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38/201 3.(X|1.02.) ainkormenyzati rendelete
a helyi hu adekgazdelkodesftl 6sa nem kazmfrvel aisszegytjtiitt hdtztartesi szennyviz

kezelasanek kaitelezd kiizszoqeltaaser6l sz6l6 35/2013.(X.05.) iinkormenyzati rendelete
m6dositesA16l

Balassagyarmat Vdros OnkormdnyzatAnak Kepvisel'-testAlete MagyarorszAg Alapt'rvenye es
Magyarorszeg helyi 1nkormenyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t'Ndny 13. S 0) bekezdeseben, a
hu adekr'l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV toNeny (Ht) 35.5 G-d, 39 S @ es (5) bekezdes6ben kapott
felhatalmaztts alapjdn a helyi hulladekgazdekodesr1l es a nem kdzm1vel 

'sszegy1jtAtt 
hezhftesi

szennyviz kezercsenek k1telez1 k'zszolgelbtAsard sz6l6 35/2013 (X|.05.) 1nkorn'nyzati rendelet (
bvebbiakban: Rendelet) mjdositesera az al1bbi rendeletet atkotja:

1.S

A Rendelet 25 - 165-a helyebe az a6bbi szdvegresz l6p:

A rendelet hatelya

2.$

Balassagyarmat v,ros 
'nkormanyzata 

kAtelez5en ell6tand6 kazszobeltateskent az ingatlan
tulajdonosoknel keletkez1 hulhdekok 6s hulladekgazdakodasi feladataik e a6sa €rdekeben
hullad€kgazddlkodesi kozszoqeltaftst (a bvebbiakban: k'zszolgttltatds) szervez es hrt fenn.
(1) mely kiterjed:
(a)A Balassagyarmat VAros kAzigazgatAsi ter,leten (ovebbiakban: telep1l4s) vegzett
hu adekgazdelkodesi kozszoqelbt1sra, valamint az e rendeletben meghaterozott kozszobeftaas
keret'ben a telep1l's ter,leten gyfijtAtt hulhdekok sza itasara es kezebsre t6ft6n1 atadesAra.
(b) A rendelet szemelyi haftlya magenszemelyekre, tersashezakra, lakAssz,vetkezetekre valamint
intezm'nyekre 6s gazddlkod1szeNezetekre (a tov1bbiakban: ingatlantulajdonos), melyek a
k1zszoqelh6st k'telesek ig'nybe venni.
(c) A rendelet hablya kiterjed a telepiil'si nem kozmdvel Asszegyt$aft h'ztaftesi szennyvizzel
kapcsolatos k'zszo@elta6s e etasera.
(2) A rendelet haftlya nem terjed ki a veszalyes hu adek keletkezesenek ellendrzesevel 6s azok
ke ze bsevel )sszef UggO tevekenyseg re.

II. FEJEZET
A H ELYI H U LLAD EKGAZDALKO DAS

A tta I 6n o s re n d el keza se k
3.$

(1) Az emberi egeszseg v6delme, a termeszeti es az epiteft k1rnyezet meg6n6se erdekeben
mindenki koteles a telepul6si kornyezet, kal'nosen a kozteriiletek szennyezbdeset, ferrczeset okoz6
rcvekenysegrcl, i et6leg nagataftasbl taft'zkodni.

(2) A szibrd es folyekony hu adekokkal 1sszefiigg1 Evekenyseget 1gy kell megszervezni es vegezni,
hogy az a hulladek mennyisegenek, illetve rciogaftnak csokkeneset eredmenyezze,
1jrahasznosl6sAt minel nagyobb arenyban tegye lehercve, a k1rnyezeti kockezabt a
kdrnyezetuerosit6 hafts, anyagok bekeral's'nek akadelyozes,val minimelsra csokkentse, illetve
keletkezesenek ellen6rzeset 6s mennyisegenek mereset biztositsa. K0l6nbdz1 hu adekfaftek
lehetdseg szerint elkul5niteft (a bvebbiakban: szelektlv) gytjtesevel el6 kell segiteni a gazdasagos
h u I I ad € k-h a sz nosi6 s el 6f el rcrc EL
A hulladdkgazd6lkodesi k,zszolgeltates kdrebe taftoz' szelektlven gy1l1ft hulladeknak minbstJl,
mindaz az ingatlantulajdonosn'l keletkez' hulladek, amelyet a kepz5des helyen ek1l6nltve gy1jtenek,
a hu adek fajt6ja, jellege vagy tipusa szerint elkiil1nitik, tehet6ve teve annak egyedi m6don t6ft6n6
kezel'set; ide nem 6ftve a vegyes hulladdkot.



(l) ! szilara es folyekony hu adekok 6s azok bomasterm6kei gyfijt'se, Erotasa, sz6 /tr,sa,
aftahatlanitasa, hasznositesa, kezel'se soren meg kell akadalyozni azok tatajba, felszini, vagy
felszin alatti vizbe, leveg6be juftsaL

(4) A hulladak ingatlanon toften1 hroaset a haatyos k'rnyezetvedehi, k'zeg^szsegugyi,
tlzfnles|et! 6s kdztiszhsagi el1iresok figyelembev*ebvel kell megvalIsitani. Hu ad|k ingaitanon
ftften1 felh al mozesa f,/os.

(5)Az 2.s szerinti szilard hu adekokkal 6sszefiigg6 k1zszoqeftaffis v6gzes6re kizer,hg a
Balassagyarmati varosiizemettetesi KFT. Batassagyarmat, Mikszeth KAman fi s9.. mtnr
kozszoqaftat6 jogosult ftovabbiakban : k'zszoqeftat6).

(6) A kozszoqeftab az eftab a k'zszotgattates kereteben gyAIAtt vegyes hu adekot (Ht. 2. S G7)
bekezd€s, hu adek tipusa EWC 20 03 01) a N^gredmarcal kozs^g kulter1tercn E6that, 1g,/e 

-hrsz-u

ingatlanon hhlhab m1szaki l'tesitmenybe sze itja 1ftalmatlanitesra (kijetaft eftaha anit,
l'tesitmeno. A nem vegyes hulladak kezet6s6r6l a k'zszoueftarc az itltala - a Ht 3 S ( ) bekezdls g)
ponuenak, valamint a Ht. 42. 5 e) bekezdesenek figyelembevdtetdvel - kivdlasztoi hultad'kkezej1
Ete si t m 6 n y ig e n y bev ercve I g on doskod i k.

(7) (a) A kazszolgeftab a kazszoqeftafts kerercben gondoskodik a HT. 42.5(1) szerinti etktitanibtten
gyajbtt hullad6kok 5sszegyfijrcserht 6s ebze iteserol, ideeftve a huttadek hufiadekgyajt, ponton
bften6 etadesenak esef6f /s.
(U A kazszoqeftato gondoskodik az dttala {izemetteteft hu ad6kgyaj6 pontok vagy hutlad'kgyajt,
udvarok kArnyezet1 nek tiszantafteser1l.

(8) Az onkormdnyzat K6pvisel6 test(itete a jogszabelyban et'irt habsegi enged'ttyet 6s oHU
min'sircssel rendelkezO kazszobeltat6val, a hu adekgazdakodesi kozszobAftat1sra k'zszotg,ltat6i
szerzdde$ k1t.

(9)A kOzszolgSltat' az ingatlantulajdonossal vagy az ingattan haszndl'jdvat iresban kozttzemr
szenddest kot, melynek egyes taftalmi elemeit e rendelet mellqklete taftalmazza.

(10)A huiladekgazdelkodesi kozszoqeftabsra irenyul6 kazuzemi szen^des Etejan akkor is, na a
szo9elbfts megval6sul a szo9eltat6 rendelkezesre e es6val, az eftah biztositoft rendszeres
g y fi ft6je rat m A kAdteta seve l.

(11) Ha az ingatlantula jdonos e rendelet szerinti bejelentesi kotelezeftseget nem teljeslti, a
kdzszolgAlhrc - az ingatlantulajdonos lresbel eftesitese mellett- minimefisan 1 db 110 titeres, vagy az
ingatlantulajdonos 6ltal rcnybgesen kihelyezett hullad4kmennyisegnek megfelel' gyajrcedqny heti
egyszeri uriteset veblmezi 6s ennek megfelel' dijat szambz, addig az id'pontig, ameddig az inga an
tulajdonosa a bejelent4si kotelezeftseget nem teljesiti.

4.S

(1) A K4pviselhtest1let a szem6lyes adatok kezel^sere a 3g (S) bekezd's'ben megjelAlt
kO zszo O e lbrct feljog ositja.

(2) A 35 (5) bekezdeseben negjel)lt k'zszotgdttat' a szem'tyes adatokat elsldtegesen az
ingatlantulajdonos k1telez' adatszolgeftaasa alapjen ismeri meg.

(3) A 3S $) bekezd's6ben megjel'lt k'zszobeftat' megteremti az adatkeze6s szem'tyi 6s Ergyi
feltetebit, gondoskodik az adatok biztonsegerd, meghatarozza azokat az etjeresi szabetyoKat,
amelyek az adat- 6s titokvedelmi szabelyok 6rvenyre juftaasehoz sztjks'gesek.

(4) A kezelend6 adatok k1re:

a.) a kozszobeltaqst igenybe vev6 ingatlantulajdonos neve,
b.) lakcime.
c.) szabrcsi helye, ideje,
d.) anyja lelnykori csahdi 6s ut6neve.



(5) A kOzszolg1ltatdst igenybevev1 ingatlan tulajdonosa k'teles a (4) bekezdesben meghaarozott
szem6lyes adatokat a kazszobeftab felhlvesAra, valamint a szem1lyes adatainak voftozeset kovet1en
15 napon belr/ a 3S @) bekezdes'ben megjel'lt k'zszotgeftabhoz bejelenteni.

(6) A 35 6) bekezdesdben megjel1lt k6zszolg6ltat6 feladatAnak e ,tAsa erdek'ben nviMenbftott
adatokat a kdzszobeftarc harmadik felnek nem adhatja ki. Ez al6l kivebl a dijbehajtdssal kapcsolatos
adatszolgeftaEs.

(7) A 35 (5) bekezdeseben negjel1lt k1zszo4Aftab az ingatlantulajdonos szem'lyes adatait - az
adatok tArobsa kiv6tel6vel - a kozuzemi szerz^d6s l'trejottet1t annak megsz1neseig, dijhAtralek
eseten a taftozes fenndlhseig kezelheti.

(8) Az adatkezel6s celja a kazszoQeftaftssal 1sszefiigg\en az ingattantutajdonos szem1ly1nek
megelhpi6sehoz, a kazszolg1ltatasi dij behajtasahoz sztjkslges 6s arra alkalmas ad;bezis
Etrehozesa 6s mAk'drcrcse.

(9) A 3 $ (9) bekezdesben meghaterozott kaztizemi szerz1des a 4.5 G) bekezdeseben meghat'rozott
taftalmi elemeken kiviil taftalmazza az ingatlantulajdonos termeszetes szemely nevet, a and6
lak6hely6nek, taft6zkoddsi 6s 6rfesitdsl helyenek cfm6t, szalercsi hely6t, idejet, anyja teanykori
csahdi 6s utoneveL Jogi szemely, i etve jogi szem1lyis€ggel nem rendelkezj szeNezet eseteben a
kazhiteles nyilvanbftes szerinti nevet, szekhelyet, telephely6t, ad6szamet, valamint egyeb a szerz6d6
febk elhl lenyegesnek taftoft elemeket.
(10) A hullad'kgazdekodesi k'zszoqeftabs teljesit's1hez sz.iksdges a 4.5 p) bekezdesben
megha6rozott adatokat 6s az abban t1ftend velbzast az ingatlantulajdonos 15 napon bett)l klteles
beje le nte n i a szolg eltatd na k.

A kiizszolgaltates i genybevetelanek szabelyai
5.S

(1) lngatlantulajdonos a hullad'k gyttjtese soran megfelel' gondosseggal euer annak 6rdek6ben,
hogy a hu adek nesok 6let6t, testi 6pseg6t, tlgeszseget es jo k1zerzet't ne vesz'lyeztesse, a
term'szeti 6s apitett k1rnyezetet ne szennyezze, a nAveny- 6s a afuil^got ne k1rositsa, a k'zrendet
es a kAzbiztonsegot ne zavarja, es az ingatlanen keletkez1 hulladek mennyiseget ahcsony szinten

(2) Az ingatlanokon keletkez6 telepiilesi hulladek kozszolg^ltat1nak t6ft6nd ehdasa, kotelezettseg a
telepa16s kozigazga6si teriileten valamennyi ingatlan tulajdonosa szamera, az e rendeletben
meghaarozottak szerint. Ez a katelezettseg els1dlegesen az ingatlant bArmilyen jogcimen hasznebt,
vagy jogcim nelkAli hasznebt rcrheli.

(3) Az ingatlantulajdonos a vegyes hulladel(ot a tobbi telepal^si hulladdkt6t elkij!'nitve a
kazszolgeltat6 elhl rendelkezesere bocsebtt gyfijt6edenyben gy1jtL 6s azt a k'zszoqeftat6 reszdre e
rendeletben meghatArozoftak szerint 

'tadja.(4) Az ingatlantulajdonos a telepul6si hulladek rdsz6t kepez1 papir, mtanyag es fem hu adekokat a
hazhoz men, szelektiv gyfrIessel 6rintett - e rendelet mell'kleteben meqhaterozoft - tertileteken a
vegyes hu adekt1l elkAl5nitve gy1j es kAzszoqeftat'nak etadja.

(5)(a) A gazdelkod6 szeNezet, mint ingatlantulajdonos az 6rintett ingatlan teruleten k6pz6d, teleput6si
hu adekot gyfrjti, 6s azt a k'zszolgeftabnak rendszeres id'k'z)nk'ft etadja.
(b) A gazdSlkodO szervezetek akkor mentestilnek az ingatlanukon keletkez' es az elkulanitetten
gy1ibft hulladekuknak a kozszolgeltat1 reszere t6ft6n' etadesi kotelezettsegiik al6l, ha annak
kezercser6l a kazszoqeltafts kereteben ny(rjtottakhoz kepest - a kornyezetuedemi felagyet\seg eftal
igazoltan - kdrnyezetvedelmi szempontb1l 16nyegesen kedvez6bb megodessal gondoskodnak.

(6) A gazdelkod' szeNezet vezetoje kateles a 3g (5) bekezdes1ben megjet,tt kozszolgalbbnak
bejelenteni, ha a hulladekkezel'srdl sajet maga m^r nem tud gondoskodni.
A bejelentdst a mentessegre okot add kAriilmeny megsz1nes, k1vet1 15 napon beliit kell megtennie.



(7) Az ingatlan tulajdonos, akinek tetep(jtlsi hu acl6ka ketetkezik, de az ingattana egyidejuteg
tgleplelyul vagy fi'ktelephelyiil szobel, kair-bs a telepat4si hultadeket a gazdekoa' szerveietnek, az
ingatlanon folytatott bvekenysege soren keletkezett hutbdekat'l etkulaniteften gyAjteni, es ana
kAzszoq eltaast igenybe ven n i.

(8) Az ingatlantulaidonost nem terheli az (1) bekezdes szerinti kotelezeftseg a beepib en inga ana
. tekintet6ben, ahol nem taft'zkodik 6s hulladek sem keletkezik.

6.S

Az ingatlantulaidonos a rendszeresitett hullad'kkezel1si kozszoqeftaas k6tetez6 ig'nybevebb
melleft, az ingatlanan keletkezo alkalml vagy mereb miatt a kazszoqeftaas keiet'ben nen
sza fthato telepaesi hulladekdt, 3 m3 mennyis1gig hultadqk klser, jeggyel maga is egze fthatta a
k|el5lt eftahatlanlt6 helyre.
E joget az ingatlantulajdonos csak akkor gyakorothatja, ha a k'zszobeftaasi dijat a kozszobettat,
reszere megfizefte. dijhdtraleka nincs.

A hu adakgazdekodessal kapcsolatos alapfogalmak
7.$

E rendelet alkalmazesa soren haszneft fogalmakra a hultadekr1t sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t6rv6nv Ht)
2.5 0) 1-50. lev1 eftehez1 rendetkezesei. illetve vegrehajtasera kiadott rendetetek. bvebbe 

" 
iotgan

Tovdnykanyvral sz6l6 1959. evi lv. t'rveny (a tov^bbiakban: ptk.) es a Kbt. fogalom meghaaroz1sait
kell - a hivatkozott jogszabelyok szeinti alapelvek 6s taftalom alapjen erbhezve - alkalmazni.
A fogalmak taftalmenak utk'zese eseten - amennyiben nem a ptk., vagy a Kbt. k6gens fogalmair,l
van sz6 - a Ht., ietve vegrehaftesi rendeletei szerinti fogalom meghatdrozits 6s eftehezes az
irenvad6.

A hu addkgazddlkodesi kijzszo@efta6s rendje es m6dja

8.$

(1) A 35 G) bekezdeseben negjelolt kAzszoqeftab a vegyes hultad'k begyUjrcs'r6l heti egy
alkalommal koteles gondoskodni 6s a tulajdonos a k'zszoqeftaast ig'nybe venni, kiveve az e
rendelet mell^kleteben felsorolt teruleten, ahol hetente k6t alkalommal.

(2) Anennyiben a sze i'ris idopontja munkaszijneti napra esik, az ebzetfiHst az azt kavet1 ets6
mu n kanapon kell teljesiteni.

(3) Azon ingatlantulajdonosok, akik k'zteraleten kazterLilet-hasznelati hozzejAruhs, ittetve engedety
alapjdn erusit6, k1zszoqAftab vagy egyeb bv6kenyseget folytatnak, vagy kivennak folytatni, amely a
katelez6 helyi kazszo@eftaas haftlya aE taftoz1 hulhdek keletkezesevel jer, katelesek azt a
kazszolgeltat6nak beielenteni, 6s a - kazteriilet-hasznelati hozzejeruas, illetve engedely alapjAn - a
kozteraleten vegzend6 tev6kenyseg kezdercnek es vegenek iddponuera, valamint a verhat, hu adek
fajtejera, annak 1sszet^rcbre 6s mennyisegere figyelemmel k6zazemi szerz,dest katni.

(4) A kozszo@eltub elkulanibtt hu adekgyalesi rendszeft mfrk1dtet, metyet huthdekgyttjt1 pontokon
6s hdzhoz men6 gytleskent bhet ig€nybe venni.
(a) Az ingatlantulajdonos az eftab elk1l'niteften gyfrjt,ft hu adekok egze itesera, a hezhoz men6
gydjtest kalan szen6des alapjen veheti igqnybe. A hezhoz men6 gyfrjt's igqnybev'tete dljmentes.
(b)A hdzhoz men6 gy(tjt6s igenybevebb a kozszoqeftab aktudlis tdj'koztatesa szerint, de dltal,ban
a csomagoasi papir, fem, mAanyag, italos karton hulladektipusokra igenyelhet1.
(c) A hdzhoz men1 gyUjtes ig6nybev6tel6hez, a k1zszobeftat6 erre rendszeresitett zsekot
dijmentesen biztosit.

(5) Az (4G) bekezdesben nem szabalyozott egy6b esetekben a termeszetes szemeu
ingatlantulajdonos az Altala elkhlAnlteften gyqjbft hu adekait hu adekgy1jrc pontra, hu adekgyAlA
udvarba, etveteli helyre vagy hulladekkezerc Etesitm'nybe sze ithatja, 6s ott a jogosuttnak ebdhatja,



vagy a hu addkgytjft szigeteken tal6lhat6 gyfrjt6ed'nyben elhelyezheti, ha a hulladdkgazd1tkodesi
kAzszoqeftaftsi dijat egyebkent a k'zszobeftarc resz're megfizette.

e.s

(1) A kozszoqelhtes soren kizar6tag az a6bbi (MSz EN 840). szabv6nynak megfetet' gyujt1edenyek
hasznAlhat6k:

a.) 50 literes szabvenyos Erol6
b.) 80 literes szabvdnyos tdrol1
c.) 1 10 literes szabviinyos Erol6
d.) 120 literes szabv6nyos tArol6
e.) 240 literes szabvenyos hrol'
f.) 770 literes szabvenyos tArol6
g.) 1100 literes szabvdnyos tdrol6
h.) 3ms
i.) 5m3 (tovebbiakban a-i egyUtt: gytjfiedeny)
j.) z1ld (kefti) hullad'k gyAft6s6re, komposztehsAra szotg6t6 hezi komposzt1t6
k.) rendszeresitett kAztisztas1gi zsak

(2) Az 50 literes gyUjt5edenyre vonatkoz1 kozszobeftates csak az 1 es 2 szemelyes h1zhft1sokoan
igenyelhet6. A 35 (5) bekezdeseben megjel'lt koz-szolgAftab kdteles a Balassagyarmati Jarasi hivatal
Okmdnyiroddja eltal ki6 itoft igazol(tst megkerni,6s ennek beszerz6set kovet^en k,theti mes az 50
Iiteres szabv'nyos Erol6ra a k1ztizemi szerz^dest.

(3) Rendszeresitett koztiszhsagi zsak csak kiegeszitd m^dozatke akatmazhat6 a szokasos
mennyis+get neghalad6 hullad'kok eEze i6si felt'teleire, kiveve a Nyirjes verosresz teriileten t6vo
ingatlanok tulajdonosait, akiknek az ingatlan nem bejelentett lak6helyk6nt, vagy nem 6ltand6
taft'zkodAsra szobel, a vehsztesuk szerinti gytq^ed'nyben vagy rendszeresitett kaztisztasegi
zsakban helyezhetik ki az ingatlanon keletkez6 hullad6kot mercius 1461 okt6ber 31-ig terjed1
id6szakban heti egy alkalommal, a meghaterozoft sz6lliEsi napon.

(4) Az (1) bekezdasben felsoroft gyAjrcedenyeknek megfelel1 mennyis6gben t6ft6n6 beszerzeser'l - a
k1zszolgAltahst igenybe vev1 megrendel'se alapjen - a felmeriil6 k'ftsegek (beszerzesi dij, sze iasi
kdlts1g) megrcrircse elleneben a k1zszobeltat6 60 napon belul koteles gondoskodni. A gytijt^edenyek
folyamatos tisztEtntaft6sa az ingatlan tulajdonosenak a feladata.

(5) A haszndlatra - killan berleti szerz6des alapjdn, b6rleti dij elleneben - rendelkezesre bocsebtt
gyfrjt1edenyek sziikseg szerinti cserej1t a kAzszoqeftab v6gzi, a hozz6 beerkezett jelzes alapj6n. A
szolgAltates dijmentes, ha a cser6t a gyLjrced6ny rendeltetesszer1 hasznehta soren bekovetkezett
el h asz n el0des feszl szriksdgessd.

(q A gytjt1edenyek a sz6llitdst megel6z6 nap 20 6rebt, a szA ites napjen bgk6s6bb 6 6raig
helyezhet6ek ki, es a sz1 it's napjan 20 6reig hfthat6k k1zteriileten. Kivebft kepez ez a!61 a
kazteraleten elhelyezett 770 l-es es anndl nagyobb szabvanyos konteneres hrol6. A rendszeresitett
koztiszhsegi zsek csak megfelel5en bekdtve helyezhet1 ki a k6zterljletre.

(7) A gy1jt5edenybe tilos mergez6, veszdlyes, robban6, forr6 vagy otyan hultad'kot rakni, amely a
kiaritessel foglalkoz6 dolgozok eg6szseget, test 6psdg6t vagy 6tet6t vesz1tyezteti, vagy begy(jjtese
soren a gepkocsi m1szaki berendezeseben rongAl1de$ id6zhet erc, aftaha anitasa soran
veszelyezteti a k1rnyezetet, vagy az eftahatlanit6 telep mAszaki berendezeseit.

(8) Ha a 3$ (5) bekezdeseben megjel1lt k'zszoveftab dotgoz6i azt 1sztetik, hogy a ftrot6ban olyan
anyagoL Ergyat helyeztek el, amely nem min1stl telep1lesi hu adeknak, 1gy ezt nem szA iuek el

(9) Ha a gyfrjt6edeny olyan nedves hulladekot taftalmaz, anely a gyujt\ed'nyben asszet6m6r6datt,
vagy befagyott, vagy a benne l6v' hulladekot 1gy Asszepr'selt'k, hogy az elhetyezeft hu adek
dsszstilya meghaladja a terhelhefiseget, - emiatt a ftrol6t az el1ift m6don kiijriteni nem lehet - a
tulajdonos kAteles a visszamaradt hu adekot, illetve a ki nem arithet, Hrol't ijritesre hasznAthabve
tenni.



(10)A gy1itoedenyek iiritese vagy a sza ias soran kiszorodott hulbdek feltakarites'rot a
kAzszolg6ltat6 halad6ktalanul k'teles gondoskodni.

(10) A h1ztaftesi hu adek ebzalfitasehoz sztiks'ges gyal1edeny aftaftahenak nege apiasenet -llozua?tlli trylzodeskoteskor vagy koziizemi szerz1des m6dositesakor - a k6pz6d6 hi adAk m6ft6ket
bga6bb 20 liter/f6/h6t mennyis6ggel ke figyelembe venni, azzal, hogy a gyajt6edeny meret'nek
ingatlanonkent (ersashez eseteben takasonk^nt) el ke 6rnie a (2)43) bekezd6sben ragztteft
minime s meft1ket.

(11) A kazszoqeltafts eftal elatand6 teriiletre rendszeresitett, szabvanyos gy1jt1ed'nyek tipus6t,
minimelis rciogaaL darabszamet a kazszoqeftarc az 0 0) bekezdesoen togtittaxra Tigyet6mnet
6 apitia meg az ingatlantulajdonos eftal bejelentett verhat, huttadekmeniyis,g 6s az tjrit'si
gyakorisAg alapian, melynek soren bhet1seg szerint figyelembe veszi az ingatlantuiajdonos igenyen
ls.

(12) Ha az 6taddsra keral' hu adek mennyis^ge rendszeresen meghaladja az etvett gyajrced'nyek
frftaftalmAL akkor a kAzszobeftab az inga antutajdonos eftesit's'vet egyidejfiteg jogosiit
a) a rcnybges mennyisega hu adeknak megfelel1 aftaftatml edenyre cserehi az eredeti
gyAjt6edenyt;
b) megemelni a gy1jrcsre etadoft gyfijt^edenyek szemet;
c) megnavelni az 0ritesi gyakoris^got.

(13) A hu adek 6sszet6tele vagy mennyis6ge miatt hezbftesi huttadeknak nem min1siit1 (ide eftve az
ingatlantulaidonos ingatlana 6pircsbvekenysegebdl eredo epircsi es bontAsi hutlad'kokai is1 nutadek
elsz1lliftsara a szobelbt6 eseti, vagy haarozott, illetve ha6rozattan idbre vonatkoz6 szerz\dest
Etesithet. A szerz6desben a szobeftatd a hulhdek Erohsera 6s eEzA iasera bften6 el6k6szit6s6vel
kapcsolatban kal'nleges kikateseket tehet. A szoqeftarc a szolgAftaast kizer6lag veszelyes huttad'k
elszbllit1sdra ir6nyul6 megrendees esercn bgadhatja meg.

A kiiziizem i szen6d6sre vonatkoz6 rendel kez6sek

r0.$

(1) A k1zszoqalta6s megkezdeserdl, e etesenak rendjer6t 6s n6dj6r6t a 3g (5) bekezd1s'ben
megielalt kdzszolgAltat' 6s az ingatlan tulajdonos ezzel asszefugg1 jogaird es katelezettsegeirbt,
valamint a kozszo@eltatatalsra vonatkoz1 koziizemi szerz1des egyes taftalmi elemeir1l - e rendelet
szerint - az ingatlan tulajdonosokat a k'zszobeftab ir6sban k'teles 

'ftesiteni.
(2) Az ingatlan tulajdonos^nak a 3$ (5) bekezd'sdben megjelalt kozszoqeftarc feb - kikatd'tt iresbeti

'ftesites 
taftamenak megfelel1en - annak kezhezv6tel't kovet1 15 napon beliit nyilatkoznia kell. A

ErsashAzak es bkesszavetkezet eseten a nyilatkozattetel a Mrsashez vagy hkesszavetkezet
kepvisel1jet terheli.

(3) A nyilatkozat elmaradesa eseten a kazszolgaltat' I napos haftriddvel kdteles felhivni a tulajdonost
ismercft nyilatkozaftercfe. Ha a nyilatkozat bvebbra is elmarad, 15 napon bettit a szabelvseftesi
hat'sAgnel szabelys'tt6si euerest kezdemenyez.

(4) A kOzszolgSlta6sra vonatkoz1 k1ziizemi szerz6d6s az iftesitesben foglalt tartatonmat a
nyilatkozatot kovet6en, a kdzszolgttftatAs igenybev'tel'vel j6n l6tre.

(5) A kozazemi szerzod6s akkor is tetrej'n, ha a 3s F) bekezdes'ben negjel,tt k'zszobeftarc
igazolia, hogy az ingatlan tulajdonosenak a kdzszolg1ltatitst felajAnlotta es a rendelkezesre e ast B
igazolta.

(6) A tulajdonos szem'lydben bekdvetkezett v^ftozeg a regi tulajdonos k1teles 15 napon belat
bejelenteni a szoqeftabnak. A bejelent6s napjeig a k'zszotg1ltatAs dija a regi tulajdonost terheli.

A ki5zszolgdltatds sziineteltefdse



17.$

(1) A csabdi hezas ingatlantulajdonos igenyelheti a szolgAttat't6l a k,zszoqeftaas 6s a dilfizetlsi
kotelezetts6g szunetelteteset, amennyiben az ingattant 60 napot neghatad6bn, negszakih; nakat
nem lakia, egy6b m6don azt nem hasznosltja 6s az ingattanban mes resz're sem biztosit takhaast,
vagy az ingatlan egyeb hasznosiaset. Az ingatlantutajdonos mentesiil a dijfizetesi katetezetts'g al6t,
ha legaabb 30 nappal a kivant id1pont el6tt iresban keri a szobeftafitdt a huttadekkat kapcsoratos
katelez6 kazszolgelhhs sziinetelteteset Evo ete idejere es a bgkes6bb a sztineteftetes kezdete el1tti
napon, a gyfrjtoeddnyen rcv6 azonosit6 matricet a szoqeftab ttgyfatszobalati irodejaban teadja.
Az ingatlantulaidonos a sztineteltetes jogalapjenak fenne eset k'thaionk'nt k'ztjzemi sianaxxal
kdteles igazolni. A sztineteltetes irenti k'relmeket a k'zszolgAttat6 biretja et.

(2) Ha a szlneteltet's soren az (1) bekezdes szerinti felt'tetekben veftozes kAvetkezik be, az
ingatlantulaidonos a 35 (5) bekezdeseben megjel'lt k,zszobeftarcnak 8 napon belUl iresban kltetes
bejelenteni.

(3) Folyamatos sziineteltetesre irenyub kerebm tegfetjebb egy napt1ri 6vre vonatkozhat, a
szolgaltaas szaneteltetesenek meghosszabbiteset a Ergy'vet k6vet6 6v janu6r liig az inga an
haszn6l6ia iresban koteles k1rni a szolg6ltat6t6l. A szolgSltat| a szanebrcs meghoiszabbil1sAra
vonatkoz' kerelemnek akkor ad helyt, ha a kerelmez, a bezis 6v tetjes id\szaket 6rintAen bgal,bb ket
- az ingatlanon korabban t6nyleges szobelta6st ny(tjt6 - k'ztizemi szoqettat6 (ametyb6t az egyik
eramszolgAltat1) eltal kie itott a bttzis'v, nyit6 6s zer6 id'szakera vonatkoz' szdml1kkal vagy
szambegyenleggel (ami lehet gez, viz 6s villanyszamh) igazolja, hogy az inga ant a
kedvezmenyezett id'szakban senki nem hasznefta.
lgazohsra r'sz-szdmla beny(tjtsa nem alkalmas.

(4) A szuneteftetesi kerehet a k6zszolg6ltat6 csak abban az esetben jogosutt etfogadni, ha a
k6relmezdnek a kAzszolgdltat6 fele dijhetral4ka nincs.

(5) Amennyiben a sziineteltetes ideje alaft az ingatlanr6l a kAzszoqeftaas k'rebe hftoz' huttad'k
kerul kihelyezesre, 1gy - az ingattantulajdonos egyidejfr eftesit6se metteft - a 3s 6) bekezd's'ben
megiel1lt kdzszoQeltat1 a hullad1kot koteles eBze itani, a hullad1k mennyisegenek negfetetd dij
felszemiftsa melleft, amelyet az ingatlantulajdonosnak meg kell t1rltenie a 35 (g) bekezd€s'ben
megje I 6lt kdz sz o lg aft arc n a k.

(6) A szuneteftetes iogszerttbn igenybevetele eseten a kozszoqeftarc jogosult a sztineteltetes kezdo
idoponti'ra visszamen1leg a sziineteltetest megvonni, a k'zszobeftat1si dijat p'tt,lagosan
kiszemhzni, bvebbe k1ltsegeit 6rvenyesiteni, kiveve, ha a k6relmez6 hiteft erdemt\en igazolja, hogy
a szaneteltetast a kerelmeben megha6rozott idaszak egy reszere jogszeraen vette ig6nybe, akkor a
kezd6 id6ponft6l elter1 idhpont is mege apithat6.

A hullad6kkezelasi kiizszobeltatesi dij mega apltasera vonatkoz6 rendetkezasek

12.5
A kozszolgeltafts igenybevae66ft az ingatlan tulajdonosa a 35 (5) bekezdqs'ben megjet'lt
Kazszolgaltato reszere kdzvetlenul k'tetes k1zszolg1ftabsi dijat fizetni, amely mageban fogtiqa a
hu adeksze ites, hulbdekkezel's 6s a hulladek eftaha anites dijet.

A dA fizet6s6nek fettetetei 6s szabetyai

13.s

.(1) Az ingatlantulajdonos a teljesitett kdzszolg^ftaas atapjen szemitott kazszoqeftaftsi dijat ut1tag
kdteles megfizetnl a 35 (5) bekezd1seben hu ad'kgyLjt^sre megjel'tt k'zszoqeftabnak, a
kdzszobeftab eld megkaldatt szemb alapjen, a szemh k'zhezv'rcbrct szemibtt 1b napon betzl
kiegyenliti. Az ingatlan tulajdonos es a kdzszolg,ltat' mls fizetesi m,dban is megelapodilat (banki
etuhhs. csekk stb.)



.(2) Nen tagadhatja meg a k1zszotgaftabsi dij megfizetes6t az, aki a tetepijbsi hultadekkat
kapcso/alos kotelezettsegeit nem teljesiti, felt6ve, hogy r1szere a kazszotgaftab r\szere a
kdzszolgeltaftst felajAnlja, illetve a k'zszobeltaas teljesircs6re rendetkez'sre 6ll.
(3) A kozszolgaftatasi dtjat, a fizet'sre k'telezett, szemh ellen'ben, 2 havonk'nt, ut'lag klteles
megfizetni.
(4) A ftletend5 kazszoqeftaasi egyftnyez\s dii alapian szemibft szemhjenak taftalmaznia ke az
ariEtt hulhdekmennyiseg, az edenyszam, az iirit'si szem, azaz az egys^gnyi dijtltelt 6s a dijfizercsi
iddszakban AriEtt h ulladekmennyis'g szorzat^t.

(2) A Kozszobaftab a sz1mbzesi gyakorlaftban bekdvetkez1 veftozesr1l az ingatlantutajdonosokat a
velbzas bevezercset megel6zden legaabb 30 nappal irasban es egyidej{iteg hontapj6n ijekoztatja.

(3) A kazszolgalhtesi dij kesedelmes megfizercse eseten a k,zszoqeftarc klsedelmi kamatot
6Nenyesithet.

(4) A kozszolgaftaasi dijat taftalmaz1 szamh adataival 6s dsszegeve I kapcsolatban az
ingatlantulajdonos a kozszoqeftatonel ir1sban kifogest emethet. A kifog1snak a szemh
kiegyenlitesere vonatkoz1 katelezeftseg teljesit1s're hataszt6 hatelya nincs. A kifog1sra, annak
kezhezvebbfil szemitott 15 napon belal a kAzszoqeftab vetasz^t megk1tdi.

(5) T0lsz6nldz6s eseten a tobbletasszeget 6s annak id1arenyos kamatait a k'zszotg1ltat6 visszafizeti
vagy az ingatlantulajdonos iresbeli kerelmere azt a soron k1vetkez1, esedekes diifizet6si
kotele z eft seg be b e sz it m i tj a.

(6)Az adiil6kent nyilvenhftoft ingatlannal rendelkez1 tutajdonosok eseteben az 6yes
hulladekgazdelkodesi kazszoqeftaasi dij 50%-at ke mega apitani. Az 6ves hu ad'kgazdekodasi
kAzszolgAlbtAsi dij szemi6senak alapja a 80 titeres gyAI6ed6ny hasznelaanak 6ves dija.

(7) A telepal1si szihrd huladek begylft1s1re szolgdl6 zsdknak a kozszoqeftabt6t val6 megveserhsa
egyidejfrleg jelenti a hulladekmennyiseg kezetesi kAltseg'nek megfizet1s't is.

(8) A szelektiv gwfiesben reszt vevonek, a hazhoz men6 gyajrcs igenybevercrceft vagy a huttadeknak
a begyqjffihelyen tAftan1 etudese'ft, dij nem szemithat' fet.

(9) A tulajdonost terhel1 hu adekkezetesi k'zszoueftaasi dahetuEk ad6k m1djera behajthato
k0ztaftozes.

A kiizterii letek tiszt, ntaftesa

14.5

(1) A kozteruleteken rendszeresen keletkez6 hu adekok gy1jteser6l, kezeaser't az 
'nkormenyzat 

a
kdzszoqeltat1n keresztail, k\l6n szerz^ddsben foglaltak szerint gondoskodik.

(2) A kozteraletre ilbgefisan kihelyezeft hulladekok 1sszegyfijteser'l, elszAtfiEser6l a k'zszoqeftarc, -
a. kdzterulet-felagyel6k helyszint negjel0l6 6s mennyiseget taftalmaz' iresos jelz'sere - a K6z6s
Onkorm1nyzati Hivatal rendelkez6se alapjen, 5 munkanapon betul klteles gondoskodni.

A hullad6kok szdltiasenak kiilaniis szabelyai

15.s

(1) Az az ingatlan tulajdonos, aki az ingatlanAn keletkez' telepiircsi hullad'kdnak elszdltitds^r1t,
elhelyezaserd e rendelet 6. S - 6ban foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak:

a) Zeft, leponyvazoft konteneres, vagy leponw^ezott plat1s szA ib j'rm1vel rendelkez1, erre jogosult
ceg, va alkozes igenybevebbvel. vagy 3 m" hulladekmennyis^gig sajet szervezesben, sz6r6des
mentesen lekot1ft zsekban ( nem rendszeresitett koztisztasegi zsek ), teleptil'si hu adek kis6r6 jegy
igenybeveteb melleft



b) a koztiszbsegi kOzszolgdltat6t6l taft6n6 tdbbletszobefta6s megrendet1s1vel (pl. : alkatmi konrcner
rendebs )

d kazszolgAltat' eftal szervezett lomtatanites soren, hirdetmenyben kijetatt helyre t6ft6n6
ki h e I yez esse I g o n d o s kod h a t.

(? 4, ul bekezdes a) pontieban fograft sza ias eseten a huflad'k krs6r6 jegy a po4ermesrcn
Hivatalban, a kerelmez1 nevenek es cimenek nyituentaftesba vebb metteft dijieitesen udneta at. A
hullad6k kls5ro jegyet mesra 1truhdzni nem iehet, abb6t egyszerre 3 db iehet6 et, fethasznebs
esercn p6tolhat6.

(3) A hu adektelep Iizemeltet1ie a fethaszneft jegyekr1t keres szerint, de legaldbb havonta egyszer
teteles listAn 4rtesiti a K,ztertilet - felUgyeletet.

A kiitelezetts6gek teljesitis'vel kapcsolatos rendetkez1sek
16. $

(1) A telepul6si szil1rd hullad6kkal kapcsolatos kdtetezeftsegek tetjesftlsenek ellen1rzese a jegyz6,
illetue a Kozteralet - felugyelet feladata.

(2) Az e endrzesre iogosultak, hetyszini birsegot szabhatnak ki, iltetve szabelyseftlsi fetjetenrc is
tehetnek.
(3) Azt a gepiermdvet, amely hulladekot sze lt, vagy raktereben feltetelezhet1en huttadekot hetyeztek
9l'. 1 Koztelalet - feli.igyetet megerithatia, etuizsg1thatja 6s az e en6rz6s befejiz€s,ig
feltaft6ztathatia.

E rendelet a kihirdercset k6vet6 napon t6p
veszti.
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