakitrisiinak ds Uzemeltetdsdnek szabiiyair6l sz6l6 24612014. (IX.29.)
Kormiinyrendelet rendelkezdsei irrinyad6k.

II. Fejezet

3 . A hullad6kgazd6lko diis i k6z szo I g6ltatris tartalma



5. $ (l) Kisdorog Kdzsdg Onkormilnyzata (a tovdbbiakban: tlnkormdnyzat) kdtelezoen

ell6tand6 krizszolg6ltatSsk6nt a hulladdkgazd6lkod6sikdzszolgdltat6s ell6tis6t a

k6zszolg6ltzt6val kdtiitt hullad6kgazd6lkoddsi kizszolgilltatilsi szerzod6s ritjdn biztositja.

(2) A kdzszo I 96 I tatds i gdnybevdte le K i sdorog Kdzsdg kdzigazgatirs i tertiletdn I dv6
lak6ingatlanok tulajdonosai, haszniil6i r€szdre egdsz dvben , az idolegesen haszniilt ingatlanok
eset6ben azingatlantulajdonosok rd,sz6,re a haszn6lati szezon idejdre kdtelezo. A haszniilati
szezon id<itartama az adott dv iiprilis l-tol szrlmftott hat h6nap.

(3) Haszndlati szezonon kiviil az idolegesen haszndlt ingatlanon esetlegesen keletkezett
hulladdk kizdrllag a tdbblet hulladdk elsziillftiisiira akdzszolgdltato iital drtdkesitett miianyag
zs6kban helyezhet6 ki a koztertletre.

(4) A hulladdkot elhagyni, felhalmozni, a gyiijtes, begytijtds, szdllit{s ds lerak6s szab6lyait6l
elt6r6 m6don kezelni nem lehet.

(5) Lomtalanftiis soriin, k6ztertileten csak nem veszdlyes nagydarabos hullad6k helyezheto el,

melyet a lomtalanft6s napj6t megelozo napon, vagy a lomtalanft6s napjSn, annak megkezddse

el6tt lehet kihelyezni.

(6) A rendelet 2. mell6klete tartalmazza atelepilesi hullad6k elsz6llit6s gyakoris6grit.

4. A hulladdkgazd6l kodiisi kdzszo I g illtatils el l6t6s6n ak rendj e

6. $ (l) Kisdorog Kdzs6g kdzigazgatirsi teriiletdn a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6st a

D6l-Kom Nonprofit Kft.7632 Pdcs, Sikl6si utca 52. (a tov6bbiakban: kdzszolg6ltat6) vegzi az

dnkormiinyzattal kdtdtt szerzodds alapj6n. A k6zszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit a

rendelet I . mell6klet e tartalmazza.

(2) A telepiil6si hulladdk rendszeres elsz6llft6sdrol akdzszolg6ltat6 e rendelet 2.

melldkletdben meghat6rozott gyakoris6ggal k<iteles gondoskodni. A teleptldsi hulladdk
elsz6llit6si napjdnak esetleges vdltozitsdrol a k<izszolgiitat6 ellzetes drtesit6se alapjin az

dnkorm6nyzat a helyben szok6sos m6don koteles az ingatlantulajdonosokattilekoztatni. A
kdzszolgiitat6 aviitoz6sr6l a hulladdksz6llit6s napj6t legal6bb 5 munkanappal megelozoen

ti$ ekoztatja az 6 n korm 6 ny zatot.

(3) A telepUl6si hulladdkot - a 7. $ (7) bekezddsben ds a 8. S (3) bekezddsben foglaltak
kivdteldvel - a szabvinyos eddnyben, a 14. $ (5) bekezdds szerinti felt6telek alapjdn lehet, az

ingatlan bejirata el6tti, vagy kijeldlt koztertiletre kihelyezni oly m6don,hogy az a

kdzszol g6ltat6 j rlrmtiv6re ktinny en fe lhel yezh eto I egyen.

5. Az ingatlantulajdonos jogai 6s kdtelezettsdgei

7. $ (l) A telepi.ildsi hulladdkot - ahdzhoz meno sz6llft6s keretdben elkiiliinitetten gytijtdtt
mtianyag, papir ds z6ldhulladdk kivdtel6vel - az ingatlantulajdonos gytijt6ed6nyben, vagy a
kdzszol gdltat6 iital b i zto s itott gy iij to z s 6kb an kdte I e s gytij ten i.

(2) Az ingatlantulajdonos a gytijtoeddnyt az ingatlanon beli.il taltja, azt kiizteri.iletre csak a

gyiijtdst megelozo napon 18.00 6ra ut6n ds a begyrijtds napj:in 6.00 6r6ig kell kihelyezni 6s azt

a gyrijtds napjrin a kozteriiletrol be kell vinni.



(3) Az ingatlantulajdonos - ha egydbkent akdzszolg6ltat6s igdnybevdteldre kdtelezett - nem
tagadhatja meg a kdzszolgdltatilsi dij megfizeteset arra tekintettel, hogy akdzszolgdtltat6st
nem veszi ig6nybe, felt6ve, ha a kdzszolgriltat6 azingatlantulajdonos szdmilra a
kdzszolg6ltatist felaj6nlja, illetve akdzszolgirltat6s teljesftdsdre vonatkoz6 rendelkezdsre
illlisirt igazolja.

$) Az ingatlantulajdonos szemdlydben bek<ivetkezettvilltozds eseten az rij tulajdonos
nevdnek 6s eldrhet6sdgi cfmdnek ak6zszolgitltat6hoz t6rt6no bejelent6se napj6ig ahi-ztartisi
hulladdk elsz6llit6sa utiln eseddkes kdzszolg6ltatrisi dijat a rdgi tulajdonos k<iteles megfizetni.
Ordkl6s esetdben akdzszolgiltat6si dij - dijhritral6k - megfizetdsdre az drdkdsdk
egyetemlegesen kdtel ezettek.

(5) A gytijtoeddny tirtartalm6t meghalad6 tdbblet teleptldsi hulladdk elsziilittatirs6ra a
k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re k<jtelezett ingatlantulajdonos kizirolaga k6zszolgilltat6 6ltal
rendszeresitett, jelzdssel ell6tott m[ianyag zs6k felhaszn6l6s6val jogosult. A jelzett zsirk 6ra
tartalmazza a telepiildsi hullad6k elsz6llitiisiinak, kezel6s6nek ds 6rtalmatlan(t6silnak
kcilts69eit.

(6) Az ingatlantulajdonos tdlen - sztiksdg esetdn - az ingatlan bejdrata el6tti ktizteriilet 6s az
fttest kdzdtt legal6bb I m6ter szdles fitjilrot koteles ldtesfteni, azt ah6t6l megtisztitani,
sikoss6g-mentesiteni, annak drdekdben, hogy a g1,tijt6ed6ny i.irft6se, illetve a miianyag zs6k
elsziillft6sa akad6lytalanul, balesetmentesen td,rtdnhessen.

(7) A ndgy lak6egys6gndl nagyobb t6rsash6z, mely t6rsashdzi alapit6 okirattal rendelkezik,
kdz6s kdpvisel6vel, ds k6z6sen haszn6lt eddnyzettel rendelkezik, egy szolgilltatrlsi helynek
minosiif . A kdztisen haszniilt hulladdkgyrijt6 eddnyre vonatkoz6 szolgSltatdsi szerz6des a
k6zszolg6ltat6 6s atirsashiatulajdonostdrsainak k6z6ssdge kdzdtt j6n l6tre, a
t6rsashiiztulajdont alkot6 valamennyi lak6s ds nem lak6s celj6raszolg6l6 egysdgre
vonatkoz6an. A ndgy lak6egysdgndl nagyobb tilrsashdz nem lakils cdljdraszolg6l6 egysdgdben
gazd6lkod6, szolgiitat6 tevdkenysdgetvdgzo,0n6ll6 hulladdkgyrijt6 eddnnyel rendelkez6
tu laj dono s kdrelm dre a kdzszol girl tat6 kii I dn szerz<lddst k6t

(8) Amennyiben a tdrsashinak kdpviseletre feljogosftott szerve k6zds ed6nyhaszn6lat esetdn a
t6rgydvet megel6z6 dv december 1-ig a K6zszolg6ltat6 rendelkezesdre bocs6tja a
k6zszolg6ltat6si d(jnak azeryes ingatlanhasznil6l<ratdrtdno feloszt6s6t tartalmaz6
hatdrozatot, valamint az egyes ingatlanhaszndlok nevdt 6s az azonositfushoz sziiksdges adatait,
aKdzszolgdltat6 kdteles adijszdmlianishoz sztiksdges adatszolgdltat6st a t6rgydv janudr l-jdt
k6veto id6szakban az egyes ingatlanhaszndlSktekintetdben teljesfteni. A haszn6lt ed6ny
mdrete, szdma ds a feloszt6sttartalmaz6 hatirozat a feloszt6si ardnyszitmok tekintetdben
titrgyeven beltiljrinius l-ig, vagy december 1-ig m6dosfthat5. Ebben az esetben a
K6zszolgiiltat6 a kdvetkez<i negyeddvtol kezdod6en teljesft a modosftott ardnysz6moknak
megfelelo, dijszdmlir,irshoz sztiksdges adatszolgriltatrist. Egydb idoszakokb an a szerzodl,s
csak a szem6lyi adatok tekintetdben m6dosithat6. A Kdzszolg6ltat6 az e rendeletben
elSfrtaknak meg nem feleloen eloterj esztett bej elentdst elutasitj a.

8. $ (l) Azingatlantulajdonos kdteles azingatlandn keletkez6 papir, i.iveg, miianyag, fem ds
zOldhulladdkot elkiildniteff en gyrijteni.



(2) A kijelolt gyrijtohelyeken, a hulladdk tfpusa szerint megjekilt ed6nyekben kell elhelyezni a

papir, mtianyag, fdm 6s iiveg hulladdkot, yagy akdzszolgiitat6 iital szervezell. hizhoz meno
elkiildnitett gyrijtds keretdben kell a mrianyag, papir ds zdldhulladdkot kihelyezni.

(3) A 3. mell6kletben meghatiirozott helyeken lehet aziveg hulladdkot ak6zszolgitltat6 6ltal
kihelyezett eddnyzetbe gytijten i.

@) Az elkiil6nitett gyrijtdsben rdsztvev6 mag6nszemelyekaz (l) bekezddsben meghatdrozott
elktildnitett gffitdsre ldtesitett gytijtohelyek 6s/vagy az elkiilOnitetten gytijtdtt hulladdk

begytijtdsdre szervezettj6rat ig6nybev6telddn kiildn dijat nem ktitelesek fizetni, azortban ez a

kdri.ilmdny nem mentesiti 6ket az egylbk5nt is eseddkes rendszeres kdzszolgriltat6si
dijmegfizet6se al6l.

(5) A h6zhozmenb gyrijtds esetdn az elktil<initetten gytijtott hulladdkot azingatlantulajdonos a

gyrijtdst megeloz6 napon 18.00 6ra utrin ds a begytijtds napjrin 6.00 6r6ig az elki.iltinitett
hu lladdkgytijt6sre kij el6lt t6rol6 ed6nyben ki h elyezheti.

(6) Az ingatlanhasznii6 a teleptil6si hulladdk rdszdtkepezl kerti zdldhullad6kot ahinhoz
men6 gytijtissel drintett teri.ileteken kUl6n gytijti:

a) a falombot, frikasz6ldkot kifejezetten erre a cllra szolg6l6 gytijtoeddnyben, vagy flttetszo

miianyag zsiikban,

b) a fanyeseddket (max. 5 cm iltmdrojti 6s I m6ter hosszri 6gak) k6vdbe kotegelve.

A Kdzszolg6ltat6 jogosult a zdldhulladdk gyrijtds6re kihelyezett gytijto-ed6ny, vagy zs6k

tartalm6t ellen6rizni. Amennyiben a gytijtoeddnyben vagy zs6kban nem kerti biohulladdk
keriilt kihelyezdsre, tgy aKdzszolgdltat6 a hulladdk sz6ll(t6s6t jogosult megtagadni.

6. A kdzszolg6ltat6s diia, a dijfizetds szab6lyai

9. $ (l) A hulladdkgazd6lkod6si dd meg6llapitdsdra 6s szab6lyozdsilravonatkoz6 el6irdsokat a

Ht.46-52. g -ai hat6rozzikmeg. Az ingatlanhaszn6l6k akdzszolgdltatrisdrt kdtelesek dijat

fizetni a Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si Koordin6l6 ds Vagyonkezelo Zrt-nak(a
tov6bbiakban: NHKV Zrt.).

(2) Az idolegesen haszniilt ingatlan tulajdonosa akdzszolgdltat6 feld tett bejelentdse alapj6n

azingatlanhasznilatdval ar6nyos, de legallbb azillando lak6ingatlantulajdonosdra
meghatdrozott dves dij 50%-et el6r6k6zszolg6ltat6si dij megfizet6s6re kdteles.

(3) Mentestilazingatlantulajdonos akozszolgiltatiisi dijmegfizet6se al6l:

a) mindaddig, amig ingatlaniin semmilyen emberi tart6zkod6s celiira alkalmas fel6pitmdny

nincs elhelyezve,

b) ha a kozszolgriltat6 nem tesz eleget e rendeletben meghatiirozottak szerinti kdzszolg6ltat6si

ktitelezetts6g6nek.

(4) Ak6zszolg6ltat6si dijat a Koordin6l6 szerv 6ltal megktilddtt szdmla alapj6n kdteles

megfizetni az ingatlantulajdonos.



(5) Ktizds tulajdonban 6116 ingatlan esetdben az e1y hdatartilsban dletuitelszenien 616

tulajdonosok, a kdz<is haszn6latban 6116 ingatlan esetdben az dletvitelszeriien dl6 haszn6l6k,
illetve birtokosok felelossdge egyetemleges.

10. $ (l) A kdzszolg6ltatris igdnybevdtele sztineteltethet6 a bejelentdst6l sz6mitoff legfeljebb I
iv id6tartamra,ha a t5rol6eddnyt egyedtil haszn6l6, ir6sbeli kdzszolg6ltatisi szerzld6ssel
rendelkez<i ingatlanhasznii6kltnapt6ri h6napn6l hosszabb ideigaz ingatlant 6letvitelszenien
nem haszn6lja, 6s az iiresedds v6rhat6 idotartam6t elozetesen - legkdsobb a sztineteltet6s
megkezddsdt megel6z6 8 munkanappalbezdr6lag - iriisban leadott nyilatkozattal bejelenti a
k6zszolg6ltat6nak. A bejelentds megtdteldre csak aKdzszolgdltat6val szerz6ddses
jogviszonyban 6116, illetve a meghatalmazoffja jogosult. A sziineteltetdsre vonatkoz6
i gdnybej el entd s megi sm dtelh et6. Az ut6lag benyrij tott kdre lmeket a kdzszol giltat6
visszamen6legesen nem drvdnyesitheti.

(2) A sziinetel6s a bejelentdst kdveto h6nap l. napjrin ldp drvdnybe.

(3) Ha az ingatlan a sziineteltetdsi idotartam lejrirta elott fjra lakottri v6lik, annak tenylt az
ingatlanhasznril6 kdteles legakibb 8 nappal kor6bban aKdzszolgiltat6nak bejelenteni.

(4) A bejelentdsbe foglaltak val6sdgtartalmiit a Klzszolgdltat6 ellen6rizni jogosult. A
sziineteltetds jogszenitlen igdnybevdtele esetdn aKdzszolgirltat6 jogosult a szUneteltetdst
visszavonni, akdzszolgLiltatrisi ddat p6tl6lagosan kiszdmllztatni, tovilbb6 ktiltsdgeit
drvdnyesiteni, kivdve, ha a sziineteltetds jogszeni igdnybevdtele igazoldsra kerUl.

(5) Mag6nszemdlyek jcivedelmiikre ds vagyoni helyzetiikre tekintettel k6relmezhetik a
kdzszolg6ltat6si dij 6tviilal6sit. A kdrelmet a Bonyh6di Kdz6s OnkormiinyzatiHivatalhoz
kell benyrijtani.

a) A kdzszolgiiltat6si dij fizetdsdt az dnkorm6nyzat fuNitllalja:

aa.) ha a kdrelmez<i 70 6ven feltili egyediil6ll6, vagy a hdzast6rsak egyike, illetve
mindkettojiik 70 dven feli.ili ds kdtszemdlyes h6ztart6sban dlnek, ds

ab.) ak6zszolg6ltat6si dij fizetdsi kdtelezettsdg a kdrelmezot terheli ds

ac.) az egy fore es6 jdvedelem nem haladja meg a hiatartilsban egyediil dl6 szemdly
esetdben a nyugdijminimum h6romszoros6t, vagy kdtszemdlyeshdztartds esetdben a
nyugdfj minimum kdtszeresdt.

b) A kdrelmet a70. dletev betdltdsdt k6vetoen lehet benyrijtani. A k6zszolg6ltat6si dij
6tv6llal6sa a kdrelem benyrijt6s6t kdveto h6 els6 napj6t6l 6llapithat6 meg egy dv id6tartamra,
jogosultankdnt egy lak6segysdgre. A k6relem dvente ismdtelten benyujthat6.

c) A kdrelem elbirdlilsfua a jegyzo jogosult. A kdrelemnek helyt ad6 ddntds esetdn az
dnkorm6nyzatmegteriti az iltvillaltkozszolgdltatiisi dijataHtv. rendelkezdsei drtelmdben.

I l.S (l) Amennyiben az ingatlantulajdonos az addig illtalaigenybevett eddnytol eltdr6
tdrfogatu vagy darabszdmu gyfijt6eddny elsz6llft6s6t igdnyli, ezirilnyuviitoztatisi igdnyet a
kdzszolgiltat6val az e^ megel6z6 h6nap 20. napjdig fr6sban kell kriz<ilnie. A k6zszolg6ltat6



abban az esetben kdteles a t6rol6eddnyre vonatkoz6 szerzi5desm6dosit6sra,ha az

ingatlanhasznil6 igazolta, hogy az eliirl szabviinyos tiirol6ed6nnyel rendelkezik.

(2) Ha az ingatlantulajdonos az (l) bekezdds szerinti bejelentdsdben nem jelOli meg az [j
rendszeres kdzszolg6ltatdsravonatkoz6 igenydnek iditartamit, akdzszolg6ltat6 mindaddig a

bejelent6s szerint teljesit es sziml6z, amig az ingatlantulajdonos miis tartalmri bejelentdst nem

tesz.

7 . Ak6zszolg6ltat6 jogai ds k6telezettsdgei

12. $ (l) A kdzszolgdltat6 ahulladdkgazd6lkod6si kOzszolgflltat6si szerzoddsben

meghatilrozottak szerint gondoskodik a kdzszolg6ltat6s folyamatos ell6t6s6r6l.

(2) A hulladdkgazd6lkod6si k6zszolgriltat6s kdrdbe a telepiil6si hulladdk tartozik.

(3) A k6zszolg6ltat6 a gytijtoeddny kii.irit6sdt a tole elviirhat6 gondoss6ggal kcjteles vd,gezni.

Az okozott kiirt annak javit6s6val vagy rij edenyzet biztosit6s6val kdteles megt6riteni.

Amennyiben a meghibrisodrls a ktizszolgriltat6nak nem r6hat6 fel, a haszn6lhatatlan

gytijtoeddny javit6sa, p6tlilsa az ingatlantulajdonos kdtelezettsdge.

(4) Ak6zszolg6ltat6 munkav6llal6i a gyijtoed6nyt kiiiritds ut6n kdtelesek az ifivetel helydre

visszahelyezni 6s az iirit6s sor6n kihullott telepiildsi hullad6kot dsszetakaritani.

(5) A kdzszolg6ltat6 azalapszolgiiltat6son feliili mennyisdgti hintartilsi hullad6kot - ahinhoz
meno sz6llit6s keretdben elkiil6nftetten gffittitt hullad6k kivdtel6vel-nem kdteles elsz6llitani,

ha az nem a,,D61-Kom Nonprofit Kft." felirattal ell6tott mrianyag zsiikban lett kihelyezve.

(6) A k6zszolg6ltat6 a kd,telezo kdzszolg6ltat6s ktrrdben megtagadhatja a telepUl6si hullad6k

elsz{,llitdsit,ha

a) aznem az e rendeletben meghatirozott gyfijtoeddnyben keriil kihelyezdsre,

b) drzdkszervi 6szlel6ssel meg6llapfthat6, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a teleptildsi

hulladdkkal egytitt nem gytijtheto, szilllithat6, vagy iirtalmatlanithat6,

c) a gyiijtoeddny k<izteriileten, oly m6don keriilt elhelyezdsre, hogy azt akozszolgriltat6

munkav6llal6i csak jelent6s nehdzsdgek rlr6n tudj6k a jrirmrivel megkdzelfteni.

13. $ (1) Ahiztartdsokban keletkezo lomhulladdk elszilllit6srir6l a kdzszolgiitat6 dvente egy

alkalommal gondoskodik, melyr6l az drintetteket a kozszolgdltat6 ds az dnkormdnyzat a

helyben szok6sos m6don ti46koztatia.

(2) Ak1zszolgrlltat6 ahtztartdsokban keletkezo, elkiildnitetten gytijttitt ztrldhulladdk

elszfullitisfur6l m6rcius l. ds november 30. kdztitt dvente l0 alkalommal gondoskodik, melyr6l

az erintetteket a helyben szokdsos m6don tijekoztatja. A lakoss6g rdszdre nyujtott

Kdzszolg6ltat6s keretdben a kariicsonyi idoszakot kovetoen az i.irft6si napon a t6rol6ed6nyek

melld kihelyezeff, hulladdkk6 v6lt kar6csonyf6k szervezett gytijt6s6rol 6s elszrillfttis6r6l a

Kdzszolg6ltat6 t6r(tdsm entesen gondoskodik.

(3) Bonyh6d v6ros Lakoss6gi Hulladdkgytijto udvara: 7150 Bonyh6d, Gy6r utca, 7512 hrsz.



(4) Az elkUlOnitetten gyiijtOtt hulladdk hulladdkgyrijto pontra, hulladekgyijt6 udvarba,
rltv6teli helyre, vagy a kdzszolg6ltat6s kdrdbe tartozo hulladdkot kezel6 hulladdkkezelo
ldtesftmdnybe sz6llithat6, ds ott a jogosultnak iltadhat6, vagy kiildn gyrijt6eddnyben
elhelyezhet6. A hullad6kudvarban gytijtheto egyes hullad6kokr6l sz6l6 tejdkoztatdst a
Kdzszolgflltat6 kdteles a honlapj6n ds a hulladdkudvarban kdzzdtemi.

(5) A kdzszolgrlltat6 6ltalkozzetett mennyis6gi kereteken beli.il, a dijmentes besz6llit6sra
vonatkoz6 j ogifi a kisdorogi termdszetes szemely ingatlanhaszn6l6 csak rigy gyakorolhatja, ha

a) szem6lyazonoss6g6t, lakcimdt hitelt drdemloen igazolja, ds

b) a hulladdkgazddlkod6si kdzszolg6ltat6si dijat megfizette, ds ezt az elktildnitetten gyrijtdtt
hul laddk 6tadiisakor igazolja.

(6) A dijh6traldkkal rendelkez6 szemdlyek ds a velUk egy hintartisban dl<i szemdlyek iiltal
leadott, Yagy akdzszolgiltat6 6ltal meghatirozott mennyisdget meghalad6 hulladdk utiin
kezeldsi dij fizetdsi kdtelezettsdg 6ll fenn.

8. Hul lad dkgyuj t6 eddny zettel kapcso latos e l6irrlsok

14. $ (l) A gytijtds idejdre a kdzteri.iletre tdrtdn6 kihelyezds, a gyiijtdst kdvet6en a
gytijtoeddny sajrit ingatlanra tdrtdno visszahelyezese az ingatlantulajdonos kotelezettsdge.

(2) Ahol azitviszonvok vagy egydb akaddly nem teszi lehetovd, hogy a kdzszolgdltato
gdpjrirmtive az ingatlanbejdrata eld 6lljon, ott a teleptil6si hulladdk iltvdtele a Bonyhridi K6z<is
OnkormdnyzatiHivatalKisdorogi iroddja 6ltal kijel-olt legkdzelebbi, anaalkalmas helyen
tdrtdnik.

(3) Az ingatlantulajdonos kdteles a gytijtledlny folyamatos tiszt6ntartdsdr6l, sztiks{g szerinti
fertotlenitdsdr6l, elhasznril6diis esetdn p6tliisrirdl gondoskodni.

(a) A gyiijt6eddnyben veszdlyes hulladdkot, illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. mar6 1ig,
forr6 hamu, zsiraddk, gyrildkony vagy robban o anyag stb.) amely veszllyezteti a
kdzszolgiitat6 munkav6llal6inak egdszsdgdt, testi dpsdgdt, vagy megrong6lhatja a
kozszolgiltat6 szdllft6 jiirmiivdt nem lehet. E rendelkezds megsdrt6i az okozottkrirt is
k6telesek megtdriteni.

(5) Az ingatlantulajdonosok a hulladdk gytijtdsdre - a gytijtds gyakorisdgdnak figyelembe
vdteldvel - a keletkezo hulladdkmennyisdgnek megfelel6 m6retii, legakibb az alilbbi
iirtartalmf, kdzszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett tipusri szabv6nyed enyzetet kdtelesek igdnybe
vennl:

a) 60 literes eddnyzet, egyf6s hdztartSseset6n,

b) 80-90 literes eddnyzet, legfeljebb k6tszemdlyes h6ztart6s eset6n,

c) I l0-120 literes eddnyzet,legfeljebb hat szemdlyes hiiztart6s ds nem lakoss6gi megrendel6
esetdn,



d) 240 literes edflnyzet,

e) I 100 literes ed5nyzet, t6rsashrlzak esetdben,

(6) A (5) bekezddsben meghat6rozott eddnyzetek kdztil nagyobb is k6rhet6. T6rsash6zak

eset6ben az elszimol6st a kdzdsen haszniilt, szerz6d6tt t6rol6edinyek, illetve a 7. $ (8)

bekezdds alapjin kell meghatirozni. Tiirsash6zak esetdn 20 lak6sonkdnt legakibb I db 1100

I iteres eddny haszndlata kdtelezo.

(7) Ahazhoz meno elkiildnitett hullad6k gyiijt6se kiterjed minden dvezetben: papfr, miianyag,

fdm, csomagolSsi hulladdk, valamint zdldhulladdk gytijtdsdre a kihelyezett hulladdkgytijto
eddnyek 6ltal. Az elkiil<in(tett hulladdk gyiijtds6re rendszeresitett ed6nyek m6rete ds tfpusa:

a) Csalridi hinas lvezetekben: 120 literes, megktildnbdztetheto szfnnel, jelz6ssel vagy

felirattal ell6tott szelektiv hulladdkgytijto ed6ny.

b) T6rsashrizakn6l: 1.100 literes megkiil6nbdztetheto szinnel, jelzdssel vagy felirattal ellStott

szelektiv hulladdkgytijt6 kontdner.

c) Int(zmdnyekn6l: l.l00literes, illetve 240literes, megkUl<inbOztethet6 szinnel, jelzdssel

vagy felirattal ell6tott hullad6kgytijto eddny.

III. fejezet

g. A helyi hullad6kgazd6lkodrlsi kdzszolg6ltatds al|nem tartoz6 hulladdkkal kapcsolatos

tev6kenys6g ell6t6stinak rendj6re vonatkoz6 el6ir6sok

15. $ (l) A hullad6kgazdrilkodris kdlts6geinek megfizetds6re a Ht.32. $ (l) bekezdds

rendelkezdse ir6nyad6.

(2) A hulladdk termeldje, gyujtoje, szillitoja, kdzvetit6je, kereskeddje ds kezeloje a

tevdkenysdge soriin telephelyenk6nt ds hulladdk t(pusonkdnt k1pz6d6, mrist6l 6tvett, m:isnak

6tadott flltalakezelt vagy a Ht. 14. Q ( I ) bekezdds c) pontja szerint sziillftott hulladdkr6l az

adott telephelyen nyilv6ntart6st vezet. Nem kell nyilvrintart6st vezetnie:

a) a Ht. 12. Q (2a) bekezddse szerinti neveldsi-oktat6si int6zmdnynek a tertiletdn kialakitott
6tv6teli helyen 6tvett papfrhulladdkr6l;

b) a hulladdktermelonek - a Ht. 66. Q (l) bekezddsdben foglaltakra tekinteffel - a

hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatils kdrdbe tattozo hullad6kr6l ;

c) a hullad6ktermel6nek, illetve a speci6lis gytijt6hely fizemeltetojdnek a gytijtohelyen ritadott

vagy gytijtoedenyben elhelyezett tel eptildsi hulladdkr6l.

(3) Ha a hullad6k termeloje, birtokosa a hulladdkot saj6t maga a kijelirlt 6rtalmatlanit6 helyre

sziilitja, a hullad6k futadisival egyidejtileg, szitmla ellendben ilrtalmatlanft6si d(jat k6teles

fizetni a lerak6hely Uzemeltetoj e rdszdre.



16. $ Az ingatlantulajdonos 6s a gazd6lkod6 szervezet24 6ri.rl, beltil kdteles gondoskodni a
biol6giailag lebom16, eroteljes brizrjs szagot iraszt6 hulladdk keletkezdse, illetve a
gyiij toed dny te I it6 d d s e e s etdn az elsz6llittat6sr6 l.

17. $ (l) A kdzszolgdltatds alii nem tartoz6 hullad6k elsz6llft6sa esetdn a hulladdk termeldje,
birtokosa, illetoleg az illtala szilllitAsra igdnybe vett gazd6lkod6 szervezet kdteles a kdaeriilet
tisztiintartris6ra vonatko z6 jogszabdlyok szerint elj6mi.

(2)E fejezetben szab6lyozott egydb teleptildsi hulladdk elsz6llft6sa esetdben a szillitds
id6pontj6ra, gyffjt6ed6ny kdztertiletre ttirtdn6 elhelyezdsdre 6s kihelyez6,sdre, a
gyiijt6eddnyben elhelyezheti| anyagokra e rendelet rendelkezdseit dnelemszenien kell
alkalmazni.

IV. fejezet

10. Adatszolgriltat6si ds adatkezeldsi szab6lyok

18. $ (l) Az adatkezelds c6lja aKdzszolgitltat6 ugyfdlszolg6lati feladatainak ellfitisdhoz, a
klzszolgdltatulsi dij beszeddsdvel kapcsolatos adatszolg6ltatSsi kdtelezettsdg teljesftdsdhez
sztiksdges adatok kezel6se.

(2) AKdzszolgriltat6 iigyfdlszolgillatAval t0rt6no kapcsolatfelvdtel sor6n keletkezett adatok
kcir6be tartozikmindazon adat, amely azigyfdlszolgrllatn6l, valamint azingatlanhaszn6l6 6s
azigyfelszolgiilat k6zdtti kapcsolat soriin keletkezik. Az adtok kezeldse ebben az esetben az
drintett 6ltal indftott eljdrishoz, a szolgdltat6shoz, tov6bbii a szolgdltatiis teljesitdsdhez
kapcsol6dik.

(3) A Kdzszolg6ltat6 kdtelezettsdge az igyfdlszolg6laton keletkezett adatok elkiilcinitdse a
kdzszolgilltat6st igdnybevdtel1hez szi.iks6ges szemdlyes adatokra es egydb adatokra. Az egyeb
adatokat a Klzszolgitltat6 nem keze I heti, azokat krite I es m egsem misiteni.

(4) AK6zszolg6ltat6 megteremti ds fenntartja az adatkezelds szemdlyi 6s trirgyi feltdteleit,
gondoskodik az adatok biztonsdgdr6l, meghat6rozza azokat az eljdrdsi szab6lyokat, amelyek
az adat- ds titokvddelmi szabrilyok drv6nyre juttat6s6hoz saj6t tevdkenysdgi k6rdn belUl
sziiksdgesek.

(5) A Kdzszolg6ltat6 nyllvdntartis6ban a termdszetes szemdlyek esetdben a Ht. alapj6n a
termdszetes szemdlyazonosft6 adatokat, valamint a lakcimet tarthatjanyilvdn, ezeket az
adatokat kezeli.

(6) A Kozszolg6ltat6 az illtalakezelt adatokat nyilviinoss6gra nem hozhatja, az
i.igyfelszolgdlati feladatainak ellittds6n, a kdzszolgdltat6si dij beszed6s6vel kapcsolatos
adatszolg6ltat6si kdtelezettsdgdn tfl mds cdlra fel nem haszn6lhatja.

(7) A K6zszolg6ltat6 az ingatlanhasznil6 szemdlyes adatait a szerzldlses viszony ldtrejdttdt6l
annak megsztin6sdig, dijhiltral6k esetdn atartozils fenn6lkisriig kezelheti. A jogviszony,yagy
dijhdtraldk megsziindsdt kiivet6en aKdzszolgdltat6 a kezelt adatokat megsemmisfti.

ll. Zdro rendelkezdsek



19. $ (l) A rendelet 2019. jrinius I . napjrin l6p hatdlyba.

(2) A rendelet hat6lybaldpdsdvel egyidejrileg a teleptildsi szililrd hulladdkgazdrilkod6si
kiizszolg6ltat6sr6l sz6l6 512013. (VI. 5.) sz6mri dnkorm6nyzati rendelet hatrilyrit veszti.

(3) A rendelet 10. $-6ban meghat6rozott, a kcizszolg6ltat6s szUneteltetds6re vonatkoz6
rendelkezdsek m6dosft6sakor hat6lyos szUneteltetdsek 2019. december 31. napjriig hatiilyosak.
A lej6ratot ktivet6en az ingatlanhaszn6l6k a rendelet rendelkezdsei szerint kdtelesek eljrlmi.

(4) Azon ingatlanhasznil6k, akik 2019. jtnius l. napj6n a 14. $ (5) bekezdds a) pontja szerint

60 liter tirtartalmti hulladdkt6rol6 eddnyre vonatkoz6 kdzszolg6ltatisi szerzoddssel

rendelkeznek ds nem felelnek megaz egy fds hintartdsravonatkoz6 feltdteleknek, a

szerz6ddsiik megsztindsdig nem ktitelesek a rendelet szerinti minimillis t6rol6eddny mdretre

v6ltani.

(5) A t6rsashdzakakdzszolgilltat6si szerzoddsiiket20lg.jrinius 30. napj6ig kdtelesek

m6dositani a rendelet rendelkez6seinek megfeleloen. 2019. jtlius 1. napjrit6l a jelen

rendelettel ellent6tes kozszolgiltatisi szerzoddsek hat6lyukat vesztik. Amennyiben a
kIzszolgiitat6si d(jat lak6sonk6nt egyedileg fizeto t6rsashiznem szolg6ltat adatot a

kdzszolg6ltat6nak a kijztisen haszn6lt t6rol6eddny dij6nak felosztSs6r6l, fgy a k6zszolg6ltat6
jogosult a dijat egyenl6 ar6nyban felosztani az egy es lak6shaszn6l6k k6zdtt.

Kisdorog, 201 9. m6jus 30.

Klein Mihrlly dr. Pusk6snd dr. Szeghy Petra N6ra

polgrirmester j egYzo

A kihirdetds napja: 2019. m6jus 30.

Dr. Pusk6snd Dr. Szeghy Petra N6ra

jegYz6



l. melldklet 712019. (V. 30.) 6nkormanyzati rendel ethez

A HULLAD P]KC AZOATTONA SI K1ZSZOLGALTATA S I SZERZlDE S EGYE S
TARTALMI ELEMEI

l.l A szerz6d6sben meg kell jekilni:
l. aszerzod6 feleket az ad6szdm 6s a sz6mlavezeto penzintlzet felttintet6s6vel, a
kcizszolg6ltat6 , illetve a tagok azonosit6 adatait (n6v, cim, KUJ-, KTJ azonosit6,
statisztikai sz6mjel)
2. akozszolg6ltat6si tev6kenys6g megnevezflslt, az ig6nybev6tel6nek kezd6 napj6t,
idbtartamit,
3 . a kozszolg6ltat6si tev6kenys6ggel 6rintett tertiletet,
4. akozszolgilltat6 6ltal biztosftott gytijt6ed6ny tirtartalm6t 6s darabszilmfut,
5. az tirit6s gyakoris6git, az iiritdsi napokat.

2.1 A szerz6d6sben rendezni kell tov6bb6:
a. a gyfijt6ed6ny(ek) hasznillatdnak m6dj6r6l,
b. a kozszolg6ltat6s dijfur6l 6s megfi zetds6r6l,
c. a szerzodds felmond6s6nak felt6teleir6l,
d. az ir 6nyad6 j o gszab 5l yok m eghataro zds 61 61,

e. polg6ri peres elj6r6s eset6n akizfur6lagos illet6kess6ggel elj6r6 bir6s6gr6l.



2. mell6klet a712019. (V. 30.) <inkorm6nyzati rendelethez

A telepiil6si hullad6k elsz6llit6s gyakoris6ga:

Heti egyszer a telepiil6si hullad6k elszSllit6sa.

3. mell6klet a712019. (V. 30.) <inkorm6nyzati rendelethez

Hullad6kgytijt6 pont, ahol gyiijt6 eddnyzet tal6lhat6:

7159 Kisdorog, Pet6fi utca 28 hrsz. (sportp6lya elott)
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