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Palotabozsok Kozs6g 0nkorm6ny zata
Palotabozsok Kdzsdg Onkorm6nyzat4l20l4. (XL3.) szitmirendelete akodisztas6gr6l, valamint a
hulladdkgazdrilkod6si k6zszolg6ltat6s ellltrlsiinak rendj6rol

Palotabozsok Kcizsdg Onkorm6nyzat Kdpviseki-testiilete, Magyarorszilg alaptcirvdnye 32.
cikk (l) bekezd6s a.) pontjriban, tovdbb6 a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tv. (a
tovdbbiakban: Ht.) 35.$-6ban, 6s a 88.$. (4) bekezd6sdben foglalt felhatalmazils alapjdn,
Magyarorszitghelyi dnkormrlnyzatair6l sz6l5 2011. 6vi CLXXXX tv. l3.g (l) bekezd6s 19.
pontjriban meg6llapitott feladatkcir6ben eljtirva a k<ivetkezoket rendeli el:

I. FEJEZET

AIUI,ANoS RENDELKEZESEK

1.S

A RENDELET CELJA

(l) Jelen rendelet c6lja:
a) Palotabozsok kdzs6g lakoss6grinak v6delme, a k6zs6g term6szeti 6s 6pitett

k<irnyezetdnek meg6v6sa, a kcirnyezettudatos magatart6s kialakftrisa a
hulladdkgazd6lkodris eszkcizeivel,

b) a hullad6k 6ltal okozott terhel6sek minimalizril6sa, a k<izs6g szennyezetts6gdnek
elkeriil6se drdekdben a k6pzodritt hullad6k mennyis6g6nek 6s vesz6lyess6g6nek
cs6'kkentese, a keletkezti hullad6k lehet<i legnagyobb ar6nyri hasznosft6sa, a hullad6k
kcirnyezetet kim6l6 6rtalmatlanit6sa.
E c6lok megval6sitiisa drdekdben a krizsdg ki)zigazgatisi teriilet6n minden

tevdkenysdget rigy kell gyakorolni, hogy
- az a teleptil6s kcirnyezet6t a lehetri legkisebb mdrt6kben terhelje, illetve a krirnyezet

terhel6se 6s

igdnybev6tele cscikkentj en;
- biaositsa a keletkez6 hullad6k mennyis6g6nek 6s mino6g6nek megfelelo kezel6s6t,

haszno sitiis itt, itrtalmatl anit6s 6t.

(2) A K6pviselo- testiilet a hullad6kgazd6lkod6si cdlok el6r6se 6rdek6ben 6rv6nyesiti a Ht.-
ben foglalt alapelveket, a hatiiskrir6be tartozo kdrd6sekben meghatirozza a
hullad6kgazd6lkodrls 6ltal5nos kovetelm6nyeit, az6rintettek jogait 6s kcitelezettsdgei.

2.$

A RENDELET HATATYN.

http ://www.njt.hu/njtonkorm.php
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(1) E rendelet teriileti hatiiya Palotabozsok kcizs6g kozigazgat6si teriiletdre terjed ki.
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(2) E rendelet szem6lyi hat6lya kiterjed:

a) valamennyi ingatlanhaszn6l6ra

b) a krizszolg6ltat6ra.

(3) Az dnkorm5nyzat kozigazgatisi teriilet6n a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgiitatds

kor6ben, a kozszolgehil6 sz6llit6eszkozdhezrendszeresitett gytijtoed6nyzetben, a k<iztertileten

vagy az ingatlanon osszegyujtdtt 6s a kozszolgiitat6 rendelkez6s6re bocsiitott teleptil6si

hullad6k elhelyez6s celjira t6rt6no rendszeres gyujt6s6re, sz5llit6s5ra, 6s 6rtalmatlanitasara

jogosult hullad6kkezelo a Mohdcsi V6rosgazd6lkod6si es R6vhaj6z6si Nonprofit Kft., amely

krjtelezd k1zszolgiitat6nak minosiil a felek k<jz6tt l6trej<itt helyi kcizszolgiitatisi szerzodes

alapj6n.

(4) A teleptildsi szil6rd hulladdk 6rtalmatlanit6sra 6s hasznosit6sra tdrt6no 6tad6s6nak helye (

a teleptil6si szilirdhullad6k 6trak6stlnak kiz6r6lagos helye) a Si6-v<ilgyi Nagyt6rs6g Telepiil6si

Szil6rdhullad6k Kezel6s6nek Korszeni Megold6s6ra elnevez6sri T6rsul6s (Cik6i

Hullad6kgazd6lkodasi Tarsul6s) tulajdon6ban l6vo Mohiicsi Hullad6kkezelo Kdzpont. A

Hullad6kke zeloKozpont iizemeltetoje a Moh6csi V6rosgazd6lkod6si 6s R6vhaj6z6si Nonprofit

Kft.

(5) E rendelet tingyi hatiiya a hulladekgazd6lkod6si k<izszolg5ltat6s ktlr6be tartoz6

hullad6kra terjed ki.

(6) E rendelet t6rgyi hatillyanem terjed ki

- a termelesi hullad6kra,

- ahirztartitsi vesz6lyes hullad6k kiv6tel6vel a vesz6lyes hulladdk gytijt6s6re, etv6tel6re,

sziilititsir a 6 s kezel6 s6re,

- az tilati eredetii hullad6kra,

tl l- 6pitesi-bont6si hullad6kokra.

(l) palotabozsok kozsdg Onkorm6nyzata kotelezoen ell6tand6 kozszolg6ltat6sk6nt az

ingatlantulajdonosn6l (birtokos, haszn6l6) keletkezo teleptil6si szil6rd hullad6k kezelds6re

hullad6kkezel6si kozszolgiitatdst szervez 6s tart fenn'

(g) palotabozsok k6zs6g Onkorm6nyzata a D61-Balaton 6s Si6vcilgy Nagyt6rs6g region6lis

szil6rdhullad6k -gazd6lkod6si rendszer megval6sit6s6ra ldtrehozott Onkorm6nyzati

Konzorcium - a tov5bbiakban Konzorcium - tagjai iiltal meghatirozott si6v6lgyi ell6tasi

tertilethez, es az e teriiletre szervezettregion6lis hulladdkkezel6si kozszolg6ltat6si rendszerhez

tartozlk.
(9 Az Onkorm6ny zat es a Kozszolgiitat6 a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6g

ell6t6s6r6l r6szletes kdzszolg6ltatdsi szerzod6sben 6llapodnak meg, amely tattalmazza a

tev6kenys6g ell6t6sdnak hat6rnapjait 6s idStartam6t is.

lz)py lz NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Lrt. ( a

tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv) a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerzod6s

me gfe lelo s e get v izsgiija.

t:l(t0) A Koordin6l6 szerv meg6llapitja, hogy akozszolghltat6 tev6kenys6ge megfelel-e az
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Orsz6gos Hulladdkgazd6lkod6si Tervben foglaltaknak 6s arr6l vdlem6nyt 6llit ki. Amennyiben
a kcizszolgiitat6 a Ht.-ben meghat5rozott hat5ridore nem rendelkezik megfelelSs6gi
v6lemdnnyel, rigy az cinkorminyzat e hat6ridot koveto 30 napon beliil a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgtitat6si szerzoddst t h6napos hatiirid6vel felmondja. A telepiildsi <inkormitnyzat e
kdtelezettseget a megyei korm6nyhivatal torv6nyess6gi feliigyeleti elj6r6s keretdben vizsgdlja.

3.$

FOGALOM-MEGHATANOZAS OT

(1) A rendeletben hasm6lt fogalmakra a Ht., illetve a v6grehajtisira kiadott rendeletek,
tov6bb6 a Polg6ri t<irv6nykrinyv fogalom meghatfiroz6sait - a hivatkozott jogszab6lyok szerinti
alapelvek 6s tartalom alapj6n 6rtelmezve - kell alkalmami. A fogalmak tartalm6nak iitkdzdse
eset6n - amennyiben nem a Ptk., kogens fogalmair6l van sz6 - a Ht., illetve a vdgrehajtrisi
rendeletei szerinti fogalom meghatfiroz6s 6s 6rtelmez6s iriinyad6.

II. FEJEZET

AK0ZSZoLGALTATAS

4.S.

A K6 ZSZoL GALTATAs TanTn.LMA

t+11 t ;,t kiizszolgril tatis az aklbbi tev6kenys6gekre terj ed ki:
a) az ingatlanhasznii6 iital a kozszolg6ltat6 sz6llit6eszkozehez rendszeresitett

gytijt6ed6nyben az ingatlanon gytijtcltt vesyes hullad6k dsszegytijt6sdre 6s e hulladdk
hullad6kkezelo l6te sitm6nybe tcirt6no elsziilitirsir a,

b) az ingatlanon kdpzo d6 zo ldhullad6k o s sze gytij td s6re 6s el sz6llit6siira

c) az ingatlanon elkiililnitetten gytijtdtt papir- 6s mrianvaq- 6s fem csomaeol6si hulladdk
osszegyrijt6s6re 6s e hullad6k hullad6kkezelo letesitm6nybe t<jrt6no elsziilitirsitra,

d) az tngatlanon kepzodo 6s a lomtalanit6s krir6be lartoz5lomhulladdk 6sszegyrijt6s6re 6s e

hul lad6k hull ad6kke ze lo I 6te sitm6nybe tcirt6no elszflllititsitr a,

e) a k<izszolgiitato eltal tizemeltetett hullad6kgytijto udvarban, hulladdkgytijto ponton
(hulladdkgyrijto sziget) gytijt6tt hullad6k cisszegytijt6s6re 6s e hulladdk hullad6kkezelo
ldte s f tm6nybe tcirt6no elszirJlititsir a,

0 hullad6kgytijto szigetek, hullad6kgyrijt6 udvar, 6trak66llomrls ds komposzt6l6telep
[zemeltet6s6re.

(2) A kdzszolg6ltat6s kiterjed a termdszetes szem6ly ingatlanhaszn|lonil keletkezo 6s a
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hulladdkudvarban elhelyezhet6 hullad6kokra, amelyek gyrijt6sdre a kozszolgilltat6 enged6lye

kiterjed, igy ktloncisen:

- kiselejtezett elektromos 6s elektronikus berendez6sek,

- elem-, 6s akkumul5tor hullad6k,

- gumiabroncs hullad6k,

- f6radt olaj, 6tolaj, zsir hulladdk,

-lom hullad6k,

- biol6giailag leboml6 hullad6k gytijt6sdre 6s kezelds6re.

s.s

A KOZSZoLGALTATAST TOCVISZONY LETREJOTTE

(l) Az ingatlanhasznSlo az Onkorminyzattal hattllyos hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg6ltat6si

szerzoddssel rendelkezS Kdzszolg6ltat6val a kdzszolgiitatds ig6nybev6tel6re egyedi szerzoddst

(a tov6bbiakban: koziizemi szerzodds) kot.
(2) A koziizemi szerzodes a krizszolg6ltat6 es az ingatlanhaszn6l6 kciz6tt az (l) bekezd6sben

foglaltak hi6ny6ban akkor is ldtrejcin, ha az ingatlanhaszn6,l6 akozszolgiltat6st ig6nybe veszi,

vagy ha a kcizszolg6ltat6s r6sz6re rendelkez6sre 6ll. A rendelkezdsre 6ll6s meg6llapithat6, ha

az adott ingatlant akozszolgdltat6 begytijt6si ftvonala 6rinti.

(3) A kdzdrzemi szerzodes idobeli hatirlya megegyezik a k<izszolg6ltat6 6s az Onkormdnyzat
kdzdtt l6trejritt hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltatisi szerz6d6s idobeli hat6ly6val.

(4) A kciziizemi szerzod6s tartalmi elemei:

- szerzodo felek megnevezdse

- szerzodo felek azonosit6 adatai:

terrm6szetes szemdly ingatlanhasznirlo csalildi 6s ut6neve, lakcime, tart6zkod6si

6s 6rtesit6si

cime, sztilet6si helye 6s ideje;

gazd6lkod6 szervezet ingatlanhasznitlo neve, sz6khelye 6s telephelye, ad6szdma,

szitmlav ezeto p6nzint6zet neve ;

- akozszolg6ltat6ssal drintett ingatlan cime vagy helyrqzi szitma;

- a tilrol6edenyzet rirtartalma 6s darabsz6ma;

- a kozszolgrlltat6s dij6nak megfizet6se;

- a kdzszolgilltatis szi.inete ltetd se ;

- a v illtozds bej elent6s6nek szab6lyai;

- a kcizszolg6ltat6s id6beli hatilya;
- egy6b, a felek 6ltal ldnyegesnek tartott elemek.

6.$

A KOZSZoLGALTATAS TCBNyBEvETELENEK SZABALYAI

A K0ZSZoLGALTAT o KOZSZoLGALTATASSaT, KAPCSOLATOS JOGAI ES
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KOTELEZETTSEGEI

(1) A kdzszolgiitat6 hulladekgazd,iikodrisi kdzszolg6ltat6si enged6llyel6s az az [5]Orsz6gos

Kdrnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6feliigyel5s6g Nemzeti Hulladdkgazd6lkodrlsi
Igazgatositg altal kirillitott minosit6 okirattal rendelkezo gazdasdgi t6rsas6g, amely a
kozszolg{,ltatils kdr6be tartozo hullad6kot a kdzszolgiiltat6st igdnybe vev6tol cisszegytijti,
6tv eszi, elsziilitja illetve gondo sko dik annak kezel6 s6rri 1.

t6l1Z; A Kiizszolgr{ltat6 fetadatai:

l. aSzeruod6s szerinti hullad6kgazd6lkod6sikdzszolgSltat6s folyamatos 6s teljes kcini ell6tiisa;
2. a hullad6kgazd6lkodrlsi kdzszolg6ltat6snak a jogszabilyok szerint meghatfirozott rendszer,

m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6se, ide6rtve a lomtalanit6s 6s az elkiilclnitett gyrijtds
teljesit6s6t is;

3. a krirnyezetvddelmi hat6s6g 6ltal meghatitrozott min6sit6si osztiiy szerinti kdvetelm6nyek 6s

a minosito okirat folyamatos megl6t6nek biztosit6sa;
4. a hulladekgazdiikodiisi k<izszolg6ltat6s teljesitds6hez sztiks6ges mennyis6gri 6s min6s6gri

j6rmti, gdp, eszkdz. berendez6s biaositrisa, valamint a sziiksdges l6tsz6mri 6s kdpzetts6gri
szakember alkalmaz6sa;

5. akozszolg6ltatris folyamatos, biztonsiigos ell6tris6hoz sztikseges fejleszt6sek 6s

karbantart6sok elv6gzdse;

6. a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s k<ir6be tartoz6 hullad6k kezel6sdre meghatarozott
helyek 6s l6tesitm6nyek ig6nybevdtele, illet6leg tizemeltet6se, fenntart6sa;

7. a hulladekgazdiikod6si, illewe m6s, jogszabrllyok szerinti nyilvrlntartasi rendszerek
mtikddtet6se 6s a hullad6kgazdrilkodrlsi kcizszolg6ltat6s teljesitds6vel cisszefiiggo
adatszolgrlltatiisok rendszeres teljesftdse a hat6s6gok valamint az NHKV Nemzeti
Hullad6kgazd6lkod6si Koordinrll6 6s Vagyonkezelo Zrt. ( a Tov6bbiakban: Koordinrll6 szerv)
rdszdre;

8. a hullad6kgazdiilkod6si kdzszolg6ltat5st igdnybevevokszdmirak6nnyen hozzdferhetl
tigy fe I szo I g 6l at 6 s ti$ 6ko ztatits i rend szer mrikd dtetd s e ;

9. a hulladekgazdiikodrlsi, illetve m6s, jogszabrllyok szerinti nyilv6ntartAsi, adatkezel6si 6s

adatszolgiiltat6si rendszer letrehoz6sa ds folyamatos mtikcidtet6s6hez sziiksdges felt6telek
biaosit6sa;

j.) a kozszolg6ltat6st igdnybevev6k kifog6sok 6s 6szrev6telek elintez6si rendj6nek
me giilapitirs a 6 s e nne k ny i lviino s s 69r a ho zatala.

k.) trlj6koztat6s ad6sa az onkormdnyzatreszdre az elmrilt ev tapasztalatair6l;
l.) a tevdkenys6g ellitilsihoz sztiks6ges biztosit6s megl6te;

m.) kdzszolg6ltat6i hulladdkgazd6lkodrisi tervet kdszitdse, 6s annak az onkorminyzattal
trirt6no egyezteti,

n.) a vegyes hullad6k gyrijt6s6hez az ingatlantulajdonos legal6bb 2 ktilcinbdzo rirm6rt6kri
gytij to ed6ny kciziil tort6no v iiasztits leheto s d gdnek bizto s it6sa;

ny.) tdbblethullad6k, 6s a zcildhullad6k elhelyez6s6t szolg6l6 zs6k biaosititsitra.

(3) A kdzszolg6ltat6 akdzszolg6ltat6s k<jrdbe tartozo hulladdk begytijt6s6nek 6s sziilithsinak
rendj6t - a kepzodo hullad6k mennyis6genek figyelembev6tel6vel meghatdrozza, es arr6l az

ingatlanhaszniiotaviltozils hat6lyba l6p6set legal6bb 15 nappal megel6zoentdjekoztatja.
t7l(4) A Kozszolgirltat6 a hullad6kkezelesi kcizszolgiiltat6s keret6ben a hulladdk elsziilitdsit
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megtagadhatja,

ha:

a) az nem a Kozszolgiitat6 sz6llit6eszkozehez rendszeresitett szabv6nyos (MSZ EN

8 4 0 - 1 :20 I 3) gytij t6eddnyzetben keriil kihe ly ez6 sre, ifiadilsra;

b) a gyrijtSed6nyben tobb hullad6kot helyeztek el, 6s emiatt az trilt<iltott, vagy a gyrijtoed6ny

nem

zirhat6le, 6s emiatt a gyujt6ed6ny i.iritdse a kcimyezet szennyezdse, a hulladdk sz6r6d6sa

n6lkiil nem

lehets6ges,

c) a tcibblethullad6k vagy a z<ildhultad6k nem a k<izszolgilltat6 6ltal e cdlra rendszeresitett

zs6kban

ker0lt kihelyez6sre, vagy

d) meg5llapithat6, hogy a gytijtoed6nyben a kozszolg6ltat6s kcir6be nem tartoz6 hullad6k

kertilt elhelyezdsre (fon6 hamu, ko-, 6pit6si t<irmel6k, Sllati tetem, mar6, mdrgezo vagy

robban6 anyag, elektronikai hulladek, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy

robban6 anyag,) amely a sz6llit6s sor6n a sz6llit6st vegzo szem6lyek dletdben, testi 6ps6g6ben,

eg6szs6g6ben, tov6bb6 a begyrijt6 j6rmriben vagy berendezds6ben k6rt okozhat, vagy a

hasznosit6s, illetve 6rtalmatlanit6s sorrin veszdlyeztetheti a kdrnyezetet,

(5) A (3) bekezd6sben meghatirozott esetekben a Kdzszolgiitat6 az ingatlantulajdonost

ir6sban, halad6ktalanul 6rtesiti a hullad6k elsz6llit6sa megtagad6s6nak tdny6r6l 6s ok6r6l. Az

ingatlantulajdonos k<iteles a megtagadishozyezeto okot vagy okokat megsziintetni, illetoleg a

megsztintet6srol gondoskodni.

(6) A hullad6k elsz6llit6s6nak (3) bekezd6sben meghatarozott okb6l tdrt6no megtagaddsa az

ingatlanhaszniiokozszolgtitat6si dijfizet6si k<itelezettsegetnem 6rinti.

(7) A kozszolgitltato az ingatlanhasznti6 iital a hulladdkudvarba besz6llitott hullad6k

6tv6tel6t megtagadja, ha az ingatlanhasznii6nak kozszolgl.ltat6si dijh5traleka van, 6s/vagy

ir6sbe li k<izszo I 96l tatdsi szerzodd ssel nem rendelkezik.

(8) Az dnkorm6nyzat gondoskodik a Kdzszolgiitat6 javaslata alapjitn, az iidiil6teriileten

l6trehozott gytijtopontok valamint a lerak6hely kijel6l6sdrol, 6s mtikddtet6s6rol a

kozszolgiitat6 utj6n, valamint biztositja a kcjzteriilet ingyenes haszn6latfit a gyiitoed6ny

kihelyez6sehez, t6rol6s ithoz, 6s megkdzelit es6hez.

7.S

AZ INGATLANHASZNAIO K0ZSZOLCAITATASSAL KAPCSOLATOS JOGAI
ES KOTELEZETTSBCU

(l) Az ingatlantulajdonos a 2012. 6vi CLXXXV. trirv6nyben 6s a jelen rendeletben

meghat6rozottak szerint a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolgriltat6s ell6t6s6hoz sztikseges

felt6teleket akdzszolgitltato reszere biaosida, es akozszolg6ltat6st igdnybe veszi.

(2) Az ingatlanhasznilo az Onkorm6nyzat 6ltal szervezett kdzszolg6ltatist az e rendeletben

meghatirozott gyakoris6ggal igdnybe veszi 6s a kozszolg6ltat6s kor6be 1artoz6 hulladdkait a
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kd zszo I g 6l tat6 r 6szdr e rend s zere s e n ittadj a.

(2) A gazd5lkod6 szewezet ingatlanhasznill6 az ingatlan teri.ilet6n kepzodo, nem
elkiilonitetten gyrijt<itt hintartisi hullad6khoz hasonl6 hulladdk6t a kozszolg6ltat6nak
rendszeres idokoz<ink6nt ritadj a.

(3) A gazdrilkod6 szewezet ingatlanhasznii6 az ingatlan teriilet6n kepzodo, elktilcinitetten
gytijtdtt hdnartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6kanak kezel6s6rol a Ht-ben foglaltak szerint
gondoskodik, igy e hullad6k6t akozszolgitltat6 r6sz6re is Stadhatja.

(4) Az ingatlanhaszniio akozszolgirltat6s ig6nybev6tel66rt kozszolgl,ltat6si dijat fizet.
t8l(5) az ingatlanhas zniio az ingatlanon k6pz6d6 hullad6ka kozszolgiitat6nak tortdno

atad s6ig a teleptildsi hulladdk gyrijt6sdre 6s tarol6s6ra a kdzszolgriltat6 sziillit6eszkozehez
rendszeresitett, szabv5nyos (MSZ EN 840-1,2013) gytijtoed6nyt ig6nybe veszi. Az igdnybe
veheto szabv6nyos gyrijtoed6nyzetek felsoroliistit az l. szdmri mell6klet tartalmazza. A nem
szabv6nyos gytijtSeddnyzet haszn6latrib6l eredoen esetlegesen bekovetkezo k6rdrt val6
fele16ss696t a kozszolgriltat6 j ogosult kizitmi.

(6) Az ingatlanhaszn6l6 kciteles tov6bbrl a hullad6k gytijt6se sor6n megfelelo gondoss6ggal

elj6rni annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k miisok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szsdgdt 6s j6
kdzdrzetet ne veszdlyeztesse, a telepiil6s dpitett 6s term6szetes komyezetet ne szennyezze, a

ndvdny - 6s 6llatvil6got ne k5rositsa, a kcizrendet 6s a kdzbiztonsiigot ne zavarja.
lglAzingatlanhaszniio azingatlanon keletkez6 teleptil6si hullad6k reszetkepezo csomagol5si

papir, tov6bb6 csomagoliisi mrianyag 6s fem hullad6k6t a vegyes hulladdkt6l elktilcinitetten
gytijti 6s a k<izszolgdltat6nak rendszeres idok<iz<inkdnt 6tadja.

(7) Az ingatlanhasznilo a kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re a kozszolg{ltatSval kdzijzemi
szerzod6st kot. Amennyiben az ingatlanhasznii6 irdsbeli kdzijzemi szerzod6s-k<itdsi
kotelezettseg6nek nem tesz eleget, ugy akozszolgiitat6 - ahaszniio egyidejii drtesft6se mellett

- ingatlanonk6nt I db 70 literes edenyzet heti egyszeri i.irit6sdt vdlelmezi 6s ennek megfelel6
dijat sz6ml6z addig az id6pontig, amig az ingatlanhaszn6l6 szerz6d6skcit6si kritelezetts6g6nek
eleget nem tesz.

(8) Az ingatlanhasznii6 a szem6lydben, szem6lyes adataiban, az ingatlan tulajdoni
helyzet6ben, a gytijtoed€nyzet darabsz6mitban vagy m6ret6ben bekcivetkezi5 villtozitst, a

vriltozrlst6l sziimitott 15 napon beltil a kdzszolgiitat6 iigyf6lszolgSlathn bejelenti. A bejelent6s
elmulasa6s6b6 I eredo j o gkrivetkezm6nyeket az ingatlanh asznii6 vi sel i.

(9) A kozszolgtitat5s dij6t a vitltozirs bejelent6s6t kdveto h6nap 1. napj6t6l az ingatlan uj
haszn6l6ja megfizeti.

(10) Az ingatlan haszn6l6ja koteles a kozszolg6ltat6 6ltal meghat6rozott tipusir
gytijtoed6nyzetet beszerezni, a hulladdk gytijt6s6hez azt haszn6lni, karbantart6s6r6l 6s

tisztintartiLsrir6l, elhasznal6dils eset6n annak p6tl6s6r6l gondoskodni 6s azt a k<izszolgiitat6
6ltal rendelkez6s6re bocsiitott matric6val ellitni.

(11) A gyrijt6ed6nyt az ingatlan haszniil6ja a sajiit ingatlan6n kdteles elhelyezni. Az
eddnyzetet csak a sz6llitiis napjdn szabad kihelyemi a gytijtoj6rat itltal megkdzelitheto m6don
az ingatlan kdzritcsatlakozisa melle rigy, hogy az a kdziti forgalmat ne akad6lyozza 6s a
kdzteriiletben k6rt ne okozzon. Ahol azitvrszonyok vagy egydb akad6lyok nem teszik lehetov6
(pl.: kozdkben) az edenyzet 6tv6tele a legkdzelebbi alkalmas helyen t<irtdnik.

(12) Az ingatlan haszn6l6ja a gyrijtoeddnyt legfeljebb a sz6llft5si napot megelozo nap 18

6r6t6l helyezheti ki a kdztertiletre, kivdve a tart6san engeddlyezett elhelyezdst. A
kdzszolg6ltato a gyrijtoeddnyzetet oda helyezi vissza, ahova azingatlanhasznii6 kihelyezte.

1 120
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A KilZSZOL GAI,:TATAS NIATASAN,q,X REND JE

A vegyes hullad6k gyiijt6se

(1) A vegyeshfu*arthsi hullad6k gyrijt6sdre szolg6l6 gytijt6ed6nyzetbe nem helyezhet6 el:

a) foly6kony, mdrgezo, tiz- es robban6svesz6lyes anyag, vagy egy6b olyan anyag, amely

veszelyeztetheti a gytijt6st vegzo szem6lyek vagy m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t

b) telepiil6si hullad6knak nem minostilo hu11ad6k, ktiltin<jsen:

- 6pit6si 6s bont6si hulladdk
- rillati tetem

- hullad6kudvaron gyrijtheto elektromos, elektronikai 6s vesz6lyes hullad6k

- iilati tiriildk.
tlolc.)

- szdraz, vagy

- folyad6kot 6s biol6giailag leboml6 hullad6kot nem tartalmazo,vagy

- miis hullad6kkal 6ssze nem tapad6 vagy ragad6 mtianyag-, tiveg-, f6m- 6s papirhullad6k;

- hullad6kkdvilltruhanemti 6s egy6b textilia;

- zdldhulladdk.

(2) A gyrijt oedenyzetet az tngatlanhaszn6l6 az ingatlan teriilet6n beltil, vagy zirhat6 helyen,

t6roloban helyezi el ugy, hogy ahhoz illet6ktelen szemdlyek, 6llatok ne f6rjenek hozz6.

Gytijtoednyzetet k<iztertileten elhelyezni vagy tart6san t6rolni kizitr6lag a k<izteriilet-

haszniiatra vonatkoz6 jogszab6lyok megtart6s6val, az ott szabillyozott enged6ly vagy

ko zt ertil et -haszn6l at i hozzitj itrulits al apj 6n I ehet.

(3) Az ingatlanhasznii6 az ingatlan6n keletkezo hdnartisi vegyes hullad6k6t a

k6zszolg6ltato szSllit6eszkciz6hez rendszeresitett - egyedi azonosit6 embl6m6val ell6tott -
gyujt6ed6nyzetben illetve a jelen rendeletben meghatttrozott felt6telek fenn6ll6sa eset6n

zsiikban adja i$. A kozszolgiitat6 6ltal rendszeresitett jelzds ndlktili ed€nyzet i.iritds6t a

kcizszolg6ltat6 j o go sult megtagadni.

(4) A kozszolgiitat6st igdnybe vevo ingatlanhaszniio szitmira a szabv6nyos t6rol6ed6nyzet

hasznitlata kotelez6. A kdzszolgiitat6 6ltal rendszeresitett - v6laszthat6 - gytijtoed6nyek

jegyzeket, 6s a benniik t6rolhat6 hullad6kok f$tajit 6s mennyis6gdt a rendelet 1. sz6mri

mell6klete tartalmazza. tlllA kozszolg6ltat6 a vegyes hullad6k gytijt6sdre szolg6l6 kiildnbdzo

m6retri gyrijtoed6nyzetek koztil a 60 literes edenyzet v6laszt6s6nak lehetos6g6t biztositja

annak a termdszetes szemely ingatlanhaszn6l6nak, aki a lak6ingatlant Palotabozsok k<izs6g

Polg6rmesteri Hivatala iital igazoltan egyedtil 6s 6letvitelszertien haszn6lja.

1. (5) A vegyes hullad6k tirit6s6nek minim6lis gyakoris6ga az orszitgos telepiildsrendez6si 6s

6pit6si k<jvetelm6nyekrol s2616 korm6nyrendelet alapj6n heti egy alkalom.
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(6) A begytijtds gyakoris6grlnak figyelembevdteldvel a gytijtoed6nyt rigy kell kiviilasztani,
hogy arSnyos legyen a keletkezo hullad6k mennyis6g6vel, de minimum 70 liter
tarol6kapacit6s rendelkez6sre 6lljon mind a csal6di hinas, mind a ftildhivatali
nyilv6ntart6sban titrsashilzi lak:isk6nt, tidtilokdnt bejegyzett ingatlanok eset6n.

(7) A szerzodott tirtartalmf ed6nyzetben elhelyezheto hullad6kmennyisdget alkalomszenien
meghalad6 egyes hulladdk kiz6r6lag a kcizszolg6ltat6t6l v6siirolt jelz6ssel ell6tott zs6kban
helyezheto el. A jelzett zsitk itra tartalmazza a hullad6k elszillitdsinak, kezel6s6nek 6s

6rtalmatlanit6s6nak kolts6gdt. Amennyiben a t<ibblet vegyes hullad6k elhelyezdse nem a
jelz6ssel ell6tott zs6kban keri.il kihelyezdsre , ugy a kiizszolgiitat6 a tobblethullad6k
elsziilitdsit me gtag adj a.

1. (8) A kdzszolg6ltato a vegyes hullad6k begyrijtdsdt zdrt edenyzethasznl,lata eset6n
pormenetes iirft6ssel, a t<ibblethullad6kot tartalmaz6 zs5k gyrijtoj itrmi zirt feltilet6re trirt6no
szakad6smentes felrak6siival, kont6ner esetdn pedig ziirt kont6ner biztositiisiival, ellenkez6
esetben asziilitirs kcizbeni letakariisiival biaositja. A gyrijtds, sziillitils sor6n elsz6r6dott
hulladdk osszetakaritdsa a kdzszolgiitat6 feladata.

2. (9) A kcizszolg6ltato az <isszegytijtcitt vegyes hullad6kot a gytijtds befejez6sdvel a Cik6i
hullad6kkezelo ldtesitm6nybe sziilitja. Kdti.itemti szillitirs esetdn a vegyes hullad6k a
Moh6csi Hullad6kkezeliS KiSzpont 6trak6illlom6s6n kertil elhelyez6sre. Az fitrakoitllomiison
elhelyezett hullad6kot akdzszolgitltat6 egy h6ten beltl kdteles a Cik6i hullad6kkezelo
l6tesitmdnybe beszilllitani.

tl2l9.S

Ztildhullad6k gviii t6s6re vonatkoz6 szabf lyok

(1) A kozszolgf,ltato a zdldhullad6k begyrijt6s6t 6s

biaositja, amennyiben a vegyes hullad6kgyrijt6s
in g atl anhas znalo a kd zszol giitat 6s dij rlt m e g fi zet i.

elsziilititsitt az ingatlanhaszn6l6 r eszer e

es sz6llit6s rendelkez6sre 6ll es az

(2) Ha az ingatlanhaszndl6 a zclldhulladdka komposzt6l6s6r6l saj6t maga nem gondoskodik,
az ingatlan6n keletkez6 zoldhulladdkot hinhoz men6 gytijt6s keret6ben elktikinitetten gyrijti
rigy, hogy:

a) lombot, kasz6l6kot, nyesed6ket, v6kony gallyakat akozszolg6ltat6t6l ig6nyelheto leboml6
zsirkba,

b) a vastagabb fa6gakat legfeljebb 1 m6teresre darabolva, dsszekcitegelve, a zcildhulladdk
gytijt6s napj6n helyezi ki a begyrijt6j6rmri Sltal megkcizelitheto kdztertiletre.

(3) A kozszolgflltat6 jogosult a zdldhulladdk gytijt6s6re szolg6l6 zs6k tartalmSt ellenorimi.
Amennyiben a zs6kban nem ztildhullad6k kertilt kihelyezdsre, vagy a z<ildhullad6k kihelyez6se
nem megfelelo, rigy a zoldhullad6k elszdllitlsht akozszolgitltat6 megtagadja,6s a hulladekot az

ingatlantulaj donos koteles a kdztertiletrol elsz6llitani.

(4) Az elkiilcinitetten gyrijtdtt zcildhullad6k elsz6llit6si gyakorisrlga 6vente l0 alkalom az

alSbbiak szerint:

- januiir h6napban ketto alkalom (tekitettel a kozszolgriltat6 fenyofa-gytijt6si
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k<itelezettsdg6re)

- 6prilis 1. 6s november 30. kozdtt havonta egy alkalom.

A gyrijt6si napr6l az erintetteket a krizszolg6ltat6 honlapjrin 6s hirlevdl ritj6n t6j6koilatla az

ingatlanhasznii6kat. A kozszolgiitato a begyrijt<itt ziildhullad6kot komposzt6l6sra a mohiicsi

Hullad6kkezeloKozpontkomposztal6jabasziilitja.

(5) Az ingatlan haszn6l6ja az ingatlanrin keletkezo zoldhullad6kot a moh6csi Hullad6kkezelo

K<izpont komposzt6l6j6ba t6rit6smentesen maga is elhelyezheti. Ez esetben a 1ebom16 zs6k

haszniiatanem kdtelezo, azonban a saj6t gyujtoed6nyzetben besz6llitott z<ildhullad6k iirit6s6r6l

a beszSllito k<iteles gondoskodni.

(6) A zoldhullad6k ritv6tele a hullad6kudvar elkiilcinitett pontj6n t<jrtdnik t6rit6smentesen. A
termdszetes szem6ly ingatlanhaszndlo 6ltal egy alkalommal elhelyezheto zdldhullad6k

mennyisdge 1m3. A kozteriileteken es az onkorm6nyzati tulajdonri teri.iletekrSl szirmaz6

zoldhullad6k t6rit6 smentesen 6 s koriitlan mennyi s6 gben e lhe lye zheto .

(7) A zoldhullad6k saj6t ingatanon tort6no el6get6s6re hetente egy napon, pentek 8 6r6t6l 18

6r6ig van lehetosdg kiv6ve, hatizgyijt6si tilalom van 6rvdnyben.

tr 3ll0. 
$

H6zhoz men6 szelektiv hullad6kevriites

(l) Az ingatlanhasznil6 az ingatlan6n keletkezo, a telepiildsi hullad6k reszetkepezo papir,

mtianyag 6s fdm csomagol6si hulladdkokat a hitzhoz meno szelektiv gyrijt6s keret6ben az

al6bbiak szerint ktilcin (frakci6nkdnt) gytijti rigy, hogy:

a) a papir csomagol6si hullad6kot klil6n, k6k fedeles (vagy k6k szinti);

b) a muanyag-, ds f6m csomagoldsi hulladdkot egytitt s6rga fedeles (vagy s6rga szinti)

e lkiil onitett gytij t6 sre szo I 9616 gyuj to edeny zetbe hely ezi.

(3) A kdzszolgtrltato az elktilcinitetten gytijtendo hulladek gyrijt6s6re 6s elsz6llit6s6ra a

csal6di hitzas ingatlanhasznii6k szitmlra 120 literes s6rga illetve kdk szinu edenyzetet biztosit.

@) Az elktilOnitetten gyrijtott papir-, mrianyag-, 6s fdm csomagol6si hullad6kokat tartalmaz6

gyrijtoed6nyzetek elsz6llit6s6nak gyakorisilga csal6dihdzas dvezetben kdthetente egy alkalom.

A kdzszolgiitatl az tirit6sek gyakoris6g6t ig6ny szerint ndvelheti.

(5) A k<izszolg6ltat6 az elsziillit6st megeloz6en ellenorizheti az iiritdsre elok6szitett

elktilonitetten gyrijtdtt hullad6kok gyrijt6s6re szolg6l6 eddnyzet tartalmiit. Amennyiben az

ed6nyzetben nem a megfele16 elkiildnitetten gytijtcitt csomagol6si hulladek kertilt elhelyez6sre,

rigy a kozszolgiitat6 a hulladdkgyrijt6s szab6lyainak megs6rt6s6t dokument6lja, 6s az

ingatlanhasznii6t felsz6litja a hullad6kgytijt6s szabrilyainak jdvobeni betartdsilra. A
kozszolgiitat6 az ed6nyzetben igy elhelyezett hullad6k elsz6llit6s6t jogosult megtagadni.

(6) Ha a kozszolgiitat6 (3) bekezd6sben foglaltaknak megfelelo felsz6lit6siit kdvet6en az

ingatlanhaszniio egy 6ven beli.il rijabb alkalommal a hullad6kgytijtds szabiiyait s6rti oly

m6don, hogy az elktikinitetten gyujtcitt csomagol6si hullad6k gyujt6s6re szolg6l6

gyrijtoedenyben nem a megfelelo hullad6kot helyezi el, 6s ezt a kozszolg6ltat6 6szleli, rigy a
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kozszolgl.ltato a hullad6kgytijt6s szab6lyainak megsdrt6set dokumentSlja, 6s a

dokumentumokat megktildi a telepiil6si jegyzo r1sz6re, egyidejtileg kezdemdnyezi
hullad6kgazd6lkodrisi birs6g kiszabris6t.

(7) A krizszolgrlltato az ingatlanhasznillS rendelkezds6re bocs6tott 6s rendeltet6sszertien

hasm6lt, elkiilonitetten gytijt<itt csomagol6si hullad6k gytijt6s6re szolg6l6 siirga 6s k6k fedelti,
jelz6sti gyrijtoed6nyek sziiks6g szerinti javit6s6r61, cser6j6ro1 6s esetleges p6tl6s6r6l az

ingatlanhasznrll6 bejelent6se alapjrin gondoskodik, amennyiben a javit6s, p6tltls vagy csere oka

a kozszolgiitato hib6jeb6l ered. Ellenkez6 esetben az elktilcinitetten gytijtcitt csomagol6si

hullad6k gyrijt6s6re szolg6l6 s6rga fedehi, jelzdsri edenyzetjavit6s6r6l, p6tl6sar6l, cserdjerol az

ingatlanhas znSlo kciteles gondoskodni.

(8) Az ingatlanhaszniio vagy meghatalmazottja a k<izszolgilltat6 6ltal rendelkezds6re

bocsiitott 6s a kcizszolg6ltat6 valamint Cik6i Hulladdkgazd6lkod6si T6rsulis tulajdon6t kepezo

elktilonitetten gyrijtritt csomagol6si hullad6k gytijt6s6re szolg6l6 hullad6kgytijto edenyt 6tveszi,

6s a birtokbav6telt al6ir6sixal igazolla a k6rfeleloss6g egyidejti v6llalis6val.

(9) Az ingatlanhasznii6 sajatjak6nt kdteles gondoskodni az iitala birtokba vett elktildnitetten

gytijtcitt hullad6k gyrijt6s6re szolg6l6 s6rga/k6k jelz6sri edenyzet rendeltet6sszeni haszniiatdr6l,

orzesdrol, rendszeres tisztin tart6siir6l, fertotlenit6sdrol, valamint komyezettik tisztdn

tart6s6r6l.A telepiildsrol t6rt6no elk<iltoz6s, illetve elhaliiloziis eset6ben az edenyzet

visszaadiis6r6l koteles gondoskodni az ingatlanhaszn6l6, illetve annak circiktise.

(10) A csomagol6si hulladdk elktil<initett gyrijt6s6re szolg6l6 hulladdkgytijto ed6ny

rendeltet6stol elt6ro haszniiata, eltrin6se vagy megsemmistil6se miatt keletkezett kdrdrt az

ingatlanhasznil6 a polg6ri jog szabllyai szerint felel, a kozszolg6ltat6 a k6r 6szlel6s6t koveto

30 napon beltil ir6sban felsz6litja azingatlanhasznitlot a k6r megt6rit6s6re.

tl4l11.S

Lomtalanitis

(1) A lomhullad6k az ingatlanhaszn6l6tol akozszolgriltat6 iital a lomtalanitSs sor6n 6tvett

olyan hiztartisi hu11ad6k, amely a kozszolg6ltat6s keret6ben rendszeresitett gyrijtoeddnyzet

m6reteit meghaladja.

(2) A lakoss6g rdszere nyrijtott kozszolgiltattis keret6ben a lomhullad6k osszegytijt6s6rSl,

elsziilit1sitr6l 6s rlrtalmatlanit6s6r6l a Kcizszolgiitat6 az iltala meghirdetett idoszak alatt 6vente

egy alkalommal, ktildn dij felsz6mit6sa n6lktil gondoskodik. (lomtalanitris).

(3) A kozszolg6ltatl a k<izszolg6ltat6s kereteberrkizhrSlag a lakoss6gn6l, ahilztatt6sokban

k6pzoddtt, de a rendszeres hullad6ksz6llit6sra haszn6latos gytijtoed6nyben el nem helyezheto

lomhullad6kot sz6llitja el.

(4) A lomhullad6kot az ingatlanhasznill6 elsz5llitSs c6lj6b6l az ingatlan6n gytijti, a

lomhullad6k k<izteriiletre nem helyezhetS ki.
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(5) Lomtalanit6s keret6ben nem gyrijtheto:

- 6pit6si 6s bontrisi hullad6k
- gumiabroncs hullad6k
- g6pj6rmri-roncs vagy term6kk6nt tov6bb nem hasznalhat6j6rmti
- az ipar, mezlgazdas6g vagy szolgiitatirsi tev6kenys6g soriin k6pzod<itt hullad6k
- vesz6lyes hullad6k
- hflztartisokban keletkezo vegyes hulladdk
- elktildnitetten gyrijtcitt papir, mrianyag, vagy f6m hullad6k
- kerti biohullad6k.

Amennyiben a lomtalanit6s sor6n az (5) bekezd6sben felsorolt hullad6kkal vegyes hulladdk
kertil kihelyezdsre, :O;gy az ingatlanhasznii6 a lomhullad6kot tartalmazo vegyes hullad6k
begyrijtdsdnek 6s elsz6llit6s6nak dij et koteles megfi zetni.

(6)

(7) Az ingatlan hasznril6ja azingatlan6n keletkezo lomhullad6kot a moh6csi Hullad6kkezel6
K<izpont hullad6kudvardban nyitva tart6si id6 alatt, az ilyen hullad6k gytijt6s6re a

ktizszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett gyrijtoed6nyzetben, t6ritdsmentesen maga is elhelyezheti.

trs112.S

Hullad6kgyiijt6 szigetek, hullad6kudvar

(1) A h6aart6sokb6l sz6rmaz6 elktilcinitetten gyrijtcitt papir, mtianyag, iiveg hullad6kot az
ingatlanhaszniio a k<izszolg6ltat6 iital iizemeltett lakossdgi hullad6k-szigeteken kcizvetlentil
elhelyezheti. A kijel<ilt gytijtoszigeteket a rendelet 2. szitmi melleklete tartalmazza.

(2) A Kozszolgdltat6 iital iizemeltetett hullad6kgyrijto udvarban - a l6tesit6s6re kiadott
engedelyben foglaltak szerint - a telepiil6si szil6rd hullad6k hasznosithat6, valamint - a
kcirnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal engedllyezett - veszdlyes hulladdk cisszetevoi gytijthetok be. A
hullad6kgyrijto udvarban iirtalmatlanit6si mtivelet nem v6gezheto.

(3) A kdzszolgiitat6 6ltal 6tveheto hulladdkok jegyzeket a rendelet 3. szitmt mell6klete
tartalmazza.

(4) Vesz6lyes hulladdk esetdn egy ingatlanhaszniil6t6l alkalmank6nt legfeljebb 100 kg
mennyisdgti hullad6k vehet6 rit.

(5) Gytijtosziget 6s hulladdkudvar hasznitlata eset6n a hullad6knak elhelyez6s c6ljilra t6rt6n6
sz1,llitilsdrolazingatlanhaszn6l6jagondoskodik.

(6) Kcizszolgiitat6 megtagadhatja a hullad6kudvarra szilllitott telepiil6si szilird hullad6k
ir/rvetelet 6s elhelyez6s6t, ha az adott hulladdk hullad6kfajta szerinti elktil<init6se nem felel meg
a szelektiv gytij t6 s j o g szab rilyban me ghat 6r ozott kdvete lm6nyeinek.

tl6113.$

Elektronikus hullad6k kezel6s6re vonatkozri szab6lyok

(l) Az elektronikai hulladdk gytijtds6rol, elszdllitits6r6l, a kdzszolgiitat6 6vente egy
alkalommal a hullad6kgazdrilkodiisi kdzszolg6ltat6s keret6ben - a ktildn kdzszolg6ltat6si dij,
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vagy e gy6b e I I enszo I g6ltat6s fe lsz itmitisa n6 lktil - gondo skodik
(2) A kdzszolg6ltat6s keretdben a kdzszolghltat6 kizar6lag a term6szetes szem6ly

ingatlanhasznill6nii, ahfntartisokban keletkez6 elektronikus hullad6kot sziilitja el.
(3) az elektronikai hullad6kot a term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6t6l elsz6llit6s c6lj6b6l a

kozszolgiitato az iitalakozzdtett hirdetm6ny utj6n elozetesen megjelcilt helyen 6s idopontban
veszi 6t.

tr7l14.S

LAKOSSAGI EREDETU NCYNB SZILARD HULLADEK

(1) A hulladekkezel6sikiSzszolgitltatiis nem terjed ki
a) az epitesi-bont6si hullad6kra,

b) a vesz6lyes hullad6kra, kiv6ve a 11.$ (2)bekezdesdben foglalt vesz6lyes hulladdkot.
(2) Az ingatlanhaszniio jogosult a k<izszolgiitatds hatiiya al6 nem tartozo, az (l)

bekezd6sben megjeldlt
hullad6k6nak begytijt6sdre, elsziilitirsira, irtalmatlanititsitra, illetve hasznositris6ra a Mohilcsi

V6rosgazd6lkod6si 6s R6vhaj6z6si Nonprofit Kft. i.izemelteto szolgdltatits6t igdnybe venni,
(3) A kozszolgiitatds al6 nem tartoz6 6pit6si-bont6si hullad6k kontdnerrel tdrt6n6 szillitdsa

eset6ben a hulladdk termeloje, birtokosa 6s kezeloje a kdztertilet tiszt6n tartisira vonatkoz6
jogszab6lyok szerint kdteles elj6rni.

Az ingatlanhaszn6l6 az epitesi-bontrisi hulladekot (6pit6si tdrmel6k; tivegalapf, sz6las

anyagok hullad6kai; csomagol6si iiveghullad6k; beton1' tegla; cser6p 6s ker6mia; beton, t6gla 6s

cser6p valamint ker6mia keverdke; tiveg; fold 6s kdvek; talaj 6s k6vek;) az e ceka ldtesitett
inert hullad6klerak6ban helyezheti el.

(4) Epitdsi-bont6si hulladdk e c6lra rendszeresitett hulladdklerakoban t6rt6no elhelyez6se
dijkriteles.

1s.$

A kiiztertileten keletkezii, az elhagyott, ellen6rizetlen kiiriilm6nyek kiiziitt elhelyezett
hullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

(1) Ha az Onkorminyzat tulajdonriban 6116 kdztertileten elhagyott, illetve ellenorizetlen
kciriilm6nyek kdzcitt elhelyezett hullad6k kor6bbi birtokosa vagy tulajdonosa a hullad6k
elsz6llit6siira 6s kezel6sdre vonatkoz6 kdtelezetts6g6nek nem tesz eleget, a hulladdk
elsziilitirsitr6l 6s kezel6sdrol az Onkorminyzat a kdzszolgiiltat6val kdtott szerzod6s ritj6n
gondoskodik.

(2) Aki kdaeriileten krizteriileti haszniiatt enged6lyhez k6t6tt 6rusit6, szolgilltato,
kereskedelmi vagy egydb tev6kenys6get vdgez, vagy kiv6n v6,gezni, illetve kozteriileti
rendezv6nyt szewez, kdteles azt a kozszolgiitat6nak bejelenteni es a kozszolg6ltat6val a

kdztertileten v1,gzendo tev6kenysdg id6tartamra, valamint a v6rhat6 hullad6k fajti\itra,
osszeteteldre es mennyis6g6re fi gyelemm el szerzildest kotni.

16.S
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A telepiil6si hullad6k elhelyezEse, irtalmatlanitSsa 6s hasznositisa

A rendszeres hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6sba bekapcsolt ingatlanon gytijtcltt

telepi.il6si hullad6k 6s nagydarabos hullad6k a cik6i hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben, az egydb

vesz6lyes 6s nem vesz6lyes hullad6k pedig a mohdcsi hulladdkudvarban 6s komposzt6lon keriil

elhelyez6sre.

17.$

Udtil6ingatlanokra vonatkoz6 rendelkez6sek

t. UdtilOingatlan hasznal6ja a haszn6lati szezon idotartama alatt a hullad6kkezel6si

kdzszolg6ltat6st

ig6nybe veszi 6s akozszolgitltat6s dij6t akozszolgitltat6 reszere megfizeti.

2. Ahaszniiati szezon m6jus 1. napj6t6l okt6ber 31. napj6ig tart.

3. A hasznitlati szezonon kivtil az iidi.iloingatlanokn6l szervezett hullad6kkezel6si

kozszolgl,ltatiis nincs, azingatlanhasznilo azonban tov6bbra is k<iteles azingatlanon k6pz6do

hulladdk osszegytijt6s6rol 6s elsz6llftiisrir6l saj6t koltseg6n gondoskodni.

18.S

A kiizszolg6ltatds dija' dijfizet6s

(1) A kozszolgiiltattis ig6nybev6tel6re koteles, illetve a kozszolg6ltat6st igdnybe vevo

ingatlanhaszniiS atelepi.ildsi hulladdk kezel6s66rt kozszolgitltatrisi dijat fizet.

(2) Nem tagadhatja meg a kcizszolg6ltat6si dij megf,rzet6sdt az, aki a teleptil6si hullad6kkal

kapcsolatos k<itelezettsdgeit nem teljesiti, felt6ve, hogy rdszdre a kcizszolg6ltat6

- a kozszolg6ltatrlst felajanlja, illetve

- a kozszolgdltat6s telj esit6 s6re rendelkezd sre 6l I'

(3) A kcizszolgriltat6 teljesitdsre rendelkez6sre 6l16sa megfelel6 igazol6s6nak tekintend6, ha a

meghatdrozott j6ratnapon a j6rat ritvonala azrngatlanhaszn6l6 ingatlan6t 6rinti.

(4) Az ingatlanhaszn6l6 megtagadhatja a kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6t, ha a

kdzszolg6ltato az e rendelet szerinti kdzszolg6ltat6si kdtelezetts6gdnek felr6hat6 m6don nem

tesz eleget.

(5) Nem tagadhat6 meg a kcizszolgriltat6si dij megfizet6se az (4) bekezd6s szerint, ha a
szolgilltatirs nyrijtSs6ban a kozszolgiitat6t az idoj6r6s vagy m6s elhSrithatatlan ki.ilso ok

akadiiyoila, 6s a kozszolgiitat6 a mulasztSsilt az akadiiy elh6rul6s6t ktivet6en a lehet6

legrdvidebb idon beliil potolta. Ugyancsak nem tagadhat6 meg a dijfrzetds, ha az

ingatlanhaszniio a gytijtdsi napon a gytijtoeddnyt nem helyezte ki, 6s emiatt akozszolgtiltat6s

meghirisult.

(6) A kozszolgiitat6si dij megfizet6s6re koteles ingatlanhasznitlo szem6ly6ben bekdvetkezo

villtozits eset6n a kozszolg6ltat6si dijat a viitozds kozszolgiitat6nak tort6nt bejelent6se

h6napjanak utols6 napj6ig aregt, azt k<iveto pedig az rij ingatlanhaszn6l6 kdteles frzetni.
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tr8l(7)

tlel(8) Az ingatlanhaszndl6 a kcizszolg6ltat6s dijet - ha jogszabSly elt6r6en nem rendelkezik

- az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodrisi Koordin6l6 6s Vagonkezelo 2rt. ( a tovSbbiakban:

Koordin6l6 szerv) reszdre negyed6vente, a szitmlitn felti.intetett fizet6si hataridore kdteles

meghzetni.

A Koordin6l6 szerv 6ltal kibocsritott szdmla alapjrin az ingatlanhaszn6l6 a

. 

Oortzolgiitatis dijht:

- postai csekken, vagy

- a kcizszolgiitat6 tigyfelszolgiiatin k6szp6nzes befizet6s titjan teljesiti.

(9) A kozszolg6ltat6s tiirsash6zi lak6sban tort6no sztineteltet6se esetdn a Koordiniil6 szerv a

tirsashinrlszdre csrikkentett risszegri kcizszolgdltat6si dijr6l sz6l6 szitnrl6t 6llit ki.

(10) Amennyiben a t6rsashiiznak nincs kdpviseletre feljogositott szerve, a Koordin6l6 szerv a
dijszfimlit - egyedi k<iziizemi szerzildes alapj6n - azingatlanhaszn6l6 nevdre 6llitja ki.

(11) A kdzszolg6ltat6si dijszitmla adataival, risszegdvel kapcsolatban az ingatlanhasznii6 a

Koordin6l6 szerv fel6 ir6sban kifog6st emelhet. A kifog6sra a Koordinrll6 szerv annak
kdzhezveteldt kciveto l5 napon beltil viilaszolni kdteles.

(12) A kcizszolgiiltat6s ig6nybev6tel66rt az ingatlanhasznii6t terhel6 dijhritral6k 6s az azzal
dsszeftigg6sben meg6llapitott k6sedelmi kamat, valamint a behajt5s egy6b kcilts6gei ad6k
m6dj6ra behajtand6 konartozits. Fizet6si k6sedelem esetdn kdsedelmi kamat, valamint fizetdsi
fe I sz6lit6sonk6nt kiikin elj 6r6si kciltsd g sziimithat6 fe 1.

(13) A krizszolg6ltat6si dijhritral6k behajt6silra a Ht. 52.$-ban foglaltak ir6nyad6k.

1e.$

A kiizszolgf ltatds sziineteltet6se

(l) Az ingatlanhaszn6l6 (ide6rtve az ingatlan-nyilv6ntart6sban t6rsash6zi lakriskdnt bejegyzett
ingatlan haszn6l6j6t is) a k<izszolg6ltat6hoz intezett, e c6lra rendszeresitetett k6relm6ben a

kozszolgiitat6s 6 s dij fi zet6 s sztinete ltetd s6t ke zdem6nyezheti, ha

- azingatlant 90 napot meghalad5 id6tartamban nem lakja (idolegesen haszn6lt ingatlan), 6s

- az ingatlant egydb m6don (b6rbead6s, szivess6gi lak6shaszniiat, b6rminemti egy6b

hasznosit6s)

ritj6n nem hasznositja, 6s

- a sztineteltetds jogalapjdt a sziineteltetds kezd6 6s befejezo id6pontjSban mdrt vizfogyasztSs
adataival a kdzszolgilltat6 kozremrik<id6sdve I igazolj a, €,s

- a gytijt6ed6nyzetet azonosit6 matricdt a kdzszolgiitat6 fel6 a szi.ineteltet6s kezdo
idopontjSig leadja, es

- hulladdkkezel6si k6zszolg6ltatrisi dij h6tral6ka ninc s.
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(2) A hullad6kkezel6si kozszolg6ltatis kizitrolag az (1) bekezd6sdben felsorolt feltdtelek

egytittes fennrilldsa esetdn sziineteltethet6.

(3) A sziineteltetds ir6nti k6relem az afia rendszeresitett formanyomtatv6ny kit<ilt6s6vel

kezdem6nyezheto a kozszolgLiltat6 iigyfdlszolgilatirn. T6rsashazi lak6s ingatlanhaszn{.lo

kezdem6ny ezdser e a k6re lem benyrij t6srlra a tiirsash 6z kozo s k6pvi seloj e j o go sult.

(4) A kozszolgtltatiis sziineteltet6se a kozszolgtitat6 i.igyf6lszolgiiatdn irdsban - az ene

rendszeresitett formanyomtatv6ny kitdlt6sevel - a sziinetel6s kiv6nt kezdo id6pontj6t

megel6z6en legal6bb 15 nappal kezdem6nyezheto az e c6lra rendszeresitett

formanyomtatv6nyon. A hat6rid6 elmulaszt6s a j o gve szt5.

(5) A kozszolgiitat6si jogviszony sztineteltet6s6nek legrcividebb id6tartama 6 h6nap,

amelynek eltelt6vel a kozszolg6ltat6s ktl6n 6rtesit6s ndlki.il vissza6ll, kiv6ve, ha az

ingatl anhasznril 6 irj abb sziineteltet6 si k6relmet terj e szt el o.

(6) A szi.ineteltet6s csak a tiirgyh6nap els6 napjhval kezdodhet 6s teljes h6napra veheto

ig6nybe.

(7) A kdrelmezo ingatlanhasznii6 a sziineteltet6s jogalapjit (az ingatlar, haszn6laton

kivtilisdg6t) az ingatlanon a sztineteltet6s kezdo ds befejezo idopontj6ban m6rt vizfogyasztits

adataival igazolja. A vizfogyasztds adatait a kozszolg6ltat6 az ingatlanhasznii6

kdzremrik<jd6 s6vel r o gziti a k6relem me gfel elo rovat6ban.

(8) Amennyiben a szi.inetetet6s kezd6 6s befejezo idopontj6banrogzitett vizmennyisdg kdzott

l6nyeges elt6r6s mutatkozik, rigy az ingatlanhaszn6l6t a sziineteltetds teljes idotartam6ra

kcizszolg{ltat6si dij fizet6si kdtelezetts6g terheli. L6nyeges az elteres, ha a havi fogyaszt6s el6ri

vagy meghaladja a havi 0,2 m3 vizmennyis6get.

9. Amennyiben a sziinetelds idotartama alatt az ingatlanon hulladdkkezelesi ktizszolg6ltat6s

hatiiya al6tartozo hulladdk keriil kihelyezdsre,ugy az ingatlantulajdonos egyidejti 6rtesit6se

mellett akozszolghltat6 kdteles a hullad6kot elsz6llitani, azingatlantulajdonos pedig koteles a

rendeletben me ghatir ozott kozszo I g6ltat6si dij at me gfi zetn|

20.$

A kiizszolgiltatr{ssal iisszefii996 szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek

(1) A k<izszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdteles ingatlanhasznitl6l<rol a k6zszolgiltat6

nyilv5ntart6st vezet a Ht.-ben meghat6rozott adatok felttintet6s6vel. Az adatokat a

kozszolg6ltat6s ell6t6sa, illetve ellenorz6se c6lj6b6l kizdrolag a kozszolgiitat6jogosult kezelni,

illetve az Onkorminyzat, mint ell6tilsra k<itelezett jogosult megismerni.

(2) A szem6lyes adatok kezel6se sor6n a kozszolgiitat6 az lnfo. Tv. rendelkez6seinek

megfeleloen jar el.

(3) A kdzszolgilltat6 biztositja az adatkezel6s szem6lyi 6s trirgyi felt6teleit, gondoskodik

adatok binonsdgitr6l, meghatfrozza azokat az eljinisi szabrilyokat, amelyek az adat-

AZ

6s
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titokvddelmi szab6lyok 6rv6nyre juttat6s6hoz sztiks6gesek.

21.S

III. Fejezet

KOzrrszrASAcGAL osszEFiicc6 FELADAToK

(1) A k6ztisztashg fenntart6sriban mindenki k<iteles hathat6san kdzremtik<idni. Az ingatlanok
tisztintartitsirr 6l az i n g at I ano k tul aj do no s ai kritel e s ek g o ndo sko dni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa k<iteles gondoskodni a jrird6k, udvarok, kertek, tovibbd az

ingatlanhoz tartozo valamennyi - kdzteriiletnek nem min6siilo - teriilet rendszeres

tisztintartirs5r6l, a lak6hinak, illetoleg tivegfeltletek gondozott megjelen6se 6rdekdben azok

rendszeres tisztdn - 6s karbantart6s6r6l.

(3) Koztertileteken keletkezett szem6t eltakarit5s6r6l, cisszegytijt6s6rol 6s a ktizszolg5ltat6val

k6t6tt szerzodes szerinti elsziilittatils6r6l, tovSbb6 a kciaertiletek tiszt6ntartils6r6l a helyi

dnkorm6nyzat gondoskodik.

(4) A sikoss6g elleni v6dekezdsrol a helyi cinkorm6nyzat gondoskodik, a helyi kcizutak

kezel6s6nek szakmai szabiiyair6l sz6l6 512004. (I.28.) GKM rendelet (tov6bbiakban:

Szabiiyzat) mell6kletdben foglaltak alapjin, valamint a IV-V kdzritkezeldsi szolg6ltatSsi

kate gori6kra vonatkoz6 eloirilsainak me gfelelSen.

(5) Az Onkorm6nyzat koteles az utcai hullad6kgytijto tart6lyok fellllitris6r6l ds azok

folyamatos tirittet6s6r6l gondoskodni. Kiv6telt k6peznek a kereskedelmi 6s szolg6ltat6

egys6gek, valamint a vend6gl6t6 helyek, amelyek tulajdonosai kcitelesek az iitaluk mrikodtetett

ingatlan elott hullad6kgytijto ed6nyt kihelyezni 6s azt rendszeresen i.iriteni.

(6) Az ingatlan elott ldvo jdrdaszakasz 6l1and6 tisilitrfiartitsar6l, a h6 eltakarit6siir6l, a

sikoss6g megsztintet6sdr6l az ingatlan tulajdonos kcjteles gondoskodni. A tiszt6ntart6si

kotelezettseg azingatlan 6s a jfrda, a jfuda 6s a kozrit k6z<itti tires, flives vagy vir6gos s6vra is

vonatkozik, ide6rtve avizelvezeto 6rkot is.

(7) Az ingatlan tulajdonosa tartozik az ingatlaw6l a gyalogjar6ra kinyrilt 5gak, bokrok

folyamatos nyes6sdrol gondoskodni.

(8) Az ingatlan elott l6v6 j6rdatisztdntart6sa sor6n a szemetet tilos a vizelvezeto 6rokba vagy

az rittestre seperni. Az ingatlan belso tertilet6rol (udvar, stb.) havat, jeget a kdzteri.iletre

szdllitani tilos, illetve csak kijelcilt helyre szabad.

(9) Ha a kotelezett az ingatlan elotti j6rdaszakasd az eszlelestol sz6mitott 4 orfn beli.il, de

legk6sobb 17 6rdig nem tisztitja meg a h6t6l, jdgtol 6s nem teszi kozlekeddsre alkalmass6, az
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Onkorm6nyzat a mulaszt6 kolts6gere elvegezltetheti a tisztit6st.

(10) Sz6rakoz6helyek, vend6gl6t6-ipari egys6gek, tizlethelyis6gek 6s m6s elSrusit6helyek

el6tti j6rdaszakaszta nyitva tartils ideje alatt azizemeltetS kciteles tisztitntartani, tekintet n6lkiil

arra, hogy a szem6t sajiit tev6kenys6g6bol szirmazTk-e vagy sem. A zitrils elott koteles

meggyozodni az elobb felsorolt helyis6gek el6tti tertiletek tisztas6g6r6l. Az fuu lerak6sa

kdvetkezt6ben keletkezett szemetet (hullad6kot) az iizemeltetS k<iteles az irusziilit6st k<jvetoen

halad6ktalanul eltakaritani.

(11) Az utcai, valamint egy6b el6rusit6helyek (b6d6k, pavilonok, stb) 6rusai kotelesek az

6rusit6s sor6n keletkez6 hulladdkot osszegyiijteni, az 6rusit6helyek kclzvetlen kornyezetdt

tiszt6n tartani.

(12) Kozteriileten szewryezoanyagot csak olyan m6don szabad sziilitani, hogy a kozteri.iletet

ne szennyezze.Ha sz6llit6s kozben a kozteriilet szenrtyezodn6k, a szennyezod6s eloid6zoje ad.

elt6volitani 6s a toviibbi szennyezod6st megakad6lyozni kciteles.

(13) A k<izteriiletrol az 611ati hulla elsz6llit6sa- amennyiben az 6llat tulajdonosa nem

61lapithat6 meg, az Onkorm6nyzat feladata, aki kclteles nyomban int6zkedni az erre a c6ha

kijel<ilt 6llati eredetti hullad6kgytijto helyre tort6no elsz6llitiis6r6l, valamint az flllati eredetri

hulladek 6rtalmatlanit6sa ir6nti intdzked6sek haladdktalan megtdtel6rol.

Zir6 rendelkez6sek

Jelen rendelet a kihirdetes6t kdveto napon l6p hat6lyba.

A rendelet hat6lyba l6pds6vel egyidejtileg hatiiyitt veszti Palotabozsok Kdzsdg
Onkormrinyzatinak a kriztisztas6gr6l 6s a hullad6kkezeldsi kozszolgtitat6sr6l sz6l6

tribbszdr<isen m6do sitott I 0/20 1 0. (XII.2 1 .) sz6mri rendelete.

Ritzl Rribert
polgdrmester

Friedrich P6ter
jegz6

t8120

A rendelet kihirdetve:
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Palotabozsok, 2014. november 3.

Friedrich P6ter

iegz6

MELLEKLETEK JEGYZEKE

l A v6laszthat6 szabv6nyos gytijtoed6nyek tipusai a benniik tiirolhat6 hullad6kok fajtrija es

mennyis6gei

2. Szelektiv hulladdkgyrijto szigetek j egyzdke

3. A hullad6kudvarban 6tvehet6 hulladdkok j egyzeke

trl Kieg6szitette a 412016. (VII.13.) 6r.

t2l Beiktatta a412016. (VII.l3.) cir.

t3l Beiktatta a 412016. (VII.l3.) cir.

t4l M6dositotta a 412016. (MI.13.) rir.
tsl M6dositotta a 412016.(VII.13.) or.

t6l M6dositotta a 412016.(V[.13.) 6r.

U) M6dositott a. a 412016. (VII. 1 3 .) 6r.

t8l M6dositotta a 412016. (VU.13.) iir.
tel M6dositotta a 412016.(VII.l3.) 6r.

lr0l Kieg6szitette a412016. (VII.13.) <ir.

[11] Kieg6szitette a 412016. (VII.13.) 6r.

lt2) M6dositotta a 412016.(VII. 13.) 6r.

tr3l M6dositotta a 412016.(MI.l3.) rir.

ll4l 10 g sz6m6t 11 g-ram6dositotta

trsl M6dositotta a 412016.(MI.13.) or.

U6l A I I $ szdmozitsirt 13 $-ra m6dositotta a 412016. (VII.13.) cir.

tlTl 13 $- t6l a $- ok szdmozdsttt egyel ndvekvo szakaszram6dositottaa412016. (VII.13.) 6r.

tr8l Hat6lyon kivtil helyezlte a412016. (VII.13.) tir.

lrel (8)- (12) bekezd6seket m6dositotta a 412016. (VII.l3.) or.
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