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K6kesd Kdzsdg dnkorm6nyzat Kepvisel6+esttilet6nek 8/2016. (VII.15.) sziirnri rendelete
Hat6lyos:20 I 6-07.-1 5 - 201 6-07 - 16

K6kesd K6zs6g Onkorm6nyzat Kdpvisel6{estiilet6nek 8/2016. (VII.15.) sz6rnir rendelete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kdzszolgiiltat6sr6l sz6l6 812O73. (XII. 30.) dnkormdnyzati
rendeletdnek m6dositdsrir6l

K6kesd K6zs6g Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
tdrv6ny 88. $ (4) bekezd6s a), b), d) pontj6ban kapott felhatalmazis alapjin, a Magyarorszdg
helyi 6nkormrinyzatairbl sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tiirv6ny 13.$ (l) bekezd6s 19. pontja
szerinti feladatkdr6ben elj6wa a kepviseki - testi.ilet a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos

k6zszolg6ltatrisr6l sz6l6 812013. (XII. 30.) dnkorm6nyzati rendelet6nek (tovdbbiakban: R)
al6bbiak szerinti m6dositrisdt rendeli el:

1.S

1 . A rendelet 1. $. cime az al6bbiak szerint m6dosul

,,Hulladdkgazddlkodtisi kddeladaf'

A R l. $-a az al bbiak szerint m6dosul:

,Az Onkormdnyzat a telepiildsi hullailik iisszegtifjtisire, elszrilllttisdra'

drtalommentes elhelyezisdre, drlalmatlanittisrira ds hasznosflrisdro dnkormdnyzali

hulladikgazddtkodrisi kddetadatain beliil kduzolgriltatds ritjdn ldtia el.

Kikesd k6uig k1zigazgattisi terfiletin a telepiilisi hulladikkal kapcsolatos kdtelezry

hetyi kLuzolgtiltattis teljesftisire jogosult, illetdleg kiitelezefl sTolgriltatd o

KOzszolgtiltatd.
Az titltmi hulladikgazddlkodrisi kL{etadatot o Ht- 32/A. S e) bekezlise alapjdn a

Koordindlf szerv ldtja el. .

A R 4. $. cime az al6bbiak szerint m6dosul:

,,Az iinkormrinyzati hullad6kgazd6tkodrisi ktizfeladat ig6nybev6tel6nek m6dja 6s

felt6telei"
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4. A R 4. $-a az al6bbiak szerint m6dosul:

,Az ingattantulaidonos ds a Kduzolgtiltat| kdzdtti iogviszony - amely alapjdn a

Kbuzolgdltatd tiltal biztos{tott kiiuzolgriltoltist az ingatlantulajdonos iginybe veszi -
kezd6 ttlfipontja az a nap, amikor a KLuzotgtiltatf a kdazolgriltatds teljesilisinek
megkezdisi161 6s linyeges feltdteleir l az ingatlantulajdonost lrdsban irtes[lette' vagt

- ennek hidnydban - amikort^l a kiiuzotgtiltatds iginybe viteldnek lehet sdge az

ingatlant ulaj ttonos saimdra rendel kezisre dll.
A-kdzszolgrihatd a hulladdkgazddlkodtisi kduzotgriltatds iginybe vdteldnek, illetue

tetjes{tisiiek tdnyeges feltdteteirdl, a feltdtelekben bekdvetkezelt vtiltoztisokrdl,

hinlapjdn ds az dnkormtinyzot dltat biztositott hifdetaltibldn kdleles az ingatlan

h a s ut tikij rit d rt e s lte n L

A KAzszilgdkatd is az ingallantulajdonos lrdsban kduzolgdltatdsi szerzodist kiit
egtmdssal-a kiiuzolgtiltatds igdnybe vitelire. A szerzddis megkbtdsinek elmaraddsa

ig kis1bbi megk1idse azonban nem befolytisotja a kdazolgtiltatds (1) bekezddsben
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emlftetl - szerzdddskiitistdl fiiggetlen - kezdd iddpontjdt. A szeru ddskdtds bdrmilyen
okbtil firtdnd elmaraddsa nem menteslti az ingatlantulajdonost a kduzolgtiltatds
kdtelezd iginybevitele is a dfirtzefts teljesftdse aldl.

4. A hulladdkgazddlkodtisi szerzfidds tartalmaua a felek megneveTdsit, a felek jogoit is
kilelezeltsdgil ezen beliil a sTolgtiltatds tdrgtdt, a szolgriltatds idejit, rendszeressigdt,
a sTolgtiltatds iginybevdtelinek mddjdt, a hasudlhotrj eddnyzet megneveTisit, ax,

ellenirtik megfizetdsdt, a fizetis mddjtit, gtokorisdgrit, a kdsedelmes fizetis
kdvetkezmdnyeit, a dijhdtralik vdgrehajtdsdnak szabdlyoit, a ponasx.ok jetzisdnek,
eliatizesdnek m.idjtit, hatdridejit, az egtes jogorvoslati f6rumok megnevezdsdt.

5. A hulladikgazddlkodtisi kiiazolgtiltatdsi szerzddis megkhtisinek bdrmely fitnek
felrdhat6 mtgatdrtdsa kivetkezldben ti;rtind elmaradtisa esetin, a
hulladikgazddlkoddsi kduzolgriltatdsi szerzodds rdutal6 magatartdssal j6n ldtre az
lrds os s ze rzddds lartal huival eg)ezden.

6. Az (5) bekezdisben szobtilyozott rdutal6 mogatartdst jelenti, ha o kbuzolgtiltatf a
kdzszolgtillatdst o sztillitfjdrmii rendelkezisre tarldstival fetajdn$a, vagt, ha az
ingatlan haszndldja a hulladikgiijtf eddnyzetet, vag hultadikgtiijtf zstikot a
saillitris irdekiben kihelyezi. Rendelkezdsre dtldsnak minflsiit, ho a kdzszolgtiltatf a
kduzolgtillatdsba bevont sztill{tri eszkdzdvet a telepiildsen irdnyadd jdratterv sTerint az
ingatlanhaszndld ingatlandt drinti, illetve a sTolgtiltatdst fetajtintja. A ssolgdlraais
felajdnldsa kitsdgk{viil megd apithati, ha bdrmely szomszidos ingitlan a
k ii zs zo I gri I lat d s b a md r be k apc s o I 6 do .,,
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A R 7. $. (2), (3), (4), (5) bekezd6se hat 61y 6t v eszti.

A R 9. $. (1), (3), (4) bekezdese hat6ly6t veszti.

3.$

A R. 15. g-a (6) bekezd6ssel egdsziil ki az aliibbiak szerint.

A 60 literes gttlijt edinyt csak o lakhingattant egtedfrl ds iletvitelsuriien haszndld
termdszetes s4emily vdlaszthatja. Annak tdnydt, hogt a lak ingatlant egtediil is
iletvitelszeriien hoszndlja az hnkormdnyzat dltat kiti itott igozotist *ell Oityrtiunia
a kduzol gtiltatd rdszdre.

A R 12lA . g-al eg6sziil ki, az alibbiak szerint:

,,12/A S

Az ijnkormdnyzati hulladikgazddtkodtisi ki;zfelodar elldrdstihoz kapcsohidti
hulladdkgazddlkodtisi kLazolgtittatf iginybevitetiirr az ingatlonhaszndld a
Koordindlf szem rdszdre kdzve eniil vagt a Koordindli szeh dhal megbfxou
dij bes zedd itjdn kilzszo lgtittottisi dijat khteles fizetn L
Az ingotlanhasatdhS vdhotisa esetdn a k\zszotgtihatds d{jtit az ingatlanhasatdhi
u.dhds. blklenllse hdnapjdnak utolsf napjdig a rigil azutrii pedig iz nj
in g al I a n h os zn dld kdte le s fi ze t n i.
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Az ingatlanhaszndldnak nem kell kdazolgtiltatdsi dijat Jizetni azokra a hdnapokra,
amelyek sordn a kduzolgtillottis iginybevdleldre vonalkozti kdleleTettsige a 6. $-ban
foglallak alapjdn sziinetelt.
A Jizetendf kduzolgtiltatdsi d[jat a Koonlindli szerv vag) az dltala megbizott
dijbeszedd dltal dsszedllitott saimla kdzhezvdtelit kiivetden, a saimldban felt ntetett

Jizetdsi hatdriddig kell kiegtenliteni. A szdmla dtaddso tdrtinhet megb[zott itjdn,
szemilyesen vagy postai ton.
Ha az ingatlanhaszndld az dnkormdnyzati hulladikgazdrilkodrisi kddeladat
elldtrisrihoz kapcsoltidti hulladikgaaldlkodrisi kiizszolgtillottis iginybeviteldirt
jogszerilen megdllapitott ds kisuimldzott dijal nem fizeti meg is dfihdtraldko
keletkezik, akkor a Koordindlf szerv a 30 napon beliil kiildbtt Jizetdsi felsztilittisdrt
jogosuk a7 adminiszlrdciis dijat kiszdmldzni ingatlanhasatdld rdszdre. Ha a szdmla
kiegtenlitisire a felsztilittis dtitumdt kdvel en keriilt sor, a beJizetetl asszeg elfiszdr az

adminisztrdcitis dijjal szemben keriil elszdmoldsra, a fennmaradd dsszeggel pedig a

kdzszolgriltatdsi dfjhdtraldkot csdkkenti a Koordindki szerv.

Az ingatlanhaszndlf az adataiban bekdvelkezd vrillozrisokal a Koordindl6 szemnek I5
na po n be I iil kiile le s bej e le nte n i.
Nem tagadhatja meg a kdz.rzolgtittatdsi dij meglizetdsdt az az ingallanhaszndlf, aki a
hulladikkal kapcsolatos ki;lelezettsdgeit nem teljeslti, ha a Koordindld szerv az

ingattanhaszndlf stimdra a kiiuzolgriltatdst felajdnlolla, vagt rendelkezisre dlltisrit
igaTolja.
A kdzszolgriltattisdrt Jizetend6 dij a Koordindld szemet illeti meg."
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Ez a rendelet 2016. jrilius 15. napjin l6p hat6lyba 6s 2016. jilius 16' napjSn hat6ly6t vesZi.
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Varga Tamiis
Polg6rmester

Kihirdetve K6kesd K6zs6gben 2016. jtlius 15. napj6n.

Dr. T6th Srindor
Jegyzo

Dr. T6th Sandor JegyzS


