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hullad6kgazdilkodds helyi rendj616l

Kokdny Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete az Alapt<irv6ny 32. cikk (2)
bekezddse, valamint a hulladdkokr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban:
Hullad6k tv.) 35. $. ds 88.$.(4) bekezddse alapj6n a hulladdkgazd|lkodis helyi rendjdrol az
al6bbiak szerint rendelkezik:

L
Altalinos rendelkez6sek

1.S.

(1) Jelen rendelet c6lja, hogy Kokdny Ktizsdg igazgathsi tertiletdn a lakoss6g egdszsdg6nek
vddelme, valamint Kokdny Kdzsdgben a kdrnyezet terhel6s m6rsdkl6se, a term6szeti ds

dpitett kornyezet meg6v6sa 6rdekdben a teleptildsi szil6rd hullad6kra vonatkoz6
kozszolg6ltat6st ds annak kritelezo ig6nybev6tel6t biztositsa, illetve az ezzel kapcsolatos
feladatokat, helyi hat6skorriket, jogokat 6s k<itelezetts6geket a helyi saj6tossdgoknak
megfeleloen biztositsa.

(2) A rendelet hat|lya Kokdny kdzsdg igazgat6si teriiltdn beltil a rendszeres
hulladdksz6llit6sba bevont, helyi kdzszolgilltat6ssal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira,
b irtokos ai r a v agy haszn6l 6ira (tov6bb i akb an e gytitt : ingatl anhas zniio) terj ed ki.

(3) A gazd6lkod6 szewezet ingatlanhaszn|l6 a hilztart|si hullad6khoz hasonl6 hullad6k
r€,szdtkdpezS vegyes hulladdk tekintetdben kdteles akdzszolg6ltatfs ig6nybevdtel6re.

(4) A rendszeres sz6llit6sba bevont tertiletek jegyzekdt e rendelet 1. sz. mell6klete
tartalmazza.

(5) A kdzszolgiiltat6s:
a.) az ingatlanon begy0jtdtt telepi.ildsi hulladdk ( vegyes elkiildnitetten gyiijtdtt hulladdk)

rendszeres elszrillit6s6ra, az ingatlanon dsszegyfijtdtt lomtalanit6s kordbe tartoz6 telepi.ildsi
hulladdk, valamint zoldhullad6k - kdzszolg|ltat6 6ltal meghathrozott id6pontban ds helyen
tdrtdnd - begyrijtds6re 6s elsz5,llitilsira,

b.) a kriztertilet tiszt6nta rtis6ra.
(6) E rendeletben a Hullad6k tv. 2.$.-6ban meghatiirozott ertelmezl rendelkezdseket kell

alkalmazni.

IT.

A hullad6kgazdilkodfsi ktizszolg6ltatis tartalma

\t'11i _ r,\r\r_,11\ I rJ a,. v\ - ._f - -\ -

2.$.



( I )A hullad6kszolg6ltat6si kdzszolg6ltat6s tartalma kiterj ed:
a.)az ingatlanhaszn6l6k 6ltal a kcizszolg6ltat6 sz6llit6eszkozdhez rendszeresitett

gytijt6ed6nyben gffit6tt teleptil6si hullad6kot az ingatlanhaszndl6kt6l risszegyiijti
6s elszillida - idedrtve a hhztart6sban kdpzi\d(5 zdldhullad6k, vegyes hulladdk,
valamint az elktil<initetten gyrijtcltt hulladdk dsszegyrijtds6t 6s elsz6llit6s6t is,

b.)lomtalanit6s kOrdbe tartoz6 lomhullad6kot az ingatlanhaszn6l6kt6l 6vente
kdt alkalommal <isszegyiijti 6s elsz6llida,

c.)az illtala iizemeltetett hullad6kgyujto ponton, hullad6kgyrijt6 udvaron gytijtott
vagy itweteli helyen iltvett hulladdkot dsszegyiijti 6s elszrillitja,

d.)eseti megrendel6s alapj6n az elhagyott, illetve ellen5rizetlen krjriilmdnyek
ktiz<itt elhelyezett hullad6kot elszdllida 6s gondoskodik a hulladdk kezelds6r<il,

e.)gondoskodik az a.) - e.) pontokban meghatfurozott hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolgilltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6r6l 6s

f.)a hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolg6ltat6ssal 6rintett hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6nyt iizemelteti.

3.S.

(l)A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6si tevdkenysdget a Ddl-Kom Nonprofit Kft (7632
Pdcs, Sikl6si u. 52., a tov6bbiakban: Krizszolg6ltat6) vegz|

(2)A Kozszolgilltat6 jogosult alv6llalkoz6kat igdnybe venni. A
alv 6llalkoz6 i g6nyb ev 6te I 6t kcite I e s az Onkorm Lny zat sz6m6r a b ej e lenteni.

Kdzszolg6ltat6 az

IIL

A hullad6kgazdilkod6si kdzszolgiltatis ell6t6sinak rendje 6s m6dja.

4.$.

(1)A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltaths el16t6sa ir6sban rdgzitett, legfeljebb 10 6vre
vonatkoz6 kdzszolg6l tatisi szerzodds alapj 6n t6rt6nik.

(2)A hulladdkgazdilkod6si krizszolgiiltat6s feltdteleiben, rendjdben bek<ivetkezett
viiltoz6sokr6l a villtozhs bekdvetkezte el6tt 15 nappal a krizszolgilltat6 - legal6bb a
honlapj6n 6s hirdetmdny form6jdban - az Onkormhnyzatnak tiljekoztathst nyirjt, aki a
helyb en szok6sos m6don thjikoztatja a lakoss6got.

(3)A hullad6kgazdilkod6si kdzszolg6ltat6s tekintetdben a Kozszolgilltat6 6s az
ingatlanhasznill6 kdzdtti szerz6ddses jogviszonyt - a szerzodds ir6sba foglal6s6n kiviil - a
kozszolg6ltat6 rendelkezdsre 6ll6sa vagy a kdzszolg6ltat6s elso igdnybevdtelehozzal6tre.

(4)A telepflldsi hullad6kok kdziil ahhztartilsi hullad6knak 6s h6ztart6si hulladdkhoz hasonl6
hulladdknak (egyiittesen: vegyes hulladdk) szilllithsa hetenk6nt egy alkalommal tdrt6nik.

(5)A sz6llit6s konkr6t napj6t a Kdzszolg|ltat6 a honlapj6n klzzdteszi.

s.$.

(1)A vegyes hullad6k elsz6llit6sa a hulladdk trjmrjrit6sdre alkalmas j6rmtivel trjrt6nik.
(2)A vegyes hullad6k elsz6llit6s6ra akkor keriil sor, ha az ingatlanhaszndlo a hulladdkot a

saj6t tulajdon6ban 16v<i vagy a Kdzszolg6ltat6t6l b6relt 6s aKozszolg6ltat6 sz6llit6eszkozdhez
rendszeresitett gyrijt<ied6nybe helyezi el.

(3 )A ve gye s hullad€k gyfij tdsdre alkalmazhat6 gyiij t6eddnyek:



. 110 - l20literes hulladdkgyrijt6 ed6ny,

. I fos h6ztartilsok eset6n 80 literes hullad6kgytijt6 ed6ny,

hasznilatr[nak felt6telei :

a.)az rinkorminyzati igazolilsa arr6l, hogy az ingatlanban 1

vagy 2 flshhztarths van,
b.)az ingatlan haszn6l6ja rendelkezzen a megfelel6 mdretri

ed6nnyel.
c.)a kisebb eddnyzet hasznhlatilra vonatkoz6 lakossfgi

hullad6kgazdflkod6si szerz6d6s (m6dosit6s) megk<it6se.

. Kdzszolgilltat6 Sltal biztositott DEL-KOM feliratu hullad6kgyrijt6 zs6k (amely
kizfir 6lag a tdbblethulladdk gyiij t6s 6re szolg6l

(4)A t6rol6eddnyek beszerzdsdr6l - v6s6rl6s vagy bdrbevdtel rid6n - az ingatlanhasznillo
kdteles gondoskodni.

(5)Az a vegyes hullad6k kertil elsz6llit6sra, amelyet az ingatlantulajdonos sz6llit6si napon az
ingatan el6 a (3) bekezddsben megjel6lt gytijtoeddnyben kell6 idciben a kdzteriiletre kihelyez.

(6)A gazdhlkod6 szervezetek kotelesek a keletkezett telepiildsi hullad6kaikat a lakoss6gi
hulladdkokt6l elktildnitetten gyiijteni, 6s a hhztartSsi hulladethoz hasonl6 hullad6k ,esr6t
k6pez6 vegyes hulladdkot kdtelez6en a Kdzszolg6ltat6nak 6tadni, ftiggetleniil a vegzett
tevikenys6g jellegdttil. Lakoss6gi trirol6ed6ny esetdben gazd6lkod6 

-szewezet 
r6sz6re

befogad6 nyilatkozat nem adhat6.
(7)Akbzszolg6ltat6 a hullad6k elsz6llit6s6t az ingatlan el61 megtagadhatja, ha az ingatlan

megkdzelitds6hez olyan ftviszonyok (pl. h6- 6s sikoss6g mentJss6g, illitve egydb ot UOt
j6rhatatlan kozirt) 6llnak fenn, amelyek esetdn ak6zszolg6liat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes
kozleked6se nem biztositott. Ilyen esetben az Onkorm6nyzat Liletoli - a Kozszolg1ltat6val
egeztetve - azokat a gyrijttipontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy akdzszolgflltat6 1tvegye
kozteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6ktol, melyek ingatlan6hoz akizszolg1ltat{ az
dltala alkalmazott g6pjiirmrivel nem tud behaitani.

6.$.

(1)A teleptildsi hullad6kok kciziil az elkiildnitetten gytijtcitt hulladdk sz6llit6sa a 2. sz.
mell6kletben meghatdrozott eddnyzetben ds id6pontban tort6nik.

(2)Az elkiildnitetten gyrijtdtt hulladdk elsz6llit6sa az elktilonftetten gyrijt6tt hulladdk
faj t6j ak6nt kiil6n-kiil6n szrill it6 j 6rmtivel tOrt6nik.

(3)Az elkiilonitetten gnijtdtt hulladdk elsz6llit6s6ra - az ana kijel6lt napon - akkor kertil
sor, ha az ingatlantulajdonos a hulladdkot a kdzszolgfltat6 6ltal rendelkez6sre bocs6tott
gyrijtoeddnyben az ingatlan el6 kell6 id6ben ktjzteriiletre kihelvez.

7.S.

(l)A telepiildsi hullad6kok koztil a lomhulladdk sz6llit6sa 6vente k6t alkalommal t6rt6nik. A
lomelszdllit6s idtlpontj irt aKozszolgilltat6 thjekoztat6ja, hirdetm6 nye hat1rozza meg.

(2)A lomhulladdk elsziilitilsa olyan szhllit6jirmiivel trirtdnik, amely alkalmas a nagydarabos
hulladdk biztons6gos sziillit6s6ra.



(3)Az a lomhulladdk kertil elsz6llit6sra, amelyet az ingatlantulajdonos az illtala haszndlt
ingatlan ele a sz6llit6s drdekdben k0ztertiletre kell6 id6ben kihelyez.

(4)Lomhullad6kk6nt sem kertil elszSllit6sra az ipitesi vagy bont6si hulladdk (sitt), a
gumiabroncs, g6pj6rmti roncs, veszdlyes hullad6k, vegyes hulladdk, valamint elkiilonitetten
gyrijthet6 hulladdk.

8.$.

(l)Ha a Kdzszolgilltat6 a szillithsi feladatait a meghat6rozott sz6llit6si napon nem tudja
teljesiteni, e tdnyr6l honlapj6n ds hirdetm6nyi riton drtesiti az Onkormfunyzatot, aki a helyben
szok6sos m6don tilj5koztatja az ingatlanhaszn6l6kat.

(2)Az elmaradt sz6llit6st a Kdzszolgiitat6 a szilllititst akad6lyoz6 tenyezo megszfindsdt
kcivet<i elso sz6llitilsi napon teljesiti.

IV.

A k0zszolg6ltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

e.$.

(1)A K0zszolgiltat6 kiiteless6ge, hogy:
a.)a kdzszolg6ltat6si szerzodds szerint gondoskodjon a hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolg6ltat6si feladatok ell6t6sfr6l,
b.)gondoskodjon a hulladdk gyujt6 edlnyzet iiritds6nek gondos elv6gz6sdr6l,
c.)amennyiben a gyiijt6eddny megrong6l6d6sa a nem megfelel6 iirit6s sor6n

t0rt6nt, gondoskodjon az eddnyzet saj6t kdlts6gen tdrt6no megjavit6shr6l, ha ez

nem lehetsdges,

cserdjdr6l.
d.)amennyiben a Kdzszolg6ltat6 tulajdon6ban 16v6, az ingatlanhasznillo szilmitra

b6rbe adott gyiijt6ed6ny a rendeltet6sszeni hasznillat sor6n elhaszn6l6dik, saj6t
kolts6gdn m6sik gyijt6eddnyt biztositson,

e.)honapj6n kozz|tett m6don lehetosdget adjon vegyes hulladdk gyiijt6s6re
alkalmazhat6 hulladdkgyuj to zshk beszerz6s6re,

f.)dvente a 7.$. (1) bekezd6sdben meghat6rozott alkalommal gondoskodjon a

lomtalanit6shhzhoz men6 megszervez6s6r6l 6s a lom elsz6llit6s6r6l,
g.)az elkiildnitett hullad6kgyrijtdsi rendszert a 6.$. szerint biztositsa,
h.)elvegezze a telepiil6si szil6rd 6s foly6kony hulladdkkal kapcsolatos

kdzegdszsdgugyi kovetelmdnyekr6l sz6l6 1612002.(V.10.) Eti.M.rendelet 4. $. (3)
6s (a) bekezdds szerinti feladatokat, igy

. a kdzcdhi hullad6kgfijt6 eszkdzdk tisztitisa, fert6tlenit6se, karbantartfsa,

. a hullad6k begytijt6se, sz6llit6sa sor6n a kozteriileten okozott szennyez6s
megsziintetdse,

. honlapj6n a hullad6kgazd6lkod6si kOzszolg6ltat6ssal kapcsolatos valamennyi fontos
inform6ci6t elhelyezni,

. az ingatlanhasznill6 vagy az Onkorm6nyzat 6ltal tett panaszt kivizsgflni, a

javaslatokat megvizsg6lni 6s an6l az lintettet 15 napon beliil tAjdkoztatni.



(2) A Kdzszolgdltat6 j o ga, hogy :

a.)a vegyes hullad6k gyrijtdsdre kieg6szit6 megold6sk6nt kizhr6lag
t<ibblethullad6k gytijt6s6re - alkalmazhat6 hullad6kgyujt6 zs6k6rt a hulladdk
elsz6llit6si 6s kezeldsi dij6t is meg6ban foglal6 t6rit6st k6rjen,

b.)amennyiben a vegyes hulladdkgytijt6 ed6nybe vesz6lyes hullad6k keriilt
elhelyezdsre, vagy a folydkony hulladdk elhelyezdse miatt a gyfijtcied6nybe
befagy6s, vagy egy6k okokb6l a hulladdk nem iiritheto, megtagadja a gyrijtfieddny
kiiirit6s6t, i I letve a gy(4t6zstrk elsz6llit6s 6t,

c.)a kdzszolg6ltat6si szerz6d6ben, illetve a vonatkoz6 jogszab6lyok iltal
meghat6rozott dij akat beszedj e,

d. )megtagadj a a hul lad6k begyrij t6s 6t azon ingatlanhas zn6l6k eset6ben :

. akik a hullad6kgazd6lkodiisi szolg|ltat6s sziineteltetdsdt kdrtdk - a sziineteltetds
idejdre,

. ha az ingatlanhaszn6l6 nem megfelel5, a jelen rendeletben meghat6rozott
hullad6kgyrijt6 eddnybe - g6pi iiritdsre nem alkalmas ed6nybe, nem a k6zszolg 6ltat6
6ltal rendszeresitett hulladdkgyrijt6 zsfkba - helyezte el a hulladdkot,

. ha a gytijt6 eddnyben tdbb hullad6kot helyeztek el 6s emiatt az tultdltdtt,vagy a
gytijttied6ny nem zdrhato le, 6s emiatt a gyrijt6ed6ny tirft6se a kdrnyezet szennyez6se,
a hullad6k sz6r6dds ndlktil nem lehetsdges.

' ha meg6llapithat6, hogy a gyijt6ed6nyben kihelyezett hullad6k az tirit6s, illetve a
sz6llit6s sor6n a sziilithstvegzo szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, egdszsdgdben,
tovrlbb6 a begyrijto j6rmtiben vagy berendezdsdben k6rt okozh it, uagy a hasznosit6s,
i I I etve ilrtalmatlanitii s s or6n v e szdly ezteth eti a k6 rnyez etdt,

' ha szemrevdtelezdssel megrlllapithut6, hogy a kihelyezett gyrijt6ed 6ny m1rgezo,
robban6, foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telelul6si
hulladdkkal egyiitt nem gyfijtheto, nem sz6llithat6, nem 6rtalmatlanithat6. illetve nem
min6stil telepi.ildsi hulladdknak,

o tlln€nrYiben a t6rol6eddnyek jelzdse bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hiiinya, illetve sdnil6se eset6n.

e.)a k<izszolg6ltatfsi szerz6d6st a jogszabilyban, valamint a kozszolg1lati
szerz<id6sben meghatiirozott m6don felmondja.

V.

Az ingatlanhasznfl6 jogai 6s ktitelezettsdgei

10.$.

(l) Az ingatlanhaszn616 kiiteless6ge, hogy:
a.)amennyiben bedpitett ingatlan hasznSl6ja, a hulladdkgazddlkod6si

kdzszolgilltathst igdnybe vegye (nem mentesit a hulla ddkgazdhlkod6si szolgaltat6s
ig6nybevdteli k<itelezettsdge alol az, ha az ingatlanhas riarc a szolg1ltat6Jt nem,
vagy csak korlitozott mdrtdkben kiv6nja igdnybe venni),

b.)amennyiben uz ingatlanhaszn6lo szem6ly6ben vagy az alkalmazott
t6rol6ed6ny adataiban v|ltozds t<irt6nik, vagy rij ingatlan esetdben



ingatlanhasznillatkezd6dik, av|ltozis koveto 15 napon beliil ezt ir6sban bejelentse
a Kdzszolg6ltat6nak. A v6ltoz6s bejelentds6nek elmulaszt6sa esetdn a bejelentds
megtdrt6ntdt kdvet<i h6nap 1. napj6ig a Kdzszolg6ltatfsi dijat a kor6bbi
ingatlanhas zn6lo kriteles megfi zetni.

c.)a Kdzszolg|ltat6 6ltal b6rbe adott hullad6kgyrijt6 ed6nyzet dtvdteldt
al6ir6s6val igazolja,

d.)az ingatlanon kepz6d6 hhztartilsi, es hhztarthsihoz hasonl6 hullad6kot a
Kdzszolgdltat6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gdr6l 6s a hulladdkgazd6lkoddsi
kdzszolg6ltatfs v1gz€s6nek feltdteleirril sz6l6 43812012.(XII.29.) Korm.rendelet
4.$.-a figyelembe vdtel6vel:

gytijtse a hulladdkot,
a gytijt6ed6nyl az ingatlan6n, vagy koztertilet haszn6lati enged6ly birtokdban
kdztertileten t6rolj a,

a gyijt6ed6nyt tirft6s c6lj6b6l sz6llit6si napokon a k<jztertiletre kihelyezze,ugy,hogy
az akozterileten a begyrijtdst vegz6 gdpjirmrivel megkozelithet6 6s iiritdsre alkalmas
helyen legyen, ugyanakkor a kozleked6st ne akadillyozza,
a hullad6k gyfijtds6vel - illetve saj6t sz6llit6ssal - kapcsolatos biztons6gi
kovetelmdnyeket b etarts a, a kornyezetet ne v eszlly eztes se, szennyezze, k6ro sitsa,

mindezek drdekdben akad{lyozza meg a hullad6k kisz6r6d6s6t,

e.) A teleptil6si szil6rd 6s folydkony hulladdkokkal kapcsolatos

kdzegdszs6gugyi kovetelm6nyekr6l s2616 16/2002(IV.10.) Eti.M.
rendelet 4.$.(l) , (2),, (4) bekezd6se, valamint 5.$. (1) bekezd6sdben

meghat6rozoff el6irfsokat betartsa, ennek figyelembev6tel6vel:
l.l zirhat6 ed6nyben gytijtse a hullad6kot,
2.1 a gyijt6 edenyzet rendszeres tisztit6s6r6l ds

fert6tlenitdsdnil

teriilet

gondoskodjon,

3./ a hullad6kgytijt6s sor6n tort6nti szennyez6s eset6n a

megtisztit6s6r6l 6s fert6tlenit6s6r6l gondoskodjon,

f.)a vegyes hullad6k gyujt6 edenyzet iirtartalm6t meghalad6 vegyes hulladdkot
gytijt6zsrikban gytijtse, a zshklrt a szolg6ltat6 6ltal megltathrozott dijat megfizesse,

el sz6llit6s cdlj 6b6l a gyijtlzshkot b ekotve a kdzteriile tr e hely ezze.

g.)gondoskodjon arr6l, hogy a vegyes hullad6k gyujt6 eddnybe csak vegyes

hullad6k keriiljdn elhelyez6sre, a hullad6k szil6rd halmazilllapotu legyen, az iirit6st

v6gz6k eg6szs6g6t, testi 6psdg6t ne vesz6lyeztesse, a glpi tiritdst ne akad6lyozza 6,s

a berendezdsben k6rt ne okozzon.

h.)a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiltat6s dijht aKozszolghltat6nak megfizesse,

i.)gondoskodjon arr6l, hogy a saj6t tulajdon6ban ldvri gyijtti ed6ny alkalmas

legyen a rendeltetdsszerti hasznillatra 6s a Kozszolgfltat6 j6rmriv6vel va16 i.irit6sre.

(2)Az ingatlanhasznil6 joga, hogy:
a.)amennyiben be6pitett ingatlan haszn6l6ja, a hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolg6ltat6st i g6nybe vegye,

b.)jelezze a hulladdkgyrijt6 ed6nyzet b6rl6si szdndekilt a Krizszolgilltat6nd,l,

a

a



c.)a vegyes hulladdk gyujt6 ed6ny rjirtarlalmifi alkalmilag meghalad6 vegyes
hulladdkot a Kdzszolg6ltat6t6l v6s6rolt jekilt gyrijt6zs6kban, az ed6nyzettel egytitt
sz6llit6sr a a k6zteriile tr e kihely ezze,

d.)az ingatlanon k€pzodl hhztartisi hullad6kot tartalmazl gyrijtried6nyt -
kdzteriilet haszn6lati enged6ly ndlkiil - a szi./.litfis napjit megel6z618.00 6rht6l a
szfllftds napjfnak r8.00 6rajaigiiritds c6lj6b6l a kdztertileten t6rolja,

e.)6ljen a kdzszolg6ltat6 6ltal biztositott meghat6rozott hulladdkfajt6k
elkiildnitett gyrijtdsdnek 6s sz6llit6s6nak lehet6sdgdvel,

f.) joga van arra,hogy az tirit6sre kihelyezett ed6nyzetb6l a hullad6kot, illetve a
jeltilt gyujt6 zsdkot a szilllitilsra meghatirozott napokon az ingatlana el6l a
Kdzszolg6ltat6 elsz6llitsa,

g.)amennyiben a gyujt6 ed6ny megrong6l6d6sa a Kcizszolg|ltat6 6ltal vegzett
nem megfele4l6 iirit6s sor6n keletkezik, kerje az ed6ny Kozszolgilltat6 k6lts6gdn
t<irt6n6 - 15 napon beliili kijavit6s6t, ha az nem lehetsdges, cser6j6t,

h.) k6rje a hulladdkgazd6lkod6sikozszolghltatds id6leges sztineteltet6s6t,
i.)panasszal 6ljen, javaslatot tegyen a Ktjzszorg6ltat6 fel6, ha a

hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6ssal nem el6gedett.

VL

A telepiil6si hultad6k elkiit0nitett gyiijt6se

11.$.

(1) Az ingatlanhasznillonak lehet6sdge van a telepiil6si hullad6k meghathrozott
hullad6ktfpusonkdnti (szelektiv hullad6k) elkiiloniten gyrijt6sdre.

(2) A szelektiv hullad6k throllsira kdk szinri 240 literes hulladdkgytijtri ed6ny szolgdl,
amelyet a sz6llit6si napokon a Kdzszolgilltat6 az ingatlan el6tti k6zteriiletr6l - i.tgyenesei -'
elszrillit.

(3) A zdldhullad6k gytijtdsdre a 80 literes barna szinri hullad6kgfijt6 ed6ny szolg6l,
amelyet a szilllithsi napokon a K<izszolg6ltat6 - ingyenesen - elsz6llit.

(4) A szelektiv, 6s zdldhullad6k sz6llit6s kdr6t 6s id6pontjait a2. sz.mell6klet tartalmazza.

vII.

A hullad6kgazdilkodisi kiizszorgdltatisi szerz6d6s tartalmi elemei

12.$.

(1)Az Onkorm6nyzat 6s a Kdzszolgdltat6 kdztitt l6trejdv6 hulladdkgazd6lkod6si
krizszolgriltatisi szerz6dds megkrit6sekor figyelembe kell venni a Hullad6k tv. 34. $. (5)
bekezd6s6ben, valamint a kozszolgilltat6 kiv6laszt6s6r6l 6s a hulladdkgazdSlkod6si
kdzszolg6ltat6si szerztiddsr6l sz6l6 317/2013.(VIII.28.). Korm. rendelet 4. g.-dban
meghat6rozott tartalmi kcivetelm6nyeket.

(2)Az ingatlanhaszn|l6 6s a Kozszolgilltato kozcitt l6trej6vo kdzszolgriltat6si szerz6d6s
tartalmi elemei:

a.)a felek megnevezds ds azonosit6 adatai, amennyiben a k6zszolg6ltat6s ig6nybe
vev6 nem tulajdonosa az ingatlawrak, rigy az ingatlantulajdonos iregnevezdse 6s



azonosit6 adatai is: a felek neve, cime, tov6bb6 termdszetes szem6ly esetdn a
szem6lyes adatok kdziil az anyja neve, sztiletdsi helye 6s ideje,

b.)a szerzod6s t6rgya
c.)a k<izszolg6ltat6s megkezddsdnek id6pontja,
d.)a szerzodott t6rol6eddny t6rfogata 6s darabsz6ma, annak azonosit6s6ra

vonatkoz6 el6ir6sok,
e.)az ellen6rtdk meg6llapit6s6nak, sziml6z6s6nak, a szhmla kiegyenlitdsdnek

m6dja
f.)a szerzod6s id6beli hat6lya,

(3)A k<izszolg6ltat6s megszervezdsehez ds a dijsz6mlilzishoz sziiksdge adatokat a szerzod6s
ir6sba foglal6s6nak b6rmely okb6l tortdn6 elmarad6s eset6n az ingatlanhasznill6 koteles
ir6sban bej elenteni a Kdzszolgdltat6nak.

(4)A Kdzszolgilltat6jogosult a 12. $.(2) bekezdds a.) pontj6ban meghathrozott szem6lyes
adatok kezel6sdre a kdzszolgSltaths teljesitdse 6rdekdben. A szemdlyes adat kezel6se sor6n a
Kdzszolg6ltat6 az inform5ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6
201 | . 6vi CXII. trirvdny rendelkez6seinek megfelel6en koteles elj6mi.

VIN.

A hullad6kgazddlkodisi k0zszolgiltatds ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei

13.$.

(1) A hulladdkgazddlkod6si kozszolg6lgat6son beliil:
a.) a vegyes hulladdk sz6llit6si szolgiitatds igdnybe vdtele folyamatosan kritelez6,

b) az a.) pontba nem tartoz6 sz6llit6si szolg6ltat6s 6s hullad6k elhelyez6si lehet6sdg

ig6nybevdtele nem kotelez6,
(2) Az egyes hulladdkgazd6lkod6si szolgiltatdsokat e rendeletben, valamint a

kozszolg6lt at6si szerzod6 sben me ghat6rozott m6don lehet i g6nyb e venni.
(3) A Klzszolgilltat6 a kdzszolg6ltat6s feltdteleiben bekrivetkezett v6ltoz6sokt6l az ingatlan

haszn6l6t - av6ltoz6s bekOvetkezte el<itt legal6bb 15 nappal - legal6bb a honlapjin tort6no

kozzetetellel, illetve az Onkorminyzat 6ltal ahelyben szokdsos m6don kdteles tij1koztatni.

IX.

Az ingatlanhasznil6t terhel6 dijfizet6si kiitelezetts6g teljesit6s6nek rendje

14.S.

(1)A hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatfsi dij a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgilltatisi
szerzdddben egyt6nyez6s dijk6nt keriil megSllapit6sra. A dij megdllapit6sakor a vonatkoz6

j ogszabdlyok szerint kell elj 6rni.
(2) Az Onkorm6nyzat a hullad6ksz6llit6si dij b6l kedvezm6nyt nem biztosit.

ls.s.



(1) A dijfizet6si ktitelezettsdg tekintet6ben a telepiil6si hulladdkkezel6si kdzszolg6ltatdsi dij
megfillapitils6nak r6szletes szakmai szabillyair6l sz6l6 6412008(III.28.). Korm. rendelet 6.$.(2)
bekezdds6t kell alkalmazni.

(2)A kdzszolg6ltat6si dij az egys6gnyi dijt6tet 6s az iiritdsi gyakoris6g iltlagszhmdnak
szorzata.

(3)A termdszetes szemdly ingatlanhaszn|l6 a hulladdkgazdilkodhsi kozszolg6ltatdsi dijat
negyed6venklnt, a gazdrilkod6 szervezet, illetve kdlts6gvet6si szerv havonta ut6lag koteles
megfizetni a kdzszolg6ltat6 6ltal ki6llitott szhmla ellendben. A dij megfizet6s6nek hat6ridejdt
6s m6dj6t a szhmla tartalmazza.

(4X3) Az ingatlanhasznill6 a (2)bekezd6sben meghatfurozott sz6mla tartalma tekintetdben a
Ktizszolg6ltat6n6l kifog6st emelhet, mely az ir6sban be nyrijtott kifogrlst 15 napon beli.il
kivizsg6lja 6s arra 6rdemben irdsban v6laszol.

(5)A hulladekgazdillkod6si kdzszolgilltatis dijht a Kdzszolg6ltat6n6l nyilv6ntartfsba vett
ingatlanhasznill6 k<iteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasznil6 szem6lye az adott
ingatlan eset6ben v6ltozik, a Kdzszolgilltat6 a viitozhs bejelent6sdt kovetcien a vi\tozhs
bejelentds6nek napj6t kdvet<i h6nap 1. napj6t6l illlitja ki a sz6ml6t az i$ ingatlanhasznill6
nevdre.

(6),{ dijhdtral6kok behajt6s6ra a Hullad6k tv. 52.$.-6ban meghat6rozottak szerint kertil sor.

X.

A hullad6kgazdflkodisi kiizszolgiltatfs ig6nybev6tel6nek sziineteltet6se

16.$.

(l)Sztineteltethet6 a szolghltat6s ig6nybev6tele a bejelentdstril sziimitott legfeljebb I 6v
idotartamra, ha a t6rol6ed6nyt egyedi.il haszn6l6, ir6sbeli kozszolgilltatilsi szerz6ddssel
rendelkezri ingatlanhaszn|lo k6t napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem haszn6lja,
6s az flresed6s vfrhat6 idotartam6t - legk6s6bb a sztineteltet6s megkezddsdt megelozti 8

munkanappalbez6r6lag - a Kdzszolgilltat6 rlszdre ir6sban leadott nyilatkozattal (faxon, lev6l
vagy e-mail) form6j6ban - bejelenti a Krizszolg6ltat6nak.

A bejelent6s megt6tel6re csak a Kozszolg6ltat6val szerzcid6ses viszonyban 6116, vagy
a me ghatal mazottja j ogo sult.

(2) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga est6n a sziineteltetdsre vonatkoz6 igdnybejelent6s - 8

nappal a sziineteltet6s lej6rta el6tt ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail
form6j 6ban) - megism6telheto.

(3)A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalm6t a Kdzszolgilltat6 ellen6rizni jogosult. A
sziineteltet6s jogszenitlen ig6nybev6tele est6n a Krizszolg6ltat6 jogosult a sztineteltet6st
visszavonni.

(a)Ha az ingatlan a sziineteltet6si idotartam lej6rta ekitt irjb6l lakottd v6lik, annak t6ny6t a
Kozszolg6ltat6val a szerzoddtt f6l vagy meghatalmazottja kdteles legal6bb 3 nappal kor6bban
Kozszolgiltat6nak bej elenteni.



XL

A hullad6kgazd6lkodisi ktizszolgiltatissal 0sszefii996 szem6lyes adatok
kezel6se

17.$.

(f )e Kdzszolg6ltat6 a hulladdkgazdflkoddsi szolgilltaths biztosit6sa, valamint a
hulladdkgazd6lkod6si kozszolgdltat6si dij beszeddse, illetve behajt6sa drdekdben a
kdzszolg6ltatds ig6nybevdtel6re kdtelezett ingatlanhas zn6l6la6lnyilv6ntart6st vezet.

(2)Az ingatlanhaszn6l6nak a villtozhst krivet6 15 napon beltil irdsban be kell jelentenie a
Kdzszolg6ltat6 fel6, ha adataiban v6ltoz6s trjrtdnt.

(3)A Kozszolgdltat6 k0teles az adatkezel6s sor6n az informdci6s <inrendelkez6si jogr6l 6s az
inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 tdrvdny rendelkezdseit, valamint az adatv6delmi szabfivzatban
me ghatir ozott el6ir6sokat megtartani.
(+n Kdzszolg6ltat6 az ingatlanhasznill6 adatait a hulladdkgazd6lkodasi szolg6ltat6s

igdnybevdtel6re val6- kotelezetts6g fennill6sriig, illetve, ha az tegsztint addig, imig a
kdzszolg6lati dij megfizet6sre nem kertil, h6tral6k esetdn ahitraldk feniattasaig kezelni.

XIII.

Zfr6 rendelkez6sek

XII.

A kiizteriilet tisztfntartisa

18.$.

(I)Az ingatlan hasznillo koteles a kdztisztasSggal ds a teleptildsi szil6rd hulladdkkal
tisszefiiggti tev6kenys6gr6l sz6l6 111986.(1l.21.). EVM -Eii.M. .gytitt.r rendelet 6. g.-6ban
foglalt el6ir6sokat betartani.

(2)A szem6tt6rol6kon kiviil illeg6lisan (bel- 6s kiiltertileten) elhelyezett hulladdkot annak
tulajdonosa, vagy ha az nem azonosithat6, a lerak6s letyenek tulajdonosa k<jteles
elsz6llittatni.

(3)Az ingatlan tulajdonosa koteles az ingatlana elotti kdzteriilete t - a kcizrit vonal6ig -tiszt6n tartani' a zdldfeltilet frinyir6s6r6l gondoskodni, az ingatlanr6l az riffest ,ugy u
gyalogj6r6 terdbe kinyul6 6gak, bokrok folyamatos nyes6sdr6l gondoskodni.

(4)Jhtdhr6l a havat - h6es6s ut6n nyomban, de legkdsribb reggel 6.00 6r6ig - ezt k<ivet6en,
naponta sztiksdg szerint tobb alkalommal - az ingattan tutaiAonosa, hiszndl6ja kciteles
eltakaritani, 6s a jirda sikoss6g mentessdgdrol gondoskodni.

(5)A kriztertilet sikossdg mentesit6sdre k<izegdszsdgtigyileg vesz6lytelen, a k6rnyezetet nem
krirosit6 anyagok kell haszn6lni.

(6)Az ingatlanon keletkezett hulladdkot: szil6rd vagy hfg szewryezi| anyagot (szennyviz, hig
trilgya stb.) kdzteriiletre (kOzirtra, drokba , zfurtkerti boz6tosba stb.) sz6rni, ii6nteni, kivezetn]
tilos.

(7)A szennyviz telken beltili - el6irdsoknak megfelelci - elhelyez6sdr6l 6s rendszeres
elsz6llit6sfir6l a tulajdonos, vagy az ingatlanhasznill6jakciteles gondoskodni.



le.$.

(l)A rendelet kihirdetdse napjfn l6p hat6lyba.
(2)Hat6lyba ldpds6vel egyidejtileg hatillydt veszti Kdkdny Kdzs6g Onkormfnyzata

K6pviselo-testiilete 412013.(1I.25.). sz., valamint 1212002(XII.L4.),7l\0ll(Xn.22.),
712009(XLI.I7.) rendeletekkel m6dositott 1212002.(KI.l9.). dnkorm6nyzati rendelete a
kdztisztasiigr6l, valamint a telepiil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi kdzszolg6ltat6sr6l

Krik6ny ,2014. november 1.

Farkas R6bert
polg6rmester

Zfuad,6k: Elfogadta Kokdny
Kihirdetve.
2014. november

Dr. Barta Zsuzsanna
jegyz6

dr. Barta Zsuzsanna
jegyz6

Kdzs6g Onkorm6nyzata 2014. november 13.-i ill6sdn.



l.sz. mell6klet

A rendszeres hullad6ksz6llitisba bevont teriiletek:

K0k6ny
Als6 kiiz,

D6zsa Gydrgy u.
Erd6sz6l u.
Fels6 ktiz,
Fels6hegy u.
Guvno diil6,
J6zsef Attila u.
Kossuth L. u.
Pet6fi S. u.

A hullad6kot a szilllitds napjrin reggel 6.00 6riig kell kihelyezni az ingatlan el6.

2.s2. mell6klet

Az elkiiliinftetten gyiijtiitt hullad6k szSllitisa:



K6k 240 literes gyiijt6be helyezhet6 rij rahasznosithat6 hullad6k:
papf r, kiiliinf6le mii anya gok, f6mtartamri cso magol6anyagok.

Szfllitis: pfratlan h6ten szombati napokon

Barna S0literes gyfijt6be a komposztdthat6 kerti hullad6k gyiijthet6:
fii, nyesed6k, iisszevfgott 6gak

Szdllftfs: p6ros h6ten szombati napokon.

A hullad6kot a szdllftis napjrin reggel 6.00 6rrlig kell kihely ezni azingaflan el6.


