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Vok6ny Kdzs6g Onkorm6nyzataKdpviselo-testiilet6nek 912013.(Y.2.)dnkorm6nyzati rendelete

a helyi hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s rendj616l, a telepiil6stisztas6g egyes k6rd6seirol

Vokdny Kiizs6 g 6n ko rmSn yzata K6pvisel6-test ii let6nek

9 I 2013.(V.2.) ii nko rm 6 ny zati re nd elete

a helyi hullad6kkezel6si kiizszolgiltatds rendj 6161, a telepiil6stisztasdg egyes k6rd6sei16l

(egys6ges szerkezetben)

Vokany K<izs6g OnkormdnyzatinakK6pviselo-testtilete a hulladdkr6l szol6 2012. CLXXXV.

torveny (a tovribbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaziis alapj6n, a

Magyarorsziryhelyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (a tov6bbiakban:

Motv.) 13. $ (1) bekezd6s6ben meghat6rozottfeladatkcir6ben elj6rva a kdvetkezoket rendeli el:

ELS6 nnSZ
AltalSnos rendelkez6sek

I. Fejezet

1. A rendelet c6lja, hatdlYa

1.$

E rendelet c6lja azoknak a

kcizsdg k<iztisztas6g6t, a helYi

2.$

helyi szab6lyoknak a meg6llapit6sa, amelyek biztositj6k vok6ny

hullad6kkezeldsi kozszolg6ltat6s tartalmat, rendj 6t 6s m6dj 6t.

lllA rendelet hat6lya kiterjed Vok6ny kozs6g kozigazgat6si teri.ilet6n l6vo valamennyi

ingatlan haszn6loi6ra, tulaj dono s6ra.

3.$

A rendelet hat6lya nem terjed ki a kozteriiletek haszniiatira, tisztintartisita, melynek

szabtiy ait kiiltin rende let tattalmazza.

2. Fogalmi meghatfrozisok

4.$

(1) E rendelet alkalmazilsdban:

1. alapszolg6ltatas: I db gytijtoed6ny jelen rendeletben meghatirozott gyakoris6ggal tortdno

tirit6se, melyet valamennyi ingatlantulaj donos koteles ig6nybe venni.

2. telepi.ildsi hulladek:

a) hiztartasi hullad6k: a hLztartasokban k6pzodo vegyes, elkiildnitetten gytijtdtt valamint

nagydarabos hulladdk, ide6rtve a lak6sokban, lak6ingatlanokban, a pihen6s' iidiiles ce\tra
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haszn6lt helyisdgekben, valamint a lak6h6zak k<izcis hasmiilatri helyis6geiben 6s teri.iletein
kepzldo hulladdkot, 6s a

b) hilztartitsi hulladdkhoz hasonl6 hulladdk: az a yegyes, illetve elktilonitetten gyiijtott
hulladdk, amely a hdztartdsokon kfviil kdpzodik, 6s jelleg6ben, cisszet6tel6ben a hdnartisi
hulladdkhoz hasonl6;

3. nagydarabos hulladek: az ingatlantulajdonost6l a kozszolg|,ltat6 iiltal nem rendszeres
jelleggel 6tvett olyan hullad6k, amely a kdzszolg6ltat6s keret6ben rendszeresitett gyrijtoed6ny
m6reteit meghaladja (lom);

4. vegyes hulladdk: a hdztartdsi ds a hdnartasi hullad6khoz hasonl6 hullad6knak az a
ktilcinbcizo fajt6jt 6s osszet6telti hullad6kot tartalmaz6 rdsze, amelyet az elki.ilcinitetten gytijtott
hul I addkt6 I eltdro ktilcin gyiij toed6nyben gyrij tenek ;

5. veszdlyes hullad6k: a Ht. l. mell6klet6ben meghatirozottvesz6lyessegi jellemzdk legalibb
egyikdvel rendelkezo hullad6k;

6. 6pit6si-bont6si hulladdk: az lpitett kdrnyezet alakit6s6r6l 6s v6delm6rol sz6l6 tcirv6ny
szerinti dpit6si tev6kenys6gb6l sziirmaz6 hullad6k;
7. biohullad6k: biol6giailag leboml6, parkokb6l szarmazo vagy kerti hullad6k,

hdnartdsokban, etkeztet6kben 6s kiskereskedelmi tev6kenysdget folytat6 l6tesitm6nyekben
kepziSdo 6lelmiszer- 6s konyhai hulladdk, valamint az ezek,hez hasonl6, 6lelmiszer-feldolgoz6
tizemekben kdpzi5 dii hul laddk;

8' biol6giailag leboml6 hullad6k: minden szervesanyag-tartalmri hulladdk, amely aerob vagy
anaerob riton biol6giailag lebomlik vagy lebonthat6, idedrtve a biohullad6kot is;

9. hulladdkbirtokos: a hullad6ktermelo, tovribbri b6rmely jogalany, akinek vagy amelynek a
hullad6k a birtok6ban van;

10. hulladdkgazdrllkod6si kdzszolgiiltat6s: akozszolgitltatris krirdb e tartozo hullad6k 6tvdtel6t,
elsziillit6srit, keze16sdt, valamint a hullad6kgazd5lkod6si kcizszolgriltat6ssal 6rintett
hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6ny fenntart6siit, iizemeltet6s6t biztosit6, k6telezo jelleggel
ig6nybe veendo szolgriltat6s;

I l. gytijtoed6ny: szabv6nyositott m6rettel rendelkez6
hullad6kgytijt6 zs6k, valamint az elktilcinitett hulladdkgytijtds
berendezds;

12' gyiijtlhely: a hulladdkgytijt6 pont, a hulladdkgyiijto udvar, M at-,illetve visszav6teli hely,
valamint a munkahelyi gytijtohely 6s az izemi gytijtohely;

13. kozszolg6ltat6: az a hullad6kgazdrilkodrisi kcizszolg6ltatiisi enged6llyel rendelkez<i 6s aHt' szerint min6sftett gazdrilkod6 szewezet, amely a teleptil6si onkormriny zattal k<itott
hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatdsi szerzod6s alapj6n hullad6kgazdrilkod6si k<izszolg6ltat6st
Lit el;

14' ingatlantulajdonos: aki vagy amely az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezeloje, birtokosa,
illetve haszniil6ja, ideertve azt az esetet is, amikor az iigatlan tulajdonosa, vagyonkezeloje,
birtokosa, illetve haszn6l6ja egyben a hullad6k termeloje, birtokosa;

15' idolegesen haszn6lt ingatlan: az olyan ingatlan, ahol sem lak6helyet, sem tart6zkod6si
helyet nem ldtesitettek, sz6lLishely tizemeltet6si tev6kenys6get nem folytatnak 6s az
ingatlanban dletvitelszertien nem tart6zkodik senki ;

16' gazdalkod6 szervezet; ajogi szem6ly, a jogi szemelyis6ggel nem rendelkezo gazdas;gi
t6rsas6g, valamint az egydni viilalkozo, ide nem 6rtve azt a kcilts6gvet6si szervet, amelyet az
iilamhiutart6sr6l sz6l6 tcirv6ny szerint k<izfeladat ell6t6s6ra hoztak letre;
I2ln' ak'zszolgiiltat6s tirgya: az 4.$ (l) bekezd6s 2. pontj6ban meghatinozotttelepi.il6si

hulladdk, valamint akdzszolgirltatrisi szerzodds szerinti zcildhullad6k 6s vesz6lyes hulladdk;l8' hulladdkgyrijto udvar (hullad6kudvar): az elktilonitetten (szelektiven) begytijtheto

hulladdkgyiijtS edenyzet,
c6ljrib6l tizemeltetett eszk6z,
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telepiil6si szllitrd, valamint a ktildn jogszabrilyban meghatdrozottak szerint a vesz6lyes

hullad6kok 6tv6tel6re es az elszSllit5sig elkiilcinitett m6don tort6no t6rol6s6ra szolg6l6,

feltigyelettel ellftott, zart begy ijtohely ;

19. hulladdkgytijt5 sziget (gyujtosziget): ahiztart6sokban keletkez6, hasznosittisra alkalmas,

ktilonbdzo fajtiilu, elki.ilcinitetten gyrijtott hilztartdsi hulladdk begyujtds6re szolg6l5,
lak6civezetben, kcizteri.ileten kialakitott, feliigyelet ndlktili, folyamatosan rendelkezesre iil6
begytij tohely, szabv6nyo sitott ed6nyzettel ;

20. lak6egysdg, tidiiloegys6g: helyis6g, vagy egym6ssal belso kapcsolatban 6116 fo- 6s

mell6khelyisdgek mriszakilag is <isszetartoz6 egyi.ittese, amelynek a szabadb6l, vagy az 6ptilet

kozds kozlekedojdb6l nyil6 on6ll6 bejitrata van, meghattrozott rendeltetds celjira 6nmag6ban

alkalmas;

(2) Egy6b alapfogalmak tekintet6ben a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a

tov6bbiakban: Ht.) 2.$-a az tdny ado.

MASODIK RESZ
A hullad6kgazdrilkodilsi kiizszolg:iltatr[s

II. Fejezet

1. A hullad6kgazdrilkodSsi kiizszolgfltatSs tartalma

s.$

(1) Vok6ny Kozs6g Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: onkorminyzat) kotelezoen ell6tand6

k6zszolg6ltat6skent a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgitltat6s ell6t6sirt akdzszolg6ltat6val kdtott

hul 1 ad d k g az d6lko d6s i ko zszol giitatisi szer z6 d6 s rid 6n b i ao s itj a.

(2) A kozszolg6ltat6s ig6nybe vdtele a Vok6ny kcizs6g kozigazgatisi teriiletdn l6v6

lak6ingatlan tulajdonosai r6sz6re egesz 6vben, az idolegesen haszniilt ingatlanok eset6ben az

ingatl antulaj dono sok r eszet e a haszniiati szezon idej 6re k<rtelezo.

(3) Az ingatlantulajdonos biztositja a hullad6kgazdiikoditsi kozszolg6ltat6s ellititsithoz

s zi.iks6 ge s fe lt6te leket a kozszolgitltat6 16 sz6re.

(4) Az ingatlantulajdonos k<iteles a keletkezett telepiil6si hullad6k elhelyez6serol a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s kotelezo ig6nybevdtelevel gondoskodni, s a

kozszolgitltatfs ellSt6s6drt hullad6kgazdrllkod6si kozszolg6ltat6si dijat hzetni.

(5) A gazdSlkod6 szervezet ingatlantulajdonos a hiztartilsi hulladekhoz hasonl6 hullad6k

reszet kepezo elkiildnitetten gyrijtott hullad6k kezel6s6rol a Ht. 31. $ (1) bekezd6s6ben

meghatirozottak szerint gondoskodik. A gazdiikodo szervezet ingatlantulajdonos ahiztartdsi

hulladekhoz hasonl6 hulladdk reszet kepezo vegyes hullad6kot a kozszolg6ltat6nak koteles

6tadni.
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(6) Tilos hullad6kot elhagyni, felhalmozni,
szabflly aitSl eltdro m6don kezelni.

2. A hullad 6kgazdrllkodrisi kiizszol gSltatris

ellftrlsrinak rendje

6.S

t3l (1) Vokdny kdzsdg kdzigazgat6si teriilet6n az 5. $ (1) bekezd6seben meghatirozott
hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltatdst a D61-Dun6ntrili Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonproht
Korl6tolt Felelossdgri T6rsasiig (a tov6bbiakban: kozszolgiitato) vegzi az dnkorminyzattal
tcirt6no meg6llapod6s alapjiin 2023. miircius 31. napj6ig.

(2) A teleptil6si hullad6k rendszeres elsz6llit6s6r6l a kozszolgiiltato az ingatlan-
tulajdonosokt6l az onkorm6nyzattal megkotott szerzod6sben rogzitett gyakoris6ggal, napokon
6s gytijtoed6nyben k6teles gondoskodni.

A telepiildsi hullad6k elszrillft6si napj6nak esetleges viitozitsirol az <inkormdnyzat a helyben
szok6so s m6don kcitele s az ingatlantulaj dono sokat t6j 6koztatni.

(3) A telepiil6si szilitrd hullad6kot csak az 4.$.(1) bekezdds 11. pontj6ban meghatilrozott
gytijtoeddnyben lehet, kizir6lag a sziilitirs napjiin az ingatlan bejirata elotti kcizteriiletre
kihelyezni oly m6don, hogy az akozszolgriltat6 jrirmriv6re k<innyen felhelyezhet<l legyen.

3. A kiizszolgriltatds r6sztvev6inek jogai 6s kiitelezetts6gei

7.$

(1) A telepiil6si hulladekot az ingatlantulajdonos gyrijtoeddnyben kdteles gyrijteni.

(2) Az ingatlantulajdonos a gytijtoedenyt az ingatlanon beltil tartja, azt kizilr6lag tiritdsi
c6lb6 I a me ghatdr ozott sziilit6s i napokon he lyezheti kcizteri.iletre.

(3) Az ingatlantulajdonos a hullad6kgazd6lkoddsikdzszolgitltatiis6rt krjteles dijat fizetni.

(\ Az ingatlantulajdonos - ha egydbkdnt a kozszolgiitat6s igdnybevdteldre kcitelezett - nem
tagadhatja meg a kozszolgl,ltat6si dij megfizetdset an:a tekintettel, hogy a kozszolgiitat6st nem
veszi ig6nybe, felt6ve, ha a kcizszolgiitatl szirmfura a kcizszolgiiltat6st felaj6nlja, illetve a
kozszolgiltat6s telj e sit6 s6re vonatkoz6 rendelke zd sre 6llls6t igazolj a.

Iq) O1 k ingatlantulaj donosokt6l a telepiild si szilLr d hullad6kkal
dijat negyed6vente ut6lag, illetve e rendelet szerinti szerzod6sben
szitmla ellen6ben - jogosult Koordin6l6 szerv beszedni.

kapcsolatos krizszolg6ltat6si
meghatir ozott idopontban -

A lrzetesre ktjtelezett a Koordin6l6 szerv 6ltal megktilddtt szirmla alapjin meg6llapitott
hat6ridoben k<iteles azt kiegyenliteni. K6sedelmes fizetds esetdn a szolgiitat6 k6sedelmi
kamatot j ogosult felsz5mitani.

t5l(6) Az ingatlanhas znilo szemelydben ds az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban
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a gytijt6s, begyrijt6s, sz6llitris 6s lerak6s
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bekcivetkezett v6ltoz6st a k<izszolg6ltat6nak 15 napon beliil ir6sban be kell jelenteni. A v6ltoz6s
bejelent6s6nek elmulasztlsa eset6n a bejelent6s megtrirt6nt6t kriveto h6nap 1. napj6ig a

kdzszolgiitatdsi dij at a kor6bbi ing atlanhaszn6l6 kcitele s me gfizetni.

(7) A hullad6kkezeldsi kcizszolgriltat6s ig6nybev6tel66rt az ingatlantulajdonost terhelo
dijhritral6k, k6sedelmi kamat, tovribbii a behajt6s egy6b kcilts6gei ad6k m6djrira behajtand6
koilartozdsnak minosiilnek. K<izcis tulajdonban 6116 ingatlan esetdben M egy hiztartisban
dletvitelszertien dl6 tulajdonosok, a k6zos haszndlatban 6116 ingatlan eset6ben az
6letvitelszenien 6lo haszniil6k, illetve birtokosok feleloss6ge egyetemleges.

(8) A gytijtoeddny irtartalmii meghalad6 tcibblet teleptil6si szllird hulladdk elsziilittatirsiira a
kozszolgiitat6s ig6nybev6tel6re k<itelezett ingatlantulajdonos a szolgiitat6 altal rendszeresitett
mrianyag zs6k felhaszniiilsixal is jogosult.

(9) Az ingatlantulajdonos t6len - sztiks6g eset6n - azingatlan bej6rata elotti k<iaeri.ilet 6s az
rittest kcizdtt legal6bb 1 m6ter szdles Stjarlt kdteles l6tesiteni, azt a h6t6l megtisztitani,
sikoss6g-mentesiteni, annak 6rdek6ben, hogy a gyrijtoed6ny tirftdse, illetve a mtianyag zs6k
elsz6llft6sa akadiiytalanul, balesetmentesen tiirt6nhessen.

tol1r0)

8.$

(1) A kdzszolg6ltato a hullad6kgazd6lkod6si klzszolgiitatdsi szerzoddsben meghatiirozottak
szerint gondoskodik a kozszolg6ltat6s folyamatos ell6t6s6r6l.

lt)21 ahullad6kgazddlkod6si ki)zszolgiitat6s kcir6be a telepril6si hulladdk, zcildhullad6k 6s a
vesz6lyes hullad6k tartozik.

(3) A kozszolgiitat6 a gytijtoed6ny kitiritdsdt a tole elv6rhat6 gondossiiggal koteles vegezni.
Az okozott kert annak javititsixal vagy rij edenyzet biztosit6s6val koteles megt6riteni.
Amennyiben a meghibrisodris a kcizszolg6ltat6nak nem r6hat6 fel, a haszniilhatatlan
gyrij to eddn y j av itisa, p6tl 6sa az ingatlantulaj dono s kcite lezetts6 ge.

(4) A kozszolgitltat6 munkav6llal6i a gytijtoeddnyt kithit6s ut6n kotelesek az ittvetel hely6re
visszahelyezni 6s azijiritds sor6n kihullott telepi.il6si szilfurdhullad6kot osszetakaritani.

(5) A kozszolgiitat6 az alapszolgirltat6son feliili mennyis6gti hintartisi hullad6kot nem
kciteles elsz6llitani, ha az nem a krizszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett 6s biztositott mtianyag
zsitkban lett kihe lyezve.

(6) A kdzszolgilltat6 a kritelezo kdzszolgdltat6s kor6ben megtagadhatja a telepiil6si szil6rd
hulladdk elsz6llit6srit, ha

a) nem az e rendeletben meghatdrozott gytijtoed6nyben kertil kihelyezesre,
b) ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si szil6rd hullad6k kcirdbe nem tartoz6 anyag kertilt

elhelyezdsre,

c) a hulladdk nem a szabvdnyos, zart t6rol6eddnyben, illetve nem a kozszolgiitat6t6l v6s6rolt
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j elzett zs6kban kertil kihel y ezesr e,

d) a hullad6k olyan m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatilsakor a kisz6r6dris

vesz6lye fenn6ll,

e) ha a t6rol6eddny k<iri.il szabiiytalanul, annak mozgatist 6s i.iritdst akadiiyoz6 m6don

tdbblethullad6k keri.ilt kihelyez6sre,

f) amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nyek matricSj6nak

hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

t8l(7)

e.$

(1) Az cinkorm6nyzat a h6ztart6sokban keletkezo lom elsz6'llititsitr6l a kozszolgiitatoval

k<itOtt ki.il<in megillapod6s alapj6n 6vente egy alkalommal gondoskodik, melyrol az 6rintetteket

a helyben szok6sos m6don ti$ekoztatia.

(2) A gazd6lkod6 szervezetek az (l) bekezd6sdben meghatirozott lomtalanit6si akci6t nem

jogosultak igdnybe venni.

(3) Az onkorm6nyzat a h6ztart6sokban keletkezo zoldhullad6k elsz6llit6s6rol 6vente k6t

alkalommal gondoskodik, melyrol az drintetteket a helyben szok6sos m6don ti$ekoztatia.

(4) Az onkorm6nyzat ahitilart6sokban keletkezo vesz6lyes hullad6k elsz6llit6s6r6l 6vente

egy alkalommal gondoskodik, melyrol az erintetteket a helyben szokiisos m6don ti\ekodatla.

4. Hullad6kgyfijt6 ed6nyzettel kapcsolatos el6ir6sok

10.$

(1) A gyrijtds idej6re a kozteri.iletre tort6no kihelyezds, a gytijtdst kovetoen a gyrijtoed6ny

saj6t ingatlanra t<irt6no visszahelyezdse aztngatlantulajdonos kdtelezetts6ge.

(2) Azingatlantulajdonos koteles a gyrijtoeddny folyamatos tiszt6ntart6s6r6l, sziiksdg szerinti

fertotlenit6 s6r6 l, elhas znii6 dds e set6n p6tl 6s6r6 I gondo skodni.

(3) A gytijtoed6nyben tilos vesz6lyes hullad6kot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maro

lig, forr6 hamu, zsiradek, gyril6kony vagy robbalo anyag, stb.) amely veszelyeztetr a

kozszolg6ltat6 munkav6llal6inak egdszsdg6t, testi eps6get, vagy megrong6lhatja a

kozszolg6ltat6 sz6llit6 j6rmriv6t. E rendelkezes megs6rtoi az okozott k6rt is kotelesek

megt6riteni.

@) Az ingatlantulajdonos a hulladek gyrijt6s6re az alapszolg6ltat6s keret6ben az alibbi
tirtartalmri, kozszolgiitat6 iital rendszeresitett tipusu szabv6nyedenyzetet kotelesek igdnybe

venni:

a) 70-80 literes eddnyzet,
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b) 110-120 literes eddnyzet.

(5) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n 6letvitelszertien tart6zkod6 szem6lyek sz6ma utirn az

al6bbiak szerint k<iteles a hullad6kgyrijt6 ed6ny iirtartalmtfi megv6lasztani:

a) 1-3 foshintartits 70-80 literes ed6ny,

b) 4 vagy 4 fonel nagyobb l6tszSmri hdztartis 110-120 literes ed6ny.

tsllO; O0 literes t6rol6ed6ny haszniiat6ra jogosult a telepiil6si <jnkorminyzat Sltal kiadott
igazolils alapjan a lak6ingatlant egyedi.il 6s 6letvitelszertien haszn6l6 term6szetes szemdly.

tl0l(D A kozszolg6ltat6 jogosult azonosit6 matric6t rendszeresiteni a szerzodott

t6rol6ed6nyek azonosit6s6ra. A matric6t a kozszolgiitat6 biaositja a szolgiitatrist igdnybe

vevonek, amelyet az ingatlantulajdonos a hulladdkgytijt6 ed6nyre koteles j6l klthat6 m6don

felragasztani.

5. A kiizszolg{ltat:is dija, a dijfizet6s szabSlyai

11.$

(1) [ll]A hrrlluddkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dij m6rtek6t a Ht. 47. g-ads 91. g-a

szerint a Magyar Energia Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel a miniszter 6llapitja meg.

lt2)Q) Az id6legesen haszndlt ingatlan tulajdonosa a kozszolgilltat6 fel6 tett bejelent6se
alapjrin az ingatlan haszniiatiryal ar6nyos, de legal6bb az iilando lak6ingatlan tulajdonosiira
meghatirozott dves dij 50%-et el6ro kozszolg6ltatdsi dij megfizet6sdre kdteles.

(3) Mentestil az ingatlantulajdonos a kcizszolg6ltat6si dij megfizet6se al6l:
a) mindaddig, amig ingatlaniin semmilyen emberi tartozkodirs c6ljrira alkalmas fel6pitmdny

nincs elhelyezye,
b) ha a kozszolgiitat6 nem tesz eleget e rendeletben meghat6rozottak szerinti kozszolg6ltat6si

kotelezetts6g6nek.

tl3l(4) Sztineteltethet5 a szolgiitatds ig6nybevetele - a kcizszolg6ltat6s igdnybev6teldre
egdsz

6vben kdtelezett ingatlanhaszniio szilmttra- a bejelentestol sz6mitott legfeljebb I 6v
idotartamra, ha a t6rol6edenyt egyediil haszniio, ir6sbeli kdzszolg6ltat5si szerzod6ssel
rendelkez6 ingatlanhasntiiS ket napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem haszn6lja, es

az iiresedds v6rhat6 idotartam6t - legk6sobb a sziinetel6s megkezd6sdt megelozo 8
munkanappal bezfirolag - a kozszolgilltatS reszere ir6sban adott nyilatkozatlal, faxon, levdl
vagy e-mail form6j6ban - bejelenti a kcizszolgrlltat6nak.

Azingatlan tov6bbi lakatlans6ga esetdn a szi.ineteldsre vonatkoz6 ig6nybejelentes - 8 nappal
a sziinetel6s lej6rta elott - ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, levdl vagy e-mail form6j6ban -
- megism6telheto.
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t14l(5) A bejelent6s megt6teldre csak a kcizszolg6ltat6val szerz6ddses viszonyban 6116,

vagy a meghatalmazottja jogosult. A bejelentesben foglaltak val6diss6g6t a kcizszolgilltat6
jogosult ellen6rizni. A szi.ineteltet6s jogszenitlen igdnybev6tele esetdn akozszolgitltat6 jogosult
a sztineteltet6st visszavonni.

tlsl(6) Ha az ingatlan a sziineteltet6si idotartam lej6rta elott fjb6l lakottri v6lik, annak
tenyet a kozszolgiltatoval szerzodott f6l, vagy meghatalmazottja koteles legal6bb 3 nappal
kor6bban a kcizszolg6ltat6nak iriisban adott nyilatkozattal faxon, lev6l vagy e-mail form6j6ba
bejelenteni.

6. A helyi hullad6kkezel6si kiizszolgriltatfs aki nem tartoz6 hullad6kkal kapcsolatos
tev6kenys6g ell6t6s6nak rendj6re vonatkozri e16irrlsok

12.S

(1) A hulladdkgazd6lkod6s ktiltsdgeit az eredeti hullad6ktermelo, illetve a hulladek adott
vagy kor6bbi birtokosa frzeti meg. Ennek teljesitdsdre jogszab6ly (r6szben vagy eg6szben) a
hulladdkot eredm6nyezo termdk gyftrtSjat, forgalmaz6jat is kdtelezheti. Ezen hullad6kfajt6k
esetdben az rngatlantulajdonosnak a hulladdk6l sz6l6 tdrv6nyben megjekilt, a hulladdk
termeloj6re 6s birtokos6ra vonatkozo szabiiyok szerint kell elj6rnia.

(2) Akinek tev6kenys6ge sor6n hulladek k6pzodik, a hulladdk kezel6s6r6l a

hullad6kbirtokosra vonatkoz6 eloir6soknak megfelel6en gondoskodik.

tl6l(3) A hullad6ktermelo az ingatlanon kdpzoddtt hulladdk gyrijt6sdt az ingatlan teri.ilet6n

hulladdkgazd6lkod6si enged6ly n61kii1 legfelj ebb 1 evig vegezheti.

(4) Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kdtelezettseget a hullad6k termeloje,

birtokosa
a) a jogszab6lyokban meghatirozott felt6teleknek megfelelo 6rtalmatlanit6 vagy hasznosit6

elj6r6s, berendezds, l6tesitm6ny alkalmaziisdval sajit maga teljesiti, vagy

b) az erre feljogositott es engeddllyel rendelkezo hullad6kkezelonek tcirt6no 6tad6ssal, a

keze16s koltsdgeinek megfizet6s6vel teljesiti.

(5) Az (1) bekezd6sben megjeldlt hulladdkot az onkormitnyzat riltal kijel6lt, tov6bb6 egydb,

kcirnyezetvedelmi hat6s6gi enged6llyel rendelkezo 6rtalmatlanit6 helyre vagy hasznosit6 helyre
a hullad6k termeloje, birtokosa, ktildn enged6ly n6lkiil maga is elsz6llithatja.

trTl(6) Hulladekot csak hulladdkgazdrilkod6si engeddly birtok6ban lehet sziilitani,kiv6ve ha

a) a termeszetes szem6ly ingatlanhaszniiS az elkiilonitetten gytijtott hitilafiisi hullad6kot
hulladdkgyrijto pontra, hulladekgyrijto udvarba, 6tvdteli helyre vagy hulladdkkezelo
ldtesitm6nybe sz6llitja, valamint

b) a gyar16, a forgalmazo az tfiveteli kotelezetts6ggel 6rintett hullad6kot hullad6kkezelo
l6tesitm6nybe szdllitj a,

c) a gazdiikod6 szervezet nem izletszeriien, alkalmilag, az elki.ilonitetten gyrijtott hulladdk6t
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sajAt j6rmriv6vel, m6sik telephely6n levo tizemi gytijtohelyre vagy 6tv6teli helyre,
hullad6kgyrijto pontra, hullad6kgyrijt6 udvarba, valamint hullad6kkezel6hdz sziilitja.

(7) A feljogositott hullad6kkezelo igenybev6tele mellett tdrt6no szrillit6s eset6n a gazddlkod6
szervezet, saj6t sziilitirs esetdn pedig a hullad6k termeloje, birtokosa, illetoleg az

ingatlantulajdonos az irt.rtett, illetve 6tadott hullad6k mennyis6gdt 6s cisszet6tel6t - a kiilon
jogszab6lyokban meghatitrozott m6don 6s tartalommal - k<jteles fajt6nk6nt nyilv6ntartani 6s

errol a hat6s6goknak bejelent6st tenni.

(8) A (6) bekezddsben eloirt kotelezettseg - a ki.ilcin jogszab6lyokban meghatirozottak szerint
- mind a kijelcilt 6rtalmatlanit6 hely iizemeltetojdt, mind pedig az egyeb 6rtalmatlanit6 hely
tulaj dono siit (tizemeltetdj dt, haszn al6j 6r) i s terheli.

(9) Ha a hullad6k termeldje, birtokosa a hullad6kot sajrlt maga a kijel<ilt 6rtalmatlanit6 helyre
sziilitja, a hullad6k itadisilal egyidejtileg, szitmla ellendben 6rtalmatlanitdsi dijat koteles
frzetni a lerak6hely iizemeltetoje reszerc.

14.$

(1) tr8l

(2) Az ingatlantulajdonos 6,s a gazditlkod6 szervezet 24 orirn beliil k<iteles gondoskodni a

biol6giailag leboml6, eroteljes brizris szagot iraszto hullad6k keletkez6se, illetve a gytijtoedeny
telitod6se esetdn az elszflllittatrisr6l.

1s.$

(1) A kdzszolg6ltatis al6 nem tartoz6 hullad6k elsz6llit6sa eset6n a hullad6k termeloje,
birtokosa, illetoleg az iitala sziilitdsra ig6nybe vett gazdiikod6 szervezet kciteles a kcizteriilet
tisztdntartits 6ra v o natk o zo 1 o gszab 61y o k s ze ri nt e lj 6mi.

(2) E fejezetben szab6lyozott egy6b telepiil6si szil6rd hulladdk elsz6llit6sa eset6ben a szitllitirs
idopontjrira, gytijt6ed6ny kiiztertiletre t<irt6no elhelyezesdre 6s kihelyez6s6re, a gyrijtoed6nyben

elhelyezheto anyagokra e rendelet rendelkez6seit drtelemszertien kell alkalmazni.

HARMADIK RESZ
Zhr6 rend,elkez6sek

III. Fejezet

16.$

( I ) E rendelet a kihirdetes6t kdveto napon l6p hat6lyba.

(2) Hatillydt veszti Vok6ny K6zseg Onkorm6nyzata Kepviselo-testiilet6nek a

tobbsz<ir m6dositotta teleptilds szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi
krizszolg6ltat6sokr6l 6s annak ig6nybevdtel6rol sz6l6 812003.(IV.10.) cinkorminyzatt
rendelet.
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Mester Mih6lynd
polg6rmester
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Sp6nn6 Csalos Be6ta

jegyzo

Kihirdetve a helyben szok6sos m6don (hirdetot6bl6n): 2013. 6prilis 2.

Sp6nn6 Csalos Beitta
jegyz6

trl M6dosftotta a l2l2Ol6.(XII. l.) 6r. 1.$. Hat6lyos: 2016.XII .2-tol.
12) M6dositott a a 1212016.(XII. l.) <ir. 2.$. Hat6lyos: 2Ol6.XII.2-tol.
t3l M6dositottaal2l2Ol6.(KI.1.) 6r.7.$ a) pontja. Hat6lyos: 2Ol6.XII.2-tol.
t4l M6dositottaagl2Ol6.(XI.30.) or.7.$ b) pontja. Hat6lyos: 2Tl6.xll.2-titl.
tsl M6dositotta Vokriny Kiizs6g OnkormrlnyzataKepvisel6-testtiletdnek 1l2}l5.(I.28.) rendelet
1.$-a. Hat6lyos: 2015. janu6r 29-tol.
t6l Hat6lyon kivtil helyezte Vok6ny Kozs6g 6nkorm6nyzataKepviselo-testiilet6nek ll2ol5.
(I.2 8.) rendelet 3. $-a. Hat5lytalan : 20 I 5. j anu6r 29 -tol.
l7) M6dositotta a 1212016.(XII. 1.) or. 3.$. Hat6lyos: 2016.XII.2-tol.
t8l Hat6lyon kiviil helye^e 512016.(III.31.) or. l.$. Hat6lytalan20l6.IV.l-tol.
tel M6dositotta a l2l2OlC(KI.1.) or. 4.$. (l) Hatrilyos: 2016.XII .2-tiil.
tr0l Beiktatta a 1212016.(KI. 1.) 6r. 4.$ (2). Hatalyos: 2016.X1l2-tol.
lrrl M6dosftottaal2l20l6.(XII.1.) or.8.$. a) pontja. Hat6lyos: 2016.X11.2-t51.

tt2l M6dositotta a 1212016.(XII. 1.) <1r. S.$. b) pontja. Hat6lyos: 2016.XII.2-t(tl.
tl3l Beiktatta Vokdny Kozs6g 0nkorm6nyzataKepviselo-testtilet6nek ll20l5.(L28.) rendelet
2.$-a. Hat6lyos: 2015.janu6r 29-t51.

ll4l Beiktatta Vok6ny Kozs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testtilet6nek ll2}l5.(I.28.) rendelet
2. $-a. Hat6lyos: 2015.janu6r 29-tol.
tl5l Beiktatta Vok6ny Kcizs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testiilet6nek ll2O15.(I.28.) rendelet
2. $-a. Hat6lyos: 2015.janu6r 29-t61.

l16l M6dositottaal2l20l6.(X[.1.) or.6.$ (1) bek. Hat6lyos: 2}l6.Xll.2-titl.
trTl M6dositottaal2l2016.(X[.1.) or. 6.$ (2) bek. Hat6lyos: 2}l6.Xll.2-ti5l.
lr8l Hat6lyon kiviil helye zte a 12/2016.(XII.1.) 6r. 8.$ c) pontja. Hat6lytalan 2016.XII.2-
tol.
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