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V6ralja K6zs6g Onkorm6nyzati K6pvisel6-testiil ete 9/2O19. (VII.3.) dnkorm6nyzati rendelete
Hat6lyos:201 9-07-05 -t6l
V6,ralja Kdzs6g Onkormdnyzati Kepvisel<i-testiil ete 912019 (VII.3.) 6nkorm6nyzati rendelete
a hullad6kgazd6lkoddsi k6zszolg6ltatds ell6t6s6nak 6s ig6nybev6tel6nek szabdlyair6l

Vri,ralja Kdzs6g dnkormdnyzatdnak K6pvisel6-testiilete az Alapt6rv6ny 3 l cikk ( I )
bekezd6s6nek a.) pontja meghatarozott feladatk6r6ben eljrirva, a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. tdrv6ny 35. $ (1) bekezd6s a.) pontja, a 39. $ (2) 6s (5) bekezd6s6ben 6s a 88. $ (4)
bekezd6seben kapott felhatalmazds alapjrlLn, tov6bb6 a Magyarorsz6g helyi 6nkormrioyzatair6l
sz6l6 201 l 6vi CLXXXX. t6rv6ny 13. $ (l) bekezd6s 5. 6s 19. pontj6ban meghatilrozott
feladatk6rdben eljrirva, a k6pvisel6-testiilet 6s szewei szervezeti 6s mfik<id6si szabilyzatar6l
sz6l6 8/2015 (IV.30.) dnkorm6nyzati rendelet 1. mell6klet a) pontj6ban biztositott
v6lem6nyez6si jogkdrben eljir6 P6nziieyi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g v6lem6ny6nek
kik6r6s6vel a kdvetkez6ket rendeli e[:

I. Fejezet

1. A rendelet c6lja, hatilya

1. $ A rendelet c6lja azoknak a helyi szab6lyoknak a meg6llapitrisa, amelyek biztositjAk
Vriralja Kdzs6g k6zigazgat{si teriilet6n a helyi hullad6kgazd6lkodasi kdzszolg6ltat6s
tartalmet, rendj6t 6s m6dj6t.

2. g A rendeletet alkalmazni kell a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a
tovdbbiakban: Ht.) 2. $ (1) bekezdds 34. pontj6ban meghatiirozott ingatlanhaszntll6ra,
fiiggetleniil att6l, hogy a tulajdonos term6szetes vagy jogi szem6ly, illet<ileg jogi
szem6lyis6ggel nern rendelkez6 szervezet.

3. g A rendelet hatiilya nem terjed ki a k6zteriiletek hasznilatdra, tisztiintart6siiLra, melynek
szab6lyait kiil6n rendelet tartalmazza.

2. Fogalmi meghatirozisok

4. g (l) E rendelet alkalmazas6ban:

a.) Lak6egys6g: helyis6g, vagy egym6ssal bels6 kapcsolatban 6116 fil- 6s mell6khelyis6gek
mriszakilag is dsszetartoz6 egyiittese, amelynek a szabadb6l, vagy az 6piilet k6z6s
k6zlekedtij6b6l nyil6 iinill6 bejarata van, meghatdrozott rendeltetes c6ljara 6nmag6ban
alkalmas.

b.) T6rsashaz: a n6gy lak6egys6gn6l nagyobb, t6rsashrizk6nt nyilv6ntartott ingatlan.

c.) Tipus ed6nyzet: olyan szabvifuryositott t6rol6ed6nyek, melyek t6rfogatuk 6s anyaguk
szerint kiil6nbdz6 gyujt6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmasak.

(2) Egyeb alapfogalmak tekintet6ben Ht., valamint az egyes hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitmdnyek kialakitis6nak 6s tizemeltet6s6nek szabrllyair6l sz6l6 246/2014. (1X.29.)

Kormrinyrendelet rendelkez6sei ir6nyad6k.

II. Fcjczet



3. A hullad6kgazdflkoddsi kiizszolg6ltatds tartalma

5. $ (1) Vri,ralja Kdzs6g Onkorm6.nyzata (a tovirbbiakban: dnkorm6nyzat) k6telez6en ellitand6
kdzszolg6ltat6skent a hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6s6t a k6zszolg6ltat6val
kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si szerz6d6s ritjan biaositja.

(2) A kdzszolgiltat6s igdnybev6tele Vriralja K6zsbgkozigazgatflsi teriilet6n l6v6
lak6ingatlanok tulajdonosai, hasm6l6i rfisz9re eg€sz Evben, az id6legesen hasznilt ingatlanok
eset6ben az ingatlantulajdonosok r6sz6re a haszn6lati szezon idejere kiitelezS. A haszn6lati
szezon id6tartam a az adotl6v dprilis I -t6l szdmitott hat h6nap.

(3) Haszndlati szezonon kiv0l az id6legesen haszn6lt ingatlanon esetlegesen keletkezett
hullad6k kizir6lag a t6bblet hullad6k elsz6llit6sara a k6zszolgiiltat6 6ltal 6rt6kesitett m[ianyag
zsdkban helyezhet6 ki a k6zteri.iletre.

(4) A hullad6kot elhagyni, felhalmozni, a gyLijt6s, begytijt6s, sz6llitas 6s lerakas szab6lyait6l
elt6r6 m6don kezelni nem lehet.

(5) Lomtalanit6s soriin, kdzteriileten csak nem vesz6lyes nagydarabos hullad6k helyezhet6 el,
melyet a lomtalanit6s napjit megel6z<i napon, vagy a lomtalanites napjAn, annak megkezd6se
ekitt lehet kihelyemi.

(6) V6ralja Ktizs6gkdngazgatisi teriilet6n a telepiildsi hullad6k elszrlllit6sa heti
gyakoris6ggal, pdnteki napokon tdrtenik. A szelektiv hullad6kgyiijt6 pontok iirit6se havi
rendszeress6ggel, a h6nap els6 szerd6j6n t6rt6nik.

4. A hullad6kgazddlkod{si kdzszolg6ltat6s ell6tds6nak rendje

6. $ (l) V6ralja Kdzsflgkdzigazgatasi teriilet6n a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgdltat6st a D6l-
Kom Nonprofit Kft.7632 P6cs, Sikl6si utca 52. (a tov6bbiakban: k6zszolg6ltat6) v6gzi az
6nkorminyzattal kdtdtt szerz6d6s alapjrin. A kdzszolgrlltatdsi szerz6d6s tartalmi elemeit a
rendelet 1. mell6klete tart almuza.

(2) A telepnl6si hullad6k rendszeres elszallit6sar6l a k6zszolg6ltat6 e rendelet 5.g (6)
bekezd6s6ben meghatSrozott gyakoris6ggal kdteles gondoskodni. A telepiil6si hullad6k
elszdllitdsi napjrfuak esetleges v6ltozisrir6l aki5zszolg6ltat6 el6zetes 6rtesitese alapjin az
dnkorm6nyzat a helyben szok6sos m6don k6teles az ingatlantulajdonosokat trij6koztatni. A
k6zszolgrlltat6 a v6ltoz6sr6l a hullad6ksz6llit6s napj6t legal6bb 5 munkanappal megel6z6en
t|j5kozlatja az dnkormiinyzatot.

(3) A telepiil6si hullad6kot - a 7. g (7) bekezd6sben 6s a 8. g (3) bekezd6sben foglaltak
kiv6tel6vel - a szabv6nyos ed6nyben, a 14. g (6) bekezd6s szerinti felt6telek alapjrin lehet, az
ingatlan bej6rata el6tti, vagy kijel6lt kdzteriiletre kihelyezni oly m6don, hogy aza
k6zszolg6ltat6 jdrmiiv6re k6nnyen felhelyezhet6 legyen.

5. Az ingatlantulajdonos jogai 6s k6telezetts6gei

7. $ (l) A telepiil6si hullad6kot - ahiuhoz menb szallit6s keret6ben elkiil6nitetten gyiijt$tt
mrianyag, papir 6s z6ldhullad6k kiv6tel6vel - az ingatlantulajdonos gyrijt6ed6nyben, vagy a
kdzszolg6ltat6 6ltal biztositott gyiijt6zsfftban kdteles gyiijteni.



(2) Az ingatlantulajdonos a gyrijt6ed6nyt az ingatlanon beliil tartja, azt k6zteriiletre csak a
gyiijt6st megel<iz6 napon 18.00 6ra utan 6s a begyiijtds napj6n 6.00 6r6ig kell kihelyezni 6s azt
a gyiijt6s napj6n a k6aeriiletr6l be kell vinni.

(3) Az ingatlantulajdonos - ha egy6bk6nt a k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re k6telezett - nern
tagadhatja meg a k6zszolgrlltat6si dij megfizet6s6t arra tekintettel, hogy a k6zszolg6ltat6st
nem veszi ig6nybe, felt6ve, ha a kdzszolgiltat6 az ingatlantulajdonos szdm6ra a
kdzszolg6ltatdst felajanlja, illetve a k6zszolgeltat6s teljesit6s6re vonatkoz6 rendelkez6sre
6116s6t igazolja.

(4) Az ingatlantulajdonos szem6ly6ben bekdve*ezetl viltozAs eset6n az rij tulajdonos
nev6nek 6s el6rhet5s6gi cim6nek a k6zszolg6ltat6hoz tdrt6n6 bejelent6se napj 6ig ah6zlart6si
hullad6k elsz6llit6sa utrln esed6kes k6zszolgriltat6si dijat a r6gi tulajdonos kdteles megfizetni.
6r6kl6s eset6ben a k6zszolg6ltat6si dij - dijh6tral6k - megfizetds6re az 6rdk6s6k
egyetemlegesen k6telezettek.

(5) A gyiijt6ed6ny tirtartalm6t meghalad6 t6bblet telepiildsi hullad6k elsz5,llittatisira a

k6zszolgriltatas ig6nybev6tel6re k6telezett ingatlantulajdonos kizri.r6lag a k6zszolg6ltat6 6ltal

rendszeresitett, jelz6ssel ell6tott miianyag zsrik felhaszniil6s6val jogosult. A jelzett zsik 6ta

1ur1a1nrazza a talepiil6si hullad6k e1sz6llit6s6nak, kezel6s6nek 6s rirtalmatlanit6s6nak

k6ltsegeit

(6) Az ingatlantulajdonos tdlen - sztiks6g eset6n - az ingatlan bejrirata el6tti kdztertilet 6s az

irttest k6z6tt legal6bb I m6ter sz6les etj6r6t kdteles letesiteni, azt a h6t6l megtisztitani,

sikoss6g-mentesiteni, annak 6rdek6ben, hogy a gyijt6ed6ny iirit6se, illetve a mrianyag zs6k

elsz6llitasa akad6lytalanul, balesetmentesen t6rt6nhessen.

(7) A n6gy lak6egysegn6l nagyobb t6rsash6z, mely t6rsashazi alapit6 okirattal rendelkezik,

k6zds k6pvisel6vel, 6s k6z<isen haszndlt ed6nyzettel rendelkezik, egy szolg6ltat6si helynek

min6siil. A k6z6sen haszn6lt hullad6kgy'.ijt6 ed6nyre vonatkoz6 szolgaltat6si szerz6d6s a

k6zszolg6ltat6 6s a t6rsashiiz tulajdonostrLrsainak kdzdss6ge kdz6tt j6n l6tre, a

tdrsash6ztulajdont alkot6 valamennyi lak6s 6s nem lak6s c6lj6ra szolgril6 egys6gre

vonatkoz6an. A n6gy lak6egysegnel nagyobb trirsashria nem lakas c6ljara szolgAl6 egys6g6ben

gazd6lkod6, szolg6itat6 rev6kenys6get v6gz6, dnrill6 hullad6kgyijt6 ed6nnyel rendelkez6

tulajdonos k6relm6re a kdzszolg6ltat6 kiildn szerz6d6st kdt

(8) Amennyiben a tarsashazak k6pviseletre feljogositott szerve k6z6s ed6nyhaszn6lat eseten a

tirgybvet megel6z6 6v decernber l-ig aKozszolghltat6 rendelkez6s6re bocs6tja a

kiizizolg6ltatasi dijnak az egyes ingatlanhasznal6kra trirt6n6 felosztds6t tartalmaz6

hatdrozatot, valamint az egyes ingatlanhasznil6k nev6t es az azonositishoz sz0ks6ges adatait,

a K6zszolg6ltat6 kiiteles a dijszirnlinishoz sztks6ges adatszolg6ltat6st a trirgy6v januar 1-j6t

k6vet6 id6izakban az egyes ingatlanhasznal6k tekinteteben teljesiteni. A hasznrilt ed6ny

m6rete, sz6ma 6s a felosztast tart almazl hallrozat a feloszt6si ar6.nysziirnok tekintet6ben

t6rgy6ven beliil jrinius l-ig, vagy decernber I -ig m6dosithat6. Ebben az esetben a

K6iszolg6ltat6 a k6vetkez6 negyed6rt6l kezd6d6en teljesit a m6dositott ar6nysz6moknak

megfelelo, dijszimlialshoz sziiks6ges adatszolg6ltatSst. Egy6b id6szakokban a szerz6d6s

"ruk 
u.r"."iyi adatok tekinteteben m6dosithat6. A Kdzszolgaltat6 az e rendeletben

elSirtaknak meg nern felel6en el6terjesztett bejelent6st elutasitja.



8. $ (1) Az ingatlantulajdonos k6teles az ingatlan6n keletkezo papir, iiveg, miianyag, fem
hullad6kot elkiildnitetten gyujteni.

(2) A 2. mell6kletben kijeliilt glnijt6helyeken, a hullad6k tipusa szerint megieldlt ed6nyekben
kell elhelyezni a papir, mrianyag, f6m 6s iiveg hulladdkot.

(3) Az elkiildnitett gyiijtesben r6sztvevi5 mag{nszem6lyek az (1) bekezddsben meghatrirozott
elkiildnitett gyfjt6sre l6tesitett gyiijt6helyek kiil6n dijat nem kdtelesek fizetni, azonban ez a
k6riilm6ny nem mentesiti 6ket az egy6bk6nt is esed6kes rendszeres kdzszolg6ltat6si dij
megfizet6se al6l.

9.$ (l) Avar 6s kerti hullad6kokot els6sorban komposzt6l5s ritjrin kell hasznositani.

(2) Az (l) bekezd6s alapj6n nem hasznositott avart 6s kerti hullad6kot Vriralja K6zs6g
kiizigazgat si teriilet6n 6get6ssel is meg lehet semmisiteni.

(3) Az avar 6s kerti hullad6k 6get6s6t munkasziineti napok kiv6tel6vel, a nyiri id<iszrimitds
ideje alatt 7 6s20 irakdzdtt, a t6li id6sz6mit6s ideje alatt 8 6s 16 6ra k6z6tt szabad v6gezni,
sz6lcsendes id6ben, cselekv6k6pes, nagykoru szemlly feliigyelete melleft. A tiiz nem
hagyhat6 <irizetleniil, 6s veszdly eseten, vagy ha az 6getest befeje zl€k, azt azonnal el kell
oltani. A tev6kenys6g csak rigy v6gezh et6, hogy aza k6myezet6re tiiz- 6s robbaniisvesz6lyt ne
jelentsen. Az egetfls befejez6se utii.n a helyszint gondosan rit kell vizsg6lni, 6s a pariizsl6st,
izzast - vtz:zel, fiildtakaressal, k6ziszerszrimokkal - meg kell sziintetni. Tilos az ipari eredetfl
hullad6k 6s a kommunilis hullad6k 6get6se.

(4) A jegyzi| az avar 6s kerti hullad6k 6get6s6re ritmeneti id6re tilalmat rendelhet el.

(5) Tilos az ipari eredetii hullad6k 6s a kommun6lis hullad6k 6get6se.

6. A kiizszolgriltatds dija, a dijfzet6s szab6lyai

10' $ (1) A hullad6kgazd6lkodrisi dij meg6llapitrisriLra 6s szabdlyozrisrira vonatkoz6 eldir6sokat
aHt.46'52. $ -ai hatiirozzii& meg. Az ingatlanhaszn6l6k akdzszolgiltatits6rt k6telesek dijat
fizetni a Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6 6s vagyonke iero Zrt-nak (a
tov6bbiakban: NHKV Zrt.).

(2) Az id6legesen haszn6lt ingatlan,tulajdonosa a kdzszolg6ltat6 fel6 tett bejelent6se alapj6n
az ingatlan haszn6lat6val ar6nyos, de legaldbb az 6lland6 lak6ingatlan tulajdonosrira
meghat6rozott 6ves dij 50%-rit el6r6 kdzszolg6ltatrlsi dij megfize16s6re k6teles.

(3) Mentesiil az ingatlantulajdonos a kdzszolgiltat6si dij megfizetese al6l:

a) mindaddig, amig ingatlanrin semmilyen emberi tart6zkod6s c6ljrira alkalmas fel6pitm6ny
nincs elhelyezve,

b) ha a k6zszolg6ltat6 nem tesz eleget e rendeletben meghaterozottak szerinti k6zszolgriltatrisi
kdtelezetts6g6nek.

(4) A kdzszolg6ltat6si dijat a Koordinril6 szerv iiltal megkiild6tt szrimla alapjrin k6teles
megfi zetni az ingatlantulajdonos.



(5) K6z6s tulajdonban 6116 ingatlan eset6ben az egy hiatarthsban 6letvitelszenien 616

tulajdonosok, a kdzds haszn6latban 6116 ingatlan eset6ben az 6letvitelszeriien 616 haszn6l6k,
illetve birtokosok felel6ss6ge egyetemleges.

11. $ (1) A k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tele sziineteltethet6 a bejelent6st6l szdmitott legfeljebb 1

6v id6tartamra, ha a t6rol6ed6nyt egyediil haszn6l6, irrisbeli ktizszolg6ltat6si szerz6d6ssel

rendelkez6 ingatlanhaszndl6 k6t napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingitlant 6letvitelszeriien
nern haszn6lja, 6s az iiresed6s vrirhat6 id6tartamet el6zetesen - legk6s6bb a sziineteltet6s
megkezd6s6t me geloz6 8 munkanappal bezirolag - ir6sban leadott nyilatkozattal bejelenti a
k6zszolg6ltat6nak. A bejelent6s megt6tel6re csak a Kdzszolg6ltat6val szerz6d6ses
jogviszonyban 6116, illetve a meghatalmazo$ja jogosult. A sziineteltetesre vonatkoz6

ig6nybejelent6s megism6telhet6. Az ut6lag benytjtott k6relmeket a kiizszolg6ltat6
visszamen6legesen nem erv6nyesitheti.

(2) A sziinetel6s a bejelent6st k6vet6 h6nap I ' napjrln 16p 6rv6nybe.

(3) Ha az ingatlan a sziineteltet6si id6tartam lej6rta el6tt rijra lakotte valik, annak tenyet az

ingatlanhasznal6 k6teles legal6bb 8 nappal kor6bban a K6zszolg6ltat6nak bejelenteni.

(4) A bejelent6sbe foglaltak val6s6gtartalm6t a K6zszolg6ltat6 ellen6rizni jogosult. A

sziineteltet6s jogszenitlen ig6nybev6tele eset6n a Kdzszolg6ltat6 jogosult a sztineteltet6st

visszavonni, a k6zszolg6ltat6si dijat p6tl6lagosan kiszriml6aatni, tov6bb6 ktilts6geit

6rv6nyesiteni, kiv6ve, ha a sz[neteltetes jogszeni ig6nybev6tele igazollsra keriil.

12.$ (1) Amennyiben az ingatlantulajdonos az addig altala ig6nybevett ed6nyt6l elt6r6

t6rlogairi vagy darabsz6mri gyrijt6ed6ny elszrillitas6t igenyli, ez iftinyf veltoztatesi ig6ny6t a

k6zsiolg6ltai6val az en megel1zo h6nap 20. napj6ig irasban kell kiizilnie' A kozszolg6ltat6

abban ai esetben k6teles a t6.rol6ed6nyre vonatkoz6 szerz6d6sm6dosit1sra,ha az

ingatlanhasznal6 igazolta, hogy az elitin szabv6nyos trirol6ed6nnyel rendelkezik.

(2) Ha azingatlantulajdonos az (1) bekezdes szerinti bejelenteseben nern jel6li meg az uj

i.nd.r".", kir.rolgaliat6sra vonatkoz6 ig6ny6nek id6tartam6t, akozszolg|llat6 mindaddig a

bejelent6s szerint teljesit 6s szAmliu, amig az ingatlantulajdonos mas tartalmir bejelent€st nem

tesz.

7. A kiizszolgriltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

13. g (1) A k6zszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltatrisi szerz6d6sben

megtratirozottat szerint gondoskodik a kiizszolg6ltat6s folyamatos ell6t6s6r6l.

(2) A hullad6kgazd6lkodasi k6zszolg6ltat6s k6r6be a telepiil6si hullad6k tartozik.

(3) A k6zszolg6ltat6 a gyiijt6ed6ny kitrites6t a tole elv6rhat6 gondossaggal k6teles v6gemi.

ez otozott k6i-t annak liviiasavat vagy rij ed6nyzet biAosit6saval k6teles megt6riteni.

Amennyiben a meghib6sodas a k6zszolg6ltat6nak nem rohat6 fel, a haszn6lhatatlan

gyiijt6ed6ny javitasa, p6t15sa az ingatlantulajdonos k6telezetts6ge'

(4) A kdzszolgiltat6 munkav6llal6i a gytijtried6ny kiiirit6s utrin kiitelesek az 6tv6tel hely6re
.,risszahelyezni es az tirit6s soriin kihullott telepiil6si hulladekot 6sszetakaritani.



(5) A k6zszolg6ltat6 az alapszolgiltat6son feliili mennyis6gii hiilartlsi hullad6kot - ahdzhoz
men6 szdllit{s keret6ben elktildnitetten gytjt6tt hulladdk kiv6tel6vel-nern k6teles elszillitani,
ha az nem a ,,D61-Kom Nonprofit Kft." felirattal ell6tott miianyag zsdkban lett kihelyezve.

(6) A k6zszolgriltat6 a kdtelez6 k6zszolgaltatas kdr6ben megtagadhatja a telepiil6si hutlad6k
elsz6llitris6t, ha

a) az nerr az e rendeletben meghatarozott gyiijt6ed6nyben keriil kihelyez6sre,

b) 6rz6kszervi 6szlel6ssel megdllapithat6, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a telepril6si
hullad6kkal egyiitt nern gyrijthet6, szillithat6, vagy 6rtalmatlanithat6,

c) a gytijt6ed6ny kdzteriileten, oly m6don keriilt elhelyez6sre, hogy azt a kdzszolgriltat6
munkav6llal6i csak jelent6s neh6zs6gek 6Lr6n tudjdk a j6rmiivel rnegkozeliteni.

14. $ (l) A h6ztart6sokban keletkez6 lomhullad6k elsz6llitrisrir6l a k6zszolg6ltat6 6vente egy
alkalommal gondoskodik, melyr6l az 6rintetteket aklzszolgirltat6 6s az 6nlormrinyzat a
helyben szokiisos m6don t6j6koztatja.

(2) A lakossrig r6sz6re nyrijtott Kd zszolgitltatis keret6ben a kar6csonyi id6szakot k6vet6en az
iiritdsi napon a trirol6ed6nyek mell6 kihelyezett, hullad6kk6 v6lt karricsonyfirk szervezett
glit6ser6l 6s elsz6llitrrs6r6l a K6zszolg6ltat6 t6rit6smentesen gondoskodik.

(3) Bonyh6d vriros Lakossrigi Hullad6kgyujt6 udvara: 7r50 Bonyh6d, Gy6r utca, 7s12hrsz.

!a) lAl elktil6nitetten gyiijt6tt hullad6k hullad6kgl.rijt6 pontra, hullad{kgyujt6 udvarba,
6tv6teli helyre, vagy a kdzszolg6ltatris kdr6be tarttr6 hruuaetot t"reto huitade*ezeto
l6tesitm€nybe sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak ritadhat6, vagy kiil6n gyrijt6ed6nyben
elhelyezhet6. A hullad6kudvarban gwithet6 egyes huliad6Ltrot sziio taleto iuteot u
K6zszolg6ltat6 kdteles a honlapjrin 6s a hulladEludvarban k<izz6tenni.

(5) A kd,zszolgrlltat6 6ltal k6zz6tett mennf s6gi kereteken beliil, a dijmentes beszillitiisra
vonatkoz6 jogiit a vriLraljai term6szetes szem6f ingatlanhaszn6l6 

".ut 
,igy gyuko-irr",:", t 

"
a) szem6lyazonossrig6t, lakcim6t hitelt 6rdeml<ien igazolja, 6s

b) a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgrlltatiisi dijat megfizette, 6s ezt azelkiil6nitetten gyiijt6tt
hulladdk etadesak or igazolja.

(6) A dijh6tral6kkal rendelkez6.szem6ryek 6s a veliik egy hriztart6sban 616 szem6lyek 6rtal
l"uogl,."l.qr-u u lzszolgiitat6 6ltal meghatarozott meniyis6get meghalad6 hullad6k ut6n
kezel6si dij fizet6si k6telezettsdg 6ll ferur.

8. Hullad6kgrffj t6 edflnyzettel kapcsolatos el6ir{sok

151.!.(l) A gyiijt6s idejere a kdaeriiletre t6rt6n6 kihelyez6s, a gyiijt6st k6vet6en a
g1'tijt6ed6ny saj6t ingatlanra t6(6n6 visszahelyez6se az ingauai-tuia;donos kotelezetts6ge.



(2) Kdzteriileten, brirmilyen m6retii gyujtried6ny elhelyez6se - a 7. g (l) bekezd6s kiv6tel6vel -
vagy trirol:isa kizir6lag Vriralja K6zs6g 6nkorm lnyzataklzterilet-foglal6si enged6lye
alapjrin tdrt6nhet.

(3) Ahol az ritviszonyok vagy egy6b akad6ly nern teszi lehet6v6, hogy a kiizszolg6ltat6
g6pj6rmiive az ingatlanbejinata el6 6lljon, ott a telepiil6si hullad6k 6tv6tele a Vriralja Kdzs6g
Onkorminyzata 6ltal kijeliilt legk6zelebbi, arra alkalmas helyen t6rt6nik.

(4) Az ingatlantulajdonos kiiteles a gyiijt6ed6ny folyamatos tisztrintartdsar6l, sziiks6g szerinti
fert6tlenit6s6r6l, elhaszn6l6dris eset6n p6tl6siir6l gondoskodni.

(5) A gytijt6edenyben vesz6lyes hullad6kot, illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. mar6 hig,
forr6 hamu, zsirad6k, gyril6kony vagy robban6 anyag stb.) amely vesz6lyezteti a

k6zszolgriltat6 munkav6llal6inak eg6szseg6t, testi 6ps6g6t, vagy megrong6lhatja a
kdzszolg6ltat6 sz6llit6 jr{rmriv6t nern lehet. E rendelkez6s megs6rt6i az okozott k6rt is
kdtelesek megtdriteni.

(6) Az ingatlantulajdonosok a hullad6k gytijt6sere - a gyiijt6s gyakoris6ginak figyelernbe
v6tel6vel - a keletkez6 hullad6kmennls6gnek megfelel6 meretii, legal6bb az al bbi
iirtartalmri, k6zszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett tipusri szabvinyed5nyzetet k6telesek ig6nybe
venni:

a) 60 literes eddryzet, egyfrs h6ztartis eset6n,

b) 80-90 literes ed6nyzet, legfeljebb k6tszem6lyes hriztartis eset6n,

c) 110-120 literes ed6nyzet, legfeljebb hat szem6lyes hiatatrtits 6s nern lakossigi megrendel6

eset6n,

d) 240 literes ed6nyzet,

(7) A (6) bekezd6sben meghatri,rozott ed6nyzetek kdztil nagyobb is k6rhetti. Tirsashriaak

eset6ben az elsz6mol6st a kdzdsen haszn 6lt, szerzoddtt titol6ed6nyek, illetve a 7. $ (8)

bekezdes alapjan kell meghatarozni.

III. fejezet

9. A hetyi hullad6kgazd6lkoddsi kiizszolgiltatfs al6 nem tartoz6 hullad6kkal kapcsolatos
tev6kenys6g ellitdsinak rendj6re vonatkoz6 elSirisok

16. $ (1) A hullad6kgazd6lkod6s k<ilts6geinek megfizet6s6re aHt. 32. $ (1) bekezd6s

rendelkez6se ir6nyad6.

(2) A hulladdk termel6je, gyiijtiije, szilllit6ja, kdzvetit6je, keresked6je 6s kezel6je a

tev6kenys6ge sor6n telephelyenk6nt 6s hulladek tipusonk6nt k6pz6d6, m6st6l 6tvett, m6snak

6tadott 6lta1a kezelt vagy a Ht. 14. I (l) bekezd6s c) oontja szerint szrillitott hullad6kr6l az

adott telephelyen nyilvilntart6st vezet. Nem kell nyilvantart6st vezetnie:

a) a Ht. 12. I (2a) bekezd6se szerinti nevel6si-oktatdsi int6zrn6nynek a teriileten kialakitott
6tv6teli helyen dtvett papirhullad6kr6l;



b) a hullad6ktermel6nek - a Ht. 66. I (1) bekezd6seben foglaltakra tekintettel - a
hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltatris k6r6be tartoz6 hullad6kr6l;

c) a hullad6ktermel6nek, illetve a speci6lis gyiijt6hely iizemeltet<li6nek a gyiijtrihelyen dtadott
vagy gJ ijt6edenyben elhelyezett telepiil6si hullad6kr6l.

(3) Ha a hullad6k termel6je, birtokosa a hullad6kot sajdt maga a kijel6lt 6rtalmatlanit6 helyre
sz6llitj4 a hullad6k 6tadistival egyidejiileg, sz6mla ellen6ben rfu:talmatlanit6si dijat kdteles
fizetni a lerak6hely iizemeltet<ije resz6re.

17. $ Az ingatlantulajdonos 6s a gazdilkod6 szervezet 24 6rhn beliil kdteles gondoskodni a
biol6giailag leboml6, er6teljes biiz6s szagot 6raszt6 hullad6k keletkez6se, illetve a
gyujt6ed6ny telit<ld6se eset6n az elszillittat6sr6l.

18. $ (1) A kdzszolg6ltatris al6 nem tartoz6 hullad6k elsz6llitrisa eset6n a hullad6k termel6je,
birtokosa, illet6leg az rlltala szrillit6sra ig6nybe vett gazd6lkod6 szervezet kdteles a k6aeriilet
tisdentartas6(a vonatkoz6 jogszabdlyok szerint eljrimi.

(2) E fejezetben szabAlyozatl egy6b telepiil6si hullad6k elsz6llitdsa eset6ben a sz6llit6s
id6pontj6ra gyrijt<ied6ny k6aeriiletre t6rt6n6 elhelyez6s6re 6s kihelyez6sere, a
gyffjt6ed6nyben elhelyezhet<i anyagokra e rendelet rendelkez6seit €rtelernszeriien kell
alkalmazni.

I 0. Adatszolgiltatisi 6s adatkezel6si szab6lyok

19' $ (l) Az adatkezel6s c6lja a Kdzszolgdltat6 iigyf6lszolg6lati feladatainak ell6tds6hoz, a
kdzszolgaltatrisi dij beszedesdvel kapcsolatos adatszolgaltatiisi kiitelezetts6g teljesit6s6hez
sziiks6ges adatok kezel6se.

(2) A KdzszolgAltat6 iigyfelszolg6latrival t6rt6n6 kapcsolatfelv6tel soriin keletkezett adatok
k6r6be tartozik mindazon adat, amely az iigyfels zolgilatnitl, valamint az ingatlanhaszn6l6 6s
aziigyffllszalgfilat k6z6tti kapcsolat sor6n keletkezik. Az adtok kezel6se ebben az esetben az
6rintett 6ltal inditott eljrinishoz, a szolgdltat6sho z, tov6bb6 a szolgriltat6s teljesit6s6hez
kapcsol6dik.

(3) A Kdzszolgdltat6 kdtelezetts6ge az iigyf6lszolg6laton keletkezett adatok elki.il6nit6se a
kdzszolgdltat6st ig6nybev6tel6hez sziiks6ges szem6lyes adatokra 6s egy6b adatokra. Az egy6b
adatokat a K6zszolgdltat6 nem kezelheti, azokat kdteles megsemmisiteni.

(4) A Kdzszolgirltat6 megteremti 6s fenntartja az adatkezells szun6lyi 6s targyi felt6teleit,
gondoskodik az adatok biztonsdgrir6l, meghatriroz za azokat az elj6r6si szab6lyokat, amelyek
az adat- 6s titokvedelmi szabdlyok 6rv6nyre juttatdsdhoz saj6t tev6kenys6gi kbr6n beliil 

-

sziiks6gesek.

(5) A KdzszolgrlLltat6 nyilvrintartris6ban a term6szetes szem6lyek eset6ben a Ht. alapj6n a
term6szetes szern6lyazonosit6 adatokat, valamint a lakcimet iarthatja nyilvrin, .r"iit u,
adatokat kezeli.



(6) A K6zszolg6ltat6 az Altalakezelt adatokat nyilv6noss6gra nem hozhatja, az

iigyfelszolgilati feladatainak ell6trls6n, a k6zszolg6ltat6si dij beszeddsdvel kapcsolatos
adatszolg6ltat6si kdtelezetts6g6n tril m6s c6lra fel nem hasmilhatja.

(7) A K6zszolg6ltat6 az ingatlanhaszn6l6 szem6lyes adatait a szerz5d6ses viszony l6trejdttet5l
annak megszr.in6s6ig, dijh6tral6k eset6n a tartoz6s fenn6ll6s6ig kezelheti. A jogviszony, vagy

dijh6tral6k megsziiLn6s6t k6vet6en a K<izszolgiltat6 a kezelt adatokat megsemmisiti.

1l . Zin,6 rendelkez6sek

20. $ (l) A rendelet 2019. jrilius 5. napj6n l6p hatdlyba.

(2) A rendelet hatalybal6p6s6vel egyidejiileg a kdztisztas6g fennta(is6r6l sz6l6

6/2004.(VI.8.) sz6mri 6nkorminyzati rendelet hat6ly6t vesai'

(3) A rendelet 10. $-6ban megh atitrozott, a kdzszolgiltatas sziineteltet6s6re vonatkoz6

rendelkez6sek m6dositasakor hatrilyos sztneteltet6sek 2019. december 31. napjiig hat6lyosak.

A lej6ratot k6vet6en az ingatlanhaszn6l6k a rendelet rendelkez6sei szerint kdtelesek eljtfu'ni.

(4) Azon ingatlanhaszntll6k, akik 2019. jtlius 5. napjtin a 14. $ (6) bekezdes a) pontja szerint

60 liter rirtartalmir hullad6ktarol6 ed6nyre vonatko z6 k6zszolg6ltal6si szerz6d6ssel

rendelkeznek 6s nem felelnek me g M egy ftis hiiaaft6sra vonatkoz6 felt6teleknek, a

szerzcid6siik megszrin6s6ig nem kiitelesek a rendelet szerinti minim6lis tarol6ed6ny m6retre

vdltani.

(5) 2019. jrilius 5. napj6t6l ajelen rendelettel ellent6tes k6zszolg6ltat6si szerz6d6sek

hat6lyukat vesztik. Amennyiben akdzszolghltathsi dijat lakasonk6nt egyedileg fizet6

trirsaihaz nem szolg6ltat adatot a k6zszolg6ltat6nak a k6z6sen haszn{lt tdrol6ed6ny dijriLnak

felosztas6r6l, ugy akdzsmlg|ltat6 jogosult a dijat egyenl<i ar6nyban felosztani az egyes

lakrlshaszn6l6k kdz6tt.

V6ralja, 2019. jtilius 2.

Sziebert Eva

polgrirmester

Kihirdet6si zitr ad6k'.

Jelen rendelet kihirdet6s6nek napja: 2019. jflius 3.

dr. Puskrisnd dr. Szeghy Petra

jegyz6

dr. Pusk6snd dr. Szeghy Petra
jegyzb



1 . mell6klet 9/20 1 9. (VII.3.) rinkormriLnyzati rendelethez

A HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGAT-TATAST SZERZ6DES EGYES
TARTALMI ELEMEI

I ./ A szerz6d6sben meg kell jel6lni:

l. a szerzfido feleket az ad6szii.rn 6s a szrimlavezetl p6nzint6zet feltiintet6s6vel, a
k6zszolg6ltat6 , illetve a tagok azonosit6 adatait (n6v, cim, KUJ-, KTJ azonosit6, statiszikai
szimjel)

2. akiizszolgiltatrlsi tev6kenys6g megnevez6s6t, az ig6nybev6tel6nek kezd6 napj6t,
id6tartamet,

3. a kdzszolg6ltatrisi tevdkenys6ggel erintett teriiletet,

4. ak zszolgiltat6 6ltal biztositott gyujt6ed6ny iirtartalm6t 6s darabszri.rn6t,

5. az iirit6s gyakoris6g6t, az iiritesi napokat.

2.1 A sznn desben rendezni kell tov6bb6:

a. a gyffjt6ed6ny(ek) hasznrilatrinak m6djrir6l,

b. a kdzszolg6ltatAs dij6r6l 6s megfizet6s6r6l,

c. a szerz6d6s felmondrisrinak felt6teleir6l,

d. az ini.nyad6 jogszab6lyok megh atArozitslr6l,

e. polgriri peres eljrir6s eset6n a kizri.r6lagos illet6kess6ggel elj6r6 bir6s6gr6l.

2. mell6klet a 9 / 20 19. (VII.3.) 6nkormriLnyzati rendelethez

Szelekriv hullad6kgyiijt6 pontok:

V6ralja-szelektiv kont6nerek

l.) Kossuth L. u. 203.
2.) Kossuth L. utcai jAtsz6t6r melletti kOAeriileten


