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Monok Kozseg On kormanyzat Kepviselo-testiiletenek
11/2016. (X. 27.) Onkormanyzati rendelete
a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisr61
(egyseges szerkezetben)

Monok Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a hulladCkr61 szO16 2012. evi CLXXXV. torveny
88.§ (4) bekezdeseben kapott felhatalmazis alapjan, Magyarorszag helyi onkormanyzatairol
szolo 2011. 61 CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 19. pontjtiban meghatfirozott
feladatkoreben eljarva. a kornyezet vedelmenek altalanos szabalyairal szolo 1995. evi LIII. torveny
48.§ (3) b4ezdeseben biztositott jogkOreben eljarO Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztalya velemenyenek a kikeresevel a kovetkezoket
rendeli el:
1. Az Onkormanyzati hulladekgazdilkodasi kozfeladat tartalma
1.§(1) Mcknok Kozsig. Onkormanyzata az Onkonnanyzati hulladekgazdalkodasi kozfeladatanak
tartalma:
a) a kozszolgaltatas helyi szinta reszletszabalyainak rendeletben torteno szabalyozasa;
b) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatO kivalasztasa es. a kozszolgaltatasi szerzodes megkotese a
Hernad Volgye es Tersege Szilardhulladek-kezelesi Onkormanyzati Tarsulas (a tovabbiakban
Tarsulas) (3860 Encs. Petal' ut 75.) atjan.
(2) A hullailekgazdalkodasi kozszolgaltato kivalasztasara as a kozszolgaltatasi szerzodes megkotesere
a kepviselo-testillet 101/2016. (X.10.) szatnii hatarozata alapjan a Tarsulas rendelkezik atruhazott
hataskorrel.
(3) A telepiiles kozigazgatasi teriileten levO valamennyi ingatlanhasznalo koteles az ingatlanan
keletkezo hulladek gyiijteserol, szallitasarOl es Artalommentes elhelyezeser61 az e rendeletben
meghatarozott modon gondoskodni.
(4) A kozAzolgaltatasra vonatkozO szerzodes a kozszolgaltatO es az ingatlanhasznalo kozott a
kozszolgaltato rendelkezesre allasaval jon letre.
2. A kozszoigiltatisi teriilet hatara
2.§ A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas Monok Kozseg kozigazgatasi teruletere terjed ki.
3. A kozszolgaltato, illetve az alvallalkozo Altai vegzett hulladekgazdalkodasi tevekenysege,
tovabba az alvallalkozonak a kozszolgaltatis egeszehez viszonyitott aranya
3.§1 (1) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast a kozszolgaltatasi szerzodes hatalyosulasat
koveto naptol. de legkorabban 2018.januar 01. napjatO1 a BMH Borsod-AbaCij-Zemplen
(Szekhelye? 3527 Miskolc. Besenyoi IA 26.) (a tovabbiakban: kozszolgaltato) vegzi.
(2) A kozszolgaltato hulladekgazdalkodasi tevekenysege a hulladekgazdalkodasi
kozszolgaltatassal erintett letesitmenyek, eszkOzOk es berendezesek iizemeltetesere, tovabba —
a (3) bekezdesben foglaltak kivetelevel - a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe
tartozd valamennyi hulladekra kiterjed, kiilonosen:
a) a telepiilesi hulladek kozszolgaltatO szallitdeszkozehez rendszeresitett hulladekgyiijto
edenyben, vagy hulladekgyiijto zsakban Allan& jarat szerinti gytijtesere:
b) az elkiildnitetten gyiijtott hulladek erre a celra szolgalo gyiijtdedenyben, vagy
gydjtozsakban allandd jarat szerinti, es hulladekgyajta szigetrdl tortend gydjtesere;
c) a zoldhulladek erre a celra szolgalo gyujthedenyben, vagy gydjtozsakban tortend gyiijtese
d) a haztartasi iiveghulladek az erre a celra rendszeresitett gydjtozsakban tortend hazhoz mend
rendszerii 6tijtesere

Modositotta: 24/2017. (X11.19.) Or. I. §-a hatalyos: 2018.01.01461

A masolat hitetes, az
4redetivEl
megegyez6
4,

e) a lomhulladek evente ket alkalommal. egyedi hazhoz meno - lakossagi fogyaszto altal
torteno msgrendeles alapjan - rendszerben torteno gyirjtesere;
f) a veszelyes es nem veszelyes, telepiilesi hulladek. zoldhulladek es elkUltinitetten gyiljtott
hulladektol elterO hulladek hulladekgyiljtO udvarban torteno atvetelere:
g) atrakoallomas es hulladekgyiljt6 udvar Uzemeltetesere;
h) teleptilesi hulladek. elkillonitetten gyiijtott hulladek, zoldhulladek. lomhulladek, veszelyes
es nem veszelyes. kommunalis es elkillonitetten gytijtott hulladekt61 elter6 hulladek
hulladekgtzdalkodasi letesitmenybe torteno szallitasara;
i) teleptilesi hulladek. elkiiltinitetten gyiijtott hulladek, zoldhulladek, lomhulladek kezelesere.
elokezelesere. artalmatlanitas celjara torteno atadasara
terjed ki.
(3) Az elhagyott, illetve ellenorizetlen kOrtilmenyek ktizott elhelyezett hulladek Osszegyiljtese.
elszallitasg es kezelese nem minOsal a kozszolgaltatas koreben ellatandO feladatnak.
(4) A kozszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget
- a MIREHUKOZ Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit
Korlatolt Felelossegii Tarsasag ( szekhelye: 3518 Miskolc,Erenyo u. 1 . KUJ: 103165710);
- a Zempleni Z.H.K. Hulladekkezelesi KOzszolgaltatO Nonprofit Korlatolt Felelossegu
Tarsasag ( szekhelye: 3916 BodrogkeresztUr 0172/38 hrsz, KUJ: 103214177),
- ZV ZolcrVolgy KOzszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag ( szekhelye: 3700
Kazincbarcika, Munkacsy ter 1. KUJ: 103212667)
mint alvallalkozok bevonasaval vegzi.
(5) Az alvallalkozok hulladekgazdalkodasi tevekenysege, nem veszelyes teleptilesi illetve
elkulOnitetten gyujtott hulladekok szallitasara es gyiljtesere kezelesere es artalmatlanitasara
terjed ki.
(6) Az alvallalkozok altal vegzett tevekenysegek, a kozszolgaltatas egeszehez viszonyitott
aranya: m a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasrol in.60 %.
4. A hulladekgazdalkodasi kozszolgiltatas ellitisinak rendje es modja
4.§ (1) .ek' hulladekszallitas egeszsegagyi miniszter Altai 16/2002. (IV 10.) EiiM rendeletben
reszletesen szabalyozottak szerint a kis-es nagyvarosias, illetve a kertvarosias es a falusias lakOterillet
alapjan. mely az orszagos telepillesrendezesi es epitesi kOvetelmenyekr61 szolo 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet ismerveit szem elan tartva tortenik jelen rendelet 1. mellekleteben szerep16
teriileteken heti egy alkalommal 6.00 es 22.00 Ora kezott, a melleklet szerep16 jarattervnek
megfeleloen.
(2)2 Ametinyiben a hulladekszallitas napja munkasziineti nap, akkor a hulladekszallitas
napjanak valtozasarol a valtozast megelozoen 8 nappal a kozszolgaltato sajat honlapjan tesz
kozze felhivast. illetve megfelelo medon ertesiti az ingatlanhasznalokat.
(3) Amennyiben a jarattervben valtozas tOrtenik, t)gy a kozszolgaltato ktiteles az
onkormanyzatot legalabb 8 nappal az elsti modosult szallitasi napot megelozOen tajekortatni,
az onkormgimyzattal egyeztetni. majd a szolgaltatast igenybe vevoket ertesiteni.
(I)' Az ingatlanhasznalo a haztartasi szilard hulladekot tarolo edenyt — [kites illetoleg elszallitas
celjabol kiliteles az Utpadkara, illetve az Cutest mellett kozvetlentil elhelyezked6 jardara kitenni es
ezzel az eseti szolgaltatas igenybevetelet kezdemenyezni. Amennyiben az ingatlan elOtti korterilleten
kiilso koriihnenyek alapjan nem lehetseges a hulladekgyajt6 edeny. hulladekgyujto zsak elobbiek
szerinti elhelyezese a teleptilesi onkormanyzat irasban kezdemenyezi a kozszolgaltato fele, hogy a
kozszolgaltato telepulesi hulladekgyiijto jfirmfive a kozlekedesere alkalmas into! legfeljebb 10
meterre vegye at ezen a helyeken a hulladekot.
Modositotta a 24/2017. (XII. 19.) Or. 2. §-a hatalyos: 2018.01.01461
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( 2)4 A kihelyezett gyiijthedeny. hulladekgyajtii zsak. ..—.. nem akadalyozhatja a jarmii- es
gyalogosforgalmat, a hulladek elhelyezese, illetve kihelyezese nem jarhat baleset- vagy karokozas
veszelyenek eloidezesevel.
(3) Tilos kihelyezett gyiijtOedenyek kornyeket. megkozelitesi ntvonalat targyak elhelyezesevel. vagy
parkolo gepjarinfivekkel olyan modon elzarni. amely a gyiljtoedenynek a kozszolgaltato altal tOrtenO
uriteset akadalyozza.
(4) A hullgdek elszallitasa celjabol kihelyezett gyajtoedeny fedelenek — a korterulet szennyezesenek
elkeriilese erdekeben — lecsukott allapotban kell lennie.
6.§ (1) A hulladekot a gyiljtoedenyben agy kell elhelyezni. hogy az az early mozgatasakor es
iiritesekor ne szorodjon, valamint a gepi dritest ne akadalyozza.
(2)5 Ha a gyujtOedenyben olyan nedves hulladekot helyeznek el. amely az edenyben osszetEuntirOdOtt
vagy befat&ott. vagy az edenyben 160 hulladekot ugy osszepreseltek, hogy emiatt az edenyt nein
lehet kiiiriteni, az ingatlanhasznalO a kozszolgaltato felhivasara kOteles az edenyt Urithetiive. es
hasznalhatova tenni. Koteles tovabba az igy okozott esetleges kart megteriteni.
(3) Tilos a gyiijtoedenybe folyekony, mergezo, ego, pardzslo, tfiz- es robbanasveszelyes anyagot, allati
tetemet vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni, amely veszelyeztetheti a begyiljtest, iiritest vegzo
szernelyek vagy mas szetnelyek eletet. testi epseget, egeszseget, begyiijtese soran a gepjarmii miiszaki
berendezeseben rongalodast idezhet elO, vagy a hasznositas. artalmatlanitas soran veszelyeztetheti a
kornyezet vagy a kezele letesitmenyek miiszaki berendezeseit.

teleptilesi hulladek atadasa az ingatlanhasznal6 sajat tulajdonaban 160. a
kozszolga4ato anal tizemeltetett specialis hulladekszallitO jarnnihoz alkalmazhatO
szabvanyos, megfelelo minosegil
60 literes MSZ EN 840
80 literes MSZ EN 840
120 literes MSZ EN 840-1
240 literes MSZ EN 840-1
770 litereeMSZ EN 840-2, 840-3
1100 literes MSZ EN 840-2
a kOzszolgaltatO egyedi jelolesevel ellatott hulladekgyiljtO edenyzet igenybevetelevel, tovabba
a kozszolgaltato egyedi jelolesevel ellatott es a kozszolgaltato vagy megbizottja Altai
ertekesiten gyOjtozsak igenybevetelevel tortenik. Ut6bbi eseteben az ingatlanhasznalo koteles
gondoskodin arrol, hogy megakadalyozza a szorodast, a rovarok es ragcsalok elszaporodasat,
valamint, hogy illetektelen szemelyek vagy allatok hozzafereset.
(107 A rendszeresitett edenyzetben elhelyezheto teleptilesi hulladek snlya:
- 601-es eseteben legfeljebb 15 kg
- 80 literes eseteben legfeljebb 17 kg
- 120 1-es eseteben legfeljebb 27 kg
- 22r0 1-es eseteben legfeljebb 50 kg
- 770 1-es eseteben legfeljebb 175 kg
- 1100 1-es eseteben legfeljebb 250 kg
7.§ (1)6 A

lehet.
(2) Az MSZ EN 840-1 szabvanyU 80 literes urtartalitni eden) hasznalata akkor lehetseges. ha annak
sajat koltsegen yak) beszerzeset az ingatlanhasznaki a kozszolgaltato fele a szamlamasolat
Hatalyon kivill helyezte: a 24;2017. (XII. 19.) Or. 23. §-a hatalyos: 2018.01.01.
Modositotta a 24/2017. (XII. 19.) Or. 4. §-a hatalyos: 2018.01.01461
6Modositotta a 24/2017. (XII. 19.) Or. 5. §-a hatalyos: 2018.01.01461
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5

A masolat hiteles, az
aredetivel megegyez,`,

J - • yt.-3

benyUjtasaval igazolja es az a kozszolgaltatO szallitoeszkozehez rendszeresitett gyiijtoedeny
kriteriumainak teljes mertekben megfelel (gepi iiritesre alkalmas, beontesi merete megegyezik a 120
literes hulladekgyfijto edeny mereteivel).
(3) Az MSZ EN 840-1 szabvany6 60 literes edeny hasznalatara a 385/2014 (XII.31) Konn. r. 7.§ (la)
bekezdes b pontja alapjan a lakoingatlant egyediil es eletvitelszeriien hasznalo termeszetes szernel
ingatlanhasznalo jogosult, valamint azon ketfOs haztartas, ahol az egyik fo a 70. eletevet betoltotte.
(3a) 8 Amennyiben az ingatlanhasznah5 a sajat maga vasarolt, a szerzodeseben rogzitethil
elterti meretii. formaju hulladekgyujto edenyzetet alkalmaz, de az edenyzet &pi iiritesre
alkalmas, a kozszolgaltato a szolgaltatast elvegzi es a kozszolgaltatasi dijszamlazasra az
alkalmazott hulladekgyujto edenyzethez legkOzelebb allO - ha ket edenymerethez is merhetO.
akkor a nagyobb iirmeretii - jelen rendeletben nevesitett, rendszeresitett edenymeret alapjan
tortenik.
(4)9 Az elkillonitetten gyiljtott (szelektiv) teleptilesi hulladek atadasa a kozszolgaltatO Altai
rendszeresitett 120 literes zsak, illetve szelektiv gyiijtoedenyzet igenybevetelevel tortenik.
(5) Az advtt ingatlanhoz tartozO, telepiilesi hulladek gyajtesere szolgalo hulladekgyajt6 edenyzet
iiritesenek a tenyet a gyiijthedenyen elhelyezett egyedi azonosito jel alapjan iiriteskor a szolgaltatO
elektronikusan rogzitheti.
(6)' Az egyedi jelolessel ellatott tobblethulladek gyajtO zsak a kOzszolgaltatasi korbe tartozO
hulladek kihelyezesere iranyado szabalyoknak rnegfeleloen alkalinazhato. amennyiben az ingatlanon
keletkezett hulladek mennyisege idoszakosan. illetve alkalmilag meghaladja a rendszeresitett
gyfijtoeden5,, iirtartalmat.
(7) A rendszeresen keletkezo tobblethulladek szabvanyos edenyzetben torteno elszallitasara ( 2.
gyiijtoedeny) az ingatlan hasznalOja kiilon megallapodast koteles kotni a kozszolgaltatOval. A kulOn
megallapodas hianyaban a szolgaltatO nem kOteles a tObblethulladekot tartalmazO edenyt kairiteni.
(8) A tarsashazak, tobblakasos dpiiletek, gazdalkod6 egysegek, szervezetek, intezmenyek a
szolgaltatas igenybevetelere kiilon megallapodast kotelesek kotni az altaluk megjelolt darabszarmi es
iirtartalmu edenyzet iiritesere a kozszolgaltatOval. A klilon megallapodas hianyaban a szolgaltato nem
kOteles a kihelyezett hulladekot elszallitani.
8.§ (1)" A hulladekgyiijto edenyt — a kOztertileten engedellyel tarolt gyiljtOedenyek kivetelevel - a
hulladek elszallitasat kovet6en a korteriiletrol el kell tavolitani es az ingatlanon beliil kell tartani. Az
uritest kovetoen az edenyzetnek a kiiztertiletrol tortenti eltavolitasa az ingatlanhasznaki
kotelezettsege
(2) A szallitasi napokon kiviil csak a szelektiv szigetek hulladekgyiijtoi es az udvarral nern rendelkezo
tarsashazak 1100 literes kontenerei tarolhateek korteraleten.
(3) A miiemleki kornyezetben es milemleki jellegu terilleten a hulladekgyiljto edenyt az
ingatlanhasznalonak Ugyr kell elhelyezni, 'logy kOzterilletrol ne Iegyen What& A kozszolgaltato
teleptilesi hulladekgyfijto jarata a telepfilesi onkormanyzattal egyeztetett nyilvantartas alapjan a
muemleki lornyezetben talalhatO hulladekgyiijtO edenyeket az ingatlanhasznale) jelen rendelet
mellekleteben meghatarozott ingatlanok kapcsan a mellekletben az ingatlanokhoz hozzarendelt
idointervallumok kozott kell. hogy kihelyezze korterliletre. Az writes idopontja utan az
ingatlantulajdonosok gondoskodnak a gyiljtoecleny ingatlanon beltili elhelyezeser61. A milemleki
kOnlyezetben talalhato erintett ingatlanokrol es a hulladekgy6jto edenyekrol az onkormanyzat
nyilvantart§t keszit, es a kozszolgaltatoval egyezteti a jarattervbe igazitva az iiritesi idopontokat.
(4) Balesetveszelyes (eles, csorbult, tkirott), nem szabvanyos es fedetlen gy(ijtoedenyek hasznalata tilos.

Modositottra 24/2017. (XII. 19.) Or. 7. §-a hatalyos: 2018.01.01461
Modositotta a 24/2017. (XII. 19.) Or. 8. §-a hatalyos: 2018.01.01461
10 MOdositotta a 24/2017. (XII. 19.) Or. 9. §-a hatalyos: 2018.01.01461
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5. Lomtalanitis

9.§12 (1) A lomhulladek gyiljteserol. elszallitasarOl. hasznositasarol es artaltnatlanitasarol a
kozszolgaitato evente ket alkalommal a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kereteben —
Won dij felszamitasa nclkul. az ingatlanhasznalOval egyeztetetten hazhoz mend rendszerben—
gondoskodik.
(2) A lomtalanitas az ingatlanhasznalOk — tarsashazak es lakasszovetkezetek eseteben a
torvenyes kepviseletre jogosult — szemelyesen az iigyfelszolgalaton, vagy elektronikus
levelben az erre a celra rendszeresitett es alairt bcjelentti lap Otjan torteno - igenybejelentese
alapjan tortenik.
(3) A kozszolgaltatas kereteben a kozszolgaltatO kizarOlag a lakossagnal, a haztartasokban kepzoclott,
de a rendszeres hulladekszallitasra hasznalatos gyiljtiSedenyekben el nem helyezheto nagydarabos, loin
hulladekot szallitja el. A lomtalanitasi szolgaltatas kereten beltil azon nagyttimegfi hulladekokat.
amelyek az erre rendszeresitett szallitOjarmare gepi vagy ket rakodomunkas kapacitasahoz inerten nem
felrakhatoka kazszolgaltato nem kiliteles
(4)1 ' Lotntalanitas kereteben korterffletre nem keral elszallitasra:
a) epitesi es bontasi hulladek;
b) gumiabroncs hulladek;
c) gepjarmii roncs, vagy termekkent tovabb nem hasznalhato jamb:
d) az ipar, mezogazdasag vagy szolgaltatasi tevekenyseg soran kepzodon hulladek:
e) veszelyei hulladek;
f) haztartasokban keletkezo vegyes hulladek:
g) elkiilOnitenen gyiljton papir. miianyag es fern:
h) kern biohulladek.
(5)14 A szolgaltatasra csak az az ingatlanhasznal6 tarthat igenyt,aki az esedekes

kozszolgaltatasi dijfizetesi laitelezettsegenek igazolhato motion eleget tett.
(6) A szatalyszerti igenylest kovettien a kOzszolgaltato 30 munkanapon beltil. az altala
meghatarozott napon gyajti be es szallitja el a lomhulladekot, melynek idopontjat legkestibb a
szallitast megelozo munkanapon ktiteles az igenybejelentovel - a megadott elerhetosegei
barmelyiken - kozolni.
(7)15 Igenybejelento koteles a megjeltilt szallitasi idOpontban, illetve idotartamban a
lomhullad4k atadasara keszen Mini. az atvetel lehetOseget a kozszolgaltatonak biztositani
azzal a megkiitessel, hogy a lomhulladek a kortertileten nem helyezheto el.
6. I6 Szelektiv hulladekgyiljto sziget /Elkiiltinitett telepulesi hulladek es zoldhulladek
gyiljtese
10.§ (1) A itozszolgaltato altal tizemeltetett szelektiv hulladekgyiljtii szigetre az elkiiIiinitenen gytijaitt
(szelektiv) hulladek szallitasarOI az ingatlanhasznal6 gondoskodik.
(2) A szelektiv hulladekgyujti5 szigeten az elkillonitenen gyiijtiitt hulladekot a hulladek fajtajanak
megfelelo gyajtoeclenyzetben kell elhelyezni, meggatolva ezzel, !logy az eltero hulladekfajtak
egymassal keveredjenek, es a kornyezetet szennyezzek.
(3) Az elkOlonitenen gyiljtOn hulladek elhelyezesere szolgalO szabvanyos gyiljtoedenyek
elhelyezese4til, az edenyek UriteserOl. karbantartasarel, a gyfijthedenyek, tisztantartasarol,
fertotleniteserol a kozszolgaltato. a szelektiv hulladekgyikjtO sziget es kornyeke tisztantartasarol, az
onkonnanyzat gondoskodik.

Modositott% a 24/2017. (XII. 19.) Or. 11. §-a hatalyos: 2018.01.01461
Modositotta a 24/2017. (XII. 19.) Or. 12. §-a hatalyos: 2018.01.01461
14 Modositotta a 24/2017. (XII. 19.) Or. 13. §-a hatalyos: 2018.01.01-tel
15 Modositotta a 24/2017. (XII. 19.) Or. 14. §-a hatalyos: 2018.01.01-tol
10 Modositotta a 24/2017. (XII. 19.) Or. 15. §-a hatalyos: 2018.01.01461
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(4) A szel4tiv hulladekgytijt6 sziget hulladekgyajto edenyzetet a szolgaltato az edenyek telitodesenek
ftiggvenyeben iiriti. A te1eptilesen kortisztasagi feladatok ellatasaval megbizott szervezet jelzese
alapjan a szolgaltatO maximum 48 Oran belal koteles soron kiviil jarattervbe igazitani es a szelektiv
hulladekgyiljta sziget hulladekgyiljto edenyzetet tiriteni.
(5) A hulladekgyiljto szigetek elhelyezkedeset a rendelet 2. melleidete tartalmazza.

11.§" (1),A szelektiv hulladekgyOjto szigeteket meghaladoan a lakossagtol zsakban/illetve
gyiijthedenyben torteno szelektiv hulladek gyiljtes kereteben a vegyes hulladekszallitastol
elkalonitett mOdon keriil gyiijtesre a papir, milanyag, iiveg es femhulladek az OHKT
eloirasainak megfeleloen legalabb kethetente - tiveghulladek eseteben havonta - torteno
rendszeresseggel.
(2) A ktizszolgaltato a hazhoz meno szelektiv gyujtesen tulmentien az onkormanyzat
hozzajdrufasaval letesithet (elhelyezhet) konteneres, elktilonitett gyiijtesre lehetaseget ado
hulladekgyajto pontot, mely kialakitasa az onkormanyzat kotelessege. es amely
vonatkozasaban az onkorrnanyzat a korterillet hasznalati dij fizetese alO1 a kozszolgaltatot
mentesiti.
11/A.§" (1) Az ingatlanhasznalok szatnara a kOzszolgaltato lehetoseget biztosit a
zoldhullactek elkOlonitett gyiljtesere, kezelesere az OHKT-ban .szabalyozottak szerint, tovabba
a Hernad Volgye es Tersege Szilardhulladek-kezelesi Onkormanyzati Tarsulas altal
rendelkezesre bocsatott On. hazi komposztalOk teszik lehetove a lakossag reszere a
zoldhulladek megfelele kezeleset, Ojrahasznositasat.
(2) A zoldhulladek gyOjtesere ketheti rendszeresseggel, de naptari evenkent legalabb 10
alkalommal a targyev marcius 1.- december 15. kozotti idoszakaban kertil sor, mely
szallitasok)idopontjat a kozszolgaltatO hulladeknaptaraban teszi kozze.
(3) A hulladekka valt, karacsonyi vagott feny6fak teritesmentes osszegyiijteset es
artalmatlanitasra elszallitasat a kozszolgaltatO januar honapban ket izben teljesiti a vegyes
hulladek gyiljtoedenyzet melle kihelyezett karacsonyfak elszallitasaval
7. Hulladekgyfijto udvar
12. § (1) A kazszolgaltato a rendelet 3. mellekleteben szereplo helyszinen jogerOs
hulladekgazdalkodasi engedely birtokaban hulladekgyiijto udvart tizetneltet.
(2) A kozszolgaltatO kifiiggeszti es honlapjan kozzeteszi:
a) a hulladekgyiijtO udvar cimet, megkozelithetoseget:
b) nyitvatazkisi idejet;
c) a hulladekudvaron atvehet6 hulladekok tipusat, esetlegesen azok Iegnagyobb atadhatO mennyiseget;
d) a dijfizetes elleneben atvelieto hulladekok koret es azok atveteli dijat,
e) a hulladekudvar mtikodesi szabalyzatat.
(2)A kozszolgaltato az altala tizemeltetett es arra alkalmas hulladekudvaron a hulladekudvar miikOdesi
szabalyzataban meghatarozott mOdon atveszi a termeszetes szernely ingatlanhasznalanal keletkezti es
a kozszolg4}tato sajat kapacitasat figyelembe veve kulon terites elleneben a jogi szemelynel keletkezo
a) elektronikai hulladekot,
b) lomhulladekot,
c) szarazelemet,
d) faradt olajat,
e) haztartasi veszelyes hulladekot,
f) elktiloniteten gyikjthetti papir-, muanyag-,tiveghulladekot,
g) haztartasi zoldhulladekot
A masotat hite!es, az
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(3) A kozszolgaltato inegtagadhatja a hulladekudvarra szallitott telepalesi hulladek atvetelet es
elhelyezeset, ha az adott hulladek hulladekfajta szerinti elkiildnitese nem felel meg a jogszabalyban,
vagy a hulladekudvar miikodesi szabalyzataban meghatarozott kovetelmenyeknek.
(4)19 Az igenybevetel feltetele a kozszolgaltatasi terilletre vonatkozo lakcimkartya bemutatasa

es az utolsp esedekes kozszolgaltatasi dij megfizetesenek igazolasa.
femhulladek)
(5) A hasznosithato hulladekok (csomagolasi papir-. miianyag-,
kivetelevel, melyek mennyisegi korlatozas nelkul szallithatoak be a hulladekudvarba, az
ellenertek nelkill atadasra kerulo leadhatci hulladek mennyisege negyedevente max. 250 kg.
(6) A gazdalkodo szervezetek a hulladekudvar kozlemenyeben meghatarozott merteku
kezelesi dij elleneben jogosultak — kulon megallapodas alapjan — a hulladekudvar
szolgaltatkait igenybe venni.
8. ethiliitertiletekre vonatkozo szabalyok
13.§ ( I ) Az Udtilokent nyilvantarton ingatlanok eseteben a kozszolgaltatas minden ev aprilis 1461
szeptember 30-ig biztositott.
(2) Ha of ingatlanhasznalo az tidUloingatlanat eletvitelszerUen es allandO jelleggel lakaskent
hasznalja/hasznositja. Ugy a jarattervben szereplo kozntrOl meg nem kozelitheto ingatlan eseteben az
(1) bekezdeseben megjelolt idoszakon kival hulladekat a kozszolgaltatO Altai rendszeresitett
hulladekgyiljto zsakban kell. hogy gyiijtse es azt a kozszolgaltato Altai kijelolt legkozelebbi
hulladekgyajto ponton kell. hogy elhelyezze. Egyeb esetben a szolgaltatas igenybevetelere az
allandoan lakott ingatlanokra vonatkozo szabalyok alkalmazasaval keriil sor.
9. A kozszolgiltatO jogai es kotelezettsegei
14.§ (1) A kozszolgaltat6 koteles a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas tartalmanak megfelelnen
kozszolgaltatasr61 gondoskodni.
(2)20 A kozszolgaltatO jogosult a gyiljtoedenyzet kitiriteset ,illetve a a) az ingatlanhasznalO

Altai kihebezett edenyzet nem felel meg az eloirasoknak ( nem szabvanyos. nem
rendszeresitett, azonosito jellel nem ellatott), vagy olyan mertekben seralt, tortitt, hogy a
gyiljtesi technologia betartasat nyilvanvaloan veszelyezteti
b) megallapithato, hogy a gyajtoedenyben kihelyezett hulladek az (rites, vagy a szallitas
soran a szallitast vegzo szemelyek eleteben, testi epsegeben, egeszsegeben. tovabba a
begyiijto jiirmiiben vagy berendezeseben kart okozhat, vagy a hasznositas, illetve kezeles
soran veszelyeztetheti a kornyezetet,
c) erzekszervi eszlelessel megallapithato, hogy a kihelyezett gyiljtoedeny mergezii, robbanO,
folyekony, veszelyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a teleptilesi hulladekkal egyatt
nem gyajtheto. nem szallithato. nem artalmatlanithata. vagy nem minostil telepulesi
hulladekn%k ( killonosen epitesi es bontasi hulladek, allati tetem, elektromos, elektronikai es
veszelyes hulladek),
d) a telepillesi hulladekot nem a rendeletben megengedett modon helyeztek el, illetve a
gyiljtoedeny a kozszolgaltato szamara nem hozzaferheto.
e) a kihelyezett gyujthedenyben talalhatO hulladek oly mertekben tomoritett, hogy a
ktizszolgaltato altal alkalmazott gepi iiritesi mOdszen-el nem iiritheto.
0 a kihel,Pezett gyiljtoedeny tultoltott es a gyiljtoedany iiritese a kornyezet szennyezese,
hulladek szorOdasa nelkill nem lehetseges,
A masolat hiteles, az
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g) a gyiljtOedenyzet mellett elhelyezett barmilyen tObblethulladek nem a kozszolgaltatO Altal
rendszeresitett, altala vagy megbizottja altal forgalmazott, egyedi jelblessel ellatott,
rendszeresitett hulladekgyiijto zsakban keral kihelyezesre.
h) a hulladek a gytijthedenybe befagyott.
(3) Ha a (2) bekezdes szerinti okbol a kitirltes megtagadasara keit' sor. errol a tenyrOl — az ok
megjelolesevel - a kozszolgaltato 8 napon heldl kOteles ertesiteni az ingatlan hasznalot.
15.§ (1) A kozszolgaltato kOteles a gyajtoedeny kiiIriteset kimeletesen. az elvarhato gondossaggal
vegezni.
(2) A gyiijtpedenyben szandekosan. vagy sidyos gondatlansaggal okozott kart a kozszolgaltato koteles
megteritem a polgari jog szabalyai szerint.
(3)21 Az 5 evnel regebbi edenyzetben bekovetkezett toreskarok eseten — ellenkezo
bizonyitasig - velelmezni kell, hogy annak oka az tin. anyagfaradas.
(4) Az edenyzetben bekovetkezett karigeny esemeny eseten az ingatlanhasznalO kiiteles
igazolni a hasznalatba vonas idOpontjat az cdenyzet beszerzeserOl vagy atveteleral szOlO
okirat bensutatasaval. Igazolas hianyaban az edenyzet 5 &vet meghalado hasznalati idotartarnat
velelmezni kell.
16.§ (1) A kozszolgaltato a kozszolgaltatas soran kOteles a korteri.ilet tisztasagat megorizni, az
iiriteskor a gyiijtOedenybol. vagy a szallitas soran kihullott hulladekot kesedelem nelkul, azonnal es
maradektalanul feltakaritani.
(2) Amenn,iben a szallitas kozben a szallitasi ntvonal a kozszolgaltato hibajabol beszennyezodik, Ugy
a kozszolealtatO azt koteles megsziintetni. a tovabbi szennyezodest megakaddlyozni.
10. Nemzeti Hullaclekgazdalkodisi Koordinalo es Vagyonkezelo (NHKV) Zrt

17.§ A teljesitett kozszolgaltatas ellenertekekent a megallapitott kozszolgaltatasi dijat a
kozszolgaltatas igenybevetelere katelezett ingatlanhasznalok az NHKV Zrt (a tovabbiakban:
koordinalO szerv) szamlaja alapjan a koordinalo szery reszere fizetik meg.
18.§
A kozszolgaltatasi tevekenyseg ellatasaert a koordinalO szery a kozszolgaltatasi dij
megallapitasaert felelOs miniszter Altai meghatarozon szolgaltatasi dijat fizet a Kiizszolgaltato reszere
(szolgaltatasi dij).
11. Az Ogyfelszolgalat
19:22 (1) A kozszolgaltato az ingatlanhasznalo hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal

kapcsolatos bej el enteseinek intezese, panaszainak kivizsgalasa, orvoslasa es a
kozszolgaltatassal
kapcsolatos
altalanos
tajekortatasnytijtas
biztositasa
erdekeben ugyfelszolgalatot biztosit az alabbi modokon:
a) szemelyes ilgyfelszolgalat az ugyfelek szamara nyitva all6 helyisegben a het egy
munkanapjan 7 es 21 era kozotti, legalabb 12 eras folyamatos nyitva tartassal
b) telefonos agyfelszolgalat a het egy munkanapjan 7 es 21 era kozotti, legalabb 12 eras
folyamatos nyitva tartassal
c) elektronikus ugyfelszolgalat (honlap,e-mail) folyamatos elerhetOseggel — ilzemzavar eseten
Inas megfelelo elerhetoseget biztositva.
(2) SzemelS,es figyfelszolgalatok:
a) Szerencs. Eperjes utca 7. cim alatt, heti 37 Ora idatartamban
b) Samspatak, Erdelyi J. u. 18. cim alatt, heti 16 era idotartamban
c) Satoraljatijhely, Kossuth ter 14. cim alatt, heti 32 era idOtartamban
d) Encs Ipartelep 543/12 hrsz, heti 40 Ora idatartamban.
A masolat hiteles, az
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(3) Az ingatlanhasznalemak lehetosege van a elektronikusan vagy telefonon keresztiil a
szemelyet tigyintezes idopontjanak elozetes lefoglalasara. melyre a kozszolgaltato az igenyles
idopontjatO1 szamitott 5 munkanapon belul koteles szemelyes tigyfelfogadasi idopontot
biztositani.
(1c) A kozszolgaltato a postai ktildemenyben erkezo tigyfel megkereseseket is fogadja es
feldolgozza.
(4) A kozszolgaltato az agyfelszolgalaton az ingatlanhasznalO bejelenteseinek intezeset,
panaszainak kivizsgalasat, orvoslasat es a kozszolgaltatassal kapcsolatos altalanos
tajekortatasnytijtast haladektalanul, amennyiben ez haladektalanul nem lehetseges 15 napon
beliil teljesiti.
(5) A telefonos tigyfelszolgalat eseteben a kOzszolgaltata a beerkezo hivasok hangrogziteset
csak elOzetes tajekortato utan alkalmazhatja, az adatkezelesi szabalyok szigortl betartasa
mellett.
(6) Telefonos tigyfelszolgalat,illetve a szemelyes tlgyintezes idopontjanak telefonos igenylese
eseten a kozszolgaltatO koteles biztositani az esszerti varakozasi idon beltili hivasfogadast es
iigyintezest.
(7) A kozszolgaltatO a hozza beerkezett panaszokat nyilvantartasba veszi, erdemben
kivizsgaljg es allaspontjat, intezkedeseit indokolassal ellatva 15 napon beltil megkiildi az
ingatlanhasznalonak. A valaszadasi hataridO sztikseg eseten egy alkalommal legfeljebb 15
nappal meghosszabbithato a fogyaszto hatarido letelte elOtti irdsbeli ertesitese mellett.
(8) A kOzszolgaltatO nem koteles kivizsgalni es megvalaszolni azokat a beadvanyokat,
panaszokat. amelyeket a kezdemenyezo szemelyazonositasra alkalmatlan modon nytljtott be.
12. Az ingatlanhaszni16 jogai es kotelezettsegei
?A§ (1) A hulladek kezeleserol az koteles gondoskodni, akinel, vagy akinek a teveken}sege soran a
hulladek keletkezett. Ha a keletkezes helye nem allapithato meg, ez a kotelezettseg azt az
ingatlanhasznalot terheli, akinek az ingatlanan a hulladek talalhato.
(2) Az ingatlanhasznalo koteles a hulladekkezelesi kozszolgaltatast igenybe venni.
(3) Az ingatlanhasznalb az (1) bekezdesben meghatarozott kotelezettseg teljesitese soran koteles:
a) az ingatlanan keletkeza hulladek mennyiseget a megelozes elve alapjan a Iegkisebb mertektire
szoritani,
b) a telepUlesi hulladekot — Id:dot-16s tekintettel a hulladek tovabbi kezelesere — az elszallitasra vala
atvetelig gyiijteni. tarolni, ennek soran megfelelo gondossaggal eljarni annak erdekeben, hogy a
hulladek masok eletet, testi epseget, egeszseget es jo kozerzetet ne veszelyeztesse, a termeszetes es
epitett korflyezetet ne szennyezze, a novelly- es allatvilagot ne karositsa, a kozrendet es a
kozbiztonsagot ne zavarja.
21.§(1) Az ingatlanhasznalo koteles az ingatlanan keletkezo teleptilesi hulladekot a rendeletben
feljogositott kozszolgaltatonak atadni.
(2) Ha az ingatlanhasznalO a tulajdonosvaltozas vagy egyeb ok folytan a kozszolgaltatas
igenybevetelere kotelezette valik, koteles ezt a tenyt a keletkezeset ktivet6 15 napon beliil irdsban
bejelenteni kozszolgaltatonak.
(3) A korteruleten szervezett rendezveny soran keletkezett hulladek tarolasarol, szallitasarOl a
rendezveny szervezoje koteles gondoskodni a kOzszolgaltatoval kotott kiilon szerzodes alapjan.
(4) Amennyiben a kOzterillet-hasznalati hozzajdrulas jogosultja a korterillet-hasznalati hozzajarulas
alapjan olyan drusitO, szolgaltatO vagy egyeb tevekenyseget kivan folytatni, amely hulladek
keletkezesevel jar, koteles azt a kozszolgaltatonak legalabb 8 nappal korabban bejelenteni es vele a
kozszolgaltgas igenybevetelere egyedi szerzodest kotni.
22.§ (1) A kihelyezett gyujtoedenyekbal a gyiijtes megkezdese eleitt kisthrodott hulladek feltakaritasa.
korteriiletrol \tato eltavolitasa a hulladekgyiljt6 edenyzettel rendelkezii ingatlanhasznaki
ki5telezettsege. Gyiijtozsak csak bekotve helyezheto ki a kortertiletre.
(2) A hulladek tarolasara hasznalhato edenyt a tulajdonos koteles tisztantartani, szukseg eseten, de
evente legalabb ket alkalommal fertatleniteserol es karbantartasarOl gondoskodni.
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(3) A kozszolgaltato altal letesitett es tizemeltetett szelektiv hulladekgyiljto szigetekre torteno hulladek
szallitasar(51 az ingatlanhasznalo gondoskodik.
(4) A 14.§ (2) bekezdes alapjan atvenni megtagadott hulladek - arra jogosult altali - elszallittatasar61
az ingatlanhasznalo koteles gondoskodni.
(5) Tilos a szabalyszerfien kihelyezett gyfijtoedenybol a hulladek elvitele, kiszorasa, a kOzterillet
szennyezess!
(6) A gyiljtoedeny beszerzese, javitasa, pOtlasa az ingatlanhasznal6 kotelezettsege.
(7) A kozszolgaltatas es lomtalanitas korebe nem tartoz6 barmely mas hulladek (epitesi, bontasi
tormelek stb.) artalinatlanitO helyre torten6 elszallitasarol az ingatlanhasznalonak kell gondoskodnia
jelen rendeletben es a jogszabalyokban foglalt elOirasok betartasaval.

43. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes egyes tartalmi elemei
23.§ (1) A kozszolgaltatasi szerzodesben minden esetben rogziteni kell a hulladekrOl szolo tarvenyben
es e rendeletben foglaltakat.
(2) A hulladelgazdalkodasi feladatokat a kozszolgaltatO latja el a kOzszolgaltatas ellenerteket a
koordinalo szery szamlazza ki az ingatlanhasznalO fele.
(3) A kulgn torvenyben megallapitott az Onkonnanyzat Altai kOtelezoen ellatando kOzfeladat
teljesitese erdekeben, az Onkormanyzat neveben es erdekeben eljarva, a kozszolgaltatasi szerzodest a
Tarsulas koti meg a szolgaltatoval.
(4) A kozszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas igenybe vetelenek. illetaleg teljesitesenek
lenyeges felteteleirol, a feltetelekben bekovetkezett valtozasokrol, honlapjan kOteles az ingatlan
hasznalOjat ertesiteni.
(5) A hulladekgazdalkodasi szerzodes tartalmazza a felek megnevezeset, a felek jogait es
kOtelezettseget ezen beltil a szolgaltatas targyat, a szolgaltatas idejet, rendszeresseget, a szolgaltatas
igenybevetelenek modjat, a hasznalhato edenyzet megnevezeset, az ellenertek megfizeteset, a fizetes
mod*, gyakorisagat, a kesedelmes fizetes kOvetkezmenyeit, a dijhatralek vegrehajtasanak szabalyait,
a panaszok jelzesenek, elintezesenek mod*, hataridejet, az egyes jogorvoslati forumok megnevezeset.
(6) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes megkotesenek barmely felnek felrethatO
magatartase kovetkezteben tiirteno elmaradasa eseten, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi
szerzodes a (7) bekezdesben meghatarozott !Utak) magatartassal jon letre az irasos szerzodes
tartalmaval egyeztien.
(7) Az (6) bekezdesben szabalyozott rautalo magatartast jelenti, ha a kozszolgaltato a kozszolgaltatast
a szallitojarmii rendelkezesre tartasaval felajanlja, vagy, ha az ingatlan hasznaloja a hulladekgyajto
edenyzetet, vagy hulladekgyajto zsakot a szallitas erdekeben kihelyezi. Rendelkezesre allasnak
minosill, hao a kozszolgaltatO a kozszolgaltatasba bevont szallito eszkozevel a telepiilesen iranyadO
jarattery szerint az ingatlanhasznalO ingatlanat erinti, illetve a szolgaltatast felajanlja. A szolgaltatas
felajanlasa ketsegkival megallapithatO, ha barmely szomszedos ingatlan a kozszolgaltatasba mar
bekapesolodott.
14. Az ingatlanhasznalot terhelo, miniszteri rendeletben nem szabalyozott dijfizetesi
kotelezettseg, es megfizetesenek a rendje
24.§ (1) Az ingatlanhasznalo a kozszolgaltatas igenybeveteleert a koordinalo szery reszere dijat fizet.
(2) Az ingatlanhasznalo kozszolgaltatasi dijat utOlag, negyedeves elszamolasi idoszak szerint, a
koordinalO szery Altai megkilldott szamla alapjan egyenliti ki.
(3) A kozszolgaltatasi dij kesedelmes megfizetese eseten a koordinalo szery a hatalyos Ptk-ban
megbatarozett (termeszetes szemelyek, illetve gazdalkodO szervezetekre nezve killonbOzO mertekil)
kesedelmi kamatot es ugyviteli koltseget, valatnint a gazdalkodO szervezetek eseten vegrehajtasi
koltsegatalany megfizeteset igenyelheti.
(4) A kOzszolgaltatasi dijat tartalmazo szamla adataival es osszegevel kapcsolatban az
ingatlanhasznalO a kdzszolgaltato Ugyfelszolgalatain irasban kifogast terjeszthet el& A kifogasnak a
szamla kiegyenlitesere vonatkozo kotelezettseg teljesitesere halaszto hatalya nines. A kifogast a
koordinali5 ftery biralja el es valaszolja meg.
A masoiat htteles. az
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25.§ (1) A (6) bekezdesben foglaltak kivetelevel nem tagadhatja meg a kozszolgaltatasi dij
megfizeteset az, aki a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos katelezettsegeit nem, vagy csak reszben
teljesiti, felteve, hogy a kozszolgaltato a kOzszolgaltatast felajanlja, vagy a kozszolgaltatas teljesitesere
rendelkezesre all, vagy a teljesitest igazolja. Az ingatlanhasznalo — e rendeletben meghatarozott
kivetelekkel — akkor is koteles kozszolgaltatasi dijat fizetni, ha a kozszolgaltatO igazolni tudja, hogy
felajanlotta az ingatlanhasznalOnak a szolgaltatas nyiljtasat vagy a szolgaltatas nyujtasara
rendelkezesre alit.
(2) Az ingatlanhasznalo 15 napon beliil irasban kOteles bejelenteni a kozszolgaltatonak, ha
tulajdonosvaltozas vagy egyeb ok folytan a kOzszolgaltatas igenybevetelere kotelezette valik, vagy e
kotelezettsege megsziinik.
(3) Nem terheli az (2) bekezdesben foglalt kOtelezettseg, az ingatlanhasznalot az olyan beepitetlen
ingatlan tekinteteben, ahol senki sem tartozkodik es ezert ott hulladek sem keletkezik.
(4)Az ingatlanhasznalo valtozasa eseten a kOzszolgaltatas dijat a szolgaltatohoz tortent bejelentes
honapjanak utolsO napjaig a korabbi, azt ktivetoen pedig az uj ingatlanhasznalo koteles megfizetni.
(5) Ha a kOzszolgaltatas igenybevetelere kOtelezett ingatlanhasznalo szernelye barmely okbal nem
megallapithoato, az ingatlan hasznalojanak az adott ingatlan ingatlan-nyilvantartasba bejegyzett
tulajdonosat/tulajdonosait kell tekinteni.
(6) Mentesiil az ingatlanhasznalo a kozszolgaltatasi dij megfizetese alol
a) a beepitetlen ingatlan eseteben, mindaddig, amig ott senki sem tartozkodik
b) beepitett ingatlan 28.§(1) bekezdes szerinti esetben, valamint
c) a kozszolgaltato kozszolgaltatasi kotelezettsege nem teljesitese eseten.
15. A hulladekgazdalkodisi kOzszolgaltattisi-dij kedvezmenyek
26.§ Monok Kozseg onkormanyzata hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi dij-kedvezmenyt nem
biztosit.
27.§ (1) Dijkedvezmeny biztositasa eseten Monok Kozseg Onkonrianyzat a nepesseg-nyilvantartas
adatai alapjhn, a kedvezmenyre jogosult szemelyek termeszetes szemelyazonosito adatait legkesobb a
neuedev kozepsO honapjanak utolso napjaig kozszolgaltatoval irasban kozli.
(2) A dijkedvezmenyek megteritese celjabOl a koordinal6 szery szamlat nyiijt be az onkormanyzathoz
a dijkedvezmenyek megteritese celjabOl.
16. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatis ingatlanhasznitlo
keresere 011616 szOneteltetesenek esete
28.§23 (1) Legalabb 1 honap egybeftiggo idOtartamra sztineteltetheto a kOzszolgaltatas
igenybevetele, ha ketsegkiviil megallapithate, hogy az ingatlanhasznalonal telepulesi hulladek
az ingatlan hasznalatanak megszilnese miatt nem keletkezik.
(2) Nem minostil sztinetelesnek, de hulladek kozszolgaltatasi dijfizetesi kotelezettseg sem
keletkezikoazon ingatlanhoz kapcsolOthian, amelyben tenneszetes szemely ingatlanhasznalO
lakcimmel nem kerillt bejelentesre, az ingatlanban senki sem tartozkodik, illetve gazdalkod6
szervezet szekhellyel, telephellyel, fiokteleppel sem keriil(t) oda bejelentesre.
(3) A szuneteltetest az ingatlanhasznalo a sziineteltetest megelozo 8 nappal korabban koteles a
jegyzonek irasban bejelenteni, aki az ingatlan hasznalaton kivilliseget hatosagi bizonyitvany
kiallitasav41 igazolja, es annak megkiildesevel kozvetleniil tajekortatja a Kozszolgaltatot.
Amennyiben a hatOsagi bizonyitvany maskent nem rendelkezik, tigy a kozszolgaltato az
ingatlan hasznalaton kivilliseget a hatOsagi bizonyitvany visszavonasaig velelmezi.
(4) A szuneteles tenydrol a kozszolgaltato 8 napon belul ertesiti a dij beszedesere jogosultat.
A dijfizetesi kotelezettseg sztineteltetesere, illetve a tizetendo dij aranyositasara a
kOzszolgaltatO felelossege nem terjed ki.
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(5) Az ingatlan hasznalatanak megsziineset, a hulladek keletkezesenek a hianyat az ingatlan
hasznal6ja ketseget kizaro mOdon, hatOsagi nyilvantartas adataival, tart& gyogykezelesre
vonatkozo okirat csatolasaval, illetve erre egyeb alkalmas m6don koteles igazolni.
(6) Ha a sziineteles a (1) bekezdes szerinti felteteleiben valtozas kovetkezik be, az
ingatlanhasznalo a valtozas bektivetkezesetol szamitott 8 napon bel(11 koteles azt a jegyz6
reszere a hatosagi bizonyitvany visszavonasa celjabol a valtozas idopontjanak pontos
megjelolesevel jelezni.
18. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatAssal osszeftiggii adatszolgaltatis
29.§ (1) Az Onkormanyzat az Miami hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatasara letrehozott szervezet
kijdoleserol, feladatkordrOl, az adatkezeles mOdjarOl. %,alamint az adatszolgaltatasi kotelezettsegek
reszletes szabalyairol szolo 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjan koteles a kOzszolgaltatasba
kotelezoen bekapcsolt ingatlanhasznalOkrol bazisadatokat kesziteni, es azt a szolgaltataval irasban
kozolni. Atbazisadat es az az alapjan keszUlt fogyasztoi lista tartalmazza az ingatlanhasznalO
cimet, szekhelyet, az ingatlanhasznalo anal rendszeresitett UritOedenyzet fajta*.
(2) A kozszolgaltatas hatekony es folyamatos ellatasahoz a., szolgaltato szamara szukseges
infonnaciokat es adatokat ellenertek nelkiil szolgaltatja az Onkormanyzat kiilon jogszabaly
rendelkezesei alapjan.
(3) A gazdalkodO szervezet ingatlanhasznalo a kozszolgaltato felhivasara a kozhiteles nyilvantartas
szerinti newt, szekhelyenek, telephelyenek cimet, adoszarnat, a termeszetes szemely ingatlanhasznalO
a szemelyes adatai kozfil a csaladi es utOnevet, lakohelyenek, tartozkodasi es ertesitesi helyenek cline
megadni.
(4) A kOzszolgaltatO jogosult idoszakonkent ellenOrizni az ingatlanhasznalok adatait. es az
ingatlanhasznalat tenyet. Amennyiben nyilvantartasaval ellentetesen a kozszolgaltatasba be nem
jelentkezett ingatlanhasznalot talal, ezt a tenyt az ingatlanhasznalat kezeki idopontjaval egyiitt _jelzi a
koordinalemszery fele.
19. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatashoz szfikseges adatok
szolgidtatisara vonatkozO rendelkezesek
30.§ (1) Az adatszolgaltatas celja a kozszolgaltatassal OsszetliggOen az ingatlanhasznalO szemelyenek
megallapitasahoz, a kozszolgaltatasi dij behajtasahoz sziikseges es arra alkalmas adatbazis letrehozasa
es miikodtetese. valamint a ktizszolgaltatas keitelezo igenybevetelenek szunetelese eseten annak
nyilvantartasa.
(2) Az adatszolgaltatasra kotelezettek a koordinalO szery feladatellatasahoz sztikseges adatokat,
informaciOkat a jogszabaly altal meghatarozott rendszeresseggel tovabbitjak a koordinalo szery
reszere a szamlazas celjabOl.
20. Zaro rendelkezesek
31. § (1) Ez a rendelet a Hernad Volgye es Tersege Szilardhulladek-kezelesi Onkormanyzati Tarsulas
es a kozszolgaltato kozotti kozszolgaltatasi szerzodes megkbtese eseten 2017. januar 01. nap* lep
hatalyba.
(2) Ezzel egyidejuleg hatalyat veszti Monok Kozseg Onkormanyzati Kepviselo-testilletenek a
hulladekgaAlalkodasi kozszolgaltatasrol szolo 10 1+41,Y.28.) onkonnanyzati rendelete.
Demeterne Bartfay Emese sk
polgarmester
Kihirdetesi zaradek:
A rendelet kihirdetesre keri.ilt: 2016. oktOber 27.

Bodnar Katalin sk
jegyzo
PvlOw*

Bodnar Katalin sk
jegyzo
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Hulladekviiijto udvar helye:
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1. melleklet a 11/2016. (X. 27.) Onkormanyzati rendelethez
Hulladekgyiljto szigeteket helye:
a
Monok, Kossuth Lajos utca 11.
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1. melleklet a 11/2016. (X: 27.) Onkormanyzati rendelethez

JARATTERV
Zempleni Z.H.K. Hulladekkezelesi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag
(Szekhelyer 3916 Bodrogkeresznir 0172/38) altal vegzett kOzszolgaltatast Monok teleptilesen az alabbi
napon es utcakban vegzi el:
Minden het keddi napjan:
Ady E. utca
Bern utca
Damjanich utca
Dozsa Gy. utca
Gardonyi G. utca
Haman K. utca
Jokai utca
Jozsef Attila
Kossuth L. utca
MOra F. utca
Mice ter
Moricz Zs. utca
Feta S. utca
RakOczi utca
Rozsa utca
Sagvari E. utca
Szabadsag utca
Szechenyi utca
Szentes utca
Tancsics M. utca
Toldi utca
uttOrd utca
Kaptar tanya
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