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Na gym 6nyok V6ro s O nkorm 6ny zat K6pviseld-testtilet6nek
ll I 2013. (lV .26.) tinkor mfnyzati rendelete

Hatdlyos:20 I 3- I 2-0 I -t6l

Nagyminyok Viros Onkorm ilnyzat K6pvisel6-testiilet6nek I 1/20 I 3. (IV.26.)
iin ko rmi ny zati rendelete

a ktitelez6 telepiil6si hullad6kgazd6lkodisi ktizszolgfltatisr6l (egys6ges
szerkezetben)

A rendelet kihirdet6sdnek napja: 2013.6prilis 26.

Nagym6nyok, 2013 . itprllis 26.

Dr. SebesWdn Istv6n sk.
aljegyz6

N a gyminyo k v6 ro s o nko rm 6ny zat Kdpvisel6-testiilet6nek
ll|2013. (IV.26.) sz6mri iinkormf nyzati rendelete

a kiitelezd telepiil6si hullad6kgazdilkodf si kiizszolgfltatAsr6l

(egysdges szerkezetben a m6dosftdsokkal)

Nagym6nyok V6ros Onkorm6nyzat K6pviset6-testiilete Magyarorsz6g helyi
6nkorm6nyzatair6l s2616 2011. 6vi CLXXXIX. tcirvdny 13.$ (1) bekezdds6ben
meghat6rozoff feladatkdrdben eljiwa 6s a hulladdk6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
tcirv6ny (Ht.) ) 35. $ a)-g) pondai ds 88.$ (4) bekezd6s6ben kaport felhatalmaz6s
alapjfin a kcizszolgilltato hullad6k -

gazd6lkod6si tev6kenysdgdr6l ds a hulladdkgazd6lkod6si kozszolghltat6s
v6gz6s6nek feltdteleir6l, az ingatlantulajdonosokn6l keletkez6 kozszolg6ltat6s
kordbe tartozo hullad6k cisszegyfijtdsdvel, elsz6llit6s6val 6s 6rtalmatlanit6sdval
kapcsolatos hullad6kgazdillkod6si kozszolg6ltat6sr6l a kovetkezo rendeletet alkoda.

A rendelet c6lja

1. S.

(1) Jelen rendelet cdlja:

a)



Nagym6nyok v6ros lakoss6g6nak egdszs6gvddelme, a vdros term6szeti ds 6pitett
kornyezet6nek meg6v6sa, a kornyezettudatos magatartils kialakit6sa a
hul laddkg azdfiko dhs e szkcize ivel ;

b)
a hulladdk 6ltal okozott terhel6sek minimaliz6l6sa, a telepiil6s szennyezettsdgenek
elkeriildse drdekdben a k6pz6dcitt hulladdk mennyisdgdnek 6s veszdlyessdg6nek
csokkentdse, a keletkezci hullad6k min6l nagyobb ar6nyri hasznositdsa, a hulladek
kcirnyezetkim6lo 6nalmatlanit6sa.

(2) Arendelet cdljdnak e16r6se drdekdben a v6ros kozigazgat6si teriilet6n minden
tev6kenys6get rigy kell gyakorolni, hogy

a)

a teleptilds kcirnyezet6t a lehet6 legkisebb m6rt6kben terhelje, illetve a kornyezet
terhel6se 6s ig6nybev6tele csokkenjen;

b)
biztositsa a keletkez6 hullad6k mennyisdgdnek 6s min6s6g6nek megfelelo

kezelds6t,
haszno s it6s 6t, 6rtalm atlanitdsfit.
(3) Nagym6nyok V6ros Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete a

hulladdkgazd6lkoddsi cdlok el6r6se drdekdben 6rv6nyesfti a Ht.-ben foglalt
alapelveket, meghatfurozza a hulladdkgazd6lkodris kcirdben a hatitskor6be hrtoz6
kdrd6sekben a hulladdk

gazd6lkod6s 6ltal6nos kcivetelm6nyeit, az lrintettek j ogait 6s kcitelezettsdgeit.

Altalinos rendelkez6sek

2. S.

(1) Nagym6nyok V6ros Onkorm6nyzathnak Kdpviselo-testtilete (a tov6bbiakban:
Kdpviselo-testtilet) a kozszolghltat6s kdrdbe tartozo hulladdk rendszeres
cisszegytijt6s6r6l, elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l kritelezci helyi
k6zszolg6ltat6s fd 6n gondoskodik.

(2) A kotelezti helyi kozszolgiltat6s Nagym6nyok v6ros eg6sz kozigazgatilsi
teriiletdre kiterjed.

(3) A v6ros kozigazgatilsi tertiletdn l6vo valamennyi ingatlan tulajdonosa,
tulajdonosi



kdzoss6ge, haszn6l6ja, kezeldje, onkorm6nyzati tulajdonri lak6s- ds helyisdg
b6rloje (a tov6bbiakban egyiitt: tulajdonos) az ingatlanon keletkezo, illetve
felgyiileml6 telepiildsi szlIfurd hullad6k osszegyrijtdsdr6l, elsz6llit6s6r6l,
6rtalmatlanit6s6r6l az e rendelet szerint szewezett kotelez6 kdzszolgilltat6s
igdnybevdtele ritj 6n koteles gondoskodni.

(4).ll-l A rendelet el6irdsai nem vonatkoznak a vesz6lyes hullad6kokra 6s a
folydkony hulladdkra.

(5) A Kdzszolgilltato jogosult a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6ssal
osszefiiggo szemdlyes adatok (termdszetes szemllyazonosit6 adatok, lakcim)
kezeldsdre akdzszolgdltatils teljesit6se 6rdek6ben. A szem6lyes adat kezeldse sor6n
az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi
CXII. tcirv6ny rendelkez6seinek megfelel6en koteles elj 6rni.

(6) Sztinetel a szolg|Itatils ig6nybev6tele a bejelent6st6l sz6mitott legfeljebb I 6v
idotartamra, ha a t6rol6eddnyt egyediil haszn616, ir6sbeli kozszolghltat6si
szerzoddssel rendelkezo ingatlantulajdonos k6t napthri h6napn6l hosszabb ideig az

ingatlant dlewitelszerfien nem haszniija, 6s az iiresed6s v6rhat6 id6tartam6t
elcizetesen ir6sban leadott nyilatkozattal bejelenti a kdzszolgSltat6nak. A
sziineteltet6sre vonatkozo igenybejelentds megism6telhet6. A bejelentdsbe foglaltak
val6s6gtartalmit a Kdzszolg6Itat6 ellen6rizni jogosult. Ha az ingatlan a
sziineteltetdsi id6tanam Lejfirta elott rijra lakott6 v6lik, annak tdny6t az

ingatlantulajdonos koteles legal6bb 3 nappal kor6bban a KozszolgSltat6nak
bejelenteni.

(7) A rendelet eloir6sai nem vonatkoznak a vesz6lyes hullad6kokra 6s a folydkony
hulladdkra.

(8) Gazd6lkod6 szewezet a termel6si hulladdkot elkiilonitetten kell gytijtse. A
termeldsi hulladdkra a termeldsi hulladdkkal kapcsolatos tev6kenysdgek v6gz6sdr6l
sz6l6 korm6nyrendelet el6ir6sait kell alkalmazni.

A nem term6szetes szem6ly ingatlantulajdonos , azaz a jogi szem6ly, illetve a jogi
szemdlyisdggel nem rendelkezri gazdasdgi t6rsas6g a hfutarttsi hullad6khoz
hasonl6 hulladdk rdsz5t kepezo vegyes hullad6kot, amely az erintett ingatlan
teriiletdn az elktildnitett hullad6kgyrijt6sb6l visszamarad, a kozszolgilltat6nak
kdteles 6tadni.

(9) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n kozszolgilltatSs kor6be tartoz6
hulladdk keletkezik, de az ingatlana egyidejtileg gazd6lkod6 szewezet
cdgnyilv6ntart6sban bejegyzett sz6khely6til, telephely6iil, vagy fi6ktelepdtil is
szolg6l, kciteles a kozszolgiltat6s krir6be tartoz6 hulladdk6t a gazd6lkod6
szewezetnek az ingatlanon folytatott gazdashgi tev6kenys6ge sorSn keletkezett
hullad6kt6l elki.ilonitetten gyrijteni. E hulladdk kezel6s6re is kdteles a

kdzszolgilltatdst igdnyb e venni.



(10)2lA helyi kcitelez6 kozszolgdltat6ssal kapcsolatos szerz6ddses jogviszony
ldtrejritte esetdn a

kozszolghltat6s megszervezlsdhez es a dijsz6ml6l6shoz sztiks6ges adatokat a
szerzcid6s

ir6sba foglal6s6nak b6rmely okb6l tcirtdn6 elmarad6sa esetdn az
ingatlantulajdonos

ktiteles a rendelet 1. fliggeldkdt kepezl Adatbejelent6 lap felhaszn6l6s6val
bejelenteni a

kozszolgdltat6nak.

(l l) Ha a gazdSlkod6 szewezet aki)zszolg6ltat6st az eloir1sok ellendre sem veszi
igdnybe, a Kcizszol gdltat6 a jegyz6t kdteles 6rtesiteni 6s az 6rtesitdssel egyidejtileg
felhivja a gazd6lkod6 szerv ezetet az irdsbeli szerzldds megkcit6s6re.

(12) Azt a gazd6lkod6 szervezetet, amely a jegyzo 6ltal vezetett nyilvdntart6sban
nem szerepel 6s hulladdkkezeldsi kdtelezettsdg6nek nem tesz eleget, a jegyzb
felhivja a hulladdk keletkezds tdnydnek 6s riennyisdgdnek bejelentds6re ds a
szerzodfls megk6t6s6re..
Ha a gazddlkod6 szewezet nem tesz eleget a szerzodlskot6sre vonatkoz6

kcitelezettsdgdnek a Kcizszolgilltat6 6ltal megjetott fratarid6re, a K6zszolg6ltat6 a
bfr6s6gt6l k6rheti a szerzod6s ldtreho zilsdt, toiauua igazoltkrilisdgeinek 6s k6r6nak
megtdrit6s6t

3. S.

(1) Az e rendeletben meghatdrozott kdzszolgdltat6s kcir6be tartozb hulladdkkal
kapcsolatos kdtelezd helyi feladatokat a KZpvisel6-testtilet a BIOKOM Kft
(7632.Pecs, sikl6si tt s2.) tftjilnl6tja el. (a tov6bbiakban: Kozszolg6ltat6)

(2) A kcitelez6 helyi kozszolgdltat6s kcir6be tartoz6 tevdkenys eget kizhrolag a
K6z szolg6 ltato v egezhet.

A telepiil6si szildrd hultad6kkal kapcsolatos kiizszolgriltatis ell6t6snak rendje

4.S.I3.1

(1) Nagymdnyok
szllfird

hulladdk
sz6llit6eszkozdhez

rendszeresitett gyrijt6ed6nyben, a kciztertileten
cisszegyiijtdtt ds a

V6ros Onkorm6nyzata kijzigazgatdsi

kezel6si kozszolgSltat6s kcirdben,

teriiletdn a telepiildsi

a klzszolgilltato

vagy az ingatlanon



kiizszolgilltat6 rende lkez6 s 6re bo c s 6tott telepiil6 s i
celjhra

tdrt6n6 rendszeres gyfijt6s 6re, elszdllit6s6ra 6s
hulladdkkezelo a

BIOKOM Kft (P6cs) rid6n gondoskodik
kdzszolgdltat6s i s zerz6 dd s

alapj6n.

(2) Az dnkorm6nyzat 6s a krizszolgilItat6 a teleptildsi
tevdkenys69

ellrit6s6r6l r6szletes kcizszol g6ltat6si szerz6ddsben
tartalmazza a

tev6kenysd g el l5t6s6nak hat6rn apJfit 6 s i dotanam6t.

szil6rd hullad6k elhelvez6s

6rtalmatlan itilsdr a j o go sult

a felek kozdtt ldtrejott

hullad6kkal kapcsolatos

6llapodnak meg, amely

(3) A hulladdkszilllitilsi kiizszolgilltat6s igdnybev6tele heti I (eey) alkalommal
kcitelezci.

A szilllit6s m6dj6r6l 6s idejdr6l, valamint annak megv6ltoztat6s6r6l az
ingatlantulajdonost

a kozszolgSltato - helyben szok6sos m6don - tiljekoztatja."

Az ingatlantulaj donos kiiteless6ge

s.s

(1) A hullad6kszilllitSsikozszolgirltat6s igdnybevdtele heti I alkalommal k6telez6.

(2)lA A szewezett kozszolgilltat6st igdnybe vevcik szilmdra a szabv6nyos
t6rol6ed6nyek

hasznillata vagy a Szolg6ltat6 embl6m6j6val jelzett mrianyag zs6k kcitelez6.
kivdve a

kijelcilt gytijt6ponttal vegzett rendszeres kcizszolg6ltat6s esetdn. A kijel6lt
gnijt6ponton a

Kdzszolgdltat6 kdteles kontdnert elhely ezni a hultad6k gyrijtdse 6s elsz6llitdsa
c€ljdra,

amelynek elsz6llft6s6val eleget tesz a kdzszolg6ltatrlsi kotelezetts6g6nek.
A v6laszthat6 szabv6nyos tiirol6eddnyek felsorol6s6t a rendelet l. mell6klete

tartalmazza.

(3) A begytijt6s gyakoris6g6nak figyelembevdtel6vel a tiroloed6nyt rigy kell
megv6lasztani, hogy atfunyos legyen a keletkez6 hullad6k mennyis6g6vel ds a



sz6llit6s gyakoris6ghval, de legal6bb 70 liter t6rol6kapacit6s 6lljon rendelkez6sre
ingatlanonkdnt.

A t6rol6ed6nyek beszerzdsdr6l (v6s6rl6s, b6rbev6tel) az ingatlantulajdonos kciteles
gondoskodni, kivdve a kijelcilt gytijtcipontos begyrijtd,tielyek esetdn, ahol a
kontdnereket a Kcizszolg 5ltat6 biztosftj a.

(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a gyrijt6ed6ny kapacit6s6n feliil
kdzszolgfiltat6s kcir6be tartoz6 hulladdkot nem halmozhat f;1, neln semmisithet
ffiog, az ingatlanon keletkezett hullad6kot kdzteriiletre nem helyezhet ki.

(5) Az ingatlantulajdonos a kozszolgSltatds kordbe tartoz6 hulladdkot koteles az
elsz6llit6sra va16 6wdtelig gyrijteni, 6s tcimoritds n6lktil t6rolni. Elsz1llit1sra
kiz6t6lagaKozszolg6ltat6nak adhada 6teskizhrolagaKcizszolg6ltat6 6ltal nyfjtott
szolg6ltat6st veheti igdnybe.

(6) Az ingatlantulajdonosnak a kozszolg6ltat6s kcirdbe tartoz6 hullad6kot a
Kdzszolg|ltat6nak elsz6llit5s c6lj6b61 tcirtdn6 6tad6sig rigy kell gyrijtenie, hogy az
m6sok testi 6ps6gdt, egdszseget ne veszdlyeztesse, az ingatlan kcirnyezetdt ne
szennyezze, az a kcirnyezetrebiizhathst ne okozzon, a kcizrendet eskiizbiztons6got
ne zavarja.

(7) A t6rol6eddnyben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-,
mdrgezl anyag,6llati hulla, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyul6kony vagy
robban6 anyag, k6 6s 6ptilettcirmel6k, nagyobb terjedelmti, srilyu t6rgy, stb.), amely
veszllyeztetheti a hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy
megrong6lhatja a gytijt6berendezdst, illefve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyeztetheti
a krirnyezetdt.

(8) Ha a Ktizszolgilltato alkalmazottai meg6llapitjik, hogy a t6rol6ed6nyben a (8)
bekezddsben megiekilt anyagot, ttrgyathelyeztek el vagy az tultdltcitt, a kiiiritdst
jogosultak megtagadni. A kiiiritds megtagad6s6r6l a Kozszolgilltato az ok
feltiintetdsdvel dnesiti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem sz6llitott hulladdk
el sz6llit6s 6r ol az ingatlantulaj dono s kotele s gondo skodni.

A Ktizszolgilltat6jogosult megtagadni a hulladdk elsz61lit6s6t abban az esetben is,
ha az ingatlantulajdonos k6relm6re a szerzldds sziinetel.

(9) A t6rol6ed6nyeket sziiks6g szerint, de legal6bb 6vente k6t alkalommal ki kell
tisztitani 6s fert6tleniteni. A 770 literes rirtartalomn6l kisebb t6rol6ed6nyek
rendszeres tisztit6sa 6s fert6tlenit6se az ingatlanfulajdonos feladata, a 770 litertol
1100 liter tirtartalomig terjed6 lakoss6gi t6rol6ed6nyek 6vi k6tszeri tisztit6s6r6l az
eddny haszn6l6j6val ktitott szerz6d6s alapjhn a Krizszolgilltato gondoskodik.

(10) A t6rol6ed6nyeket bekeritett ingatlanoknill a keritdsen beltil kell t6rolni,
azokat csak a hullad6ksz6llit6s napjan lehet kdzteriiletre kitenni.



Az ingatlantulajdonos kciteles a t6rol6ed6nyek el6k6szit6-, t6rol6 helydt tisztdn
tartant, tdlen a h6t6l megtisztitani. A begytijtds alkalm6val szennyezettkiizterilet
tisztit6s6r 6l a Kozszo lg6ltat6 koteles gondoskodni.

(11) Tilos a t6rol6eddnyek korny6k6t, megkcizelitdsi ritvonal6t tdrgyak
elhelyez6s6vel vagy parkol6 gdpj6rmrivekkel oly m6don elzdrm, amely a
t6rol6ed6nyeknek a gyakorlatban kialakult m6don tdrtdn6 iiritdsdt akadSlyozza.

(12)l1l Sztineteltethet6 az egyedi t6rol6ed6nyre vonatkoz6 kdzszolgdltat6si
jogviszony;

a. azon ingatlanok esetdben, amelyekben 6lland6 jelleggel senki nincs
bejelentkezve illetve amelyben legal6bb harminc napt6ri nap iddtartamban
dlewitelszeriien senki sem lakik, ds emiatt az ingatlanon hullad6k sem
keletkezik,

b. a gazd6lkod6 szervezet tevdkenysdgdt tdnylegesen nem folytada.

(13)Iq A sziineteltet6sre vonatkoz6 igdnyt legal6bb nyolc nappal a sziinetel{s
kiv6nt kezdo id6ponda elcitt, az ingatlantulajdonos ir6sban a (2. fiiggel6k)
szerinti k6relem nyomtatv6nyon kciteles bej elenten i a kozszolg6ltat6nak.
(la)[J Ha a sztinetel6s (12) bekezdds szerinti felt6teleiben villtozts

kcivetkezik be, az ingatlantulajdonos ezt ir6sban, halad6ktalanul koteles a
kdzszolgilltat6nak bejelenteni. A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalm6t a
kozszolgilltat6 j o go sult e ll en 6 rizni.

(15)El Amennyiben a sziinetel6s id6tartama alatt hullad6kkezel6si
kdzszolghltat6s al6 tartoz6 hulladdk keriil kihelyez6sre, fgy a klzszolgilltato
jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t.

(16)12l A legfeljebb egy vagy k6t szem6ly 6ltal 6lewitelszerfien lakott, kdt
egym6s melletti, vagy egym6ssal szemben elhelyezked6 lak6ingatlanok - kdt
csalildi hdz, egy Ikerh6z, sorh6z szomszddos lak6ingatlanai a t6rol6ed6nyt
egytittesen haszn6l6 tcibblak6sos ingatlanok b6rmely kdt lak6sa a
hulladdkkezel6si kozszolgSltat6s kcizcisen is ig6nybe vehet6. Az
ingatlantulajdonosoknak ezen szdnddkukr6l akozszolgilltato rlszdre ir6sban kell
nyilatkozniuk irgynevezett befogad6 nyilatkozatnak (3. fiiggel6k) a
kd zszolgilltatS r e szdre td rt6n 6 m e gkti I d6 s d v el.

(17)[0] A befogad6 nyilatkozatban az ingatlanfulajdonosoknak nyilatkozniuk
kell an6l, hogy a kozcis hullad6kt6rol6 eddnyt vagy eddnyeket melyik
ingatlanon t6rolj6k 6s adj6k 6t e\szillIitilsra.

(l8X1ll Az ingatlantulajdonosok 6ltal megktildcitt befogad6 nyilatkozatot a
kdzszolgilltato feltilvizsg6lja, 6s a kdzszolgilltat6s kcizos ig6nybevdtel6nek
kedvezmd ny 6hez a kcizs zo lg 6\tat6 j ov dhagy6s a sziiks 69 e s.

(19X121 Gazd6lkod6 szervezetek esetdben az egym6s mellett mrikctdo
gazd6lkod6 szewezetekre illetve ingatlantulajdonos 6s abban az ingatlanban
szdkhellyel rendelkezl gazd6lkod6 szewezet- amennyiben tev6kenys6ge sor6n
hdztartdsi hulladdkhoz hasonl6 jellegri 6s osszet6telii hulladdk keleike zik -



eset6ben alkalmazhat6 - a veliik kotdtt egyedi szerz6d6s alapjhn- amennyiben
a keletkezett hullad6k mennyisdge ezt lehetov6 teszi. Befqad6 nyilatkozatot
gazd6lkod6 szewezet ktzfr6lag gazd6lkod6 szewezet r"t eie adhat, valamint
gazd6lkod6 szewezet att6l az ingatlan tulajdonos6t6l amely ingatlanban a
gazdasilgi tevdkenys6gdt folytada illetve egydb gazd6lkod6 szewezettol is
fogadhat el befogad6 nyilatko zatot.

6. $.

(l) A kcitelez6 kozszolgilltat6sba rijonnan bekapcsol6d6 ingatlantulajdonos a
kommun6lis ad6ra tdrtdn6 bejelentkezdsdt kcivet6en a Kozszolg6ltat6nat kriteles
bejelenteni, hogy a kdzszolgSltat6s igdnybev6teldre kcitelezett6 v6lt.
Tulajdonosv6ltoz6s eset6n a bejelent6si kotelezettsdg a regi 6s az rij tulajdonost
egyetemlegesen terheli. A bejelent6s megt6tel6ig a kozszolg6ltat6si dijat a lor6bbi
ingatlantulajdonos kciteles megfizetni.

(2) Az ingatlantulajdonos kciteles ir6sban, h6rom nappal kor6bban bejelenteni a
Kdzszolgilltat6nak, ha ingatlan6n az addig szok6sos hulladdkmennyis6get
jelent6sen

meghalad6 mennyis6gri klzszolgdltat6s kordbe tartoz6 hulladdk keletkezdse
v5rhat6. A bejelentds alapj6n a Kozszolg6ltat6 kciteles az ingatlantulajdonos 6ltal
megiel<ilt id6pontra, vagy id6tartamra a hulladdk adott mennyis6g6nel megfelelo
gytijtds6hez, illetve elszdllit6sdhoz alkalmas nagyobb tinartalmri, vagy tov6bbi
gytijt6ed6nyt, illetve a hulladdk gytijtdsdre alkalmas mtianyagis6kot az
ingatlantulajdonos rendelkezds6re bocs6tani, ds a tdbbletszole6ltat6st a mesfelelo
tdrit6si dij megfizet6se ellen6ben teljesiteni.

(3) Az ingatlantulaj dono s a kcizszo lg 6ltat6sert dij at kcitele s fi zetni.
(4) Tilos a hullad6kot

a)felhalmozni,

b)a komposzt6lhat6 szerves hullad6kok kiv6tel6vel jogosults6g n6lki.il -hSzilag-
feldolgozni,

c)a papirhulladdknak a hagyom6nyos tiizel6sri berendezdsben tdrt6n6 el6get6se
kivdtel6vel b6rmilyen m6don megsemmisiteni.

A kiizszol g6ltat6 j o gai 6s kiitelezetts6gei

7.S



(l) A Kcizszolg6ltat6nak kotelessdge biztositani, hogy a keresletnek megfelel6
darabsz6mri 6s minos6gti szabv6nyos t6rol6eddny Slljon az ingatlantulajdonos
rendelkez6s6re. A t6rol6ed6ny aKozszolghltat6t6l- el6zetes megrendel6s alapj6n -
megv6s6rolhat6 vagy b6rbe vehet6.

(2) A b6rbe adott t6rol6ed6nyek karbantartilsdt, fehijit6s6t 6s sziiksdg szerinti
kicser6l6s6t kiildn ir6sbeli szerz6d6s alaplfun a Kdzszolg illtato vdgzi. Ez a
szolg6ltat6s abban az esetben dijmentes, ha a cser6t vagy a javit6st a
szabv6nyositott t6rol6eddny rendeltet6sszerii hasznillata sor6n bekdvetkezett
elhaszn6l6d6s teszi sziiksdgessd.

(3) A Kozszolgilltato kciteles a t6rol6ed6nyek kitiritdsdt kim6letes en, az elv6rhat6
gondoss6g gal vegezni.

(4) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a KdzszolgilItato t6rit6smentesen koteles
kijavitani, amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kovetkezik be. A
Kcizszolg6ltat6nak az ebb6l ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javit6s
id6tartam6ra helyettesit6 t6rol6ed6nyt kell biztositania. Amennyiben a k6rokoz6s
nem r6hat6 fel a Kozszolg6ltatdnak, a haszn6lhatatlarn1 vdlt t6rol6ed6nvek
javit6sa, p6tl6sa, illetve cser6je az ingatlantulajdonost terheli.

(5) Az elhaszn6l6dott t6rol6eddny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak
kell gondoskodnia.

(6) A lakoss6g reszere nyfijtott kiizszolgilltat6s keretdben a nagydarabos hullad6k
(lom), szewezett gyrijtds6rcil ds elsz6llit6s6r6l (lomtalanit6s) dveni..gy alkalommal
a Kcizszolgilltato az |ltala meghirdetett lomtalanit6si idclszak alatt Eiitesmentesen
gondoskodik.

.. 
(7) A lomtalanit6s id6pond6r6l a KdzszolgilItat6 3 hdttel kor6bban 6rtesiti

Onkorm6nyzatot, aki a 
-helyben 

szok6sos rn6don az id6pontot k6zz6teszi.
lomtalanftds sor6n dpitdsi tdrmeldk 6s veszdlyes hulladdk nemkeriil elszirllitfusra.

(8) A Kcizszolgilltato a rendelet hatillya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett
hulladdkot a jelen rendeletben irt szabdlyok szerint kciteles ,.nJrr.r.sen elsz6llitani
a kijeldlt hullad6klerak6 telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai
kdrnyezefvddelmi szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.

A kiizszolgdltatrls kiir6be tartoz| hullad6k elhelyez6se

8.S

az

A



itl O Kozszolgdltato aNagym6nyok v6ros kozigazgatasi teriilet6n gyiijtdtt 6s

{I.tt kdzszolgilltat6s kdr6be tartoz6 hulladdkotkizhr6lag erre a c61ra l6tesitett 6s az
Onkormfny zat 6ltal kij elcilt hulladdkkezel6ben 6rtalmatlanithatj a.

(2) A hiutartilsokb6l sz6rmaz6 elkiikinitetten gytijtott hulladdkot (papir, iiveg,
mtianyag) az ingatlantulajdonos a lakoss6gi hullad6k szigeteken kcizvetleni.il
elhelyezheti. A gyrijt6helyek kijelol6s6t a P6nztigyi 6s GazdashgiBizottsilg vegzi,
feliigyeletiiket a Polg6rmesteri Hivatal l6tja el.

A kOzszolg{ltatfs dija

9.St13l

(l) Az ingatlantulajdonosok (mag6nszemdlyek, gazd6lkod6 szervezetek,
intlzm5nyek stb.) a

kozszolghltat6sdrt dijat kotelesek frzetni. A kozszolg6ltatds ellendrt6kdt a

kcitelezettek,

beledrtve a magdnszem6lyeknek a tfursashhz iizemeltet6sre l6trehozott
szewezetdt is a

kozszolgdltat6nak fi zetik meg.
(2) Nem tagadhatja meg a kozszolghltat6si dij megfizetds6t az akotelezett, aki a

telepiil6si
hulladdkkal kapcsolatos kotelezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy a

kdzszolg6ltat6
szirmdra a kcizszolg6ltat6st felaj6nlja, illetve a kozszolg6ltat6s teljesitdsdre

vonatkoz6
rendelkezdsre 6116s6t igazolja.
(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem kot ir6sbeli kozszolg6ltat6si

szerz6d6st 6s az illtala haszn6lt tdrol6ed6ny nagys6g6r6l

sem tesz a kcizszolg6ltat6nak bej elentds t, a kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s6n6l

a kozszolgilltat6 mindaddig jogosult ingatlanonkdnt 1 db ll0ll20 literes

t6rol6ed6ny heti egyszeri i.iritdsi gyakoris6g6t kell v6le1mezni, mig az

ingatlantulajdonos ir6sban a kozszolg6ltat6si szerz6d6st meg nem ktiti.

(4) A kozszolgilltat6s igdnybev6tel6drt a dijfizet6sre kdtelezett

ingatlantulaj dono sokat terhel6
dfjh6tral6k ad6k m6dj 6ra behajthat6 koztartozhs.

(5) A kozszolgdltat6t megillet6 dijh6tral6k mag6ban foglalja a t6k6t, a Ptk.30l.

$-a szerinti
kdsedelmi kamatot, valamint a felsz6lit6s kdltsdgdt.



A lomtalanitfssal kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek
10.$.

(l) A nagy darabos alkalmi hhztarthsi hulladdk (lom) a Kozszolg6ltat6 6vi I
alkalommal, kiildn egyeztetett id6pontban, gondoskodik, mely t6ritdsmentes.
Tovdbbi lomtalanit6s(ok) szewezdse esetdn azok elv6,gz6s6r6l a Krizszolgilltat6 az
Onkorm6nyzattal kdtdtt kiilcin szerzoddsben foglaltaknak -.gf.lrlo.n
gondoskodik.

(2) Gazddlkod6 szewezetek 6s dijfizetls szempontj 6b6l azonos szervek az (l)
bekezd6sben meghatirozott lomtalanit6si akci6t nem vehetik ig6nybe.

(3) A lomtalanit6sra meghirdetett id6pontban az ingatlantulajdonos a
rendszeresitett gnijt6si helyen a hullad6kot rigy helyezheti el, hogy az a j6rmti- ds
gyalogosforgalmat ne zavarja, a zoldteriileteket 6s a ndv6nyzetet ne k6rositsa,
tov6bb6 ne j6rjon baleset, vagy k6rokoz6s vesz6lydnek el6id6z6s6ve1.

A kiizteriileten keletkezd telepiil6si szil6rd hullad6kokkal kapcsolatos
szolgdltatis

11.$.

1. A kdzteriileteken keletkez6 hintartilsi 6s egy6b hulladdkotkizfurSlag a
kij elcilt hulladdklerak6ban lehet elhelyezni.

(2) Ha a kdzteriileten elhagyott, illetve ellen6rizetlen kdriilmdnyek kozcitt
elhelyezett hullad6k - ide6rtve a telepiil6stisztasdgi feladatok kdr6be tartoz6
hullad6kot is - kor6bbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladdk elsz6llit6s6ra 6s
kezel6s6re vonatkoz6 kotelezetts6g6nek nem tesz eleget, a hulladdk elsz6llit6s6r6l
6s kezel6s6r6l a teleptildsi cinkorm6nyzat a kozszolgitltat6val vagy m6s
hulladdkgazd6lkod6si engeddllyel rendelkez6 gazdSlkod6 szewezettel kdt6tt
szerz6d6s fd6n gondoskodik.

(3) Aki ktizteriileten kozteriilet haszn6lati engedllyhez kotott 6rusit6, szolgdltatd,
kereskedelmi, vagy egy6b tev6kenys6get vdgez, vagy kiv6n v6gezni, illetve
kcizteriileti rendezv6nyt szervez, kdteles azt a Kcizszolgilltatonak bejelenteni 6s a
K6zszolg6ltat6val a kozteriileten vdgzendo tev6kenys6g id6tartam6ra, valamint a
v6rhat6 hullad6k fajthjdra, osszet6tel6re 6s mennyis6g6re figyelemmel szerz6ddst
kdtni.



A szil6rd telepiil6si hullad6k kezel6s6vel kapcsolatos ktizszolgdltatis hivatali
feladatai

12. S. I14l

A kiizszolg6ltatSsi szerz6d6s tartami elemei

1. A telepiil6si hullad6k rendszeres elsz6llithsfuravonatkoz6 kdzszolgilltatdsi
szerzodds

tartalmi elemei:

a. a szerzodl felek megnevezdse 6s azonosit6 adatai,
b. kdzszolgilltat6st igdnybe vev6 termdszetes szemdly neve, lakcime, sztletdsi

helye 6s ideje, anyjaneve; gazd6kod6 szervezetek ad6sz6ma 6s

szimlav ezet6 p6nzin t6zete,
c. a kozszolg6ltaths igdnybe vdtel6nek kezdo napja,
d. a teljesft6s helye pontos cim szerint,
e. a t6rol6ed6ny tirtartalma 6s darabsz6ma,
f. a t6rol6ed6ny haszn6lati m6dja,
g. a kdzszolgSltatils dijanak megfizetdse,
h. a kcizszolg6ltat6s mdrt6kdt meghalad6 esetleges tobbletszolg6ltat6s 6s annak

dija,
i. a szerzldds felmond6s6nak felt6telei,
j. az irinyad6 jogszabdlyok meghat6rozdsa,
k. polg6ri peres elj6r6s esetdn akizir6lagos illetdkess6ggel eljdr6 bir6s6g

me$elol6se.

A szerz(5ddst a Rendelet2. melldklete tartalmazza.

13. $. tlsl

(l) A Krizszolgilltato minden napt6ri 6v novemberi h6napj6ban koteles
besz6molni a

K6pvisel6-testiilet el6tt a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat6si
tev6kenysdgdr6l.

14.$.

A Kdpvisel6-testtilet felhatalmazza a Pdnziigyi 6s GazdasilgiBrzottshgSt, hogy



dvente a novemberi testtileti besz6mol6ig vizsgiljameg 6s vizsg6lja feliil
azoknak a kcizteriileteknek 6s ingatlanoknak a kordt, ahol
me gkdze lithetetlen s 6giik miatt - az cinkorm 6ny zat gffi t6kont6ner rid 6n
gondoskodik a hullad6kkezeldsi kozszolgilltat6s elliltdshrol; - amennyiben a
gyrijto eddny kozteriileten tort6no t6rol6sa engeddlyezhet6,

dcintscin a k6rd6sben, hogy annak elhelyezdsEre atulajdonos kdlts6gdre el6fr
ki6pit6si kotelezettsdget 6s milyen tartalommal;

ddntscin a szelektiv hulladdk gyrijtds6re hullad6ks zigetek,valamint a
gytij t6kontdnerek hely6nek kij e 1o16 s e tdr gy ib an.

Atmeneti rendelkez6s

ls.s.

(1) Azoknill az ingatlanokn6l, ahol e rendelet kihirdet6s6nek id6pontj6ban a
gytijt6eddny t6rol6sa a kciztertileten, vagy a kcizforgalom celjhra megnyitott
teriileten van, a tulajdonosok a rendelet hat6lybal6p6s6t k6vet6 30 nap alau
kcitelesek gondoskodni azok saj6t ingatlanaikon Uittiti elhelyezes6r6l, vagy
kdrelmet benyrijtani a Polg6rmesteri Hivatalhoz a kciziertilet -hasznillit
enged6lye zdsdr e, mely6rt kcizteriilet -hasznillati dij at kel I fi zetni.

Hatflyba l6ptet6 rendelkez6s

16.$.

(l) E rendelet kihirdet6s6t kovet6en napon l6p hat6lyba.

(2) A rendelet kihirdetdsdr6l a szewezeti 6s Mtikcid6si
meghat6rozott m6don a jegyzl gondoskodik.

Nagym6nyok, 201 3. riprilis 25.

Szabdlyzatban

Karl B6la sk.
polg6rmester

Dr. Sebesty6n Istv6n sk.
aljegyz6



A rendelet szrivege a m6dosit6sokkal egysdges szerkezetbe foglalt szciveg.

Nagym6nyok, 2013. november 27.

Dr. Sebestydn Istv6n sk.

aljegyzo
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