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Tri rony Kiizs6g On kormdn yzata K6pviset6-tes tii let6n ek
1412008. (XI. 20.) rendelete

a rnlnptirnsl szllAnn Hur,laonKxnznt,Dsl
x0zszorcAlrarAsRoL

Tirrony Kozsdg Onkorminyzata Kdpvisel6-testtilete (tov6bbiakban: k6pvisel6-testtilet) a
hullad6kgazd6lkoddsr6l sz6l6 2000. dvi XLI[. tclrvdny (tovdbbiakban: Hgtv.) 23. g-6ban
kapott felhatalmazds alapjdn ds a telepiildsi hulladekkezeldsi kcizszolg6ltatdsi dij
megdllapft6sinak rdszletes szakmai szab6lyair6l sz6l6 242/2000. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a tov6bbiakban: R) rendelkezdseire figyelemmel az alilbbi rendeletet alkotja.

I. feiezet
A rendelet c6lja

1.$

A rendelet cdlja, hogy a kdztisztasrigi, a kdrnyezetvddelmi ds a kozegdszsegiigyi
kovetelmdnyeknek megfelel6en a telepiildsi szildrd hulladdkkal osszeftigg6 kdtelez6 helyi
kozszol 96ltatiist szabiily ozza.

A l r n lA x o $i#N@n n L K D zD s E K

A rendelet hatdlva
2.$

(l) A kotelez6 helyi kozszolgiltatis a kozsdg egdszkdzigazgatdsi teriilet6re kiterjed.

(2) A rendelet hatilya kiterjed a k0zsdg tertilet6n ldv<i valamennyi ingatlan tulajdonosdra,
tulajdonosi kozossdgdre, haszndl6jdra, birtokos6ra, kezel6j6re (a tov6bbiakban egyiitt:
tulajdonos).

(3) A rendelet hatdlya nem terjed ki a veszdlyes hulladdkra ds a folydkony hulladdkra.

(4) A kotelez6 kozszolgriltatdst a tulajdonosnak nem kell azokon a bedpitetlen
ingatlanokon igdnybe venni, amelyeken telepiildsi szil6rd hulladdk nem keletkezik, es
nem gyiilemlik fel.

(5) Gazd6lkod6 szervezet akkor koteles akozszolgirltatds igdnybevdteldre, ha a gazdasdgi
tevekenysdgdvel dsszeftigg6sben keletkezett telepi.ildsi hulladdkdnak kezeldsdr6l a Hgt.
13. $-dban foglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik.
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III. feiezct
A KOzszoLGA L TA rA s E[rX'Iffi NAK R EN D J E r0 s rrl on Ja,

AKOZSZoLGALTATo Es AZ INGATLANTULAJDoNos JoGAI DS
KOTELEZETTSDGEI

A kiizszolgriltat6
3.$

(l ) A kcitelez6 helyi kozszolgdltat6s kordbe tartoz6 tevdkenyseget kizir6lag a
kdzszolgiltat6 v6gezheti.

\Zl O telepiildsi szilird hulladdk kezeldsdre ininyul6 kozszolgdltatrist a kozsdg
kdzigazgatdsi tertiletdn a ,,Ddl-Kom" Ddl-Dun6nt0li Kommundlis SZolg6ltat6 Korlitolt
Felel6ss6gti T6rsas6g (,,Ddl-Kom" Kft.) l6da el (a tovribbiakban: kdzszolgdltar6). A
kdzsdg hatdrain beltil a kozszolgdltat6 akdzszolgdltat6st rendszeresen kclteles ettatni.

A telepiil6si szildrd hullad6k elszrillitdsa
4.$

(tl a telepiilesi szildrd hulladdk a kdzszolg6ltato iital az ingatlan et6tti j6rd6r6l illetve
k<iztertiletr6l hetente egyszer keriil elsz6llit6sra.

(2) A telepiildsi szildrd hulladek gytijtdse es elsz6llitrisra val6 ritad6sa a keletkezo
hulladekmennyiseg ds a gytijtds gyakoris6ga alapjfun meghat6rozott I l0 literes tirtartalmti,
szabvdnyos hulladdkgyiijt6 eddnyzetben tdrtdnik. A szabvdnyos gyiijtotart6lyb6l minden
tulajdonos az adott ingatlanon legal6bb egyet kdteles beszereini,- azt iginybe venni,
illetve hasznrilni.

(3) Tdbblethulladdk kizir6lag a kozszolg6ltat6t6l vdsiirolt, a kdzszolg hltat6 jelzesevel
ellitott zsdkokban helyezhet6 el.

(+l a telep0l6si szildrd hulladdk gyujtdsdre szolg6l6 gytijt6tartdlyt a tulajdonos az
ingatlanon beltil kdteles tdrolni. A gytljtotart6lyt tart6san akdzteriileten az onkbrmdnyzat
6ltal kiadott kdzteri.ilet-hasznrilati engedely alapj6n lehet tartani.

(t A tulajdonos kdteles a gytijt6tart6lyt a hulladdk elszdllitrisa cdljrlb6l a kozszolgaltato
6ltal megielolt id6ben, a kdztertileten az elszdllit6st vegz6jdrmiivJl megkdzelitheid es a
letiritdsre alkalmas helyen (pl. a jdrda szdldn vagy akihelyezett gyrijt6ponton) elhelyezni.
A. kihelyezett gytijt6tartiiy nem akad6lyozhada a gdpj6rmti- ds gyalogosforgalmar, es
elhelyezdse egydbkdnt sem j6rhat baleset vagy k6rokoz6s eloiddzdsdnek veszdlyevel. A
tdrol6eddnyt legfeljebb a szdllit6si napot megel6zri 20 6rat6l szabad kihelyezni a
kozteriilehe, kivdve a tart6san engeddlyezett elhelyezdst.

(6) A tulajdonos saj6t koltsdgdn kdteles a gytijtotart6lyt sziiksdg szerint, de legalabb
dvente 4 alkalommal tisztitani ds fert6tleniteni.

(7) I{a a gyiijt6tartdlyban olyan hulladdkot helyeztek el, amely dsszetomorodott vagy
befagyott, illetve a tartdlyban ldv6 hulladdkot figy osszeprdseltdk, hogy emiatt a tart6lyt
az eloirt technol6gi6val nem lehet tiriteni vagy a hulladdk az eddnyzetbe befagyott, a
tulajdonos kdteles a tartdlyt iirithet6vd tenni.
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(8) Nem szabad a gytijt6tartdlyba folydkony, forr6, mdrgez6, robban6 vagy egyeb olyan
anyagot elhelyezni, amely veszllyezteti a sziilithssal foglalkoz6k vagy mdsok eletdt, testi
dpsdgdt, eg6szsdg6t vagy az 6rtalmatlanit6s sor6n a kdmyezetet,

(9) A hriztartrisi hulladdkkal kapcsolatos kozszolgriltatds igdnybevdtel6nek, illetdleg
teljesitdsenek ldnyeges feltdteleir6l, valamint a feltdtelekben bekdvetkezett valtoz6sokrol
- avilltozits bekdvetkezdse el6tt - a kcizszolg6ltat6 az dnkormhnyzatot irdsban drtesfti,
melV alapj6n 

^z 
dnkorm6nyzat a lakoss6got a kozlem6nynek az onkormdnyzat

hirdet6tdbl6j6n tdrtdn6 kifiiggesztdsdvel kdteles drtesiteni. Ila a k6zszolgaltltris
feltdteleiben el6re nem l6that6 okb6l kovetkezik be v6ltoz6s, a k6zszolg6ltat6 drtesitdsi
kdtelezettsdgdnek m6s alkalmas m6don is eleget tehet.

(10) Ktizszolgiiltato kdteles a hulladekgytijt6 ed6nyzet tiritdsdt kimdletesen, a t6le
elvdrhat6 gondossiggal elvd,gezni. A hulladdkgyrijt6 eddnyzetben okozott kdrokat a
ktizszolgdltat6 akkor kdteles megt6riteni, ha a meghib6sodris neki felr6hat6 okb6l
kdvetkezett be, egydb esetben a javitris, p6tlis, csere kdlts ege a tulajdonost terheli. A
kdzszolgdltat6 a karbantart6si munk6k, valamint a javitrisi munk6k elvdgzdsdnek
id6tartam6ra hullad6kgyrij t6 eddnyzetet biztosit.

A kiizszolgriltatrissal iisszefii996 szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 szabrilvok
s.$

(l) A kozszolg6ltat6 a kozszolg6ltat6ssal 6sszeftigg6 szem6lyes ad,at kezeldsdre a
hulladekgazddlkoddsr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. torvdny ( tov6bbiakban: I{gt.) 23. $ g)
pontja alapj6n ds a jelen onkorm6nyzati rendeletben foglalt mdrtdkben es
terj edelemben j ogosult.

(2) A kozszolgdltat6 a l1gt. 23. $ g) pontj6ban meghathrozolt, a kdzszolgriltatiissal
osszefiigg6 szemelyes adatok (a kdzszolgdltat6st ig6nybe vev6 neve, lakcime,
sziiletdsi helye ds ideje, anyja neve) kezeldsdrejogosult.

(3) A kdzszolgdltalissal osszeftigg6 szemdlyes adat csak a cdl megval6sulilsithoz
sziiksdges mdrtdkben ds ideig kezelhet6.

(4) A kozszolgdltat6 megfelel6 technikai ds szervezdsi intdzkeddsekkel k6teles
gondoskodni az adatok biztons6gdrol. Az adatokat vddeni kcjteles krilcjnosen a
jogosulatlan hozzdfdr6s, megv6ltoztat6s, nyilv6nossdgra hoz6s vagy t6rl6s, illet6leg
s6rtilds vagy megsemmistilds ellen.

(5) . A kozszolg6ltat6 a kdzszolgdltatdssal osszefliggo szemdlyes adatokat az
ingatlantulajdonos (illetve az ingatlan-nyilv6ntiitdsban sierepld jogosult)
azonositiisiira, a kdzilzemi szeruldds teljesitdsdvel, jogszab6lyban el6irt ellendrzdsek
vdgrehajt6s6val kapcsolatos feladatok ell6tfsra, szilmlizilsra, post6z6sra, koziizemi dij
h6tral6kok behajtdsdra haszn6lhatja fel.

(6) A kdzszolgdltat6 nem jogosult az illtala kezelt kdzszolgdltatrissal osszefiigg6
szemdlyes adat nyilvrlnoss6gra ho zatalilra.
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A telep ii l6si szik[rd hu llad 6k elszrillitdsrinak megtagadr{sa
6.$

(l ) A kdzszolgdltat6 megtagadhatja a hulladdk elszdllitds6t, ha:
a) a hulladdk nem a kozszolgdltat6 celgdpehez rendszeresitett, illetve e

rendeletben szabillyozott iirtartalmfr eddnyben, vagy zs6kban kertil dtad6sra;

b) a gytijt6tartilly azalkalmazott g6pi tiritdsi m6dszerrel a tulajdonosnak felrohato
okb6l nem tirithet6;

c) a sz6llit6sra 6tadott hulladdk az [iritds, illetve a sz6llit6s sor6n a sz6llit6st vegzo
szem6lyek dlet6ben, testi dps6g6ben, egdszs6gdben, tov6bb6 a j6rmtiben vagy
berendezdsdben kdrt okozhat, illetve az itrtalmatlanitds soriin a kornyezetet
veszdlyezteti,

d) drzdkszervi dszleldssel megdllapithat6, hogy a gytijt6tartdly mdrgezo, robban6,
folydkony, veszdlyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiil6si sziklrd
hulladdkkal egyiitt nem gytijthet6, illetve nem drtalmatlanithat6 vagy nem
min6stil telepiildsi szil6rd hulladdknak.

(2) Az (l) bekezd6sben meghat6rozott esetekben a kcizszolg6ltat6 a tulajdonost
haladektalanul drtesiti az elszhllitis megtagadisdnak tdnydr6l ds ok6r6l. A tulajdonos a
megtagad6si okot maga kdteles megsziintetni vagy megsziintetdsdr6l gondoskodni.
Ila a tulajdonos e kdtelezettsdg6nek a hulladdk elsz6llitAsdnak 0jabb id6pontjiig nem
tesz eleget, a kdzszolg6ltat6 a tulajdonos kdltsdgdre ds felel<issdgdre a hulladdk
elsz6llit6s6nak megtagadAs6ra okot ad6 kortilmdnyt megsztinteti vagy m6ssal
megsziintetteti. Az ezzel kapcsolatban felmeriiio tobbletkOitsdgeket az <jnkormtnyzatnak
jog6ban 6ll a tulajdonossal szemben drvdnyesfteni.

A lomtalanitris
7.$

(l ) A h6ztartiisban alkalmilag keletkez6, nagyobb m6retti darabos hulladdkot, amely
szabv6nyos gytijt6tartdlyban nem gytijthet6 ds rendszeres gytijtdj6rattal nem szAllithat6
(pl. nagyobb hdztart6si eszkciz, berendezdsi tirgy, btitor), szervezett osszegyrijtdsdrol,
elsz6llitds6r6l 6s drtalmatlanitdser6l a kdzszolg6ltat6 dvente kdt alkalommal
tdritdsmentesen gondoskodik.

(2) A lomtalanitds idopontj6r6l, valamint a tertileti felosztAsr6l a kcizszolg6ltat6 az
rlnkorm6nyzaton kereszttil 6rtesiti a lakoss6got. A lomtalanit6s al6 tartozi hulladdkot a
tulajdonos a kdzszolgriltat6 6ltal meghatilrozott id6pontban helyezheti ki elszAllitds
cdljdb6l a hirdetmdnyben megjelolt helyre.

(3) A lomtalanit6s keretdben elszdllitisra kihelyezett hullad6kot tigy kell elhelyezni, hogy
az a jirmt- vagy gyalogosforgalmat ne zavarja, a zdldteriileteket 6s a novdnyzetet ne

k6rositsa, tov6bbd ne j6rjon baleset vagy kdrokoz6s veszdlydnek el6idezds6vel.
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A telepiil6si szil6rd hullad6k elhelyez6se
8.$

A kdzszolgdltat6 a kozsdg tertiletdn begytijtott ds elsz6llitris cdljdb6l 6wett telepiildsi
szil6rd hulladdkot a kokdnyi hullad6klerak6ban, vagy a kdzszolg6ltat6 i.izemeltetdsdben
lev6 m6s - engeddllyel rendelkez6 -- hulladdklerak6ban helyezheti el. A kdzszolgilltato
koteles a jogszab6lyi eltiir6sokat betartva a telepiildsi szil6rd hullad6k 6rtalmatlanitds6rol
gondoskodni.

A szelektiv hullad6kgyiijt6s tfmogatdsa
e.$

A kdpvisel6-testtilet a teleptildsi szildrd hulladdk hasznosit6sdnak, rijra haszn6latdnak ds

az irtalmatlanitand6 hullad6k mennyisdgdnek csokkentdse drdekdben timogatja a
szelektiv hulladdkgyiijtds elterjesztdsdnek megval6sitdsdt.

A tulajdonos telepiil6si szilfrd hullad6kkal kapcsolatos egy6b kiitelezetts6gei
10.$

(l) A tulajdonos kdtelessdge, hogy az ingatlan6n keletkezb vagy birtokdba keriilt
telepiildsi szildrd hullad6k mennyisdgdt a lehet6 legalacsonyabb szinten tartsa, valamint a

k<)rnyezet szennyezdsdt megeloz6 kdrosit6shl kiziro, mdsok testi 6ps6gdt, kdzdrzetet, a

kdzbiztons6got nem veszilyeztet6 m6don gytijtse illetve tdrolja annak elsz6llit6s6ig.

(2) A tulajdonos az ingatlanon telepiildsi szil6rd hulladdkot nem halmozhat fel, es az
ingatlanon keletkezett hulladdkot kozteri.iletre nem helyezheti ki.

(3) A tulajdonos a kotelez6 kdzszolgdltatris kordbe tarLoz6 teleptildsi szildrd hulladekot
elszdllitdsra kizilrolag a kozszolgdltat6nak adhatja 6t, es kiz6r6lag a kozszolg6ltat6 6ltal
nyirjtott szolgdltatrist veheti igdnybe.

(4) A hhztart6si hulladdkra vonatkoz6 kdtelez6 kozszolgdltatds kdr6be a tulajdonos es a
kozszolg6ltat6 kozdtt jogviszonyt a kdzszolg6ltat6s igdnybevdteldnek tdnye, illetve a
tulajdonos mulasztilsa esetdn a k6zszolgfltat6nak a kcizszolgdltatist teljesit6 riutal6
magatart6sa hozza ldtre" A teljesitds r6utal6 magatartdsrinak min6siil a kdzszolgdltat6
rdsz6r6l a hintartisi hullad6k elszdllitds6nak megkisdrldse is.

(5) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, haszniilati viszonyaiban vAltozds kovetkezik be,
tgy az rij tulajdonos, vagy haszn6l6 a kordbbi tulajdonossal egyetemlegesen koteles a

v6ltozis tdnydt 15 napon beliil fr6sban bejelenteni a kdzszolgriltat6nak. A vrlltozds
bejelentdsevel egyidejrjleg az rij tulajdonos ds a kdzszolg6ltat6 k6zdtt a kdzszolgdltatdsi
szerz6dds ldtrejdn. Ennek a bejelentesnek a megtdteldig a kdzszolgiltatdsi dijat a kordbbi
ingatlantulajdonos kdteles megfi zetni.

A kiizteriileten keletkezd telepiil6si szildrd hullad6kkal
kapcsolatos kiizszolgdltatds

11.$

(l) Aki kozteriileten kozteriilet-hasznAlati engeddlyhez kotdtt olyan 6rusit6, szolgiiltat6,
kereskedelmi vagy egydb tevdkenysdget vd,gez, vagy kiv6n vd,gezni, amellyel
dsszefiiggdsben kdtelez6kozszolgdltat6s al6taflozo teleptildsi szil6rd hulladdk keletkezik,
kdteles ezt a kdzszolg6ltat6nak bejelenteni, ds a kozszolgdltat6val a kozteriileten



vegzendo tevdkenysdg id6tartamii.ra, valamint a vdrhat6 hullad6k fajtirjira,dsszetdteldre
ds m ennyi sd gdre f i gyelemm el szerzldest k6 tni.

(2) A kdzter0let rendeltetdsszeni nyilv6nos haszniilata sorin keletkez6 teleptildsi
szil6rd hullad6k gytijtdsdr6l ds elsz6llit6s6r6l az onkorminyzat gondoskodik. A
kcizteriileten keletkez6 telepiildsi szil6rd hulladdk gyrijtdsdre ds ilsz6llitis6ra az
<inkormrinyzat aklzszolgilltatoval - figyelemmel a hulladdk vrlrhat6 mennyisdgdre, a
gytijtds m6djrira es az elszilllitris gyakorisrlgdra - k0lon szerz6ddst k6t.

A kiizszolgriltatrisi szerzdd6s
12.$

(l) Az cinkormdnyzat a kcizszolgdltatds ell6t6sdnak megszervez6s6re, fenntartds6ra
vonatkoz6an a magasabb szintti jogszabdlyokban ds jelen rendeletben foglaltak szerint
kdteles elj6rni. A kdpvisel6-testiilet a magasabb szintii jogszabdlyokban mJghat6rozottak
szerin_t a. Kdz.szolg6ltat6val akozszolgitltat6s ell6tdshraizerz1ddsi kot. A kdlszolg6ltat6si
szerz6dds nyilvdnos.

(2).A. kdzszolgdltatdsi szerz6ddst a telepiildsi szilArd hulladdk 6rtalmatlanitflsht vegz6
hulladdkkezel6vel legaldbb l0 6vre sz6l6an kell megk<jtni. A kizir6lag a hulladek
begyiijtdsdre, illetve szitllitdshravonatkoz6 szerz6dds tegfeqeUU l0 6vre sz5l6un kothet6
meg. Ez ut6bbi szerz6ddsben meg kell hatiirozni a hull;ddk 6rtalmatlanit6s6t vegzci
KOzszolgriltat6t.

(3) A szerz6dds az alitirds napj6n jdn ldtre, is - ha a rendelet elt6r6en nem rendelkezik -
az alilirist kdvet6 dv els6 napj6t6l sziimitottan a (2) bekezd6sben meghatfuozott dv utols6
napjdn sziinik meg.

(4) A .ktizszolgdltatdsi szerz6dds rdszletes feltdteleit ds tartalmi kovetelmdnyeit a
magasabb szintti jogszab6lyokkal dsszhangban jelen rendelet 6llapida mig. A
ktizszolgriltatdsi szerzld6sben rdgziteni kell a liulladdlkezeldsi kozszolgriltatis kordben:

a) a kdzszolgdltat6s megnevezdsdt, tartalm6t, a kozszolgdltitds teljesftdsenek
teriileti hathrdt,
b) annak a tdnynek a rogzitdsdt, hogy a Kozszolg6ltat6 v6llalta a megjeldlt
kdzszol gilltatds telj es itdsdt,
c) a kozszolgdltat6si szerz6dds id6tartam6t,
d) a teleptildsi szil6rd hulladdkok gytijtdsdnek m6dj6t, valamint az elkiilonitetten
(szelektiven) gytijthet6 ds hasznosithat6 hulladdkok k6rdt ds gytijtdsdnek, illetve
hasznosit6s6nak m6djrit,
e) a k0zszolgriltatds igazoldsids ellen6rzdsi kOtelezettsdgdt, annak m6djrit,
0 a kdzszolgdltatds frnanszirozds6nak elveit es m6dsiereit, az dnkormdnyzat ez
ir6nyf kcitelezettsdge teljesftdsdnek feltdteleit ds biztositdkait,
g). a kozszolgdltat6s dijdra vonatkoz6 rendelkezdseket, kiemelten a kdzszolgdltatas
dij6nak megrillapit6s6ra vonatkoz6 m6dszer leirdsdt, a dijnak a szerzodds
megkotdsekor drvdnyesithetd legmagasabb mdrtdkdt ds a dij megvdltoztat6sa
drdekdben alkalmazand6 elj6r6st,
h) a Kdzszolgdltat6 6ltal igazolt dijh6traldk kiegyenlftdsdre vonatkoz6 elj6r6st,
i). a Kozszolgdltat6nak a lakossrig ds az ingatlantulajdonosok ir6ny6ban fennrill6
tbjekoztathsi kdtelezettsdgdr, ds telj esitdsdnek m 6dj 6t,j) azokat a feltdteleket, amelyek mellett a Kdzszolgdltat6 a kcizszolg6ltatds
teljesit6s€re kozremiikdd6t vagy teljes(tdsi segddet vehet ig6nybe, s ez ut6bbiakdrt
tdrtdn6 felel6ssdgvrlllalist,



k) a szerz6dds m6dosit6s6nak lehetsdges okait ds elj6r6si rendjet.

(5) A kozszolg6ltat6si szerz6ddsben az rjnkorminyzat kotelessdgekdnt kell meghatirozni
a) akozszolgdltatds hatdkony ds folyamatos ell6t6s6hoz a Kdzszolg6ltat6 szrlmdra
sziiksdges inform6ci6k szolgdltatdsdt,
b) a kdzszolg6ltat6s kordbe tartoz6 ds a telepiildsen foly6 egydb hulladdkkezeldsi
tevdkenysdgek osszehangol6s6nak el6segitdsdt,
c) a telepilldsen miikddtetett ktilonbdz6 kcizszolg6ltat6sok 6sszehangol6s6nak
el6segitdsdt,
d) a telepiildsi igdnyek kieldgitdsdre alkalmas, a hulladdk gytijtds6re, kezeldsdre,
6rtalmatlanitdsdra szol 9616 helyek ds ldtesitmdnyek kij eloldsdt,
e) a Kdzszol g6ltat6 kiz6r6lagos kdzszolgfltatdsi j ogdnak biztosit6s6t.

(6) A kozszolgdltatdsi szerzoddsben a Kozszolg6ltat6 kdtelessdgek6nt kell meghat6rozni
a) akozszolg6ltat6s folyamatos ds teljes kdni ell6tdsit,
b) a kdzszolgrlltat6s meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti
teljesitds6t,
c) a kozszolgdltatds teljesitesdhez sziiksdges mennyisdgti es min6segti j6rmti, gep,
eszkdz, berendezds biztositfs6t, valamint a sziiks6ges l6tszrimri ds kdpzettsdgri
szakember alkalmazrlsrit,
d) a kdzszolg6ltatds folyamatos, biztons6gos ds b6vithet6 teljesitdsdhez sztiksdges
fej I esztdsek, beruhiiz6so k ds karbantartilsok elv 6, gzdsdt,
e) a kozszolg6ltat6s kordbe tartoz6 hullad6k rirtalmatlanitdsdra a Kdpvisel6{estiilet
6ltal kijeldlt helyek ds ldtesitmdnyek igdnybev6teldt,
f) a Kdzszolgrlltat6 6ltal alkalmazott kozszolgiltat6si dij mdrtdkdr6l ds az
alkalmaz6s tapasztalatair6l a kdpvisel6testiiletnek tort6n6 dvenkdnti egyszeri
tdjdkoztat6st,
g) a kozszolg6ltat6s teljesitdsdvel 0sszeftigg6 adatszolgiltat6s rendszeres
teljesitds6t ds meghatdrozott nyilv6ntart6si rendszer miikodtetdsdt,
h) a fogyasztlk szhmLira kdnnyen hozziftrhetd iigyfdlszolgdlat ds tdj6koztat6si
rendszer mtikddtetdset,
i) a fogyaszt6i panaszok ds dszrevdtelek elintdzdsi rendjdnek megrillapitr{sdt,j) elkiildnitett alapkdnt kezeli a hullad6klerak6 telep hulladdkdijban megdllapitott
monitoroz6si, ut6gondozdsi ds rekultiv6ci6s kdltsdgeit.

(7 ) A kdzszo I gril tat6s i szerzd dds m egsz[inik :

a) a benne meghatirozott id6tartam lej6rt6val,
b) a K<izszolgriltat6 jogut6d ndlkiili megsztindsdvel,
c) eldllissal, ha a teljesitds mdg nem kezd6dott meg,
d) felbontissal a teljesitds megkezddsdt kdvet6en,
e) felmond6ssal.

(8) A kdpvisel6-testtilet ir6sban, indokolissal a kdzszolgdltatdsi szerz6ddst akkor
mondhatja fel, ha:
a) a Kdzszolgriltat6 - kozszolg6ltatds ell6t6sa soriin - a tev6kenysdgdre vonatkoz6

jogszabdlyokat vagy hat6s6gi eloir6sokat stilyosan megsdrteite, 6s a jogsdrtds
tdnydt bir6s6g vagy hat6sdg joger6sen meg6llapitotta,

b) a Kozszolg6ltat6 a kdzszolg6ltatdsi szerz6ddsben meg6llapitott kdtelezettsdgdt
neki felr6hat6an srilyosan megsdrtette.

(9) A Kdzszolgdltat6 a kozszolg6ltatisi szerz6d6st ir6sban, indokolassal akkor
mondhatja fel, ha az dnkormdnyzat a k6zszolg6ltat6si rr"tz6ddsben meghatarozott



kd_telezettsdgdt - a Kdzszolg6ltatd felsz6litdsa ellendre - stlyosan megsdrti, es ezzel
a Kdzszolg6ltat6nak k6rt okoz, vagy akad6lyozza akdzszolg6ltat6sleljesftdset. A
felmondasi id6 6 h6nap.

(10) A kdzszolg6ltatdsi szerz6dds felmond6sa esetdn a kdpvisel6-testuletnek
haladdktalanul intdzkednie kell akdzszolghltatis ell6t6sdnak biztbsit6sdr6l.

(l l) A Kozszolgdltat6 a szerz6ddst6l a teljesitds megkezddse el6tt el6llhat, azt kovetden
felbonthatja, ha a kozszolg6ltat6si szerz6dds megkotdsdt kdvet6en alkotott
jogszab6ly a kdzszolgdltat6si szerz6dds tartalmi elemeit ugy villtoztatja meg, hogy
az a ki5zszolg6ltat6nak a kdzszolg6ltatrls szeruldlsszerii teljesitdse kdrdbe tartoi6
ldnyeges ds jogos drdekeit jelent6s mdrtdkben sdrti.

(12) Jelen rendelet rendelkezdsei kiildn szerz6ddsi kik<jtds hi6ny6ban is, illetve akkor is a
szerz6dds rdszdvd v6lnak, ha arr6l a felek nem rendelkeznek.

(13) A kdpvisel6+esttilet akdzszolgdltat6val kotdtt kdzszolg6ltatdsi szerz6ddst kdpvisel6-
testiileti [ildsen t6rgyalja ds hatdrozatdval hagyja j6vd.

A ktizszolgriltat6 beszdmol6si kiitelezetts6ge
13.$

A kdzszolgriltat6 kdteles a tevdkenysdgdr6l a kdpvisel6-testiiletnek dvente besz6molni,
amely besz6mol6 kapcs6n a kdpvisel6-testiilet a kozszolg6ltat6val 6s a kdzszolgdltat6ssal
kapcsolatos tapasztalatokat drtdkeli.

A kdzszolgdltatris kiitelez6 igdnybev6teldnek sziinetel6se
14.$

(1) Sziinetel a szolg6ltat6s igdnybevetele a bejelentdst6l sz6mftott legfeljebb I dv
id6tartamra,ha a tdrol6eddnyt haszn6l6, irdsbeli kozszolg6ltathsi szerzbddssel rendelkez6
ingallantulajdonos ket napt6ri h6napndl hosszabb ideig (vagy 60 napig) a kozsdg
kdzigazgatdsi tertiletdn kivril tart6zkodik ds trlvolldtdnek v6rhat6 id6tartamiit elozetesen
(legaldbb 15 nappal kor6bban) bejelenti a kdzszolgriltat6nak. A sziineteldsre vonatkoz6
igdnybejelentds megismdtelhet6, A bejelentdsben foglaltak val6s6gtartalmdt a
kdzszolg6ltat6 ellen6rizni jogosult.

(2) A kdzsdg tertiletdn tal6lhat6 k<jztertileteken a kritelez6 kdzszolgrlltatis igenybevdtele
nem sziineteltetheto.

A hullad6kkezel6si kiizszolgdltatdsi dij
ls.$

(l) A hulladdkgazddlkoddsr6l sz6l6 t6rvdnyben kapott felhatalmazAs alapj6n a teleptildsi
dnkormdnyzat a szolgriltat6val val6 egyeztetds 6s megdllapodds alapjAn dvente
6llapitja meg a kozszolgrlltatds dijdt. A hulladdkkezelds dija a 2009. dvben:

I 83,- Ft/tiritds/szabv6nyed6ny + Afa
egy szabv6nyeddny haszn6lata esetdn fizetend6 dij negyeddvente:

2379,- Ft + Apa

(2) Az ingatlantulajdonos a kdzszolgriltatrls dij6t a kcizszolg6ltat6val kdtdtt szerzodds
alapjdn kdzvetlentil a kdzszolg6ltat6nak, negyeddvente tdriti meg.



(3) A jelen rendelet l. szdmfi ftiggeldk6ben felsorolt 70 dven feltili, egyediikill6 t0ronyi
lakosokat a heti egyszeri telepiildsi szildrd hulladdk elszdllitds66rt kiilon dijfizetesi
kotelezettsdg nem terheli, a r6juk es6 sziliird hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltathsi dfjat az
6nkorm6ny zat ter iti m e g a kozszol griltat6nak.

(4) A teleptildsi hulladdkkezeldsi kozszolgdltatrisi dij megAllapit6sinak rdszletes
szab6lyait a24212000. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.

(5) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem kdt ir6sbeli k6zszolgdltatiisi szerz6ddst 6s az
6ltala haszn6lt t6rol6eddny tipus6r6l a kdzszolgfltat6nak egy6ltal6n nem tesz
bejelentest, a kozszolg6ltat6si dij megdllapit6sdn6l a kozszolgiltat6 mindaddig
jogosult ingatlanonkdnt I db ll0 liter tdrfogatri tdrol6eddny heti egyszeri iiritesi
gyakoris6g6t vdlelmezni, mig az igenybevdtelre kdtelezett ir6sban a kdzszolgdltatdsi
szerz6ddst meg nem kdti.

Szab6lvs6rt6sek
r"c.s

A jogellenes magatartS,sokat magasabb szintii jogszab6lyok (pl.: Biintet6 Torvdnykonyv,
Polg6ri Torvdnykonyv) szabtiyozz6k. A kornyezetvddelemmel ds a koztisztasdggal
kapcsolatos szabdlys6rtdseket a szab6lysdrtdsekr6l sz6l6 1999. evi LXIX. tv. ds annak
v6 grehaj tds i rendelete tartalmazza.

IV. feiczet
zAno nENnEr,rnzESEK

17.$.

(l) A rendelet a kihirdetdse napj6n ldp hat6lyba, rendelkez6seit 2009. janu6r l. napj6t6l
kell alkalmazni

(2) A rendelet hat6lyba ldpdsdvel egyidejiileg Ttirony Kdzs6g Onkormdnyzata
Kdpvisel6-testtiletdnek a teleptildsi hulladdk kezeldsdr6l, elszrillitrlsrinak m6dj616l, ds

a fizetend6 dijakr6l sz6l6 13/2007. (XII. 13.) dnkormilnyzati rendelete hat6ly6t veszti.

Trirony, 2008. november

'..-' .. (....,(r/')
Szarkfndi 6io,
polgdrmester

/.-..,)t'-.-.,. .'

Df,-B66sai Mirta
,.

KorJegyzo

ZhradGkz
Elfogadva: a Kdpviseld-testiilet 2008. november 20-i iil6s6n
Kihirdettem: 2008. november 20. napj6n
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1. szimri liiggel6k

A telepiil6si szikird hullad6kkezel6si kiizszolgriltatrisi dtj megfizet6se al6l
mentess6g et 6lvezd 70 6ven feliili egyediitilld tf ronyi lakosok

Bak6 Jdnosnd
Gazsi J6zsefnd
IJorvdth Ferenc
Kocsis Imre
KovAcs Mikl6snd
SziliLriszl6nd
Zdld Jinosnd

Tfrony, Kossuth L. u. 57.
Trirony, Kossuth L. u. 12.
Ttrony, Kossuth L.u.37 

"

Trirony, R6k6czi F. u. 10.
Trirony, Kossuth L. u. 20.
Tfrony, Kossuth L. u.47.
Trirony, Kossuth L. u. 33.

10


