
BALASSAGYARM AT YIROS O N KORMANYZAT A
KE PV I s EL6 -T E sT A LET EN EK

1 5/20 1 5 (l I 1.30. ) 6n kormenyzati rendelete
a helyi hu adakgazdAlkodasr6l 6s a nem kiizmfrvel asszegynjtiitt hezhrtdsi szennyviz

kezel,6s,6nek k6telez6 kdzszolgeltateser6l

Balassagyarmat Veros 5nkormdnyzat6nak K'pvisel1-testllete a Magyarorszeg hetyi
dnkormenyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t'rv'ny 13. S 0) bekezd'seben, a hulladekrdl sz6l6
2012.6vi CLXXXV torveny (Ht) 35.5 0) bekezdes a)-g) pontjaiban,88. S U) bekezd'seben 6s a
vizgazd6lkod6sr6l sz6l6 1995. 6vi LVll. Tdrv6ny (Vgtv.) 45. g (6) bekezd6sdben kapoft felhatalmazds
ahpjen, figyelemmel a 64/2008. (111.28.) Korm. rendeletre, a 317/2013. (V|il.28.) Korm. rendeletre a
455/2013. (X1.29.) Korm. rendeletre, valamint a 385/2014. c(11.31.) Korn. rendeletre, az al'bbi
rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ALTALANOS RENDELKEZESEK

A rendelet c6lja

7.S

(1) Balassagyarmat VAros Onkormenyzata annak 6rdek6ben, hogy a hullad€kgazdakodasi, telepal4s-
6s koztisztasAgi feladatait fefesifse 6s jogait arvenyesitse, a jelen rendeletben foglaltak szerint
telepAEsi nem kdzmtvel 1sszegyAjfift hazhftesi szennwiz, valamint a keletkez1 szihrd hulladek
kezel6sere katelez6en elletand6 6s ig'nybe veend1 hulladekkezebsi kozszobeftate szervez 6s taft
fenn.

(2) A k1telezd k1zszobelbtes c6lja a telepul'stiszhseg biztosihsa, a kozeg6szsegAgy, valamint az

'piteft 
es brmeszeti k1rnyezet vedelme, a kazszoqeftates kiszemithat1, folyamatos 6s biztonsegos

elhtesa, a tev6kenys6g ellen1rizhercsege, a telepal1si nem kdzmfrvel 1sszegytbaft hezhftesi
szennwlz valamint a szibrd hulladek minel nagyobb areny(! hasznosit6sa, annak eftahatlaniAsa.

A rendelet hatelya

2.S

(1) A rendelet ffirgyi haftlya kiterjed:

A Balassagyarmat Veros kozigazgatesi brtllet€n vegzeft hulladekgazdekodesi
kAzszobeftaas k1rebe taftoz6 hulladekra, valamint az ezen kdzszoqeftatesokkal kapcsolatos
tevekenysegre a 385/2014. (X11.31. ) Korm. rendelet 1. $ (3) bekezd6s6ben foglalt fogalom
meghaterozes szerint.
A Balassagyarmat Veros k1zigazgahsi ter\Iet6n a k'zmlves iv1vize eftssal rendelkeza,
valamint a k1zAzemfr iv6vizzel el nem htoft ingatlanokon keletkez1, telep1l4si nem k'zmfivel
1sszegyfrjtAft haztartesi szennyvizre, amelyet nem vezetnek b, es nem bocsdtanak ki
szennwizelvezet6 hebzaton, illetve egyedi szennyviztisztit6 berendezesen kereszt,l. Kiterjed
bvebbe az el1z5ekben meghabrozott hezhrftd szennwiz ideiglenes bro6sera szo@eb
gyiljt6helyral t6ft6n1 begyfrjt6sere, ebze itesera 6s az Onkormitnyzat 6ltal kijel'lt
6ftal matla nitb telepen tAft6 n6 elhelyezes€re.

(2) A rendelet szemelyi haftlya kiterjed:

a) Hu ad€kgazdekodesi k'zszoqelhtAs tekinteteben a Balassagyarmat Veros k1zigazgabsi
teralet€n rcv6, 2012. 6vi CLXXXV. tv. 2.5 0) bekezcl6s 34. pontja szeinti ingatlan
hasznAlokra, valamint a gazdAkod6 szervezetekre, ut6bbiakra az ingatlanhaszneb
tevekenys'gak soran kepz6d1ft hAztaft1si hullad6khoz hasonl6 hu adek gytijtese es
k6zszobeltat6nak tAften1 ehdasa soren.

b)



b) A telepalesi nem kozmavel 1sszegyuitott hezbftesi szennwizzel kapcsolatos kozszotoeftatestekinbrcben a Batassagyarmat veros kazigazgaftsi teruteten rcia oiii--iditnrox
tulajdonosaira, bittokosaira, haszn6t6ira vagy tulajdonosi k6z6ss6g6re 1 a toveibiaxnan
egyiltt: ingatlantulaidonos), akiknek ingatlanen kozizemi csatornahel6zatba vagy a hte,ryoenval6, engederyezett m6don t6ft6n6 tiszfffts uftn befogad6ba nen vezetiit naztanasi
szennyviz keletkezik.

c) Az e rendelet 7. g (1) bekezd1s'ben 6s 19. s 0)bekezd6s6ben megjet,rt k'zszotgeftabkra.

(3) A rendelet haqrya nem terjed ki a vesz'tyes hulad1kkat kapcsotatos tevekenys,gre.

Alapfogalmak
3.S

Az e rendelet alkalmaz^sa sor6n haszneft fogalmakra a hullad6kr6l sz6t6 2012. 6vi )LXXXV. t,Neny
@ b.vebbiakban: Ht) 2s 0) bekezd|s 1-s0. pontjaiban, a vizgazd1tkodesr6t sz6t6 1ggs.6';i LVfl.brveny @ tovt4bbiakban: vgtv.).1. szen(t melteklet'ben, a nem k'zmaver asszegyuraft h6zjaft6sis.:llyvla begyaircsere vonatkoz6 kozszotgatltatasi tevdkenyseg rlsztetes slAbdlyair6l szolo455/2013. (xl- 29 ) Korn. rendeletben, az egyes huttadekgazditkoaasi rctesitneiyii 

-xktaiitaiar"x
es . uz.emeltetesdnek szabarvair'r 

. - 
sz6r9 ?a9/2014. (x.29.) xorn. renaibt z. -{Zi"n, 

"huil1d?lts:zlllkodasi k1zszo\etta6s vegz6s6nek rerci,tdeirai sz6t6 3Bs/2014. xtt.si j- xorn
rendelet 2. $-6ban, tovdbbd a Polgari Torvenykonwr1t sz6t6 2013. evi V. t6rv6nyben ia tovai|niainaan:
Ptk ).hasznatt. fogatom meghaftrozesokat kett - a hivatkozott jogszab1tyok' iierni' 

"iip"ii"x e"
taftalom alapjen eftelmezve - alkalmazni.

Alapelvek

4.S

(1) Az enberi egdszsdg v6delme, a term'szeti 6s az 
'pitett 

k,rnyezet meg6n6se 6rdek6ben
mindenki koteles a telepulesi karnyezet, klitanosen a kaztertiletek szeinyez1d,sZt, feft6z6sit oxozo
tev6kenysegt5l, il let1teg magata ftesbl taft'zkodni.

(2) A sziard 6s folyekony hu ad€ko.ktlal osyetiigg6 tev'kenys^get 1gy kell megszervezni 6s v6gezni,hogy az a hu ad6k mennyiseg1nek, iitetve rcnogatinak-' csokkeilset eredm,niezze,
Ijrahasznosiaset minel nagyobb aranyban tegye lehet6ve, a k,rnyezeti kockazibt a
kornyezekerositd hatesl anyagok bekeriil1s6nek akadatyozesaval minin^tisra csdkkentse, ittetve
keletkez6senek ellen6rz6set 6s mennyis6gdnek mdreset biztositsa. Kal6nbaz6 hulbJekfaftak
elkaldniteft gyaft4sevel el6 ketl segiteni a gazdasagos hulbdek-hasznostas et1fefteterct.

(l) | szitara es folyekony hutladdkok 6s azok bomhstermekeinek gyajase, Erobsa, szahiasa,
eftalmatlanihsa, hasznositesa, kezel1se sor6n meg kett akaddlyoznl' a2ok iatajoa, fetszini, vagy
felszin alatti vizbe, leveg'be ju6set.

(4) A hu adek ingatlanon t6ft6no Eroaset a hat'lyos k,rnyezetvedelmi, k6zeg6szs6giigyi,
tiizrendeszeti es koztisztasAgi el6irasok figyetembevete6vet kell megval1sitani. Huttaddk ingailanon
t6ft6n6 felhalmozesa tilos.

Szemelyes adatkezel4sre von atkoz6 rendel kezlsek

5S

(1) A K€pvisel6-testiilet a szemetyes adatok kezel6s6re a Rendetet 7. g (1) bekezd6s'ben es 19. s U)
bekezdes€ben megjel1lt kazszoq eftabkat fetjogositja.

(!) A kozszolg6ltat6k a szem1lyes adatokat els1dtegesen az ingatlanhaszndl6k, ingattantutajdonosok
kAtebz5 adatszolgeftaasa atapjen ismerik meg.

(3) A Rendelet 7. s 0 bekezd6sqben 6s 79. g (1)bekezdes6ben negjetdtt k1zszotgettat6k
megteremtik az adatkezel's szem6lyi 6s Mrgyi felteteleit, gondoskodnak az adatok biztonaegerd,



meghaffirozza azokat az euerAsi szabelyokat, amelyek az adat- es titokv6delmi szabdlyok 1rvenyre
j uft aE sa h o z sz u kse g ese k.

(4) A kezelendS adatok kore:
a.) a kdzszoQeftate* ig6nybe vev6 ingatlanhaszneb, ingatlantulajdonos neve,
b.) lakcime,
c.) szUletesi helye, ideje,
d.) anyja lednykori csahdi 6s ut6neve.

(5) A kozszolgeftaftst igenybevev' ingatlanhaszn6l6, ingatlantulajdonos koteles a (4) bekezddsben
meghaterozott szemely$ adatokat a kozszolg1ltat' felhlvesAra, valamint adatvdltozas eseten annak
bek6vetkezt6t kOvet1 15 napon beliil az 1rintett kdzszolg1ltat6hoz bejelenteni.

(6) A kozszoqelhbk a feladatuk e e6sa 
'rdekeben 

nyilventaftott adatokat harmadik fehek nem
adha\ek ki. Ez al6l kivdtel a dljbehajtdssal kapcsolatos adatszobaltaas.

(7) A k1zszolgaltat1 az ingatlanhasznab szem'lyes adatait - az adatok Hrohsa kivetel1vel - a
kdz1zemi szerz6des l6trej6ft6t6l annak megsz0ndsdig, dtjhata6k eseten a taftozes fenndhsaig
kezelheti.

(8) Az adatkezel1s cElja a kozszobeltaftssal osszefiiggden az ingatlanhaszneb szemely1nek
megeffapiasAhoz, a kAzszobeltaffisi dij behafi^sehoz szdiks6ges es arra alkalmas adabezis
I 6treh oze sa es m fr kodbrc se.

A kozszob altaft si szerz5desekre vonatkoz' re ndel kezasek

6.S

(1) A kdzszolgdltabs megkezdeserdl, e aftsAnak rendjerd es n6djerd, az ingatlanhaszneb, i et6leg
ingatlantulajdonos ezzel 6sszefiigg6 jogai6l 6s kdtelezeftsegeir6l, valamint a kAzszo@eftahftsra
vonatkoz1 szerzades egyes taftalmi elemeiral a 7. S 0) bekezdeseben 6s 79- g (1) bekezd6seben
megjel'lt kdzszoqeltat6 - e rendelet szerint - az ingatlanhaszndl6kat, ingatlan tulajdonosokat iresban
k'tebs eftesiteni.

(2) Az ingatlan haszn,l6j'nak, illet6leg tulajdonosenak - az 1. bekezd6sszerinti eftesites taftahenak
megfelel5en - az 

'rtesites 
kezhezvetel't k'vet6 1 5 napon belul nyilatkoznia ke a k,zszoqeftab fele.

A Arsashezak 6s lakAssz1vetkezet eset4n a nyilatkozaft4tel a Ersashaz vagy bkesszovetkezet
kepvisel6jet terheli.

(3) A nyilatkozat elmaradAsa eseten a kdzszobeftafi 8 napos hafirid1vel ism'telten felhivja az

'rintettet 
a nyilatkozaftatelre. Amennyiben a felhlves a bvebbiakban is eredm'nytelen marad, a

k1zszobeftafi 15 napon bel1l a szabelysatt'si hat6segnel szabelyseftesi eljerest kezdemenyez.

(4) Az ingatlanhaszneb, illet1leg ingatlantulajdonos szemAyeben bekovetkezett veltoza$ a regi
haszneb, illetue tulajdonos k'teles 15 napon belal bejelenteni a szoqeftabnak. A bejelenrcs napjeig a
kozszoqefta6s dija a regi ingatlanhasznebL illetve ingatlantulajdonost terheli.

II, FEJEZET

A H E LY I H U LLA D E KG AZ DAL KO DAS I KOZSZO LG ALT AT A S

z$

(1) A 2.5 szerinti sziard hulbdekokkal 6sszeftigg6 helyi kozszoqeftates vegzesere kizAr6lag a
Balassagyarmati VerosAzemeltetesi Nonprofit KFT. (szekhely: 2660 Balassagyarmat, Mikszeth
Kehen 0t 59.), mint k1zszobeftafi jogosult Govebbiakban: kAzszobelkfi).

(2) A k,zszolgdltat6 az 
^ltala 

a k'zszobeltaas kereteben gyfrIAft vegyes hullad6kot (hulladSk tipusa
EWC 20 03 01) a N6gredmarcal kAzseg kAlterllercn tulelhat6 095/8 hrsz-l ingatlanon tablhat1



f,l:::!i.t:::_:t::i:!P: ,:::!!ti: ?ryalnattaniasra (kiiet,tt 1rtatmailanit, t,tesitneng. A nem vesyes,"1*:::f"-lu,:::l9t a,k9zszotg6ttat6 az erhta _ a Ht. 3. S () bekezd6s g) ponqei'ak, vatamint a Ht.+z g G) PeKezdesenek tgyelembevetel6vel - kivelasztott hulladekkezet6 tetesiti1ny ig6nybev6tel6vetgondoskodik.

(3) A kozszolgdltat1 a k'zszorgaftah.s kereteben qsszegyaj 6s etszetfiua a Ht. 42.s0) szerintielkiilaniteften gyairctt hultadekot, ideeftve a nuuaaek huttadZijyalto ponton t6tt6n6 ehdasanak eserct/s.

(4) A kozszoqeftab gondoskodik az eftah tizemenetett hu|ad'kgyfijt6 pontok vagy hu adekgyajrc
udva rok kdrnyezete nek tiszft ntaft^serd.

(5) Az.. .onkormdnyzat K6pviset1-te?targte a iogszabdtyokban et,irt habsegi enged'tyekket 6smin1sitasset rendetkez1 kozszorglttatlvar 
- -a 

huitadekgazddtkodesi ta"r6tg"ti6liii" a
logszabalyoknak megfelel1 taftalommat k'zszotgAftaEsi szerz6d6st kot.

a) az ingatlanhasznab brm1szetes szemefu neve.
U e and6 lak6hetye, taft6zkodesi es eftesitlsi he,Uenek cime,c) szulet1si helye, ideje,
d) anyja lednykori csatddi 6s ut6neve,
e) gazddlkod1 szervezet, jogi szem'ty eset^ben a kdzhitetes nyitvdntaft^s szerinti neve,0 szekhetye,telephelye,
g) ad6szema,
h) a kazszotgAftaas ig6nybev6tet6nek kezd6 napja,i) a teljesites helye,
i) . az ingatrantulajdonos rendelkezesere.bocsebft gyfrjt1edeny uftaftatom 6s darabszem szennt,0 az aritesi gyakoriseg 6s az tjrit's ideje napok sierint,l) az ingatlanhaszn^l6 dltal meghatdrozoti, az ingatianon el6ret6that6lag ketetkezT hulad,k

. mennyis6ge, amelyre a k1zszoqeftaast ig'nybeieszi,
m) a gyfrjtjedenyek hasznAbhnak jogcime 6s m6dja,n) a kAzszobaltatAsi dlj es akalnazasenak fettetelei,
o) a kozszobeftaffis neft6k6t .megharad6, az ingaflanhaszneb ig'nyei szerinti esefleges

tdbbletszolgAltafts es annak dija,
0 a kAzszolgelbasi dij megfizet's1nek m6dja,q) a szerzddes m6dosiffis,nak, fetmondds6iak felt6telei.
D egyeb a szerz\d, fetek eftal lenyegesnek taftott elemek,
d az irenyad6 jogszabelyok megjet6t6se.

(7) A hu adekgazddlkoddsi k1zszobefta6sra irenyul6 szerz6d6s l\trejan akkor is, ha a szo4efta6s
me;qva!6sul a kazszoVeftab rendelkez1sre 6 6s6vat, az eftah bi;tositott rrdsrer"" gv"aji6jarut
mAkddtetesevel.

(8) Ha az ingatlanhaszneb e rendelet szerinti bejetentesi k6telezetts6g6t nem teljesiti, a
kazszoqeltat1 - az ingatlanhaszneb iresbeli 6ftesit6se meltett- minim1tisan 1 db 110 titeres, vagy az
ingatlanhaszneb eftat tanylegesen. kihelyezett huttadekmennyis'gnek megfetet' gy(ijt1edeni heti
egyszeri arfteset velemezi 6s ennek megfelel6 dijat szanaz, addig az id6pontig, ameddig az inga an
hasznel6ja a bejelentesi k1telezet6eg nem tetjesiti.

(6)4 kdzszolgaftat' az inga anhasznebval irasban
taftalmi elemei a k6vetkez6k:

k5zAzemi szerz^d6st kAt, melynek k6tetez6

A k1zszoqefta6s ig6nybev6tel6nek szabetyai

8.S

(1) Az ingatlanhaszneb a Ht. rendelkezeseivet osszhangban kdteles az ankormenyzat eftat szervezeft
kozszoQalh6s igenybev€b6re, az ingatlanen keletkez1 tetepul\si szihrd hutladek e rendelerDen
el6iftak szerinti gyajrcsare, a 75 () bekezd^s'ben megjetalt k1zszotgaftab reszere taft6n6 ebdesara,
valamint a kozszolg^ftabsi dij megfizet6s^re.



(2) Az (1) bekezd6sben foglaltak teljesitese sorAn ingatlanhaszneb k6tetess6ge hogy:
a) a hu adek gyfrjt'se sor6n negfelel6 gondosseggal j64on el annak 6rdek6ben, hogy a hu ad6k
m'sok testi 6ps6g6t 6s eg'szseget, valamint j6 k1zerzetet ne vesz6lyeztesse;
b) a teleptlas termdszetes 6s 

'pitett 
k1myezetet ne szennyezze, a n6v6ny- 6s e afuibgot ne

kerositsa:
c) az ingaflanen keletkez6 hullad1k mennyis^gdt alacsony szinten tartsa, feles/eges hulladekot ne
bocsiisson ki
d) a hullad'kot elkal1nitetten gyfrjtse,
e) az 5. S F) bekezd6seben foglalt adatszolgeftaftsi katelezefts^g6nek eleget tegyen,
0 a szoqeltat' eftal hozze euuftatott matricet, mely az eftab jogosan haszneft hu adekgylls ed6ny
meret6L vagy az elk1l1nitetten gyfijtott hullad6k falejeL ffpusat mutatja, az edenyre j6t tdthat6an
felragassza.

(3 ) A gazdekod, szervezetek a telepAl1si hulladekuk kezel'ser1L elkAl'nitett gy1jrcser1t a
k1zszoqaltaas kereteben k5telesek gondoskod n i.

(4) A gazdAlkod6 szervezetek akkor mentes1lnek az ingatlanukon keletkez6 es ekUl'nitetten gy1jt1ft
hullad6kuk kAzszobaftarc r6szere t'rrcn1 etadesi k'telezettsege al6l, ha annak kezeleser1l a
kAzszoqelb6s kerercben nyljtottakhoz kepest - a k'myezetvedelmi felAgyel1seg eftal igazoltan -
k1rnyezetv'delmi szempontb6l 16nyegesen kedvez'bb megodessal gondoskodnak.

(5) A gazddlkod6 szervezet vezet6je kdteles a Rendelet 7g (1) bekezdes1ben megjelAlt
kAzszoQelfubnak bejelenteni, ha a hullad6kkezel6sr6l sajet maga mar nem tud gondoskodni.
A bejelentest a mentessegre okot ad' k1r1lneny negszfin6s6t k6vet6 15 napon beliil kell megtennie.

(6) Az az ingatlanhaszndl6, akinek ingathnen bbptil6si hu ad6k keletkezik, de az ingatlana
egyidej1bg gazd6lkod6 szeNezet cegnyilventuftesban bejegyzeft szekhely'a, telephelye1l vagy
fi'ktebpeAl is szolgeL kateles a telep16si hu adqket a gazdelkod' szervezetnek az ingatlanon
folytatott tev6kenysege soren keletkezett hu adel<t6l elkubniteften gyfijteni es arra a kozszolgAltatAst
igenybe venni.

(7) Az ingatlanhasznebt nem terheli az (1) bekezdes szerinti kotelezeftseg a beepitetlen ingatlana
tekinbteben, ahol nem taft'zkodik 6s hullad6k sem keletkezik.

Az elkal1nitett gyfrjtes speci'lis szabelyai

e.$

(1) Az ingatlanhasznel6 a vegyes hulladekot a tobbi telepal'si hullad6l<t6l elkalAnitve, a kozszoqeftarc
6ltal rendelkez6s6re bocsebft gyfrjt^edenyben gy,IL 6s azt a 7. S () bekezdeseben negjet'tt
kdzszobaftab resz6re az e rendeletben meghaterozottak szerint 6tadja.

(2) Az ingatlanhaszneb a blep(il4si hulladek reszet kepezo
- papir,
- maanyag,
- italoskafton-'s
- fem hulladekokat
a vegyes hullad6kt6l elk1l'nitve, a k1zszoqeltat6 altal biztosltoft gy1jrczsekba k'teles gyqfteni 6s a
rendelet 7$ (1) bekezd6s'ben megjelalt kozszoqeftabnak ehdni.

P) Az Aveghu ad6k elkUl1niteft gyt$6set a klzszobeftat6 h1zhoz men6 gyfrjt1si rendszer kereteben
nem biztosltja. Az ingatlanhaszneb az eltala elktl'niteften gy,ftdtt Aveghu adekot hu adekgytl6
szigeteken vagy huuadekgy161 udvarban helyezheti el.

(4) Az elkal5nitetten gy1$1ft csomagohsi hullad6kot laposan, lehet6s6g szerint kupak n6lkiil, az
Ijsagpapir hullad€kot kdtegelve ke a gy1jt6zsakba helyezni. A kaftonpapirb't keszijlt nagym6retfr
dobozt - ha az a gyujt1zsAkba nem helyezhet6 - laposra hajtogatva es k1tegelve kett a
kazszob eltat6n a k etadn i.



(5) Az elkalaniteft gyajtes cquera szotgar6 gyajt'zsekba kizardag oryan tipustrt, fajftj| vagy je egtttetepa.tesi..hu ad6k hetvezhetl et, ametvnek gyaitasere a gyajtlisaion 
"i"n"iia iiti, ,i6i r"tir"tvonatkozik.

(6) Az elkul'nitett gyar1shez szriks6ges, erre rendszeresftett gyujt,zsekot, varamint a huttadektip.usan.ak, tarejanak, jetteg1nek jerobslre szotgarc maticat a' iozszotgaitato ugytitirorgitata,
d ij m e ntese n b izto s i ti a.

(.7). A Rendelet 75 0) bekezdeseben megiel1lt kozszo4eftarc az etk(il'niteften gy(ijtltt tetepabsihu adekot,2 heti gyakoriseggat, a vegyei huttadekt6t etkatlnitve, az ingattanhZsinatovit '*otan
szerz6desben szerepl1 napon sze itja el.

f) ez 9t!<titgniletten gyaibft zaldhutlad1kok ettutmattaniAslr6t csahdi h6zas lvezetben hazikomp9szfts rjtj1n kerr gondoskocrni, meryhez a k1zszotgdnat6 ig6ny esercn xonposziiii eaenytbiztosit.

(9) Az elkul1nitett gyart6ssel kapcsolatos informacilkr1l a klzszolgeftat6 az ingattanhasznal6t
k5teles ftjekoztatni.

70.$

(1). A te.rmeszetes szem'ly ingauanhaszneb a huttad6kkezetlsi klzszo4eftafts k6tetez6
igenybeva.tele mellett az ingattanen, ketetkezo alkatmi, vagy m'rete miatt a kazszoigeltatas x",ieten"n
le-m tze ithat6 telepLil4si hulladeket 3 m3 mennyisegig hiitadek kis6r6 jeggyet mag"a i" 

"litittiinitlu "kijeldlt aftalmatl a n itd helyre.

(?) Az .(1) b9k?zggsben meghaffirozott iogat az ingattanhasznerc csak akkor gyakororhatja, ha ak'zszobeftahsi dijat a kAzszobeftab r6sz6re megfizette, dijhetarcka nincs.

A hu ad6kgazdekodesi kAzszobeftabs rendje es m6dja

11. S

(1) A 7s 0) bekezdeseben negjer'rt k'zszoqeftab a vegyes huttad'k begyajrcs6r,t heti egy
alkalommal koteles gondoskodni 6s az ingatlanhasznAl6 a k6zszolg6ltat|st igiiy'be venni. Kvebtt
kepeznek az e rendelet 1. szem1 metl1klet'ben felsorolt tertitetek, altol hetent6 k atkalommal vegzt
a kozszobeftab a gy1jrcst.

(2) Amennyiben a sza i6s id1pontja munkasztjneti napra esik, az egze tast az azt kavetT ets6
m u n ka n apon kell teljesite ni.

(3) Azon ingatlanhasznebk, akik kozteruteten koztenilet-hasznelat hozzejarules, ittetve enged,ly
abpjen 6ruslt6, kozszobeftab vagy egy6b tev'kenys^get folytatnak, vagy kivennak folytatni,"amery
tevekenys6g a kotelez1 helyi kazszobeltabs ha6tya ah tartoz, huttad'k ietetkez^s,vel i6r. k6tebse*
azt a kazszoqeftabnak bejelenteni. Kotelesek bvebbe a - kozterijlet-haszneb hozzeieruhs. ittetve
engedely alapjdn - a kazbriileten vegzend1 tevekenyseg kezdet'nek 6s veg'nek id'pontjdra,
valamint a vArhat6 hullad1k fai6iara, annak asszetetel1re 6s mennyis6gere figyetemmel iazijzemi
szerzadast k5tni.

G) A kazszobeftab elkaldniteft hu ad1kgyfrjtesi rendszeft mUkddtet a vonatkoz| jogszab1tyokban
meghaftrozott feltetelek szerint, metyet els6sorban hezhoz men6 gyfijt1sk6nt tehet ig'iybe veini.

(:) 'A (3)-(4) bekezd6sben nem szabetyozott egy6b esetekben a termlszetes szemety
ingatlantulaidonos az 4ltala elkul1niteften gy(Jjtatt hu adekait hutlad'kgyfrjt1 udvarba sze ithatja 6s ott

I M6dositotta a'1D016.01.29.) itnkormanyzati rendelet l. g-a. Hat6lyos 2016. m6rcius h6 01. napj6t6l.



a jogBultnak 1tadhatja, vagy a hu adekgyfijt' szigeteken hbthat1 gyhjt1edenyben ethelyezheti, ha a
h u llad'kgazd^l kod Asi k1zszob Aftat^si d Aat megfizette.

125

(1) A kdzszolg6ltatAs soran kizAr6lag az alabbi, MSZ EN 840 szabvAnynak megfetel6 gy1fi^edenyek
hasznAlhat6k:

a.) 50 literes szabvAnyos ftrol6
b.) 80 literes szabvanyos hrol6
c.) 110 literes szabvenyos Erol6
d.) 120 literes szabvdnyos tdrol1
e.) 240 literes szabv1nyos t€trol6
f.) 770 literes szabvenyos ftrol6
g.) 1100 literes szabv6nyos t6rol6
h.) 3m3-es kontener
i.) 5m3 es kontdner
j.) rendszeresitett koztisztasAgi zsek
k.) a hullad6k elktildniteft gytfi6s6re szobeb, kdzszolg1ltat6 dltal biztositoft gyfijt6zsek,
l.) zAld (kefti) hu adek gyfrftesere, komposzqhsAra szolgdl6 hdzi komposz6l6.
(tovdbbiakba n egyAft: gytjt5ed6ny).

(2) Az 50 literes gyfrjt5ed'nyre vonatkoz' k1zszoqeltat(ts csak az 1 6s 2 szem6lyes h1ztaftesokban
igenyelhet6. A 75 0) bekezdesaben megjel5lt k'zszolgeftatd e vonatkozAsban k,tetes a Ndgrad
Megyei Kormdnyhivatal Balassagyarmati Jeresi Hivatala aftal kie ibft igazobst megk'rni, 6s ennek
beszerzeset k0vet6en kAtheti meg az 50 literes szabvenyos 6rol6ra a k1zuzemi szerz1dest.

(3) Rendszeresitett k,ztisztasdgi zsak csak kiegeszit6 m6dozatkent alkalmazhat' a szokdsos
mennyiseget meghalad6 vegyes hulladek ebze ihsera. A Nyiies vttrosr1sz ter1letqn l6v6 ingatlanok
hasznel1i, akiknek az ingatlan nem bejelentett lak6helykdnt, vagy nem e and6 tart'zkodesra szobel,
az ingatlanon keletkez6 vegyes hulladekot vehsz6suk szerint szabvenyos titrol' ed1nyben vagy
rendszeresitett k1ztiszhsagi zsekban helyezhetik ki mercius 1-t6l old1ber 31-ig terjed, id1szakban,
heti egy alkalommal, a meghaterozott sze itesi napon.

(4) A huiladek elkul1niteft gyfijtesere szoqeb, kozszolgdltat6 6ltal biztositott gyfrjt'zs'kra a
gy1ft6zsek hrtahanak megfelel5 hullad€k azonositesera alkalmas matica j6l Ethat6 m6don tartend
felragasilesa az ingatlanhaszneb k1telezeftsege.

(5) A gyfrjt6edenyek folyamatos tisztAntaftesa az ingatlanhaszneb feladata.

(6) A hasznehta - k0l6n berleti szerz1des ahpjen, berleti dij elleneben - rendelkezesre bocsetoft, (1)
bekezd6s a)-i) pontja szerinti gyfrjt1edenyek sztikseg szerinti cserejet a k'zszobeltatb a szekhely'n
vegzi, a hozze bejelenteft ig6ny alapj6n. A gyfrjt1edeny csere 

'rdekeben 
tart6n6 sze iftserd az

ingatlanhasznel6 gondoskodik. A szolgdltat^s dijmentes, ha a cser1t a gyfrjt1edeny rendeltet6sszerfr
hasznehta sore n bekAvetkezeft elh aszndl6dds teszi sz.iksdgesse

(7) A gyLlaedenyek a sze iffist megel6z6 nap 20 6ret6l, a szAttifts napjen legk6s6bb 6 6r^ig
helyezhet6ek ki a k5zterAletre, 6s a sze ifts napjen 20 6rdig tafthat6k oft. Kvetelt k6pez ez al6l a
kazteraleten elhelyezeft 770 l-es 6s anndl nagyobb szabvenyos konteneres ftrol'. A rendszeresiteft
kaztiszhsagi zsek, illet6leg a hulladek elkalonlteft gyfijtesere szoqeb gyfrjt6zsek csak j6l bek6tve, az
elkalaniteften gyfrjt1ft huiladek tipus6nak, fajtdj'nak, jellegenek negfelel' jebessel e etua helyezhet1
ki a kdzter1letre.

@) A gytjfiedenybe tilos mergez6, vesz'lyes, robban6, forr6 vagy olyan hulladekot rakni, amely a
kiAritessel foglalkoz6 dolgoz6k egeszsegeL fest dpsdgdt vagy 6tetet vesz'lyezteti, vagy begyhjt'se
soren a gapkocsi m1szaki berendez6s6ben rongdl6ded idezhet el6, Sftalnatlanlt6sa so/.6n
veszalyezteti a kornyezetet, vagy az 1fialmatlanlt6 telep mfiszaki berendez'seit.

(9) Az ebz'lfitas negtagadasanak esetei:
Ha a 750) bekezdeseben negjel5lt kozszoqeftarc dotgoz6i azt esztelik, hogy



- a gyfijtaed'nyben oryan anyagot, Ergyat heryeztek er, amery nem minlsiir tetepuasi
hulladeknak,

- a hulladek elkul'nitett gyaircs€re szolg6l6 gyfijt6zsek hftalma nem felel meg az etkal'nitett
gyqjrc sre vo n atkoz6 e I 6i re so kn a k,- a gytjrczsek nem az etkiit'nitetten gy1jbft huttad'k ttpusenak, WejAnak, jettegenek
megfelel5 jelz1ssel van eltatua,

Igy a hu adek ebzd it6s6t a k6zszotg6ttat6 megtagadja.

(1?) !..q b,ekezdesben neohaler9z9t! esetben a k,zszobeftab az etszatfites megtagadas'ra okot
?d6,kd,rlih!16ny 

pontos megielatesevel.iresban felsz6litja aiingattanhaszn6tot a neg"rit6rc- iugitufta"tan1stftsera. Amennyiben az ingaflanhaszn1r1 a iethiv1sban fogtartaknak ,""i i"i, ii"gut, ukozszo9ettat6 15 napon betijt a szabatyslftesi hat6sdgn6t szab,ety"Ai6;;i;;;si iilaiieri"rl e-aegyideiabg intezkedik a hu adek ebze lthabva btete 6rdekeben, metynek k6lts6geit 1rvenyesttenijogosult az ingatlanhasznercval szemDen.

(11) Hg q gyaft^edeny olyan nedves-huttad'kot taftatmaz, amety a gyar\ed,nyben lsszet'morodatt,vagv befagyott, vagy a benne t6u6 -hulad6kot gy 6sszepr6'sett6k, 
'nogy iz enetyiiii iiiaaen6sszs0lya meghaladia a terhelhetds^get, - emiatt-A brot't az et6irt m6don xiuriteni iei t"i"t - uhaszneb katebs a visszamaradt hulladekot, itletve a ki nem I)rithetT hrol1t uritesre nasznetiatova

tennt.

(12) A gyaft^edenyek iiritese vagy a sze ifts soren kisz6r6dott huttad6k fettakariteserot akAzszolgaftat' h alade ktala n ul k,teles gondoskod n i.

(3) A hezhftesi hu ad6k elsze iftsehoz szt)ks'ges gyajt6ed6ny aftaftahenak megerapiasenar -kazazemi szenodeskateskor vagy koztlzemi szerz6d6s m6dositdiakor - a k'pzaaa nitti,ieiiertexet
legahbb 20, titer/f6/h6t nennyii1gger ke| figyerembe venni, i)zat, hogy a gyar6ed6ny m6ret6nek
ingatlanonkent (ersashez eset1ben takdsonkent) el kett 6rnie a (2) beilzd6iiten ragziieu iiiirafis
m6ft6ket.

(14) A kozszobaftafts eftal 
'rintett 

teriitetre rendszeresitett, szabvenyos gyttjt6ed,nyek tipusat,
minimefis btfogatat, darabszemet a kazszoqeftab a (13) bekezdlsben rtgluttu*^ 'rigye-i[nmet
e apitia meg, az ingatlanhaszneb dttat beietenlett verhat6 hullad'kmennyis6g ei az tiritesi"gya,ionsag
ahpjen. Ennek soren bhet6s6g szerint figyetenbe veszi az ingattanhasznatiigenyeit is; " - -

(15) Amennyiben az ahdesra kerut1 huttadek mennyis,ge rendszeresen neghaladja az ltvettgyUit6edenyek AftartaheL akkor a kozszolgdltat1 ai ingatlanhaszn1t6 ertesiieslvei 
"gyia.l1bgJogosult

a) ,a tenyleges mennyis1ga hu ad'knak megfetel' fiftaftatmu ed'nyre cser6lni az eredeti
gyAjftedenyt,
b) megemelni a gytjtesre etadott gyfrjt1ed'nyek szamAt,
c) megnovelni az uritesi gyakorisegoL

(16) A hu adek 1sszetetele vagy mennyis^ge miatt hAzhftesi hultad'knak nem min6sut6 (ide 6ftve az
6pit6si tevekenysegeb1l ered6 

'pitesi 
6s bonasi huttadekokat is) huttadek ebze iftsara a szobeftab

- kulon diiaz^s ellen6ben - eseti, vagy hat1rozott, itletve hatarozattan idbre vonatkozo szelz6a6st
kdthet. A szerz6d6sben a szoryalbt6 a hulladek tArobsera es ebze itAsera bft6n6 et6k6szlt6sevet
kapcsolatban kAbnbges kikotaseket tehet. A szoqeftab e szoqaftaffist kizer6hg vesz,tyes hu ad'k
elsze iffisera ir4nyul6 megrendel's eset'n tagadhatja neg.

A kozsz o I g 6 lb ft s sza n ete ltete se

73.S

(1) A csaadi hezas ingatlanhaszn6l6 ig1nyetheti a szobeftarcfl a k'zszotgaftaas 6s a dijfizet^si
katelezettseg szaneteltet6s4t, amennyiben az inga ant 60 napot meghatad6an, megszakiha n^tkut
nem lakia, egyeb n6don azt nem hasznositja es az ingatlanban mes reszere sen biztosit takhaast,
vagy az ingatlan egy6b hasznosit6set. Az ingatlanhaszneb mentesal a dijfizercsi kltelezettslg at6l,
ha legabbb 30 nappal a kiveft id6pont el6tt ir6sban keri a szotgilttat1t6l a huttad6kkal kapc{otatos



kOtelez6 kOzszolgaltafts szuneteltetes* ftvoll'te idejere 6s a legkes1bb a sztineteltet's kezdete el1tti
napon, a gy0jfied'nyen rcv6 azonoslt6 matricet a szolgeftafi agyfebzolgehti irodejeban leadja.

(2) Az ingatlanhaszneb a sz{heteltet1s jogalapjenak fenne eset felhivesra k1zuzemi szemakkal
k1teles igazolni. A sziineteltetes kenti k4relmeket a kozszoqeftat1 birelja el.

(3) Ha a sztrneteltetes sor6n az (1) bekezd's szerinti feltatelekben vaftozes kdvetkezik be, azt az
ingatlanhasznab a rendelet 7$ (1) bekezd1s1ben megjel1lt kazszobeftabnak 15 napon belt iresban
k6teles bejelenteni.

(4) Folyamatos sztineteltetesre irenyul1 kerelem legfeljebb egy napt^ri 6vre vonatkozhat, a
szolgeltafts sziineteltet's'nek meghosszabbitds6t a tdrgy6vet kdvet6 6v janudr 15ig az ingatlan
hasznel'ja iresban kateles k'rni a szolg1ltat't'l. A szolgeftab a szLtnefurcs meghosszabbihsAra
vonatkoz6 kerelemnek akkor ad helyt, ha a karelmez1 a bazis 6v teljes id1szaket erint1en legalebb ket
- az ingatlanon korebban tenyleges szobeftaftst ny(rjt' - kdz|zeni szolgAltat6 (anelyb1l az egyik
1ramszolg^ltat6) altal kielfibtt a b'zisev, nyit6 6s zer6 id1szakera vonatkoz6 sz6ml6kkal vagy
szemlaegyenleggel (ami lehet gez, viz 6s villanyszemh) igazolja, hogy az ingatlant a
kedvezm€nyezett id1szakban senki nem haszn6lta. lgazohsra reszszemh beny(rjftsa nem alkalmas.

(5) 1A sziinetettetesi keretmet a kAzszobeftaft csak abban az esetben jogosult etfogadni, ha a
kerel mez6nek h ul I ad6kgazdekodesi kdzszolgeftahsi dijh etarcka n incs.

(6) Anennyiben a szAneteltetds ideje alatt az ingatlanr6l a kAzszobeltaas kArebe tuftoz' hulladek
keral kihelyez6sre, 0gy - az ingatlanhaszneb egyidejt 4ftesitese mellett - a k'zszolg,ltat6 a
hu ad1kot kateles ebza ibni, a hullad6k mennyisegenek megfelel1 dij feEzamiasa mellett, amelyet
az ingatlanhaszndl6 meg kell teritenie a kozszoqeftarcnak.

(7)'zA sz(inetettetes jogszerfrtten igenybevetete eseten a k'zszotg1ltatb jogosutt a sziineteltetest a
jogszerfitlen igenybevebl id5pontj^t6l kezd6d6en visszamen6leg megvonni, 6s intdzkedni a
hu adekgazdelkodAsi kozszobeltatasi dij kanaftal novelt p6tl6lagosan kiszemazesa 6rdek6ben,
tovdbbd az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerAft k^ret 6Nenyesiteni.

A hu adekkezelesi kdzszolgAlhftsi dij fizetesenek feltetelei 6s szabalyai

14.5"

A kAzszoqeltat^s igenybevetel5€ft az ingatlan haszndl6ja a HL 3AA. S e) bekezdese szeint
l'trehozott szervezet r6szere a hulladekgazdekodesi kozszoqeftaasi dij nege apitese^rt felel1s
miniszter eltal meghaftrozoft kozszolgeftaftsi dijat k'teles fizetni. A kazszoqeftat1 reszere a
kdzszobeftatesi szerzddesben r5gzlteft feladatai6ft a Koordineb szeN fizet szolg4ltat^si dljat.

15. S

(1) 4Az ingatlanhaszneb a btjesitett kdzszoqeftates abpjdn sz,nltott kazszobeftaasi dijat havonta
ut5lag k'teles megfizetni a h6nap utols1 napjan kie itoft szemb alapjen, a szemla kdzhezv6tel6t6l
szAmitoft 15 napon belAl.

(2) Nen tagadhatja meg a kdzszolgeltahsi dij megfizet€set az, aki a telepArcsi hulladekkal
kapcsolatos kdtelezettsegeit nem teljesiti, felteve, hogy reszere a kAzszoqAftarc a k'zszoqeftaast
fulajenlja, illetve a k'zszoqeftates buesitesere rendelkezesre e .

(3) A Kozszolgelhb a szamlezesi gyako ahban bek'vetkez6 veftozasr'l az ingaUanhasznebkat a
velbzes bevezetes^t megel6z1en legahbb 30 nappal fresban 6s egyidej1bg honlapjan tejekoztatja.

' M'dositotla a7 /2016.(II.l9.) onkorm6nyzalt rcodelet 2. $-a. Hatflyos 2016. 6prilis h6 01 . napj6t6l.
' Modositotta a 7 /2016.(IL29.) dnkorm inyzati rcndeletz. g-a. Hat6lyos 2016. 6prilis h6 01. napj6t6l.
'.M6dositot'a a7/2016.(II.29.) Ontorm6nyzati rendelet 3. g-a. Hat6lyos 2016. 6prilis h6 01. napj6t6l.
' M6dositotta a'l12016.(II.29.) dnkormiinyzati rendelet 4. g-a. Hat6lyos 2016. m6rcius h6 01. napjet6l.



H) A kazszobaftatasi dii k6sedelmes megfizet1se eseten a k1zszolgaftat6 a ptk-ban meghat1rozottmeftekt kesedelmi kamatot 6rv1nyesithet.

(qAz adtil6kent nyituentaftott ingattant hasznat1k eset6ben az 6ves hulad1kgazdetkodesi
kozszolgeltaftsi dij s]%-et kell meg^rapitani fizetend6 dijk6nt, ha az ingattan neh oeptintettla!6lelykdnt' vagy nem 6 and6 taft6zkodesi helykent szotga. n kazszotgdiatdsi ai1 sza,mitaiana*
alapja a 80 literes gyfijt'ed'ny hasznahtenak 6ves dlja. -

(6) A 
.12: .$ (1) bekezd^s ) pontia szerinti rendszeresitett koztisztasagi zsak kazszo4aftarct6t vat6megvaserlasa egyidejureg jerenti a hurtad'kmennyiseg kezeresi katts6g6hek megfizeftsit is.

(7) Az ingatlanhasznebt Erhel1 hultadekkezel'si kazszo4ettutesi dijhetral'k ad6k m6djera behajthat6
k0ztaftozes.

A kAzbr1 I ete k ti sztA nh fta sa

/6. $

(1) A kaztenileteken rendszeresen ke!e!1ea6, huttad1kok gyfrjt6s6r6l, kezet6s6r6t az lnkormdnyzat akdzszobelhbn keresztul, ktjtan szerz6d6sben fogtattak sieriit gondoskodik.

(2) A kozteraletre ilbgelisan kihelyezett hulladekok \sszegyfrjt'serd, ebzetfiftserd a k,zszotglttato, -a kazterulet-felugyet6k hetyszint .negjetol1 6s mennyis'gei taftalmaz6 iresos jetz6s6re _"" Karo,
Onkormatnyzati Hivatal rendelkez'se alapjen, S nunkanap:on betljl klteles gondoskodni.

A hu ad6kok sze itesenak kiil'nAs szabefuai

175

(1) Az az ingatlanhaszneb, aki az inga anen ketetkez' tetepullsi hultad,k'nak e'zetfiftsar,t,
elhelyezeserol e rendelet 1 1 . s -eban fogrartak szerint maga is gondoskodik, azt csak:
a) zerhat6 kontener vagy a kiporzest 6s kiszor6ddst negikadityoz6, ideigtenes takarasL bponyvazot
kont6nerrel vagy az e felt6teleket b.iztositO szdtlit6 i'rmfivet'rendetkei1, erre jogosult ["tda*oaaszeryez.et, vallalkozes ig6nybevebbvel, vagy 3 m3 hulladekmennyisegig Sajat szdrvez^snen,
sz6r6dEts mentesen, lekot1ft zsakban (nem rendszeresiteft kaztisztas6gi isZk), ietepatlsi hultadek
ki ser6 jegy ig6 nybevetele me ttett,
b) a kdzszolgeltat1t6l t6ft6n6 t1bbtetszoqeftaas megrendet6s6vel (pt: alkatmi kont6ner rendebs),c) kozszobelhb altat szervezett lomtalanftes sor6n, hirdeim5nyben kijeta1 netyre i6rtena
ki h el yeze ssel g o n d o skod h at.

(2.) e, 0) bekezdEs a) pontieban fogtaft sze i6s eset'n a huttad'k kis6r6 jegy a pobarmesten
Hivatalban, a k6relmez6 nev6nek es cim1nek nyilvanbftesba vetete me ett dijne;,r;se, ,6het6 at. n
hu ad6k kiser6 jegyet mesra etruhazni nem lehet, abb6t egyszene 3 db iehet6 at, felhaszneas
eseten p1tolhat6.

A k1telezetts6gek teljesit4 sevel kapcsolatos rendel kez6sek

78. S

(1) A telep esi szidrd hulladekkal kapcsolatos kotetezetbegek teljesites1nek etlen6n6se a jegyz6,
illetve a Kdztertllet - fel1gyelet fetadata.

(2) Az ellen1tzdsre iogosultak, helyszini birsegot szabhatnak ki, ittetve szabAtys'ftesi fetjetentlst is
tehetnek.

(3) Azt a gdpjArm1veL amely hulladekot sze ft, vagy rakter1ben feltetetezhet^en huttad'kot helveztek
el,. a Koztertilet - felagyelet nege ithatja, dtvizsgalhatja 6s az ellen6rz6s befeje-z,seig
felta116ztathatia.



III. FEJEZET
A TELEPALESI NEM KOZMOVEL OSSZEGYOJT1TT HAZTARTASI SZENNYV|Z KEZELESE

7e.s

' 115 Batassagyarnat vdros kdzigazgat^si terabrcn a lr.,lepullsi nem k1zmtvel asszegyfrjtaft hezbftesi
szennwizzel kapcsolatos katelez1 helyi k1zszolg^ftahs teljesit's1re jogosult, illet1leg katetezeft
kozszoqeftat6: a KOMMUNAL-SZOL Kft. (2660 Batassagyarmat, J6sziv utca 20.)..

(2) A Balassagyarmat VSros kazigazgahsi teriileten l6v1 ingatlanokon keletkez\, nem k'zm1vel
1sszegyfrit1tt h6ztaft5si szennwizet a DMRV Duna Menti Regionelis Vizm1 Zt. eftat uzemeltetett,
2660 Balassagyarmat, K1veri 0t 30. sz. alatti verosi szennyviztisztit6 telepen, a foty'kony hu acl6k
fogad' n Ah rgye ban kel I el helyezn i.

A nem k1zmAvel AsszegyAjt'ft haztaftesi szennwiz elsze iftsera irAnyul6 k'zszobeftafts e e6senak
renole

20. s

(1) A nen k1zmlvel 
'sszegyqft5tt 

hezhftesi szennyviz 1sszegy1jtesere es ebze ftAsara vonatkozo
szerz6des a k1zszobeltafts megrendel's6vel az ingatlantulajdonos 6s a k'zszoqeftat1 kAz'ft j6n
rcte.

(2) Az ingatlantulajdonos 6s a 19$ (1) bekezd6seben megjel1lt kdzszolg1ltat6 kozotti jogviszonyt a
telep1l6si nem k6znfivel 1sszegy1fi)ft heztaftesi szennwizre vonatkoz6 kdzszolgAltat6s eset'ben az
a teny is l1trehozza, hogy a kAzszolg'ltat6 az ingatlantulajdonos szAm1ra a kAzszobeftaftst
febjenua, illetve a kozszobaftabs teljesiteslre rendelkezesre e .

(3) A kozszolgdltabs teljesitesenek feltebbir'l, bvebbe a felt'telekben bek1vetkezeft veftozdsokr6l a
kAzszolgelfub az ingatlantulajdonost - v^lbzes eseten annak bek,vetkezte el6ft 30 nappal - iresban
kAteles 

'ftesiteni, 
egyidejfrleg azt a honlapjAn is kdteles kdzzetenni.

(4) A 195 () bekezd1seben megjel1lt k1zszolgeftafi az ingatlantulajdonos bejelentese alapjen, a vele
egyezteteft id6pontban a bejelenrcsfil sz4mitoft hdrom munkanapon belt k'teles a kAzszobeftaftst
ny,jtani.

A h ull adekkezelasi kdzszolg^ltatds telje sitesere vonatkoz6 sze rz6d6s
egyes taftalmi elemei

21 S

(1) A telepal&i nem kozmfrvel 1sszegyfijtdtt hAztaft^si szennwizzel kapcsolatos kdzszolg'ftaas
ig6nybevetelardl sz6l6 szerz6d'sben meg kell haarozni:

a) az ingatlantulajdonos termeszetes szemely nevet,
b) elland' lakdhelyeL tuft1zkodesi 6s 6ftesitesi heryenek cfneL
c) szaletesi helyet, idejet,
d) anyja benykori csaledi 6s utbnevet,
e) gazddlkod6 szeNezet, egy6b jogi szem6ly esetdben a kozhiteles nyilvdntaft^s szerinti

nevet,
D szekhelyeLbbphelyet,
g) ad6szemeL
h) a kAzszoqeftaas ig'nybevetel4nek kezd' napjet,
i) a teljesit's hely6t,
j) a begytjt6si gyakorisegoL
k) a felek jogait 6s k5telezefts^geit

' M6dositotta a 10/2016.0II.31.) dnkorm6nyzari rendelet l. g-a. Hat6lyos 2016. riprilis 1. napjrit6l.



a k1zszoqeftaftsi dijat es alkatnazesenak feftebbit.
a k1zszoqelkasi dij megfizetes'nek n6djat,

? .,k!71rob. 19t1g n6ft6ket meghatad1, az inga anhaszneb ig'nyei szerinti esefleges
tAbbletszob eltaqst es a n n ak dijet,
a szerz6des m6dosiftsenak, felmondasenak feftebleit.
egyeb a szerzAd, fetek eftal tenyegesnek tartoft elemeiket.
a z irAn yad' jogszabelyokat.

Az ing atla ntu I ajdon os kotelezetts^gei

(1) Az ingatrantutaidonos koteres ggngos.kod.ni 
"2! 

irsg"ttura, keretkez|, nem kQzmtivet Esszegyajbtt
hAztaftesi szennwz jogszabaui el6iresoknak negfelet6 m6don tart6n6 gyUjtes6r6l.

(2) :z.ilisgtl?.!.tul?idonos a tetepu!92i nem kbzm(lvet 1sszegyajbft hazbftesi szennyvizet az inga anatertilet'n betat, zeft, vizze16 kiviteffi k6zmAp6 6 t'tesnnenybei katetes gyujteni.

P) Kazmap6tl6ba csak kommunels, vagy asszet'tet'ben kommun6tis jelega szennwiz vezethet,.

() A l?.y .kazmfiver 'sszegyaibft 
heztaftesi szennwiz rendszeres egzetftesat az annak6sszegyfritesare feliogositott kozszoqeftarc reszere tartei, etadessat az ingattantulajdoriini* *"ttbiztositani. Az eEze ftast a szotgaftaast ig'nybe vev,nek ke[ a szotg6ttat6ndi megrendelnitie.- 

-

(:):.:^t:!::!1it!:!!2!o-s,az insailanen keretkez, nem kazmuvet lsszesya/,5u hezhfiesi szennwiz
etnetyezeserot a rendeletben meghatArozott m6don, a kozszolgAlta6s igenybevetele 6s a rendeletben
megjel)lt kdzszolgAltat6 1tjAn k'teles gondoskodni.

(6) Az ingatlantulajdonos kalebs a k'zszoueftaast szaks'g szerint, de tegabbb lvente negy
alkalommal igenybe venni.

(7) Mentesul a k1zszoqeftaas igenybev'telere vonatkoz, kltetezeftslge al6l az az
ingatlantulajdonos,
(a) akinek a beepitetlen ingatlanen i€bpiitesi nem kdzm(ivet asszegyajbft h'ztafiesi szennyviz nncs,nem keletkezik es ennek t6nya irasban bejetenti a 1ds' 0) bekezd^senen' iegletott

kazszolgdltat6nak.
(b) aki a kerelm're etv'gzett hafisegi vizsgebt atapj1n az enged6ly eredeti vagy k6zjegyz6 aftal

liteletiteu mesohhvat igazotia a 199 (1) bekezd1seben megjetdtt kozszotgilitito rerci'nogy az
ingatlanen bft6n6 nem kozmfrvel 1sszegy1jbft haztartesi szennyviz keze6s 6s drtalna "initas
egyedi szennwfztisztit' berendez6ssel a vonatkoz6 jogszabelyoknak megfelet1en t'ftenik.

(8) A (7) bekezd6s (b) pontia szerinti igazohsi kotelezefts6genek az ingattantutajdonos a berendezls
iizembe helyez^setal szemltoft 15 napon belijl k1teles eteget tenni.

(9) Tilos a kdzmfip6tl6 I'tesitm1nybe m6rgez6-, tuz- 6s robbanesvesz'lyes anyagot, e afi tetemet
vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amery vesz'ryeztetheti a begyajrcst, arit6si v6gz6 vagy mes
sze-76lyek 6/ef- ds fesfl 6pseg6t, egeszs5g1t, valamint a szennyviztisztit6 telep rehdeltetZsszertt
m1kAdesq 6s a mfrtArgyainak e agaL

(10) Az ingatlantulajdonos k,tetes biztositani a gyajfthety megkazetithet1seg a szatfitojerma
szemera oly m6don, hogy az ell'thassa feladaftt.

(11) Az ingatlantulajdonos kateles a 195 0) bekezdeseben megjelaft K'zszoqeftafinak bejelentent,
ha tulaidonosveftozes vagy egyeb ok folfien a k'zszoqeltafts ig6nybev'tet're k6tetezett6 vitik.

A kdzszoqeltat6 jogai 6s kdtelezettsegei

23. $

(1) A kozszobeftab teljes k1rfien e atja a jogszabetyokban fogtatt, a nem k'zm(ivet osszegyitjtaft
hazhftesi szennwiz dsszegyhftes1re, ebza itAslra es eftalommentes elhetvezes're voiitkozo
kAzszolgelbtad.

t)
m)
n)

o)
p)
q)



(2) A nem kazm^vel asszegyl/oft hazhftasi Yelly.v,il g|Altlse es elszallit^sa az erre a cetra

'eigeae,lyetett, zeft rendszera,' ciepeg6sf 6s szagh aftst kizar' eszkozzel vegezhet1'

(3) Amennyiben a nem kozm\vet lsszegylidtt hezf,fteJ sz?nnwiz gyfritese.es 
'sze 

l!fs?..\6zben
'il"rrver6lAe" ketetkezett, a kazszotga1;ihak a szennyezeft bratetet halad;gtalanul tisztitania es

ferl6tlenitenie kell

(4)Ak6zszolg6|tat6valkltottkozszolge|taasiszerz6d6stfelkeltmondani'amennyibenaszennwizet
nem az e rendeletben kiiel1lt helyen Iriti Ie

(5) A telep0l6si nem kozmuvel lsszegylitott heztaftesi szennyviz begy1itese 6s elszAllitdsa'

ftatma anitlsa csak a rcrvenyolen iigy- i;,rianvr"rdeletben meghaterozott esetben sz1neteltethet1,

vagy korletozh at6.

(6) A kul6n iogszabatyokban Rozzdtett hutlad,kjegyzekben nem,szereprc' vagy ismeretlen 5sszetateffi

hulladekot veszelfietensegenei,-;gy irsretyeslsegene.x nega apihsaig veszelyes hulladeknak kell

tekinteni, amelyesetekben a KozszolgAltato ? ryi'!.?nk,o'!!9,?:1abaryi 
etOirasoX figyelembe v6tel6vel

megfetei\ inteikedesek melleft megtagadia a hulbdek elszattttasar'

(7)AkLzszotgdltat|atelepurcsinemk'zmavellsszegyijjtoft'h'ztaftesiszennyv|zelszal|iftsetnem
tasadhatia mes, kiveve u, lA' o'i*Jie"o9' ,ryr116xb13; 

azt az esetet' ha a huttad+k az

onkormAnvzat eftal krptott ertalmattanlt' helyen szennwlze,lvezeto torzshel'zatba vagy

Z: ;;;: ;; :"i;;r"i' iao"'i xu ton iogszab etvok sze rint n em hetvezhetl et'

A szennwiz eftahatlaniftseval kapcsolatos rendelkezdsek

24. 5

(1) A tebp l*si nem kozm^vel lsszegylitlft .hez:a!t?s-i-sz^e!:vvizet 
csak a 2660 Balassagyarmat'

K6v6ri 0t 30. szem atatti vlrosi ii"iniwiti"rtito tetepen, a foiydkony huthdek fogado matergyeban

szabad leere szte n i es eftal matlan ita n i'

(2) A szennwiz etialmatlaniftserot a 175 () bekezdes'ben negietolt kozszolgAltat6 koteles

gondoskodni.

Bt A kazszo*eftab a tedpattsi nem k\zmavel lsszegyfritlft heztartesi szennyviz ethelyez4s'vel

';!;"f;;;;";;i;;;iuia"t oiy'izaii iat"r"" kiatakitani 6s vezetni hosv a tearit1 hetven rcnvtesesen

ethetvezeft telepullsi nen xozintr7et"6";igiiitatt !ez!?ft?:i szennwiz mennvisege' minosege es

i;; ;;";;i ;, i; iia ddt v me nte se n' * ";i1'J:t 2:i#,1::31i"* 
n'"'

25. $

(1) Az ingattantutaidonosnak a tetepuAst l9^ !'9"!y:.t,.lsszegyl/oft 
hezbftasi 'sze'nnwlzzel

kaocsolatos hutbdekkezel6;i kazszolgdltatils igenybeveteaeft 
-'egyenyez6s hulladekkezeesi

kozszoqeftabsi diiat ke fizetnie

(2) Az egysegnyi dl(etet az insali1lon. k"l"tk?1.?:.,n.em kozmfrvel asszegy1fi1ft hAztaftesi

'ii"ii*tiiLi,ivis6g 1' m3-6nek Uritlsi diia. Az egys5gnyi dijEtet cisszegel

a) a koziizemi csatornahebzatba bekothet1 ingatlanok e:ercben:

840.00 Ft/m3 Oq oil ui itinioi forgatmi ad-6 lsszeget nem taftalmazza )

b) a koziizemi csatornahitl6zatba nem kothet' ingatlanok eseteben:

950.00 Ft/m3 6 aii az atatinos forgatmi ado \sszeget nem taftalmazza )

(3) Az ingatlanon ketetkezl nem kozm^vel 6sszeS\A!o.!1 heztartAsi szennwiz mennyisdgenek

kiszamifts6n6tazingattanon-fogyasztottVizmennyis'getkellalapu|Venni'





(4) Ahlenydijas vizfogyaszfts eset4n a keletkezo nem kazm1vel dsszegyaibtt hazhftesi szennwiz
mennyisege a hAztuftAsba kiszemEzott vizmennyiseg alapian sz1mitand6.

(5) Amennyiben az ingatlan a kozmlves iv6vizhAl'zatba nincs bek,tve, az ingatlanr'l rcnylegesen
ebze itoft vlzmennyiseget kell a dijfizetds alapjAnak tekinteni.

G) KAzszoqeftat,si dfj = egys'gnyi dijtetel X az ingatlanon keletkez1 nem kazmlvel 1,szegyfijt1ft
h ezta ftesi sze n nyviz me n nyisege.

(7) Lakossegi blepulesi nem kozmUvel asszegy1itatt hezbft1si szennwiz esef6ben a kazm1ves
csatornahebzattal el nem btoft telepul6sr6szekr'61 besze itott mennyiseg uftn a Magyar Kdztdrsasitg
mindenkori eves k6ftsegvetes6r6l szol6 tdNeny "normativ, kot'tt felhaszn1bs1 temoga6sok" ftrgy,
mell6klete szerint a "lakossegi blepal6si folyekony hulladdk ertahatlanitesenak bmogahsa" cimen

igenyethet6 Emogates 1sszegevel csokkenteni kell a KAzszoEeftab lakossegi failagos refordiftsait.

(8) Termeszetes szem1ly ingatlantulaidonos eseten a szippantoft szennyvizre vonatkozo
rezsicslkkentesrll sz6l6 2013. €vi CXIV. torveny rendelkezeseit megfelel6en alkalmazni kell.

(9) A 195 (1) bekezddseben megiel1lt k'zszolg^ltat' kethavonta szAmat bocset ki az
ingatlantula jdonos eftal fizetend1 k1zszolgAftaftsi diir6l, mely alapi6n az ingatlantulaidonos a
k'zszo4Altatesi dijat a kazszolg^ftab reszere a teljesltett kazszobalbtasra kibocsAtott szAmb
ahpjen ublag, a szAmh kezhezvetel't\l szamlbtt 15 napon belal koteles kiegyenliteni.

(10) Nem tagadhatja meg a kozszo4'ftaftsi dli megfizercs$ az, aki a teleputlsi nem k\zmfivel
asszegyljtaft hezbftasi szennyvizzel kapcsolatos kotelezettsegeit nem teljesiti, felt've, hogy a 195 0)
bekezdeieben megjel'tt kAzszolgAltat' a k,zszoqAftaftst felhives vagy egyeb m6don k0zz6teszi,

itletve a kozszobeftabs teljesircsere vonatkoz' rendelkezesre 6IAsAt igazolia.

(11) Az inga antutajdonost terhel6 kAzszolgeftaasi dljhetrabk ad6k m'diAra behaithat6 k,ztaftozes.

Vegyes, etmeneti 6s haftlyba l€ptet1 rendelkezesek

26.S

E rendelet a kihirdercs't k6vet6 napon l6p hatelyba. Hablybarcp's'vel egyideiabg .a helyi

iullad6kgazd1tkodesr6t 6s a nem kozmfrvel osszegyaitatt haztaftesi szennwfz kezeEsenek katelezo

iazszot{elta6sar1l szot1 3s/2013.(X1.05.) 1nkormanyzati rendelet, valamint az azt m6doslt6 a

38/201 g.(Xt 1.02.9 1nkormenyzati rendelet haftlyet veszti'

27. S

E rendelet a bets6 piaci szoqaftaftsokr,l sz6l6, az Eur6pai Parlament 6s a Tanecs 2006/123/EK

iranyelvnek val6 megfelel'st szolgelia.

/: dr. Varga Andrea:/
jegyzo

/: dr. Varga Andrea :/
jegyzo

Medv(lcz Laios :/
polgermester

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2015. m^rcius 30.

A mesobt hiteles:
Bal assagya rmat, 201 6. aug u sztus 22.





1. szdm0 mell6klet

A telepiil6si hulladAk heti katszeri szdllitasdra kijeli5lt verosi teriiletek

RAk6czi - fejedelen Itja
Hunyadi utca t1bbszintes 6pIletek
D6zsa Gyorgy utca tdbbszintes 6ptletek
Achim Andres utca t'bbszintes apaletek
J6kai utca t1bbszintes 6paletek
Arany Jenos utca tdbbszintes 6pUletek
M6ricz Zsigmond 1ti lak6telep
Mad1ch Liget
Zeke K6lmdn utca tAbbszintes 6ptiletek
Bldzsik Kdroly utca tabbszinrcs epliletek
Jeszenszky Kdlman uba t'bbszintes 6pAletek
Szab6 paspak utca tdbbszinbs epiiletek
Mikszdth Kehen uba t1bbszintes 

'pliletekArpad utca tobbszinbs ep1btek




