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HULLADfr,rcetzoAIrooAsTrozSZoLGALTATASISZERZ6orcs

amely l6trejott egyr6szr6l:

m6dosftrlsa

Helesfa Kiizs6g Onkormdnyzatt
sz6khely: 7683 Helesfa, F6 u. 55.
PIR sz6m: 556123
ad6sz6m: 15556129-I-02
k6pviseli: Horv6th Rudolf polg6rmester
mint tinkorm 6ny zat (a tov6bbiakban : On korm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolg6ltat6
Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gii T6rsasig
sz6khelye: 7 632 P 6cs, Sikl6si it 52.
c 6 gtr egy zlkszhma 02 -09 -0 64 5 5 6
ad6szima: I I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-Kok6ny Regionrilis
Hul I ad6kke zeliS Kozpont I ;
KSH szSma: I I541587-3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter i.igyvezetri
mint Krizszolg6ltat6, a tovibbiakban: Kiizszolgittat6

m6sresznil:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kriz<itt az ahiirott helyen 6s napon az alibbiak
felt6telek mellett:

1. Felek egym6ssal 2020.01.01. napj6val kezdldii hatilllyal kozszolgilltat6si szerz6d6st
kdtdttek Helesfa Krizs6g kozigazgat6si tertilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkez6 teleptil6si
hullad6k gyfijt6s6re, szilllithsbra. kezeles6re fenn6ll6 k<izszolg6ltatfssal kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz<id6si.iket kozos megegyezlssel 2023.01.01. napjitill a
k<ivetkez6k6ppen m6dositj 6k:

2.1. Az OnkormSnyzat a kozszolg6ltat6s ftnansziroz6sriban a beltertleti
ingatlanhasznii6k tekintet6ben k<itelezetts6get nem v6llal, a hulladekgazdrilkodisi
ktizszolgiiltat6si dij megfizet6s6re kozvetlentil a beltertileti ingatlanhasznii6k
kritelesek.

2.2. Az Onkorm6nyzat vhllalja, hogy a kozszolgiltatisi szerz6d6s-m6dosit6s

alilirisitt kovetri 15 napon beliil de legk6s6bb 2022.11.30. napjiig - a

K<izszolg6ltat6 iital a Koordinii6 szew r6sz6re a dij szimli-zi.sirhoz sztiks6ges

adatszolg6ltat6s teljesit6s6hez rendelkez6sre bocsitja a kozszolg6ltat6s
ig6nybev6tel6re kritele zettek adatait.
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3. Tekintettel a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tow,6ny 92lH $ (7) bek-re, az l.
pontban irt szerzodbs 2023.06.30. napj6ig hat6lyos.

4. A kdzszolgriltatilsi szerzod6s jelen okiraftal nem 6rintett rendelkez6sei vriltozatlanul
hatiilyosak.

5. Az 6llami hullad6kgazdilkod6si kozfeladat ellat6s6ra l6trehozott szervezet

kijel6l6s6r6l, feladatkdr6r6l, az adatkezells m6dj6r6l, valamrnt az adatszolg|ltatisi
kdtelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. 0II. 31.) Korm. rendelet alaplfin az

Onkormrinyzat, mint az ell6t6s6rt felel6s, valamint a Kiizszolg6ltat6 eseti adatszolgeltatesi

kiitelezetts6ge k6r6ben, a kdzszolgriltatiisi szerz6d6s-m6dositdst elektronikus uton megkiildi a
Koordin6l6 szerv rbsz6re.

Jelen szerz<id6sm6dosit6st a Felek annak elolvasisa 6s 6rtelmez6se utiln,
mindenben megegyez6t, j6v6hagy6lag i46k ah.

mint akaratukkal

Helesfa, 2022. 6v I'xtt<-t*Ltt h6nap /! 1rO
D5l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs. Siklosi nt 52

.l

Helesfa Kiizs6g D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgdltat6
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Kivonat: Helesfa Kdzs6gi 0nkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilet6nek 2022. november 2. napiiin
megtartott rendes, nyilt k6pvisel6-testiileti iil6s6nek jeryz6konyv6b6l

Helesfa Kiizs69l dnkormdnyzat K6pvtsel6-testiilet6nek
3A I 2O22. (Xl.z.l RT. hatflr o zara

Helesfa telepiil6sen lizetendd hullad6kgazd6lkod6sl ktizszolgCltatdst dllflzet6srdl

Helesfa Krizs6gi 0nkormdnyzat K6pvisel6 - testtilete megdrgralta az el6terjeszt6st 6s rigy
hatdrozott, hory 100 o/o-os hullad6kgazddlkoddsi dijkedvezmdnyt biztosit a lakossilg
r8sz,bre, mivel a teleptil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi
kdzszolg{ltatdsokr6l sz6l6 9 /20L6. (X11.19.) iinkorm6nyzati rendeletdnek 15.S (1aJ

bekezd6se alapjdn a term6szetes szem6ly ingatlanhaszndl6k tekinteteben a

krizszolg{ltat6si dlifizet6si kOtelezetts6get az 0nkormAnyzat teliesiti.

Helesfa Krizs6gi 0nkormdnyzat K6pvisel6 - test0lete felhatalmazza a polgdrmestert a

m6dosit6 hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolgaltatdsi szerz6d€s al6irasAra, tovdbb{ felk6ri a
jegyn6t, hogr a d6nt6srdl tdi6koztassa a D6l - Kom Nonprofit Kft.-L

Felel6s: K6pvisel6 - testiilet
V6grehajus6rt felel6s: Horvdth Rudolf pol96rmester, Dr. T6th Sdndor

Hat{rid6: 2022. november 30.
Err6l drtesiil: D6l-Kom Nonprofit Kft.

Horv6th Rudolfs.k
polgArmester

A kivonat hitel6iil:

Dr. T6th S6ndor s.k.
jegzd

dr. Reith Tekla M6r



3\L- ef - 5-'5-34 /b- t / Aq_y

Helesfa Kiizs6g 0nkorm6nyzat K6pviset6-testUlet6nek
9 /2016. (Xll.lg.) iinkorm6nyzati rendelete

a telepiil6si szilCrd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6sl
helyi k6zszolgf ltatiisokr6l

(egysdges szerkezetbe foglolva a 9/2020. (W1.10.) 6nkormdnyzoti rendelettel)

Helesfa K6zs69 0nkorminyzat Kdpvisel6-testiilete (a tov5bbiakban: kCpvisell-testiilet) az
Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontjiban, tov6bbii a hullad6kr6l sz6l6 20!Z.6vi CLXXXV.
tdrv6ny (a tovibbiakban: Hr) 34. S (8J bekezd6sdben, 35. $-iiban, 39. S (Z) bekezd6s6ben
meghatirozott feladatkri16ben elj6rva 6s a 88. g (4) bekezd6s6ben foglalt felhatalmaz6s alapiin, a

Magyarorszlg helyi <inkormfnyzatair6l sz6l6 2071-.6vi CLXXXIX. tiirv6ny 13. g (1) bekezd6s 19.
pontjaban meg6llapitott feladatkii16ben elj{rva a krivetkez6ket rendeli el:

A rendelet c6lia
1.S

(1) Az <inkormAnyzati rendelet c6lia:
al Helesfa Kdzs6g lakoss5ga eg6szs6g6nek v6delme, term6szeti 6s 6pftett krlrnyezet6nek
meg6viisa a hullad6kgazd6lkodis eszktizeivel;
b) Helesfa Kcizs6g k6rnyezete hullad6k altal okozott terhel6s6nek minimalizdliisa,
szennyezetts6g6nek elkeriil6se 6rdek6ben a k6pz6ddtt hullad6k mennyis6g6nek 6s
vesz6lyess6g6nek cstjkkent6se, a keletkez6 hullad6k min6l nagyobb ardnyi hasznosltdsa, a

hullad6k kornyezetkim6l6 ertalmatlanitSsa.

[2) Az iinkorminyzati rendelet c6liiinak el6r6se 6rdek6ben He]esfa K i:zsdgkiSzigazgatdsi terr.ilet6n
minden tev6kenys6get rigy kell gyakorolni, hogy
a) a kdrnyezet6t a lehet5 legkisebb m6rt6kben terhel.ie, illetve a kdrnyezet terhel6se 6s
i96nybev6tele csokkenjen,

bJ biztositsa a keletkezS hullad6k mennyis696nek 6s min6s6g6nek megfelel6 kezel6s6t,
hasznositiis6t, drtalmatlanitiisiit

(3J Helesfa Kdzs6g 6nkormiinyzat (a tovebbiakban: 6nkormdnyzot) a hullad6kgazddlkoddsi c6lok
el6r6se 6rdek6ben 6rv6nyesfti a hullad6kr6l sz6l6 2072. 6vi CL)fiXV. trirv6nyben foglalt
alapelveket, meghatlrozza a hullad6kgazd6lkodds kcir6ben a hatdskcir6be tartoz6 k6rd6sekben a

hullad6kgazd6lkodAs 5ltal6nos kcivetelm6nyeit, az 6rintettek jogait 6s ktitelezetts6geit.

2,S

t1) A rendelet hatiilya Helesfa Kiizs6g kdzigazgatesi tertilet6n a rendszeres
hullad6ksz6llitisba bevont, helyi k<izszolgiltatassal elletoft belteriileti ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosaira vagy haszn6l6ira vagy b6rl6ire (a toviibbiakban: ingatlanhaszndldJ egyi.ittesen
haszndlt tdrol6ed6ny eset6n a lak6sszrivetkezetre, tdrsashAzakra 6s t6rsasiidiil6kre, a
kdzszolgaltat6val szerz6d6sben 5l16 kiilterijleti ingatlanhaszn6l6ra, az cinkorminyzati



int6zm6nyekre, a rendeletben meghatirozott felt6telek fennSl16sa eset6n a gazd5lkod6
szervezetekre, valamint az iinkormenyzattal szerz6d6sben 6l16 kdzszolgdltat6ra terjed ki.

(2) A telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos tev6kenysdgre vonatkoz6 helyi kozszolgdltat6s a

telepiil6s eg|sz ki5zigazgat6si teriilet6re kiterjed a hullad6kgazd6lkodasi kbzszolgaltatiisi
szerz6d6sben meghaterozott teriileti hatily szerint. A kiizteriiletek tisztantartesAra vonatkoz6
rendelkez6sek a telepi.il6s egdsz ktizigazgatiisi teriilet6re kiterjednek.

(3) A rendelet hatiilya a hullad6kgazdAlkoddsi kdzszolgilta6s v6gz6s6nek felt6teleir6l sz6l6
385/201.4. (XII.31.) Korm. rendelet (a tovibbiakban: Hkr,) 2. g 2. pontj6ban meghaterozott
hullad6kgazdilkoddsi kcizszolgAltat6s kdr6be tartoz6 hullad6kra teried ki, tgy mint

a) hdztartdsi hullad6h
b) hiztart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k,
c) elkUl6n(tetten gyfiitdtt hullad6k,
d) lomhullad6k,
e) 6pit6si-bontesi hullad6h

0 kiiztertileten elhagyott hullad6k,
gJ biol69iailag leboml6 hullad6h
hJ vegyes hullad6k.

Az iinkormdnyzati hullad6kgazdClkodrisi ktizfeladat tartalma, a kiizszolgSltatesi teriilet
hatdrai

3.S

(1J Az onkorm6nyzat hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiiltatiist szervez 6.s a hullad6kgazddlkod6s16l
kdtelez6 helyi kdzszolgiltatis 6tien gondoskodik.

[2J A hullad6kgazdilkod6si k<izszolgdltatds tartalma: a kdzszolgiiltatds kor6be tartoz6 hullad6k
5tv6tele, gyfijt6se, elsz6llitdsa, kezel6se, a megfelel6 enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6
l6tesitm6ny fenntart;isa 6s iizemeltet6se.

A kiizszolgiiltat6
4.s

(1) Az rlnkorm6nyzattal szerz6d6sben 6116 kozszolgdltat6 a D6l-Kom D6l-DunSntrili
Kommundlis Szolg6ltat6 Nonprofit Korlitolt Felel6ss6g( Tdrsasdg [a tovibbiakban: Ddl-Kom
Kft.)A gazd,asigi t6rsasAg sz6khelye: 7532 Pbcs, Sikl6si rit 52; c6giegyz6ksz6ma: 02-09-064556;
ad6szAm: 17547587 -2-02; k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6. A gazdasfgi t6rsas6g KUJ sziima:
7002793O6; KTJ szdma: 1004689 - P6cs-Kbk6ny Regiondlis Hullad6kkezel5 K<izpont 6s

100408033 - Gtrrcstiny hullad6klerak6; KSH sz5ma: 71541587 -38L7-572-02.

(Z) A hullad6kgazdiilkod6si k<izszolg6ltat6si tev6kenys6gen beliil a hullad6kgazd6lkodisi
kdzszolgaltatas k<ir6be tartoz6 hullad6k dtv6teli, gy(jt6si, szdlllt6si, kezel6si,

hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6nyek iizemeltet6si feladatait a D6l - Kom Kft. v6gzi el. A D6l - Kom

Kft. mint kiizszolgdltat6 rendelkezik kiizszolgdltatdsi enged6llyel 6s min6slt6si enged6llyel.

Az tinkorm6nyzati hullad6kgazd6lkodiisi kiizfeladat elleUs6nak rendie 6s m6dia
s.s
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(1) Az ingatlanhasznel6 a gyfijt6ed6nyt a Hkr. 5. $-a szerintl m6don tartia, azt a kcizteriiletre
csak a begy(jt6st megel6z6 napon 18.00 6ra utiin helyezheti ki 6s azt a begyiijt6s napjan kdteles a
kdzter[iletr5l bevinni.

(2) A krizszolgiltat6 hullad6kgyfijrd ed6nyek iirlt6s6t a begwit6si napokon reggel 06.00 6s
este 16.00 6ra kijzdtt vbgzi. A begy(lt6s napja h6tf6, kedd, csiittirtri( p6ntek. A tulaidonos
kiitelezetts6ge a hulladdk elsz:illltdsdnak napidn az elsz6)litdst kiivet6en a gy(i.1t6ed6ny t6roliisi
helyre tdrt6n6 visszahelyez6se.

(3) A kiizszolgiltat6 az al6bbi ed6nym6retet biztos(tia az ingatlanhasznil6k r6sz6re:r

a) 110 6s 120 literes hullad6kgyiijt6 ed6nyeket biztosit a term6szetes szem6ly
ingatlanhaszn5l6 16sz6re

b) 710, 120 6s 1100 literes
szervezetek), tov{bb6 a Ht.
intdzm6nyek r6sz6re.

hullad6kgyiijt6 ed6nyeket biztosit az ipari fgazddlkod6
91. 5 (6) bekezd6s szerinti kriltsdgvet6si szervek 6s szoci6lis

(4) Az ingatlanhaszn6l6 a rendszeresen haszndlt tfpused6ny iirm6ret6ben bekrivetkezd
vdltozdst 30 (harmincl napon beltl kiiteles a kozszol96ltat6hoz i16sban bejelenteni.

(5) Az Onkorm6nyzat a hullad6kgazdiilkoddsi krizszolgiiltat6s keret6ben elki.ilonitett
hullad6kgyiijt6si (tovibbiakban: szelekt(v hullad6kgyfijt6sJ kdzszolgelratest szervez 6s tart fenn.
A szelektiv hullad6kgyfijt6 szigetek hely6t az l. szAmi melliklet tartalmazza.

(6) Az elkiildnitetten gyfiitdtt hullad6k a ktizszolgdltat6 eltal i.izemeltetett Szentl6rincen
m(krid6 hullad6kgy(iltd pontra, hullad6kgy(lt<i udvarba, 5tv6teli helyre vagy a krizszolg6ltatiis
ko16be tartoz6 huilad6kot kezelS hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe is sz5llithat6, s ott a jogosultnak
atadhat6 vagy ki..ildn gyiiitded6nyben elhelyezhet6.

(7) A lakossiig albl a h:iztart:isokban szelektiven gy(ijtdtt hullad6kot az ingatlanhaszn6l6 a
kcizszol96ltat6 altal iizemeltett lakossdgi hullad6kgyfijt6 szigeten kozvetlentil elhelyezheti.

6.S
a kdzszolgdltat6 ktizszolgiirtatessar kapcsoratos iogai 6s kiiterezetts6gei

(1) A Ktizszolg6ltat6 koteles az onkormAnyzat kdzigazgatasi teriilet6n a szallit6eszkcjzeihez
rendszeresitett gy(it6ed6nyben vegyesen gwittjft heztartisi hullad6k hdzhoz men6 j6rattal
tortdn6 rendszeres begy(jt6s6re, elsziillitdsira, 6s kezel6s6re,

(2) A teleptil6si szllird hullad6k elhelyez6s6t, ertalmatlanitAss t kizAr6lag a kcizszolg{ltat6
logszeril hasznSlatiban l6v5 hullad6k lerak6helyen lehet elv6gezni.

(3) A helyi kozszolgiltatSs l6nyeges felt6teleiben tervezett viiltozdsokr6l a Kijzszolglltat' az
ingatlantulaidonost - a vdltozist megel6z6en legaliibb 15 [rizendtJ nappai koriibban - irdsban
6rtesfteni ktjteles. ir5sbeli 6rtesit6s a megadott e-mail cimre kiildritt elektronikus lev6l is. Emellett
ezt az 6rtesit6s6t a Kdzszol96ltat6 az internetes honlapjdn kereszttil is k6zz6teszi.

rM6dositona 
a 9/2020. (Vll.tO.) 6nkorm6nyzari rendelet. Hardlyos: Z020.jrilius 15.
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(4) A Kiizszolgaltat6 a kozszolgiltat6ssal
hatdlyos logszab6lyi el6fr6sokban foglalt

megfelel6en ktiteles ellatni.

iisszeftgg6 tev6kenys6g6t mindenkor a vonatkoz6
m(szaki, krizeg6szs6giigyi 6s egy6b felt6teleknek

7.S

(1) A Kiizszolgdltat6 kiiteles a gyiljt6ed6ny kiiirit6s6t kim6letesen, elv6rhat6 gondoss{ggal

v,6gezni.

(2) A szabdlyszerilen kihelyezett gyfiit6ed6ny iirft6se soren esetleg keletkezett szennyez6d6s

takaritiisiir6l a szolgAltat6 koteles gondoskodni.

(3J A gyiiit6eddnyben okozott kirt a Kdzszolgdltat6 t6rft6smentesen kijteles kijavitani, ha a

kSrokoz{s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezett be, A kdzszolgiiltat6 kciteles az ebb6l ered6

karbantart6si munka, 6s jav(tes idej6re helyettesit6 gy(i,t6ed6nyt biztositani. Ha a kArokozis nem

16hat6 fel a szolg{ltat6nak, a haszn6lhatatlannA valt gydit6ed6ny ,avit6sa, p6tlisa, illetve cser6ie

az ingatlanhasznel6t terheli,
8.s

[1] A KiizszolgAltat6 az aldbbi esetekben jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llltis:it

aJ az <inkormAnyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 t6rol6ed6nyek kihelyez6se eset6n;

bJ ha a tdrol6ed6nyben a telepiil6si (kommun:ilis) hullad6k ktjr6be nem tartoz6 anyag kerijlt

elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6plt6si ttirmel6k, 6llati tetem, mar6, m6rgez6 anyag,

elektronikai hullad6h foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy robban6 anyag,

nagyobb terjedelmri, stilyri t5rgyJ, amely vesz6lyezteti a hullad6ksz5llitiissal foglalkoz6

alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongilhatja a gyiijt6berendez6st, illetve 6rtalmatlanitdsa

sordn vesz6lyezteti a kornyezetet;

c) a hutlad6k nem a szabilyos, zirt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolg6ltat6t6l visSrolt
jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre;

d) a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s

vesz6lye fenn6ll (nem lezart, illetve s6riilt ed6ny);

el ha a tdrol6ed6ny kdriil szabSlytalanul, annak mozgatast 6s tirit6st akad6lyoz6 m6don

tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre;

f) a t6rol6ed6nyek ktjtelez6 matriceval val6 jelz6se eset6n a tirol6ed6nyek matricai6nak

hi5nya vagy a matrica s6riil6se eset6n.

(2J A Rendelet 8.s (1) bekezd6sben meghaterozott esetekben a Ki5zszolg6ltat6 az

ingatlantula;donost [rasban 6rtesiti a telep[il6si hullad6k elsziillitisa megtagad6s6nak ok616l. Az

ingatlantulajdonos a megtagad6si okokat maga kciteles megsziintetni, vagy megsztintet6s6r6l

gondoskodni.

(3) A hullad6k elsz5ll(tdsAnak (1J bekezd6sben meghatArozott okb6l tdrt6n6 megtagadAsa az

ingatlanhaszn6l6 kiizszolg6ltat6si d(jfizet6si kotelezetts6g6t nem 6rinti'

e.s



Az ingatlanhaszn6l6 kiizszolg6ltat6ssal kapcsolatos iogai 6s kdtelezetts6gei

(1) Az ingatlanhaszn6l6 k<iteles a Ktizszolgdltat6 altal nyljtott kiizszolgiiltat6st a haztartesi
hullad6k vonatkozes6ban hetente egy alkalommal igdnybe venni. A szallltes pontos napldt a
Kdzszolgiiltat6 honlapjin 6s a telepi.il6sen helyben szokAsos m6don kiizz6teszi.

[2J Az ingatlanhasznAl6 a hiztart6si hullad6k gyi.ijt6s6re, illetve elsziillttis6ra a Kdzszolgeltat6
5ltal rendszeresitett 6rv6nyes szabv6ny szerinti gyfijt6ed6nyek valamelyik6t kciteles ig6nybe
venni, 6s kizAr6lag azt haszn6lni.

(3) Az ingatlanhasznal6 a legkisebb rendszeresftett iirtartalmU gyrijt6ed6nyn6l kisebb
iirtartalm0 ed6nyt nem haszndlhat.

(4) A 60 (hatvan) literes ed6ny haszn6latdra a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszeriien
haszn6l6 ingatlanhaszndl6 jogosult az aliibbi felt6relek teliestil6se eset6n:

r rendelkezik a teleptil6si 6nkormenyzat eltal kiadott igazol6ssal a116l, hogy a lak6ingatlant
egyediil 6s 6lewitelszerrlen hasznilja,

o rendelkezik a megfelel6 m6retf ed6nnyel,

' a kisebb ed6nyzet haszn6latdra vonatkoz6 a lakossiigi hullad6lgazddlkod6si
sze rz6 dE st f szerz6d6sm6dosItist m egkdtotte.

(5) A 80 (nyolcvanJ literes eddny haszndlatAra a biirmely a lak6ingatlant 6lewitelszerten
hasznil6 ingatlanhasznd16 logosult az al6bbi felt6telek teljesiil6se eset6n:

o rendelkezik a megfelel6 m6retri ed6nnyel, -
o az ed6nyzet hasznilatdra vonatkoz6 a lakossiigi hullad6kgazd:ilkodisi szerz6d6st

megkdtdtte.

[6) Azon ingatlanhaszndl6k, akiknel< ingatlan6n valamiiyen okn6l fogva megnOvekszik a
heztartesi hullad6k mennyis6ge, - de annak eseti jellege vagy mennyis6ge nem teszi sziiks6gess6
fiabb gyiiit6ed6ny beszerz6s6t, - koteles kieg6szit6sk6nt a Kdzszolgeltat6 szabvdnyos(tott
mfianyag zsikjAt hasznilni. A Kdzszolgdltat6 a gy(it6zsiikot 16rit6s ellen6ben biztositia.
Amennyiben a tdbblet vegyes hullad6k elhelyez6se nem a jelz6ssel ellitott zsAkban keriil
kihelyez6sre, rigy a kozszolgAlrat6 a t<ibblethullad6k elszdllitiis6t megtagadja.

(71 Az ingatlanhasznal6 koteles tov6bbi a hullad6k gyfijt6se sorin megfelel6 gondoss{ggal eljdrni
annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k misok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szsdg6t 6s i6 k<iz6rzet6t ne
veszdlyeztesse, a ktizscg 6pitett 6s term6szetes kcirnyezet6t ne szennyezze, a niiv6ny - 6s
ellatvilegot ne kdrositsa, a krizrendet 6s a k<izbiztonsdgot ne zavarja.

(8) Az ingatlanhaszniil6 kciteless6ge az ingatlanon k6pz6d6 hullad6k mennyis6g6t alacsony
szinten val6 tartesa, tovabbd 16szt vegyen a telepiil6sen m(krid6 szelektiv hullad6kgyfiit6sben.

(9) Az ingatlanha sznAl6 a szemllydben, szem6lyes adataiban, az ingatlan hasznalati viszonyaiban,
a gytjt6ed|ny m6ret6ben darabszimSban bekcivetkez6 viiltozdst, a vdltoziist6l szimitott 15
(tizeniit) napon beliil a kcizszolgSltat6 iigyf6lszolgdlat6n bejelenti.

5



(10) Az ingatlanhasznAl6 bejelent6s6ben foglaltak a Kcizszolg6ltat6 6ltal tt rt6n6 bejelent6st
kovet6 h6nap els6 tirft6si napiiit6l l6pnek 6rv6nybe.

10.s

(11 Az ingatlantulajdonos koteles a gyfijt6ed6nyt a hullad6k elsziillitiisa c6lj6b6l a Kozszolg:iltat6

6ltal megjeltilt, id6ben, koztertileten, a gyfiit6st v6gz6 g6pjirmfivel megk<izelithet6 6s iirit6sre
alkalmas helyen elhelyezni. A gy(it6ed6ny vagy kont6ner nem akad6lyozhatja a j6rmii- 6s

gyalogos forgalmat 6s elhelyez6se egy6bk6nt sem iiirhat baleset vagy kdrokozds vesz6ly6nek

el6id6z6s6vel, vagy m6sok j6 kdz6rzet6nek a megzavar6sSval.

(2) A telepiil6si hullad6k gyfijt6se, t6rol6sa sordn olyan gondossAggal kell eljiirni, hogy a hullad6k

sem az ingatlanon, a kdztertileten, a sz6llit6 jirm(be val6 iirit6skor ne sz616dion sz6t.

[3J Ha a gyiijt6ed6nyben olyan nedves telepi.il6si hullad6kot helyeztek el, amely az ed6nyben

tisszetiimorodiitt vagy befagyott, illewe az ed6nyben l6v6 hullad6kot tigy tisszepr6selt6k, hogy

emiatt a gyfiit6ed6nyt az el6irt m6don kiiiriteni nem Iehet, az ingatlantulaidouos ktiteles a

gyfijt6ed6nyt tirlthet6v6, illewe haszn{lhat6v6 tenni.

(41 A vegyes hiztartrsi hullad6k gy(it6s6re szolgal6 gyiiit6ed6nybe nem helyezhet6 el:

a] foly6kony, m6rgez6, tfiz- 6s robbanlsvesz6lyes anyag, vagy egy6b olyan anyag, amely

vesz6lyeztetheti a gyfi)t6st v69z6 szem6lyek vagy miisok 6let6t, testi 6ps696t

b) telepiit6si hullad6knak nem min6stil6 hullad6k, hil<inijsen: - 6pft6si 6s bont6si hullad6k, - ellati

tetem, - hullad6kudvaron gyfiithet6 elektromos, elektronikai 6s vesz6lyes hullad6k, - dllati iiriil6k.

(5) Nem szabad a gytijt6ed6nyben olyan anyagor elhelyezni telepiil6si hullad6kk6nt, amely

vesz6lyezteti a gy jtdssel 6s szdllitiissal foglalkoz6k vagy m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t vagy

e96szs6g6t.

(51 Nem szabad a kdzteniletre kihelyezen gy()t6ed6nyt oly m6don rijgzfteni, amely az ed6ny

iirlt6s6t lehetetlenn6 teszi vagy megneheziti, illetve a gyalogos 6s 96piSrmii forgalmat

vesz6lyezteti.

(7J A gy(jt6ed6nlt a gyiiit6si 6s szellitasi napok kiv6tel6vel

a) az ingatlanon beliil kell elhelyezni 6s t6rolni;

bl ktizteriileten csak kdzteriilet-haszn6lati enged6ly alapjiin lehet elhelyezni.

(8) Az ingatlanhasznil6ja koteles a kcizszolgiiltat6 Altal meghatarozott tlpusti gyfiit6ed6nyt

beszerezni, a hullad6k gyrijt6s6hez azt hasznSlni, karbantartasar6l 6s tiszt6ntartis616l,

elhaszndl6d6s eset6n annak p6tlisi16l gondoskodni 6s azt a Ktizszo196ltat6 6ltal rendelkez6s6re

bocsdtott matric:ival ell5tni.
11. s

(1) Az ingatlantulajdonos, akinek e rendelet szerinti haztartesi hullad6ka keletkezik, de az

ingatlana egyidej(leg gazdiilkod6 szervezet c6gnyilventart6sban bejegyzett sz6khely6iil,

telephely6til vagy fi6ktelep6iil is szolg6l, koteles a telepiil6si hullad6k6t a gazddlkod6

szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasSgi tev6kenys6ge sor6n keletkezett heztartesi



hullad6khoz hasonl6 hullad6k6,t6l elkiiliinltetten glditeni,6s kdteles a kdzszolgAltatist e rendelet
szerint mind a magdnszem6lynek, mind a gazd6lkod6 szervezetnek kiildn-kti16n ig6nybe venni.

12.S
a hullad6kgazd6lkodiisi kiizszolg6ltat6si szerz6d6s egyes tartalmi elemeit

(1J A helyi kritelez6 krizszolgdltatdsra vonatkoz6 kdzszolgdltatisi szerz6d6s l6trejtin:
a.J a ktizszolgdltat6s els6 ig6nybev6tel6vel,
b.) ha a kozszo196ltat6 a ktizszolgiiltat;is elletSs6ra vonatkoz6 rendelkez6sre 6ll6si
k6szs6g6t bizonyit,a,
c.J a szerz6d6s lr6sba foglaliis6val.

(2) A kdzszolgAltatas megszervezdsdhez 6s a dijsziimliizdshoz sziiks6ges adatokat a szerz6d6s
frilsba foglaliis6nak bdrmely okb6l tcirt6n6 elmaradisa eset6n az ingatlantulaidonos k6teles
bejelenteni a kiizszolgdltat6nak.

(3) A ktizszolg6ltat6 6s az ingatlanhaszniil6 kdzritt megkotend6 kiizszolgdltatdsi szerz6d6s
kdtelez6 tartalmi elemei a kiivetkez6k:

a) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai: a kozszolgdltat6 6s az
ingatlanhasznfl6 neve, cime, term6szetes szemlry eset6n a szem6ryes adatok
ktir6ben anyja neve, sziilet6si helye 6s ideje,
bl a szerz6d6s targya, a kdzszorgaltatasi tev6kenys6g pontos megnevez6se, a

k<izszolgiiltat6s i96nybev6tele mely tenileten tijrt6nik,
c) a kozszolglltatls ell6t6s6nak rendje,
dJ a szerz6dcitt gyfijt5ed6ny t6rfogata 6s darabsz6ma, annak azonosftdsira

vonatkoz6 el6fr6sok, a hu ad6kkezer6si tev6kenys69 16szletes szabiiryai,
e) a szerz6d6s id6beli hatiilya,
fJ a krizszolgiiltatisi szerz6dds m6dositisiival, megszfin6s6vel kapcsolatos

szabdlyoll
g) az krizszolgirtatiisi jogviszonyra iriinyad6 jogszabiilyok meghatiiroziisa,
hJ egy6b, a szerz5d6 felek iiltal l6nyegesnek tartott felt6telek.

(4) A hullad6kgazdiilkodiisi kdzszolgeltatest a rendszeres hullad6kszdllitfsba bevont ingatlanok
ingatlanhaszndl6ja koteles ig6nybe venni 6s erre vonatkozd szerz6d6st k<itni a kcizszolgditat6val.

[5) A hullad6kgazdiilkoddsi kcizszolgdltat6si szerz5d6sben foglaltak betarteset a krizszolg{ltatd
jogosult ellen6rizni.

Lomtalanit{s
13. S

(1J LomtalanitAsra legalabb 6vente egy alkalommal a k<izszolgiiltat6 6ltal el6re meghirdetett
iddpontban 6s m6don kertil sor.

(2) LomtalanitAskor a ktizszolgiiltat6 kii16n dij fizet6se n6lktil sziillitia el a lomhullad6kot.
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(3) A lomhullad6kot a ktizszolgiltat6 6ltal megieldlt id6pontban szabad kihelyezni kdzteriiletre,
sz6lllthat6 iillapotban, olyan m6don, hogy a kriz)eked6st ne akad6lyozza.

KtizszolgeltatAs sziineteltet6se
14.S

(1) Sziineteltethet6 a kdzszolg5ltat6s ig6nybev6tele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legalSbb kilencven napig senki sem tart6zkodik 6s emiatt hulladdk sem keletkezik.

(2) A sztineteltet6sre vonatkoz6 ig6nyt az ingatlanhasznal6 frfsban koteles bejelenteni a

kdzszolgeltat6nak.

(3) A kdzszolgaltat6 a sziinetel6st az alAbbi felt6telekkel egyiittes fenniilldsa eset6ben

enged6lyezi:
. olyan ingatlan eset6ben, amelyeken folyamatosan legalilbb kilencven napig senki sem

tart6zkodik 6s emiatt hullad6k sem keletkezil!
o rendelkezik a telepiil6si iinkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolissal arr6l, hogy a legal6bb 90

napig senki sem tart6zkodik 6s emiatt hullad6k sem keletkezik - csatolia az megel6z6

id6szakban keletkezett kdzilzemi sziml6k m6solatit (viz, 96z, villanyl.

(41 Az ingatlanhasznSl6 a sziineteldsi felt6telek fennilliisiir6l sz6l6 igazoliis l(ibocs:itest a

Szentl6rinci K6ztjs Onkormdnyzati Hivatalban (toviibbiakbanl. Hivatal) kezdem6nyezheti. A

Hivatal a szi.inete16si feltdtelek megl6t6t igazo16 hat6rozatot a ktjzszolg6ltat6 16sz6re megkiildi, a

sziinetel6s a hatdrozat kelt6t6l szimftott 1 (egy) 6vig 6rv6nyes, amennyiben a sziinetel6st

megalapoz6 kdriilm6nyekben nem k<ivetkezik be viiltozis.

(5) A sztineteltet6s idej6re m5r kisziml6zott iirit6si dliat a ktizszolgaltat6 a sz5mlikkal val6

igazol6s benyijt6sdt krivet6en, ut6lag irja j6v6.

(6) A sztinetel6si id6szakban a kdzszolgiiltatisi dii 50%-a keriil kiszimlSz6sra.

(7) Ha az ingatlant a szuneteltet6si id6tartam lejirta el6tt haszn6li6k, annak t6ny6t a

ktizszolgiltat6val szerz6dott f6l, vagy meghatalmazottia kciteles legaldbb 3 (h6rom) nappal

kordbban a kcizszolgiiltat6nak bejelenteni.

A ktizszolgaltatds diia
1s. s

(l)z A nem termdszetes szemdly kozszolgaltatAsba bekapcsolt, ktizszolg6ltat6s ig6nybe v6tel6rc

k6teles ingatlanhaszn6l6k a k<izszo196ltatds6rt kiizszolgAltatAsi diiat kotelesek fizetni, a hullad6k

gazd5lkod5si k<izszolgiltatdsi dij megiillapitisdr6l sz6l6 iigazat6rt felel6s miniszter rendelet6ben

6s e rendeletben foglalt szab6lyok szerint.

flo)s n trr^Utzetes szemily ingatlanhoszndl6k tekinrcftben a kdzszolgdltotd.si dljfizetdsi

kdtelezettsdget az Onkormdnyzat teljesiti.

'?Mddosltotta a 9/2020, (Vll.l0.) dnkormdnyzati rcndelet. Hat6lyos: 2020 jtilius l5 napj6t6l.
3 Mddositotta a 9/2020. (Vll,l0.) iinkormanyzati rendelet Hatalyos: 2020 jtlius I5. napjat6l.



(2) Az ingatlanhasznil6 a teljesitett krizszolgiiltatiis dijiit ut6lag, negyed6vente, sz6mla ellen6ben
kiiteles megfizetni.

(3) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a kcizszolgdltatis dij6nak megftzet6s6t, ha a
k<izszolgiiltat6 k0zszolgiiltatisi ktitelezetts6gdnel( nem tesz eleget.

[4] Nem tagadhat6 meg a krizszolgiltatiis dijdnak megfizet6se a (3) bekezd6s szerint, ha a
kcizszolg6ltat6t a krizszolgiltat6s nyrijtrisiiban az id6)aras vagy m6s, a polgiri rrirv6nykcinyv
szerinti efhiirithatatlan ok akad5lyozta 6s a kcizszolgiilt at6 az akadAly elh6rul{sdt k6vet6en a
lehet6 legrcividebb id5n beliil p6tolta mulasztdsdt.

(5) Nem tagadhatia meg a kcizszolgiltatiisi dlj megfizet6s6t az ingatlanhaszniil6, aki a telepiil6si
hullad6kkal kapcsolatos kotelezens6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy a k<izszo196ltat6 a
kcizszofgiiltat6st iriisban felaliinlia vagy a kdzszolgaltatas teljesitds6re a ktizszolgiiltat6
rendelkez6sre iillvagy akdzszolg6ltat6 a ktizszolgAltates teljesit6st igazolja. Az ingatlantulaidonos
az e rendelet szerinti sziinetel6s eset6t kiv6ve, akkor is k<iteles k6zszolgeltaEsi dliat fizetni, ha a
ktizszolgdltat6 friisban igazolni tudla, hogy felaj6nlotta az ingatlantulajdonosnak a szolgiiltatis
ny[jtiisit vagy a kozszo196ltat6 a szolgiiltatiis nyfjtiis6ra rendelkez6sre 6llt.

f ogharmonlzdci15s zdrad6k 6s zii16 rendelkez6sek
16.s

[1J Ez a rendelet 2 016. december 20. napjlttr l6p hatdlyba.

(2) E rendelet a belsS piaci szolgiltat6sokr6l sz6l6,2006. december Lz-i 2006/723/EK eur6pai
parlamenti 6s tanfcsi irinyelvnek val6 megfelel6st szolgil.ia.

[3) Jelen rendelet hatdlybal6p6s6vel Helesfa Kdzs6g dnkorm6nyzat6nak K6pvisel6- testiilete a
telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi kcizszolglltatds16l sz6l6
5/2002.(V.03.) Cs 20/2012 (XIL19.) nkormdnyzati rendelete hatiilyat veszti.

Helesfa, 2016. december 16.

Gondos Gyula
pol96rmester

7,Arad6kt

Elfogadva: 2016. december 16
KihirdeWe: 2016. december 19.

dr. Farag6 Agnes

iegyz6
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dr. Farag6 Agnes
jegyz6

2.Z(raddk:

A telepiil6si szildrd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi kiizszolg6ltat6sokr6l sz616

9/2016. (Xll.1^9.) onkormdnyzati rendelet m6dosftesd16l sz6l6 9/2020. [Vll.10.J iinkormdnyzati
rendelettel egys6ges szerkezetben.

1. sz6m[ mell6klet

Szelekt(v hullad6kgyfijt6 sziget helye:

o Helesfa 108/10. helyraizi szdmri ingatlan,
. Helesfa 791/3. helyrajzi sz6mri ingatlan.

t0


