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Sz6kelyszabar Kiizs6g 6nkorm{nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
7 l?0t6. (ll. 2t.) iinkorm6nyzati rendelete

a ktiztisztasdgr6l, valamint a hullad6kgazddlkodisi kiizszolgAltatis ell6tis6nak
rendj616l

Szdkelyszabar K6zsig Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testi ete, Magyarorsz6g araptdrv6nye
32. cikk (1) bekezd6s a-) pontj6baq lovtrbb6 a hunad6kr6r szolo zolz. Z"i irrco<v

I. FEJEZET

Ar,rer,,iNos RENDELKEzIsEK

A RENDELET CT,LJA

1.S

1. $ (l) Jelen rendelet celja:

e, a k6zsdg term6szeti 6s 6pitett
datos magatartas kialakitiisa a

elkerritdse drdek.ben a kipz_6.d6n hull"ddk #f&:d};;ff,r:1T#fiH:Ed,1:l
csdkkentdse, a keletkez6. hullad6k lehet<j tegnagyoUU aranyri hasznositdla, a
hullad6k kdmyezetet kim6l6 drtalmatlanftisa

kozigazgatlsi tertilet6n minden

sebb mdrtdkben rerhelje, illeWe a

ig6nybev6tele csiikkentj en;
- biztositsa a keretkez6 hulad6k mennyisdgdnek ds min66gdnek megfererri
kezel6s6t, hasznositasd! drtalmatladt6set.

(2) A K6pvisel6- testiilet a hullad6kgazddrkodasi c6lok el6rese 6rdek6ben 6w6nyesiti a

ftt;bg1 foe]alt alapelveket, a hat6sk6r6be tartoz6 k6id6setUen meghat6rozza a
hullad6kgazd6lkodris 6ltar6nos k<ivetelm6nyeit, az 6rintettek jogait ds k6terJzetts6gei.

l.$
ki.

A RENDELET IIATALYA

2.$

(l) E rendelet terfileti hat6lya Sz6kelyszabar k6zs6,g klngazgatrisi tert et6re teE'ed

(2) E rendelet szernell hatrllya kitery'ed:
a) valamennl ingatlanhaszniil6ra
b) a kdzszolg4ltat6ra.



(3) Az dnkormd.nyzat k6zigazgat6si terii{et6n a hullad6kgazdilkodrisi kdzszolgdltatas
kdr6ben, a kdzszolgdltat6 szillit6eszkdz6hez rendszeresitett gyrijt6eddnyzetbe4 a
koztenileten v^gy az ingatlanon osszegyrijtcitt ds a kozszolgiltat6 rendelkezds6re
bocsritott telepiildsi hulladdk elhelyez6s cdljrira tOrtdno rendszeres gyrijtdsdre,
sztillitrisrir4 6s 6rtalmatlanit6srlra jogosutt huiladikkezel6 a Moh6csi Viirosgazd6lkort,isi
ds Rdvhaj6ztisi Nonprofit Kft., amely kdtelez6 k6zszolgAltat6nak min6sriLl a felek k6z<itt
ldtrejittt helyi kdzszolg6ltaiisi szerz6d6s alapj{n.

(4) A telepnl6si szilird hulladek rirtalmatlanit6sra 6s hasznositasra titrtdn6 6tad6s6.nak
helye ( a telepiilesi szilard hullad6k atakasanak kizar6lagos helye) a Si6-v6lgyi
Nagytdrs6g Telepiildsi Szilirdhulladdk Kezelisdnek Korszeni Megoldisdra elnevezdsri
Trirsul6s (Cik6i Hullad6kgazd6lkodrisi Trirsulds) nrlajdon6ban l6v6 Moh6csi
Hullad6kkezel6 K6zpont. A Hullad6kkezel6 Kdzpont i.lzemeltet6je a Mohdcsi
Varosgazd6lkodasi 6s R6vhaj6ztisi Nonprofi t Kft .

(5) E rendelet targyi hat6lya a hullad6kgazd6tkoddsi kSzszolg6ltatds k<iribe tartoz6
hulladeha teded ki.

(6) E rendelet t6rgyi hatdlya nem teded ki
- a termelesi hulladdkra,
- a hdztartisi vesz6lyes hulladdk kiv6telivel a veszilyes hulladdk gyfijtds6re,
6tv6tel6re,

szrillit6s6ra €s kezelesere,
- az iilati eredetfl hullad6kra
- epitdsi-bontasi hullad6kra.

(7) Szdkelyszabar kdzsCg Onkormiinyzata kdtelez6en ellitand6 kdzszolg6ltatisk6nt az
ingatlantr:lajdonosnril (birtokos, haszn6l6) keletkez6 telepr.il6si szillrd hullad6k
kezel6sdre hulladdkkezel6si kdzszolgii{tat6st szervez 6s tart fenn.

(8) Sz6keiyszabar k6zs6g 6nkormiinyzata a D61-Balaton es Si6v6lry Nagyt6rs6g
regionrilis szilrirdhulladek -gazdrilkod,isi rendszer megval6sitesAra l6trehozott
Onkorm6nyzati Konzorcium - a tov6bbiakban Konzorcium - tagjai riltal meghatfuozott
si6v6lgyi ell6lSsi ter eth ez, €s az e teriiletre szeryezelt region6lis hulladdkkezelesi
kdzszolg6ltatAsi rendszerhez tartozik.

(9) Az dnkormdnpat 6s a Kcizszolgiiltat6 a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos
tev6kenysig ell6tis6r6l rdsdetes kdzszolgaltatrisi szerz6ddsben 6llapodnak meg, amely
tartalmazza a tev6kenysdg ellatasenak hatamapj ait ds id6tartamet is.

(10) Az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkodrisi Koordinrll6 6s Vagyonkezel6 Zrt. ( a

tov6bbiakban: Koordinril6 szerv) a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgSltatiisi szerz6des
megfele16s6 gdt vizsg6\a.

(11) A Koordin6l6 szerv megr.,llapitja" hogy a kdzszolgiltat6 tevekenys6ge megfelel-e
az Orsz{gos Hullad6kgazdrilkodasi Tervben foglaltaknak 6s arr6l v6lem6ny 6l1it ki.
Amennyiben a kdzszolgirltat6 a Ht.-ben meghatirozott hat6rid6re nem rendelkezik
megfelel6s6gi v6lem6nnyel, rigy az 6nkormdnyzat e hatiirid6t kdvet6 30 napon beliil a
hulladdkgazd6lkodasi kdzszolg6ltatrisi szerz6d6st I h5napos Mtririd6vel felmondja. A
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telepffl6si 
. 
6nkormdnyzai e kdtelezetts6g6t a megyei kormdnyhivatar tdrv6nyessEgi

feliigyeleti eljiir6s keretdben vizsgrllja-

FO GALOM-ME GEAT,{ROzlis OK

3.$

(1) A rendeletben haszn6lt fogalmakra a Ht., letve a v6grehajtris6ra kiadott rendeletek,
tov6bbd a Polgdri
j ogszab6lyok szerinti
fogalmak tartalmanak
van sz6 - a Ht., illetve a v6grehajt6si
6rtelmez6s ir6nyad6.

II. F'EJEZET

A K6ZSZOLGALTAT.,$

A KozszoLcAr,rerAs ranter,Lr.c.

4.S.

(l) A kdzszolgrlltatis az aldbbi tev6kenys6gekre te{ed ki:

glhati szAllit6eszklz€hez retrdszeresitetr
es hulladdk risszegyrljt6s6re 6s e hulladdk

it6sfua,

c) az egyiijt6sdre ds elszilitiisdra

6ssze
d) az

udvarban, hullad6kgyujt6 ponton
sire 6s e hullad6k hulladdkkezel6

udvar, 6rrak6dllom6s ds komposzt6l6telep

(2) A krizs"olgrilrates kiteded a termdszetes szem6ly ingatlanhaszndl6ndl keletkezd ds anuua$9.tu{varuan erhelyezhet6 hulladdkokra, #ery?k gvr:jtr:sire a kdzszolg,ltat6enged6lye kite{ed, igy kiil6n<isen:
- kiselejtezett elektromos 6s elekhonikus berendezdsek,
- elem-, 6s akkumul6tor hulladdk,
- gumiabroncs hullad6k,
- friradt olaj, 6tolaj, zsir hullad6k,
-lom hullad6k,
- biol6giailag leboml6 hulladik gyrijt6sCre is kezel6sire.



A KozSzoLGALTATAsI JoGv-IszoNY LTTREJoTTE

s.s

(1) Az ingatlanhaszn6l6 az 6nkormrinyzattal hatdlyos hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6si szerz6ddssel rendelkez5 Kdzszolgdltat6val a kdzszolgAltatiis
igdnybevdtel6re egyedi szerzriddst (a tovribbiakban: k6ziizemi szerzSdds) kdt.

(2) A kdzitzemi szerz6dds a kdzszolgaltat6 6s az ingarlanhasznil6 kdzdtt az (1)
bekezd6sben foglaltak hiriny6ban akkor is l6trejiin, ha az ingatlarhasr-r.al6 a

k6zszolg6ltatast ig6nybe veszi, vagy ha a kdzszolgaltat6s r6sz6re rendelkez6sre rlll.
A rendelkezesre illis meg6liapithat6, ha az adott ingatlant a kdzszolgd.Lltat6

begyflj t6si ritvonala erinti.
(3) .A kdzilzemi szerz6d6s id6beli hatilya megegyezik a kdzszolg6ltat6 es az

Onkorm6nyzat kdzdtt ldtrejdtt hulladdkgazdrilkodiisi kdzszolg6ltat6si szerz6dds

id6beli hatrilydval.
(4) A k<izi.izemi szerz6d6s tartalrni elemei:
- szerz6d6 felek meglevezese
- szerzbdl felek azonosit6 adatai: terrm6szetes szern€ly ingatlanhaszn6l6 csalidi 6s

ut6neve, lakcimg tart6zkodAsi 6s 6rtesit6si cime, sztilet6si helye 6s ideje; gazdAlkod6

szervezel ingatlanhasznril6 neve, sz6khelye Cs telephelye, ad6sz6ma, sz6mlavezet6

p6nzint6zet neve;
- a k6zszolg6ltat6ssal 6rintett ingatlan cime vagy helyrajzi szirna;
- a tarol6eddnyzet trtartalma 6s darabsz6ma;
- a k6zszolg6ltatris dijanak megfizet5se;
- a k6zszolgilltatas sziheteltetese;
- a valtozris bejelentds6nek szabaiyai;
- a kdzszolgdltatds id6beli hatilya;
- egy6b, a felek ri'ltai lenyegesnek tartott elernek.

A KOzszoLGALTATAs IcfNYBEWTELf,NEK sZABALYAT

A KoZSZOLGALTAT6 KdZSZOLGALTATASSAL KAPCSOLATOS
JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

6.S

(1) A k6zszolg6ltat6 hulladdkgazdrilkodasi ktizszolgAltatesi enged6llyel 6s az

Orsz6gos Kdmyezetvddelmi 6s Term6szetvddelni Feliigyel6sdg Nemzeti

Hulladdkgazdilkoddsi Igazgat6s6g altal ki6llitott min6sit6 okirattal rendelkez6

gazdasig t6rsas6g, amely a kdzszolgaltatas kiir6be tartoz6 hullad6kot a

k<izszolgdltatlst igdnybe vev6t6l 6sszegy0jti, dtveszi, elszallitja iiletve
gondoskodik annak kezel6sdr6l.

12) A Kdzszolgtiltat6 feladatai:

a.) a szerz6d6s szerinti hulladdkgazd6lkodasi kozszolg6ltatas folyamatos 6s teljes kdni
ell6tisa;

b.) a hullad6kgazdriLlkodasi kdzszolg6ltat6snak a jogszabAlyok szerint meghatCrozott

rendszer, m6dszer 6s ryakorisAg szerinti teljesitese, ide€rwe a lomtalanit6s 6s az

elkiildnitett gyrljtds teljesit6s6t is;



c.) a kdmyezewiderrni hatosag riltal meghatArozott min6sitcsi osztiily szerinti
- . kdvetelmCnyek ds a min6sit6 okirat foJyamatos megl6t6nek biztositrisa;d.) i sit6sl6hez sztiksdges mlnnls6gfl 6s

biztosites4 valamint a sziiksdges
Sa;

igos elftit6sahoz sziiksdges fejlesztesek 6s

atds kcir6be tartoz6 hullad6k kezel6sere

fenntart'sa; yek igdnybevCtele, illet6leg iizemeltetdse,

g.) a hulladdkgazd6lkodrisi, illewe
rendszerek mfikddtetdse is a hullad
risszefiigg6 adatszolg6ltatiisok rends

e;

igdnl,bevev6k szritnrira kdnnyen
rendszer mfik6dtet6se;

adatkezel.si 6s adatszolseltal,i.i ,",ro.rf;in,iJntotil"o"u'Jr"i"rrt#l,:: o,ffiJ]fr:ffi:
biztositdsa;j.) nybevev6k kifogasok ds 6szrevCtelek elintdzesi ren jiaek

ek nyilv6nossdgra hozatala.

k.) t6jekoztatiis ad6sa az 6nkorm irr.yzat r6sz6reaz elmflt 6v tapasztalatair6l;
l.) a tev6kenys6g ell6trisdhoz sziiks6ges biztositas meglite;

fil*"ati"t#"ri6i 
hullad6kgazddlkodrisi tervet keszitdse, 6s amak az rinkormanyzattar

n') a vegyes hulraddk ovrijtdsdhez az ingatlant,lajdonos regal,bb 2 kiirdnb<iz6rirmdrtdkrt gyujt6ed6ny kf#r io.tero ;.';?'fi#:d"ienek biztositrisa;
ny) t6bbrethu'ad61g 6s a zdrdhulladek elheryez6s.t szolgril6 zsiik biztosit,sara-

tartoz6 6smennyis velvitltozits 15

i k<izszolgditatas keret6ben a hulladek

*a:i,ffiff.I 
a K6zszolgaltat6 szdllit6eszkdz6hez rendszeresitetr szabvanyos (MSZ EN

riil kihelyezdsre, etadiisra;

g ,t bb hullad6kot helyeaek el, 6s emiatt az tultdlt6tt, vagy a

z rhat6 le,6s erniatt a glijtoedCny tiritdse a krimyezet szennyez6se, a hullad6ksz6r6ddsa n6lkiil nem
lehetsdges,



c) a t6bblethullad6k vagy a zoldhullad6k nem a kdzszolgriltat6 {ltal e c6lra
rendszeresitett zsdkban

keriilt kihelyezdsre, vagy
d) megillapithat6, hogy a gyrijt6ed6nyben a k6zszolg6ltattis kdrebe nem tartoz6

hullad6k kertilt elhelyezdsrc (fon6 hamq k6-, epitesi t6rmel6k, rillati tetem, mar6,
mdrgez6 vagy robban6 anyag, elektronikai huilad6k, foly6kooy vagy befagrott
zsimd6k, gyul6kony vagy robban6 anyag,) amely a szillit6s sor6n a szrillirist
vigz6 szemilyek 6let6ben, testi 6psdg6ben, egiszsdg6ben, tovribbA a begyujt6
jrirmriben vagy berendezisdben k6rt okozhat, vagy a hasznositiis, illetve
6rtalmatlanit6s soren vesz6lyeztetheti a k6myezetet.

(5) A (3) bekezdesben meghatArozott esetekben a K6zszolg6ltat6 az ingatlantulajdonost
inlsba+ halad6ktalanul drtesiti a hullad6k elsz4llitasa megtagadas&rak tdnydr6l 6s

okdr6l. Az ingatlantulajdonos kdteles a megtagad6shoz vezel' okot vagy okokat

megszi.lntetni, illet6leg a megszi.intet6sdl gondoskodni.
(6) A hullad6k eiszAllit6sanak (3) bekezd6sben meghatatozott okb6l tclrtdnci

megtagadrisa az ingatlanhasznril6 k6zszolg6ltat6si dijfizetdsi k6telezettsdg6t nem

erinti.
(7) A krizszolgriltat6 az ingatlanhasznel6 eltal a hullad6kudvarba beszallitott hu11ad6k

aff6tel6t megtagadj4 ha az ingatiantraszr6l6nak k6zszolgaltat6si dijh6traleka va:'-

6s/vagy ir6sbeli k6zszolgiitarSsi szerz6d6ssel nem rendelkezik.

AZ INGATLANEASZNAL6 KOT,SrcLGALTATASSAL KAPCSOLATOS
JOGAI tS X6rrr-rznrrsf,cnr

7.S

(l) Az ingatlantulajdonos a 2012. 6vi CLX)O(V. tdrvenyben es a jelen rendeletben

meghatArozottak szerint a hulladekgazdAlkodrisi kiizszolg6ltatiis ell6tisahoz sziiks6ges

felt6teleket a k6zszolg6ltat6 resz6re biztositja, es a k6zszolg6ltanist ig6nybe veszi.

(Z) Az ingatlanhasz fitl6 az 6nkomrinyzat 6ltal szervezett k6zszolg6ltatast az e

rendeletden meghat6rozott gyakoris6ggal ig6nybe veszi es a ktizszolgaltat6s k6r6be

tartozo hulladekait a kiizszolg6ltat6 r6sz6re rendszeresen Atadja.

(3) A gazdrilko d6 szeryezet ingatlanhaszn6l6 az ingatlan tertiletdD k6pz6d6, nem' ' 
el-l:rii6nitetten gytijtcitt hi.t*t1si hulladikhoz hasonl6 hullad6k6t a

kdzszolgAltat6nak rendszeres id6kozdnkdnt 6tadja.
(4) A g;drilkod6 szervezet ingatlanhaszn6l6 az ingatlan teriiletdn lgpe96,. ' 

elktiLldnitetten gyujton hiatzrtasi hulladdkhoz hasonl6 huliaddkrinak kezel6s6r61 a

Hrben foglaitak szerint gondoskodik, igy e hullad6k6t a kdzszolgaltat6 r6sz6re is

6tadhatja.
(5) Az ingatlanhaszn6l6 a kozszolgaltatas ig6nybev6tel6ert krizszolg6ltatrhi dijat fizet.

ioj e, ineutt"nha" znirl6 az ingatlanon k6pz5d6 hulladdka k6zszolg6ltat6nak tiirtin6
atadastSLig a telepillisi huliaddk gyiijt6s6re ds taroliisrira a kcizszolgriltat6

sz6llit6eszkdz6hez rendszeresitett, szabvrinyos (MSZ EN 840-1:2013') gyujt6eddnyt

igdnybe veszi. Az igdnybe vehet6 szabvanyos gyiijt6eddnyzetek felsorol6sll az l.
J6mri mell6klet tartalmazza. A nem szabv6nyos gyqit6eddnyzet haszn6lat6b6l
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ered6en esetlegesen bek6vetkez6 kardn var6 felel6ssdgdt a kcizszolgriltat6 jogosult
kiz6mi.

(7) Az ingatl hulladdk gyujt6se soriin megfelel6gondossiigg hullad6k misot etetet, testi 6isegJt,eg6szs6g6t yeztesse, a telepiil6s epftett es t".-e.zJt".
k6myezet6t ne szetlnyezze, a n<iv6ny - 6s ri.Lllav 6got ne karositsa, a krizendet 6s a
kcizbiztons6got n e zavaqa.
Az ingatlanhaszndl6 az ingatranon keretkez6 teleptirdsi hulladdk r6sz6t k6pez6
csomagolSsi papir, tovebbe csomagoliisi mr:ianyag 6s fdm hulladdk6t o r"gy*
hulladdkt6l elkiildnitetten gyrijti 6sa kozszorgirtort6nak rendszeres id6koilnk6nt
6tadja.

6s ig6nybev6tel6re a kdzszolgAltat6val
n az ingatlanhasznil6 ir6sbeli kdztizemi

tesz eleget, rigy a k6zszolgiiltat6 _ a
I db 70 literes ed6nyzet heti
szdml{z addig az id6pontig,

/o\ 6nek eleget nem tesz.\,) yes adataibarL az ingatlan n lajdoni
ban vagy mdretiben bek6vetkez6

beh1l a kdzszolgaltat6 iigyf6lszolgrilatAn

ingatlanhasznril6 viseli. 
6l ered6 jogkovetkeadnyekit az

(10),A. kcizszo.lgaltates dijdt a v6ltozxs bejerentisdr k6vet6 h6nap l. napj 6t6l az ingatraafj hasznril6ja megfizeti.
(ll) 

*,,ingatlan haszn6l6ja 
. 
k6!"1:: " k.zszolgiiltat6 riltal meghatiirozon tipusigydjt6eddnyzeret beszerezni,_ a hufladik gyfjt6ihez azt irasznahi, karbantartasfu6l6s tisztaDtartdsar6l, erhasznril6d6s .r"teo'' u"".t fo,ra",eror gondoskodni es azr a

:sAtott mahicilval ell iitni.

vagy egydb akad6lyok nem teszik lehe

A KOzSZoLGALTATAs nr.ArAsAter RENDJE

A vegyes hullad6k gyiijt6se

8.$

(1) A vegves baztafiilsi hullad6k gyrijt6s6re szolgdl6 gyrlij t6edcnyzetbe nemhelyezheto el:
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a) foly6kony, m6rgez6, t[z- €s robbanrisvesz6lyes arryag, vagy egy6b olyan
anyag, arnely veszdlyezetheti a gyfijtdst vdgz6 szemilyek vagy misok 6let6t,
testi 6ps6g6t
b) telepi.ildsi hullad6knak nem min6sril6 hullad6k, kiildndsen:

- 6pit6si 6s bontasi hullad6k
- 6llati tetem
- hullad6kudvaron gyiijthet6 elektromos, elektrodkai 6s veszilyes hullad6k

- dLllati tiriil6k.
c) - szitraz, vagy
- folyad6kot 6s biol6giailag leboml6 hullad6kot nem tartalmaz6, vagy
- m6s hullad6kkal 6ssze nem tapad6 vagy ragad6 m0anyag-, iiveg-, f6m- 6s

papirhullad6k;
- hulladdklci vilt ruhanemr.i 6s egy6b textilia;
- z61dhullad6k.

(2) A gyujt6eddflyetet az i:rgatlanhaszndl6 az ingatlan teriilete,r: beliiLl, vagy zarhat6
helyen, t5rol6ban helyezi el rigy, hogy ahhoz illetdktelen szem6lyek, allatok ne

f6rjenek hozzi. Gyrijt6ednyzetet kdzteri.ileten elhelyezni vagy tart6san t&olni
kizinolag a k6zterillet-haszndlatra vonatkoz6 jogszabrilyok megtartds6val, az ott
szabiilyozott enged6ly vagy k6zter et-haszruilati hozzrijiruLis alapjiin lehet.

(3) Az ingatlanhasznll6 az ingatlanrin keletkez6 h6aartAsi vegyes hullad6k6t a

k6zszolgAltat6 szallit6eszk6z6hez rendszeresitett - egyedi azonosit6 embl6m6val
ellatott - gyujt6eddnyzetben illewe a jelen rendeletben meghaterozott feltdtelek
fennillasa eset6n zsakban adja 6t. A k6zszolgaltat6 iltal rendszeresitett jelz6s

n6lkiili ed6nlzet ihiteset a k6zszolgiltat5 jogosult megtagadni.
(4) A ktlzszolgiltatast ig6nybe vev<i ingatlanhasznil6 sz6mdra a szabvenyos

tdrol6edinyzet haszndlata k6te1ez6. A ktizszolgaltat6 a.ltal rendszeresitett -
vAlaszthat6 - gyrijt6eddnyek jegyz6kdt, 6s a benniik tarolhat6 hullad6kok fajt6j6t
es mennyis6g6t a rendelet 1. szrimri mell6klete ta al.,m272a.

A k<izszolgaltat6 a vegyes hullad6k gyrijtds6re szolgdl6 kiil6nbdz6 mdretfi

rytjtoed6nyzetek kttzul a 60 literes ed6nyzet v6lasais6nak lehet6sdgdt biztositja
annak a termeszetes szerr6ly ilgatlanhasznil6nak, aki a lak6ingatlaut
Sz6kelyszabar kdzs6g PolgArmesteri Hivatala altal igazoltan egyedEl es

6lewitelszerff en haszn6lja.

(5) A vegyes hullad6k iirites6nek minim6lis gyakoris6ga az orsz6gos

teleptil6srendezdsi ds ipitdsi kdvetelmdnyekr6l sz6l6 kormanyrendelet alapj6.n

csalidi h6zas 6vezetben heti egy alkalom.
A kdzszolgiiltat6val kotdtt kiizszolg6ltatasi szerz6d6s a fentiekn6l szigorubb
felt6teleke! nagyobb gyakoris6got is meghatiirozhat.

(6) A begyrijtds gyakoris6ganak figyelembevdtel6vel a gyfijt6eddnyt rigy kell
kivilasztani, hogy arinyos legyen a keletkez6 hulladdk mennyisdgdvel, de

minimum 70 liter tarol6kapacitds rendelkez6sre r4lljon mind a csalddi hazas,

mind a fdldhivatali nyilvantartrisban tiirsashdzi lakaskdnt, iidiil6kdnt bejegyzett
ingatlanok esetdn.

(7) A szerz6ddtt trtartalmu eddnyzetben elhelyezhet6 hullad6kmermyisdget
alkalomszeriien meghalad6 egyes hulladdk kizfu6lag a kdzszolg6ltat6t6l igdnyelt
jelzdssel ellatott zs6kban helyezhet6 el. A jelzett zs6k ara tartalmazza a hullad6k
elsz6llitisri.nak, kezel6s6nek 6s 6rtalmatlanitdsdnak k6lts6g6t. Amennyiben a



tdbblet vegyes hullad6k eihelyez6se nem a jelz6sser e116tott zs6kban keriil
kihelyez6sre , rigy a kdzszorgiltat6 a tribbleorulad6k elszrillitrisrrt megtagadja

(8) A k<izszolgriltar6 a vegyes hulladdk begyffjtcs6t zfur ed€nyzet hasznillata esetdn
pormenetes irit6ssel, a tdbblethulladekot rartalnaz6 zs6{< gyrijt6j{rmfl zart
feliiletdre t<irt6n6 sz^kadfumentes fehak6s6val, kont6ner .ilten i.ag ,6rt
kont6ner biztositfu6val, ellenkez6 esetben a sz6llit6s kozbeni letakarl6val
biaositja. A gyujt6s, szilllitAs sor6n elsz6r5dott hullad6k clsszetakaritiisa a
k<izszolgiiltat6 feladata.

(9) A kdzszolgdltato az 6 hullad6kot a gytjtds befejezes6vel a
Cik6i hulladdkkezel6 a. KCtiitemri sz.iliftas esetJn a vegyeshulladik a Mohic K6zpont 6trak6Allomes6n kertil
elhelyez6sre. az ara]r1ia]]gmason elhelyezen truilad6kot a kdzszolgtiltar6 ej
h6ten beliil kdteres a cik6i huladdkkezei6 lctesihdnybe beszillitad.-

Zdldhullad6k gffijt6s6re vonatkoz6 szab6tyok

e.$

(1) A ullad6k begyrijrdsit ds elszillitris6r az ingatlanhaszn6l6
rdsz&eazinga iliffili*ajltf#ltds ds sz6llit6s rendelkez6sre iill ds

azetke *-i:#ff
ket, igdnyelhet6

b)..3 .yTllg"tb farigakat legfeljebb 1 m6teresre darabolva, dsszek<itegelve, az.ldhullad6k gvrrjt.s napjrrn heivezi ki a begyqto.irarmr:i irta -"gtti'Jitt"tIkdztertiletre.

!?l^_1,,_kgmlolg6ltat6 
jogosult a zdldhufladdk gyftjtdsdre szolg6l6 zs6k tartaktrdrerrenonzru. Amennyrben a zsiikban nern z6ldhullad6k kertilt kihelyez6sre, vagy azdldhulladik kihelyez6se nem megfelel6, rigy ; zdrdhulrad6k elsz6r1it6s6t ak<izszolgdltat6 megragadja, is a huradEkot , 

' 
i"giir*n r":aonos kciteles a k6zteriiletu6l

elsz6lUtani.

(a).Az elkiil<initetten gSnijtdtt zdldhuiladdk ersz6ilitisi gyakorisirga dvente l0 alkalom azal6bbiak szerint:
- januir h6napban kett6 arkalom tekitetter a k6zszorg6rtat6 feny6fa-gyujt.si
k6telezettsdgere)

y alkalom.
hirlev6l ritjan t6j lkoztatja
laddkot kompos zt6l6sra a

(5) Az ingatlan haszn6l6ja az ingatlaniln keletkez6 z<ildhullad6kot a mohdcsiHulladdkkezel5 Kcizpont komposztr oiata tdrirdsmentesen maga is elhelyezheti. Ez



esetben a leboml6 zsdk hasznilata nem k6telezS, azonban a sajrit gy0jt6edinyzetben
beszrillitott zcildhulladdk iiritisdr6l a beszillit6 kciteles gondoskodni.

(6) A ziildhullad6k 6tv6tele a hullad6kudvar elkiildnitett pontjrin tortenik
terit6smentesen. A term6szetes szem6ly ingatlanhaszndi6 altal ery alkalommal
e lhelyedret6 z6ldhullad6k mennyisege I m3. A k6zteriileteken 6s az dnkormSnyzati
tulajdonri terUletek6l szirrrzo ziitdhulladdk tdritdsmentesen ds kor6tlan mennyisdgben
elhelyezhet6.

Eizhoz men6 szelektiv hulled6kryiijt6s

10.s

(1) Az ingatlanhasznill6 az ingatlandn keletkez6, a telepuldsi hulladdk r6szit k6pez6
papir, mriaryag 6s f6m csomagoldsi hulladdkokat a hlzhoz men6 szelektiv gytijt6s

keretiben az alibbiak szerint kiildn (frakci6nkdnt) gytijti tigy, hogy:
a) a papir csomagolisi hulladdkot kiildn, k6k fedeles (vagy k6k szinfl );
b) a mrianyag-, 6s fdm csomagoLisi hulladekot egy[tt srirga fedeles (vagy s6rga szinrl )
elkiildnitett gyiijtdsre szolgiil6 gyujt6ed6nyzetbe helyezi.

(2) A kdzszolg6ltat6 az elkiildnitetten gyrijtendo hulladdk gyiijt6sire is elszallitr4s6ra a

csal6di hAzas ingatlanhasznil6k szlm6ra 120 literes srlrga illetve kdk szimi eddnyzetet
biztosit.

(3) Az elkiildnitetten gyijtdtt papir-, mrianyag-,6s f6m csomagoldsi hullad6kokat
tartalmaz6 gyfijt6eddnyzetek elszallitis6nak gyakoris6ga csalidi hazas 6vezetben

havonta egy alkalom. A k6zszolgeltat6 az ririt6sek gyakoris6g6t ig6ny szerint n6velheti.

(4) A kdzszolgriltat6 az elszillitrist megel6z6en ellen6rizheti az iirit6sre el6kiszitett
elkdlijnitetten gy6jtdtt hutlad6kok gyiijt6sdre szolg6l6 edCnyzet tartalm6t. Amennyiben
az ed6nyzetben nem a megfelel6 elkiilcioitetten gyrijtdtt csomagolfui hullad6k ker0lt
elhelyezdsre, rigy a k6zszolg6ltat6 a hulladdkgyrijt6s szabrilyainak megsdrt6sdt

dokumentilja, 6s az ingatlanhasznal6t felsz6iitja a hullad6kgyujtes szabdlyainak
jdv<ibeni betartas6ra. A kiizszolgiltat6 az eddtyzetben igy elhelyezett hulladdk
elszillitasdt jogosult megtagadni.

(5) Ha a krizszolgdltat6 (3) bekezd6sben foglaltaknak megfelel6 felsz6litasdt kdvet6en

az ingatlanhaszn6l6 egy 6ven belill rijabb alkalommal a hulladdkgyujtds szab6lyait sdrti

oly m6don, hogy az elkiildnitetten gyrijtott csomagol6si hulladik gyfjt6sdre szolgri'i6

gy0jtSeddnyben nem a megfelelci hulladdkot helyezi el, 6s ezt a kdzszolgaltat6 6szleli,

tgy a k6zszolg6ltat6 a hullad6kgyujt6s szab6lyainak megs6rtdsdt dokumentdlja, 6s a

dokumentumokat meglaildi a telepril6si jegyzo rcszlre. egyidejtileg kezdemdnyezi

hulladekgazdilkodasi birs6g kiszabastit.

(6) A ktizszolg6ltat6 az ingatlanhaszruil6 rendelkezds6re bocsilton ds rendeltetdsszeriien
hasznalt, elki.ildnitetten gyrijt6tt csomagolasi hulladdk gyfijtdsdre szolgdl6 srirga ds kdk

fedelii, jelzisii gyiijt6edinyek sziiks6g szerinti javit6srhr6l, cserej6r6l 6s esetleges

p6tlistir6l az ingatlanhaszn6l6 bejelentese alapjdn gondoskodik, amennyiben a javittis,

p6t1tu vagy csere oka a kiizszolgriltat6 hibej6b6l ered. Ellenkez6 esetben az
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elktildnitetten gyrijtdtt csomagoldsi hullad6k gyfijtesdre szolg6l6 s6rga fedelii, jelzdsri
ed6nyzet javitrisrir6l, p6tl6srir6l, cserdjdr6l az ingatlanhaszn6l6 koteles gondoskodni.

(7) Az ingatlanhaszn6l6 vagy meghataLnazottja a k6zszolgaltat6 riltal rendelkez6sere

P9cs6lott _es 
a kiizszolgiiltat6 valamint cik6i Hullad6kgazddlkodasi rri.rsulis tulajdon6t

kdpez6 elkiildnitetten gyfjtdtr csomagol6si hullad6k gy,iitdsdr" szolg6l6 hulladdkgyrijt6
edeol 6weszi, 6s a birtokbav6telt alAi*isrival igazo5a a ka:dlel6ssdg .gfra.;n
vdLllalasAval .

(8) Az ingatlanhasznil6 saj6tjak6nt k6teies gondoskodni az Lltala birtokba vett
elkiildnitette' gyrijt6tt huuaddk gyujt6s6rc szolgal6 sarga/k6k jelz6sri edinyzet
rendeltet6sszeni haszniilatiir6l, 6rz6s6r6l, rendszereJtisa6n tafifuar6[ fert6ttenitdsir6l,
valamint kdmyezet[k tisarin r.artdsdr6l. A teleptildsr6l t6rt6n6 elk6lt6zes, illetve
elhalirlozrls eseteben az ed6nyzet visszaad6s6r6l ktiteles gondoskodrni az
ingatlalhasznril6, illetve annak 6rcik6se.

(9) A csomagokisi huladik elkiiloniten gy0jt6sire szorgril6 huiladikgyujt6 edcny
rendeltetdst6l eltir6 hasznalata, eltrin6se vagy megsemmisrilese miatt kelJlezett kirdrt
az ingatlanhaszndl6 apolgiri jog szabaryai.ioiotl"t"t, a kdzszolgertat6 a kar 6szreles6t
kdvet6 30 napon beriir inisban fersz6ritja az ingatlanhaszndl6t a kdi megt6ritesdre.

Lomtalanitis

11.S

(l) A lomhulladdk az ingatlanhasznel6t6l a kdzszolgaltat6 riLltal a lomtalanitas soriinaffett olyan haztartdsi hullad6k, amely a k6zszorgirtatris keret6ben rendszeresitett
gytijt6edenyzet mdreteit meghaladja.

(2) A lakossdg rtszerc nytjtott kdzszolgditat6s kereteben a romhullad6k
dsszegyijtdsdr6l, elszrillitris6r6l 6s 6rtalmatlanitrisrir6l a Kdzszolgaltat6 az 1ltala
meghirdetett id6szak alatt dvente egy arkalommar, kiilon dij ferizimitrisa n6rkiilgondoskodik. (lomtalanitAs).

(3) A k6zszolgdltat6 a kiizszolg6rtatas keret6ben r<:zix6rag a lakossagniil, analg-trilgtuan k6pz6d6tt, de i rendszeres hu[addkszrinit,s.a hasireratosgyiijt6edinyben el nem helyezhet6 lomhullad6kot szAllitja el.

(4) A lomhulladdkot az ingatranhaszn6l6 ersz6ilitds c6rj6b6r azingatlan6n gyrijti, alomhulladik kdzteriiletre nem helyezhet5 ki.

(5) Lomtalanit6s keretdben nem gyijrhet6:
- 6pitesi es bontrisi hullad6k
- gumiabroncs hullad6k
- gdpj6rmri-roncs vagy termdkkint toviibb nem haszn6ihat6 jrirmri
- a, ip?:, mezlgazdasiry vagy szolg6ltarrisi tevikenysdg so.,i' kdpoidOtt hulladdk
- vesz6lyes hulladdk
- etkez6 vegyes hullad6k

: r6n papir, miianyag, vagy fdm hulladdk
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(6) Amennyiben a lomtalanit:is sordn az (5) bekezd€sben felsorolt hullad6lJ<al vegyes
hullad6k kertil kihelyezesre, rigy az ingaflanhasznAl6 a lomhullad6kot tartalmaz6 vegyes
hullad6k begyiijt6sCnek 6s elszillitAsanak dijdt kdteles megfizerri.

(7) Az ingatlan hasznai6ja az itrgatlandn keletkez6 lomhulladCkot a moh6csi
Hulladikkezel6 K6zpont hullad6kudvaniban nyiwa tartdsi id6 alatl, az ilyen hullad6k
gyujt6s6re a kdzszolg6ltat6 dltal rendszeresitett gyrijt6ed6nyzetberL t6ritismentesen
maga is elhel yezheti.

Elektronikus hullad6k kezel6s6re vonatkoz6 szabilyok

12.$

(1) Az eleklronikai hulladik gy&jt6s6rdl, elszillitasar6i, a kdzszolgeltat6 ivente egy
alkalommal a hullad6kgazdalkodisi k<izszolg6ltatAs keret6ben - a kiildn kiizszolgiltatasi
dij, vagy egy6b ellenszolgaltatas felszrirnitiisa n6lk0l - gondoskodik
(2) A k6zszolgaitatris keret6ben a k6zszolgaltat6 kizdr6lag a term6szetes sze,mely
hgatlanhasznal6ndl, a hdutartilsokban keletkez6 elektronikus hulladdkot sz6lli$a el.
(3) az elektronikai hullad6kot a termeszetes szem6ly ingatlaahaszndl6t6l elszillit6s
cdljdb6l a kdzszolg6ltat6 az Allala klzzdtett hirdetn6ny ritj6n el6zetesen megiel6lt
helyen 6s id6pontban veszi 6t.

Hullad6kgyfijt6 szigetelq hullad6kudvar

13.S

(1) A h'rztaflisokb6l sziirmaz6 elkfrliinitetten gyfijtott papir, mrianyag, iiveg
hullad6kot az ingatlanhaszndl6 a kiizszolgeltat6 eltal iizemeltett lakoss6gi
hullad6k-szigeteken kdzvetleniil elhelyezheti. A kijel6lt gyijt6szigeteket a

rendelet 2. szrimri mell6klete lartalma?zt.

(2) A Kiizszolg6ltat6 altal iizemeltetett hulladikgyrijt6 udvarban - a 16tesit6s6re

kiadott enged6lyben foglaltak szerint - a telepilesi szil6rd hullad6k
hasznosithat6, valamint - a k6myezetv6delmi hat6s6g riltal engeddlyezeft -

veszdlyes hullad6k d,sszetev6i gyujttret6k be. A hullad6kgyrijt6 udvarban
artabnatlanitasi mrivelet nem v6gezhet6.

(3) A k6zszolg6,ltat6 eltal ritvehet6 hullad6kok jegyz{k€t a rendelet 3. sz6mri
mell6kl ete tartalmazza.

(4) Vesz6lyes hullad6k eset6n egy ingatlaahaszn6l6t6l alkalmaokent legfetjebb 100

kg mennyis6gii hulladdk vehet<i 6t.

(5) Gyrijt6sziget ds hullad6kudvar haszn6lata esetdn a hullad6krak elhelyez6s ciljAra
trtrtCn6 sz6llitrisrir6l az ingatlan haszn6l6ja gondoskodik.

(6) K<izszolg6ltat6 megtagadhatja a hullad6kudvarra sziillitott telepiil6si szildrd
hullad6k 6tv6tel6t 6s elhelyez6s6t, ha az adott hullad6k hullad6kfajta szerinti
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elkiil6nitdse Dem felel meg a szelektlv gyujtds jogszab6lyban meghatrirozott
kdvetelm6nyeinek.

Lakossigi eredetii ery6b szilird hullad6k

14.S

(1) A hu11ad6}*ezel6si k6zszolgiiLltatris nem teded ki
a) az epitesi-bontrisi hullad6kra,
b) a vesz6lyes hullad6kr4 kivdve a 1l.g (2) bekezdes6ben foglalt vesz6lyes hulladEkot.
(2) Az ingatlanhasznal6 jogosult a klzszolglltatis hatilya al6 nem tartozt, az (l)
bekezd6sben megleldlt
hulladdkrinak begyrijtes6re,
Mohicsi Varosgazdrllkod6si
ig6nybe veruri.
(3) A k6zszolg6ltatds ale nern tartoz6 6pitdsi-bontasi hulladdk ko 6nerrei t6rtin6
sziillitrisa esetdben a hullad6k termel6je, birtokosa 6s kezeloje a k<izteriilet tiszt6n
tart6s6ra vonatkoz6 jogszabrilyok szerint k6teles elj6mi.
Az ingatlanhasznrll6 az epitesi-bontasi hullad6kot (6pit6si tdrmel6k; rivegalapf, szilas
anyagok hullad6kai; 6pit6si-bontiisi iiveghullad6k; beton; t6gla; cserep es ker6mia;
beton, t6gla 6s cser6p valamint kenirnia kever6ke; iiveg; ftild es k6vek; talaj es kdvekJ
az e c61ra l6tesitett inert hullad6klerak6ban helyezheti e1.
(4) Epitdsi-bontrisi hullad6k e c6lra rendszeresitett hulladdklerak6ban t6rtin6
elhelyez6se dijkdteles.

A kiizteriileteu keletkez6, az elharyott, ellen6rizetlen k6riilm6nyek kiiziitt
elhelyezett hullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

1s.s

(l) Ha az Onkorrnrinyzat tulajdon6ban ell6 k6zteriileten elhagyott, illewe
ellen6rizetlen k<iriilm6nyek kiizdtt elhelyezett hultad6k konibbi birtokosa vagy
tulajdonosa a hullad6k elsz6llitdsrira 6s kezeldsere vona&oz6 kiitelezetts6gdnek
nem tesz eleget, a hullad6k elsz6llitas6r5l 6s kezelis6rril az onkormii'ryzat a
kdzszolgriltat6val kdtdtt szerz6dds utjan gondoskodik.

(2) Al<i kdztertileten k6zteriileti haszniilati enged6lyhez k<ittitt rirusit6, szolgSltat6,
kereskedelmi vagy egy6b tev6kenys6get v6,gez, vagy kivrin v6gezni, illewe
k6zter eti rendezvenyt szefltez, k6teles azt a kdzszolgri,ltat6nak bejelenteni 6s a
k6zszolgaltat6val a k6aeriileten vigzend6 tev6kenysdg id6tartamra, valamint a
v6rhat6 hullad 6k fajtitjitra 6sszet6tel6re 6s mennyisdg6re figyelemmel
szerz6d6st kdtni.

A telepiil6si hullad6k elhelyez6se, irtalmaflanitisa 6s hasznosit6sa

16.S

A_rendszeres hulladdkgazdrilkod6si k<izszolgiiltatisba bekapcsolt ingatlanon gyrijt6tt
telepril6si hullad6k 6s nagydarabos hulladdk a cik6i hullad€kkezel6 ldtesitminyten,
az egydb vesz6lyes es nem veszelyes hullad6k pedig a mohiicsi hullad6kudvarban 6s
komposztiil6n kertl elhelyez6sre.

elsz6llitas6rg tlrtalmatlanitasrir4 illetve haszrosit6siira a
6s R6vhaj6z6si Nonprofit Kft. iizemeltet6 szolg6ltatdsdt
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iidiil6ingatlanokra vonatkozri rendelkez6sek

17.S

(1) Udiil6ingatlan haszndl6ja a haszndlati szezon idcitartama alatt a hullad6kkezeldsi
kdzszolgAltatast

ig6nybe veszi 6s a k6zszolsiltatiis dijdt a k6zszolg6[tat6 resz6re megfizeti.
(2) A hasznriJati szezon mdjus l. napjrit6l olir6ber 31. napjri.Lig tart.
(3) A hasznrllati szezonon kiviit az iidiil6ingatlanokn6l szervezett hulladdkkezeldsi

k6zszolg6LltatAs ninss, az ingatlanhaszndLl6 azonban tov6bbra is k6teles az
ingatlanon kdpz6d6 hulladdk 6sszegyujtdsircll ds elszillitas6r6l sajat k6lts6gdn
gondoskodni.

A kiizszolgSltat6s dija, dijfizetds

18.S

(1) A krizszolgriLltatris ig6nybev6telere kdteles, illetve a kdzszolgaltatiist ig6nybe
vev6 ingatlanhasmalo a telepiilisi hutladdk kezel6s66rt kcizszolgtiltat6si dijat
ftzet.

(2) Nem tagadhatja meg a k6zszolg6ltaur.6i dij megfizet6s6t az, aki a telepiil6si
hullad6kkal kapcsolatos k6telezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy resi6re a
k6zszol96ltat6

- akiSzsznlgiltatrist felajdnlja, illetve
- a kdzszolg:iltatis teljesitds6re rendelkez6sre 611.

(3) A kdzszolg6ltat6 teljesitdsre rendelkezdsre 6llfua megfelet6 igazolfurinak
tekintendcl, ha a meghatdrozott jiiratnapon a jarat riwonala az ingatlanhaszn6l6
ingatlaret €rhri.

(4) Az ingatlanhaszniil6 megtagadhatja a k<izszolgriltatrisi dij megfizet6sdt, ha a
kozszolgdltat6 az e rendelet szerinti kdzszolgriltatasi k6telezetts6g6nek
felr6hat6 m6don nem tesz eleget.

(5) Nem tagadhat6 meg a k6zszolgfltatrisi dij megfizetese az (4) bekezd6s szerin!
ha a szolg6ltatris nyujtisaban a kcizszolgiiltat6t az id6j ares vagy mas
elhdrithatatlan kiilsS ok akad6lyozta, 6s a kdzszolgaltat6 a mulasztiisrit az
akadrlly elhdnrl6set k6vet6en a lehet6 legrOvidebb id6n beliil p6tolta.
Ugyancsak nem tagadhat6 meg a dijfizetds, ha az ingatlantraszn6l6 a gyrijt6si
napon a gyfijt6eddnyt nem helyezte ki, 6s emiatt a kdzszolgriltatas meghitsult.

(6) A k6zszolg6ltatrisi dij megfizetes6re kdteles ingatlanhaszn6l6 szim6ly6ben
bekdvetkezri v6ltoz4s esetdn a k<izszolg6ltatiisi dijat a viitoz s
krizszolg6ltat6nak tdrt6nt bejelent6se h6napj6nak utols6 napjAig a 169S, azt
kdvet<i pedig az rij ingatlan-hasznil6 kdteles fizerni.

(7) Az ingatlanhuzndl6 a k<izszolgiltauis dij6t - ha jogszabrily eltir6en nem
rendelkezik - az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdAlkodrisi Koordindl6 6s
Vagonkezel6 Zrt. ( a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv) rcszlre negyed6vente, a
szdmliin feltiintetett fi zet6si hatd.rid5re k6teles megfizetni.
A Koordin6l6 szerv iiltal kibocs6tott szrimla alapj6n az ingatlanhaszniil6 a
kdzszolgiltatds dijit:
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- banki dtutaliss al, vagy
- postai csekken, vagy
- a k6zszolgdltat6 tig5rftlszolg6latrin k6szp6nzes befizetes ftjfu teljesiti.

(8) A ,kozszolg6trtat6si dijszdmla adataival, iisszeg6vel kapcsolatban oz
ingatlanhasznril6 a Koordinal6 szerv fel6 irdsban kifogist ernelhet. A kifogasra
a Koordindl6 szerv annak kdzhezvdtel6t kdver6 15 napon beliil vrl.Llasiolni
k6teles.

(9) A kdzszolgii.Lltatds ig6nybevdt el66rt az ingarlarhaszn6l6t terhel6 dijluinal6k 6s az
azzal dsszefiigg6sben megiillapitott k6sedeimi kama! valamint a behajtas egy6b
k61ts6gei ad6k m6djr4ra behajtand6 klztartozits. Fizetesi kesedelem eset6n
k6sedelmi kamat, valamint fizetdsi felsz6lit6sonk6nt k 6n elj6nisi k<ilts6g
sz6mithat6 fel.

(10) A kdzszolgrlLltatrisi dijh6ral6k behajrisdra a Ht. 52.9-batr foglalrak ininyad6k.

(1) Az ingatlanhasznil6 (ideerwe az
bejegpett ingatlan haszn6l6j6t
rendszeresitetett k6relm6ben a
kezdem6nyezheti, ha

A ktizszolgf ltatis sziineteltet6se

1e.s

ingatlan-nyilv6ntadesban trirsashazi lakrisk6nt
is) a kdzszolg itltat6hoz ht6zett, e c6lra

krizszolgaltatas 6s dijfizet6s sziineteltet6s6t

- az ingatlant 90 napot meghalad6 id6tartamban nem lakja (id6legesen haszniilt
ingatlan), 6s

- az ingatlant egydb m6don (b6rbead6s, szivess6gi lakrishasznrilat, birminemri
egy6b hasznositas)

u$iin nem hasznositj4 es
- a sTuneteltetds jogalapjdt a sziineteltetds kezd6 6s befejez6 id6pontjriban mdrt

vidogyasztas adataival a k<izszolg6ltat6 kdzremrikdd6sdvel igazolja, 6s
- a gruit6eddnyzetet azonosit6 matricat a krlzszolg6ltat6 fel6 a sziineteltetds

kezd6 id6pontj6ig leadj4 is
- hullad6kkezel6si k6zszolgdltatilsi dijh:irral6ka nincs.

(2) A hullad6kkezelesi kdzszolg6ltatas kizrir6lag az (l) bekezdlsdben felsorolt
felt6telek egyiittes ferurdll6sa eset6n sziineteltethet6.

(3) A sziineteltet6s in6nti k6relem az afia rendszeresitett formanyomtatvriny
kitdltdsdvel kezdem6nyezhet6 a k6zszolg6ltat6 iig)trdlszotgrilatan. T6rsash6zi
lak6s ingatlanhaszn:il6 kezdem6nyezes6re a k6relern benyuJtdsrira a rfusashia
kdzcls k6pvisel6je jogosult.

(4) A kozszolgiltat6s sziheteltet6se a k6zszolgiltat6 iiglrf6lszolg6latan irrisban - az
erre rendszeresitett formanyomtawriny kitcilt6s6vel - a sziinetelds kiv6nt kezdo
idopontj6t megel6z6en legalibb 15 nappal kezdemenyezheti5 az e ceka
rendszeresitett formanyomtatvdnyon. A hat6rid6 elmulasztdsa jogveszt6.
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(5) A kdzszolg6hatiisi jogviszony sziineteltetesdnek legr6videbb id6tartama 6 h6nap,
amelynek elteltdvel a k6zszolgd.ltatis ki,i16n ertesites ,r51pii1 yis52a4lr, kiveve, ha
az ingatlanhasznAl6 rijabb sziineteltetCsi kdrelmet terjesa el6.

(6) A sztiLneteltetds csak a tfugyh6nap stsff napjAval kezd6dhet ds telj es h6napra
vehet6 igdnybe.

(7) A k6rel.mezd ingatlanhaszn6l6 a szilneteltetds jogalapjat (az ingatlan haszn6laton
kivtilis6g6t) az iagatlanon a sztlneteltet6s kezd6 6s befejez6 iddpontj6ban m6rt
vizfogyaszt{s adataival igazalja- A vizfogyasztas adatait a k6zszolg6,ltat6 az
ingafl anhaszn6l6 k6aemrikdddsivel rogziti a k6relem megfelel6 rovatdban.

(8) Amennyiben a sziheteretds kezd6 6s befejez6 id6pontj6ban rdgzitett
vizmennyis6g kriz6tt l6nyeges elter6s mutatkozik, rigy az ingatlanhaszn6l6t a
sziineteltetds teljes id6tartamtira kdzszolgiiltatrisi dij fizetdsi k6telezetts6g terheli.
L6nyeges az elt6r6s, ha a havi fogyasaas eldri vagy meghaladja a havi 0,2 m3
vizrnennls6get.

(9) Amennyiben a sztinetel6s id6tartama alatn az ingatlanon hulladdkkezeldsi
kdzszolg6ltatris hat|lya al6 tartoz6 hullad6k ker[l kihelyez6srg rigy az
ingatlantulajdonos egyidejri 6rtesitdse mellett a k6zszolgiiltat6 kdteles a

hullad6kot elszrillitani, az ingatlanfulajdonos pedig k6teles a rendeletben
meghatiirozott k<izszolg6ltat6si dijat megfi zetni.

A kiizszolgiltatissal iisszefii996 szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkozti
rendelkez6sek

20.s

(1) a kdzszolg{Itatas igenybev6tel6re ktjteles ingatlanha52a{lfkrol a kdzszolgdltat6
nyilvantartdst vezet a Ht.-ben meghatarozott adatok feltiintetes6vel. Az
adatokat a kdzszolgaltatas e1l6tas4 illewe ellen6rz6se cdljdb6l kizlrr6lag a

kdzszolgA{tat6 jogozult kezelni, illerve az 6nkormanyzat, mint ell6trisra
k<itelezett jogosult megismemi.

(2) A szemdlyes adatok kezel6se sor6n a k6zszolgri,ttat6 az Info. Tv.
rendelkezdseinek megfelel6en jrir el.

(3) A kiizszolgAltat6 biztosi!'a az adatkezel6s szem6ll es t&gyi felt6teleit,
gondoskodik az adatok biztons6grir6l, me$tatiroz-za azokat az eljilasi
szabillyokat, amelyek az adat- 6s titokvedelmi szabalyok 6w6nyre juttatrisiihoz
sziiks69esek.

II. Fejezet

Az ingatlanok 6s ktizteriiletek tiszt6utartSsa

21.S

(1) Az egyes ingatlanok tisztentart6sar6l els6sorban az ingatlan tulajdonosa, misnak a
haszndlat6ban l6v6 ingatlan tisztitesar6l pedig a haszn6l6, illetcileg a b6rl6 / a
tov6bbiakban egyiitt: tulajdonos/ k<iteles gondoskodni.
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(2) Bontis vagy feltjit6s miatt iiresen ill5 ingatlan tisaantarrisa a kivitelez6 - mig
magantulajdonban l6v6 ingatlan esetdn - megbizott kivitelez6 hiritryrlban - itulajdonos feladata

(3) Fpit6sndl, tataroziisnii{, bontrisnal az 0ttest felbontasan6l a keletkezett por es szanny
elterjedis6nek megakad6lyozisrrval kell elj rimi, a porkdpz6 anyigokat vizzil
locsolrri kell. Az fttesten, jrirddkon az epit6anyagot 6s a szennyez6it 

"toia6z6 
m6s

atyagokat az es6 6ltali lesodr6drlst6l vddeni kell

(4) Ha a k6zter eten sziiLllitott aayagb6l a kdzteritlet szennyez6dik, a szennyez6ddst
el6iddzd kdteles nyomban gondoskodni a szennyez6d6s 

'elt6volitisrirol. 
A lerakis

kdvetkeztdben szennyez6ddtt kdztertiletet az kdieles halad6ktalanul megtisztirani,
akinek r6szere a szillitiis t6rt6nt.

(5) Kdaeriileten ds magrintulajdonban ldv6 ingatlanon a tulajdonos k6teles gondoskodni
a parlagfll iirdmfll jrinius 1-t6l szeptember 30-ig tart6 id6szakban tort6nl rendszeres
ttAsfu6l. Kdztertileten haztartrlsi hu[ad€lq szemet 6getese tilos!

22.S

(1) A tulajdonos ktiteles gondoskodni
a-/ az ngatlan el6tti jdrdaszak asz rjfuda hirrny6ban egy meter szdles terillets6v,
illet6leg ha ajrirda melrett zdrdsiiv is van, az irttestig t"ried6 teljes teriiret

b-l a jiLrd'aszakasz melletti nllt drok tisztrintartrisriroi, u 
"rupuaen 

i, zavartalan
lefolyris6t akad6lyoz6 atyagok es mas hullad6kok eit6volit6sr6r6l.

(2) A jArdar6l a szemetet, illetve szennyez6 anyagot a kdzftra sdptimi tilos.

(3) Az ingatlan tulajdonosa kdteles a j6rd6n felb.ul'6n26 gazt a burkolat megrong6lAsa

161kti! tiftani es az ingatlanr6l az rittest, vagy a gyalogj6r6 terdbe kinfil6-6galq
bokok folyamatos nyes6s6r6l gondoskodni.

(4) Ha vita mertil fel abban a kerd6sben, hogy valamely j6rdatisaitAsi kdtelezetts6g kit
terhel, a viteban a K0rjegyz6s6g dtint.

23.S

(l) A jArdfu6l a havat el kell takaritani.
A jdrda rittest feldli reszen kell a havat dsszekupacolni rigy, hogy a gyalogos
k6zleked6sre legal6bb 1 m6ter sz61es szabad, h6mentesitett terutet maiaalon 

-

(2) Az 6nos es6t6l, jdgr6l, vagy h6t6l sikossiig vAlt j6rd6t tjirduzakuzt, gyalogiar6t,
kell hinteni. A felhintesre
sz6r6anyagot /fiir6szport,

beszerz6sdr6l a tisztitiisra kotelezett gondoskodik. 
haszndlni' A sz6r6anyag

(3) s.z6rakoz6helyek, vend6gl6t6-ipari egysdgek, tizlethelyis6gek es mris eLirusit6helyek
el6tti j6rdaszakaszt a nyitva tartes ideje alatt iz r.izemeltet8 kdieles tisztrintartani, tekintet
n6lktil arra, hogy a szemdt sajirt tev6kenysd g6b6r szirmazik-e vagy sem. A zilLs er6tt
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kdteles meggy6z6dni az el6bb felsorolt helyis6gek el6tti teriiletek tisztaseg6r6l. Az 6ru
Ierakasa k6vetkezt6ben keletkezett szemetet (hultad6kot) az iizemeltet6 kdteles az
Aruszillitast k0vet6en halad6kralanul eltakaritani.

(4) Az utcai, valamint egy6b elArusit6helyek (b6d6\ pavilonok, stb) erusai kiitelesek az
rirusit6s sorria keletkez6 hullad6kot dsszegyrijteni, az Srusit6helyek kdzvetlen
k6myezet6t tisztan tartani.

24.S

(1) Az egyedi filtdssel rendelkez6 ingatlanokban csak megfelel6en karbantarton
trizel6berendezdsekben ds csak az arra a berendezdsre engedilyez€tt tiizel6anyag
6gethet6.
(2) A frit6berendez6sben egdszsdgre kiiros 6g6stermdket kibocs6t5 anyagot, kiil6nosen
ipari hullad6kot, mrlanyagot, gumit, vegyszert, festeket dgetni tilos.

2s.s

(1) F<izes ds siit6s cdljdb6l szabadtdren tiizet gyrijtani 6s tiizel6berendez6st hasznilni
csak sz6lcsendes id<iben, a k6myezet zavarAsa nelkiil lehet, 6s csak [gy, hogy az a

kdmyezetre niz- vag.v robbaniisvesz6lyt ne jelentsen.
(2) A szabadban ttizet 6s iizemeltetett tiizel6berendezdst 6rizetlenii,i hagyni nem szabad,
vesz6ly eset6n, vagy ha arra szfiks6g niacsen, a tiizet azonnal el kell oltani.
(3) A ti.izelis 6s a tiizel6berendez6s hasznrilatfurak helyszin6n olyan eszkd,zdket es
felszereldseket kell kdszenldtben tartani, amelyekkel a hiz terjed6se megakadrllyozhat6,
illewe a triz elolthat6.

26.$

(1) Belteriileti ingatlanokon az avar 6s kerti hullad6k (a tovebbiakban egytitt: kerti
hullad6k) rirtalmatlanitiisa els6sorban hasznositdssal (komposailassal) t6rt6nik, vagy
elsz6llit6srir6l gondoskodni kell. A komposzt6l6s soriin olyan technol6gi6t kell
alkalma*ni, hogy a hulladdk erjed6se soriin a biizOs gAzok a szomszddos ingatlan
hasznal6it ne zavafitk. Ameruryiben ez valamely okndl fogva nern lehets6ges, akkor
komposztill6s nem alkalmazhat6.
(2) Kerti hullad6k 6get6s6re csak abban az esetben keriilhet sor, ha kezeldse az (1)
bekezd6sben foglalt m6don nem lehets6ges. A fiistk6pz6dds cs6kkentdse 6rdek6ben a

kerti hullad6kot eldzetesen szikkasaani, sz6rtani kell, elttizeldse folyamatosan, kis
adagokban t6rtenhet.
(3) Nyers, m.eg{zoff avar 6s kerti hullad6k 6get6se tilos.
(4) Az 6getds sor6n csak a helyben kelezkezett kerti hulladdk semmisitheto meg.

27.$

Avar 6s kerti hullad6k nlltteri eget6se m6rcius 1-t6l november 30-ig - iinnepnapok
kv6tel6vel - kizrlr6lag p6nteki napokon 08:00 6s 18:00 6ra k6z<itt megengedett.

28.S
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(1) A kerti hulladdk dget6sdt szilcsendes id<iben, kell6en sz6raz kerti hullad6k eset6n
szabad v6gezni az iiltaldnos trizv6delmi szabdlyok szigoru betart6siival. Tilos az avar 6s
kerti hullad6k 6getdse a 3/D. g-ban enged6lyezett id6szakon kiviil, valamint p6rris,
k6dcis, escis id6ben.
(2) Az i,get6.st csak cselekv6kdpes szemdly v6gezheti.
(3) Egetni a lak6kdmyezet lehet6 legkiseLb zavardssa mellett csak megfelel6en
kialakilott nizrak6 helyen lehet, ahol az igetds a szemdlyi 6s vagyonbiaonsigot n".
vesz€lyezteti, egezsegiryi 6s k6myezeti k6rt nem okoz.
(4) A t11z 6rzis6r6l, rilland6 feliigyeletir6l 6s vesz6ly eset6n annak eloltrisrir6l a hiz
gyujtda k6teles gondoskodni. A triz helyszindn olyan iszk6z6ker, illetve felszerel6seket
kell kiszenldtben tartani, amelyekkel a triz terjedise megakadrilyozhat6 is a triz
elolthat6.
(5) Az 6getes befejezes6vel a trizet el tlsll 6lrani, a parazslitst viz,el, 6ldtakarassal vagy
egy6b alkalmas m6don meg kell megsziintetni.
(6) Az avar 6s kerti hulladdk kcirdn kiviil es6 hullad6k, igy laildndsen kommun6lis, ipari
vagy illati eredetri hulladck, valamint veszdlyes hulladJk sem dnmag6ban, sem a kerti
hullad6kkal egyiin nem dgethet6.
(7) Az ig€,s folyamatrinak gyorsitilsilra ighet6 folyad6k nem alkalmazhat6.
(8) L6bon iiLll6 ntiv6nyzet, tarl6 6get6se tilos.

2e.s

Sz6kelyszabar k6zsdg k<izteriiletein az avar es kerti hullad6k 6get6se tilos.

s0.s

Az elrendelt illtaliaos nizgyirjtrisi tilalom al6l e rend.elet nem ad felrnentest.

31.S

(1) Aki a tiizgyfjt isr4 va]amint az avar 6s kerti huiladik 6getds6re vonatkoz6
elyi-nlsokat nem tartja be hulladdkgazdrilkod6si birsriggal, varamint leveg6tisztas6j-
v6delmi birsriggal srijthat6.
Q) ez o) bekezddsben meghatarozott birsdg d,sszeg6re a mindenkori vonatkoz6
hatdlyos jogszabrilyok rendelkez6sei ir6nyad6ak.
(ll {..tiya!o1 birs6g nem menresit az esetlegesen elk6verett srilyosabb
jogszabdlys6rt6s, illewe a k6rtdrit6si felel6ss6g aI61.,'

III. FEJEZET

2616 rendelkez6sek

32.S

(1) Jelen rendele, apon t6p hat6lyba.(2) A rendelet Lgyiae;iiteg h^tillytt veszti Sz6kelyszabar
Onkorm6nyzat K fctiaisziasagi feladatok el16t6srir6l, a telepiil6si
szililrd 6s folydkony hulraddkkal dsszefiigg6 helyi kozszolg6rtar6sok kciierezd
igdnybevitel6r6l sz616 3/201 L(Ir.22.) sz6n.f rei-rrelete es annak m6dosit6sai.
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Z i r ad,6,k
Jelen rendelet Sz6kelyszabar k6zs6gben kilurdet6sre kenilt 2016. 6v jfnius h6nap 28.
napj an.

Sz6kelpzabar, 2016. jrinius 28.

jegyzb
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I. szdmfi mell6klet

A 
-v6laszthat6 

szabvSnyos (MSZ EN 840- I :201 3, vagy MSZ EN 840_l :2001 )gyiijt,6ed6nyek tipusai a benniik tdrolhat6 hullad6k;i fajtija 6s mennyis6gei

Urtartalom
Elhelyezhet6
menyis6g(ks)

70 liter 20
120 liter 40
240ltter 60
1 100 liter 300
3m3 800
5m3 1000
7m3 1200
70 literes jelzett zsiik 20
70 literes jelzett
miianyag 20

Az ed6nyzetekben, zs6kban elhelyezhet6 hullad6kok:

20 03 01 egy6b tetepril6si
hullad6kot is
l5 0l 01 Papir 6s karton hullad6k
15 0l 02
20 02 01niotO$a

21
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2. sz6mrfi mell6klet

Szelektiv hutlad6kryfijt6 szigetek jegyz6ke

SZEKELYSZABAR GPS E GPS K
1

2
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3. szimri mell6klet

A hullad6kudvarban dtvehet6 hullad6kok jegrz6ke

EWC k6d Vesz6lyess6g Megnevez6se
02 01 08* lgen Vesz6lyes anyagokat tartalmaz6, agrok6miai hullad6kok

l1*0108 igen Szerves old6szereket, illewe miis vesz6lyes anyagokat
tartalmaz6 festek lakk tartalmf vizes s7,,"r.r"',.,'lL

09 01 ll* igen egyszer haszn6latos fCnykdpez6gdp, amely I 6 06 01, a I 6
06 02 vagy a 16 06 03 azonosit6 k6ddal jel<ilt t6telekhez

9rtoz6 aramforrast is tartalmaz
l3 02 05* igen Asvanyolal alapt, kl6rvegyiiletet nem tartalmaz6 motor_,

hajt6mri- ds ken6olajok
13 02 06* igen Szintetikus motor-, hajt6mE esTenGlajok
t3 02 0'7* igen Biol6giailagkonnye@

ken6olaiok
l0*01i5 igen vesz6lyes anyagokat marad6kk6nt t.artalmaz6 vagy azokkal

szennyezett csomagolasi hul lad6k
15 01 ll* rgen v eszelyes, szil6rd por6zus matrixot (pt. azbesztet)

tartalmaz6 f6mb6l kdszLilt csomagol6si hulladdkok, ide
6rtve a kitnitt hait6p6zos nalackokat

16 0l 07* lgen Olaiszrir<i
16 01 l3* igen f6kfolvad6k

-

16 0l 14+ lgen Jglzglyes anyagokat tartalmaz6 fagy6ll6 folyad6k
160601* igen Olomakkumul6tor
20 0l l9+ lgen N ovenwedo szerek
20 01 21+ igen Fdnycsd,vek 6s egy6b hEanytilalmri hullid6kok
20 0l 26+ lgen olaj 6s zsir, 

"mely 
kiildnb<izik a20 01 25+61

20 01 27+ rgen vesz6lyes 
"nyagokat 

tatt@
6s cvantak

20 01 29+ igen
20 0t 33+ igen

20 0l 35* igen

EWC k6d Vesz6lyess6q Megnevezds
02 0t 04 nem miianyaghulladdk (kiv6ve a csorn.agol6s)
02 01 l0 nem ternhuUadek
08 01 12 nem lestek- vagy lakk-hullad6k, amely kiil6nb6zik a 0g 0l

1 l -t6t
08 0l 18 nem Fest6kek 6s Iakkok ett6oolit6siU6lizLmE6 trullad6t<,

amely kiil6nbrizik a 08 0l 17+dl
08 03 18 Ilem hul.ladekka velt toner- amelv kiilii,nhiizitz a nR o? I ?_iAt
09 0i 10 nem egyszer hasznalato.s f6nvkdnez6o6n ,iramf^E4" -;tt ji,
09 0l 12 nem aramtdnast is tartalmaz6, egyszer haszniilatos
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fdnykepez6gip, amety ktilonb<izik a 09 0l 1 1-t6l
15 01 01 nem papir 6s karton csomagolasi hullad6k
15 0l 02 nem miianyag csomagolasi hullad6k
15 01 04 nem f6m csomagol6si hullad€k
1s 01 06 nem egy6b, kevert csomagolisi hullad6k
15 01 07 nem iiveg csomagoliisi hulladdk
15 0l 09 nem textil csomagolasi hullad6k
16 01 03 nem hullad6kk6 v61t gumiabroncs
16 06 05 nem egyeb elemek 6s akkumul6torok
17 01 0l nem beton
t7 01 02 nem t6gla
17 01 03 nem cser€p 6s kerii.rnia
17 01 07 nem beton, t6gla, cser6p 6s kerimia frakci6 vagy azok

kevereke, amely kiil6nbiizik a l7 01 06{61
t7 0201 ncm fa
17 02 02 nem fiveg
17 02 03 nem muanyag
17 04 01 nem vdr6sr6z, bronz, srlrgar€z
17 04 02 neln aluminium
1'7 04 03 nem 6[om
i7 04 04 nem cink
17 04 05 nem vas 6s ac61

t7 04 06 nem on
t7 04 07 nem fernkever6k
17 04 tl nelll k6bel, amely kiildnbdzik a 17 04 1 0-t6l
17 08 02 nem gipsz-alapri 6pit6anyag, amely krlldnbdzik a 17 08 01-

t6l
17 09 04 nem kevert epit6si bontrisi hullad6k, amely kiil6nbdzik a 17

09 0l+61,a 17 09 02-ti5l ds al7 09 03+61
20 01 01 NEITI papir 6s karton
2001 02 nem iiveg
20 01 10 nem ruhanemii
20 01 25 nem 6tolaj 6s zsir
20 01 28 nem festekek, tint6k, ragaszt6k 6s gyantak, amelyek

kiil6nb<iznek a 20 01 27-t6l
20 01 30 nem mos6szerek, amelyek kiil6nb oznek a20 01 29-161
20 01 32 ncm gy6gyszerelq amelyek kiil<inb 6znek a 20 01 31-t6l
20 0t 14 nem elemek 6s akkumul6torok, amelyek kiildnb dmek a20

01 33-t6l
20 01 36 nem kiselejtezett elekkomos es elektronikus berendezdsek,

amelyek kiikinb oztek a2O 01 2l -t6l, 20 0l 23-t61 es a
20 01 35-161

20 01 39 nem mtanyagok
20 01 40 nem f6mek
2003 0'7 nem lomhullad6k
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