
http ://www.njt.hu/njtonkorm.phpMHK JogszabQly szolgQltatQs

s12016 (vr.17..)
Magyartelek Kdzsdg Onkormanyzat k6pvisel6-testtiletdnek 5/2016. (VI. 17.) onkormdnyzati
rendelete a hullad6kgazd6lkod6s helyi rendj 6rol

Magyartelek Kiizs6g Onkormfnyzat k6pvisel6-testtilet6nek

512016. (VI. 17.) iinkorm6nyzati rendelete

a hullad6kgazdilkodfs helyi rendj6r6l

Magyartelek K6zs6g Onkorm6nyzat k6pviselo-testtilete az Alapt<irv6ny 32. cikk (2)

bekezddse, valamint a Hullad6kokr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrvdny 35. $ (1) bekezd6se 6s

S8. S (4) bekezd6se alapjdn hulladdkgazdrllkodds helyi rendj erol az al6bbi rendeletet alkotja.

1. Attaldnos rendelkez6sek

1. $ (l) A rendelet tertileti hat6lya kiterjed Magyartelek Onkormfunyzat illet6kess6gi

tertilet6re.

(2) A rendelet szemdlyi hat6lya kiterjed a 2012. 6vi CLXXXV. tdrvdny (a tov6bbiakban:

Hulladdk Tv.) 2. $ (1) bekezd6s 34. pontja szerint ingatlanhasznirlokra, valamint a

hul ladd k g azd6l ko d 6s i kd z s zo I g ril tatist v €, gzor e .

(3) A rendelet t6rgyi hat6lya kiterjed:

a) a szrlir d te leptil6si hullad6kkal kapcso lato s kO zszo I giiltat6sra,

b) a kozteriilet tisztrin tartdsiira.

2. $ E rendelet alkalmazisirban:

1. biohullad6k: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 3. pontja szerinti hullad6k,

2. elktilclnitett gyrijtds: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezdds 5. pontja szerinti gytijt6s,

3. elkiilonitetten gytijtdtt hullad6k: a Hulladdk Tv. 2. $ (1) bekezdes 6. pontja szerinti

hullad6k,
4. dpit6si-bont6si hullad6k: a Hullad6k Tv.2. $ (l) bekezd6s 10. pontja szerinti hulladdk,

5. gytijt6s: a Hullad6k Tv.2. $ (l) bekezd6s 17. pontja szerinti folyamat;

6. gytijto: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezd6s 17a. pontja szerinti gazd6lkod6 szervezet,

7. gytijtohely: a Hulladdk Tv. 2. $ (1) bekezd6s 19. pontja szerinti hely;

S.hitztartdsi hulladdk: a Hullad6k Tv.2. $ (l) bekezd6s 21. pontja szerinti hullad6k,

9. hintartitsi hullad6khoz hasonl6 hulladek: a Hulladdk Tv. 2. $ (1) bekezdes 22. pontja

szerinti hullad6k;

10. hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. S (1) bekezd6s 23. pontja szerinti hullad6k,

1 l. hullad6kgazd6lkod6s: a Hullad6k Tv. 2. S (l ) bekezdes 26. pontja szerinti tev6kenys6g,

12. hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s: a Hullad6k Tv. 2. $ ( I ) bekez dds 27 . pontja szerinti

szolg6ltat6s,

13. Onkorminyzati hullad6kgazd5lkod5si k<izfeladat: a Hulladdk Tv. 2. $ (1) bekezdes 27a.

pontj a szerinti feladat,

14. hullad6ktipus: a Hulladek Tv.2. $ (l) bekezd6s 33. pontja szerinti hullad6ktipus,

15. ingatlanhaszn6l6: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 34. pontja szerint meghat6rozottak

16. kezel6s: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezdds 36. pontja szerinti folyamat,
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17 .kozszolgfitatdsi tertilet: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezd6s 36a. pontja szerinti teriilet,
18. k<izszolgdltat5: a Hulladdk Tv.2. $ (1) bekezd6s 37. pontja szerinti kozszolg6ltat6,
19. lomhulladdk: a Hullad6k Tv.2. $ (1) bekezd6s 39. pontja szerinti hullad6k,
20. sziilitits: a Hullad6k Tv. 2. S (1) bekezd6s 41. pontja szerinti mozgatds,
21. telepiil6si hullad6k: a Hullad6k Tv. 2. $ (l) bekezd6s 43. pontja szerinti hullad6k,
22. vegyes hulladdk: a Hulladdk Tv.2. g (1) bekezdes 47. pontja szerinti hullad6k,
23. veszelyes hulladdk: a Hullad6k Tv. 2. $ (1) bekezd6s 48. pontja szerinti hullad6k,
24. nagydarabos hulladdk: a 1612002. (IV. 10. Eiim. rendelet 2. $ a) pontja szerinti hullad6k.

2. A hullad6kgazdilkodfsi kiizfeladat tartalma,
a kiizszolgriltatr[si teriilet hatrlrai

3. $ A hullad6kgazdrilkodrisi kcizfeladat tartalma kiterjed:
a) a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s helyi szintri r6szletszab6lyainak onkorm6nyzati

rendeletben t<irtdno meghatitr ozdsfur a,

b) a hulladekgazdiikodrlsi kozszolgriltat6 jogszab6lyban meghatdrozott feltdtelek szerinti
kiviiasztirsira,

c) a kcizszolg6ltatrisi szerzod6s megkot6s6re.

4. $ (1) A ktizszolg6ltat6si teriilet hatira az Orszilgos Hulladdkgazdalkodirsi Kozszolgrlltatrisi
Tervben me ghatir ozottakkal <i sszhan gban kertil me ghat6roz6sra.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltat6s sor6n a kozszolgdltat5si teriilet hatira
Magyartelek kdzs6g belteriilete.

3. A kiizszolgr{ltat6

5. $ (1) A hullad6kgazdiikoditsi kozszolg6ltatrlsi tevdkenysdget a ,,Ddl-Kom" D6l-Dunrintrili
Kommun6lis Szolg6ltat6 Korl6tolt Feleloss6gri T6rsas6g P6cs, Sikl6si u. 52.
hulladekgazdSlkod6si kozszolgiitato ltovilbbiakban kozszolgitltat6l vegzi.

(2) Az (1) bekezddsben meghat6rozott kozszolg6ltat6nak tagtrai, alvilllalkoz6i nincsenek, a
kozszolgiitat5st e gyediil vd gzi.

4. Az iinkormrinyzati hullad6kgazdrilkod{si kiizfeladat elL{tris6nak rendje 6s mr6dja, a
kiizszolgdltatr6 6s

az ingatlanhasznriki ezzel iisszefiigg6 jogai 6s kiitelezetts6gei,
az elkiiliinitett hullad6k gyfij t6se, valamint a hullad6kgazd flkodrisi
kiizszolgrlltatdsi szerz6d6s egyes tartalmi elemei

4.1. A hullad6kgazdrilkodrisi kiizfeladat ellit{snak rendje 6s mridja

6. $ (1) A hulladdkgazddlkoddsi kdzfeladat ell6t6sa iriisban rdgzitett, legfeljebb l0 6vre
vonatkoz6 kdzszolgl,ltatilsi szerzod6s alapj5n tdrt6nik. Az cinkormdnyzat a kdzszolg6ltat6si
szerzodds megsztindse eset6n is tijabb szerzod6skcitdssel gondoskodik arr6l, hogy a
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s a telepiildsen folyamatosan biztositva legyen.
(2) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatils feltdteleiben, rendj6ben bekcivetkezett

viiltoziisokrol aviitozits bekdvetkezte el6tt 15 nappal akozszolgiitato legaltibb a honlapj:in, es

2l 10 2018. 03. 23. 13:42



MHK JogszabQly szolgQltatQs

hirdetm6 ny form6j 6b an til eko ztatitst nyrij t.

(3) A hullad6kgazd6lkodSsi kdzszolg6ltat6s tekintet6ben a Kozszolgflltat6 6s az

ingatlanhasznhl6 k<izotti szerz6d6ses jogviszonyt akdzszolg6ltatds rendelkezdsre 6ll6s6nak, 6s

az ingatlan haszniilat6nak t6nye hozza letr e.

7. $ (1) A telepiil6si hulladdkok kdztil a hiztartlsi hullad6knak, 6s hiztartdsi hullad6khoz
hasonl6 hullad6knak minostilo hullad6kb6l a vegyes hullad6k /tov6bbiakban vegyes hullad6k/
sziilitilsa hetente egy alkalommal, 15 nappal elore meghirdetett napon tcirt6nik.

(2) A vegyes hullad6k elsz6llitiisa a hulladdk t6m<irit6s6re alkalmas jrirmrivel tort6nik.

(3) A vegyes hullad6k elsz6llit6sra akkor kertil, ha az ingatlanhaszniio a hulladdkot a saj6t

tulajdon6ban 16vo, vagy a k<izszolg5ltat6t6l berelt 6s a kozszolgiitatS szrillit6eszkozehez

rendszeresitett gyrijtoedenybe helyezi el.

(4) Az alkalmazhat6 gytij toeddnyek

a) 110 literes hullad6k gyujtoed6nyzet,

b) 80 literes hullad6k gyijtoedenyzet,

c) 60 literes hullad6k gytijt6ed6nyzet,

d) a kdzszolg6ltat6 6ltal biztositott, a szolg6ltat6 iiltal egyedi jelol6ssel ell6tott hulladekgyrijto
zsirk.

(5) Az a vegyes hullad6k kertil elszrillit6sra, melyet az ingatlanhasznilo az iitala haszn6lt

ingatlan e16 a (4) bekezd6sben megjelcilt gytijtoeddnyben a krizteri.iletre kihelyez.

8. $ (l) A teleptildsi hullad6kok kciziil az elktilonitetten gyrijtdtt hullad6k sziilitisa heti egy

alkalommal tortenik.
(2) Az elkiilonitetten gyrijt<itt hullad6k elsz6llit6sa hullad6k fajtrijakdnt kiilcin-kiil<ln

szallit6j itrmrive I tort6 ni k.

(3) Az elkiilonitetten gyrijtritt hullad6k elsz6llit6sra akkor kertil, ha az ingatlanhasznl,lo a

hullad6kot akdzszolgdltat6 6ltal rendelkez6sre bocs6tott gyrijtoed6nybe helyezi el.

9. S (1) A teleptildsi hullad6kok k<iziil a lomhulladek szrlllitiisa 6vente egy alkalommal

tdrt6nik. A lomelsz6llit6s idopontjrit a kcizszolg6ltat6 tijdkoztat6ja, hirdetm6nyehatirozzameg.

(2) A lomhullad6k elsz6llit6sa olyan szallit6jarmrivel tdrtdnik, mely alkalmas a nagydarabos

hullad6k biztons6gos sz6llitiis6ra.

(3) Az a lomhullad6k kertil elsz6llit6sra, melyet az ingatlatlhasznillo az iitala haszn6lt

ingatlan ele a sz6llit6s 6rdekdben a kozteriiletre kihelyez.

(4) A lomhulladdkkdnt sem kertil elsz6llit6sra az epitesi 6s bont6si hullad6k, a gumiabroncs

hulladek, g6pj6rmti roncs, vesz6lyes hullad6k, vegyes hullad6k, valamint elki.ildnitetten

gytijtheto hulladdk.

10. $ (1) Ha aKozszolg6ltat6 a sz6llit6si feladat6t a meghat6rozott sz6llit6si napon nem tudja

teljesiteni, e t6nyrol a honlapj6n 6s hirdetmdnyi riton 6rtesiti az ingatlanhaszn6l6kat.

(2) Az elmaradt sz6:llit6st a Krizszolg6ltat6 a sz6llit6st akadiiyoz6 tdnyezo megsztindsdt

koveto legk6sobb 48 6r6n beliil elv6gzi.

4.2. Kdzszolgfltat6 j o gai 6s ktitelezetts6 gei

11. $ A kdzszolg6ltat6 k6teless6ge, hogy:

a) a kdzszolg6lati szerzodds szerint gondoskodjon a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgfiltathsi
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feladatok e116t6s6r6l,

b) a hullad6k gytijtoed6nyzet tirit6s6nek gondos elv6gzdse,

c) ha a szerzodlsben v6llalta, az ingatlanhasznal6 bejelent6s6t koveto 15 napon beltil
biztositsa az ingatlanhaszniio Sltal igdnyelt tirtartalmri gytijtoeddnyzetet, ide 6rtve az

rirtartalom viitozds miatti igdnyt is,

d) amennyiben a gyrijt6ed6nyzet megrong6l6d6sa a nem megfelelo i.irit6s sor6n trirtdnt,
gondoskodjon az edenyzet sajrit k<;lts6gdn tcirt6no megjavit6siir6l, ha az nem lehets6ges
cser6l6s6rol,

e) a honlapjinkdzzetett m6don lehetosdget adjon a vegyeshullad6k gyrijt6s6re alkalmazhat6
hullad6kgytij to zs6k beszerz6s6re,

f) 6vente a 9. $ (l) bekezddsben meghatdrozott alkalommal gondoskodjon a lomtalanit6s
hivioz meno megszervezeserol6s a lom elsz611it6s6r6l,

g) az elkiilcinitett hullad6kgytijt6si rendszert a 8. g szerint biztositsa,
h) elvdgezze a teleptil6si szil6rd ds foly6kony hulladdkokkal kapcsolatos krizeg6szsegi.igyi

kcivetelm6nyekrol sz6l6 1612002. (lV. 10.) EtiM. rendelet 4. $ (3) 6s (a) bekezd6se szerinti
feladatokat, igy:

ha) hullad6kgyrijt6 eszkozcik tisztitilsa, fertotlenit6se, karbantart5sa

hb) a hullad6k begytijt6se, sziillit6s sor6n a kozteriileten okozott szennyez6s megsziintet6se,
i) kciteles honlapot tizemeltetni, 6s azon a hulladdkgazd6lkodrlsi kozszolgiitatiissal

kapcsolato s valamennyi fontos inform6ci6t elhelyezni,
j) az ingatlanhaszn6l6 6ltal tett panasil. kivizsgrllja, a javaslatokat megvizsgilja,6s arrol az

drintettet erdemben 30 napon beliil trij6koztassa.

I 2. $ A kdzszolgiitat6 joga, hogy:

a) a vegyes hullad6k gyrijt6s6re kieg6szit6 megold6sk6nt alkalmazhat6 hullad6k gytijto
zsitkert a hulladdk elsz6llit6si 6s kezel6si dijrit is mag6ban foglal6 t6rit6st k6rjen,

b) amennyiben a vegyes hullad6k gytijto ed6nybe vesz6lyes hullad6k keriilt elhelyezdsre,
vagy a folydkony hullad6k elhelyez6se miatt a gytijtoed6nybe befagyris, vagy egy6b okokb6l a
hullad6k nem iirithet6, megtagadja a gytijtoedenyzet kiiirit6sdt, illetve a gyultozsdk
elsz6llit6s6t,

c) megtagadja a hulladdk begyrijt6s6t azon ingatlanhasznilok eseteben

ca) akik a hullad6kgazdrilkod6si szolg6ltat6s sztineteltet6s6t k6rt6k - a sztineteltet6s idej6re,
cb) ha az ingatlanhaszniio nem megfelel5 hulladdkgylijto ed6nybe - a gepi iirit6sre nem

alkalmas hullad6kgyrijto ed6nyzetbe, nem a kiSzszolgiitat6 6ltal rendszeresitett hulladdkgytijt5
zsitkba- helyezte el a hullad6kot,

d) a kozszolg6ltatrisi szerzoddst a jogszabl,lyban, valamint a kdzszolgilati szerzod6sben
me ghatfir ozott m6don felmondj a.

4.3. Az ingatlan hasznriki jogai ktitelezetts6gei

13. Az ingatlanhaszn6l6 kcitelessdge, hogy:
a) amennyiben bedpitett ingatlan haszndloja, a hulladdkgazd6lkod6sikozszolgitltat6st ig6nybe

vegye (nem mentesit a hulladdkgazd6lkod6si szolgiitatits ig6nybeveteli k<itelezetts6g alol az,
ha az ingatlanhaszn6l6 a szolgiltat6st nem, vagy csak r6szben kiv6nja ig6nybe venni),

b) amennyiben ingatlanhaszn6l6 v6lt6s tortdnik, vagy rij ingatlan eset6ben ingatlanhaszniiat
kezdodik, aviitozitst k<iveto 8 napon fr6sban bejelentse aKozszolg6ltat6nak,

c) az ingatlanon kepzodo hitilartisi, 6s hiutartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6kot a
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Kozszolg6ltatS hullad6kgazd6lkod6si tev6kenysdg6rol 6s a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgilltatds vdgz6s6nek felt6teleirol sz6l6 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. $-a
figyelembe vdteldvel

ca) gytijtse a hulladdkot,

cb) a gytijt6eddnyt az ingatlan6n, vagy kdztertilet-hasznillati engeddly birtok6ban
kciztertileten t6rolj a,

cc) a gyrijtoed6nyt tirit6s c6lj6b6l sz6llit6si napokon a kciAediletre kihelyezze igy,hogy az a
k<iztertileten a begytijt|,st vegzo gdpjrirmtivel megkozelitheto 6s iirit6sre alkalmas helyen
legyen, ugyanakkor a kcizleked6st ne akadiiyozza,

dd) a hulladdk gyrijtds6vel, - illetve saj6t sz6llit6ssal - kapcsolatos biaons6gi
kovetelmdnyeket betartsa, a k<irnyezetet ne vesz6lyeztesse, szennyezzq k6rositsa,
megakad6ly ozza a hullad6k kisz6r6drls6t,

e) a teleptil6si szililrd 6s folydkony hulladdkokkal kapcsolatos kozeg6szs6giigyi
kcivetelmenyekrol sz6l6 1612002 (IV. 10.) EtiM rendelet 4. $ (1), (2), (4) bekezd6se, valamint 5.

$ (1) bekezd6s6ben meghatfurozott eloir6sokat betartsa, ennek figyelembe v6teldvel:

ea) zfirhato ed6nyzetben gyrijtse a hullad6kot,
eb) a gytij t oedeny zet rendszere s ti sztit6s 616 I es fertotlenit6s6rol gondo skodj on,

ec) a hullad6kgyrijt6s soriin t6rt6no szennyez6s eset6n a teri.ilet megtisztit6srirol 6s

fertotlenitds6rol 6vente 2 alkalommal gondoskodjon,

f) a vegyes hullad6k gyrijt6ed6nyzet irtartalm5t meghalad6 vegyes hullad6kot a vegyes
hullad6kot gytijtozsrlkban gyrijtse, 6s a hullad6kgytijto zsirkert a szolg5ltat6 iital meghat6rozott
dijat megfizesse, elszSllit6s c6lj6b6l a gyijtozsdkot bekdtvehelyezze ki a koaertletre,

g) gondoskodjon arr6l, hogy a vegyes hullad6k gytijto ed6nybe csak a vegyes hulladdk
kertilj6n elhelyez6sre, 6s a hulladek szil6rd halmazrillapotri legyen, az tirit6st vegzok
egeszsdg6t, testi 6ps6g6t ne vesz6lyeztesse, a g6pi i.irit6st ne akadSlyozza es a berendez6sben
kSrt ne okozzon,

h) a hul I ad ekgazdiikodiisi kcizszo I g6ltat6s dij 6t me gfize s se,

i) hogy gondoskodjon arr6l, hogy a saj6t tulajdon6ban ldvo hulladdk gyrijtoeddnyzet alkalmas
legyen a rendeltetesszerti hasznillatra 6s a Kozszolg6ltat6 szilllitoj6rmtiv6vel tdrt6no iiritesre.

14. $ Az ingatlanhasznii6 joga, hogy:

a) amennyiben be6pitett ingatlan haszn6l6ja, a hullad6kgazdiikoditsi k<izszolg6ltat6st igdnybe
vegye,

b) a vegyes hullad6k gyrijtoeddnyzet ir1artalm6t alkalmilag meghalad6 vegyes hullad6kot
hullad6k gyrijtozsdkban a gyrijtoed6nyzettel egytitt elsz6llitSsra a kdztertiletreklhelyezze,

c) az ingatlanon kdpzodo hdnartis| 6s hiLztartiLsi hullad6khoz hasonl6 hullad6kot a

K6zszolg6ltat6 hulladdkgazd6lkod6si tevdkenys6g6r6l 6s a hulladdkgazd6lkod6si
kozszolgiltatfls v6gzds6nek felt6teleirol sz6l6 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. $-a
alapj6n a gyrijt6ed6nyt - kozteri.ilet-haszn6lati engeddly n6lkiil - a sziilitirs napjrlt megelozo
18.00 6r6t6l a sziilitirs napj6nak 20.00 6rajiig iirit6s cdlj6b6l a k<jzteri.ileten t6rolja,

d) dljen a kozszolgiitat6 8. $ (4) bekezd6sdben meghatdrozotl hulladdk fajt6k elkiilonitett
gytijtdsi, 6s elsz6llit6si lehetos6g6vel,

e) az tirit6sre kihelyezett hullad6k gytijt6edenyzetbol a hullad6kot, illetve a hullad6k gyiijto
zsitk a sz6llftrisra megjekilt napokon az ingatlana elol elsz6llit6sra keri.ilj<in,

0 amennyiben a gytijtoedenyzet megrong6l6d6sa a kozszolgiitato iital vdgzett nem
megfelelo iiritds sor6n tcirt6nt kerje az edenyzet - 15 napon beliili - Kcizszolgiitat6 kolts6g6n
tdrtdno megj avit6s ifi , ha az rrem lehets6ges cser6j et,
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g) kdrje a hullad6kgazd6lkod6si

h) panasszal 6ljen, javaslatot

ko zszolgiitat6s sal nem e I d ge dett.

14lA. $ (l) Sztineteltethet6 a szolg6ltat6s igdnybev6tele - a kozszolgiitatis ig6nybevdteldre

egesz 6vben kdtelezett ingatlanhaszniio szimira - a bejelent6st6l sz6mitott legfeljebb 1 6v

idotartamra, ha a triro16eddnyt egyediil haszn6l6, ir6sbeli ktizszolg6ltat6si szerzoddssel

rendelkezo ingatlanhaszniioket napt6ri h6napnrll hosszabb ideigaz ingatlant nem haszn6lja,6s

az i.iresed6s v6rhat6 idotartam6t - legk6sobb a sztineteltet6s megkezd6s6t megelozo 8

munkanappalbezirolag, akdzszolgiitat6 rdszdre ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy

e-mail form6j6ban) - bejelenti a kdzszolg6ltat6nak. A bejelent6s megt6tel6re csak a

k6zszolg6ltat6val szerzod6ses viszonyban 6116, vagy ameghatalmazottja jogosult.

(2) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8

nappal a szi.ineteltetds lej6rta elott, ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, levdl vagy e-mail

form6j 6ban) - megismdtelhet6.

(3) A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalmdt a kdzszolgilltat6 ellenorizni jogosult. A
sziineteltet6s jogszertitlen igdnybev6tele eset6n a k<izszolgiitat6 jogosult a sziineteltetest

visszavonni."
Ha az ingatlan a sztineteltet6si idotartam lej6rta elott rijb6l lakott6 villik, annak tenyet a

Krizszolg6ltat6val szerzodritt fel, vagy meghatalmazottja koteles legal6bb 3 nappal kor6bban a

Kozszolg6ltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail form6j6ban)

bejelenteni.

4.4. Az elkiiliinitett hullad6k gyiijt6se

15. $ Az ingatlanhaszn6l6 nem koteles a telepi.il6si hullad6k meghatirozott anyagfajtavagy
hullad6ktipus elkiil<inftett gytijtds6re.

16. $ (1) Az ingatlanhasznii6 az iitala rink6nt elkiildnitetten gytijtdtt hullad6kot

meghatfuozott anyagfajta vagy hullad6ktipus szerint elki.ilonitve elsz6llithatja 6s a

gyrijtoeddnyben elhelyezheti, illetve a jogosultnak 6tadhatja a Magyartelek, 5717 hrsz.-i
ingatlanon talalhat6 hullad6kgytijto ponton.

(2) Az ingatlanhasznti6 a hullad6k elhelyezdsdre val6 jogosults6gilt a Koordin6l6 szerv 6ltal

ki6llitott szitmlix al k<jteles igazolni.

17. g Kcizszolg6ltat6 a hullad6kgazdrilkod6si kcizszolgdltat6s keret6ben a 8. $ (4)

bekezddsben meghat6rozott hullad6k fajtak tekintetdben - az e rendeletben, illetve a

kdzszolgiitatiisi szerzod6sben rrigzitettek szerint - gondoskodik az ingatlanhaszniio iital
6nkdnt, elkiil<initetten gytijtritt hullad6kok elsz6llit6s6r6l.

17lA$ (l) Az elkiikinitetten gyrijtcltt hullad6k a kozszolghltat6 6ltal iizemeltetett

hullad6kgyrijto pontra, hulladdkgyrijto udvarba, iltv6teli helyre, vagy a kdzszolg6ltatils kcir6be

tartozo hulladdkot kezelo hullad6kkezel6 ldtesitm6nybe is sz6llithat6, es ott a jogosultnak

6tadhat6, vagy kiildn gytij toe ddnyben e lhely ezheto .

(2) A teleptil6s lakosai rdszdre ig6nybe veheto hullad6kudvarr6l a kozszolgiitat6 a helyben

szokiisos m6don 6s honlapj6n ti$ekoztatitst nyrijt. A nyitva tart6s rendjdt, a hullad6kudvarban

gyrijtheto egyes hullad6kokra 6s a hulladdkudvar ig6nybev6teli m6dj6ra 6s a mennyisdgi

korl6tokra vonatkoz6 tilekoztatttst a kozszolg6ltat6 a honlapj6n 6s a hulladdkudvarban

kozzeteszi.

http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh9eg8ed9d16eo7dt8ee9e...

kozszolgiitat6s idole ges sziineteltetdsdt,
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(3) A kozszolgilltato a hulladdkudvar iizemeltet6si szabtlyzatitban meghatirozza a
term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio 6ltal a hullad6kudvarban elhelyezhetS hullad6kok
mennyis6g6t. A term6szetes szemdly ingatlan hasznrll6 e jog6t csak irgy gyakorolhatj a, ha a
hullad6kgazd6lko d6si kozszolgiitat6s i dij at me gfi zette.

4.5. A h ullad6kgazdrllkodr[si ktizszolg6lati szerz6d6s tartalmi elem ei

18. $ (1) A hulladdkgazdalkodasi kcizszolg6ltat6si szerzodl,s megk<itdsekor figyelembe kell
venni a Hulladdk Tv. 34. $ (5) bekezd6sdben, valamint a kozszolgiitato kiv6laszt6s6r6l ds a
hulladdkgazd6lkodrisi kozszolg6ltatdsi szerzoddsrol sz6l6 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
4. $ -ban me ghatitr ozott tartalmi kcivetelmdnyeket.

(2) Akiizszolgiitatilsi szerz6d6s (l) bekezd6s szerinti tartalmil az e rendeletben rcigzitettek
szerint kell me ghat itr ozni.

(3) A kdzszolg6ltatilsi szerzoddsben rogziteni kell, hogy a k<izszolgiitat6 szerv r6sz6re a
kozszolgiitatdsi szerzoddsben rogzitett feladatok ellititsdert szolgitltatitsi dijat a Koordin6l6
szerv frzet.

5. A hullad6kgazdilkodfsi kiizfeladat i g6nybev6ter6 nek m ridj a
6s felt6telei

19. $ (l) A hulladekgazdiikoditsi kdzfeladat keret6ben biztositott k6zszolgiiltatiison beliil:
a) a vegyes hulladek szdllitrisi szolgiitatirs ig6nybe v6tele folyamatosan kcitelezo,
b) az a) pontba nem tartoz6 sz6llitiisi szolgriltatiis, 6s hullad6k elhelyez6si lehetos6g

ig6nybev6tele nem kcitelez6.
(2) Az egyes hullad6kgazd6lkod6si szolgitltat6sokat e rendeletben, valamint a klzszolgiiati

szerzoddsben meghatiirozott m6don lehet igdnybe venni.
(3) A kozszolgiitato a kcizszolgiiltatiis felt6teleiben bekcivetkezett vriltoz6sokr6l az

ingatlantulajdonost - avitltozitst bekdvetkene el6tt legal6bb 15 nappal - legaldbb a honlapj6n
tcirt6no kiizzetetellel, illetve a teleptildsen kihelyezett hirdetm6ny ritj6n k6teles t1jekoztatni.

6. Az ingatlanhaszn{kit terhel6 dijfizet6si kiitelezetts 69, megfuet6s6nek rendje,
az esetleges kedvezm6nyek

20. $ ( I ) A hulladek gazdalkodasi k<izszolgriltatrlsi dij a hullad ekgazdiikod6si kcizszolg6ltat6si
szerz6d6sben egyt6nyez6s dijkdnt kertil megiillapitrisra. A dij meg6llapft6sakor a vonatkoz6
jogszab6lyok szerint kell elj6rni.

(2) Az cinkorm6nyzat a hulladekgazdiikod6si krizszolgiitatdsi dijb6l dijkedvezmdnyt nem
biztosft.

21. $ (1) Dij megfizetdsi k<itelezettsdg tekintetdben a telepril6si hullad6kkezel6si
kozszolgiitat6si dij megrillapit6s6nak r6szletes szakmai szabiiyair6l sz6l6 6412008. (III. 28.)
Korm. rendelet 6. $ (2) bekezdds6t kell alkalmazni.

(2) Az ingatlanhasznilo a hullad6kgazdalkoddsi kcizszolgiiltatrisi dijat a Koordindl6 szerv
6ltal kiflllitott szdmla alapjfun fizeti meg. A dij megfizet6s6nek m6djrit, hat6ridej6t a sz1mla
tartalmazza.

7lt0
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22. $ (1) A kdzszolg6ltat6s keret6ben keletkezo kintl6vos6geket a Koordin6l6 szerv kezeli.

(2) A dijhdtral6kok behajt6s6ra a Hullad6k Tv. 52. $-ban meghatiirozottak szerint keriil sor.

7. Akdzteriilet tisztin tartfsa

23. g (1) Az ingatlan haszn6l6 kdteles akoilisilas6ggal 6s a telepi.il6si szilird hullad6kkal

6sszefi.iggo tev6kenys6grol sz6l6 111986. (II. 21.) EVM-EtIM egyi.ittes rendelet 6. $-6ban

fo glalt eloir6sokat betartani.

(2) A koztertilet tisilin tart6s6val kapcsolatos tov6bbi, helyi r6szlet szabillyokat helyi

rendelet tartalmazza.

8. Zir6 rendelkez6sek

24. $ (1) E rendelet 2016.6v ............. jrilius h6 l. napj6n l6p hat6lyba'

(2) E rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejrileg hatSlyii veszti a telepiil6si szil6rd hulladdkkal

kapcsolatos kriztisaas6gi kozszolg6ltat6s kotelezo ig6nybevetel6r6l sz6l6 212015. (II.17')

onkorm6nyzati rendelet.

Kelt: Magyartelek, 20l6.jrinius h6 16. nap

P.H.

jegyzo polg6rmester

Zitradek:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Magyartelek, 20l6.jrinius h6 17. nap

P.H.

jegyzo
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Magyartelek Kiizs6g Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
812016. (XI. 15.) iinkormfnyzati rendelete

a hullad6kgazdr{lkodis helyi rendj616l sz6l6 512016.(VI.17.) rendelete m6dositfs6r6l

Magyartelek Kcizs6g Onkormrinyzat kdpvisel6-testtilete az Alaptcirvdny 32. cikk (2)
bekezddse, valamint a hullad6kokr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irveny 35. $ (1) bekezddse 6s
88. $ (4) bekezdese alapjitn hullad6kgazd6lkod6s helyi rendj6rol alkotott 512016.(VI.l7.)
dnkorm6nyzati rendelet6t ( a tov6bbiakban ,,0r." ) a krivetkezok szerint m6dositja:

1.$

0r. a kcivetkezo,17/A. $-al eg6sztil ki:

,, l7lA$ (l) Az elki.ilonitetten gyrijtott hulladdk a k<izszolgiitato 6ltal tizemeltetett
hullad6kgytijto pontra, hulladdkgyrijto udvarba, ifiiteteli helyre, vagy a kozszolgiitat6s kordbe
tartoz6 hullad6kot kezelo hulladdkkezel6 l6tesitmdnybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak
iitadhat6, vagy ki.il6n gyrij to ed6nyben e lhe lye zhetiJ .

(2) A telepiil6s lakosai reszere ig6nybe veheto hullad6kudvarr6l a kdzszolg dltat6 a helyben
szokiisos m6don 6s honlapjrln tSjekoztatitst nyujt. A nyitva tart6s rendj6t, a hulladdkudvarban
gytijthet6 egyes hullad6kokra 6s a hulladdkudvar ig6nybevdteli m6djrira ds a mennyis6gi
korl6tokra vonatkoz6 ti$ekoztatitst a k<izszolgiitat6 a honlapj6n 6s a hulladdkudvarban
kdzzdteszi.

(3) A kcizszolgriltat6 a hullad6kudvar tizemeltet6si szabiiyzatitban meghatirozza a
termdszetes szem6ly ingatlanhaszndl6 6ltal a hulladdkudvarban elhelyezheto hulladdkok
mennyisdg6t. A termdszetes szemdly ingatlan haszn6l6 e jogrit csak rigy gyakorolhatja, ha a
hul laddkgazd6lkodrlsi kozszolgtitatrisi dij at me g fi zette. "

3.$

Az cinkormilnyzatrendelete 2016. november 15. napj6n lep hat6lyba.

Magyartelek, 201 6. november I 4.

jegyz6 polg6rmester

Zitradek:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Magyartelek, 2016. november I 5. nap
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