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S6torhely kiizs6g k6pvisel6 testiilet6nek2/2015 (11.27..) iinkorminyzati rendelete
Hat6lyos:20 I 5-03-01 -t6l

Sitorhely kiizs6g k6pvisel6 testiilet6nek2l20l1 (1I.27..) iinkormfnyzati rendelete
a kiiztisztasigr6l, valamint a telepiil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 helyi
kiizszolgiltatis16l sz6l6 1412004. (IX. 27 ) 6r. sz. rendelet m6dositfsf r6t

S dto r h e ly Kd zs d g O n k o rm d ny zatdn a k Kdpv is e I 6-te s t iilete
2/2015. (II. 27.) 0r. sz, rendelete

a ki)ztisztusdgrdl, vslamint a telepiildsi szitdrd huttaddkru
vonatkozd helyi kdzszolgdltatdsrdl szdl6 I4/2004. (IX. 27.) s+ rendelet mddosittistirtil

S6torhely Kozsdg Kepviselo-testtilete a telepi.ilds tisztasdg6nak fenntart6sa 6s a telepiildsi
szil6rd hulladdkkal dsszefiigg6 kotelezo helyi kozszolg6ltat6s szab6lyoz1sa drdekdben, a
hulladdkr6l sz6lo 2012. 6vi CLXXXV. tv. 35. g-6ban kapott felhatalmazils alapj6n, a
koztisztas6gr6l, valamint a telepiildsi szildrd hulladdkra vonatkoz6 helyi kozszolg6iiat6sr6l
szolo 1412004. (IX. 27.) sz. rendeletdt (tovdbbiakban: Rendelet) az al6bbiak szerint m6dositia.

l.$
(l) A Rendelet 7.9 (a) bek. az al6bbiak szerint m6dosul:
Szemetet, hulladdkot kr)zteriileten csak az erra a c6lra rendszeresitett ds feldllitott

szemdttart6ba szabad elhelyezni.

(2) A Rendelet 8.9 (1) bek. az alihbiak szerint m6dosul:

Az ingatlanokon keletkez6 avart 6s kerti hulladdkot kizirolag keddi ds csiit<jrtrjki napokon
8 00 - 18'00 6r6ig szabad az ingatlan teriiletdn nyilt tdren eldgetni a tiizgyfitlsi szab6lyok
betartiis6val. Ttizgyujtdsi tilalom esetdn mindennemti dgetds tilos.

\11\B I I ro I't

2.$

A Rendelet az alfibbi ni 9-21. g-okkal egdsztil ki:

Telepiil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 kiizszolg6ltatds
e.$

(l)A hulladekgazddlkoddsi kr)zszolgdltatqs ettdtdsdr1t az Onkormdnyzat a
kr)zigazgatdsi terilletdn - a vonatkoz| jogszabdlyokban es e rendiletben
szerint - a krizszolgdltqtdval kdtdtt szerz1dels iltjdn gondoskodik.

telepiilds

foglaltak

(2)Kdzszolgdltatdskdnt ellatandd feladat a telepi)lesi hulladek ds a zdldhulladdk (a
tovdbbiakban egtiltt: telepillesi hulladek) dtv,itele, gyiijtese, szdllitdsa, tdrolds:a,
kezeleise, valamint a hulladdkgazddlkoddsi letesitmenyek fenntartdsdt, iizemeltetdsdt
b iztos it6, kc)telezd j el teggel igenybe veendd szolgdltatds biztos itds a.

A kdzszolgdltatdru vonatkozf szabtilyok
1r.$
(l) A hulladdkgazdtilkoddsi kdzszolgaltatds kerettiben a kdzszolgdltat6 a szallit1eszkdzdhez

rendszeresitett, szabvanyos gyiiitrieddnyben vagy a kdzszolgdltati dttat Torgalmazott zsdkbangyiijtdtt, tovabbd a kdzszolgdltatds reszekdnt-t)zemeltetett huiladekg,,tiiti ponron, szigeten,
hulladekgyiiitd udvarban, ds atvdteli helyen a kdzszolgaltat; a rendelkezesdre bocsatotttelepiildsi hulladek elszdllitdsdr6l es iogszabdlyi eil;irdsoknak megfetepi kezeleserrjl
gondoskodik.



(2)A kozszolgattatds teljesitdsenek fettdteleirril es annak vdltozdsar6l a kdzszolgdltat1 az

ingatlanhasznathk rdszdre a helyben szokasos m6don nyomtatott sajtd iltidn, az

ilgtfelszolgdlatan es internetes honlapjdn mindenki szdmdro hozzdferhetri m6don kriteles

t dj ekozt at ds t nyuj t an i.

(3) A huttadek dndtetdnek ds elszallitdsdnak gyakorisdgat, utvonaldt ds az ilrltesi napokat

a kdzszolgaltat6 kr)teles - a keletkezri huttadek mennyisdgek figyelembev,lteldvel - elkdsziteni

es errdl, valamint a vdltozasolvdl az ingatlonhaszndl1kat a (2) bekezddsben foglaltak szerint

tajdkoztatni.
(4) A Kdzszolgaltat6 joga, hog,t:

a) a vegtes hulladdk g,,{ijtdsdre kiegdszitci megolddskdnt - kizdr1lag tribblethulladdk

gyfrjtdsere-- alkalmazhat6 hutladdkgtiijtd zsdkert a hulladek elszallitdsi ds kezelesi dijat is
magdban foglali t,lrftest kdrien,

b) amennyiben a vegyes hulladek gyfijtri eddnybe veszdlyes hulladdk kerillt elhelyezdsre vagy

afolydkony hultadekilhelyezdse miatt a gtiljtdedenybe befagtds vagy egydb okbdl a hulladdk

nem ilrithet|, megtagadja a gtfijtdeddny kifrrftdset, ill. a gtiiitrizsdk elszdllltdsdt,

c) a kdzszolgdttatasi szerzdddsben, ill. a vonatkozd jogszabalyok dltal meghatdrozott d[iakat

beszedje,

d) megtagadja a hultadek begyf)jtdsdt azon ingatlanhasznal6k esetdben:

- akik a hulladdkgazdatkoddsi szolgdltatds sziineteltetesdt kertek - a szilneteltet,ls idei'!re,

- ha az ingatlan tulajdonosa, haszndlilja nem megfelel6, a ielen rendeletben meghatdrozott

huladekgyiitA naAnyie - gdpi i)rltdsre nem alkalmas eddnybe, nem a kr)zszolgdltato dltal

rendszeresitett hulladdkgyiijtci zsakba - helyezte el a hulladdkot,

- a gt{ijtcieddnyben tcibb hultaddkot helyeztek el ds emiatt az tultdltdtt vag,t a gy{iitdeddny

nem zdrhatd le es emiatt a gy{ijtdeddny i)rftdse a kornyezet szennyezdse, a hulladdk szordddsa

ndlkiil nem lehetsdges,

- megdllapithat;, hogt a gyfrjt6eddnyben kihelyezett hulladdk az iiritds, ill. a szdllltds sordn

a szallifisi vdgzd tri*rt1ik 
"eletdben, 

testi dpsdgeben, egdszsdgdben, tovabbd a begttijt6

jdrmfrben ,ogl b"rnrdezesben kdrt okozhat, vagy a hasznosftds, ilL. drtalmatlanltds sordn

veszdlyezteti a kdrnyezetet,

- szemrevdtelezhsel megdllapithat6, hogt a kihelyezett gy{ijtdeddny mdrgezci, robban6,

folydkony, vesztilyes uogy ityoi anyagot tartalmaz, amely a telepillesi hulladekkal egltiitt nem
" 
gyiijthetd, ,"* ,rotlithii6, nu* drtalmatlan[that6, ill. nem mindsiil telepilldsi hulladeknak,

- omennyiben a tdrol1edenyek jelzese bevezetdsre keriil - a tdrol1eddnyek matricdidnak

hidnya, ill. serillese esetdn,

Az ingatlanhaszndlhra vonatkozd szabdlyok

11.$
022 ingatlanhasznal6 kdteles a tevdkenysdge soran kdpz6d6 hulladdk mennyistigdt - a

kdrnyezet 
"terhelesrlnek 

ds igdnybevdtelenek isdkkentdse drdekdben - a trile elvdrhatd

legilacsonyabb szintre szoiitani, valamint a hulladdk hasznositdsdt, kdrnyezetkimdlS

dr talmat I ani t ds dt eki s egit eni'

(2) Az ingatlanhasrnhta az ingatlandn keletkezri vagy birtokaba kerillt telepiil'si hulladdkot

ktiteles az e rendeletben meghatarozott m6don es helyen gtijteni, tovabba az )nkormdnyzat

dltat szervezett hultaddkgZzddtkoddsi kdzszolgdltatdst igdnybe venni, a hulladdkot a

kdzszolgaltatonak dtadni ds a kdzszolgdltatdsi dfiat megfizetni.

@A; ingatlanhasznal6t nem terheli a (2) bekezddsben foglalt kr)telez.ettseg az olyan

ilepitetlei ingatlan tekintetdben, amelyen ne|m keletkezik hulladdk, ds amelyre vonatkoz'an

keii a hulladekgazddlkodasi kozszolgaltatds szilneteles dt.



ft) Az ingatlanhaszndl6 o - minimum heti egyszeri hutladdkszdttitdst magdban foglatd -
hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgdltatdst a keletkezd hulladdk teljes mennyisdgere kr)teles
igenybe venni.

(5)Ha az ingatlanhasznal6 szemdlye bdrmely okbdl vdltozik, ilg e vdltozdst a kordbbi es az
ilj ingatlanhasznal6 kdteles egyiittesen - a valtozdst kdvetf 8 napon beliil - bejelenteni a
kdzszolgdltat6nak. A beielentdsi kritelezettseg elmulasztdsa esetlln a kdtelezettsdg ietjesitdsdig
teried6 iddszakra a kr)zszolgdltatasi dijfizetdsi kc)telezettseg egyetemlegesen terheli a regi i
az ilj ingatlanhasznal6t.

(6)A gazddlkodi szervezet ingatlanhaszndl6 a hdztartdsi huttaddkhoz hasonl| hulladdk
rdszdt kdpezci veg))es hulladek tekintetdben kr)teles a kr)zszolgdltqtas igdnybeveteldre.

(7)Ha oz ingatlan egyidejiileg gazddlkod6 szervezet cegnyilvantartasba bejegyzett
szdkhelydiil, telephelyeill, fiLktelepdril 6s termdszetes szemdly dlland; lak6helyd*l-vagt
tartizkoddsi helydtil szolgdl, a haztartdsi huttaddkot 6s a gazddlkod; szervezetnek az
ingatlanon folytatott tevekenysege sordn keletkezett, mds m6don nem kezelt huttadekdt
elkiildnltetten kell g,,iijteni ds azolcra kiitr)n hulladekgazddtkoddsi kdzszolgaltatdsi szerz1ddst
kell kritni.

A hulladdkgazddlkoddsi kiizszolgdltattisi szerzfldds egyes tartulmi elemei
T2.S
(l)Az ingatlanhaszndl1kkal megkc)tend6 kr)zszolgaltatds igdnybevdteldrdl sz6l6 szerz1dds az

al dbbiakat tqrtalmazza :
a) a szerz6d6 felek (a kc)zszolgdltatd ds a megrendel6) azonosit6 adatait,

amennyiben a kdzszolgaltatdst igenybe vev6 nem tulajdonoso az ingatlannak, ugt oz
ingatlantulaj donos megnevezds6t 6s azonosit6 adatait is,

b) a kdzszolgdltatds igenybeveteldnek kezdd napjdt,
c) a teljesit,ls helyet,
d) a megrendeki dltal haszndlt g,,{ijtdedenyt tirtartalom ds darabszdm szerint,
e) az iiritdsi gtakorisdgot 6s az iiritds idejet,
/) a kdzszolgdltatds dij megdllapitdsdnak, szdmldzdsdnak, a szamla

kiegyenl { t es enek m6dj dt,
g) a szerzddds m6dositdsdnak, sziineteltetdsdnekfeltdteleit,
h) eg',db, a szerz6d6 ferek dltar renyegesnek tartott elemeket.

- 
(2)A hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgaltatds elldtdsara vonatkoz1, az ingatlanhaszndly ds a

kdzszolgdltat6 kdzdtti iogviszony az (1) bekezddsben fogtalt szerz;dd*s iegkatesdvel, vagt a
szolgdltatds igenybev,lteldvel, iil. a kdzszolgdltqt| reidelkezdse dlldsdval j"dn ldtre, amell aztjelenti, hogy a kr)zszolgdltat6 az ingatlaihaszndl| szdmdra a szolgdttitast felajdnlja ugy,hogt rendelkezesre dll o kc)zszolgdltatds teliesitesdre azdltal, hogy o megjek;lt ilrltdsi napokon
megk[sdrli a hulladdk dtvdteldt ds elszdllitdsdt.

A kdzszolgdltatds sziineteltetise
/3.$'
(l) szilneteltethetci 

7 slols,attatas igdnybe.vdtele a bejelentestcil szamitott tegfeljebb I eviddtartamra, ha a tdrol1eddnyt egyedi)l haszndl,, iiasueti kdzszolgdltattasi szerzfuddssel
rendelkezcj ingatlanhaszndt| hdrom naptdri hfinapndl hosszabb iaZig az ingatlant nemhaszndlia ds az ilresedds varhat| idriiartamdt - legkescibb a sztine-teltetds megkezdeset
megel1zti 8 munkanappal bezdrdlag - a K()zszotgdltati rdszdre irasban leadott nyilatkozattal
(faxon, levdlben vagt e-mait formajdban) bejeteii a Kdzszolgdltat6nak.

A beielentds megtelteldre csak a Kdzszolgdltat6val szerz6i,lses viszonyban att6 vag,t annak
m e ghat al m az o t tj a j o go s ul t.



(2) Az ingatlan tovdbbi lakatlansdga esetdn a sziineteltetdsre vonatkoz6 igdnybejelentds - 8
nappal a szilneteltetds lejdrta el6tt irdsban adott nyilatkozattal (faxon, lev,llben vagt e-mail

form dj ab an) m egi s m dt el h et 6.

(3) A bejelentdsben foglaltak valisagtartalmat a Kdzszolgaltatd ellenririzni jogosult. A
szilneteltetds jogszeriitlen igdnybevdtele esetdn a Kdzszolgdltat6 jogosult a szi.ineteltetdst
visszavonni.

(a) Ha az ingatlan a szilneteltetdsi id6tartam lejdrta ekitt iljb6l lakottd vdlik, annak tdnydt a
Kdzszolgdltat6val szerzdddtt JEI vagy meghatalmazottja kdteles legaldbb 3 nappal kordbban a

Kdz s z ol gdl t at 6nak b ej el ent eni.

A telepiilisi halladik gltiijtdsire, szdllftdsdra 6s kezeldsdre vonatkozd szabdlyok

14.S
(l) A hulladek g,tiljtese sordn az ingatlanhaszndlinak megfelelf gondossdggal kell eljdrni

annak ,!rdek,!ben, hogt a hulladdk mdsok 6letdt, testi epseget, egeszsdgdt ne vesz,llyeztesse, a

termdszetes ds dpitett kdrnyezetet ne szennyezze, a ndvdny- es allanildgot ne kdrosftsa, a

krizlekedes biztons dgdt ne zavarj a.

(2) A vegtes hulladdk g,,iijtdsdre alkalmazhatd gyiijtfieddnyek: I10-120 literes edeny.

(3) Az ingatlanhasznal| kciteles gondoskodni a gyiljtdedenyek tisztdn tartdsdr\l,

fertdtlenitdsdrdl, rendeltetdsszerfr haszndlatdr6l, valamint tdrol1 helyilk ds kdrnyezetilk tisztdn

t ar t ds dr6 l, a kis z 61 6 do t t hull adek d s s z e g,,{ij t es er 5 l.

(4) A szabdlyszeriien kihelyezett gtiijtriedenyek ilritdse sordn esetlegesen keletkezett

szennyezddds el t akaritds dr6l a kdzszol galtat 6 kriteles gondo s ko dni.
(5)A hulladdkot a gtiijtfleddnybe tr)rtdnd belet()mdrites nelktil kell elhelyezni. Ha a

gy{)jt1edenybe olyan hulladdkot raktak, amely az eddnyben risszetdmrirdddtt vagt befagyott,

illetve az eddnyben tdvd hulladekot ug,t dsszeprdseltek, hogt emiatt az eddnyt nem lehet

kiilriteni, az ingatlanhasznal6 kdteles az eddnyt ilrithetdve, illetve haszndlhativd tenni.

(6) Tilos a gy{ijtdedenybe folydkony, mergez6, tiiz- ds robbandsveszdlyes anyagot, dllati
tetemet, veszdlyes vaglt eglteb olyan anyagot elhelyezni, amely veszdlyeztetheti a kdrnyezetet,

a kdzszolgdltatf alkalmazottja vagt mds szemdlyek dletdt, testi epseget ,!s egdszsdgdt.

(7) Ha az ingatlanon keletkez| hultadek mennyisdge nem rendszeresen, hanem alkalmilag

meghaladja a rendelkezdsre dll6 gyfijtdedenyek frrtartalmdt, akkor a kdzszolgdltati dltal

fo r g al m az o t t hu I I a d ekgy {ij t ri z s dko t ke I I i geny b e v enn i.

(8) A Mzszolgdltat| a huttaddkgt{ijtf edeny mdretdt meghaladd tr)bblet hulladekot, valamint

az eddny mell6 kihelyezett hulladdkot nem kriteles elszdllitani.
(9) Az ingatlanhaszndl6 a telepiildsi hulladdk gttijtes,lre szolgdlo gyiiit1edenyt - tisz1telek

kivdteldvel- az ingatlan terilletdn belill kriteles tdrolni.
(10)Az ingatlanhasznal6 kdteles a gt{ijtdedenyeket 6s a tribblethulladdk elszdll{tdsdra

igenybe vett hulladdkg,,iijt| zsdkot o huttaddk elszdllitdsa celjdb6l a kdzteriiletre, a szdllitdst

vdgz6 gdpjdrmfrvel megkdzellthetd ds az ilritdsdre alkalmas helyre kitenni.

(11) A hultaddk kisz6r6ddsa, a kr)zterillet szennyez,lsdnek elkerilldse

fedelhnek zdrva, a hulladdkgtfrjtf zsdknak bekdne kell lennie.
'lrdekeben 

az ed,lny

(12) A kdzszolgdltat' rdszdre a g,t{ijt'edenyt a szdll{tdst megel1zd napon

szdllitds napjan reggel 6 6ra krizr)tt ketl a kdzterilletre kihelyezni. A kiiir{tett

szdllitds napjdn a kc)zterilletrfl be kell vinni.

Elkiiliinitetten giijtdtt hulladikok kezeldse, elszdllltdsa

/5.$
(1)A kdzszolgdltatd az ingatlanhaszndlhk rdszdre a helyben szokdsos m6don nyomtatott

sajt6 ritjdn, oi Ug6dtszolgilatdn 6s internetes honlapidn mindenki szamdra hozzafdrhetri

*Zdon'tdjdkoztaiit nyiljt a hutladdk ellcilkinitett gy{ijtesdnek, valamint az elkilkinitetten

gyiijt1tt huttoddk etszdllitasanak rendjdrril, idcipontjdr6l, m6didr6l, felteteleirtil.

18 6ra ds a
ed,lnyeket a



(2) Csalddi hdzas lakdterilleten a termdszetes szemdly ingatlanhaszndlo az ingatlandn vagy
az ingatlana el6tt keletkezett zdldhulladdkot a krizszolgdltat| dltat trirtdnd elszdllitas
erdekdben - az ingatlanhaszndl6 dltal beszerzett - legfeljebb 110 literes, lehet1sdg szerint
dttetszri hulladdkg,,iijtf zsdkban, vagy legfeljebb 0,1 mr zdldhuttaddkot k1tegelve jogosult o
kdzszolgdltat6nak dtadni killcin dfj fizetese ndlkill. A kdzszolgdltatd etciirhatja a zdldhultaddk
gyiijtdse sordn matricds vagy egyeb azonosit6 rendszer alkalmozdsdt.

(3) A (2) bekezdesben meghatdrozott mennyisdget meghalad6 zdtdhultaddk gy[ijtesere
tetszdleges, lehetfseg szerint atldtsz1 ds maximum I20 literes zsdkot kell igenybe venni.

ft)Az (2)-(3) bekezdesben foglaltak szerint gltiijtott zr)ldhutladdkot a kdzszotgdttato
dvente 2 alkalommal el6re egyeztetett iddpontban szdllitja et.

(5)A zrildhulladdkot tartqlmaz6 zsdkot vaglt kdteget a szdllitast megelfizS nopon t I 6ra
ds a szdllltds napian reggel 6 ora kdzdtt kell a kdzterf)letre, a szdllitdst vegzci
gepjdrmiivel megkdzelithetri 6s felvetelre alkalmas heryre kitenni.

A lomtalanitdsra vonatkozd rendelkezdsek
16.$.

(l)A lomtalanitds megszervezdsdr1l ds a lomtalanitds sordn a kdzszolgdltat6nak
dtadott lomhulladdk dtvdteldrdl, c)sszegyiijtdsdr6l, elszdllitdsdr6l az igenybevevf
ingatlanhaszndl6 altol q kr)zszolgdltat6val egteztetett idfipontban, hdihoz men6
jelleggel, dvente egy alkalommal a kr)zszolgdltot6 gondoskodik.

(2)Az egy alkalommal elszdllltott lomhulladdk mennyisdge legfetjebb 0,5 m3 lehet.
(3)Az ingatlanhaszndl6 a kdzszolgdltatds keretdben rendszeresitett gytijtciedeny

mereteit meghalad1 nagydarabos lomhulladdkot a kdzszolgaltat1 dltql el1zetesen
megieldlt helyen es iddpontban adhatja dt.

(4)Az aldbbiakbanfelsorolt hulladdkfajtdkra a lomtalanitds nem terjed ki:
a)veszelyes hulladdk (olaj, festdk, akkumuldtor, stb.),
b)bontott jdrmii karosszdria, 0,75 m dtmdrrinel nagyobb gumikdpeny,
c) ep it ds i-bont ds i hul I adek,
d) hdz tartas i hul laddk,
e)zdldhulladdk (dgnyesedek, sz6kjvessz6, stb.),

flkdzi erdvel nem rakodhat| tulsulyos vagy tulmdretes hutladek.
A hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgdltattisi dij
17. 5

(l)A hulladekgazddlkoddsi kdzszolgdltatas elldtdsddrt Ht.-ban valamint a
hulladekgazddlkoddsi kdzszolgaltatdsi dij megdllapitdsd6rt felel1s miniszter
rendeletdben meghatdrozott feltdtelek szerint -- az ingatlanhiszndl6 kriteles a
kdzszolgaltat6 rdszdre dij at fizetni.

(2)A termdszetes szemejly ingatlanhaszndl| a
rdszdre szdmla ellendben, neglteddves bontasban
kdteles megfizetni.

kdzszolgaltatdsi dijat a kdzszolgdltat6
az elszdmolasi iddszok utols6 napjdval

(3)A nem term.eszetes szemdly ingatlanhaszndl6 a kdzszolgdltatd szamldzasi rendjenek
megfelelflen szdmla ellendben, legkorabban az elszdmolasi idriszak utols| napjaval
kdteles megfizetni.

(4)Nem tagadhatia meg a kr)zszolgdltatdsi dij megfizeteset az, aki a hulladekkal
kapcsolatos kritelezettsegeit nem teljesitt, feltdvi, hofi,, szdmdra a kdzszolgdltatdst a
kdzszolgaltati felajanlia, vog/ a kr)zszolgaltatas teyesitdsdre vonatkoz, rendelkezdsre
dlldsdt igazolja.

18.$'



A dijhdtraldkok behajtasdra a hulladdkrdl szolo tdrvdny 52.$-aban meghatdrozottak
szerint keriil sor.

HAT6S/|GI ELLENdRZES
le.$

(1)A kdzterilletek tisztdn tartasdt, valamint a hulladekgazddlkoddsra vonatkozd
jogszabdlyok 6s hatisdgi ekiirdsok megtartdsdt a jeg,zd rendszeresen ellen1rzi.

(2)A Jeg,,z6 a hulladdkgazddlkoddsi birsag mdrt,lkdr6l, valamint kiszabdsanak es

megdllapitdsdnak mddjdr6l sz6l6 271/2001. (X11.21.) Korm. rendelet 2. $ (2)
bekezddseben meghatdrozott cselelcrndnyek esetdben hulladekgazddlkoddsi blrsdg
kiszabdsdra jogosult.

(3)Azt a szemdlyt, aki a birtokaban, illetve tulajdondban ldvd hulladdktdl nem a
kijeldlt vaglt arra fenntartott helyen, a kdrnyezet veszdlyeztetdsdre alkalmas m6don vdlik
meg, a jegyzf a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladdk elszdllitdsdra ds

kezeldsdre kdtelezi, amennyiben jogszabalyban ekiirt kdtelezettsdgdnek cink,int nem tesz

eleget.

SZE ME LYES ADATOK KOZLES N, NYILV.'LNTART4SA
20.s

(l) A kdzszolgdltat6 qz ingatlanhaszndl6 szemdlyes adatait az informdciis
rinrendelkezdsi jogrLl ds az informdci1szabadsdgr6l sz6l6 2011. dvi CXII. tdrvdny

rendelkezdseit figyelembe vdve jogosult nyilvdntartani ds kezelni.

(2) A kdzszolgdltat6 a nyilvdntartott szemdlyes adatokat kizdr6lag a

kdzszolgdltatdsi feladatai elldtdsdval ds jogai 4rvdnyesit,!s,!vel kapcsolatban
haszndlhatja fel, jogosulatlanolcnak nem tovdbbithatja, nem adhatja dt, illetve a

szemdlyes adatok vedelmdhez fi26d6 jogok nem sdriilhetnek.

Vegyes rendelkezisek
21.5

(1)Ha a hulladdk tulajdonosdnakvagt kordbbi birtokosdnak szemdlye nem dllapithati
meg, a hulladdkbirtokosra vonatkoz6 kdtelezettsdg azt az ingatlanhaszndlit terheli,

akinek az ingatlandn a hulladdkot elhelyeztdk, vagt elhagytdk.
(2)Az Onkormdnyzat kdzterillet tisztan tartdsdra vonatkoz1 kdtelezettsdgdnek

teljes[tdse a hullodek jogellenes elhelyezesedrt, illetve elhagyasaertfelel1s szemdlyt nem

mentesiti a felel1sseg al6l. Amennyiben a hulladdk elhelyezciie, tulajdonosa

azonosithatL, a kr)ltsegvisel6 vele szemben a hulladdkkezel4ssel ds az eljdrdssal

kapcsolatos kdlts egeit drvdnyes itheti.
(3)Az elkilldnitetten gyiijtOtt, kihelyezett, hulladdkoknak rendszeresitett ed,lnyekben,

zsdkokban guberdlni, illetve azokb1l a hulladekot eltulajdonltani tilos.

3.$

Hat6lybal6pds

l. E rendelet 2015. m6rcius 1. napj6n l6p hat6lyba. Ezzel egyidejtileg a 1412004. (lX.
27.) 6r. sz. rendelet 9-16.$-ai hatflyon kiviil kertilnek.

2. A rendelet kihirdetdsdrol a jegyzl gondoskodik az dnkormfunyzat hirdetot6bl6j6ra

t0rtdno kifiiggeszt6ssel.

Sftorhely, 2015. februfir 24.

Lorincz Arp6d Zimmermann-nd dr. Kov6cs Anik6



polg6rmester

ZLradek:
A rendelet az rinkorm 6ny zat hirdet<it6b l6j 6n ki fti ggeszt6sre keriitt.
S6torhely, 2015. februilr 27.

Jegyzo

Zimmermann-n6 dr. Kov6cs Anik6
jegyz6


