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Kist6tfalu Kozs6g 0nkorm6nyzataKepviselo-testi.ilet6nek 7/2013.(Y.2.)dnkorm5nyzati rendelete

a helyi hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6s rendj6rol, a teleptil6stisztasrig egyes k6rddseirol

Kist6tfalu Kiizs6g Onkormdn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 12013.N.2.) iinkorm 6 nyzati rendelete

a helyi hullad6kkezel6si kiizszolgiltatfs rendj616l, a telepiil6stisztasig egyes k6rd6sei16l

Kist6tfalu Kdzs6g Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.
CLXXXV. ttirv6ny (a tovrlbbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaziis alapjrln,
a Magyarorsz6g helyi cinkormrinyzatair6l szol6 2011. 6vi CLXXXX. torvdny (a tov6bbiakban:
Mdtv.) 13. $ (l) bekezd6sdben meghat6rozott feladatk<irdben elj6rva a kcivetkezoket rendeli el:

ELS6 RESZ
Altalinos rendelkez6sek

I. Fejezet

1. A rendelet c6lja, hatrilya

1.$

E rendelet c6lja azoknak a helyi szabiilyoknak a meg6llapit6sa, amelyek biztosftj6k Kist6tfalu
k<izs6g k<iztisztas6girt, a helyi hullad6kkezel6si kcizszolgdltatds tartalm6t, rendj6t 6s m6dj6t.

2.$

f1]A rendelet hat6lya kiterjed Kist6tfalu k<izs6g kozigazgat6si teriiletdn ldvo valamennyi
ingatl an hasznfiloj ira, tulaj dono s6ra.

3.$

A rendelet hatiiya nem terjed ki a krizteriiletek hasznilatira, tisztdntartAsira, melynek
szab|ly ait ktil<jn rende let tartalmazza.

2. Fogalmi meghatrlrozisok

4.S

(1) E rendelet alkalmazdsirban;

l. alapszolgiitatis: I db gyrijtoed6ny jelen rendeletben meghat6rozott gyakoris6ggal tortdn6
tiritese, melyet valamennyi ingatlantulaj donos kciteles ig6nybe venni.

2. telepiil6si hullad6k:

a) hilztartdsi hullad6k: a hitztart6sokban kepzodo vegyes, elkiildnitetten gyrijtott valamint
nagydarabos hullad6k, idedrtve a lak6sokban, lak6ingatlanokban, a pihen6s, iidi.il6s ce\itra
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haszn6lt helyis6gekben, valamint a lak6h1zak kozos haszn6latri helyisdgeiben 6s tertiletein
kdpzodo hullad6kot, 6s a

b) hiutartitsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k: az a vegyes, illetve elktil<initetten gyrijt6tt

hulladdk, amely a hintartdsokon kfvtil k6pz6dik, 6s jelleg6ben, cisszetdtel6ben a hirnartisi
hullad6khoz hasonl6;

3. nagydarabos hulladdk: az ingatlantulajdonost6l a kdzszolgtitat6 6ltal nem rendszeres
jelleggel 6tvett olyan hulladdk, amely akdzszolg6ltatSs keret6ben rendszeresitett gytijtoed6ny

mdreteit meghaladja (lom);

4. vegyes hulladdk: a hil*artisi 6s a hiutartdsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6knak az a

ktilonbriz6 fajtijn 6s osszet6telti hullad6kot tartalmaz6 rdsze, amelyet az elkiilcinitetten gytijtott
hullad6kt6l elt6r5 kiildn gytijtoed6nyben gytijtenek;

5. vesz6lyes hullad6k: a Ht. 1. mell6klet6ben meghatdrozott vesz6lyess6gi jellemzok legal6bb

egyik6vel rendelkezo hullad6k;

6. 6pit6si-bontrisi hullad6k: az epitett kornyezet alakitris6r6l 6s v6delm6r6l sz6l6 t<irv6ny

szerinti 6pit6si tev6kenys6gbol szSrmaz6 hulladdk;

7. biohulladdk: biol6giailag leboml6, parkokb6l szirmazo vagy kerti hullad6k,

hl*artisokban, etkeztetokben 6s kiskereskedelmi tev6kenysdget folytat6 l6tesitm6nyekben

kepzodo 6lelmiszer- 6s konyhai hullad6k, valamint az ezekhez hasonl6, 6lelmiszer-feldolgoz6

i.izemekben kepzo do hul lad6k ;

8. biol6giailag leboml6 hullad6k: minden szeryesanyag-tartalmu hullad6k, amely aerob vagy

anaerob riton biol6giailag lebomlik vagy lebonthat6, ide6rtve a biohullad6kot is;

9. hullad6kbirtokos: a hullad6ktermelo, tov6bb6 b6rmely jogalany, akinek vagy amelynek a

hulladdk a birtokiiban van;

10. hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s: akozszolgitltat6s kcirdbetartozo hulladdk ifivetelet,

elsziilitis/i.. kezel6s6t, valamint a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6ssal 6rintett

hulladdkgazdSlkod6si l6tesitm6ny fenntart6s6t, i.izemeltet6s6t biztosit6, kdtelezo jelleggel

ig6nybe veendo szolg6ltatris;

11. gytijtoed6ny: szabv6nyositott m6rettel rendelkezo hullad6kgytijto edenyzet,

hullad6kgytijto zs6k, valamint az elktildnitett hulladekgyrijt6s c6lj6b6l i.izemeltetett eszk<iz,

berendezds;

D. gynjtohely: a hullad6kgytijto pont, a hulladdkgytijto udvar, az 6t-, illetve visszavdteli hely,

valamint a munkahelyi gyrijtohely 6s azijzemi gyujtohely;

73. kozszolgiitato: az a hulladekgazdillkod6si kozszolg6ltatrisi enged6llyel rendelkezo 6s a

Ht. szerint minositett gazdilkodo szervezet, amely a teleptil6si onkorm6nyzattal kdtdtt

hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatilsi szerz6d6s alapjan hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6st

l6t el;

14. ingatlantulajdonos: aki vagy amely az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezeloje, birtokosa,

illetve haszn6l6ja, ide6rtve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezeloje,
birtokosa, illetve haszn6l6ja egyben a hullad6k termeloje, birtokosa;

15. id6legesen hasm6lt ingatlan: az olyan ingatlan, ahol sem lak6helyet, sem tart6zkod6si

helyet nem letesitettek, sz6ll6shely i.izemeltetdsi tevdkenys6get nem folytatnak 6s az

ingatlanban dletvitelszenien nem tart6zkodik senki ;

16. gazdiikod6 szervezet'. ajogi szemdly, a jogi szemelyis6ggel nem rendelkezo gazdasilgr

t6rsas6g, valamint az egyeni villlalkozo, ide nem ertve ail. a kdlts6gvet6si szervet, amelyet az

itllamhdztart6sr6l sz6l6 torvdny szerint kcizfeladat ell6t6s6ra hoztak l6tre;

Ul7. a kozszolg6ltatris tdrgya: az 4.$ (l) bekezd6s 2. pontj6ban meghatdrozott teleptildsi

hullad6k, valamint akdzszolgitltat6si szerzodls szerinti zcildhulladdk 6s vesz6lyes hullad6k;

18. hullad6kgyrijt6 udvar (hullad6kudvar): az elktilcinitetten (szelektiven) begytijtheto
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teleptil6si szll6rd, valamint a ktilon jogszabfiyban meghatSrozottak szerint a vesz6lyes

hullad6kok dtvdteldre 6s M elszilllitilsig elktilcinitett m6don tort6n5 t6rol6s6ra szolgiil6,
feliigyelettel ell6tott, zirt begyijt6hely ;

19. hullad6kgytijto sziget (gyrijtosziget): ahiztart6sokban keletkezo, hasmosit6sra alkalmas,
ktilrjnbcizo fajtili, elktilcinitetten gyrijtcitt hdnartdsi hullad6k begyrijtds6re szolgiil6,
lak6<ivezetben, kdzteri.ileten kialakitott, feltigyelet n6lkiili, folyamatosan rendelkezesre iilo
b e gyrij tohe ly, szabv 6ny o s itott e deny zette I ;

20. lak6egysdg, i.idiil6egys6g: helyis6g, vagy egymrlssal belso kapcsolatban rlll6 fo- 6s

mell6khelyis6gek mriszakilag is cisszetartozo egyittese, amelynek a szabadb6l, vagy az dptilet
kdzos kozlekedoj6bol nyil6 on6ll6 bejitrata van, meghatinozott rendeltet6s celjitra 6nmag6ban
alkalmas;

(2) Egy6b alapfogalmak tekintetdben a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a

tov6bbiakban: Ht.) 2.$-a az irilnyad6.

MASoDIK RESZ
A hullad6kgazdrilkodf si kiizszolgiltatf s

II. Fejezet

1. A hullad6kgazddlkodrlsi ktizszolgriltatfs tartalma

s.$

(1) Kist6tfalu K<izs6g Onkormiinyzata (a tov6bbiakban: <inkorminyzat) kcitelez6en ell6tand6
kcizszolgdltat6sk6nt a hulladdkgazd6lkod6s i kozszolgitltat6s elldt6 sitt a kozszolg6ltat6val kotdtt
hul I ad6k g azd6l ko d6s i ko zszol giltatdsi szer zo d6 s rid 6n b i ao s itj a.

(2) A kdzszolgiitat6s ig6nybe vdtele a Kist6tfalu kcizs6g kozigazgat6si teriiletdn l6vo
lak6ingatlan tulajdonosai r6szdre eg6sz 6vben, az idolegesen haszn6lt ingatlanok esetdben az
i n g at I antul aj do no s o k r e szer e a hasznilati szezon i dej 6re kcite I e zo .

(3) Az ingatlantulajdonos biztositja a hullad6kgazdiikodirsi kiizszolg6ltatris ellititsirhoz
sztiksd ge s feltdteleket a kiizszolgitltat6 16 sz6re.

(4) Az ingatlantulajdonos kciteles a keletkezett telepiil6si hullad6k elhelyez6ser<il a

hullad6kgazdSlkod6si kcizszolg6ltat6s kcitelezo ig6nybev6tel6vel gondoskodni, s a

kozszolg|ltat6s ell6t6s66rt hulladekgazdiikod6si k<izszolg6ltatrlsi dijat fizetni.

(5) A gazd6lkod6 szervezet ingatlantulajdonos a hdztartSsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k
rcszet kepezo elktil<initetten gytijtcitt hulladdk kezel6sdrol a Ht. 31. $ (1) bekezd6s6ben
meghatfirozottak szerint gondoskodik. A gazdillkodo szervezet ingatlantulajdonos ahinartdsi
hullad6khoz hasonl6 hulladdk reszet kepezo vegyes hullad6kot a krizszolg6ltat6nak kciteles
etadni.
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(6) Tilos hullad6kot elhagyni, felhalmozni, a gytijtes, begytijt6s, sziilitits 6s lerak6s

szabtiy aitSl elt6ro m6don kezelni.

2. A hullad6kgazdflkodSsi kiizszolgdltatfs

ell{tdsdnak rendje

6.$

hullad6kgazdrilkod6si kozszolgiltat6st a D6l-Dun6ntfli Kommundlis Szolgrlltat6 Nonprofit

Korl6tolt Felel6ssdgti T6rsasrig (a tov6bbiakban: kdzszolg6ltat6) vegzi az cinkorm6nyzattal

tort6no meg6llapod6s alapj6n 2023. m6rcius 31. napj6ig.

(2) A teleptil6si hullad6k rendszeres elsz6llit6s6r6l a kozszolg6ltat6 az ingatlan-

tulajdonosoktSl az 6nkorm6nyzaltal megkritott szerzod6sben rdgzitett gyakorisriggal, napokon

6s gytijtoed6nyben koteles gondoskodni.

A telepiil6si hullad6k elsz6llit6si napj6nak esetleges viltozitsitr6l az onkormitnyzat a helyben

szok6so s m6 don kcitele s az ingatlantul aj dono sokat trij ekoztatni.

(3) A teleptil6si szil6rd hulladdkot csak az 4.$. (1) bekezdds ll. pontjrlban meghatirozott

gyrijtoed6nyben lehet, kizir6lag a szilllitits napj6n az ingatlan bejtrata el6tti kOztertiletre

kihelyezni oly m6don, hogy az akozszolgfitat6j6rmuv6re k<innyen felhelyezheto legyen.

3. A kiizszolgdltatis r6sztvev6inek jogai 6s kiitelezetts6gei

7.S

(1) A telepi.il6si hulladdkot az ingatlantulajdonos gytijtoed6nyben k<iteles gyrijteni.

(2) Az ingatlantulajdonos a gytijtoedenyt az ingatlanon beltil tartja, azt kizilr6lag tirit6si

c6lb6 I a me ghatar ozott szL,llitris i napokon helye zheti koztertiletre.

(3) Azingatlantulajdonos a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatiis6rt k<iteles dijat fizetni.

($ Az ingatlantulajdonos - ha egydbk6nt a krizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kcitelezett - nem

tagadhatja meg a kozszolgdltatdsi dij megfizet6sdt arra tekintettel, hogy a kozszolgiitat6st nem

veszi ig6nybe, felt6ve, ha a kozszolgdltat6 szitmitra a kozszolg6ltat6st felaj6nlja, illetve a

kozszolgtitat6s te lj e sit6 sdre vonatko z6 rende lkez6 sre 6lkis6t igazolja.

I4l(5) Az ingatlantulajdonosokt6l a teleptil6si szilitrd hullad6kkal kapcsolatos

k6zszolg6ltat6si drjat negyed6vente ut61ag, illetve e rendelet szerinti szerzoddsben

meghatdrozott idopontban - sz6mla ellendben - jogosult Koordin6l6 szerv beszedni.

A fizet6sre kdtelezett a Koordinilo szew iiltal megkiilddtt szdmla alapj6n meg6llapitott

hat6rid6ben kdteles ail. kiegyenliteni. K6sedelmes fizet6s eset6n a szolgiitat6 k6sedelmi

kamatot j o gosult felsz6mitani.

Ill(6) Az ingatlanhasznill6 szem6lydben 6s az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban
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bekdvetkezettviitozitst a kcizszolgilltat6nak 15 napon beli.il ir6sban be kell jelenteni. A v6ltoz6s

bejelentesdnek elmulasztlsa eset6n a bejelent6s megt<irt6nt6t k<jvet5 h6nap l. napjSig a

kozszolg|ltat6si dij at a kor6bbi ingatlanhaszn6l6 kote le s me gfizetni.

(7) A hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel66rt az ingatlantulajdonost terhelo

dijh6tral6k, k6sedelmi kamat, tov6bb6 a behajt6s egy6b kolts6gei ad6k m6dj6ra behajtand6

konarbzirsnak minosi.ilnek. K<iz<js tulajdonban 5116 ingatlan eset6ben az egy hintartdsban

6letvitelszenien 610 tulajdonosok, a kozcis haszn5latban 6116 ingatlan eset6ben az

6letvitelszenien dlo hasznill6k, illetve birtokosok feleloss6ge egyetemleges.

(8) A gytijt6ed6ny tirtartalm6t meghalad6 tiibblet telepiil6si szil6rd hullad6k elsziilittatits6ra a

kozszolgiitat6s igdnybevdtel6re k<itelezett ingatlantulajdonos a szolgiitat6 6ltal rendszeresitett

mrianyag zs6k felhaszniiilsixal is jogosult.

(9) Azingatlantulajdonos t6len - sztiks6g eset6n - azingatlan bejrirata el6tti kciztertilet 6s az

rittest k6z6tt legal6bb 1 m6ter sz6les iij6r6t k<iteles l6tesiteni, aA a h6t6l megtisztitani,

sikoss6g-mentesiteni, annak 6rdek6ben, hogy a gytijtoed6ny i.irit6se, illetve a mrianyag zs6k

elsz6llit6sa akad6lytalanul, balesetmentesen tort6nhessen.

IEI(10)

8.S

(1) A kozszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitatdsi szerzod6sben meghatarozottak

szerint gondoskodik a kdzszolg6ltat6s folyamatos ell6t6s6r6l.

UfQ) A hulladekgazdiikodasi kcizszolgiltatds k6r6be a teleptil6si hullad6k, zoldhullad6k 6s a

veszdlyes hullad6k tartozik.

(3) A kdzszolgiiltat6 a gytijtoed6ny kitirit6s6t a tole elv6rhato gondossiiggal kciteles vegezni.

Az okozott k6rt annak javit6s6val vagy rij edenyzet biztosit6s6val k<iteles megt6riteni.

Amennyiben a meghib6sodiis a kdzszolg6ltat6nak nem r6hat6 fel, a haszn5lhatatlan

gytij toe d6ny j avit6sa, p6tl6sa az ingatlantul aj dono s kote lezetts6 ge.

(4) A kdzszolgSltat6 munkav6llal6i a gyujtoed6nyt kiiirit6s ut6n kcitelesek az ifivetel hely6re

visszahelyezni 6s az iirit6s sor6n kihullott telepiil6si szil6rd hullad6kot osszetakaritani.

(5) A kozszolgiitat6 az alapszolgSltat6son feliili mennyisegi h6ztart6si hullad6kot nem

koteles elsz6llitani, ha az nem a kozszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett 6s biztositott mrianyag

zs6kban lett kihelyezve.

(6) A kozszolgiitat6 a kotelezS kozszolgilltat6s k<ireben megtagadhatja a telepiil6si szil6rd

hullad6k elsziilititsit, ha

a) nem az e rendeletben meghatirozott gyujtoed6nyben kertil kihelyezdsre,

b) ha a t6rol6eddnyben a telepiil6si szil6rd hullad6k kcir6be nem tartozo anyag keriilt

elhelyez6sre,
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c) a hullad6k nem a szabvinyos, zart t6rol6ed6nyben, illetve nem a kcizszolgilltat6t6l v6s6rolt
j elzett zsrikban kertil kihe I y ezdsr e,

d) a hulladek olyan m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatiisakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll,

e) ha a t6rol6eddny koriil szabiiytalanul, annak mozgat6st 6s iiritest akaditlyoz6 m6don
tcibblethullad6k kertilt kihelyezdsre,

f) amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre keriil - a t6rol6eddnyek matricrij6nak
hiiinya, illetve sdriildse eset6n.

Iq(7)
e.$

(l) Az dnkorm6nyzat a hintartilsokban keletkezo lom elsziillftris6r6l a k<izszolgiitat6val
kdtott ki.il6n meg6llapod6s alapj6n 6vente egy alkalommal gondoskodik, melyrol az 6rintetteket
a helyben szokiisos m6don tirjekoztatja.

(2) A gazd6lkod6 szervezetek az (l) bekezd6seben meghatirozott lomtalanit6si akci6t nem
jogosultak igdnybe venni.

(3) Az dnkorm6nyzat a hirztart6sokban keletkezo zoldhullad6k elsziilitirsiir6l 6vente kdt
alkalommal gondoskodik, melyrol az erintetteket a helyben szokdsos m6don titjekoztatja.

(4) Az tinkormiinyzat a hiztart6sokban keletkezo vesz6lyes hulladdk elsz6llitris6r6l 6vente
egy alkalommal gondoskodik, melyrol az erintetteket a helyben szok6sos m6don titjekoztatja.

4. Hullad6 kgyiij t6 ed6nyzettel kapcsolatos el6iriisok

l0.s

(1) A gytijt6s idej6re a kdztertiletre torteno kihelyez6s, a gyrijt6st kcivetoen a gyrijt6ed6ny
sajilt ingatlanra t<irt6no visszahelyezdse azingatlantulajdonos kritelezettsdge.

(2) Az ingatlantulajdonos kciteles a gytijtoeddny folyamatos tisztiintart6s6r6l, sztiks6g szerinti
fertotlenitdsdrol, elhas znii6dds eset6n p6tkis6r6l gondoskodni.

(3) A gyrijtoeddnyben tilos veszdlyes hullad6kot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. mar6
lrig, forr6 hamu, zsirad6k, gyrildkony vagy robban6 anyag, stb.) amely veszdlyezteti a
k6zszolg6ltat6 munkavtlllal6inak eg6szsdg6t, testi 6ps6g6t, vagy megrong6lhatja a
kozszolg6ltat6 szrillit6 j6rmuv6t. E rendelkez6s megsdrtoi az okozott kert is kdtelesek
megt6riteni.

@) Az ingatlantulajdonos a hullad6k gytijt6s6re az alapszolg6ltatSs keret6ben az alabbi
tirtartalmri, kdzszolgiitat6 iital rendszeresitett tipusri szabv6nyedenyzetet kotelesek ig6nybe
venni:

a) 70-80 literes eddnyzet,
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b) 110-120 literes edenyzet.

(5) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n dletvitelszertien tart6zkod6 szem6lyek szdma utdn az

al6bbiak szerint kdteles a hullad6kgyrijt6 ed6ny rirtartalmrit megv6lasztani:

a) 1-3 foshLztart6s 70-80 literes ed6ny,

b) 4 vagy 4 fon6l nagyobb l6tsz6mri hintartfls ll0-l20literes ed6ny.

t2l(6) 60 literes t6rol6ed6ny haszniiatitra jogosult a teleptil6si onkorm6nyzat 6ltal kiadott
igazolis alapjitn a lak6ingatlant egyedi.il 6s 6letvitelszenien haszn6lo term6szetes szem6ly.

t10l(7) A k<izszolgiiltat6 jogosult azonosit6 matric6t rendszeresiteni a szerzodott

t6rol6ed6nyek azonosit6siira. A matricrit a kozszolgilltat6 biztositja a szolgiltat6st ig6nybe

vevonek, amelyet az ingatlantulajdonos a hulladekgyrijtS eddnyre kdteles j61 l6that6 m6don

felragasztani.

5. A kiizszolgiltatfs dija, a dijfizet6s szabdlyai

11.$

(1) tl1lA hullad6kgazdrllkodSsi kozszolg6ltat6si dij mdrt6kdt aHt. 47. $-a 6s 91. $-a
szerint a Magyar Energia Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel a miniszter 6llapitja meg.

UAQ) Az idolegesen haszn6lt ingatlan tulajdonosa a k<izszolg6ltat6 fel6 tett bejelent6se

alapjin az ingatlan haszniiati:al ar6nyos, de legal6bb az iilando lak6ingatlan tulajdonosara

meghatirozott 6ves dij 50%-at el6rokozszolg6ltatSsi dij megfizet6s6re kdteles.

(3) Mentesiil az ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6si dij megfrzet6se al6l:

a) mindaddig, amig ingatlan6n semmilyen emberi tartozkodis c6lj6ra alkalmas fel6pitmdny

nincs elhelyez /e,

b) ha a kozszolgiitat6 nem tesz eleget e rendeletben meghat6rozottak szerinti kdzszolg6ltat6si

kotelezettsdg6nek.

t_1_11(4) Szi.ineteltethet6 a szolgiitatits ig6nybev6tele - a kdzszolg6ltatrls ig6nybevdtel6re

egdsz

6vben kdtelezett ingatlanhaszniio szitmira- a bejelent6stol szilmitott legfeljebb 1 6v

idotartamra, ha a t6rol6edenyt egyediil hasm6l6, ir6sbeli kdzszolg6ltat6si szerzoddssel

rendelkezo ingatlanhaszniio ket napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem haszn6lja, 6s

az iiresed6s v6rhat6 idotartam6t legk6s6bb a sziinetel6s megkezd6s6t megelozo 8

munkanappal bez6r6lag - a kcizszolg6ltat6 reszdre irdsban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l

vagy e-mail form6j6ban - bejelenti a kdzszolg6ltat6nak.

Azingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a sztinetelesre vonatkozo igenybejelent6s - 8 nappal

a sztinetelds lej6rta elott - ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, levdl vagy e-mail form6j6ban - -

megism6telhet6.

I_141(5) A bejelentds megt6tel6re csak a k6zszolg6ltat6val szerzodeses viszonyban 6116,
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vagy a meghatalmazottja jogosult. A bejelentdsben foglaltak val6dissrig6t a kozszolg6ltato
jogosult ellenorizni. A sztineteltet6s jogszenitlen igdnybevdtele eset6n akozszolgdltat6 jogosult

a sziineteltet6st visszavonni.

I_1il(6) Ha az ingatlan a sziineteltetdsi idotartam lej6rta elott rijb6l lakottri v6lik, annak

t6ny6t a kozszolg6ltat6val szerzodott f6l, vagy meghatalmazottja k<iteles legal6bb 3 nappal

kor6bban a kozszolg6ltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal faxon, lev6l vagy e-mail form6j6ba

bejelenteni."

6. A helyi hullad6kkezel6si kiizszolgfltatds al6 nem tartoz6 hullad6kkal kapcsolatos
tev6kenys6g ellitfsfnak rendj6re vonatkoz6 el6irdsok

12.$

(1) A hullad6kgazd6lkod6s kcilts6geit az eredeti hulladdktermelo, illetve a hullad6k adott
vagy kor6bbi birtokosa frzetr meg. Ennek teljesitdsdre jogszab6ly (r6szben vagy eg6szben) a
hullad6kot eredmdnyezo termek gydrtojifi, forgalmaz6j6t is k<itelezheti. Ezen hulladdkfajt6k
eset6ben az ingatlantulajdonosnak a hullad6k6l sz6l6 tdrv6nyben megjelcilt, a hullad6k
termelojdre 6s birtokos6ra vonatkozo szabiiyok szerint kell elj6rnia.

(2) Akinek tevdkenysdge sor6n hullad6k kdpzodik, a hulladdk kezel6s6r6l a
hulladekbirtokosra vonatkoz6 eloiriisoknak megfelel6en gondoskodik.

[16l(3) A hulladdktermel6 az ingatlanon k6pzodott hullad6k gytijt6sdt az ingatlan teri.iletdn
hullad6kgazd6lkod6si enged6ly n6lkiil legfeljebb I dvig v6gezheti.

(4) Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kdtelezettseget a hullad6k termeloje,
birtokosa

a) a jogszab6lyokban meghatitrozott felt6teleknek megfelelo 6rtalmatlanit6 vagy hasznosit6
elj6riis, berendezds, l6tesitmdny alkalmazdsiwal saj6t maga teljesiti, vagy

b) az erre feljogositott 6s enged6llyel rendelkezo hulladdkkezelonek trirtdno 6tad6ssal, a

kezel6s koltsdgeinek megfizetdsevel teljesiti.

(5) Az (1) bekezddsben megjelcilt hulladdkot az cinkorm/rlryzat 6ltal kijekilt, tovribbii egy6b,
ktimyezetv6delmi hat6s6gi enged6llyel rendelkezo 6rtalmatlanit6 helyre vagy hasznosit6 helyre
a hulladdk termeloje, birtokosa, ktilon enged6ly n6lkiil maga is elsz6llithatja.

[17](6) Hullad6kot csak hulladdkgazd6lkodrisi engeddly birtok6ban lehet sziilitari, kivdve ha
a) a termeszetes szem6ly ingatlanhasznilo az elki.ilcinitetten gytijtdtt hililarttLsi hullad6kot

hullad6kgytijto pontra, hullad6kgyrijto udvarba, 6tvdteli helyre vagy hulladekkezelo
l6te sitm6nyb e sziilitj a. valam i nt

b) a gyart6, a forgalmazo az ittveteh kotelezettsdggel 6rintett hulladdkot hulladdkkezelo
l6tesitmdnybe sz6llitj a,

c) a gazdiikod6 szervezet nem tizletszenien, alkalmilag, az elktilonitetten gyujtdtt hulladdk6t
sajrit j6rmtiv6vel, m6sik telephely6n levo i.izemi gyrijtohelyre vagy 6tvdteli helyre,
hulladdkgyrijto pontra, hulladdkgyrijto udvarba, valamint hulladdkkezelohoz szdllitja.
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(7) A feljogositott hullad6kkezelo ig6nybev6tele mellett tort6no sz6llit6s esetdn a gazdilkod5
szervezet, saj6t sz6llit6s eset6n pedig a hullad6k termeloje, birtokosa, illetoleg az

ingatlantulajdonos az ifivett, illetve 6tadott hullad6k mennyis6g6t 6s 6sszet6tel6t - a ktilon
jogszab6lyokban meghatitrozott m6don 6s tartalommal - koteles fajtank6nt nyilvrintartani 6s

err6l a hat6s6goknak bejelent6st tenni.

(8) A (6) bekezd6sben eloirt kotelezettseg - a kiilon jogszab6lyokban meghatirozottak szerint

- mind a kijelolt 6rtalmatlanit6 hely iizemeltetoj6t, mind pedig az egyeb 6rtalmatlanit6 hely

tulaj dono s6t (i.izeme ltetdj 6t, haszn6l6j 6t) i s terhe li.

(9) Ha a hullad6k termeloje, birtokosa a hullad6kot saj6t maga a kijeldlt 6rtalmatlanit6 helyre

szilllitja, a hullad6k ittadisirval egyidejrileg, szitmla ellen6ben 6rtalmatlanit6si dijat kdteles

fizetni a lerak6hely iizemeltetoje reszere.

14.$

(1) t_l_&l

(2) Az ingatlantulajdonos es a gazditlkodo szervezet 24 orin beli.il kdteles gondoskodni a

biol6giailag leboml6, er6teljes btizos szagot itraszt6 hullad6k keletkez6se, illetve a gyujtoeddny

telitod6 se e setdn az elsziilittatiisr6 l.

1s.$

(1) A kozszolgl,ltat6s al6 nem tartoz6 hullad6k elsz6llit5sa eset6n a hullad6k termeloje,

birtokosa, illetoleg az itltala sz6llit6sra ig6nybe vett gazdtikod6 szervezet k<iteles a k<iztertilet

tiszt6ntartds 6ra vo natk o zo j o gszab 6ly o k s ze ri nt e lj 6rni.

(2)E fejezetben szab6lyozott egydb teleptil6si szilirdhulladek elsz6llit6sa eset6ben a sz6llit6s

idopontj6ra, gyrijtoed6ny kozteriiletre tort6n6 elhelyezds6re 6s kihelyez6sdre, a gyujtoedenyben

elhelyezheto anyagokra e rendelet rendelkez6seit 6rtelemszertien kell alkalmazni.

16.$

(1) E rendelet a kihirdetes6t k<jveto napon l6p hat6lyba.

(2) Hatfulyifi veszti Kistotfalu kozs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testillet6nek a

t<jbbsz6r m6dositott a telepi.il6si szillrd hullad6kkal kapcsolatos helyi kdzszolgiitat6sr6l 6s

annak kotelez6 ig6nybev6tel6rol sz6l6 612003.(III.31.) onkormfinyzati rendelete.

Kist6tfalu, 2013. 6prilis 30.

Taranyi Ad6m
polg6rmester

Sp6nn6 Csalos Be6ta

jegyzo

9ll0

Kihirdetve a helyben szok6sos m6don (hirdetot6bl6n): 2013. m6jus 2.
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Sp6nne Csalos Be6ta

jegyzo

[!] M6dositotta a 9/2016.(XL 30.) 6r. l.$. Hat6lyos: 2016.XII.1-tol.

[2[ M6dositotta a 912016.(XL 30.) iir. 2.$. Hat6lyos: 2016.XII.1-tol.

[3.] M6dositotta a 912016.(XL30.) 6r. 7.$ a) pontja. Hatillyos: 2016.XII.1-t61.

f5] M6dositotta Kist6tfalu Krizsdg Onkorm6nyzata Kepvisel6-testtilet6nek ll2}l5.(1.27.)
rendelet 1.$-a. Hatrllyos: 2015. janurlr 28-t61.

EI Hat6lyon kivtil helyezte Kist6tfalu Kdzsdg Onkorm6nyzata Kepvisel6-testtiletdnek
I I 20 1 5 .(1.27. ) rendelet 3 . $ -a. Hatrilytalan : 20 | 5 . j anu6r 2 8-t61.

p] M6dositotta a 912016.(XL 30.) 6r. 3.9. Hat6lyos: 2016. XII.I-tol.
f&]Hatrilyon kiviil helyezte312016.(rr.30.) or. 1.9. Hatdlytatan20t6.IV.l-t61.

{!} M6dosftotta a 912016.(XL30.) cir. 4.S. (1) Hat6lyos: 2016.XII.1-tot.

| 1 0l Beiktatta a 9 1201 6.(XI. 3 0.) dr. 4. g (2). Hatdlyos : 20 1 6.XII. I -tol.

Ill M6dositotta a9/2016.(xI.30.) cir. 8.$.a) ponda. Hat6lyos: 20l6.xILl-tol.
[12l M6dositotta a912016.(xI.30.) dr. 8.$.b) pontja. Hat6lyos: 2016.xII.1-tdl.
[13.| Beiktatta Kist6tfalu Kdzsdg Onkorm6nyzata Kepviselo-testi.iletdnek ll20l5.(I.27.)

rendelet 2.$-a. Hat6lyos: 20l5.janu6r 28-t61.

fl4l Beiktatta Kist6tfalu Kdzsdg 0nkorm6nyzata Kepviseloresti.ilet6nek ll20l5.(1.27.)
rendelet 2. $-a. Hatiilyos : 201 5 .j anu6r 28-t61.

ll5l Beiktatta Kist6tfalu Kdzs6g Onkorm6nyzata Klpviselo-testiilet6nek ll2}l5.(I.27.)
rendelet 2. $ -a. Hat6lyos : 201 5.j anu6r 28-t61.

[16l M6dositotta a912016.(xI.30.) cir. 6.$ (1) bek. Hatrilyos: 2016.XII.1-t61.

[17l M6dositotta a912016.(xI.30.) cir. 6.$ (2) bek. Hat6lyos: 2016.XII.1-t61.

[l8l Hat6lyon kivi.il helyezte a912016.(XI.30.) cir. 8.S c) pontja. Hat6lytalan: 2016.XII.1-tol.
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