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Zengilvirko ny Kiizs 6 g K6pvis el6-te stiilet6ne k 5 I 201 4
(XII.20.) rendelete
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Zeng6v 6rkony Kiizs69 K6pvisel6-testiilet6nek 5/20 l4 (XII.20.) rendelete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgiltat6s16l

Zenglvhrkony 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek 5/2014.(XII.20.) rendelete
a teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgf ltatds16l

Zengov|rkony Kdzseg OnkormAnyzat Kdpviselo-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrvdny 88. $ (4) bekezdds a), b), d) pond6ban kapott felhatalmazds alapj6n, a

Magyarorszighelyi onkorm6nyzatair6l s26162011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 13.$ (1) bekezd6s
19. pontla szerinti feladatkordben elj6rva a kovetkezoket rendeli el:

Hullad6kgazd6lkodisi kiizszolgf ltatf s

l. $ (1) Zengovirkony Kozseg Onkornr6nyzata (a tov6bbiakban: onkorm6nyzat) e

rendeletben foglaltak szerint hullad6kgazddlkod6si kozszolgilltat6st (a

tov6bbiakban: kozszolg6ltat6s) szervez ds tart fenn.
(2) A kozszolg6ltat6s kiterjed a telepi.ildsi hulladdk rendszeres gyrijtesdre,

e I sz6l I it6s 6 r a, |rtalmatl an f t6s6ra ds kezelds6re.
(3) Zengov6rkony Kdzs6g kozigazgatdsi teriiletdn a telepiilesi hulladdkkal

kapcsolatos kdtelezo helyi kdzszolg|ltatts teljesitdsdre jogosult kdzszolg6ltat6 (a

tov6bbiakban: Kdzszolg6ltato): Ddlkom Nonprofit Kft.
A rendelet hatilya

2. $ A rendelet hat6lya az Zengov6rkony Kozsdg kozigazgatdsi teriiletdn
ingatlanokra
azok tulajdonosaira terjed ki.

3.$ Az ingatlantulajdonos - kivdve a tulajdon6t kdpezo be6pitetlen ingatlan (telek)
esetdn
jogosult 6s koteles a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6st igdnybe venni.

A kiizszolgSltatis ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei

4. $ (l) Az ingatlantulajdonos 6s a Kdzszolg6ltat6 kozotti jogviszony - amely
alapj6n a Kozszolgiitato 6ltal biztositott kozszolg|ltatdst az ingatlantulajdonos
igdnybe veszi kezdo idopontja az a nap, amikor a Kozszolg6ltat6 a

kozszolg6ltat6s teljesitdsdnek megkezdds6rol 6s ldnyeges feltdteleirol az
ingatlantulajdonost ir6sban drtesitette, vagy - ennek hi6ny6ban - amikortol a

kozszol96ltat6s igdnybe vdteldnek lehetos6ge az ingatlantulajdonos szim|ra
rendelkezdsre 6ll.

(2) A Kdzszolg6ltat6 6s az ingatlantulajdonos ir6sban kdzszolg6ltat6si
szerzoddst kot egym6ssal a kozszolgiltat6s igenybe veteldre. A szerzodds
megkotdsdnek elmaradrisa vagy kdsobbi megkotdse azonban nem befoly6solja a
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b.

d.

kozszolgdltat6s (1) bekezddsben emlitett - szerzoddskotdst6l fiiggetlen - kezdo

id6pond6t. A szerzodeskot6s b6rmilyen okb6l tOrtdno elmarad6sa nem mentesiti az

ingatlantulajdonost a k<jzszolg6ltat6s kotelezo ig6nybev6tele ds a dijfizetds
teljesitdse al6l.

(3 ) A krizszolg6ltatisi szerzodes tartalmazza ki.ilonosen :

a Kozszolg6ltat6 megnevez6s6t, szdkhelydt, telephelydt, ad6szimit, szhmlavezeto
pdnzint1,zetdnek nevdt, szhmlaszim|qkornyezetvddelmi azonosit6 adatait,
a kozszolgdltatrist i g6nyb e vevo in gatlantulaj dono s adatai t;
a kozszolgdltat6s i he ly c imdt,
a kozszolg6ltat6shoz igdnybe vett hulladdkgfijt6 eddny rirmdrtdkdt, darabszimht,
tfpus6t,
a kozszolg6ltat6s dij6t.

5. $ (l) A kozszolg6ltatds felteteleiben bekdvetkezo v|ltozitsokr6l a

Kozszolg6ltat6 az ingatlantulajdonost - a v6ltoz6s bekovetkez6se elott legal6bb
tizenot nappal - drtesiti.

(2) A hulladdk gytijtdsdnek, elsz6llit6sdnak e rendelet ds a kozszolg6ltat6si
szerzodds alapj6n meghat6rozott rendjdt - az ingatlanrulajdonosn6l keletkez6
hulladdkmennyisdg figyelembevdteldvel - a Kdzszolg6ltat6 hatdrozza meg ds an6l
az ingatlantulaj donost ir6sban 6rtesiti.

e.

6. $ Az i.idtiloingatlanok ds idolegesen
hulladdkgazd6lkod6si krizszolgiltat6si
meghatiirozott dves dij 50%-a.

A Kiizszolg6ltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

haszn6lt ingatlanok tulajdonosai 6ltal fizetendo
dij az 6lland6 lak6ingatlan tulajdonosiira

7. $ A Kozszolgfltat6 az e rendeletben eloirt szab6lyok szerint a rendelet hatiiya al6
tartoz6 ingatlanokon keletkezett hullad6kot rendszeresen elsz6llitja.

8. $ (1) A Kozszolgdltat6 a gyrijtoeddny kitiritdsdt kimdletesen, az elvfrrhato
gondossiiggal kdteles vlgezni.

(2) A gytijtoedenyben okozott kert a Kozszolg|ltat6 - ha a k6rokoz6s neki
felr6hato okb6l krivetkezett be tdrit6smentesen koteles kijavitani. A
Kozszolgiltat6 az ebbol eredo javitisi munka id6tartam6ra helyettesito
gyrijtoeddnyt biztosft. Ha a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a Kdzszolg6ltat6nak, a

haszn6lhatatlann6 v6lt gytijtoed6ny javit6sa, p6tl6sa, illetve cserdje az

ingatlantulaj donost terheli.

9. $ (l) A Kozszolg6ltat6 a kozszolg6ltat6ssal osszefiiggo szemdlyes adatok
kezeldsdre csak a cdl megval6sul6s6hoz sztiks6ges m6rtdkben ds ideig jogosult.

(2) A Kozszolg6ltat6 koteles gondoskodni az illtala kezelt adatok
biztons6g6r6l. Az adatokat vddeni koteles kiikinosen a jogosulatlan hozzaferes,
megv6ltoztat6s, nyilv6noss6gra hoz6s vagy torl6s, illetoleg sdriiles vagy
megsemmisiilds ellen.



10. $

11.$

(3) A Kdzszolgilltato a kozszolg6ltat6ssal dsszefiiggo szem6lyes adatokat
csak az ingatlantulajdonos azonositfs6ra, jogszab|lyban el6irt adatszolgilltatisra,
hat6sigi ellenorz6sek v6grehajt6s6val kapcsolatos feladatok ellilthshra, szhmlitzdsra,
post6z6sra, kdzszolgriltat6si dij-h6traldkok behajt6s6ra haszn6lhatja fel.

(4) A Kozszolg6ltat6 nem jogosult az 6,ltala kezelt - a kdzszolg6ltat6ssal
6 s sze fiig 96 - sz em6lyes adatok nyi lv6no s s hgr a hozatalir a.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

Az ingatlanfulajdonost nem terheli a kdzszolg6ltat6si dij-frzet6si kritelezetts6g a
tulajdon6ban l6v6 bedpitetlen ingatlan (telek) tekintetdben.

Az ingatlantulajdonos a KozszolgSltat6nak nyolc napon beltil kdteles bejelenteni, ha
tulajdonosvilltozis vagy egydb ok miatt a kdzszolgilltatds igdnybevdteldre kotelezettd
v6lik.

ell6tott 60, 80, I 10, 120, 240 vagy

ell6tott l.l m3, 3 m3 vagy 5

12. $ Az ingatlanfulajdonos az iitala fajta 6s jelleg szerint elkiil<jnitett telepi.ildsi - feh6r ds
szines tiveg, ,papir, mrianyag-palack - hulladdkot szdtvitlogatva, i hullad6kgyrijto

pontokon tal6lhat6 gyrij toeddnyekbe helyezi el.

A hu llad6k sziilitirs rendj e

l3' S A hullad6k gytijtdsdnek 6s elsz6llit6s6nak rendj6t ds gyakorisagrlt e rendelet
hat|rozza meg. A Kozszolghltat6 jogosult az ritvonal 6s a rendeletben ireghat6rozott
ktitelezcl szfilitisi napok mellett a napi vagy aheti id6pontok meghat1rozhs1ra.Ha az
ittvonal 6s az idcipont villtozik, arr6l a Kcizszolgriliat6 az inlatlantulajdonosokat
6rtesiti.

14. $ A Kdzszolgitltat6 a hulladdk elszilllithsitt hetente egy alkalommal, a hulladdkfajtttk
6tvdtel6re alkalmas fel6pitm6nnyel rendel kezd gepjilrmtivel v egzi.

A hullad6kgyiijtd ed6ny rendelkez6sre bocs{ti{sa

]5 ! (l) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba keriilt
telepril6si hulladdkot a kornyezet szennyizesdt megeloz6, k6rosit fs6tkiz[ro m6dongyujti ds ahhoz a Kdzszolgilltato szftliit6eszkozeiez rendszeresitett gyrijtoeddnyt
veszi igdnybe.

(2) A gytijtoeddnyt az ingatlantulajdonos a Kozszolg6ltat6t6l is
megv6s6rolhatja.

(3) A hulladdk elszilllitilsira, illetve elszrillit6sra val6 el6k6szit6s6re:

szabv6nyositott, azonosit6 chippel vagy matric6val
770 literes gyrijroeddnyr,
szabv6nyositott, azonosito chippel vagy matric6val
m3 tirmdrt6kti gyrijtoeddnyt kell alkalmazni.

a.

b.



(4) A gyrijt6ed6nyekhez tartoz6 azonosit6 chipet a Kozszolg6ltat6

tdrit6smentes en b o cs 6tj a az ingatlantulaj donos rendelkezd s 6re

(5) Ha az ingatlanon keletkez6 hullad6k mennyis6ge meghaladja a (3)

bekezd6sben meghatArozott gytijtoeddnyek rirtartalm6t, a Kozszolg|ltat6 - az

ingatlantulajdonos Slta| v6s6rolt, a K<jzszolgdltat6 6ltal a tobblethulladdk
osszegytijt6s6re rendszeresitett, jelolt hullad6kgytijto zsikban kihelyezett

hulladdkot is elszfllitja. Ennek tobbletdij6t az ingatlantulajdonos a hullad6kgytijto

zs6k megv6s6rl6s6val fizeti meg.

16. $ (1) Az ingatlantulajdonos a hullad6kgyijtd ed6nyeket a hulladdk elsz6llitfsa

c61j6b6l az ingatlana elotti kozter0leten, a gyrijtdst vegzo g6pj6rmtivel

megkdzelitheto ds iirit6sre alkalmas helyen kdteles elhelyezi. A gytijt6eddny

legkor{bban a sz6llit6si napot megel6zo napon 18 6rft61 lehet elhelyezni a

k<iztertletre, kivdve a tart6san enged6lyezett elhelyez6st.

(2) Az ingatlantulajdonos a gyrijtoeddny irgy kdteles elhelyezni a

kdztertileten, hogy az eddny fedele - a kdzteriilet szennyez6s6nek elker0l6se

6rdekdben - lecsukott {llapotban legyen. A hullad6kot az ingatlantulajdonos a

gyrijtoeddnybe rigy koteles beletenni, hogy az az edeny mozgat6sakor ds tirit6sekor

ne sz6r6djon ki, valamint a gdpi tiritdst ne akadiiyozza.
(3) A kozteriileten elhelyezett gyrijt6ed6nyb6l hullad6k nem veheto ki ds

abban senki nem v6logathat.
() Az ingatlantulajdonos irgy koteles elhelyezni a gyrijt6eddnyt, hogy az ne

akadhlyozza a j6rmti- ds gyalogosforgalmat ds ne j6rjon baleset vagy k6rokoz6s

vesz6ly6vel.

17. g (l) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gytijtoed6ny tiszt6ntart6sdr6l,

fertotlenit6s6r6l, rendeltet6sszeni hasznitlathrol 6s az annak kornyezet6ben ldvo

te rtilet tiszthntartils 616 1.

(2) Ha a gyijt6eddnyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az

ed6nyben osszetOm-orbdott vagy befagyott, illetve az ed6nyben l6v6 hulladdkot itgy

osszepr6seltek, hogy emiatt ai edenyt nem lehet kitiriteni, az ingatlantulajdonos az

ed6nyt i.irithetov6, illetve haszn6lhat6vh teszi'

(3) Az ingatlantulajdonos a gytijt6eddnybe foly6kony, m6rgezo, ttiz- ds

robban6sveszelyes-anyagot, 6llati tetemet vagy egydb olyan anyagot nem helyezhet

el, amely veszilyezteineti a gyiijt6st, iirit6st vegzo szem6lyek vagy m6s szemdlyek

6let6t, testi 6ps6gdt, eg6szs6g6t vagy vagyondt'

18. $ (l) A hullad6k gyrijtdsdvel osszefiiggo, az ingatlantulajdonos hibej6b6l keletkezo

szennyezes eset6n az ingatlantulajdonosa a szennyezett teriiletet kdteles megtisztitani

6s fertotleniteni.

Az elkiiliinitetten gyiij tiitt hullad6k elhelyez6se

19. $ (1) Az ingatlantulajdonos a telepi.il6si hulladdk m6s osszetev6it6l fajta 6s

jelleg 
"r".rint 

elktilonitetten gytijtOtt papirt, feh6r 6s szines tiveget, mrianyag-



palackot a Kdzszolg|ltato 6ltal mtikrjdtetett hullad6kgyrijto pontokon, a hullad6kok
fajta 6s jelleg szerinti elkiikjnitdsere szolg6l6 gyrijt6eddnyekben helyezi el.

(2) A hullad6kot az ingatlantulajdonos a kijeldlt helyen - a Kdzszolg6ltat6
el6ir6saira is tekintettel - rigy helyezi el, hogy az m6s hullad6kfajt6val ne
keveredjen 6s a kornyezetetne szennyezze.

(3) Az elkiilonitetten gytijtott hulladdk elhelyez6sdre szolg6l6 szabvfnyos
gytijtoeddnyek elhelyezdsdrtil, az eddnyek iirit6sdrol, karbantart6s6r6l ds
fertotlenit6sdr6l a K6zszolg6ltat6, a gyrijt6eddnyek, gyrijtoszigetek ds kdrnyezetiik
tiszthntart6s6r6l, h6- 6s sikoss6g-mentesitdsdrol az onkormfunyzatgondoskodik.

(4) A gytijtopontokon elhelyezett hulladdk elokezeldsdrol a Krjzszolgilltato
gondoskodik. A hulladdkgytijto pontokon elhelyezett gyrijtoed6nyek tirit{sdt, a
hullad6k v6logat6s6t ds kezelds 6t aKozszolg6ltat6 vegzi.

21. $ (1) Ez a rendelet20t5.janu6r t. napj6n l6p hat6lyba.

2" Hat|lydt veszti ZengSvirkony Kozs6g OnkormfnyzatKepvisel6-testiiletdnek a
kdztisztasdgr6l, valamint a teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi
kozszolg6ltat6sr6l 6s annak kdtelez6 igdnybevdtel6rol szOti slzOtf .111rr.z.l rendelete.

Nem rendszeres kiizszolgf ltatds

20. g A lomtalanitds kordbe
elsz|llithsir6l ds irtalmatlanitisfirol,
k6t alakalommal a kozszolghltatbs
gondoskodik. Ennek lebonyolit6sa
drtesit6se a Kdzszo lg 6ltat6 feladata.

ZAP(O RENDELKEZTSBT

Hatflybal6p6s

Orddg Bdla
polgdrmester

Zdraddk

A rendeletet a kdpviseki-testiitet 2014.
Kihirdetve 2014. december 20-dn..

tartozo nagydarabos hulladdk gytijtdsdrol,
valamint a z<ildhulladdk elsz6llit6s6r6l dvente
keretdben - ktilon dij felsz6mit6sa n6lktil -
ds megszervez6se, az ingatlantulajdonosok

Dr. Fenyvesi Jdnos
jeg1,,zd

december 3-ai iildsdnfogadta el.



Dr. Fenyvesi Jdnos

ieg,tzci


