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fqoly Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpvisel6+estiilete (tov6bbiakban: kdpviseld-testiilet) a
hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. trirv6ny (rov6bbiakban: Hgtv.) 23. g-6ban
kapott felhatalmaz6s alapjdn 6s a teleptil6si trutiade*ezeldsi ttirsZotiartutari dij
meg6llapit6s6nak r6szletes szakmai szabillyair6l sz6l6 242/2000. 1Xn. il.l Korm.
rendelet (a tovribbiakban: R) rendelkez6seire hgyelemm el az alhbbr rendeletet alkotia.

o..rr#*,;u
l.s

A rendelet c6lja, hogy a koztisztas6gi,. a fcirnyezetv6delmi 6s a k6zeg6szs6grigyikovetelmdnyeknek me.gfelel6en a teleptildsi szil6rd fiuttaJettal risszefiiggti k6telezri helyikozszo I gdltat6st szabil ly ozza.

AITaTANoHmLKEZESEK

A rendelet hatflya
2.$

(l) A kdtelezti helyi kdzszolgdltatris a kcizsdg egdsz klzigazgat6si tertilet6re kiterjed.

(2) A rendelethatitlya,kiterjed u k9l:9e teniletdn l6v<i valamennyi ingatlan tulajdonosiira,

fi|fr::il:j.kdzoss6gdre, 
haszn6l6jira, birtokosrtra, t"r.ro;e.. f" ti*luui"tban egyrirt:

(3) A rendelet hat6lya nem terjed ki a veszdlyes hulladdkra 6s a foly6kony hullad6kra.

(4) A kcitelezti kozszolg6ltat6st a tulajdonosnak nem kell azokon a bedpitetlen

l:fl'1fr:||fi,itfflot 
uenni, amelveken tileptildsi szil6ri huuad6k nem keletkezik, ds

(5) Gazdrilkod6 szervezet akkor kOteles a ko.Tszgle2ltatas igdnybevdteldre, ha a gazdas6gitevdkenysdgdvel osszefiiggdsben keletkezett teleitildsi huilad6k6nak telfiZr<' a Hgt.13. g-6ban foglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik.



III. feiezet
A KOzszoLGALTATAs nffil{AK RENDJE ES M6DJA.

AKOZSZOLGALTATo fS az INGATLANTULAJDONOS JOGAI ES
KOTELEZETTSEGEI

A kiizszolgiitatfi
3.S

(l) A kdtelezS helyi kdzszolgdltatds kdr6be tartoz6 tev6kenysdget kizhrolag a

krizszolg6ltat6 vdgezheti.

(2) A teleptildsi szilard hulladdk kezel6s6re ir6nyul6 kozszolg6ltat6st a kozsdg

kozigazgatiii teruletdn a ,,Ddl-Kom" D6l-Dunfntirli Kommundlis Szolg6ltat6 Korl6tolt

Felefussdgri T6rsas6g (,,Ddl-Kom" Kft.) lida el (a tov6bbiakban: kozszolg6ltat6). A
krizsdg hat6rain beliif a kdzszolg6ltat6 akdzszolgfltatist rendszeresen kdteles ell6tni.

A telepiil6si szilird hullad6k elszSllitdsa
4.$

(1) A telepiil6si szil6rd hulladdk a k6zszolg6ltat6 6ltal az ingatlan el6ui j6rd6r61 illetve

k<izteriiletr6l hetente egyszer keriil elsz6llitisra.

(2) A telepiil6si szilard hullad6k gyiijt6se ds elsz6llit6sra val6 6tad6sa a keletkezo

f,uttuaet-*ttyis6g 6s a gyijt6s gyakoriiaga alapj6n meghat6rozott 110 literes tirtartalmri,

szabv6nyos fr"ffuaZtgniii,i iaeiyzetUen tortenik. A szabv6nyos gytijt6tart6lyb6l minden

tulajdonts az adottTnguttunon iegal6bb egyet koteles beszerezni, azt ig6nybe venni'

illetve haszn6lni.

(3) Tobblethullad6k kizir6lag a kozszolg6ltat6t6l v6s6rolt, a kozszolg6ltat6 jelz6sdvel

ellitott zs6kokban helyezhetb el.

(4) A telepiil6si szilard hullad6k gyrijt6s6re szolg6l6 gytijt6tartalyt a tulajdonos az

inlatlanon beltl toLtes t6rolni. n giijt6tart6ly tart6san a kdzteri.ileten az dnkormfnyzat

6lial ki adott kdzteri.ilet-haszn6lati engedely alapl 6n lehet tartani.

(5) A tulajdonos koteles a gyiijt6tart6lyt a hulladdk elszhllitisa c6lj6b61 a kozszolg6ltat6

iiiuf ..gi.l6lt idoben, a kOztertileteniz elsz6llit6st v1gzoj6rmrivel megkdzelithet6 6s a

letrit6sre alkalmas h.ry.n (p1. a j6rda sz6l6n vagy akihelyezett gytijtoponton) elhelyezni'

A kihelyezett gyti.ilOta:rt6ly nem akad6lyozh^r:^. y g6pjSrmri- 6s gyalogosforgalmat' 6s

Lifr.fy"ier. 
"gi6Uie"t 

,.- i6rhut baleset uugy tatotoz6s el6id6z6s6nek vesz6ly6vel' A

t6rol6ed6nyt fegfefj$U a sz6llit6si napot lnegelozo 20 6t1t6l szabad kihelyezni a

k6zteriiletrl, kiv?ve a tart6san engedely ezett elhelyez6st.

(6) A tulajdonos saj6t kolts6g6n k-d_teles a gytijt6tart6lyt sziiks6g szerint, de legal6bb

Svente 4 aftalommal tisztitani 6s fert6tleniteni'

(7) Ha a gytijtbtartilyban olyln 
-hullad6kot 

helyeztek el, amely osszettimorodott vagy

befagyott, illetve i t"ial.Auil6v6 hullad6kot ugy osszepr6selt6k, hogy emiatt a tart6lyt

az el6irt technol6gi6val nem lehet iiriteni vagy a hulladek az ed'nyzetbe befagyott' a

tulajdonos koteles a tartelyt iirithet6v6 tenni'
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(8) Nem szabad a gytijttitart6lyba foly6kony, forr6, mdrgezo, robban6 vagy egy6b olyan
anyagot elhelyezni, amely veszllyezteti a sz|llitissal foglalk oz6k vagy m6sok 6let6t, testi
epsdgdt, egdszsdg6t vagy az 6rtalmatlanit6s sor6n a kdmyezetet.

(9) A hilztarrisi hulladdkkal kapcsolatos krizszolg6ltat6s ig6nybevdtel6nek, illetoleg
teljesitdsdnek ldnyeges felt6teleir<il, valamint a feltdtelekben bekdvetkezett vrlltoz6sokr6l
- a villtozits bek<ivetkezdse el6tt - a kdzszolgilltato az <inkormhnyzatot irfsban 6rtesiti,
mely alapj6n az <inkorm6nyzat a lakoss6got a krizlem6nynek az cinkorm6nyzat
hirdet6t6bl6j6n tdrtdnti kifiiggesztds6vel koteles 6rtesiteni. Ha a kozszol gilliatits
feltdteleiben elore nem liithat6 okb6l kdvetkezik be v6ltoz6s, a kdzszolgilltat6 6rtesit6si
krjtelezettsdg6nek m6s alkalmas m6don is eleget tehet.

(10) Kdzszolgiltato koteles a hulladdkgyujto edenyzet iiritds6t kimdletesen, a t6le
elv6rhat6 gondoss6ggal elvdgezni. A hulladdkgytijtri ed6nyzetben okozott k6rokat a
kozszolg6ltat6 akkor koteles megt6riteni, ha a meghib6sod6s neki felr6hat6 okb6l
kdvetkezett be, egy6b esetben a javft6s, p6tl6s, csere kdlts6ge a tulajdonost terheli. A
kozszolg6ltat6 a karbantart6si munk6k, valamint a javitisi *unk6k elvdgz6s6nek
i dotanam6ra hulladdkg yt4to edenyzetet b izto s it.

A kiizszolg6ltatrissal iisszeftigg6 szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 szab6lvok
s"$

(l) A kdzszolg6ltat6 a kdzszolgdltat6ssal risszeftigg<i szem6lyes adat kezel6s6re a
hulladdkgazd6lkodSsr6l s2616 2000. 6vi XLIII. torvdny ( tovibbiakban: Hgt.) 23. $ g)pontjl alapjfin 6s a jelen cinkorminyzati rendeletben foglalt meitetUen Ei
terj edelemben j ogosult.

(2) A kdzszolg6ltat6.a Hgt.,23. $ g) pontj6ban meghathrozott, a klzszolg6ltatiissal
osszefi.igg6 szem6lyes adatok (a kozszolgilltat6si igdnybe vevri neve, lakcime,
sziilet6si helye ds ideje, anyjaneve) kezeldsdie jogosult.

(3) A kozszolgilltat6ssal 6sszefiigg6 szem6lyes adat csak a cdl megval6sul6s6hoz
sztiksdges m6rt6kben ds ideig kezelhetrj.

(4) A kdzszolg6ltat6 megfelelS technikai 6s szervez6si intdzked6sekkel kdteles
gondoskodni az adatok biztonsdg6r6l. Az adatokat v6deni kdteles ktildn<jsen ajogosulatlan hozz6f1r,6s, megv6ltoztaths, nyilvinoss 6gra hozhs vagy torl6s, illetoleg
sdriilds vagy megsemmisillds ellen.

(5) A kozszolgiitat6 ,2, kdzszolgilltat6ssal <isszefiigg6 szemdlyes adatokat az
ingatlantulajdonos (illetve az . ingatlan-nyilv6ntiiasban szerepl<i jogosult)
azonosit6siira, a kozijzemi szerz6d6s teljesit6sdvel, jogszab6lyban ekiirt ellenorzdsek
vdgrehajtrls6val kapcsolatos feladatok eli6t6sra, szhilizilsra, iostdz 6sra,kdzizemi dij
h6traldkok behajt6s6ra haszn6lhada fel.

(6) A kozszolg6ltat6 nem jogosult az illtala kezelt kozszolgilltat6ssal 6sszefiiggo
szem6lyes adat nyilv6noss6gra hozatalilra.



A telepiil6si szilird hullad6k elszdllitdsinak megtagaddsa
6.$

(l) A k0zszolg6ltat6 megtagadhatja a hulladdk elsz6llit6s6t, ha:
a) a hullad6k nem a kozszol g6ltat6 celgepehez rendszeresitett, illetve e

rendeletben szab|lyozott rirtartalmri eddnyben, vagy zs6kban keriil 6tad6sra;

b) a gytijt6tartilly az alkalmazott gdpi tiritdsi m6dszerrel a tulajdonosnak felr6hat6
okb6l nem iirithet5;

c) a sz6llit6sra 6tadott hulladdk aziritds, illetve a szilllitis sor6n a sz|llithstvegzo
szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6ben, tov6bb6 a j6rmtiben vagy
berendezdsdben k6rt okozhat, illetve az firtalmatlanit6s sor6n a komyezetet
veszdlyezteti,

d) 6rzdkszervi 6szlel6ssel meg6llapithat6, hogy a gyijtotart|ly mergezo, robban6,
folydkony, vesz6lyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepi.ildsi szil6rd
hullad6kkal egytitt nem gyiijthet6, illetve nem 6rtalmatlanithat6 vagy nem
min6siil telepiil6si szil6rd hulladdknak.

(2) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott esetekben a kozszolgilltat6 a tulajdonost
halad6ktalanul drtesiti az elsz6llit6s megtagad6s6nak t6ny6r6l 6s ok6r6l. A tulajdonos a
megtagad6si okot maga kdteles megsziintetni vagy megsziintet6s6r6l gondoskodni.
Ha a tulajdonos e k<itelezettsdg6nek a hulladdk elsz6llit6s6nak rijabb id6pontj6ig nem
tesz eleget, a krizszolgilltat6 a tulajdonos kcilts6g6re ds felelossdg6re a hulladdk
elszdllit6sinak megtagad6s6ra okot ad6 kdriilm6nyt megsziinteti vagy m6ssal
megsziintetteti. Az ezzelkapcsolatban felmeriil6 tdbbletkdltsdgeket az dnkorminyzatnak
jogiban 6ll a tulajdonossal szemben drvdnyesiteni.

A lomtalanitis
7.$

(l) A hilztarthsban alkalmilag keletkezo, nagyobb m6rehi darabos hullad6kot, amely
szabvinyos gyijt6tarthlyban nem gyijthet6 6s rendszeres gyiltojhrattal nem sz|llithato
(pl. nagyobb hintartisi eszkdz, berendezdsi tirgy, britor), szervezett osszegytijtdsdrol,
elsz6llitds6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l a kdzszolgilltat6 6vente kdt alkalommal
t6ritdsmentesen gondoskodik.

(2) A lomtalanit6s id6pontj5r6l, valamint a teriileti feloszt5sr6l a kdzszolgilltato az

onkorm6nyzaton keresztiil 6rtesiti a lakoss6got. A lomtalanit6s al6 tartoz6 hulladdkot a

tulajdonos a kdzszolgilltat6 6ltal meghatilrozott id6pontban helyezheti ki elsz6llitfs
c6lj6b6l a hirdetm6nyben megjel6lt helyre.

(3) A lomtalanit6s keret6ben elszillit6sra kihelyezett hullad6kot irgy kell elhelyezni, hogy

az a jhrmi- vagy gyalogosforgalmat ne zavarja. a z<ildteri.ileteket 6s a ntjvdnyzetet ne

kirositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy k6rokozilsvesz6ly6nek el6id6z6s6vel.
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A teleptil6si szil{rd hullad6k elhelyez6se
8.S

A k0zszolg6ltat6 a k<izsdg teriiletdn begyrijtcitt 6s elsz6llit6s c6lj6b6l 6tvett telepi.ildsi
szil6rd hulladdkot a k<ik6nyi hulladdklerak6ban, vagy a kdzszolgilltat6 iizemeltetdi6ben
l6v6 m6s - enged6llyel rendelkezo - hulladdklerak6ban helyezheti el. A k6zszolg6ltat6
kdteles a jogszabhlyi el6ir6sokat betartva a telepiil6si szil6rd hullad6k 6rtalmatlanilasarOt
gondoskodni.

A szelektfv hullad6kgyiijt6s timogati{sa
e.$

A k6pviselti-testiilet a telepiildsi szil6rd hulladdk hasznosit6s6nak, rijra haszn6lat6nak ds
az 6rtalmatlanitand6 hullad6k mennyis6gdnek csdkkent6se 6rdekdben thmogatja a
szelektiv hullad6kgytijtds elterj eszt6s6nek megval6sit6s6t.

A tulajdonos telepiil6si szil{rd hullad6kkal kapcsolatos egy6b kiitelezetts6gei
10.$

(l) A tulajdonos ktitelessdge, hogy az ingatlan6n keletkezl vagy birtokriba kertilt
teleptil6si szil6rd hullad6k mennyis6gdt a leheto legalacsonyabb szin[n tartsa, valamint a
k<irnyezet szennyez6sdt megekiz6 k6rosit6s 6t kizfur6, m6sok testi 6ps6g 6t, k6z6rzet6t, a
kdzbiztons6got nem veszllyeztet6 m6don gyrijtse illetve tdrolja anttak elsz6llit6s6ig.

(2) A tulajdonos az ingatlanon telepril6si szil6rd hulladdkot nem halmozhat fel. 6s az
ingatlanon keletkezett hulladdkot kdztertiletre nem helyezheti ki.

(3) A tulajdonos a kdtelez6 k6zszolg6ltat6s k6r6b e tartoz6 telepiildsi szil6rd hulladdkot
elsziillit6srakizhrolag a kozszolg6ltat6nak adhatja 6t, 6,s kizir1[ag a kcizszolg6ltato iltal
nyuj tott szolg|ltatilst veheti i g6nyb e.

(4) Ahintartdsi hulladdkra vonatkoz6 kritelezo kdzszolgiltat6s kor6be a tulajdonos 6s a
ktizszolg6ltat6 ktizdtt jogviszonyt a k<izszolgiitatis igdnybevdteldnek t6nye, illetve a
tulajdonos mulaszt6sa esetdn a k6zszolg6ltat6nak a kOiszolgilltathst teljesitci r6utal6
magatartilsa hozza !6try. a teljesitds rautal6 magatart6s6nak min6stil a k<izszolg1ltato
r 6szer 6l a hdztartisi hul lad6k e I sz6ll it6s 6nak me gkis 6rldse i s.

(5) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, haszn6lati viszonyaiban villtozhs kdvetkezik be,fg] az rij tulajdonos, vagy haszn6l6 a kordbbi tulajdonoisal egyetemlegesen k6teles av|ltozis tdnydt 15 napon beltil ir6sban bejelenteti u ki)zszolg1ltat6n;k. A vrlltozris
bejelent6sdvel egyidejfleg 

2z rij tulajdonos 6s a kdzszolg5ltat6 k6zott akozszolg6ltat6si
szerzdd6s ldtrejon. Ennek a bejelentdsnek a megtdtel6ig ikcizszolg6ltat6si dijat akor6bbi
ingatlantulajdonos k6teles megfizetni.

A kdzteriileten keletkezd telepiil6si szildrd hutlad6kkal
kapcsolatos kiizszolg6ltat6s

11.$

(l) Aki kdztenileten kdztertilet-haszniilati enged6lyhez k6t6tt olyan 6rusit6, szolg6ltat6,
kereskedelmi vagy - egydb tevdkenysd get 

- v6gez, vagy kiian v6gezni, ameilyel
osszefiiggdsben kdtelez-Skdzszolg6ltatds al6tafto;6 teleptil|si szil6rd huliaddk'keletkezik,
koteles ezt a kdzszolgriltat6nak bejelenteni, 6s a k6zszolg6ltat6val a kiztertileten



vdgzend6 tevdkenys6g id6tartamhra, valamint a v6rhat6 hullad6k fajtfijdra, osszetdteldre
6s mennyisdgdre figyelemmel szerzlddst k6tni.

(2) A kOzteriilet rendeltetdsszeni nyilv6nos hasznillata sordn keletkez6 telepiildsi
szil6rd hullad6k gyiijtds6r6l 6s elsz6llit6s6r6l az <inkorminyzat gondoskodik. A
kozteriileten keletkezo telepiil6si szil6rd hulladdk gyiijt6s6re 6s elsz6llit6s6ra az
dnkorm6nyzat a kozszolg6ltat6val - figyelemmel a hullad6k v6rhat6 mennyisdgdre, a
gytijt6s m6dj6ra 6s az elszhllit6s gyakoris6g6ra - ki.ildn szerz6d6st k6t.

A kOzszolgfltatisi szerz6d6s
12.$

(1) Az onkorm6nyzat a kdzszolg6ltat6s ell6t6s6nak megszervez6,s6re, fenntartds6ra
vonatkoz6an a magasabb szintri jogszab|lyokban 6s jelen rendeletben foglaltak szerint
ktiteles elj6rni. A k6pvisel6-testiilet a magasabb szintri jogszab6lyokban meghatdrozottak
szerint a K<izszolgSltatoval a krizszolg6ltat6s ellilthshra szerzoddst k6t. A kdzszolg6ltatdsi
szerz6d6s nyilv6nos.

(2) A kozszolgdltat6si szerz6d6st a telepiil6si szil6rd hulladdk 6rtalmatlanithsit vegzo
hullad6kkezelovel legalibb 10 6vre sz6l6an kell megkotni. A kizhr6lag a hulladdk
begytijt6sdre, illetve sziilithshra vonatkoz6 szerz6dds legfeljebb 10 6vre sz6l6an kotheto
meg. Ez ut6bbi szerz6d6sben meg kell hat6rozni a hulladdk iirtalmatlanithsht vegzo
Kozszolg6ltat6t.

(3) A szerz6dds az aIilirils napj6n jOn 16tre, 6s - ha a rendelet elt6r6en nem rendelkezik -

az alilirilst kdvetci 6v els<i napj6t6l sz6mitottan a (2)bekezddsben megltatirozott 6v utols6
napj6n sztinik meg.

(4) A krizszolg6ltat6si szerz6dds rdszletes felt6teleit ds tartalmi k<ivetelmdnyeit a

magasabb szinhi jogszab6lyokkal dsszhangban jelen rendelet 6,llapitja meg. A
kozszolg6ltathsi szerz6d6sben rdgziteni kell a hulladdkkezeldsi kozszolgflltat6s kdrdben:

a) a kdzszolg6ltat6s megnevezds6t, tartalmht, a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek
teriileti hatirht,
b) annak a t6nynek a rogziteset, hogy a Kozszolg|ltat6 v6llalta a megjelolt
kdzszolg6ltat6s telj esit6sdt,
c) a kdzszolgdltat6si szerzodds id6tartam6t,
d) a telepi.ildsi szil6rd hullad6kok gyrijtds6nek m6dj6t, valamint az elki.ildnitetten
(szelektiven) gyijthet6 ds hasznosithat6 hulladdkok kdr6t 6s gyiijtds6nek, illetve
hasznosit6s6nak m6dj 6t,
e) a k0zszolg6ltat6s igazol6si 6s ellen6rzdsi kotelezettsdg6t, annak m6dj6t,

D a kdzszolg6ltat6s finansziroz6sinak elveit 6s m6dszereit, az onkorm6nyzat ez

irdnyu kdtelezetts6ge telj esit6s6nek felt6teleit ds biztosit6kait,
g) akiizszolg6ltat6s dijira vonatkoz6 rendelkezdseket, kiemelten a kdzszolg6ltat6s
dij6nak meg6llapit6s6ra vonatkoz6 m6dszer leir6sit, a dijnak a szerzodds

megkdt6sekor 6rvdnyesithet6 legmagasabb mdrtdkdt ds a dij megvdltoztat6sa
6rdekdben alkalmazand6 elj 6r6st,
h) a Kdzszolg6ltat6 Sltal igazolt dijh6tral6k kiegyenlit6sdre vonatkoz6 elj6rist,
i) a Kozszolg6ltat6nak a lakossig 6s az ingatlantulajdonosok ir6ny6ban fenn6ll6
thj lkoztatdsi k<itelezetts 6 g6t, 6s telj esitdsdnek m6dj 6t,
j) azokat a felt6teleket, amelyek mellett a Kdzszolgilltat6 a kozszolg6ltat6s
teljesit6sdre kozremtikdd6t vagy teljesitdsi segddet vehet ig6nybe, s ez ut6bbiak6rt
ttjrtdnS felel6ssd gv6llal5st,
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k) aszerzod6s m6dosit6sinak lehetsdges okait 6s elj6r6si rendj6t.

(5) A kdzszolgfltat6si szerzod6sben az onkorminyzat kciteless6gekdnt kell meghat6rozni
a) akozszolg6ltat6s hatdkony 6s folyamatos ell6t6s6hoz aKozszolgdltat6 szhmhra
sziiks6ges inform6ci6k szolg6ltat6s6t,
b) a kdzszolg6ltat6s kdrdbe tartozo 6s a telepiildsen foly6 egy6b hulladdkkezeldsi
tev6kenys6gek osszehangol6s6nak e16segitds6t,
c) a telepiil6sen mtik<idtetett ktilonbdz6 kdzszolgiltatiisok osszehangol6s6nak
el6segitdsdt,
d) a teleptil6si igdnyek kiel6gft6sdre alkalmas, a hullad6k gyijt6s6re, kezel6sdre,
firtalmatlanithsir a s zo I 961 6 helyek ds ldtesitmdnyek kij e I o I ds dt,
e) a Kdzszolg6ltat6 kiz6r6lagos kdzszolg6ltatdsi j og6nak biztosit6s6t.

(6) A kozszolg6ltatSsi szerz6ddsben a Kcizszolg6ltat6 kdteless6gek6nt kell meghat6rozni
a) a kdzszolg6ltat6s folyamatos ds teljes k<jni ell6t6s6t,
b) a kdzszolgilltatts meghathrozott rendszer, m6dszer ds gyakoris6g szerinti
teljesit6s6t,
c) ak6zszolg6ltat6s teljesitdsdhez sziiksdges mennyis6gri 6s min6s6gti j6rmri, gdp,
eszkoz, berendez6s biztosit6s6t, valamint a sziiksdgei ldtszrimri 6i ldpzett;gii
szakember alkalmazhsilt,
d) a kcizszolg6ltat6s folyamatos, biztonsfgos 6s b<ivithet6 teljesitdsdhez sztiks6ges
fej leszt6sek, beruh6zSsok 6s karbantartiisok elv6gzds6t,

9) ak6zszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k 6rtalmatlanitdsira a K6pviseki-testtilet
6ltal kijel6lt helyek ds ldtesitmdnyek ig6nybev6tel6t,
f) a Kozszol giitat6 6ltal alkalmazott kdzszolg6ltat6si dij m6rt6k6r5l 6s az
alkalmaz6s tapasztalatair6l a k6pvisel6testiiletnek trjrtdnri 6venk6nti egyszeri
thjlkoztatist,
g) a k<jzszolg6ltat6s teljesftdsdvel 6sszeftiggri adatszolg6ltat6s rendszeres
telj es itd sdt 6s me ghat6 r ozott nyi lv6ntartris i rendszer mtik6dtetd sEt,
h) a fogyaszt6k sz6m6ra kdnnyen hozzilfdrhet6 tigyfdlszolgillat ds t6j6koztat6si
rendszer mtikodtetdsdt,
i) a fogyaszt6i panaszok 6s 6szrevdtelek elint6zdsi rendj6nek meg6llapit6s6t,j) elktildnitett alapkdnt kezeli a hulladdklerak6 telep hulladdkdijba; meg6llapitott
monitoroz6si, ut6gondoz6si ds rekultiv6ci6s k6lts6geit.

(7 ) A k6zszolg6ltat6si szerz6dds megsztinik:
a) a benne me ghat6ro zott idiJtartam lej 6rt6v al,
b) a Kozszo I g6ltat6 j o gut6d n6lktili mL gszrinds dve l,
c) el6ll6ssal,h9 a teljesit6s mdg nem kezdoddtt meg,
d) felbont6ssal a teljesit6s megkezddsdt kovetcien.
e) felmondissal.

(8) A kdpviselti-teshilet ir6sban, indokol6ssal a k<izszolgiltat6si szerzoddst akkor
mondhatja fel, ha:
a) aKdzszolgdltat6 - ktizszolg|ltatils ell6t6sa sor6n - a tevdkenys6g6re vonatkoz6jogszabrilyokat vagy hat6s6gi el6ir6sokat sirlyosan megsdrtette, 6s a jogsdrtds

t6nydt bir6s6g vagy hat6s6g joger6sen meg6llaiitotta,
b) a Kdzszolgiitat6.a kdzszoig6ltatisi ,r.rZ,iaerUen meg6llapitott kotelezegsdg6t

neki felr6hat6an srilyosan megsdrtette.

(9) A K6.zszolg6ltat6 a k6zszolg6ltat6si szerzoddst ir6sban, indokol6ssal akkor
mondhada fel, ha az dnkormfunyzat a kozszolg6ltat6si rr.."6d6rb." -.lrrutarozott
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kdtelezetts 6gdt - a Ktizszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srllyosan megsdrti, 6s ezzel
a Kdzszolgdltat6nak k6rt okoz, vagy akadillyozza a kdzszolgiltat6s teljesitds6t. A
felmondfsi id6 6 h6nap.

(10) A kdzszolg6ltat6si szerz6dds felmond6sa esetdn a kdpviselo-testiiletnek
haladdktalanul int6zkednie kell a kdzszolg6ltat6s ellSt6s6nak biztosit6sfr6l.

(l 1) A Kozszolg6ltat6 a szerzoddst6l a teljesitds megkezd6se elott elAllhat, azt krivet6en
felbonthatja, ha a kdzszolg6ltat6si szerz6d1s megk<it6sdt kovetoen alkotott
jogszab6ly a kdzszolg6ltat6si szerz6dds tartalmi elemeit : ;gy villtoztada meg, hogy
az a kozszolg6ltat6nak a klzszolgd,ltaths szerz6ddsszeni teljesit6se kdrdbe tartoz6
ldnyeges ds jogos drdekeit jelentos mdrtdkben sdrti.

(12) Jelen rendelet rendelkezdsei kiikin szerz6ddsi kikdt6s hi6nySban is, illetve akkor is a
szerzridds rdszeve v61nak, ha an6l a felek nem rendelkeznek.

(13) A k6pvisel5-testtilet a kdzszolg6ltat6val kotdtt kdzszolg6ltatisi szerz6ddst k6pviselo-
te s tiil eti til 6 s en t6r gy alj a 6s hat6r ozatdv al hagyj a j 6v 6.

A kOzszolg 6itat6 beszd mol6si kiitelezetts 6ge
13.S

A kozszolg6ltat6 kdteles a tev6kenysdgdrol a kdpviselo-testi.iletnek dvente beszimolni,
amely besz6mol6 kapcsdn a kdpviseki-testtilet a kdzszolg6ltat6val 6s a k<izszolgrlltat6ssal
kapcsolatos tapasztalatokat 6rtdkeli.

A kiizszolgdltatf s kiitelez6 ig6nybev6tel6nek sziinetel6se
14.$

(1) Sziinetel a szolgilltatSs ig6nybevdtele a bejelentdst6l sz6mitott legfeljebb I ev
id6tartamra,ha a tirol6ed6nyt haszn6l6, ir6sbeli kdzszolg6ltatbsi szerz6ddssel rendelkezo
ingatlantulajdonos k6t napt6ri h6napn6l hosszabb ideig (vagy 60 napig) a kozsdg
kozigazgat6si tertiletdn kiviil tart6zkodik ds t6volldt6nek v6rhat6 id6tartam6t el6zetesen
(legal6bb 15 nappal kor6bban) bejelenti a kozszolg6ltat6nak. A sziinetel6sre vonatkoz6
ig6nybejelentds megism6telheto. A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalm6t a

kozszolg6ltat6 ellen<jrizni jogosult.

(2) A ktizsdg ter0letdn tal6lhat6 kOzteriileteken
igdnybev6tele nem sztineteltethet<i.

a kdtelez6 k6zszols6ltatSs

A hullad6kkezel6si kiizszolgiltatisi dij
ts.$

(1) A hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 torv6nyben kapott felhatalmaz6s alapj6n a telepiildsi
onkorm6nyzat a szolg6ltat6val val6 egyeztet6s 6s meg6llapod6s alapjin 6vente

illlapitja meg a kdzszolg6ltat6s dij6t. A hullad6kkezelds lija a 2008. dvben:
I7 2,- F tl iritds/szabv6nyed6ny + AFA

egy szabv6nyed6ny hasznillata esetdn fizetendo dij negyed6vente:
2236,- Ft + AFA

(2) Az ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6s dijht a k0zszolg6ltat6val kotdtt szerz6dds

alapj6n kozvetleniil a k0zszolg6ltat6nak, negyeddvente tdriti meg.
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(3) A jelen rendelet 1. szdmri fiiggel6kdben felsorolt 70 6ven feluli, egyediil6ll6 turonyi
lakosokat a heti egyszeri telepiildsi szildrd hulladdk elsz6llit6s66rt hildn dijfizet6si
kdtelezettsdg nem terheli, a r6juk es6 szil6rd hullad6kkezel6si kdzszolg6ltatdsi dijat az
onkormi{nyz at teriti meg a kdzszol g6ltat6nak.

(4) A teleptildsi hullad6kkezel6si kdzszolgiiltat6si dij meg6llapit6s6nak r6szletes
szab'lyait a24212000. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.

(5) Amennyiben az ingatlanfulajdonos nem kot ir6sbeli kozszolg6ltatilsi szerz6ddst 6s az
5,ltala haszniilt t6rol6eddny tipus6r6l a kozszolg6ltat6nak egyiltalfun nem tesz
bejelentdst, a kozszolgriltat6si dij meg6llapit6sin6l a kdzszolgilltat6 mindaddig
jogosult ingatlanonkdnt I db 110 liter tdrfogatu t6rol6ed6ny heti egyszeri tiritdsi
gyakoris6g6t vdlelmezni, mig az igenybev6telre kotelezett ir6sban a kozszolg6ltat6si
szerzrid6st meg nem koti.

Szab6lys6rt6sek
16.$

A jogellenes magatart6sokat magasabb szintri jogszabrllyok (pl.: Btinteto T6rv6nyk6nyv,
Polg6ri Tdrvdnykdnyv) szab|lyozzirk. A kdrnyezetv6delemmel 6s a kiiztisziasaggai
kapcsolatos szab6lys6rt6seket a szab6lys6rtdsekr6l szolo 1999. 6vi LXIX. tv. ds u*it
vdgrehaj t6si rendelete tartalmazza

IV. feiezet
zARonnffinznsnx

17.$.

(l) A rendelet a kihirdet6se napjrin l6p hat6lyba, rendelkez6seit 2008. janu6r t. napj6t6l
kell alkalmazni

(2) A rendelet hat6lyba l6p6sdvel egyidejrileg Trirony Kdzsdg Onkorm6nyzata
Kdpvisel6-testtiletenek a telepiildsi hullad6k kezel6s6r(il, elszhlliti-s6nak m6dj6r6l, 6s
a fizetend6 dijakr6l sz6l6 912007. (IX. 6.) dnkorm funyzati rendelete hathlyhtveszti.

Tfrony, 2007. december 6.

Szarkindi Lajos s.k.
polgfrmester

Zirad6k:
Elfogadva: a K6pvisel6-testiilet 2007.december l3-i iil6s6n
Kihirdettem: 2007. december 13. napjr{n

Dr. Bfcsai Mfrta
kiirjegyz6

Dr. Bfcsai Mirta s.k.
kiirjegyz6
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1. szimri fiiggel6k

A telepiil6si szildrd hullad6kkezel6si kiizszolgiltatfsi dij megfizet6se al6l
mentess6get 6lvez6 70 6ven feliili egyediil{ll6 tf ronyi lakosok

Bak6 JSnosn6
Gazsi J6zsefn6
Horv6th Ferenc
Kocsis Imre
Kov6cs Mikl6sn6
Szili L6szl6n6
Zold J6nosn6

Tirrony, Kossuth L. u. 57 .

Trirony, Kossuth L. u. 12.
Tfrony, Kossuth L. u.37 .

Tfrony, Rak6czi F. u. 10.
Tfrony, Kossuth L. u. 20.
Tfrony, Kossuth L. u. 47.
Tfrony, Kossuth L. u. 33.
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