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KisnyS16d Kozs6g Onkormrinyzat K6pvisel<i+esttiletenek 5/201 6. (VL28.) <inkomriinyzati rendelete
a kiiztisztas:i916l, valamint a hullad6kgazd6lkodrisi kiizszo196hatiis elliltiisdnak rendj616l sz6l6 llt20l4.
(XIL5.) <inkorm6nyzati rcndelct nrodositisd16l

Kisnyririid Ktizs6g Onkomrdnyzat K6pvisel6-testiilcte a hullad6kr6l sz6lo 2O12. 6vi CLXXXV
tiirv6ny 35.Q-riban, 6s a 88.S (4) bekezd6s6ben foglalt felhatalmaz6s alapjdn. Magyarorsziig helyi
iinkormdnyzatai16l sz6l6 201 I . 6vi CLXXXIX ttir""6ny I 3.9 (l ) bekezd6s 19. pontjriban nregrlllapitotr
feladatkiir6ben eljdrva a k6vetkez6ket rendeleri el:

r.$
(l) Kisnyir6d K6zs6g Onkorminyzat Kepvisel6-testiilet6nek a k,tiztisztasAgr6l, 6s a hullad6kkezel6si

ktizszolgtiltatSs16l sz6l6 lll20l4. (XII.5.) tinkorm:inyzatr rcndclet (a tovribbiakban: Or.) 2.$ (6)
bekezd6se a kiivetkezrikkel eg6sziil ki:

.,- 6pit6si-bontisi hullad6kokra."
(2) Az Or. 2.9-a a kdvetkez<i ( l0) es ( I I ) bekezd6ssel eg6sziil ki:

,( l0) Az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordinill6 es Vagyonkezelo Zr't. (. a

tovribbiakban: Koordiniil6 szerv) a hu llad6kgazddlkodrisi ktizszolgriltatrisi szerz6d6s
rnegfelelcis6g6t vizsg6lja.

( I l) A Koordiniilo szerv megdllapitya, hogy a kdzszolgriltat6 tev6kenys6ge megf'elel-e az
Orszigos Hullad6kgazdrllkodisi Tervben foglaltaknak 6s arrol v6lem6nyr rillit ki. Amennyiben a
k<izszolgdltato a Ht.-ben meghaterozott hatririd<irc nem rendelkezik megfelel<isegi r,6lem6nnyel.
irgy az 6nkormdnyzat e hat6ridtlt kiivet6 30 napon beliil a hullad6kgazddlkod5si kozszolgdltatrisi
szerzcid6st I h6napos hatirid<ivel felmondja, A teleptil6si tinkormdnyzat e k,iitelezetts6g6t a
rnegyei komrinyhivatal t,iirv6nyess6gi feliigyeleti eljiir:is kcret6ben vizsgdlja_"

2.$
Az Or. 4.$ (l ) bekezdese hetydbe az alibbi rendelkez6s l6p:

,,( I ) A kiizszolg6ltatris az akibbi tev6kenys6gekre terjed ki:
a) az ingatlanhasznril6 6ltal a kozszolg6hat6 sz6ttit6eszkiiz6hez rendszeresitert

gyrijttieddnyben az ingatlanon gyiijt,iitt vegyes hullad6k tisszegyiijt6s6re 6s e hullad6k
hullad6kkezeki l6resitm6nybe t<in6nci elszriltitrisiira.

b) az ingatlanon kepz6d6 ztildhullad6k ijsszegyiijt6s6re 6s elsziillit6sdra
c) az ingatlanon elkiiltin itetten gyiijtiin papir- es nr[ianyag- 6s f6m csomagokisi hullad6k

iisszegyfi'jtes6re 6s e hullad6k hullad6kkezel<i t6tesitminybe trin6n6 elsz6llitrisrira,
d) az ingatlanon k6pzod6 6s a lomtalanit:is k6r6be tanoz6 lomhultad6k iisszegyiijt6s6re 6s

c hullad6k hullad6kkczcl6 lctcsitrn6nybc tort6nci clsz6llirrisilra.
e) a kdzszolg;iltat6 iiltal iizenreltetett hullad6kgyiijt6 udvarban, hullad6kgyiijto ponton

(hullad6kgyiijt<i sziget) gyfljtiitt hullad6k dsszegyiijt6s6re 6s e hullad6k hullad6kiezeli
l6tesitm6nybe tiirt6no c ls zri I li t6 s:l ra,
f) hutlad6kgyiijto szigetck, hullad6kgyiijtri udvar, 6trak6dllom6s 6s kornposztdl6tclcp

i.izemelt et6s6re. "
.$

( l) Az Or. 6.$ (2) bekezdese helyebe a ktiverkezrj ren<Jelkezes [6p:
,,(2) A K6zszolgrlltar6 feladarai:

a) a Szerz5d6s szerinti hu llad6kgazdiilkodrisi kiizszolgiiltarris folyamatos 6s tcljes k<irii
el16trisa;

b) a hulladdkgazd:ilkodrisi kozszolgiiltatiisnak a jogszabrilyok szerinr meghatdrozotr
rcndszcr, modszcr 6s gyakorisag szcrinti tcljesitcsc, idc6rlt,e a lonrtalanit6s 6s az
elkilltinitert gyiiljt6s teljesit6set is;
c) a kiimyezetv6dclnti hat6srig 6ltal meghaterozotr min<isitesi osztaly szerinti

k<it,ctclnrcnyck is a nrinositri okirat folvanratos nrcgl6t6nck biztositdsa:
d) a hullad6kgazdrilkoddLsi ktizszolgdltatris tcljcsit6sehez sziiks6ges nrennyisegti 6s

mincisdgii jSrmii. gep. eszktiz, berendez6s biztosit6sa. valaminr a rzi.iks6ee. lelsziimir 6s
kepzetts6gti szakenrber al kalnrazdsa;

e) a kozszolgdltatiis tblyamatos. biztonsdgos elldtds:ihoz sziiks6ges t'ejleszresek 6s
karbantartiisok elvEgz6sc;
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t) a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatis kiir6be tarlozi hullad6k kezelesere
meghatdrozott helyek 6s l6tesitmenyek ig6nybev6tele, illet<ileg iizemeltet6se, fenntartiisa;

g) a hulladekgazdrilkodrisi. illetve m6s. jogszabrilyok szerinti nyilviintart6si rendszerek
miikiidtet€se 6s a hulladdkgazd6lkodrisi kozszolgdltatiis leljesit6s6vel osszefiiggti
adatszolgiiltat6sok rendszeres teljesitese a hatosdgok valamint az NHKV Nemzeti
Hullad6kgazdrilkodtisi Koordindl6 6s Vagyonkezelo Zn. ( a Tovdbbiakban: Koordindl6
szerv) resz6re;

h) a hullad6kgazdilkodrisi k6zszolgiiltatiiLst igenybevevrik szAm5lra k6nnyen hozz|f€rhetb
iigyf6lszolg:ilat 6s tdj6koztat6si rendszer nriiktidtetese;

i) a hullad6kgazdrilkoddsi, illetve mds, jogszabiilyok szerinti nyilvintart6si, adatkezel6si

6s adatszolgailtatdsi rendszer letrehozdsa 6s folyamatos mtikiidtet6s6hez szi.iks6ges felt6telek

biztosit6sa;
j) a k6zszolgdltat6st igenybevev<ik kifogrisok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek

megdllapitdsa 6s ennek nyilvrinoss6gra hozatala.

k) tij6koztat:is adAsa az ilnkormiinyzat r6.sztre az elmtilt 6v tapasztalatai16l:

l) a tev6kenys6g elLit6s6hoz sziiks6ges biaositils ntegl6te;
nr) kiizszolg6ltatoi hullad6kgazddlkodtisi tervet k6szit6se. 6s annak az tinkon.nAnyzattal

tort6n6 egyezeti,
n) a vegyes hulladdk gyfirjt6sdhez az ingatlantulajdonos legal6bb 2 kiil6nbtiz<i iinn6rt6kij

gyiirjtricd6ny kijziil ttjrt6nti vdlaszt6s lehet<isig6nck biztositiisal
o) ttjbblethullad6k, 6s a ziildhullad6k elhelyez6s6t szolgil6 zs6k biztositdsdra,"

Q) AzOr.6,,s (4) bekezd6se hely6be a kiivetkezS rendelkez6s l6p:

,,(4) A Kiizszolg6ltat6 a hulladekkezel6si kiizszolgiiltat6s keret6ben a hullad6k clsz6llit6srit

megtagadhatja, ha:

a) az nenr a Kdzszolgiltat6 szdllit6eszkdz6hez rendszeresitett szabv6nyos (MSZ EN 840-

t :201 3) gyiijttied6nyzetben keriil kihelyezesre' dtad6sra;

b) a gyi'rjtded6nyben ttibb hulladekot helyeztek el.6s emiatt az t(tltoltdtt, vagy a

gyii5triedeny nem zdrhat6 le, es enriatt a gyiijtoed6ny iirit€se a ktimyezet szennyez6se, a

hullad6k szirr6d6sa n6lkiil nem Iehets6ges,

c) a tiibblethultad6k vagy a z<jldhulladek nem a kiizszolgdlrat6 6ltal e c6lra rendszeresitett

zs6kban keri.ilt kihelyez6sre, vagy

d) megrlllapithat6, hogy a gyiijt6ed6nyben a kiizszol96ltatris kiirdbe nem tartoz6 hulladek

kertilt elhelyez6sre (forr6 hamu. kci-. epit6si tijrmet6k. allati tetem, rnaro. m6rgezo vagy

robban6 anyag, elektronikai hulladek, tbly6kony vagy befagyott zsiradek, gyirl6kony vagy

robban6 anyag,; amely a szilltitiis sorin a szrlllitiist v6gz6 szem6lyek 6let6ben, testi

6ps6g6ben, igiszs6g6ben, toviibbd a begyiijt6 jdnniiben vagy berendezes6ben kdrt okozhat.

r,ragy a hasznositis, illewe rirtalmatlanit6s sor6n vesz6lyeztetheti a kiimyezetet."
4.$

( I ) Az Or. 7.$ (6) bekezd6senek hely6be a kdvetkez<i rerrdelkez€s l6p:

,,(6) Az ingatlanhaszniil6 az ingatlanon kepzod<i hulladdka kiizszo196ltatonak tttrt6n6 6tadris6ig a

reiepiit6si truttaaet gyiijt6s6re 6s rriroliisiira a kiizszotg6ltatri szdllit6eszkiiz€hez rendszeresitett.

srabuiinyos (MSZ EN S+O-t,ZOtll gyiijtiied6nyr ig6nybe veszi, Az ig6nybc vehet<i szabv6nyos

gyiljt<ied6nyzetek felsoroliisdt az l. metl6klet tartalfiazza. A nem szabviinyos gytijt6ed6nyzet

IasinatataUOt eredoen esetlegesen bekdvetkez<i kiir6rt val6 feleloss6g6t a ktizszo196ltat6 jogosult

kizdrni."
Q) AzOr.7-$ (7) bekezd6senek utols6 mondata hely6be az al6bbi rendelkez6s l6p:

,.Az ingarlanhas znitl6 .a ingatlanon keletkez6 telepiil6si hullad6k resz6t k6pez6 csomagoldsi

papir, to;bbd csomagolisi n',iionyug 6s f6m hullad6kdt a vegyes hullad6ktol elkiiliinitetten gyiijti

6s a kozszolgiiltat6nak rendszeres idiikirziinkent rltadja."

( l) Az Or. 8.S (l ) bekezd6se az aldbbi c) es d) ponttal egesziil ki:

,,c) az akibbi frj rahasznosithat6 hullad6kok
- sziraz, folyad6kot es biol6giailag lebomlo hullad6kot netn tartalmazo. rnis hullad6kkal dssze

nem tapado vagy ragad6 nriianyag-. riveg-, fem- 6s papirhullad6k:

- hultad6kk6 vrilt ruhancrnii 6s egy6b textilia:
d) zdldhullad6k."
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Q) Az 6r.8.S (4) bekezd6se az al6bbi mondaftal egesziil ki:
..A krizszolgiiltat6 a vegyes hulladek gyiijtes6re szolgril6 kiilijnbozri m6retii gyiijtoedenyzetek

k,iiztil a 60 literes edenyzet vdlasztiiLsiinak lehetos6get biztositja annak a termeszetes szemely
ingatlanhaszn6l(rnak, aki a Iak6ingatlant Kisnyirrid Ktizseg Onkomtl'nyzata dltal igazoltan
egyedi.il 6s 6letvitelszertien haszniilja."

(3) Az Or. 8.$ (5)bekezd6se hely6be a ktivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(5) A vegyes hullad6k iirit6s6nek minimilis gyakorisiga az orszigos telepiil6srendez6si es

6pit6si ktivetelm6nyekrril sz6l6 kormdnyrendelet alapj6n heti egy alkalom."
(4) Az Or. 8.g-a a kiivetkez6 (8)-(9) bekezd6ssel eg6sziil ki:

,.(8) A k,iizszol96ltat6 a vegyes hullad6k begyfijtdset zirt edbnyzel haszn6lata eset6n ponnenetes
iirit6sscl, a tiibblethullad6kot lanalmaz6 zs6k gyiijtrij6rmii zirt felillctdre tdrt6n6 szakad6smcntcs
felrakaisilval, kont6ner eset6n pedig zdrt kont6ner biaosittis6val, ellenkezii esetben a szrillitis
kiizbeni letakar6siival biztosida. A gyiijtes, sz6llitds soriin elsz6r6dott hullad6k dsszetakarit6sa a

kiizszol 96ltat6 fe ladata.
(9) A kiizszolg6hato az iisszegyiijtott vegyes hullad6kot a gyiijt6s befefez6s6vel a Cik6i

hulladckkezel5 l6tesitnr6nybc szillitja. K6tiitemii sz:illit6s eseten a vegyes hulladek a Mohiicsi
Hullad6kkezel6 Kozpont 6trak6rillomiisin keriil elhelyez6sre. Az dtrak6rlllomdson elhelyezett
hullad6kot a kiizszolgdltat6 egy h€ten beliil k6teles a Cik6i hullad6kkezel<i l6tesitnr6nybe
besz6llitani."

6.$
Az 6r. az aklbbi 8/A.{-sal es az nzt megcl6zii alcimmel egdsziil ki:

,,8iA.$
Hdzhoz mcnri szclektiv hullad6kgyiijt6s

(l) Az ingatlanhaszndl6 az ingatlan6n keletkezri. a telepiil6si hullad6k r6sz6t kepezci papir,
miianyag 6s fdm csomagokisi hullad6kokat a hivhoz men<i szelektiv gyiijt6s keret6ben az al6bbiak
szerint kiiliin (frakci6nk6nr) gyii5ti irgy, hogy:

a) a papir csomagoldsi hulladekor kiil6n, k6k fedeles (vagy k6k szinii);
b) a miianyag-. 6s f6m csornagoldsi hullad6kot egyiift serga fedeles (vagy sdrga szinii)

elkiil<initett gyfijt6sre szolg5lo gyiijt5ed6nyzetbe helyezi.
(2) A kiizszolg6ltatri az elkiiltiniletten gyiiiitend6 hullad6k gyiijt6s6re 6s elszillitiisrira a csaliidi

h6zas ingatlanhaszndl6k sziirn6ra 120 litercs sirga illewe k6k szinii edenyzetet biztosit.
(3) Az etkiiltinitetten gyiijtott papir-, nriianyag-, es fEm csomagoldsi hullad6kokat rarralmaz6

gytijtdedenyzetek elszallit:isdnak gyakoris:iga csakidi h6zas dvezetben k6thetente egy alkalom. A
kiizszol96ltat6 az iirit6sek gyakoris:igdt i96ny szerint niivelheti.

(4) A kozszolgiltati az elsziillit6st megelcizcien ellencirizheti az tiritdsre el6keszirert
elki.iltinitetten gytijttitt hullad6kok gyiijt6s6re szolgiil6 ed6nyzet rartalmer. Amennyiben az
ed6nyzetben nem a megfelelti elki.ilSnitetten gy(ijtrift csomagol6si hullad6k keriilr elhelyez6sre,
itgy a kozszolgriltat6 a hullad6kgy{it6s szabdlyainak megsert6s6t dokumentdlja. 6s az
ingatlanhaszndlot l'elsz6litja a hullad6kgyiij t6s szabiilyainak jov6beni betandsdra. A
k<izszolgriltat6 az ed6nyzctben igy elhelyezett hullad6k elszrillitdsiit jogosult megtagadni.

(5) Ha a ktizszolgiiltat6 (4) bekezd6sben foglaltaknak megfelel5 felsz6litiisiit k6vet6err az
ingatlanhaszn6l6 egy even beliil [jabb alkalornrnal a hullad6kgyiiijtes szab6lyair s6rti oly nr6don.
hog-v az elkiilonitelten gyiijtiitt csomagokisi hullad6k gyiijt6sdre szolgril6 gyiijt6ed6nyben nem a
nregfclclo hullad6kot hclyezi cl.6s ezl a ktizszolg6ltat6 6szleli. rigy a k6zszolgdltato a
hullad6kgyiilt6s szabalyainak rregsert6s6t dokumentdlja, 6s a dokumentumokat megkiildi a
telcpiil6si jcgyz6 resz6re, cgyidcjiilcg kczdcnrinyczi hu llad6kgazdrilkod6si birsiig kiszabdsiit.

(6) A k,tizszolg 6ltato az ingatlanhaszndl6 rendelkez6s6re bocsAtott 6s rendeltct6sszeriien
haszn6lt, elkiiltinitetten gytijtiin csomagol6si hullad6k gy[ijt6sere szolgdl<i srirga 6s kek fedelii,
jclz6sii gyiijt6cd6uyek sziikscg szcrinti javitiisiir6l, csercj6161 6s esetleges p6tl6siirol az
ingatlanhaszn:il6 bejelentese alapjin gondoskodik. amennyiben a javitds, p6tlis vagy csere oka a
kiizszolgriltat6 hibejeb6l crcd. Ellenkez<i esctbcn az elkiiltin itcttcn gyiijtiitt csomagokisi hulladik
gytijt6s6re szolgril6 srirga fedelii, jelzesti ed6nyzet javitds6r6l, p6tl6srir6l, cser6j6rril az
i ngatlanhasznill6 kiiteles gondoskodni

(7) Az ingatlanhasznil6 vagy nieghatalnrazottja a kiizsz.olgilltato rihal rendelkez.6sere bocsiitorl
6s a krizszolgAltal6 valamint Cikoi Hullad6kgazdrilkod:isi Trirsulds tulaldondr k6pez(i
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elkiilirnitetten gyiijtott csonragokisi hullad6k gyiljtes6re szolgiil6 hul lad6kgyiljtti ed6ny'l ritveszi.6s
a birtokbavetelt aldirds6val igazolja a krlrfelelciss6g egyidejii v6llal6s6val.

(8) Az ingatlanhasznril6 sajSdak6nt koleles gondoskodni az ilLala birtokba vett elkiiliinitetten
gyiijtdtt hullad6k gyiijt6s6re szolg6lo srirga.tk6k jelzesii ed6nyzet rendeltet6sszerfi haszndlat6r6l,
6z6s6rcil, rendszeres tiszt6n tartisiir6l. fert6tlenites6r6l, valaminl kiirnyezetiik tiszt6n tart6sir6l A
telepiil6sr<il t6rt6n6 elktilt6z6s, illetve elhakiloz6s eseteben az edbnyzet visszaad6silr6l k<iteles
gondoskodni az ingatlanhaszn6l6, illetve annak <iriik<ise.

(9) A csomagoLisi hullad6k elkiildnitett gyiijt6s6re szolgii16 hulladdkgyfjt6 ed6ny rendeltet6st6[
elt6rci haszniilata. clttin6sc vagy megsemmisiilese miatt keletkezctt klrcn az ingatlanhaszndl6 a

polg6ri jog szab6lyai szerint felel, a kozszolgdltat6 a kir 6szlel6s6t kiiveto 30 napon beli.il ir6sban
felsz6litja az ingatlanhaszn6l6t a k6r mcgl6ritdsdrc."

7.$
Az 6r. l0-$ (6) 6s (7) bekezd6se hely6be a kovetkezii rendelkez6s l6p:

,,(6) Amennyiben a lomtalanit6s sor6n az (5) bekezd6sben felsorolt hullad6kkal vegyes hulladek
keri.il kihelyez6sre, Igy az ingatlanhasznrilo a lonrhulladekot tanalmaz6 vegyes hullad6k
begyi.ijt6s6nek 6s elsz6llit6s6nak dijrit kiiteles megtizetni.

(7) Az ingatlan haszniil6ja az ingatlandn keletkez<i lomhullad6kot a mohricsi Hullad6kkezelci
Ktiiryont hullad6kudvarriban nyitva tandsi id6 alatt, az ilyen hullad6k gyiiijt6s6re a kozszolgrihat6
dltal rendszeresitett gyiiiit6ed6nyzetben, t6rit6smentesen nraga is elhelyezheti."

8.S

Az Or. 12.$-a hely6be a kiivetkez<! rendelkez6s l6p:

,, t 2.$

Zoldhullad6k gyiijt6s6rc vonatkoz6 szab6lyok

(l) A k6zszolgiiltat6 a zdldhullad6k begyiijt6s6t 6s elsz6llit6s6t az ingatlanhaszn616 r6sz6re

biztosirja, amennyiben a vegyes hullad6kgytijt6s 6s szrillit:is rendelkez6sre rill 6s az

ingatlanhaszril6 a kdzszolgiltat6s dijdt megfizeti.
(2) Ila az ingarlanhaszndl6 a ziildhulladdka komposzl6ldsdrol sajrit maga nem gondoskodik, az

ingarlan6n keletkezo z<ildhullad6kot hdzhoz menii gyiijt6s kereteben elkiiltjnitenen gyfijti tigy.

hogy:
a) lombor, kaszdl€kot, nyesed6ket, v6kony gallyakat a ktrzszolg6ltatot6l ig6nyelheto

leboml6 zsiikba.

b) a vastagabb faiigakat legfcliebb I m6telesre darabolva, iisszekdtegelve, a ztildhullad6k
gytij16s napj6n helyezi ki a begyiijt<ijrimr0 6ltal mcgkiize lithctii kijztcrtilctre.

(3) A kozszolgiiltat6 jogosulr a zoldhullad6k gyfjtesere szolgril6 zsik tartaln.r6t ellen6rizni.

Arncnnyiben a zsikban nem ziitdhullad6k kerijlt kihelyezdsre. vagy a zbldhullad6k kihelyezese

nem nregl'elel<i. rigy a ziildhullad6k etszrillitrisrit a k6zszolg6ltat6 megtagadja.6s a hullad6kot az

ingatlantulajdonos kiiteles a kdzteriiletrtil elsziillitani.
(4) Az elkiiliinitetren gytijrort ziildhullad6k elsziillirdsi gyakorisAga 6vente l0 alkalom az

aldbbiak szerint:
- janu6r htinapban kett<i alkalom (tekitettel a kiizszolg6ltat6 feny6fa-gyiijtesi

kotelezetts6g6re)
^ aprilis l. 6s ttovember 30, ktizdtt havonta egy alkalom.

A gyiiijt6si napr6l az 6rintctreket a kiizszolg6ltat6 honlapjrin es hirlev6l utjen taj6koaatja
az ingatlanhaszniil6kat. A kiizszolgilrato a begyfjt6n ztildhullad6kot kornposzt5liisra a

nrohricsi Hulladckkezel<i Kiizpont konrposzt6l6j6ba szallitja.
(5) Az ingatlan haszndloja az rngatlanSn keletkezo zirldhulladdkot a mohicsi Hullad6kkezclci

Kozpont kornposztalojiiba tdritesmentesen maga ts elhelyezheti- Ez esetben a lebomlir zs6k

haszrdlara nern korelez-o. azonban a sal6t gyiijt6ed6nyzetbe n beszrillitott z6ldhullad6k iirites6rfil a

beszdllittr k,iiteles gondoskodni.
(6) A ziildhulladek 6lvetele a hulladekudvar elktiltinitett ponljrn lijrt6nik t6rit6smentesen. A

tern)6szetcs szcrncly tngatlanhaszn6l6 6ltal cgy alkalonrntal elhelyczhetti zijldhulladdk
mennyis6ge lm3- A kiizteriileteken es az dnkornrdnyzati tulajdonir terhletekriil szdtmaz6

zoldhulladek tdrit6snrentesen es ko16tlan rnennyis6gben elhelyezhetti

17) A zdldhulla<lek sajdt ingarlanon tdrl6n6 el6get6sere rnunkanapokon 7.00 es 18.00 kdzailt Yan

lehet6seg kiv6r'e, ha tiizgytjtrisi tilalom van €rv6n1'ben."
9."s



m17 02 23. MHK Jo€szabCty szdglttarrjs

Az 6r. l7.g (8)-( l2) bekczdcsei helyebe a k6vcrkez6 rendelkezes l6p:
,,(8) Az ingatlanJ)aszn6lo a kozszolgriltatds dijdt - ha jogszabdly elter6en nem rendelkezik - az

NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkodrisi Koordind16 6s Vagyonkezelo Zt1. (a rovdbbiakban:
Koordrndl6 szen') 16sz6re negycd6vente. a szdrnldn felti.intetetl tlzet€si hatdrid6re koteles
nregfizetni.

A Koordinril6 szerv 6ltal kibocsiitott szrimla alapj6n az ingatlanhaszndlo a k6zszol96ltat6s dijdt:
- banki 6tutal6ssal, vagy
- postai csekken. vagy
- a kdzszolgdltat6 [gyf6lszolgrilatdn k6szp6nzcs befizetis utjrin teljesiri.

(9) A ktizszolgdltatiis tiirsash6zi lakisban tdrt6n6 sziineteltet6se eseten a Koordinil6 szerv a
t6rsashSz 16szdre cstikkentett dsszegii kozszo196ltatiisi dij16l sz6l6 sz6mldr 6llit ki.
_ 
(10) Amennyiben a tiirsashdznak nincs kepviseletre feljogositott szerve, a Koordind16 szerv. a

dijsziml6t - egyedi kilziizemi szerztid6s alapjin - az ingatiaihaszndl6 nev6re 6llirja ki.(lll A kozszolgriltat6si dijszrimla adataival, iisszeg6vel kapcsolatban az ingatlanhaszniil6 a
Koordin6l6 szerv feld irdsbarr kifogilst emelhet. A kifogi.." a Koordinril6 szerv annak
k6zhezv6tel6t k6r,et<i I 5 napon beliil vailaszolni k6teles.

(12)- A ktizszolgdltales igenybevetel6en az ingatlanhaszndl6t terhel6 dijhritral6k es az azzal
6sszefiggesben megdllapitott kesedelmi karnat, vilarnint a behajt6s egy6b kiltsegei ad6k m6djara
behajtandir ktiztartoz6s. Fizetesi kesedelenr esct6n k6sedelnli 

" 
kamat, valaminr fizet6si

felsz6litrisonkent kiil<in eljrir6si kcilts69 sziimithar6 fel."

Az 6r. 3.nrcl l6klcte hclydbe c rcndcl", nl"t tett"t"l toif .

(l) Ez arendelet a krhirdet6st kovetci napon rcplrlr,Irt^ 6s a hariilyba l6p6st k6ver6 napon hatrilydt
veszti.

Q) AzOr.
a) 2.{ (6) bckczdcs6bcn az ,,illati crcd*ii hulladikra." sziivegr6sz hcly6bc az ,.rillari credetii

hul Iadekra." sz<iveg l6p,
b) 6 { ( I ) bekezd6s6ben .,az Orsz:igos Hullad6kgazdrilkodrisi Ugyn<iks69 Nonprofir Kft.,,sziivegr6sz helybe ,,.,az orszdgos Kiimyczerv6del-mi 6s Term6sziiv6detrii priietrigyelcis69

Nemzeli Hullad6kgazdiilkodiisi Igazgat6s6g.; sz,tiveg l6p,
c) 8.5t (l ) bekezd6s b) pontban az ,.iilati iiri.il6k." sziivegr6sz hely6be az ,,iilati iiriil6k;.. sz6veg

lep.
(3) Ilatrily6r veszti az Or 17.5s (7) bekezd6sc.
(4) A rendelet kihirdet6s6rcil a jegyzii gondoskodik a helyben szokiisos m6don.

A jelen rendelet KISNYARAD ktizs6gben 2016. junius 28. napjan az Onkonnanyzat hirdet6tabl6j6nval6 kifiiggeszt6ssel kihirdet6sre keriih.

Kisny:ir6d. 2016. j0nius 28.

Kisnyririid. 2016. jirnius 27.

Fledrich Gabriella s. k..
polgiirmcstcr

Z|raddk:

Czeiner Erika s. k..
aljegyzd

Czeiner Erika s. k..
aljegyzo

Csatolminyok

t6
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nrell6klct az 5r'201 6. (VI-28.) iinkormilnvzati rendelcthez

rn ('re t

r97.06 KB

&6



I

Mel16klet az 5l2O 16. (VI.2E.) <inkorm6nyzati rendelerhez

,,3. melleklet a lll20l4. (XII.5.) <inkorm6nyzari rendelethez

A hullad6kudvarban itvehet6 hullad6kok jeglz6ke

EWC k6d Vcsz6lvess6g Mcgnevcz6se
0: 0t 08+ rgcn Vcsz6lycs anyagokar tartalmaz6, agrokcnriai hulladckok
08 0t * igcn Szcrves oldoszereket, illetve m:is vesz6lyes anyagokat

taftalmazb festdk, lakk tartalmri vizes szuszpenzi6k
09 0l ll * rgen egyszer haszndlatos f6nyk6pez6gdp, amely I 6 06 0l , a l6

06 02 \.agy a l6 06 03 azonosir6 k6ddal jeliilt r6telekhez
tanoz6 iramforr6st is tartalmaz

ll 02 05* igen Asvinyolaj alapri, kl6n egyiiletet nem rartalmaz6 motor-,
hajt6urii- 6s kenriolajok

13 02 06* igen Szintetikus rnotor-, hajt6!4i- is ken6olajok
t3 02 07* rgen Biologiailag kdrrnyen lebomlo motor-. hajr6nrii- 6s

kcn<iolajok
l_s 0t l0* rgcn vesz6lyes anyagokat marad6kk6nt tanalmazo vagy azokkai

szennyczctt csomago16si hullad6k
l5 0t ll* rSen Vesz6lyes. sziliird por6zus uriitrixot (pl. azbesztet)

tartalnraz6 f6mbril k6sztjlr csornagoliisi hul lad6kok, idc
ertve a kiiiriilt hajtoglizos palackokar

l6 0l 07* isen Olajsaini
l6 0l l3+ igen l6klblvadel
l(r 0l 1.1* igen vesz6lycs anyagokal tanalutaz6 fagyril16 folyad6k
t60601* lgen Olourakkumuldtor
20 0t l9* igen Nciv6nwed6 szerek
20 0l 2l* rScn F6nycsrivck es cgvcb higan)larlalmu hulladckok
20 01 26* igen olaJ cs zsir. arrclv kiiliinbijzik a 20 0l 25-riil
20 0l 21* rSen vesz6lyes anyagokar tartalmazrl, fest6kek, tintek, ragasztok

6s gyantiik
20 0l 29* igen vesz6lyes anyagokat tartalnlaz6 mos6szer
20 0l 33* lgel1 elemek es akkuniuldtorok. amelyek kiizritt a l6 06 01. a l6

06 02 \,agv a l6 06 03 azonosit6 k6ddaljcliih clcmck cs
akkumuldtorok is rnegtaldlharok

20 0l l5* isen Veszelyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezen elektromos
6s elektronikus berendezdsek. amelyek kiil<inboznek a 20
0l 2l es 20 0l 23 k6dsziinrr: hutlad6kokttrl

EWC k6d Yesz6lvcss6g Megnevez6s
02 0r 04 t)ellt miianyaghulladek ( k ir,6r'e a csomagolilst)
0l 0l l0 nent lcmhullad6k
08 01 t2 ncIl) fcst6k- vagy lakk-hullad6k, amely kiitiinbiizik a 08 0l 'l 

I -
r6l

OE 0t r8 N C I']] F'est6kek es lakkok eltiivol it:isiib6l szdrmazo hu llad6k.
amely kiiliinbiizik a 08 01 lTacil

08 0_r t8 l)ctl) hulladekkd vrllt roner. amely kuliinbtizik a 08 03 l7-riil



09 0l l0 nct)') egyszer hasznelatos fenyk6pez6g6p, 5ramtbrrris n6lkiil

09 0l 12 Itcn] 6ranrforr6st is tartalma26, egyszer hasznelatos

f6nyk6pcz6g6p, amcly kiilirnbdzi! a 09 0l I I -tirl

l,s 0t 0l nc l't') papir es kanon csomagol6si hullqd6k

t5 0t 02 ncm miianyag csomagokisi hullad6k

t5 0l 04 n enl t'em csomagoldsr hullad6k

15 OI 06 nelt) egy6b, kevert csomagol6si hullad6k

l5 0107 nenl ilveg csomagol6si hullad6k

15 0l 09 ncnl textil csomagol6si hullad6k

16 0r 03 I e ll'l hullad6kkri vdlt gumiabroncs

l6 06 05 ncll'l cey6b clcnrek cs akkumu16torok

l7 0l 0l rell) bcton
t6slat7 0l 02 l.lel)')

17 0r 03 ncnr cser6p 6s kerdmia

17 0t 07 lte m beton, tegla. cser6p 6s kerrimia liakci6 vagy azok kever6ke,

amely kiiltrnbdzik a l7 0l 06-t6l

l7 02 0l Itcnl 1'a

iivept7 02 02 n cl'11

t7 02 03 IIC 
')I

miianyaq

170401 nenr vtiriisr6z, bronz, sirgarez

t'7 04 02 lt enl rlrrrninirrm

t7 04 03 nenl
c inkl7 04 04 DCI]')

r7 04 05 t)er1l

6n
f6rrr lr ewe rek

t1 04 06 llenl
t'7 04 o7 t'lcn )

r.;r."1 ,-,'t" tiitonbirzik a I 7 04 lO-tiil1704 ll ncm
r70802 nclll oincz-elnmi cnitcianvag. amclv kulonbozlk a I / u6 ut-tol

I7 09 04 u cnl kevert 6pit6si bont:isi hulladok' amely kulonoozlK a t t vv

0l-t<il.a l7 09 O2-titl 6s al7 09 03-t6l

20 0l 0l llell'l nenir rls karlrrn

iives
nrhenomii

20 0l 02 ,len]

2001 l0 ncnt
ntnla i ris zsit'20 0l 25 llCtll

20 0l 28 nel]l fest6kek. tintiik. ragasa6k es gyantak' amelyeK

lziiliinhiiznek a 20 0l 27-t6l

20 0l 30 ncl'tt rnos6szerek, antelyck kiiltinbatznek a lu ul zv-lol

20 0l -1_ t)elll ;..''"*.'r.r.k-r*i*k kiildnb6znek a 20 0l 3l-tril

20 0l l4 nc n-) elemek es akkumul6torok, alnelyek kulonbozneK a lu u I

33-t6l

20 0l 36 nc I')1 kiselejtezett elektromos 6s elektrolllkus berenoezeseK'

amelyek kiiliinb6znek a 20 0l 2l-t61, 20 0l 23-t6l 6s a 20

0l 35-t6l
mfanyagok
f6mck
lornhullad6k

20 0l 39 n cll]
20 0l 40 nc ll.t

20 03 07 lr ell'l


