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Na gym rlnyok Vf ro s O n korm ilnyzat K6pvis eld-testiilet6n ek
20 I 2013. (XI.27.) iinkor mfinyzati rendelete

Hatdlyos:20 I 3-l 2-01 -t6l
Nagymf nyo k Vi ros On ko rminyzat K6pvisel6-testii let6n ek 20 / 2013. (XI.27,')

tinkormdnyzati rendelete
a kiitelez6 telepiil6si hullad6kgazdilkod6si kiizszolgiltatfs16l sz6t61112013. (IV.26.)

szimri iinkorminyzati rendelet m6dosit6sir6l

NAGYMANYOK vAnos oNroRmANyznra

20t20r3. (xr.27.)
iinkorminyzati rendelete

a kdtelezii telepiil6si hullad6kgazdf lkod6si ktizszolgf ltat6s16l
sz616 I I I 2013. (IV.26.) szil mri tinkorm6nyzati rendelet m6dositris616l

Nagym6nyok Viiros Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6-testiilete Magyarorszdg Alaptiirvdnye
32' cikk (l) bekezdds a') 6s a (2) bekezddsdben, Magyarorszighelyi-onkor^;anyzaiairOl szOt
2011. dvi CLXXXIX. torvdny 13. $ (l) bekezdds 5. ds ll. pontiaUan kapott hat6skor6ben
eljitva, a hulladdkokr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrvdny 88. $ (4) bekezdes6ben valamint
vizgazd6lkod6sr6l sz6l6 1995.6vi LVII. 441C. g (2) bekezd6sdnek a)-g) pontjai ds 45. g (6)
bekezdesdben adott felhatalmaz6s alapj6n a ktitelez6 tetepiil6si fr|fiaOCf<gazd{tkodisi
kiizszolg6ltatrisr6l sz6l6 lll20l3.(VI.26.) szdmri iinkorm6nyzati rendeletet az al6bbiak
szerint m6dosftja:

1.$

A lll20l3. (LV.26.) sziimri rendelet (a tovribbiakban Rendelet) 2. g (4) bekezddse helydbe a
kovetkezo rendelkez6s l6p:

',(4) A rendelet el6ir6sai nem vonatkoznak a veszdlyes hulladdkokra 6s a folydkonyhulladdkral -

2.$

A Rendelet 2. $ (10) bekezddse helydbe a kovetkezri rendelkezds ldp:

,,(10) A helyi k<itelezo kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos szerz6d6ses jogviszony l6trejotte
esetdn a

k<izszolgiiltatiis megszervezdsdhez ds a dijszimlillinhoz sztiksdges adatokat a
szerzodds

iriisba foglal6srinak b6rmely okb6l tort6no elmarad6sa esetdn az ingatlanhrlajdonos



kciteles a rendelet 1. fiiggeldkdtklpezo Adatbejelent6 lap felhaszn6l6s6val bejelenteni

kdzszolg6ltat6nak."

3.$

A Rendelet 4. $ a)-g) bekezddsei ds a fejezet cime helydbe a kovetkezo rendelkezds ldp:

,,A telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos ktizszolgdltatfs ell6t6snak rendje

4.$

(1) Nagyminyok V6ros Onkorm6nyzatakozigazgathsi tertilet6n a teleptildsi szil6rd

hullad6k kezel6si kdzszolgiltat5s k6r6b en, akozszolg6ltat6 szhllit6eszkozdhez

rendszeresitett gyiijt6ed6nyben, a kdztertileten vagy az ingatlanon dsszegytijtdtt ds a

kozszolgiltat6 rendelkez6s6re bocs6tott teleptildsi szilird hullad6k elhelyez6s celjira
tort6nS rendszeres gytijt6s6re, elsz6llitis6ra 6s 6rtalmatlanit6s6ra jogosult hulladdkkezelo

a

BIOKOM Kft (Pdcs) ritj6n gondoskodik a felek kozott l6trejcitt kdzszolg6ltat6si

szerz6d6s

alapj6n.

(2) Azonkorm6nyzat 6s a kdzszolgiltat6 a telepi.il6si hullad6kkal kapcsolatos tevdkenysdg

ell6t6sdr6l r6szletes kozszolgdltatisi szerz6ddsben 6llapodnak meg, amely tartalmazza a

tevdkenysdg ellSt6s6nak hatirnapjet 6s id6tartam6t.

(3) A hulladdkszdllitisi kcizszolg6ltatis ig6nybev6tele heti 1 (egy) alkalommal k<jtelezo.

A sz6llit6s m6dj6161 6s idej616l, valamint annak megv6ltoztat6s6r6l az

ingatlantulajdonost
akozszolghltat6 - helyben szokisos m6don - tijdkoztatja."

4.$

A Rendelet 5.9 (2) bekezddse helydbe azalilbbr rendelkezds ldp, valamint az 5.$ azalihbi
( I 2)-(19) bekezddsekkel egdsziil ki:

,5.$

(2) A szerv ezettkdzszolgiltatdst ig6nybe vevok szilmira a szabv6nyos t6rol6ed6nyek

haszn6lata vagy a Szolg6ltat6 embl6mij6val jelzett mrianyag zs6k ktltelez6. kiv6ve a

kijeltilt gytijt6ponttal vdgzett rendszeres ktizszolgiltat6s eset6n. A kijelolt gyiijtoponton a

K<izszolg6ltat6 kdteles kontdnert elhelyezni a hullad6k gyiijt6se 6s elsz6llit6sa cdlj6ra,



amelynek elsz6llit6s6val eleget tesz a kozszolg|ltat6si ktitelezetts6gdnek.
A v6laszthat6 szabv6nyos tdrol6eddnyek felsorolils6t a rendelet 1. melldklete tartalmazza.

(12) Sziineteltetheto az egyedi t6rol6ed6nyre vonatkoz6 kdzszolg6ltat6si jogviszony;

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

b. a gazd6lkod6 szewezet tevdkenysdgdt tdnylegesen nem folytatja.

(13) A sztineteltet6sre vonatkoz6 igenyt legal6bb nyolc nappal a sziinetelds kiv6nt kezdo
idSpontja el6tt, az ingatlantulajdonos ir6sban a (2. fiiggel6k) szerinti k6relem
nyomtatvfnyon kdteles bejelenteni a kdzszolg6ltat6nak.

(14) Ha a sztinetel6s (12) bekezdds szerinti felt6teleiben v6ltoz6s kovetkezik be, az
ingatlanfulajdonos ezt irhsban, halad6ktalanul k<iteles a k<izszolgdltat6nak bejelenteni. A
b ej e lentd sben fo glaltak val 6s 6gtart almht a kdzszolgiltat6 j o gosult el len<irizni.

(15) Amennyiben a szi.inetel6s id6tartama alatt hulladdkkezeldsi k<izszolgdltat1s al6
tartoz6 hullad6k kertil kihelyezlsre,,igy a kozszolgftltat6 jogosult megtagadni a hulladdk
elsziilitilsit.

(16) A legfeljebb egy vagy k6t szemdly iltal6letvitelszenien lakott, kdt egym6s melletti,
vagy egymSssal szemben elhelyezked6 lak6ingatlanok - k6t csal6di hhi, egy ikerh6z,
sorh6z szomsz6dos lak6ingatlanai a t6rol6ed6nyt egyiittesen hasznril6 t<ibblak6sos
ingatlanok bfrmely k6t lak6sa - a hullad6kkezeldsi kozszolg1ltat6s koz6sen is ig6nybe
veheto. Az ingatlantulajdonosoknak ezen szinddkukr6l a kOzszolg1ltat6 r6sz6re iras6an
kell nyilatkozniuk irgynevezett befogad6 nyilatkozatnak (:. fiiggilek) a k6zszolg6ltat6
r 6szdr e t<irtdnd megktildds6vel.

(17) A befogad6 nyilatkozatban az ingatlantulajdonosoknak nyilatkozniuk kell an6l,
hogy a kdzcis hullad6ktdrol6 eddnyt vagy eddnyeket mellk ingatlanon t6rolj6k ds adj6k 6i
elsz6llitfsra.

(18) Az ingatlantulajdonosok iiltal megkiildott befogad6 nyilatkozatot a k6zszolg1ltatb
feliilvizsg6lja, 6s a k6zszolg|ltaths k<jzds igdnybev6teldnek kedvezm6ny"i"" a
kd zszolg|ltat6 j ov 6hag y6 s a s ztiks 6 ge s.

(19) Gazd6lkod6 szervezetek esetdben az egym6s mellett mtikodo gazd1lkodo
szervezetekre illetve ingatlantulajdonos 6s abban az ingatlanban szdkhellyel rendelkezo
gazd|lkodo szervezet - amennyiben tevdkenys6ge sor6n hilztartilsi hullad6khoz hasonl6
jellegti 6s cisszetdtehi hullad6k keletkezik - esetdben alkalmazhat6 - a vehik kdt6tt egyedi
szerzod6s alapjttn - amennyiben a keletkezett hulladdk mennyis6ge ezt lehet6v6 teszi.
Befogad6 nyilatkozatot gazd6lkod6 szervezet kizir6lag gazdhlkod6 szervezet resz1re
adhat, valamint gazdillkodo szewezet att6l az ingatlan tulajlonos6t6l amely ingatlanban a
gazdasdgi tevdkenys6gdt folytatja illetve egydb gazd6lkod6 szewezettdl is fogadhat el
befogad6 nyilatkozatot."

s.$

A Rendelet 9. $-a helydbe a kdvetkezri rendelkezds ldp:

,r9. $

(1) Az ingatlantulajdonosok (mag6nszemdlyek, gazd6lkod6 szervezetek , int1zmenyek stb.) a



krizszolg6ltat6sdrt dijat kdtelesek fizetni. A kdzszolg6ltatds ellen6rtdkdt a kdtelezettek,

beledrtve a mag6nszem6lyeknek atirsashilz iizemeltet6sre ldtrehozott szewezetdt is a
kozszolg6ltat6nak fi zetik meg.

(2) Nem tagadhatja meg a kdzszolg6ltat6si dij megfizet6sEt az a kdtelezett, aki a teleptildsi

hulladdkkal kapcsolatos kdtelezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy a kdzszolg|ltato
szitmhra a k0zszolg6ltat6st felaj6nlja, illetve a kdzszolg6ltatis teljesit6s6re vonatkoz6

rendelkezdsre 6ll6s6t igazolja.
(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem kdt ir6sbeli kdzszolg6ltathsi szerz6ddst 6s az

illtala haszn6lt t6rol6ed6ny nagys6gSr6l sem tesz a kozszolgilltat6nak
bejelentdst, a kdzszolg6ltatfsi dij megfllapithshnill a krizszolg6ltat6 mindaddig jogosult

ingatlanonk6nt 1 db II01I20 literes t6rol6eddny heti egyszeri tirit6si gyakorisig6t kell
v6lelmezni , mig az ingatlantulajdonos irisban a kozszolg6ltat6si szerz6ddst meg nem koti.

(4) A kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel66rt a dijfizet€,sre kotelezett ingatlantulajdonosokat
terhelo

dijh6tral6k ad6k m6dj 6ra behajthat 6 koztartozis.

(5) A krizszolg6ltat6t megillet6 dijh6tral6k mag6ban foglalja a t6k6t, a Ptk. 301. $-a szerinti

k6sedelmi kamatot, valamint a felsz6litis kolts6gdt."

6.$

A Rendelet 12. $ (l) - (3) bekezd6sei 6s afejezet cime hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,A kiizszolgiltatrisi szerzdd6s tartami elemei:

12.$

1. A teleptildsi hulladdk rendszeres elszilllitishra vonatkoz6 kcizszolgilltatisi szerz6dds

tartalmi elemei:

a. a szerz6do felek megnevezdse 6s azonosit6 adata|
b. k0zszolg6ltat6st ig{nybe vevo term6szetes szemdly neve, lakcime, szi.ilet6si helye 6s

ideje, anyjaneve; gazd6lkod6 szervezetek ad6szhma 6s sz6mlavezeto pdnzintlzete,

c. a kdzszolgilltaths ig6nybe v6tel6nek kezdo napja,

d. a teljesit6s helye pontos cim szerint,
e. a t6rol6ed6ny tirtartalma 6s darabszhma,

f. a t6rol6ed6ny haszn6lati m6dja,
g. akozszolghltat6s dijAnak megfizet6se,

L a k6zszolg6ltat6s -ertdtet meghalad6 esetleges tobbletszolg6ltat6s 6s annak dija,

i. aszerzodlsfelmondds6nak felt6telei,
j. az irhnyad6jogszab6lyok meghat6rozhsa,

k. polg6ri per.r .[arar eset6n uiirilt6lugos illet6kess6ggel elj616 bir6s6g megjel<i16se."

A szerzodl,st a Rendelet 2. mell6klete tartalmazza."



7.$

A Rendelet 13. $ (1) bekezd6se helydbe a k0vetkez6 rendelkez6s l6p:

,,13.$

(l) A Kozszolgfitato minden napt6ri 6v novemberi h6napj6ban kriteles besz6molni a

K6pvisel6-testiilet el6tt a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si tevdkenysdgdrol."

8.$

(1) A Rendelet 1. mell6klete jelen rendelet 1. mell6klet6re m6dosul.

(2) A Rendelet jelen rendelet 2. melldklet6vel eg6sziil ki.

(3) A Rendelet jelen rendelet l. fiiggeldk6vel eg6sziil ki.

e.$

(1) E rendelet 2013. december 1. napjdn ldp hat6lyba.

(2) A Rendelet m6dosit6ssal nem 6rintett rdszei villtozatlanok maradnak.

(3) E rendelet megfelel a bels<i piaci szolg6ltat6sokr6l s2616, az Eur6pai Parlament 6s
a Tanitcs 20061123/EK ir6nyelv6ben foglaltaknak.

Dr. Sebestydn Istviln
aljegyzo

Zhrad6kz

A rendelet kihirdet6se 2013. november 27. napjhn megtcirt6nt.

Karl B6la
polg6rmester

Dr. Sebesty6n Istv6n
aljegyz6


