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Kovicssz6nija K<izs6gi 6nkorm6nyzat K6pviseki-testiilet6nek

ArELEpuLEsr#''lilJl1'.Ll'JE[i".ii'ioo=*.KEzELEsl
KOzSzoLGALTATAsRoL

Kov6csszendja K6zs6g Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testUlete a helyi
onkorm6nyzatokrol szolo 1990. 6vi LXV. tv. 8. S (1), (Z), a 16. S (1), a
hulladekgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLlll. tv. 23. S, 25. S (1) - (3) fethatalmaz6sa
alapjdn, valamint az 1995.6vi XLll. tv. eloir6sainak figyelembev6tel6vel az alabbi
rendeletet alkotja:

A rendelet c6lja

1. S A rendelet c6lja, ' hogy a terepur6stisztasdg, a koztisztas6g, a
kornyezetvddelem 6s a k6zeg6szs6gUgy kdvetelm6nyeinek megfeleloen
szabllyozza

a) a telepUl6si szildrd hullad6k osszegyrijt6s6re, elszAllitds6ra 6s drtalmaflanitiisara
szervezett k6telez6 helyi kdzszolg6ltat6s ig6nybev6te16nek 6s biztons6gos,
ellenorizheto teljesit6senek rendj6t, valamint

b) a kotele zo kdzszdgd ltat6ssa | dsszefu g go jogokat 6s kOteless6geket.

Atl'ald,nos tendelkez6sek

2. S (1) Kovdcssz6n6ja Kozs6g Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testUlete (a
tov6bbiakban: Kepvisel6-testUlet) a telepUl6si szildrd hullad6k rendszeres
osszegyfijt6ser6l; elsz6llit6s6rol 6s 6rtalmatlanit6sdrol kotelez6 helyi kozszolg6ltatds
Otj6n gondoskodik.

(2) A kotelez6 helyi kozszolgdltat6s Kovdcsszbnilja kdzs6g eg6sz kozigazgat6si
terUlet6re kiterjed.

(3) A Kov6csszendja kdzs6g kdzigazgat6si terUlet6n l6vo valamennyi ingalan
tulajdonosa, tulajdonosi kozossege, hasznaloja, kezeldje (a tovdbbiakb'an e-gyutt:
Tulajdonos) az ingatlanon keletkez6, illetve felgyUlemlo telepUlesi szil6rd hulladek
osszegyUjt6s6rol, elsz6llitdsdrol 6s 6rtalmatlihitaserot ai e rendelet szerint
szervezett kdtelezo. kozszolgdltatds igenybevetele 0tjdn koteles gondoskodni.

(4) A rendelet el6ir6sai nem vonatkoznak a veszeiyes hullad6kokra 6s a folyekony
hulladekra.
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(5) A kotelezo kozszolgdltatast a tulajdonosnak nem kell azokon
ingatlanokon ig6nybe venni, amelyeken telepul6si szildrd hullad6k nem
nem gyUlemlik fel.

3. S (1) A kdzszolgdltato az e rendeletben meghat6rozott telepUl6si szil6rd
hulladekkal kapcsolatos kotelez6 helyi kdzszolg6ltatdi teljesit6s6r"-jogot szerzett
szolgAltat6 (tovdbbiakban: Kozszolg6ltat6). -

(2) A k6telezo helyi k6zszolgdltatds kdrebe tartozo tevekenys6get kiz6rolag a
Kozszolg6ltat6 vegezhet.

a beepitetlen
keletkezik, 6s



g) a szUks6ges adatok 6s inform6ciok rendelkez6sre bocsAtAs6val a
K6zszolg6ltat6 tev6kenys6g6nek segit6se,

h) a kdtelezd kdzszolg6ltat6ssal 6s a Kdzszolg6ltatoval kapcsolatos tapasztalatok
6venk6nti 6rt6kel6se.

A Tulajdonos kciteless6gei

5. S (1) A Tulajdonos alapveto kdteless6ge, hogy a hullad6k keletkez6s6t a leheto
legalacsonyabb szinten tartsa.

(2) A Tulajdonos az ingatlanon telepUl6si szil6rd hulladdkot nem halmozhat fel, 6s
az ingatlanon keletkezett hullad6kot kdzterUletre nem helyezheti ki.

(3) A Tulajdonos a telepUl6si szil6rd hullad6kot az elsz6llit6sra valo 6tv6telig
gy0jteni, illetve t6rolni, tov6bb6 a Kozszolg6ltat6nak 6tadni kdteles.

(4) A Tulajdonos a k6telezo kdzszolgAltat6s k6rebe tartoz6 telepUl6si szildrd
hullad6kot elszAllitAsra kiz6r6lag a Kdzszolg6ltat6nak adhatja 6t, 6s kiz6rolag a
Kdzszolg6ltat6 6ltal ny0jtott szolg6ltat6st veheti ig6nybe.

(5) A Tulajdonosnak a telepUl6si szil6rd hullad6kot a Kozszolg6ltat6nak elsz6llitas
celj6boltortdno 5tad6s6ig 0gy kell gy0jtenie, t6rolnia, illetve kezelnie, hogy az m6sok
testi 6ps6g6t, j6 kdz6rzet6t ne vesz6lyeztesse, a telepUl6s k6rnyezet6t ne
szennyezze, a telep0l6s ndv6ny- 6s 6llatvil6g6t ne k6rositsa, a kdzrendet 6s a

kdzbiztons6got ne zavarja,
(6) A k6telez6 kozszolg6ltatAsba 0jonnan bekapcsolodo Tulajdonos a

Kdzszolg6ltat6nak kdteles bejelenteni, hogy a kozszolgdrltat6s ig6nybevete16re
kdtelezett6 v6lt. Tulajdonosvrilt6s eset6n a bejelentesi kotelezettsdg az 0j

Tulajdonost terheli.
(7) A Tulajdonos a kdzszolg6ltatdrs6d hullad6kkezel6si kozszolg6ltatdsi dijat

kdteles fizetni.

A kiizszolg dltatdsi szen6d6s

7. S (1) A Kepviselo-testUlet a telepUl6si hullad6kokkal kapcsolatos kdtelezo helyi

kOzszolg6ltat6s teljesit6s6vel osszefUgg6 felt6telek 16szletes meghatdroz6sa
6rdek6ben a Kdzszolg6ltat6val k6zszolg6ltat6si szerzod6st kot.

(2) Erv6nyes k6zszolg6ltatdsi szerzod6s n6lkUl a kdtelezo kdzszolg6ltat6s kdrebe
tartoz6 tev6kenys6g nem v6gezheto.

(3) A kdzszolg6ltat6si szerzod6s az al6ir6s napj6n j6n l6tre, 6s a (4)

bekezd6sben foglaltak, valamint a felmond6s e rendeletben meghat6rozott eseteit

kiv6ve - az alAirAs napj6tol szdmitott 10. 6v utols6 napj6n j6r le.
(4) A Kdzszolg6ltat6 5. S bb) pontj6ban meghat6rozott csatlakozdssal tort6no

kiv6laszt6sa eset6n a kozszolgAltat6si szerzod6s hat6ly6t a m0kodo kdzszolg6ltatds
hat6ridejevel egyezon kell meg6llapitani.

(5) Ha a kozszolgdltatAsi szerzod6s iddbeli hat6ly6nak lej6rt6t kdvetoen - az

6jabb pitJyilzat eredm6nytelens6ge miatt - 0jabb kozszolgdltat6 kijel6l6s6re 6s tltjabb

fbzsz6tgaftat6si szerz6d6s kdt6s6re nincs lehetos6g, a K6pviselo-testUlet a lej6rt

kozszolg6ltat6si szerz6d6s id6beli hat6ly6t legfeljebb 6 honappal

meghosszabbithatja.
(6) A kozszolg6ltat6si szerz6d6snek tartalmaznia kell:

a) a telepul6si szil6rd hullad6k elsz6llit6s6nak gyakoris6g6t,

U a telepuldsi szil6rd hullad6k gyUjt6s6nek modj6t, ezen belUl a hasznosithat6

hullad6kok k6r6t 6s gyfijt6s6nek m6dj6t,



E fte I mez6 re n del kez6sek

4. S (1) Egy6b szil6rd hullad6k: kozint6zm6nyekben, valamint az ingatlanokon
folytatott ipari, kereskedelmi, szolg6ltato 6s egyeb gazdasdrgi tev6kenys6g v6gz6se
sor6n rendszeresen keletkezo szil6rrd hulladek, illet6leg a kdzterUleteken keletkezo
vagy felhalmozodo szil6rd hullad6k, az tijra haszn6latra kerU16 hullad6k kivetel6vel.

(2) Kdtelezo kozszolg6ltat6s: a telepUlesi szil6rd hullad6k rendszeres gyrijt6sere,
elsz6 ll it6s6 ra 6s 6 rta lmatla n it6s6 ra i16 nyu 16 kdzszolg 5 ltat6s.

(3) K6zszolg6ltat6: a Kov6cssz6nrija k6zs6g k6zigazgat6si terUlet6n a rendelet 3.
$-a 6rtelm6ben a kozszolg6ltat6s teljesitesere kiz6r6lagos jogosultsaggal rendelkezo
t6rsas vagy egyeni v6llalkoz6s,

(4) Lomtalanit6s al6 tartoz6 hulladek: a h6ztart6sokban alkalmilag keletkez6
nagyobb m6retfi darabos hullad6k, amely szabv6nyos gyrijt6tart6lyban nem
gytijthet6 6s rendszeres gytijtoj6rattal nem szdllithato (nagyobb h6ztart6rsi eszkoz,
berendez6si t6rgy, b0tor stb.).

(5) TelepUl6si szi16rd hulladek:
a) h6ztart6si hullad6k: az emberek mindennapi 6lete sor6n, a lak6sokban, a

pihen6s, UdUl6s c6lj6ra haszn6lt helyisegekben es a lakoh6zak kozds haszn6lat0
helyis6geiben 6s terUletein, valamint az int6zm6nyekben keletkezo, vesz6lyesnek
nem min6sU16 hullad6k,
b) kozterUleti hullad6k: kozforgalmt 6s zdldterUleten keletkezo hullad6k,
c) h6ztartiisi hulladekhoz hasonl6 jellegri 6s osszetetelU hullad6k: gazdas6gi

v6llalkoz6soknSl keletkezo vesz6lyesnek nem minosUlo szil6rd hullad6k, amely a
h6ztart6si hulladekkal egyUtt kezelheto.

(6) Vesz6lyes hullad6k: az olyan hullad6k, amely a 2000. evi XLlll. tv. 2. sz6m0
mell6kleteben felsorolt tulajdons6gok kozUl eggyel vagy tobbel rendelkezik, illetve
ilyen anyagokat vagy osszetevdket tartalmaz, eredete, osszet6tele, koncentr6cioja
miatt az eg6szs6gre, a kdrnyezetre kock6zatot jelent.

A K6pvi sel6-testiilet szi l6rd h ulladdkkal ka pc solatos feladatai

5. S A K6pviselo-testUlet feladata:
a)a kotelezo helyi kdzszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 telepUl6si szildrd hullad6k

rendszeres Osszegytijt6senek es 6rtalmatlanitdrsdnak, valamint a k6telezo
kozszolg6ltat6s rendj6nek rendeletben tdrt6no meghat6rozSsa 6s a
rendeletben fog laltak betart6sd nak ellen6rzdse,

b)a Kdzszolg6ltato
ba) pAlyinat kiir6sa,6s annak elbir6ldsa r6v6n, illetve
bb)m6s 6nkorm6nyzat 6ltal mtikddtetett kozszolg6ltat6shoz va16 csatlakoz6ssal

tort6no kiv6laszt6sa,
c)a k6telezo k6zszolg6ltat6s r6szletes felt6teleit tartalmaz6 kdzszolg6ltat6si

szerzod6s megkot6se,
d)a telepUl6si szil6rd hulladekkal kapcsolatos kdtelez6 kozszolg6ltat6s dij6nak, az

esetleges kedvezm6nyeknek, illetve a szolg6ltat6s ingyenesseg6nek
meg6llapit6sa,

e) a kotelezo kozszolg6ltat6s teljesit6s6vel 6sszefUgg6 6nkorm6nyzati hatosdgi
jogok gyakorl6sa, illetve az ezzel kapcsolatos felt6telek megteremtdse,
0 a telepUl6si szil6rd hullad6k hasznosit6s6nak, 0jrahaszn6latSnak 6s az

6rtalmatlanitand6 hullad6k mennyis6g6nek csOkkent6se 6rdek6ben a szelektiv
hullad6kgyUjt6s elterjeszt6s6nek t6mogat6sa,



c) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek igazolAsdra 6s ellendrz6s6re szolg6lo
m6dszereket,
e a kdzszolg6ltat6s finanszirozAs6nak felt6teleit 6s modjait,
0 a kdzszolg6ltatdsidij meg6llapit6s6ra vonatkoz6 eljrir6st 6s modszert,
g) a Kdzszolg6ltat6nak a Tulajdonosok i16ny6ba fenn6llo t6jekoztatdsi

k6te lezetts6g6t 6s e kote lezettseg teljes ites6 nek m6dj 6t,
h) a k6zszolg6ltat6si szerzod6s m6dosit6rs6nak, illetve felmondds6nak okait es

elj6r6si szab6lyait,

A kiSzszolgdltatdsi szen6d6s m6dositdsa

8. $ (1) A Kdpviselo-testUlet 6s a K6zszolg6ltat6 egybehangz6 akarattal akkor
m6dosithatja a kozszolg6ltatAsi szerzod6s jogszab6lyban meg nem hatArozott
tartalmi elemeit, ha az a K6zszolg6ltato kivAlaszt6sdra lefolytatott p6lydzati
felt6telekhez k6pest 6rdemi elt6r6st nem eredm6nyez.

(2) Ha a kdzszolg6ltat6si szerzod6s megkot6set k0vet6en hat6lyba lepo jogszabdly
a kozszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit 0gy v6ltoztatja ffieg, hogy az
valamennyi szerz6d6 f6l l6nyeges 6s jogos 6rdekeit s6rti, a szerzod6 felek
egybeha ngz6 aka rattal a szerzod6st m6dosithatj6k.

A kdzszolgdltatflsi szen6d6s megszfin4se

9. S (1) A kdzszolgdltat6si szerz6d6s megszfin6sdnek esetei:
a)a kilzszolgd ltatd s i sze rzod6sbe n meg hat6 rozott id ota rtam lej 6 rt6va l,
b)a Kdzszol g 6 ltato jog utod n6l k U I i meg szU n6s6ve l,
c/el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6dott meg,
d)felmond6ssal.
(2) A K6pviselo-testUlet a kozszolg6ltat6si szerzod6st felmond hatja, ha

a)a Kdzszolg6ltat6 a k6zszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a tev6kenys6gre vonatkozo
jogszab6lyokat, vagy hatos6gi eloir6sokat s(rlyosan megsertette, 6s a
jogs6rt6s t6ny6t bir6sdg vagy hat6s6g jogerosen meg6ilapitotta,

b)a Kdzszol g 6 ltat6 a kdzszol g d ltat6 si sze rz6d6sbe n meg 6 | | a p itott kdte lezetts6get
neki felr6hat6an s0lyosan megs6rtette.

..(3) A Kdzszolgdltat6 a kozszolg6ltatdsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha az
Onkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6sben meghat6rozott kdteiezetts6g6t a
Kdzszolg6ltato felszolitSsa ellen6re s0lyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolg6ltaionak
k6rt okoz, vagy akad illyozza a k6zszolg6ltat6s teljesit6s6t.

(4) A Kdzszolg6ltat6si szerz6d6s felmonddrsi ideje legal6bb hat honap.

A kiStelez6 kiSzszolgflltatfls i g6nybevfitele

10. S (1) A Tulajdonos kdteles a Kdzszolg6ltato dltal ny0jtott kdzszolgdltat6st
ig6nybe venni.
(2) A Kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek, illetoleg teljesit6s6nek 16nyeges

felt6teleirol, valamint a felt6telekben bekovetkezett v6ltoz6sokr6l - a v6ltoz6s
bekovetkez6se elott - a K0zszolg6ltato a Tulajdonost ir6sban, illetve felhiv6s
kozz6t6tele 0tj6n kdteles 6rtesiteni. Ha a kozszolg6ltat6s felt6teleiben el6re nem
l6thato okb6l kdvetkezik be v6ltoz6s, a Kozszolg6ltato 6rtesit6si kdtelezettseg6nek
mds alkalmas m6don is eleget tehet.



(3) A Tulajdonos k6teles a K6zszolg6ltatonak bejelenteni, hogy az ingatlanon
kdtelez6 kdzszolg6ltat6s alA tartozo telepUlesi szil6rd hullad6k keletkezik. A
bejelentesnek tartalmaznia kell a keletkez6 telepUldsi hullad6k fajt6j6t, szok6sos,
illetve v6rhato mennyis6g6t.

(a) Ha a Tulajdonos 6ltal bejelentett hultad6k egy6b szildrd hullad6knak minosUl, a
k6telez6 kozszolg6ltat6s teljesiteserol - a hullad6k mennyis6g6nek megfeleloen - a
Tulajdonos 6s a Kdzszolg6ltato ir6sban szerz6d6st k6t. Az egy6b szil6rd hullad6kkal
kapcsolatos kdzszolg6ltatds felteteleiben bekdvetkezett v6ltoz6s eset6n a
Kozszolg6ltato a Tulajdonossal kotdtt szerzod6s modosit6s6t kezdem6nyezheti.

A kiizszolgdltatds kiStelez6 i g6nybev6tel6nek szdinefel6se

11. S (1) Nem terheli dijfizet6si kdtelezetts6g az Uresen 6116 ingatlanok
Tulajdonosait. A megUresed6st 15 napon belUl be kelljelenteni a szolg6ltat6nak. Ez
esetben az 6rintett a megUresed6st koveto ho els6 napj6tol mentesOl a fizetesi
kotelezetts6g alol. Aa. ingatlan 0jb6li haszndrlatba v6tel6t a Tulajdonos, illetve
haszndlo 15 napon belUl kdteles bejelenteni a K6zszolgriltat6nak. A dijfizet6si
kdtelezettsbg az igenybev6tel megkezdesenek napj6t kovet6 ho elsej6t6l 6llfenn.

(2) Kov6cssz6n6ja kdzs6g k6zigazgat6si terUleten levo kdzterUleteken a k6telezo
kozszolg6ltat6s ig6nybevetele nem szUneteltetheto.

A d ats zo I g 6 I ta td s i 6s ny i lv 6 nta rt6 s i k 6te I ezetts6 g

12. S (1) Az ingatlantulajdonos 6s a gazd6lkodo szervezet kdteles eleget tenni a
hulladekkal kapcsolatos nyilv6rntart6si 6s adatszolg6ltat6si kotelezetts6g6nek a 2000.

eviXLlt. tv.59. S (1) bekezdes e) alpontja szerinti korm6nyrendelet szabdlyai szerint.
(Z) Az a gazd6lkod6 szervezet, amely telepUl6si szildrd hulladekdnak kezeles6rol

k6zszolg6ltit6son kivUl gondoskodik, kdteles errol a t6nyrol a Kozszolg6ltato
egyidejfi t6j6koztat6sa mellett Kov5css zeni\a Onkorm6nyzat jegyz6j6hez cimzetten -

irasUan nyilatkozni es egyidej0leg igazolnia kell, hogy a mentesUl6s alapj6ul szolg6lo

felteteleknek megfelel.
(3) A (2) bekezdes szerinti bejelentesi kotelezettsegnek a gazd6lkodo szervezet a

jelen rendelet hat6lybal6p6s6t koveto 30 napon belUl, illet6leg a rendelet

hat6lybal6pes6t kovetoen 6ltala igenybe venni kiv6nt hulladekkezelovel tdrt6no

szerzod6skotest megelozoen k6teles eleget tenni.

A kiszszolgflltatflsi dii meghatdrozdsa

13. S (1) Telepul6si hulladdkkezel6si k6zszolg6ltat6si dij fizet6s6re kotelezett a
Tulajdonos, illetve a kozszolg6ltatdrst ig6nybe vevo szem6ly.

(2) Az ingatlan Tulajdonos6nak v6rltoz6sa eset6n a kozszolg6ltat6s dijat a

tulajdonosv6ltoz6s Kdzszolg6ltat6nak tortent bejelent6se honapj6nak utolso napj6ig
a kor6bbi, azt kdvet6en pedig az 0j tulajdonos kdteles megfizetni.

(3) A kdzszolgdrltat6s dijat a Kepviselo-testUlet egy6ves dijfizetesi id6szakra
6llapitja meg.



(4) A K6zszolg6ltat6 minden 6v november 15-ig a kdvetkez6 6vre vonatkozoan
kezdem6nyezheti a kOzszolg6ltat6si d'U felUlvizsgdlatdt, amelyhez r6szletes
kOlts6gelemzdst 6s dljkalkul6ci6t k6szit,

(Sl n kozszolg6ltatdsi d'rjat 0gy kell meghatdrozni, hogy az indokolt k6ltsegek es
rdforditdsok megt6rUl6senek 6s a tartos mrikddesh-ez sziiks6ges nyeres6g
fedezet6nek biztositdsdra alkalmas legyen 6s oszt6n6zzdn a kozszolg6ltatdi
biztons6gos 6s legkisebb k6lts6gri elldtds6ra, a Kozszolg6ltat6 kapacilds6nak
hatekony kihasznAl6sdra, valamint a hullad6kkeletkez6s csokkent6sere 6s a
hat6kony hullad6kgazddlkoddsra.

(6) A hulladekkezel6si k6zszolgdltat6si dij fedezetet ny0jt a tetepUlesi szildrd
hullad6k ingatlantulajdonosokt6l tdrt6no negyujtes6re, hulladelikeze16 telepre t6rten6
elsz6llitds6ra 6s a hulladdk telepi kezel6sZre. Magdban foglalja a kozszolgdltatds
folyamatos fenntartdsdnak k6lts6geit, a t<ozsz-olgdltat6 tirtOs mtjk6d6s6hez
szUks6ges nyeres6g fedezet6t, valamint az 6vente egyszeri lomtalanitds k6lts6g6t.

Az egys6gnyi dijtAfer 6s a fizetend6 dij megilrtapitfusa

.1a:.9 . 
(1) Az egys6gnyi dijt6tel a Kdzszolgdltato Altal biztositott gy(jt6ed6nyben azelszallit6sra dtvett.hulladdk I egyszeri uritdsi dija. A legkisebb gyfijt6ed6ny-egys6g

110.liter. A.telepul6si hullad6kkeiel6s.i t<o.zszottlitaie, l"g.rgasabb egys6gnyi d.rj6ta jelen rendelet 1. szam1 meil$ktete dllapitja m6g.
(2.) A kdzszolgdl!?t?t ig6nybev6telene.f 

"u"J 
dijdt a gyrijtoedenyek sz6m6nak,azok egyszeri urit6si oijenar 6s az 6vi urit6sek sz6m6nak szorzatakent kellmegdllapitani.

(3) A telepUl6si hullad6kkezel6si kdzszolg6ltatdsi dij havonta fizetend6 osszeg6t aK6zszolgdltat6 dilapftja meg.

A kiizszolgflltatisi dij megfizefise

15' S (1) A Kdzs.zolg6ltat6 a..jelen re.ndelet 11. S (3) bekezd6seben meghat6rozottdijrol Kovdcssz6n6ja Kozs6g Cjnkormdnyzatareldnavonta utolag szdml6t bocs6t ki.A Kdpvisel6-testUlet a dfjat-egy osszegben, a szamla k6zhezv6telet6l sz6mitott g
napon belUl a K6zszolg6ltat6 sz6ml6jdrJdtutalja.

(2) Az ingatlantulajdonos 6ltal fizetend6 kdzszolgdltatasi d'rjr6l az Onkorm Anyzatnegyed6vente szdmldt bocs6t ki, melyet - a tefiesitltt ko.volgdltatds alapjdn, - aTulajdonos utolag koteles kiegyenliteni.

JI' S.tl).A Tulajdolog!Jerhgio oiinatral6k adok m6djdra behajthato koztartozds.(2) A dijh6tral6k keletkezdset k-6v-et6 30 napon oetut a Kozszolg6ltato felhivja azingatlantulajdonos.. fig.yelm6t a dijfizet6si foteteietts6g6nek el"mulasztas6ra 6sfelszolitja annak teljesit6s6re.
(3) A felszolit6s,eredm6nytelens6ge eset6n a dijh5tral6k keletkez6set koveto g0.

napot kdvetoen a Kozszolgdltato - a ielsz6litds megtortent6nek it"=orJra mellett - a
d ijhdtra 16 kot Kovdcssz6 ndfa K6zs6g o n ko rm 6 nyzatio i i 96 nye lhetil(4) A szabdlyosan beny0jtott ig6nyl6s alapj6n azt Oiroimanyiat jegyz6je a kut6njogszab6lyban meghatdrozottak izerint nalaoenatanut int6zredif a'oiinatrat6k 6s afelmer[ilt kdlts6.g_ek behajt6sa 6rdek6ben..A behajtott dljh6tral6kot az Onkormdnyzat
nyolc napon belUl dtutalja a Kozszolg6ltat6nak.



A gyiiitdtartdlyok hasznfllatdval, kezel6s6vel 6s elhelyez6sflvel kapcsolatos
jogok 6s kcifelessdgek

17.S (1)A Tulajdonos a telepUl6si szildrd hulladek gy0jtese 6s elszdllit6sra vato
6taddsa celj6ra olyan szabvdnyos gyUjt6tartdlyt kdteles haszn6lni, amely a
Kozszolgdltato 6ltal rendszeresitett c6lg6ppel Urithet6, illetve azzal elsz6llithato.

(2) Az egyeb szildrd hulladekkal kapcsolatos kdzszolgdltatds vonatkozAsdban a
gytijt6tartdly tipusdnak, firtartalmdnak, illetve szdm6nak meghatdrozdsakor a
Kozszolgiiltato 6s a Tulajdonos k6z6tti megdllapodirs az iranyado.

(3) A Tulajdonos koteles a Kozszolgiiltat6nak irdsban 3 nappal kordbban
beielenteni, ha ingatlandn a kotelezo kdzszolgdltatds ald tartozo telepUlesi szil6rd
hulladek mennyis6g6t jelentosen meghalado mennyis6g0 hullad6k keletkez6se
vdrhato. A bejelentes alapjdn a Kozszolg6ltato a megjelolt id6pontra vagy
id6tartamra a telepUl6si szil6rd hullad6k megfelel6 gy0jtes6hez, illetve elsz6llit6sahoz
alkalmas nagyobb. Urtartalm0 vagy tovdbbigyiljt6tartdtyt, illetve a hullad6k gyfijtesere
alkalmas m6s gyrijt6eszkOzt bocs6t a Turajdonos rendelkez6s6re.

18, S (1) A telepUlesi szildrd hulladdk gyfijtesere szolgai16 gyfijt6tart6lyt a
Tulajdonos az ingatlanon belUl koteles tdrolni. A gy0jt6tart6lyi a kdlieruleten csak
kozterulet-haszn6lati enged6ly alapj6n rehet folyamatosan tartani.

(2) A Tulajdonos koteles a gyrijtotartdlyt a hulladek elszdllltasa c6ljdbol a
Kozszolgdltato dltal megjelOlt id6ben a kozterUleten, az elszdlllt6st v6gz6 jirmrivel
megkozellthet6 6s a lelrrit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezetigygjt6tartaty
nem akaddlyozhatja a gepjdrmfi- 6s gyalogosforgalmat, es elhelyez6se 

-egyebkeni

sem jarhat baleset vagy kdrokozds el6id6zes6nek vesz6lyevel.
(3) A Tulajdonos kdteles a gyfijt6tart6lyt szuks6g szerint tisztitani 6s fert6fleniteni.(4) Ha a gytijt6tartdlyban olyan hullad6kot helyeztek el, amely osszet6m6r6d6tt

vagy befagyott, illetve a tart6lyban levo hullad6kot 0gy 6sszepr6seit6k, hogy emiatt a
tart6lyt az el6irt technol6gidval trriteni nem lehet, 

-a 
Tulajdonos koieleJ a tart6lyt

urithet6v6 tenni, 6s az eseflegesen okozott kart megt6riteni.
(5) Szigor0an tilos a gyrijt6tart6lyba foly6kony, mergez6, robbano vagy egy6b olyan

anyagot elhelyezni, a1e.ly vesz6lyezteti a sz6llitdssai foglalkoz6f< vagihe;k 6let6t,
testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t.

A telepiilisi szililrd hullad6k etszdtttitdsdnak megtagaddsa

19.S (1) A Kozszolg6ltat6 a kozszolgdltatds keret6ben megtagadhatja a hulladek
elsz6llltds6t ha
a) nem a Kozszolgdltato c6lg6p6hez rendszeresitett, gy0jt6tartdlyban vagy

zsdkban kerUl iltaddsra,
b) a gy0jt6tartdly az alkalmazott g6pi Urft6si m6dszerrel - a Tulajdonosnak

felrohato okbol nem Urithet6,
c) a sz6llit6sra dtadott hullad6k az Urit6s,

vegz6 szem6lyek eleteben, testi 6ps6geben,
vagy berendez6s6ben k6rt okozhat, illetve az
wsz6lyezteti,

illetve a sz6llitds sordn a szdllitdst
eg6szseg6ben, tov6bb6 a jiirmUben
6rtalmatlanitds sordn a kdrnyezetet

d) 6rz6kszervi 6szlel6ssel meg6llapithato, hogy a gy0jt6tartdly m6rgez6,
robban6, folyekony, veszeryes vagy. olya! anyagot-lartalmii,'amely a telepulesi
szildrd hulladekkat e.gyu!t. nem gyfijthet6, illetve iem ilrtalmaflanithato, iltetve nem
rninosUl telepUlesi szi16rd hulladeknak.



(2) Az (1) bekezd6sben emlitett esetekben a Kdzszolg6ltato a Tulajdonost
haladdktalanul6rtesitl az elszAllitds megtagadds6161 6s annak ok616l. A Tulajdonos a
megtagadds ok6t kdteles megszUntetni.

(3) Ha a Tulajdonos e kdtelezetts6g6nek a hullad6k elsz6llit6s6nak 0jabb
id6pontjAig nem tesz eleget, a K6zszolgAltato a Tulajdonos k6lts6g6re 6s
felel6ss6g6re a hullad6k elszdllitdsdnak megtagaddsdra okot ado kdrUlm6nyt
megszUnteti vagy megszUntetteti.

A lomtalanitdssal kapcsolatos jogok 6s kciteless6gek

20. S (1) A Kdzszolgdltato 6ltal 6vente egy alkalommal szervezett - el6re
meghatdrozott id6pontban elv6gzett lomtalanitds keret6ben a K6zszolg6ltato a
lakossdgndl keletkezett, a rendszeres elszdllit6sra haszndlatos gy0jt6tartdlyokban el
nem helyezhet6 hulladekot elsz6llitja 6s drtalmatlanitja.

(2) A lomtalanit6s al5 tartoz6 hullad6kot a Tulajdonos a K6zszolgdltat6 6ltal
meghat6rozott idopontban helyezheti ki elszdllitds c6lj6b6l arra a helyre, amelyet a
K6zszolg6ltat6 hirdetm6ny6ben megjel0lt.

(3) A lomtalanit6s keret6ben elszdllitdsra kihelyezett hullad6kot 0gy kell elhelyezni,
hogy az a jdrm0- 6s gyalogosforgalmat ne zavarja, a zdldterUleteket 6s a
n6v6nyzetet ne k6rosltsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy kdrokozds vesz6ly6nek
el6id6z6s6vel.

A kilzteriileten keletkez6 telep iil6si szi 16 rd h ullad6kkal ka pc solatos
k6zszolgdltatds

21. S (1) Aki kdzterUleten k6zterUlet-haszn6lati enged6lyhez k6t6tt olyan 6rusit6,
szolgdltat6, kereskedelmi vagy egy6b tev6kenys6get v6gez vagy kiv6n v6gezni,
amellyel OsszefUggdsben k6telez6 k6zszolgdltat6s al6 tartozo telepUl6si szildrd
hullad6k keletkezik, kdteles ezt a Kozszolgdltatonak bejelenteni, 6s a

K6zszolgdltat6val a k6zterUleten v6gzend6 tev6kenyseg idotartamdra, valamint a
v6rhat6 hullad6k fajt6j6ra, 6sszet6tel6re 6s mennyis6g6re figyelemmel szerz6d6st
kdtni.

(2) A k6zterUlet rendeltet6sszer0 nyilv6nos haszndlata sordn keletkez6 telepUl6si
szildrd hullad6k gy0jt6ser6l 6s elsz6llitdsdr6l a K6pvisel6-testUlet gondoskodik. A
kozterUleten keletkez6 telepUl6si szildrd hullad6k gyUjt6s6re 6s elszdllitdsdra a

K6pvisel6-testUlet a Kdzszolg6ltat6val - figyelemmel a hullad6k v6rhat6
mennyis6g6re, a gy0jt6s m6dj6ra 6s az elsz6llitds gyakorisdg6ra - killOn szerz6d6st
k6t.

A h u I I a ddkkezel6ssel 6sszefii g g 6 k 6 te lezetts6ge k e I I e n 6 n6 s e

22. S (1) A telepUlesi szildrd hullad6kkal kapcsolatos kdzeg6szsegUgyi
endelkez6sek ellen6rz6s6t az Allami N6peg6szsegUgyi 6s Tisztiorvosi Szolgdlat

terUletileg illet6kes int6zete vegzi. A szab6lytalansdgok megszUntet6s6t a tertlletileg
illet6kes f6vdrosi kerUleti int6zet rendeli el.

(2) A telepulesi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdtelezetts6gek teljesitesdnek
ellenorzdse - a magasabb szintU jogszab6lyokban 6s a jelen rendeletben foglaltak

alapjdn - a korjegyz6 feladata.
(3) A kornyezetv6delmi hat6s6gok a kUl6n jogszab6lyokban meghatArozott korben

rendelkeznek ellen6rz6si 6s int6zked6si jogositv6nyokkal.



(4) Az ellen6rz6sre jogosultak szab6lys6rt6si feljelent6st tehetnek es
jogszab6lyban meghatdrozott k6rben - szab6lysert6si birsdgot, illetve
hulladekkezel6si birs6got szabhatnak ki.

Szabdlys6rt6sek

23. S Szabdlysert6st kdvet el 6s 30 000 Ft-ig terjed6 p6nzbirsdggal, illetve 10 000
Ffig terjed6 helyszini birs6ggal s0jthato, aki

a) a telepUlesi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdtelez6 kozszolgdltatdst nem a
rendeletben meghatdrozott modon veszi ig6nybe [6. S (3), (4), (S) ],

b) a kdtelezo k6zszolgdltatds teljesit6se 6rdek6ben a rendeletben el6irt bejelentesi
kdtelezetts6genek nem tesz eleget [0. S (6), 11. S (1), 12. S (2), 21 . S (1)],

c) a k1zszolg6ltat6s korebe tartozo tev6kenys6get jogosulatlanul v6gez t3. g (1) 6s
(2)1,

d) telepUlesi szildrd hulladekot ingatlandn felhalmoz, illetve a kozterUletre vagy mds
ingatlan6ra a rendeletben meg6llapitott felt6telekt6l elt6r6en kihelyez [6. S (2), (3),
(5) 18.S (1), (2), (3), (4)1,

e) a gytijt6tartdlyban folyekony, m6rgezo, robbano vagy egyeb olyan vesz6lyes
anyagot helyez el, amely vesz6lyezteti a sz6lllt6ssal foglalkozok vagy m6sok 6lei6t,
testi epseg6t, eg6szsegdt [18. S (S) bekezd6s],
f a kdzszolgdltatds kdrebe tartozo hulladek elsz6llit6s6nak a Kozszolg6ltato dltali

lo.9s1e{ megtagadAs6t kdvet6en a megtagadds alapjdut szolg6l6 okokat a hullad6k
elsz6llitds6nak 0jabb id6pontj6ig nem szunteti meg [19. S (3) bekezd6s].

gJ lomtalanitds al6 tartoz6 hullad6kot a Kdzszolgelt;t6 dltal megletott idopontt6l
elt6r6 id6ben kihelyez, illetve olyan hullad6kot helyez ki, amelyre a lomtalanit6s nem
vonatkozik t20.S (2) es (3) bekezdesel,
h) telepUlesi szil6rd hullad6kot ideiglenes, vagy v6gs6 elhelyez6s c6lj6bol

Kovdcssz6n6ja kozseg k6zigazgatdsi terulet6re beszdllit.

Vegyes 6s hatdlyba l6ptet6 rendelkez6sek

24.S (1)A rendelet a kihirdetes napjdn lep hatdlyba.
,. 
(2) A rendelet hat6lybalep6s6velegyidejUleg hat6ly6t veszti Kov6csszendja Kozs6g

Onkormdnyzat kornyezetv6delemr6l szo16 +izooo. tlV.zo.l sz. rendelet6nek 3-7. g-a,
valamint a 28. S (1) a) pontja.

Haiser J6zsef
polgdrmester

Kihirdetve: 2003. m6rcius h6 13.

Dr. Hurda Gyula
kdrjegyz6

Dr. Hurda Gyula



dr. Patacsi J6zsef
kOrjegyz6

1.s2. mell6klet

Az i nt6z m6nyes szem6ts z6l litds keretAbe n el szdll ith at6 h ul I ad6ko k

Az int6zm6nyes szemdtsz6llitdrs keret6ben elsz6llithat6 mindazon h6ztart6si hulladek
(szem6t) 6s egy6b szildrd hullad6k, amely a lak6sokban, valamint a lak6s, UdUl6s,
pihenes c6lj6ra haszn6lt egy6b helyisegekben keletkezett.
lgy pl. a salak (bele 6rtve a kazAntUzel6s sor6n keletkezett salakot is), hamu, korom,
kisebb mennyis6gU falvakolat, sdpred6k, ablakUveg, papir, rongy, konyhai hullad6k (ide
6rtve a konzervdobozt, a mUanyag-, f6m- 6s Uveg csomagol6anyagot), ed6ny, eszkdz,
kisebb m6retfi b0tordarab.
fnt6zm6nyes szem6tsz6llit6s keret6ben elszdllfthato a lakdrsban folytatott kisipari
tev6kenys6g gyakorl6s6b6l keletkezett hullad6k is, ha naponta keletkez6 mennyis6ge
rnm haladja meg a meghatiirozott szok6sosnak min6sUl6 mennyis6get.

2.s2. mell6klet

Lo mtal anitds keretdben el szdl lith at6 egy6b hul I ad6kok

Lomtalanit6s keret6ben elsz6llithato a lak6sban, emberi tail6zkod6sra szolg6lo m6s
helyis6gekben, valamint az azokhoz tartoz6 terUleteken felhalmozott, illetve kdzterUleten
keletkezett szil6rd hullad6k.
lgy pl. nagyobb m6retU berendez6si t6rgy, b0tor, k6lyha, 6gybet6t, hdztart6si
berendez6s 6s k6szUl6k, stb.

3.s2. mell6hlet

Enesft6s kiite I e z6 kii z s z o I g 6t tatis s a I k a p c s o I ato s j o gv i sz o n y
litrejiStt6r6l

BALINTVOLGYE KHT.
Kov6cssz6ndja, F6 u. 19.

Cimzett

T6rgy: 6rtesit6s h6ztart6si hullad6ksz6llit6s k6telez6 ig6nybev6te1616l.



4..s2. rmeCf6/rfef

A ['r :6zta rti6 s i h u I taejdk sz 6t I i ti*s d6rt f izete n da

A hdztartdsi ht.tlladel< szallitasdert esed6l<es diirol ideny jellegu sz.olgdltatdsl. igerrybe
vev6 ttragdrnszetrrely reszere evente egy alal<alorlmal, egyeb esetel<berr
negyed6verrl<6rrt a szolgdltato sz_anrldt bocsdt l<i,

A s;zolgdltatasi dij trerteke lal<oszobdrrl<6nt, illetve ilzletlrelyiseigenl<ent es dvenl<ent 400
[:t, iderryfogyasztcl eseteben 200 l-t.
A szolgAltato dltal l<ibocsdtott szdnrla a szolgdltatasi dijon felLil a felszdrnitott Altaldrros
forgalnri adoerteket is tartalnr azza, arnely a szolgdltatasi dij. 12 o/o-a.

5.s2. mellAklet

A ll. szdmrt illattartdsi iSvezetbe es6 ingatlanok hetyrajzi szem szerinti
felsoroldsa

Kovdcssz6ndja k6zs6g 201 hrsz; 203 hrsz-t6l a 22g hrsz-ig; 03 hrsz; 05/2 hrsz;
07 hrsz; 08/1 hrsz-t6l a 08/30 hrsz-ig; 09 hrsz; 011 helyrajzi szAm alatt felvett ingalanok.

d{i



Ertesitem, hogy a helyi Onkormdnyzat a hdztartdsi hullad6kszdllitdsrol kotelezo
k6zszolg6ltat6s 0tjdn gondoskodik.
Az intezmenyes hdztartdsi szemetszdllit6s kiterjed Kovdcssz6ndja belterUleten
valamennyi szemetsz6llit6 jdrmUvel megk6zelitheto ingatlanra, magdn es kdzteruletre.
Az ingatlanok tulajdonosai gondoskodni kotelesek a hulladek szdllit6sok kozotti
iddszakban t6rt6n6 6sszegyrijt6s6r6l, az 6sszegyrijtott hulladek sz6llitok r6sz6re t6rt6no
dtad6s6rol, valamint a sz6llit6si dij megfizetesei6l.-

A kdrnyezetvedelemrol sz6l6 4t2000. (04. 26.) sz6m0 helyi rendelet alapjdn az On
tulajdondban (haszn6latdban, kezel6seben) 6ilo Kov6cssz6ndja, . ..,........u...'..s2. .. hrsz. ingatlanrol a h6ztartdsi hulladekot a Bdlintvdlgye k6zhaszn0
tdrsas6g szdllitja el.
E szolg6ltatds kereteben a lezArt mfianyagzsdkokba gyUjtott hulladekot belteruleti
kdz0tr6l megkozelithet6 k6zterUleten (pl- az ingatlan 

-bejdrat6n6l) 
vesszUk at. A

h6ztartdsi hulladek z6rt szemetszdllito j6rmrivel tdrten6 elszdllitdsdt havonta egy
alakalommal, a h6nap utols6 csUt6rt6ki napj6n v6gezzUk.

A hulladeksz6llit6s dija lakoszobdnkent (Uzlethelyisegenkent) es negyed6venk6nt 1OO
Ft, A szolgAltatds 12 o/o felszdmitott dltal6nos forgalmi-aOOerteftel novelt dijdt janudr 31-
ig, Aprilis 30-ig, j0lius 31-ig, illetve okt6ber 31-ig kell a kibocsdtott sz6mla elleneben
megfizetni.

Tdjekoztatom,.hogy jelen 6rtesites k6zhezvetelevel az 1995. 6vi XLll. t6rv6ny alapj6n a
cimzett ingatlantuajdonos, 6s a B6lintvdlgye Kht. kozott k6zUzemi s2otg6lfatdsi
jogviszony keletkezik, amelyre a szerz6d6sre vonatkoz6 szabdlyokat kell alkalmizni.

A jefen 6rtesit6sel nem 6rintett k6rdesekben Kovdcssz6ndja kOzseg 4|2OOO. (04. 26.) sz.
rendelet el6lrdsai, a 1611996. (07.15) BM-KTM egyUttes rendelet, az 1995. 6vi XLil.
t6rveny, az 1995. evi Llll. t6rv6ny, a Ptk. llletve az egy6b ide vonatkoz6 jogszab6lyok az
irAnyadok.

Kov,cssz6ndja' ' 
B6rintv.rgye Kht.
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uzkl32?6 ld.,q-*.J{
I. szimri melldklet a..2/200-3, (Lil.13..) rendele.tkez

Meg 6 lla p itotta KovdCssz6ndia rKozseg O n kormd n yzata

8/2009.(Xll.01 .) sz6m0 dnkorm6nyzati rendelete.

A telep ii l,6s i szil 6rd hul I adikkal kapcsolatos kiizszolgdltatds dija
(kiizszolgdltatdsi szem6tdij) a 2010. janudr 1-jet6, 2010. &cemher 31-ig terjedO

dijfizetdsi iddszakra

i 1.) A krizszolg6ltatisi feladatok ell6t6sira kiz6r6lagos jogosults6ggal
rendelkez6 Kiizszolgiltat6:

,,D61-Kom" D6l-Dun6nt0li Kommun6lis Szolg6ltat6 Kft.

7632 Pecs, Siklosi ut 52.
Telefon : 06-7 2-502-1 00

3.) A hullad6kkezel6si ktizszolg6ltatis teljesit6s6nek helye:

Kovdcssz6ndja Kozseg kozigazgatdsi terUlete.

4.) A hullad6kkezel6si kiizszolgiltat6s teliesit6s6nek m6dia:

A. Hulladekgy0jtes janu6r-m6jus, valamint szeptember-december honapokra
eso idoszakban k6thetente, j0nius, j0lius, augusztus honapokban heti
egyszeri, a lkalommal tdmdritos jdrmtivekkel.

'lll]?ff 
-'t3'$il'iX"'i,",',:'n"'Y,:fi 

5$iff "'.il:3il,T"*'1",1'.?',3
hulladeklerak6ban.

5.1 A szabv6nyos gyiijt6edeny egyszeri i,irit6s6re es6 k<izszolgSltatisi dij:

1 db 110 l-es hulladektdrolo edeny alkalmankenti Uritese: 178,-Ft + Afn t an.

6.) A szabvinyos gyfijt6edeny iiritrls6nek havi ktizszolgiltatisi dija;

1 db 1 10 l-es gyiijtciedeny 4lB pont szerinti Urit6se: 504,- Ft + AFA / h6.

5.) Dijfizet6si felt6telek;

Negyed6vente, h6romhavi kdzszolg6ltat6s teljesiteset kovet6en, a
Kov6csszenAja Kdzsegi Onkormdrnyzat 11731001-15334596 szdm0
kd ltsegvet6s i elszdmol6s i ba n k szAmlAjAra torteno bef izet6ssel.


