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Szcn tl6rin c Viros 6n kormdnyzat K6pvisel6-tcsttiletdn ek
I 5/201 6. (Vl I.1.) iinkorm6nyzati rendelete

a telepiil6si sziL6rd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkczel6si
helyi kbzszolg{ltatf sok16l

Szentl6rinc Viros OnkormAnyzat Kepviselo-testiilete (a tov6bbiakban: kdpvi.reld-tesriilet) az
Alapt(irvdny 3?.cikk (l) bekezdtls a) pontjAban, tovdbbri a hullad6kr5l sz6l6 2012. tvi
CLXXXV. ttirveny (a toviibbiakban: Ht.) 34. ii (8) bekezdes6ben, 35. $-6ban, 39. rN (2)
bekezdEsdben meghatdrozott feladatkoreben eljirva es a 88. $ (4) bekezd6s6ben tbglalt
felhatalmazris alapj6n, a Magyarorsz6g helyi cinkormanyzatair6l sz6l6 2011" 6vi CLXXXIX.
t<irv6ny 13. $ (l) bckezdes 19. pontjriban rnegiillapitott f'eladatkcirdben eljirva a kovetkezoket
rcndeli el:

A rendelet c6lja
l.$

(l) Az onkorn-uinyzati rcndclet celja
a) Szentl6rinc viiros lakossziga eg6szs6gtlnek vddelme, term6szeti 6s Cpitett kdmyczetrlnek
rnego v{sa a h ul I ad 6k gazdilkodds eszkcizei vel ;

b) Szentlorinc v6ros k<imyezete hullad6k 6'ltal okozott terheles6nek minirnaliz6l6sa,
szcnnyezetts6genek elkeriil6se erdekdben a k6pzod6tt hulladek mennyis6g6nek es

veszclyessdg6nek csokkent6se, a kcletkezo hulladek min6l nagyobb ardnyt ha^sznositirsa. a

hu I I ad6k kdnryezetk imel tl drtalm atl anitis a.

(2) Az onkorminyzati rcndelet c6ljdnak el6rdse 6rdek6ben Szentl6rinc v6ros kozigazgatdsi
tcrtilet6n minden tev6kenysegst rigy kell gyakorolni, hogy
a) a kdmyezetet a lehet6 legkisebb m6rt6kben terheljc, illetve a kdrnyezet terhel6se 6s

igCnybcvctele cs6kkenjen,
b) biztos[tsa a keletkezo hullad6k mennyis6genek 6s minos6g6nek megfelel<i kezcldsdt,
hasznositiisd,t, 6rtal m atl anitdsdt.

(3) Szcntlorinc VAros 0nkorm6nyzat (a tov6bbiakb an bnkormdnyzat) a hulladdkgazdirlkodd,si
celok el6r6se erdek6ben drvdnyesiti a hulladikr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tcirvrinyben
foglatt alapelveket, meghatftozza a hulladekgazdrilkodds k<ir6ben a hatisk<irebe tartoz6
kdrdesekben a hullad6kgazd6lkodas iltal6nos krivetelmdnyeit, M 6rintettek jogait es

kcitelezctts6geit.

A rendelet hntdlya
2.$

(l) A rendelct hatiilya a telepiil6sen a rcndszeres hulladeksz6llitrisba bcvont, helyi
krizszolg6ltatdssal ell6tott bcltertileti ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy hasznirl6ira
vagy b6rl6ire (a tovribbiakban'. ingutlanhuszndli) egytittesen haszn6lt t6rol6ed6ny esct6n a
lakdsszovctkezetrc, trirsashdzakra 6s tiirsastidtilokre, a kozszolgirltattival szerz6d6sben dllir
kUltenileti ingatlanhasznal6ra, az dnkormrinyzati intezmcnyckre, a rendeletben meghatdrozott
fblt6telek lennilliisa eset6n a gazd{lkod6 szervezetckre, valamint az ilnkormiinyzattal
szcrzoddsben iil ki k6zszol gdl tatora terj ed k i.



(2) A teleptilisi hulladekkal kap,csolatos
tcleptil6s egdsz krizigazgatdsi teriiletcre
szerz6ddsben meghatdrozofi teriilcti hatdly
rerrdclkezesek a telepril6s eg6sz k6zigazgardsi

tevekenysdgre vonatkoz6 helyi krizszolgiltatds a
kiterjed a hutlad6kgazdiilkoddsi kozszolgdltat6si
szerint. A kozteriiletek tiszt6ntart;isiira vonarkoz6
tenilet6re kiterjednek.

(3) A rendelet hatrilya a hullad6kgazdrilkoddsi kdzszolgiiltatds vegz6senek lblteteleiroI szolir
385i2014. (XII.3l.) Konn. rendelet (a tovdbbiakban: I{(ff.) 2. g 2. pontjirban meghariirozort
hulladdkgazdilkodrisi kozszolg6ttat:irs ktir6be tartozd hulladdkra terjed ki. fgy minr

a) hdztarldsi hulladek,
b) h{ztarldsi hullad6khoz hasonlti hulladdk,
c) elkiilonftetten gyrij t<itr hutladek,
d) lomhullad6k,
e) dpit6si-bontdsi hulladdk,
t) ktlztertileten clhagyott hulladdk,
S) bio16grailag leboml6 hulladek,
h) vegyes hu11ad6k.

Az tinkormdnyzati hulladdkgazdrilkodiisi kiizfeladat tartalnra, r kiizszolgdltat$si tertitrct
hat{rai

3.$

( I ) Az <inkonniinyzat hulladikgazddlkodasi k<izszolgirltatast szeryez ds a
hullad6kgazddlkodrisrol kotelezo helyi kcizszolgiltatds [drin goniloskoctik.

(2) A hullnd6kgazdalkodrisi kcizszolgiiltatds tartalma: a kozszolgirltatfs korcbe tar.t.zir
hulladek titvetele, gyrljtese, elszi.llitAsa, kezel6se, a rnegfelcl6 lngetl6llycl rendelkez(i
hul laddkkezelo I 6tesi trndny t'cnntartdsa qs iizemeltetese.

A kdzszolg:iltutti
1.$

(l) Az tinkonnarryzattal szerz6ddsbcn 6110 kozszolgdltat6 a D6l-Kom D6.l-Dun6nritli
Konrmundlis Szolgriltato Nonprolit Korl6tolt Felclosscgfi Tarsas:ig (a toviibbiakban: D{l-K,nt
f;fi ), n gazdasrigi tdrsas:ig szdkhelye: 7632 Pdcs, siltOsi, rit 52; cdgjegyzdkszima: 02-09-
064556; adosziirn: I 1541587-2-02. A gazdasirgi tiirsasdg KUJ szrima: f OOZiqf O6; KTJ sziima:
1004689 - P€cs-Kokeny Regioniilis I-lullacldkkezelo Kozpont es 100408033 - Grlrcsony
lrulladeklerak6; KS[{ sziima: I I54I587-jB It-572-02.

(Zl A hulladikgazdrilkoddsi ktiz.szolgiiltatdsi tevekenys6gen beltil a hullad6kgazcl6lko4dsi
kcizszolgirltat6s k<irebc tartozti hulla<lek dtvdteli, gyiijresi, szrillitisi, kezel6si,
hulladekgazd{lkodrisi ldtesitrn6nyek iizcmeltctesi f'eladalait a Del-Kom Kft,a ak6nt a Szentl6rinci K<iztizemi Nonprotit Korldtolt Felekissegti Td.rsasiig vegzie m Kft. mint k6zszolg6ltat6 rendelkczik krizszolgriltatiisi cngeddllyel ds rnintjsit6si
e
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Az iinkorm{nyzati hullad6kgazddlkod:isi kiizfeladat elkltdsdnak rendje 6s m6dja
r.s

(l) Az ingatlanhasznrilo a gytijt6edenyt a jogszabaty szErinti rn6don ta(ja. azt a
ktizteriiletre csak a begyrijtest mcgelozd napon 18.00 6ra utin helyezheti ki es azt a begyr.ijtes
napjitrr koteles a ktiztertiletrdl bevinni.

(2) A krizszolgilltato hullad€kgytijto cddnyek iiritesdt a begyrijtesi napokon reggel 6.00 es

csts 16.00 6ra kdzott vegzi. A begy(rjtes napja hetf-o, kedd, csiitdrt0k, pintek. A tulajdonos
kiitelezcttssgc a hulladek elsz{llitds6nak napjirn az elsz6llltfst kovetocn a gytijtoedeny t[rolirsi
hclyre t6r16no visszahelyezdse.

(3) r\ kozszolgdltat6 a 60 {rs 80 literes hullad6kgy.tijtd eddnyek kcjzil biztositja az
i n gatl arlh asznal cin ak a vdl asztiisi I ehetoscget.

(4) Az ingatlanhaszn6kr a rendszertxen haszniilt tipused6ny iirm6retdben bekdvetkczo
viiltozdst 30 (harminc) napon beliil kriteles a krizszolgdltattihoz irisban bejelenteni.

(5) Az iinkonniinyzat a hulladekgazdrilkod[si kozszolgiltatis keretebcn elkiilonitstt
hulladekgyiijtdsi (tovdbbiakban: szelektiv hulludikgyiiirls) kozszolgiiltatist szervez 6s tart
Icnn. A szelektiv hulladtlkgytijtok helyi't az dnkorminyzatjeloli ki.

(6) Az clkiilonftetterr gyfijtott hullad6k a kdzszolgriltat6 {ltal iizerneltctett hullad6kgytilt(i
pontra, hulladekgyrlijto udvarba, [tv6tcli helyre vagy a krizszolg6ltatas kcirebe tartoz6
l'rulladdkot kozelo hulladekkezel$ letesitrn6nybc is szillithat6, s ott a jogosultnak &tadhato
vagy kilon gytjt6edenyben elhelyezhet6. A teleptilds lakosai r6sz6re ig6nybe vchetd
hulladckudvarnil ar kozszolgdltat6 a helyben szokfsos mirdon 6s a honlapjdn tAjdkoztatfst
nlujt, A rryitva tartiis rcndj6t, a hulladdkudvarban gyiijtheto egyes hulladdkokra es a

hurllad6kudvar igenybev6teli m6djdra, a memyisdgi korliitokra vonatkoz6 ttii6koz.tatast a
k<izszolgriltat6 a honlapjdn es a hulladdkudvarban krizzeteszi. A ktizszo196ltatci a

hulladekudvar iizemeltetdsi szabflyzatdban meghatarozza a tenneszetes szemely
ingatlanhaszndl6 iiltal a hullad6kudvarban elhelyezheto hullad6kok mennyiseg6t. A
tennriszctes szemdly ingatlanhasznitll e jog6t csa.k i,gy gyakorolhatja, ha a

hulladdkgrzdrilkodiisi kozszolg:iltatisi dij at meglizette.

(7) Szerrtlorinccn a kdzszolg6'ltat6 a lakoss6gl6l az elk'tildnitetten gyrijtdtt hullacldkot az c
cclra szolgil6 gyrijt6eddnybol hcti rendszeressdggel, hinhoz men6 begytrjto-jarattal szirllitjo
el.

(8) A ktizteriilctek tiszt6ntart[s[r5l az <inkormdnyzat gondoskodik a kcizteriileten elhelyezett
hulladekgyri.jtr: erlcnyek kihelyezese irddn, A kdzteruleti hulladdkgyijt6 ed€nyekhen
kcl ctkczctt hulladdk elszAllit6sdr6l a kozszolgaltat6 gondoskodik.

A ktizszolgd,ltat6 kiizszolgiltatissal kapcsolatos jogai 6s kiitelezetts6gri
6. Ii

(l) A krizszolgrilttrt5 k(itEles az ijnkonnanyzat kozigazgatdsi tenilet€n a sziillit6eszkozeihez
rendszeresitett gyrJrjttiedcnyben vegyesen gyirjtott hiztartiisi hulladek blzhoz rnentl jrirattal
tortdno rendszercs bo gyr.ij tes ere, el szll I i tdsfiru, cs kez el 6s€re.



(2) A telepiil6si szilzird hullad6k elhelyezisit, iirtahnatlanitdsiit kizrircilag a kozszolgaltar6
jogszcr[i haszniil atirb an l6vd h u I ladek I erakcihel ye n I ch et e lvegezni.

(3) A helyi ktizszolgiiltatds l6nyeges t'elteteleiben tervezett vriltoziisokrdl a k<izszolgtiltatci az.

ingatlantulajdonost, a vdltozrist megelozocn lcgaldbb t5 (tizenot) nappal koriibban, (rtsbun
6rtesiteni kiitcles. irisbeli ertesites a mcgadott e-nrail cimre kiildcitt elektronikus lsvel is. .,\
kcizszolg[ltat6 az ertesitds6t ktizszolgdltatd internctes honlapjiin kcrcsztiil is kclzz6tcszi.

7.$

(l) A ktizszolgdltat6 kdteles a telepiildsen a gyrijtoed6ny kiiiritdsdt kinrdletesen, clvirhatir
gondossiiggal vegczni.

(2) A szab{lyszenien kihelyezett gyrijtoed6ny iiritese sordn esetleg kcletkezett szennyez6dcs
takaritrlsiir6l a k<izszo I g{ltat6 k<jtcles gondosko dn i .

(3) A gyfijt6ed6nyben okozott k6rt a kdzszcrlgdltat6 tirit6smentesen ktjteles kijavitani, ha a
k6rokozds neki felrohat6 okb6l kijvetkezett be. A kcizszolg6ltat6 k6teles az ebbol eredo
karbantart6.si munka 6s javitris idejdre helyettesito gyujtoed6ny biztositani. FIa a kdrokozrls
ncm rcihat6 fel a kdzszolg6ltat6nak, a haszndlhatatlanni vdlt gytijtoeddnv javitdsa, p6tl[sa.
ill etve csercte az in gatl anhaszn{l6t terhel i.

8.$

(l) A ktizszolgiltat6 az al6bbi esetekben jogosult rnegtagadni a hulladik elszillitiisilt
a) az dnkonnrtnyzat rcndelet6ben eloirttdl elt6ro trirol<ledenyek kihelyczdse eset€n;

b) ha a tdrol6eddnyben a teleptilesi (kornmundti.s) hullad6k kdribe nem tartoz6 anyag keriitrt
elhulyez6sre (pl. tirrrir hamu, kii-, ipitisi tcjnnclck, iillati tetem. mar6, rnirgczo an),$g,
elektronikai hulladek, folydkony vagy befagyott zsiradek, gyul6kony vagy robban6 anyag,
nagyobb terjedelm[, s(rlyri tirrgy), amely vesz6lyezteti a hullad6kszrillitrissal loglalkozrl
alkahnazott eg€szsigdt, vagy mcgrongilha(a u gyTijt6berendez6st. illetvc iirtalmatlanitalsa
so rdn veszEl y ezleti a k<irnyezetet;

c) a hulladrik nem a szabiilyos, zArl tilrollcddnyben, illetve nern a kozszolgiiltatot6l v{srlrolt,
jelzett zsrikban keriil kihelyczdsre;

d) a hulladek oly rn6don kenil kihclycz6src, hogy a tirol6cdeny mozgat6sakor a kiszor64ris
vcszelye {'em{11 (pl. sertilt ed6ny);

e) ha a tfroloed6ny kiinil szabdlytalanul, annak mozgatdst 6s iirit6st akacldlyozo m(rcl.n
ttibb lethul laddk kenilt k ihelyez6sre;

[) a t{roloedenyck kijtclezo matric[val vaki jelz6se eseten a tdrolSedenyek matricrrijdrrak
hiiurya vagy s matrica seriilese esetdn.

(2) A rendelet 8. $ (1) bekezddsehen rleghatirozott esetben a kozszolgiltat6 az
ingatlantulajdonost irAsban 6rtesiti a telep0l6si hullad6k elszrltlitdsa megragacliisanak okarol.Az ingatlantulajdonos a megtagadilsi okokat maga koteles megszrintutni, vegy
megszii ntetesdrdl gondoskodni.
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(3) A hulladek elszirllitrlsd"nak a rcndelet 8.$ (1) bekezd6sben meghatarozott okb6l rorrenn
nrcgtagadrisa az ingatlanhasznAlo k0zszolgd.ltatdsi dijtizctesi kcitelezettseget ne.rn drinti.

Az ingatlanhaszn616 kiizszolg:iltat:flssal kapcsolatos jogai 6s kiitelczettsdgei
e.$

(l) Az in-qatlanhasznfl6 koteles a ktizszolgaltat6 iltal nyrijtott kdzszolgriltatrist a hiiztartrisi
hulladek vonatkoziis[ban hetente egy alkalonrrnal igenybe venni. A szdllitils pontos napjat a
ktizszolgdltatir a honlapjdn 6s a telepiilesen u l'relyben szokrisos rn6don kiizz6teszi.

(2) Az ingatlanhaszniil6 a hiztartdsi hullad6k gyirjt6sere, elszillitasirra a kozszolgdltato fltal
rendszeresitett, 6rv6nyos szabviry szerinti gl,tijtoed€nyek valamelyiket kriteles ig€nybe venni
ds azt haszndlni.

(l) Az ingatlanhusznalo a lcgkisebb rendszeresftett irrtartalmri gytijtoedenyn6l kisebb
tirtartalmt eddnyt nem hasznrilhat.

{4) A 60 (hatvan) literes ed6r-ry haszndlat{ra a lakoingatlant egyediil es dletvirelszenien
h asznril 6 ingat l an lu.szn ril 6 jo gosult az akibb i t'el t6tcl qk telj es i.i l es e esetdn:

r retxlclkezik a Szentl6rinci Kdzcis Onkormdnyzati Hivatal altat kiadott igazoliissal
an6l, hogy a lak6ingatlant egyedtil 6s dletvitelszenien hasznilja 6s azt a
krizszol giil ratd tel6 benyfjtotta,

. rsndslkezik a megfelelo rndretir ed6nnyel,
r a kiscbb edcnyzct hasznilat[ra vonatkoz6 a lakossrigi hulladdkgazdrilkocl6si szerzricl6st

v agy szerzod esmdd o.s i trls t rn cgkot$tte.

(5) A 80 (nyol*,an) literes eddny hasznilatrira a banrely a lakr5ingatlanr dletvitr:lszcnicn
hasznal6 ingatlanhaszniiojogosult az alibbi lbltetelek teljesrilesc esLrt6il:

r rendelkczik amegf-eleld m6retri ed6nnyel, -
, az edcnyzet hasznilatira vonatkoz6 a Iakossdgi hulluddkgazddlkodrisi szerz6d6st

megkrilotte.

(6) Azon ingatlanlraszniil6k, akiknek ingatlandn valamilyen oknril fogva megnoveksz,lk a
hdztnrtrisi hulladek mennyis6ge, de annak eseti jellege vagy mcnnyisdgc nern tcszi
sztiksegesse fjabb gy"u.ltoedcny bcszerzesdt, koteles kiegesziteskdnt a ktizszolgiltat6 Altui
szabvfuiyositutt rntianyag gyrijtiizs6kot haszndlni. A kozszolg6ltato a gyiijtozs[kot ter-it6s
ellcn6ben biztositja. Arnennyiben a tobblct vcgyes hulladck elhelyezdse nem a jolzessel
elkitott zsdkban kertil kihelyez6sre. ugy a kozszolgdltat6 a t6bblethullad6k elszdllitisdt
jogosult megtagadni.

(7) Az ingatlanhaszndl6 koteles toviibbii a hulla<16k gyfujt6se sor6n megfclelo gonclcrssiggal
elj(trni annak 6rdckebcn. hogy a hullad6k misok 6letet, testi 6psdg6t, cgeszsdget rlc
vesz€lyeztesse, a tclcpi.il6s 6pitctt 6s tenndszetcs kdmyezetet ne szennyezz.e, a nclveny- es
rillatvildgol. ue k6rr-rsitsa, a k0zrcndet es a kozbiztonsdgot ne zavarja.

(8) Az ingatlanhaszntil6 kcitelczettsdge az ingatlanon k6pz6do hullad6k niennyis6gclt alacsrlr-ly
szinterr valtl tartdsa, tovribbri rcszvdtel a telepiil€sen mukoclo szelektiv hulladekgyr.ijt6sben.

(9) Az ingatlanhasznild kriteles a szerrrdly6ben. szerntilycs adataiban, az ingatlan hasznrilati
viszonyaiban, a gytijtocdeny m€ret6ben. darabsziimiiban bekovetkezti v6ltoz{st, a vAltoz.ustol
sziirtritott l5 (tizenot) napon beltil a krizszolgiltat6 iigyt'<llszolg6latiin hejelcnti.



( l0) Az ingatlanhaszn6l6 bejelentdseben foglaltak a ktjzszolgdltat6 t'eld t6rt6nii bcjelcntist
kovetti h6nap els<i i,irit6si napjrttol lepnek drvdnybe.

10.$

(l) Az ingatlantulajdonos kdteles a gyu-jt(ieddnyt a hulladek elszdllitiisa celj.rib6l a
kozszolgdltat6 6ltal meglelolt id6bcn, kriztcrirlctcn, a gy.rijt6st vegzti g6pjrirrntivcl
megkeizelithot6 6s ilrit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A gFijtoeddny vagy kont6ner ncm
akaddlyozhatja a jdrmri- 6s gyalogos forgalmat 6s elhelyezcse egy6bkent sem jiirhat baleset
vagy kdrokoz6s vesz6lydnek eloid6z€sevel, vagy rnisok nyugalmrinak megzavarrisiival.

(2) A telepulesi hullad6k gyfijt6se, tarolfsa sor6n olyan gondossirggal kcll eljiimi, hogy a
hulladdk az ingatlanon, a kozteriiletcn, a szillit6 j{rmtibc tdrt6n6 0rit€skor ne sz6r6djon szit.

(3) IIa a gytijt6edenyben olyan nedves telepiilesi hulladekot helycztck e[, arnely az eddnybcn
dsszet<imortidcitt vagy befagyott, illetve az ed6nyben livo hulladdkot rigy 6sszepr6seitek, hogy
emiatt a gyujtdedenyt az cloirt m6don kiiiriteni nem lehet, az ingatlantulajdonos koteles a
glrijt6ed 6nyt iirith et6 v 6, has zndl h atdvd tcnn i .

(4) A vegyes haztartiisi hullad6k gytijtesdre szolgil6 g) ijt6eddnybe nem helyczhet6 el:
a) foly6kony, m6rgezo, ttz- es robbanilsvesz6lyes anyag, vagy cgy6b olyan &nyag, amcly
vesz€lyeztetheti a gyujtest vdgz.o szem6lyek vagy mdrsok €let€t, testi epsegct
b) telep0l6si hulladcknak nem rninostilo hullad6k, klikin6sen: epitesi ds bontisi hultad6k,
allati tctem, hullad6kudvaron gyriijthet6 clektromos, slektronikai vagy mfs veszelyes hulladtt.
61lati tiriilek.

(5) Nem szabad a gytijt6ed6nyben olyan anyagot elhelyezni tclepi.ilesi hutladekkdnt, amoly
vesz6lyeztcti a gytjt6ssel cs sz6llitdssal lbglalkozirk vagy mdsok 6letet, testi epseget,
eg6szs69et-

(6) Nern szabad a kiizteriiletre kihclyczett gyiijtded6nyt oly m6t1on r<igzitcni, amely az edeny
i.iritdsdt lehetetlenne teszi vagy megrcheziti, illetve a gyalogos 6s gepji.nnti forgalmat
vcszclyczteti.

(7) A gyrijt6eddnyt a gyr'rjt€si 6s szrlllitdrsi napok kivitclevel
a) az ingatlanon beltl kell elhelyezni €s tirrolni:
b) k6zteriileten folyarnatosan csak M onkonniinyzat riltal kiadott koztenilet-haszndlati
errged6ly birtokdban lehet elhelyezni.

(8) Az ingatlanhaszndl6 k6tclcs a kozszolgriltat6 altal meghati:rrozott tfpusri gyrijt6cddnyr
beszcrezni, a hulladek gyfljt6.sehez azt htrszniilni, karbantartdsdr6l, trszt6ntanirsiir6l,
elhaszn6lodiis eset6n annak p6tl6sdrdl gondoskoclni cs azt a kozszolgfltat(r riltal
rcndel kezes dre hocs eitott j elz6ssel ell [tn i.

ll.$

Nz az ingatlantulajdonos, akinck e rcndelet szerinti hriztartrisi hulladdka keletkezik, cle az
ingatlana egyidejtileg gazddlkod6 szcrvezet c€Eryilviintartdsban bcjcgy,zctt szikhelydut,
telephelyei.il vagy fitiktelcpctil is szolgdl, koteles a telepi.ilesi hulladdkat a gazdrilkodrl
szervezetnck az ingatlanon folytatott gazdasigi tevekenysege .soriin kelctkezett hiztart6si



hulladckhr:z hasorrl6 hullad€kdt6l elkiilonitetten gyiijteni, valamint kriteles a k<izszolgiltatdst
rnind a maginszern6ly'kdnt, mind a gazddlkod6 szervezetk6nt ktil6n-kiil6n igdnybe vonni,

A hullad6kgazdrilkodr{si kiizszolgriltatrlsi szcm6d6s egyes tartalmi elemci
12.{i

(l) A helyi k<itclezo ktizszolgdltatiisra vonatkoz6 kdzszolgriltatiisi szerzrjd6s ldtrejon:
a.) a kdzszo196ltatds els6 ig6nybcv€tel6vel,
b.) ha a kiizszolgdltat6 a kozszolgfrltatiis ellit:isira vonatkoz6 rer:delkezdsrc dll6si
kdszsdgdt bizonyfda,
c.) a szcrzridcs irisba tbglaldsrival.

(2) A ktizszolgriltatiis rnegszervezbsihez es a clijszAmlizishoz sziiks€ges adatokat a szerztirJds
irisba foglaldsdnak bd.nnely okb6l tort€nd elmaraddsa eset€n az ingatlantulajdonos kotclcs
bejel enteni a kcizszol 96ltat6nak.

(3) A kozszolgrlltat6 es az ingatlanhaszniil6 kcizott megk6tend6 kdzszolgAltatfsi szerz6d6s
k<itelezo tartalmi elcrnei a k6vetkezok:

a) a t"elek mcgnevezdse is azonosit6 adatai: a kdzszolg6ltato es az.
ingatlanhasznrild nevc, uime, tenndszetes szemSly esetdn a szem6lyes aclatok
ktireben anyja neve. sziiletesi helye 6s iduje,

b) a szerzodes tflrgya, a k<izszolgfltatisi tevekenyseg pontos
rnegnevezdse. a k<izszolgiiltatds igenybevetele mely teriileten trirt6nik,

c) a kdzszolgriltatris ell6t6sdnak rendje,
d) a szerz6d6tt gytijttieddny t6rfogata 6s darabszdma, annak azonositiisAra

vonatkoz6 eldiriisok, a hulladckkezeldsi tevdkenysdg r6szletes szabdlyai,
c) a szerzddds idobeli hatrilya,
[) a kozszolgriltatiusi szerz<id6s m6dositiis6val, megszundsevel kapcsolatos

szab6lyok,
g) azkozszolgaltatasi jogviszonyra ir6nyad6 jogszab6lyok meghatiiroziisa,
h) egy6b, a szerzod6 I'elek irltal l6nyegesnek tartott felt6telek.

(4) A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltatist a rendszercs hullad6kszdllitrisba bevont
ingatlanok ingatlanhasznfuloja kriteles ig6nybe venni 6s erre vonatkozd szerz6d6st kotni a
k6zszolgiiltat6val.

(5) A hullad6kgazd6lkodrisi kozszolg{ltatrisi szerzodesben loglaltak betartirsat a
krizszolgriltat6 j clgosu lt el I endri zni.

Lomtalanftds
13.$

('l) l-orntalanitiisra lcgal6bb 6vente egy alkalornmal a kdzszolgiiltat6 riltal elore meghirdctett
idopontban €s rn6don keri,il sor.

(2) Lomtalanitirskor a kozszerlgtiltat6 kiilon dij tizetese nElk0l szrillida El a lomhullacl€kot.



(3) A lomhullad6kot
k6zteriil etre, sziil I ith atti

a krjzszolgfltat6 6ltal megjelolt idopontban szabad kihely.ezni
&llapotbam, olyan m6don, hogy a kOzlekcd6st nc akaddlyar-7.ii-

Ktizszo lgilta tds sziineteltet6sc
14.li

a kozszolgrlltatis igenybevetcle azokon az. ingatlanokon. amelyeken
kilencven napig senki scm tart6zkodik 6s emiatt hulladck scm

( 1) Sziineteltetheto
tblyamatosan legaklbb
keletkezik.

(2) A sziineteltetdsre vonatkoz6 igenyt az ingatlanhasznAlo irrisban kotcles bcjclenteni a
kr5zszolgilltatonak.

(3) A kdzszolg6ltat6 a sztinetelEst az aldbbi felt6telekkel egyi.ittes fennd"lliisa csctcben
cnged6lyezi:

. olyan ingatlan esetdben, amelyeken folyamatosan legal6bb kilencven napig senki sem
tartdzkodik is emiatt hulladdk sem keletkezik,

. rendelkezik a telepiil6si cinkormiinyzat eltal kiadott igazoldssal arr6l. hogy a legaldbb
90 napig senki sem tartdzkodik 6s emiatt hullad6k scm keletkczik - csatolja az
megel6z6 idciszakban keletkezctt ktjziizemi sztimL{k rnlsolatrit (viz, giz, r,,illany).

(4) Az ingatlanhasznild a szrinetel<isi feltctclck fennri.llilsilrol sz6l6 igazoLis kibossritdst a

Szentl6rinci Kdztis Onkonn6nyzati Hivatalban (tov{bbiakban Hivqtal) kezdem€nyczheti. A
Hivatal a sziineteltisi feltetelek megl€tdt igazol6 hat6rozatot a ktizszolgiltat6 rdszirc
megktildi, a sz.tinetelds a hatdrozat kettetol sziimitott I (egy) dvig ervdnyes, amennyiben a

szri netelest m egalapoz6 konil nr 6nyekbcn ncrn kii v etkezik be viil to zds.

(5) A sziineteltct6s idejere mar kisziimkizutt i.iritesi dijat a kozszolgittatri a szdmLikkal
val6 igazolds benyujtasrit kcivet6en, ut6lag irja j6vrl.

(6) A sz0netel€si id6szakban a kiizszolgiltatisi dij 50%-a keriil kiszfmlazilsra.

t7) lla az ingatlant a sztineteltetesi id6tanarn lcjarla el<itt haszn6ljik, annak t6nydt il
krizszolgiiltatoval szcrzodott ttl, vagy mogJratahnazotda koteles legalritlb 3 (hirrorn) nappal
ko rAbban a kiiz.szol gii I tato n ak bej clenteni.

A kiizszolgiltatris dija
ts.$i

(1) A kozszolg6ltatisba bekapcsolt, kdzszolg6ltatris ig6nybe v€tel6re ktiteles
ingatlanhaszndl6k a kr:zszolg6ltatfsdrt kiizszolgiltat6si dijat kiitelesek tizetni, a hullaclck
gazddrlkodiisi kiizszolgiiltatiisi dij megilllapitisiirdl sz6lo agazatert fblelos miniszti:r
rendeleteben 6s e rendeletben foglalt szabrilyok szerint.

(2) Az ingatlanhaszndl6 a teljesitett kozszolg{ltatds dijit utt)lag, negyedevente, szirnla
elleneberr kritetes megfizetni.

(3) Az ingatlantulajdonos megtagadliatja a kdzszolgiiltatais dijdnak mcgtizct6sdt, ha a

k(izszol gfl tat6 klizszolgdltatdsi kotelezettsegdnek nem tesz elcgct.



(4) Nern tagadhat6 meg a kcizszc-rlg6ltatds dijdnak meglizet6se a (3) bekezdds szerint, ha a
ktizszolgdltat6t a krizszolgriltatris nyfijtdsriban az iddjilrris vagy mds, a Polg6ri Tdrvenykiinyv
szerinti elhar(thatatlan ok akad{lyozta es a kcizszolg6ltal6 az akadrily elh6ruklsft kdvetrien a
lehctti legnividebb idon beliil p6tolta rnulasztdsAt.

(5) Ncrn tagadhatja Ineg a kozszolgiltatasi clij megfizetcset az az ingatlanhasznfld, aki a
telepiil6si hulladekkal kapcsolatos kritelezettsegeit nem teljesiti, f'elteve, hogy a k6zszolgirltat(r
a kozszolgriltat6st ir[sban felqanlja vagy a kozszolgriltatds teljesit6sere a kozszolgriltatii
rcudelkezcsre all vagy a kozszolgiltat6 a kcizszol96ltatirs teljesit6st igazolja. Az
ingatlantulajdonos Lrz e rendelet szerinti sziinetel6s esctdt kivdvo, akkor is ktiteles
kiizszolgriltatrlsi dijat tizetni, ha a kozszolgaltato iri{sbanigazolni tudja, hogy felajdnlotra az
ingatlantulajdonosnak a szolgdltatris nyujtristit vagy a kOzszolgdltatd a szolgriltatris nyfrjttisiira
rendelkezesre rillt.

.Iogharmonizf ci6s z{rad6k 6s tLr6 rendclkez6sek
16.$

(l) Ez a rcndclet 2016.jtilius 5. napjdn l6p hatSlyba.

(2) A rendelet hatiilybaltipes6vcl Szentlorinc Vriros Onkorm6nyzatdnak Kepviseki- testulete a

a tcleplilesi sziliird hultaddkkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi kozszolg{ltatdsr6l 3012006,
(X I I. I 0.) cinko rm inyzali rendelete hatdly6t veszti.

(3) E rendelet a belsd piaci szolgdltatr.isokr6l szcil6, 1006. december 12-i 2006/123/EK eurcipai
parlzunenti is tandcsi ir6nyelvnek vol6 mcgt'elel6st szolgrilja.

, -D/kp {c,{ t
dr

jegyzo

Z$radtk:

Elfogadva: 2016. j0nius 30.
Kihirdctve: 2016. jflius 4.
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