
Alsoregmec Kozsig Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
15/2017. (X11.29.) onkormanyzati rendelete 
a hulladekgazdalkodisi kozszolgiltatisr61 

Alsoregmec Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a hulladekrol sz616 2012. evi 
CLXXXV. torveny 88.§ (4) bekezdosaben kapott telhatalmazils alapjan, Magyarorszag helyi 
OnkormanyzatairOl sz.616 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) hekezdes 19. pontjaban 
meghatarozott feladatkarehen eljarva, figyelemmel a hulladekr61 szolo 2012. evi CLXXXV. 
torveny (Ht.) 92/13 § (2) hekezdese, valamint a karnyczet vedelmenek altalanos szabalyairol 
sz616 1995. evi L111. torveny 48.§ (3) bekezdesoben biztositott jogkoreben eljaro Borsod-
Abanj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Komyezetvedelmi es Termeszetvidelmi Foosztalya 
velemenyenek a kikeresevel a kOvetkezOket rendeli el: 

1. Az tinkorminyzati hulladekgazdalkodasi kozfeladat tartalma 

1.§ AlsOregmee Ki.izseg onl«Innanyzata az Onkormanyzati hulladekgazdalkodasi 
kozfeladatanak tartalma: 
a) a kozszolgaltatas helyi szintil reszletszabalyainak rendeletben torten szabalyozasa; 
b) a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatO kivalasztasa es a kozszolgaltatasi szerzOdos 
megkotese az Abatij-Zempleni Szilardhulladek Gazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas (a 
tovabbiakban Tarsulas)(3916 Bodrogkeresztar, Kossuth utca 85.) atjan. 

2. A kOzszolgaltatisi terulet hataira 

2.§ A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas Alsoregmec kozigazgatasi tertiletere tcrjcd ki. 

3. A kozszolgaltato, illeive az alvallalkorti Altai vegzett hulladekgazdalkodisi 
tevekenysege, tovabba az alvallalkozortak a kozszolgaltatis egeszehcz viszonyitott 

aranya 

3.§ (1) A hulladekgazdalkodaisi kazszolgaltatast a kozszolgaltatasi szerzOdes hatalyosulasat 
koveto napt61, de legkorabban 2018. januar 01. napjat61 a BMH Borsod-Abaaj-Zemplen 
Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossogii Tarsasag 
(Szelchclye: 3527 Miskolc, Beseny6i at 26.) (a tovabbiakban: kozszolgaltatO) vegzi. 
(2) A kozszolgaltato hulladekgazdalkodasi tevekenysege: 
a) a telepillesi hulladek kozszolgaltatO szallitOeszkOzehez remlszeresitett hullatlekgyiljt6 
edenyben, vagy hulladekgytijto zsakban alland6 jarat szerinti gyiljtesere; 
b) az ellallonitetten gytkitOtt hulladek erre a celra szolgalo gyikjtoedenyben, vagy 
gyikjtozsakban Allan& jarat szerinti, hulladekgyajto szigetrol torten gyiljtesere; 
c) a zoldhulladek erre a celra szolgill6 gyiijtoedenyben, vagy gyiljt6zsakban torten gytijtese 
d)a haztartasi tiveghulladek az erre a celra rendszeresitett gyiljtozsakban torten hazhoz men6 
rendszerti gyikitasere 
e) a lomhulladek evente ket alkalonunal, egyedi hazhoz mend. - lakossagi fogyaszto Altai 
torten6 megrendeles alapjan - rendszerben torteno gyiijtasere; 
f) a veszelyes es nem veszelyes. teleptilesi hulladek. zoldhulladek es elkillonitetten gyiajtott 
hulladektOleltero hulladek hulladekgyiljto udvarhan torten atvetelere; 
g) atrakoallamas cs hulladekgyiijto udvar iizemeltetesere; 
h) telepulcsi hulladek, elktiltinitetten gylijtott hulladek, zOldhulladek, lomhulladek, veszelyes 
es nem veszelyes, kommunalis es elktilOnitetten gytijtott hulladektol eltero hulladek 
hulladekgazdalkodasi letesitmenyhe tOrtena szallitAsara; 



i) teleptilesi hulladek, clkaltinitetten gyajtott hulladek, zaldhulladek, lomhulladek kezelostre, 
elOkezelesere, artalmatlanitas ceijdra torten6 atadasara 
terjed ki. 
(3) Az elhagyott, illetve elleniirizetlen koralmenyck kozatt elhelyezett hulladek osszegyiljtese, 
elszallitasa es keztlese nem minosal a kazszolgaltatas kOreben ellatande feladatnak. 
(4) A kozszolgaltato a hulla.dekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget 
- a MIREHUKOZ Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit 
Korldtolt Felelassiga Tarsasag (szekhelye: 3518 Miskolc, Frenyo u.l. KCJ: 103165710); 
- a Zempleni Z.H.K. Ilulladekkezelosi Koz,szolgaltat6 Nonprofit Korlatolt FelelOssega 
Tarsastig (szekhelye: 3916 Bodrogkeresztar 0172/38 hrsz, KCJ: 103214177), 
- ZV Zald Volgy KozszolgAltatO Nonprofit Korldtolt FelelOssegii Tarsasag (szekhelye: 3700 
Kazincbarcika, Munkacsy ter 1. KO: 103212667) 
mint alvaillalkozok bevonasaval 
(4) Az alvallalkozo hulladekgazdalkodasi tevekenysege, nem veszelyes telepalesi illetve 
elkIllanftetten gyajt6tt hulladekok sztillittisdra cs gyiijtesere kezelesere es irtalmatlanitasara 
tevekenysegre terj ed ki. 

4. A hulladekgazdalkodisi kozszolgAltatas ellitasanak rendje es mAdja 

4.§ ( I) A hulladekszallltds egeszsegOgyi miniszter dltal 16/2002. (IV. 10.) EaM rendeletben 
reszletesen szabAlyozottak szerint a kis-es nagyvarosias, illetve a kertvarosias es a falusias 
lakoterttlet alapjan, mely az orszagos telepalesrendezesi es epitesi kovetelmenyekral szolO 
253/1997; (XII. 20.) Korm. rendelet ismerveit szem elott tartva tortenik Alsoregmee 
telepOlosen heti cgy alkalommal 6.00 es 22.00 Ora kazatt, a rendelet mellekleteben szcreplo 
jdrattervnek megfeleliien. 
(2) Amennyiben a hulladeksztillitlis napja munkaszilneti nap, akkor a hullade.kszallitas 
napjanak valtozdsdrol a valtozast megeltizoen 8 nappal a kozszolgaltato sajat honlapjan tcsz 
kozze felhivast, illetve az ankonwinyzatok fele jclzi a valtozds tenye,t, akik a helyben 
szokasos modon tajekortatjak az ingatlanhasznalOkat. 
5.§ (1) Az ingatlanhasznale a haztartdsi szildrd hulladekot tarok') edenyt, jelzessel ellatott 
emblemis hulladekgyajto zsdkat - Mites illetOleg elszallitas ciljabal — koteles az Capadkara, 
illetve az fittest mellett kOzvetlentil elhelyezkedo jardara kitenni es ezzel az eseti szolgaltatas 
igenybevetelet kezdemenyezni. Amennyiben az ingatlan elotti kortertileten kink, 
koralmenyek alapjan nem lehetseges a hulladekgyiljto cdeny clobbick szerinti elhelyezese a 
telepillesi ankormanyzat irtisban kezdemanyezi a kozszolgaltato fele, hogy a kozszolgaltat6 
telepalesi hulladekgyiljtO jarmilve a kozlekedesere alkalmas ;kVA legfeljebb 10 meterre vegye 
at ezen helyeken a hulladekot. 
(2) A kihelyezett gy-ajt6edeny, hulladekgyajto zsdk, lom, hulladek nem akaddlyozhatja a 
jarma- es gyalogosforgalmat, a hulladek elhclyezesc, illetve kihelyezese nem *hat baleset-
vagy karokozas veszelyenek cloidezesevel. 
(3) Tilos kihelyezett gyajtoedenyek komyeket, megklizelitesi fitvonalit targyak 
elhelyezesevel, vagy parkolo gepjarmfivekkel olyan modon elzarni, amely a gyiljteedenynek a 
kozszolgaltato Altai gyakorolt mod= tarteniS arfteset akadalyozza. 
(4) A hulladek elszallitd.sa celjabol kihelyezett gyiljtoedeny fedelenek — a kazteralet 
szennyezesenek elkeralese erdekeben — lecsukott allapotban kell lennie. 
6.§ (1) A hulladekot a gyajt6edenyben agy kell elhelyezni, hogy az az early mozgatasakor es 
aritesekor ne szorodjon, valamint a gepi aritest ne akaditlyozza. 
(2) Ha a gyajtOedenyben olyan nedves hulladekot helyeznek el, amely az edenyben 
asszetomarodatt vagy bcfagyott, vagy az cdenyben leva hulladekot Op,  asszepreseltek, hogy 
emiatt az eddnyt nem lehet kiilriteni, az ingatlanhasznalo a kozszolgaltato felhivasara koteles 
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az edenyt tirithetove, es hasznzilhatt5va tenth. Ktiteles tovabba az igy okozott cscticgcs kart 
megtdriteni. 
(3) Tilos a gyiljti3edenybe litlyekony, mergezift, niz- es robbanisveszelyes anyagot, allati 
tetemet vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni, amely veszelyeztetheti a begyiljtest, tiniest 
veg,z8 szemelyek vagy mas sztmelyek eletet, testi epseget, egeszseget. 
7.§ (1) A teleptilesi hulladek atadasa a kozszolgaltato anal azemeltetett specialis 
hulladekszallito janntihoz alkalmazhato szabvanyos, megfelelo mineisegii 
60 literes MSZ EN 840 
80 literes MSZ EN 840 
120 literes MSZ EN 840-1 
240 literes MSZ EN 840-1 
770 literes MSZ EN 840-2, 840-3 
1100 literes MSZ EN 840-2 
a kOzszolgaltato egyedi jeli5lesevel ellatott hulladekgyikitO edenyzet igenybevetelevel, tovabba 
a kOzszolgaltato egyedi jell lesevel ellatott es a kOzszolgaltato vagy megbizottja altal 
ortekesitett gytijtozsak igenybevetelevel tiirtenik. Utobbi eseteben az ingatlanhasznal6 Metes 
gondoskodni arral, hogy megakadalyozza a sthrodist, a rovarok es ragesalok elszaporodasat, 
valarnint, hogy illetektelen szemelyek vagy allatok hozzafereset. 
(la) A rendszeresitett edenyzetben elhelyezheto teleptildsi hulladek 

- 60 1-es eseteben legfeljebb 15 kg 
- 80 literes eseteben legfeljebb 17 kg 
- 120 I-es eseteben legfeljebb 27 kg 
- 2401-es eseteben legfeljebb 50 kg 
- 7701-es eseteben legfeljebh 175 kg 
- 1100 1-es eseteben legfeljebb 250 kg 

lehet. 

(2) Az MSZ EN 840-1 szabvanyt 60 literes edeny hasznalatant a 385/2014 (X11.31) Korm. r. 
7.§ (la) bekezdes b) pontia alapjan a lakoingatlant egyedill es eletvitelszenien hasznalo 
tertneszetes szemely ingatlanhasznilo jogosult, valamint azon ketfos haztartits, ahol az egyik 
co a 70. eletevet hetoltotte. 
(3) Az elkilliinitetten gyiljtott (szelektiv) teleptilesi hulladdk atadasa a kOzszolgaltato anal 
uzemeltetett specitilis hulladekszallito janntihOz alkalmazhato szabvanyos, megfelelo 
mithisegft 120 literes MSZ LN 840-1 slava szinti hulladekgyajt6 edenyzet illetve a 
kozszolgaltato tiltal rendszeresitett emblemas zsak igenyhevetelevel tiirtenik. 
(4) Az adott ingatlanhoz tartozo, teleptilesi hulladek gyiljtesere szolgalo hulladekiiyajtO 
edenyzet aritesenek a tenyet a gyiijtoedenyen elhelyezert egyedi azonosito jel alapjan 
Oriteskor a szolgaltato elektronikusan rOgzitheti. 
(5) Az egyedi jekilessel ellatott tobblethulladek 	zsak a kozszolgaltatasi korbe tartozo 
hulladek kihelyezesere iranyado szabalyoknak megfeleloen alkalmazhato, arnennyiben az 
ingatlanon keletkezett hulladek mennyisege idoszakosan, illetve alkalmilag meghaladja a 
rendszeresitett gyiljtOedeny iirtartalmat. 
(6) A rendszeresen keletkezii tablethulladek szabvanyos edenyzetben torten elszallitasara 
(2. gyitjtoedeny) az ingatlan hasznalOja killon megallapodast Metes kititni a 
kozszolgaltatoval. A kultin megallapodas hianyaban a szolgaltato nem koteles a 
tobblethulladekot tartalmazO edenyt kitlriteni. 
(7) A uirsashaz.ak. tobblakasos opiiletek, gazdalkodo egysegek. szervezetek, intezmenyek 
szolgaltatas igenybevetelere kUlon megallapodast kotelesek kotni az altaluk megjelolt 
darabszamit es iirtartalmit edenyzet tiritesere a kOzszolgaltatoval. A killon megallapodas 
hianyaban a szolgaltato nem koteles a kihelyezctt hulladekot 
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8.§ ( I) A hulladekgyiijto eddnyt - a kOzterilleten engedellyel tarok gyiljteedenyek kivetelevel 
- a hulladek elszillitasat kovetoen a kOzterilletrOl el kell tavolitani es az ingatlanon belt)] kell 
tartani. Az tiritest kovetoen az edenyzetnek a kortertiletrOl tortenii eltavolititsa az 
ingatlanhasznalo kotelezettsegc 
(2) A szallitasi napokon kivtil csak a szelektiv szigetek hulladekgyikitoi es az udvarral nem 
rendelkezo tarsashazak 1100 literes kontenerei tarolhatoak kortertileten. 

(3) A mtiemloki kornyezetben es muemleki jellegii tertiletcn a hulladekgyajt6 edenyt az 
ingatlanhasznalonak ugy kell elhelyezni, hogy kortertiletr61 ne legyen leithato. A 
kozszolgaltatO kommunalis hulladekgyiijto jarata a tclepOldsi onkormanyzattal egyeztetett 
nyilvantartas alapjEin a mitemleki kbrnyezetben talalhatd hulladekgyiijto edenyeket az 
ingatlanhasznalo jelen rendelet rtiggeldkeben meghatarozott ingatlanok kapcsim a 
fliggelekben az ingatlanokhoz hozzarendelt idiiintervallumok kozott kell, hogy kihclyczzc 
ktiztertiletrc. Az lirites idOpontja utim U7 ingatlantulajdonosok gondoskodnak a gyfijtoedeny 
ingatlanon beltili elhelyezeserol. A milemleki kOmyezetben tahilhato drintett ingatlanokrol es 
a hulladekgyiljto edenyekri.il a teleptiles nyilvkintartast keszit, es a kozszolgaltatOval egyezteti 
a jarattervbe igazitva az iiritesi idopontokat. 
(4) Ralesetveszelyes (des, csorbult, (Oran), nem szabvanyos es fedetlen gyiljt6edenyek 
haszruilata tilos. 

5. Lomtalanitis 

9.§ (1) A lomhulladek gyajteserdl, elszallitasar61, hasznositasaral es itrtalmatlanititsfirol a 
ktizszolgaltato evente-kdt alkalommal a hulladekgazdalkodasi laizszolgaltatas kereteben - 
Ulan dij felszamitasa nelkill az ingatlanhasznalOval egyeztetetten fulzhoz men(?) rendszerben-
gondoskodik. 
(2) A lamtalaniuis az ingatlanhasz.nalok - tarsashtizak es lakasszOvetkezetek eseteben a 
torvenyes kepviseletre jogosult - szemelyesen az tigyfelszolgitlaton, vagy cicktronikus 
levelben az erre a celra rendszeresitett es alairt bejelento lap Utjain tOrten6 - igenybejelentese 
Map* tortenik. 
(3) A kozszolgaltatas kereteben a kozszolgaltato kizkirolag a lakossagnal, a haztartasokban 
kepziklott, de a rendszeres hulladekszilllitasra hasznitlatos gyiljt6edenyekben el nem 
helyezhetti nagydarabos, lom hulladelot szallitja el. A lomtalanitasi szolgaltatas kereten belul 
azon nagytomegil hulladekokat, amelyek az erre rendszeresitett szallitojanniire &pi vagy ket 
rakodomunIcas kapacitasahoz merten nem felrakhatOk a kdzszolgaltato nem kotcics 
elszallitani. 
(4) Lotntalanitas kereteben nem kertil elszallitisra 
a) epitesi es bonuisi hulladek; 
b) gumiabroncs hulladek; 
c) gdpjannti tones, vagy termekkent tovabb nem hasznalhatO Arta; 
d) az ipar, mezogazdasag vagy szolgaltatitsi tevekenyseg soran kepthdiitt hulladek; 
e) veszelyes hulladdk; 
f) haztanasokban keletkezii vegycs hulladek; 
g) elkiilonitetten gytijtOtt papir, miianyag es fern; 
h) kerti biohulladek. 
(5) A szolgaltatetsra csak az az ingatlanhasznalo tarthat igenyt, aki ar esedekes 
kOzszolgaltatnsi dijfizetesi kotelezettsegenek igazolhate mOdon eleget tett. 
(6) A szabalyszerii igenylest kovetoen a kozszolgaltato 30 munkanapon belill, az altala 
meghatarozott napon gyiijti be es szallitja el a lomhulladekot, melynek id6pontjat legkeskibb a 
szallitast megelozo munkanapon koteles az igenybejelentovel - a megadott elerhetosigei 
biumelyiken - kortilni. 
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(7) Igenybcjelentb kOteles a megjelolt szallitasi idopontban, illetve idOtartamban a 
lomhulladek atadasara keszen Mini, az atvetel lehetoseget a kozszolgaltatemak biztositani 
azzal a megkotessel, hogy a lomhulladek a kezteriileten nem helyezheto el. 

(. Szelektiv hulladckt iijto sziget/Elkiillinitett telepulesi hulladek es ziildhullutlek 
uftjtesc 

W.§ (1) A kOzszolgaltato altal ilzemeltetett szelektiv hulladekgytijto szigetre az elkillonitetten 
gyikitOtt (szelektiv) hulladek szallitasarel az ingatlanhasznale gondoskodik. 
(2) A szelektiv hulladekgyiljto szigeten az elkillonitetten gyfijaitt hulladekot a hulladek 
fajtajanak megfelelii gyOjtiiedenyzetben kell clhclyczni, meggatolva ezzel, hogy az cited) 
hulladekfajtak egymassal keveredjenek, ds a Ornyczetet szennyezzek. 
(3) Az elkillonitetten grljtOtt hulladek elhelyezesere szolgalo szabvanyos gyajtoedenyek 
elhelyezeserol, az edenyek ariteserol, karbantartasirol, a gyOjtoedenyek, tisztantartasarol, 
fertotlenitoserol a ktizszolgaltata, a szelektiv hulladc:•kgyiljto sziget es kOrnyeke 
tisztantartasarOl, az onkomuinyzat gondoskodik. 
(4) A szelektiv hulladekgyiijto sziget hulladekgyajtO edenyzetet a szolgaltato az edenyek 
telitodesenek ftIggvonyeben tiriti. A teleptilesen kOztisztasagi feladatok ellatasaval mcgbizott 
szervezet jelzese alapjan a szolgaltatO maximum 48 Oran beliil koteles soron kivitl jarattervbe 
igazitani es a szcicktiv hulladekgyajtO sziget hulladekgyiljto edenyzetet uriteni. 
(5) A hulladekgyiljtO szigetek elhelyezkedeset a rendelet 1. fuggeleke tartahnazza. 
11.§ (I) A szelektiv hulladekgyiijtO szigeteket meghaladoan a lakossagtol z.qakban/illetve 
gyfijtoedenyben tarteno szelektiv hulladek gyujtes kereteben a vegyes hulladeksalitastol 
ellall0nitett modon kertil gyiljtesre a papir, mtianyag, Oveg es femhulladek az OHKT 
elairasainak megfeleloen legalabb kethetente - Oveghulladek eseteben havonta - tortenii 
rendszeresseggel. 
(2) A kozszolgaltato a hazhoz mono szcicktiv gy,tjtesen talmenlien az onkormanyzat 
hozzajarulasaval letesithet (elhclyczhet) konteneres, elkilliinitett gyiljtesre lehetoseget ado 
hulladekgyiljto pontot. mcly kialakitasa az onkormanyzat kiitelessige, es amely 
vonatkoza.sithan az onkorrnanyzat a kliztertilet hasznalati dij fizetese ale! a kOzszolgaltatot 
men tesiti. 
121 (1) Az ingatlanhasznalek szamara a kOz.szAgaltato lehetoseget biztosit a zoldhulladek 
elktilonitett gylijtesdre, kezelesere az OHKT-ban szabalyozottak szerint 
(2) A zoldhulladek gyiikesere naptari evenkent legalabb 10 alkalommal a targyev marcius 1.-
december 15. kozotti idoszalcaban, kotheti rendszeresseggel tesz eleget, a szallitasok 
idopontjat hulladeknaptaraban tcszi kozze. 
(3) A hulladekka valt, kanicsonyi vagott fenyofak teritesmentes osszegyiikesit es 
artalmatlanitasra elszallitasitt a kozszolgaltato januar honapban ket izben teljesiti a vegycs 
hulladek gyiijthedenyzet mend kihelyezett karacsonyfak clszallitasaval 

7. Hullaclekudvar 

13. § (1) A kOzszolgaltatti a rendelet 2. rdggelekeben ielsorolt helyszineken hulladektidvart 
Ozemeltet. 
(2) A ktizszolgaltato kitliggeszti is honlapjan kozziteszi: 
a) a hulladekgyiljtO udvarok cimet, megkozelithetoseget; 
b) nyitvatarhisi idejet; 
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e) az adott hulladdkudvaron atvehetO hulladekok tfpusat, cscticgesen azok legnagyobb 
atadhat6 mennyiseget; 
d) a dijfizetes ellendben atvehet6 hulladekok kora es azok atveteli dijat; 
e) a hulladekudvarok miikiidesi szabalyzatat. 
(2)A lolizszolgaltato ax altala ttzemeltetett es arra alkalmas hulladikudvaron a hulladdkudvar 
milkOdesi szabillyzataban meghatarozott modon atveszi a termeszetes szernely 
ingatlanhasynalOknal keletkezii es a kiizszolgaltatO sajat kapacitasat figyelemhe %/eve Mon 
terites elleneben a jogi szemelynel keletkezo 
a) elektronikai hulladdkot, 
b) lomhulladekot, 
c) szarazelemet, 
d) laradt olajat, 
e) haztartasi veszelyes hulladekot, 
f) eikalonitetten gyiijtheto papir-. mitanyag-,Oveghulladekot, 
g) haztartasi zbldhulladekot 
(3) A kozszolgaltatO megtagadhatja a hulladekudvarra szallitott telepalesi hulladek atvetelet 
es elhelyezeset, ha ax adott hulladek hulladdkfajta szerinti elktilonitese nem fele] meg a 
jogszabalyban, vagy a hulladekudvar muktidesi szabalyzataban meghatarozott 
kovetelmenyeknek. 
(4) Az iganybevetel fchetele a kozszolgaltatasi tertiletre vonatkozo lakcfmkiwtya bemutatasa 
es az utolsO esedekes kozszolgalta.tasi dij megfizetesenek igazolasa. 
(5) A hasznosithato hulladekok (csomagolasi papir-, milanyag-, tiveg-, fernhulladek) 
kivetelevel, melyek mennyisegi korlatozas nelkill szallithateak he a hulladekudvarba, az 
ellenertek nelkiil atadasra kertil6 leadhato hulladek mennyisege negyedevente max. 250 kg. 
(6) A gazdalkodo szcrvezetek a hulladekudvar kozlemenyeben meghatirozott mertekii 
kezclesi dij ellendben jogosultak — kulon megallapodas alapjan 	a hulladekudvar 
szolgaltattisait igenybe vcnni. 

8. edeloteriiletekre vonatkoz6 szabilyok 

14.§ (1) Az adtiliikent nyilvantartott ingatlanok eseteben a kozszolgaltatas minden dv Aprilis 
1-tol szeptember 30-ig biztositott. 
(2) Ila az ingatlanhasznalo az ildillOingatianat eletvitelszerilen es Allan& jelleggel lakaskent 
hasznalja/hasznositja, figy ebben az esethen a rendelet 14.§ (I) hekezdeseben megjelolt 
idoszakon kivUl hulladekat a kOzszolgaltatO altal rendszeresitett hulladekgyibto zsakban kell, 
hogy gyajtse es azt a kozszolgaltato altal kijelolt legkOzelebbi hullaciekgyiljto ponton kell, 
hogy elhelyezze. 

9. A kiizszolgaltato jogai es kotelezettsigei 

15.§ (1) A kOzszolgaltato koteles a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas tartalmanak 
megfeleloen a kozszolgaltatasr61 gondoskodni. 
(2) A laizszolgaltatO jogosult a gyiljthedenyzet kittriteset, illetve a hulladek elszallitasat 
megtagadni, ha: 
a) az ineatlanhasznalo Altai kihclyezctt edenyzet ncm felel meg az eloiritsoknak ( nem 
szabvanyos, nem rendszeresitett, azonosito jellel nem ellatott), vagy olyan mertekben sertilt, 
torott, hogy a gytajtesi teehnologia hetartamit nyilvanval6an veszelyezteti 
b) megaillapithatO, bogy a gyCijtiiedenyben kihelyezett hulladek az ilrites, vagy a szallittis 
soran a szallitast vegzo szemelyek eleteben, testi epsegeben, egesz.segeben, tovabba a 
begyiijto jifirtntiben vagy berendezeseben kart okozhat, vagy a hasznositas, illetve kezeles 
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scrim veszelyeztetheti a kornyezetet, 
c) erzekszervi eszlelessel megallapithato, bogy a kihelyezett gyiiittiedeny mergez6, robbano, 
folyekony, veszelyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a teleptIlesi hulladekkal egytitt 
nem gyajtheto, nem szallithatO, nem artalinatlanithatO, es nem mine sill teleptilesi 
hulladeknak. (ktilOnosen epitesi es bontasi hulladek, allati tetem, elektromos, elektronikai es 
vcszelyes hulladek) 
d) a teleptilesi hulladekot nem a rendeletben megengedett me don helyeztek el, illetve a 
gyajtoedeny a kozszolgaltato szamara nem hozzaterhet& 
e) a kihelyezett gyajtoedenyben talalhato hulladek oly mertekben tomOritett, bogy a 
kozszolgaltato Altai alkalmazott gepi thitesi mOdszerrel nem iiritheto. 
f) a kihelyezett gyiljtOedeny talttiltott, evert fedele nem lecsukhato, es a gyiijtoecleny tiritese a 
kornyezet szennyezese, hulladek szorodasa nelktil netn lehetseges. 
g) a gyiljtoedenyzet mellett elhelyezctt barmilyen tobblethulladek nem a kozszolgaltato Altai 
rendszeresitett, altala vagy megbizottja altal forgalmazott, egyedi jelolessel ellatott, 
rendszeresitett hulladekgyOjto zsakban kerill kihelyezesre 
h) a hulladek a gytijteedenybe befagyott. 
(3) Ha a (2) bekczdes szerinti (Athol a kilirites megtagadasara kertil sor, enrol a tenyrol — az ok 
megjelolesevel - a kozszolgaltato 8 napon beliil koteles ertesiteni az ingatlan hasznalot. 

16.§ (1) A kozszolgaltato koteles a gyiljaiedeny kiariteset kimeletesen, az elvarhato 
gondossaggal vegezni. 
(2) A gyiljtiiedenyben szandekosan, vagy salyos gondatlansaggal okozott kart a 
kOzszolgaltato koteles megteriteni a polgari jog szabalyai szerint. 
(3) Az 5 evnel regebbi edenyzetben bekovetkezett toreskarok eseten — ellenkezd bizonyitasig 
- velelmezni kell, hogy annak oka az WI. anyagfaradas. 
(4) Az edenyzetben bekovetkezett karigeny esemeny eseten az ingatlanhasmal6 koteles 
igazolni a hasznalatba vomit: idol)ontjat az edenyzet beszerzeserol vagy atvetelerol szolo 
okirat bemutata.saval. Igazolas hianyaban az edenyzet 5 evet meghaladO hasznalati idotartamat 
velelmemi kell. 
17.§ (1) A kozszolgaltato a kozszolgaltatas sorin koteles a ktiztertilet tisztasagat megorizni, az 
tlriteskor a gyiljteledenyba kihullott hulladekot leltakaritani. 
(2) Amcnnyiben a szallitas kozben a szallitsisi atvonal a ktizszolgaltat45 hibajabol 
beszennyezodik, itgy a kOzszolgaltatO azt koteles megsztintetni, a tovabbi szennyezodest 
megakadal yozni. 

10. Nemzeti Hullaclekkezelesi Koordinalo es Vagyonkezela (NHKV) Zrt 

18.§ A teljesitett kozszolgaltatas ellenertekekent a megallapitott klizszolgaltatasi Oat a 
kozszolgaltatas igenybevetelere kOtelezett ingatlanhasz.nalOk az NHKV Zrt. (a 
tovabbiakban: koordinaki szerv) szamlaja alapjan a koordinale• szery reszere fizetik meg. 

19.§ A ktizszolgaltatasi tevekenyseg ellatasaert a koordinalo szery a kozszolgaltatasi dij 
megallapitasaert fclelas miniszter altal rneghatarozott szolgaltatasi dijat fizet a 

KOzszolgaltato reszare (szolgaltatasi 
11. Az fiufelszolgalat 

N.§ (1) A kozszolgaltato az ingatlanhasznalo hulladekgazdalkodasi ktizszolgaltatassal 
kapcsolatos bejelenteseinek intezose, panaszainak kivizsgalasa, orvoslasa es a 
kozszolgaltatassal kapcsolatos altalanos tajekortatasnyajtas biztosItasa erdekeben 
iigyfelszolgalatot milkiidtet tigyfelszolgalatot biztosit az alabbi mOdokon: 
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a) szemelyes tigyfelszolgalat az Ugyfelek szamara nyitva AllO helyisegben a hot egy 
munkanapjan 7 es 21 Ora kozotti, legalabb 12 &as folyamatos nyitva tartissal 
b) telefonos Ligyfelszolgalat a het egy munkanapjan 7 es 21 Ora ktizotti, legalabb 12 &as 
folyamatos nyitva tartassal 
c) elektronikus tigyfelszolgalat (honlap,e-mail) folyamatos elerhetoseggel — tizemzavar eseten 
mas megfciclo elerhetoseget biztositva. 

(2) Szemelyes agyfelszolgalatok: 
Szerenes. Eperjes utca 7. elm alatt, heti 37 ora idotartamban 
Sarospatak, Erddlyi J. u. 18. elm alatt, heti 16 ora idotartamban 
SatoraljaUjhely,r, Kossuth ter 14. cim alatt. heti 32 Ora idotartamhan. 
(3)Az ingatlanhasznalonak lehetosoge van az elektronikusan vagy telefonon keresztul a 
szemelyes Ilgyintezes idopontjanak elozetes lelbglalasara, melyre a kozszolgaltato az igenyles 
idopontjatol szamitott 5 munkanapon helul ktiteles szemelyes tigyidIfogadasi idlipontot 
biztositani. 
(4) A kozszolgaltato a postai kiildeindnyben drkezO agyfel megkereseseket is fogadja es 
feldolgozza. 
(5) A ktizszolgaltato az 1.1gyfelszolgalaton az ingatlanhasz.nalO bejelenteseinek intezeset, 
panaszainak kivizsgalasat, orvoslasat es a kOzszolgaltatassal kapcsolatos altalanos 
tajekortatasny6jtast haladektalanul, amennyiben ez haladektalanul nem lehetseges 15 napon 
belul teijesiti. 
(6) A telefonos tigyfelszolgalat eseteben a kozszolgaltatO a beerkezo hivasok hangrogziteset 
esak elozetes tajekortatO titan alkalmaz.hatja, az adatkezelesi szabillyok szigorii betartasa 
=nett. 
(7) Telefonos Ugyfelszolgalat. illetve a szemelyes tigyintezes idopontjanak telefonos igdnylese 
eseten a kftszolgaltato ktiteles biztositani az esszerfi varakozasi idon beluli hivasfogadast es 
tigyintezdst. 
(8) A kozszolgaltato a hozza bedrkczett panaszokat nyilvantarta.sha veszi, erdemben 
kivizsgalja es allaspontjat, intezkedeseit indokolissal ellatva 15 napon belul megktildi az 
ingatlanhasznalonak. A valasz.adasi hatairido sziikseg eseten egy alkalommal legfeljebb 15 
nappal mcghosszabbithato a lbgyaszto hatarid6 letelte elotti irdsbeli ertesitese =Heti. 
(9) A kozszolgaltat6 nem koteles kivizsgalni es megvalaszolni azokat a beadvanyokat, 
panaszokat, amelyeket a kezdemenyezo szcmelyazonositasra alkalmatlan mOdon nyOjtott be. 

12. Az ingatlanhasznalo jogai es ktitelezettsegei 

21.§ (1) Az ingatlanhasznalO ktiteles — a (3)-(4)-(5)-(6)-(7) bekezddsekben foglalt kivdtelekkel 
— a hulladekkezelesi kOzszolgaltatast igenybe venni. 
(2) Az ingatlanhasznal6 az (1) bekezdesben meghatarozott klitelezettseg teljesitese soran 
koteles: 
a) az ingatlanan keletkezo hulladek mennyiseget a megeltizes elve alapjan a legkisehb 
mertekfire szoritani, 
h) a teleptllesi hulladekot — Won& tekintettel a hulladek tovabbi kezelesere — az elszallitkra 
vale) atvetelig gyikiteni. tarolni. ennek soran meufelelo gondossaggal eljarni annak erdekeben, 
hogy a hulladek masok eletet, testi dpseget, egeszsegdt es jo ktizerzetOt ne veszolyeztesse, a 
termeszetes es epitett kornyezetet ne szennyezze, a noveny- cs allatvilagot ne karositsa, a 
kozrendet es a kozbiztonsagot ne zavarja. 
(3) Nem klitelezo a hulladekkezelesi kozszolgaltatast kiiliin igenybe venni es azert dijat fizetni 
awn gazdalkodo szervezet (gazdalkodo szervezet alatt ertendo a polgari perrendtartasr61 
sz.616 1952. evi III. torveny 396.§ rendelkezeseben felsoroltak) ingatlanhasznalonak, akinek a 
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szekhelye, telephelye, fioktelepe awn lakOingatlanba kertilt bejegyzesre, ahol tulajdonosa, 
Ogyvezetoje, illetve annak 	hozzittartozaja termeszetes szemelykent a kOzszolgaltatast 
igonybc veszi. Egy lakOingatlan kapcsan legfeljebb harom gazdalkodo szervezet vonhat6 ki 
igy, a dijfizetesi kOtelezettseg alol, amennyibcn a gazdalkodo szervezet(ck) termelOdo 
haztartasi hulladekhoz hasonlO hulladeka a termeszetes szemely ingatlanhasznalo altal 
termelt hulladek mennyisesevel egyOtt sem haladja meg a termeszetes szemely Altai igenybe 
vett kozszolgaltatits merteket, es a tarneszetes szemely ingatlanhasznalO legalabb 120 liter 
iirmertekil hulladekgyOjtO edeny kOzszolgaltatisi dijat fizeti vagy vallalja megfizetni. 
(4) Amennyiben termeszetes szemely ingatlanhasznido 60 liter iirmertekii gytijtoedeny utan 
fizeti a kozszolgaltatas dijat es a termeszetes szemely ingatlanhasznalo egyben az altala 
hasznalt ingatlanban szekhellyel, telephellyel, fiokteleppel rendelketh olyan gazdalkodO 
szervezet tulajdonosa, Ogyvezetoje. mely gazdalkodo szervezet alkalmazottal nem 
rendelkezik es az ingatlanon mas gazdalkcx16 szekhelye telephelye, fioktelepe nem kerOlt 
bejegyzesre, abban az esetben a 18.§ (3) bekezdesben szabalyonttakon talmeni5en az 
ingatlanhasznalo gazdalkodo szervezetnek sem kOtelezo a kozszolgaltatis igenybe vetele. 
(5) A dijfizetes 18.§ (3)-(4) bekezdosciben tiirteno mentcsitesehez az otakormanyzat jegyzoje 
allit ki igazolast, mely igazolas birtokaban a gazdalkod6 szervezetnek kell kezdemenyewi a 
kozszolgaltato fele a dijfizetes a101i mentesitest. A kiallitott igazolast a gazdalkodo szervezet 
az ervenyesites evet megelOW ev december 1. illetve december 31. napja klizott kell, bogy 
benyajtsa igazolhatO motion a kozszolgaltato fele. Amennyiben az ingatlanhasznalat a 
gazdalkodo szcry reszeri51 a szolgaltatisi tereleten ev kozben kezdodik, illetve fcjezodik be, 
abban az esetben a bektivetkezes tenyetol szamitott 15 napon bclill kOteles ezt az 
ingatlanhasznal6 gazdalkodo szervezet igazolni a lazszolgaltato fele. A mentesites legkorabbi 
idopontja a jegyzoi igazolas kozszolgaltatohoz tOrtenO benytljtasanak a napja. 
(6) Ha a gazdalkodO szervezet szekhelyc, vagy telephelye mas gazdalkoda szervezet 
ingatlanhasznalo tulajdonaban, hasznalataban alio ingatlanban van — felteve, bogy az 
ingatlanhaszn616 az ingatlanon keletketh osszes haztartasi hulladekhoz hasonlo hulladek 
mennyisegnek mcgfelelo mennyisegrc kotOtt konaolgaltatasi szerzOdessel mar rendelkezik es 
ezutan a kOzszolgaltatasi dijat meg is fizeti — a gazdalkodo szervezetnek a kOzszolgaltatast 
nem kOtelezo ktilOn is igenybe vennic. Ezt mind a gazdalkodo szervezet, mind pcdig az 
ingatlan tulajdonosa, hasznaloja maganokiratba foglalva kOteles lenyilatkozni, mcly alapjan a 
kOzszolgaltatO fele a jegyzo igazolast fillit ki jelen szabilyozas 18.§ (5) bekezdeseben 
szabalyozottak szerint. 
(7) Valasztasa szerint nem terheli kOlon dijfizetesi kotelezettseg azon gazdalkocloszervezet 
ingatlanhasznalOt, aki szekhelyin a cog levelezesenek bonyolitasan kivill mas tevekenyseget 
nem vogez es kozhitelu nyilvantartasban a ceg adatai kozOtt a szekhelytal eltero kOzponti 
Ogyintezesi cim is feltOntetesre kerill, melyen a tenyleges tevekenyseget vegzi. A szekhelytO1 
elter6 kozponti Ogyintezesi eim kozhitelt nyilvantartasi dokumentummal alatamasztott 
igazolassal a gazdalkodO szervezet kOzvetlen01 kerelmezheti a kOzszolgaltato fele a dijfizetes 
aloli mcntesitest, mely mentesites legkorabban a hianytalan kerelem bearkczeset ktivet6 
naptol hatalyos. 
22.§(1) Az ingatlanhasznald kOteles az ingatlanan keletkezCi teleptilesi hulladekot a 
rendelethen feljogositott kOzszolgaltatonak 
(2) Ih az ingatlanhasznalo a tulajdonosvaltozas vagy egyeb ok folytan a kozszolgaltatas 
igenybevetclerc kotelezette vitlik, koicics czt a tenyt a keletkezeset koveto 15 napon Mill 
inisban bejelenteni a kOzszolgaltatOnak. 
(3) A kortertileten szervezett rendezveny saran keletkezett hulladek tarolasarol, szallita.sitrol a 
rendezveny szervezOje koteles gondoskodni a kOzszolgaltatOval kotott kuliin szerzodes 
alapjan. 
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23.§ (1) A kihelyezctt gyajtecdanyekbel a gyajtes megkezdese alert kiszoredott hulladek 
feltakarititsa, korteruletrel vale eltavolita.sa a hulladekgyajte edenyzettel rendelkeze 
ingatlanhasznale ketelezettsoge. 
(2) A hulladek tarolasara hasznalhate edenyt a tulajdonos ktiteles tisztantartani, sziikscg 
eseten fertotleniteserel as karbantartasarel gondoskodni. 
(3) A kozszolgaltate Altai latesItett cs azemeltetett szelektiv hulludekgyajte szigetekre torteno 
hulladek szallitasarel az ingatlanhasznale gondoskodik. 

13. A hulladelcgazdfilkodasi kozszolgaltatasi szerzodes eaes tartalmi elemei 

24.§ (I) A hulladekgazdalkodasi feladatokat a kerszolgaltate latja el a kerszolgaltatas 
ellenerteket a koordinale szery szamlazza ki az ingatlanhasznalo fele. 
(2) A kaRin Virvenyben megallapitott az Onkonnanyzat Altai ketciczecn cllatande kOzfeladat 
teljesitese erdekaben, az Onkormanyzat neveben as ardekeben eljarva, a kozszolgaltatasi 
szerzedest a Tarsulas koti meg a szolgaltateval. 
(3) A kOzszolgaltate a hulladakgazdalkodasi kerszolgaltatas igenybe vetelenek, illetoleg 
teljesitesenek lenyeges felteteleirel, a feltetelekben bekovetkezett valtozasokrel, honlapjan 
Males az ingatlan hasznalejat ertesiteni. 
(4) A hulladakgazdalkodasi szerzedes tartalmazza a fcick megnevezeset, a fclek jogait as 
laitelezettseget ezen beliil a szolgaltatas targyat, a szolgaltatas idejet, rendszeresseget, a 
szolgaltatas igenybevetelenek modjat, a hasznalhate edenyzet megnevezeset, az ellenertek 
meglizeteset, a fizetes medjat, gyakorisagat, a kesedelmes fizetes kovetkezmenyeit, a 
dijhatralek vegrehajtasanak szabitlyait, a panaszok jelzasanelc, elintezesenek meld*, 
hataridejet, az egycs jogorvoslati ferumok megnevezeset. 
(5) A hulladekgazdalkodasi kfizszolgaltatisi szerzedes megkiitesenek barmely felnek 
felrehate magatartasa ktivetkezteben torteno elmaradasa eseten, a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltattisi szerzedes Mutate matatartassal jon fare az irtisos szerzedes tartalmaval 
egyezeen. 
(6) Az (5) bckezdasben szabalyozon rautale magatartast jclenti, ha a kozszolgaltate a 
kozszolgaltatast a szallitejarma rendclkezesrc tartastival fclajitnlja, vagy, ha az ingatlan 
hasznaloja a hullada.kgytite edanyzetet, vagy hulladekgy,iljte zsakot a szallitas &deka= 
kihelyezi. Rendelkezesre allasnak minesill, ha a kozszolgaltate a kazszolgaltatasba bevont 
szallite eszkozevel a telepulasen iranyade *attery szerint az ingatlanhasznale ingatlanat 
erinti, illetve a szolgaltatast felajanlja. A szolgaltatas felajanlitsa katsegkM11 mcgallapithate, 
ha barmely szomszedos ingatlan a kerszolgaltatasba mar bekapcsoledott. 

14. Az ingatlanhasznitlot terbelo, miniszteri rendeletben nem szabilyozott dijfizetesi 
kotelezettseg, es megfizetesenek a rendje 

25.§ (1) AZ ingatlanhasznalo a kerszolgaltatas igenybevateleert a koordinale szery reszere 
dijat fizet. 
(2) Az ingatlanhasznale kozszolgaltatasi dijat utelag, negyedeves clszamolasi idoszak szerint, 
a koordinale szery Altai megkilldOtt szamla alapjan egyenliti ki. 
(3) A kozszolgaltatasi dij kesedelmes megfizetese eseten a koordinale szery a hatalyos Ptk-
ban tneghatarozott (termeszetes szemelyek, illetve gazdalkode szervezetekre nezve lailonbiSze 
merteka) kesedelmi kamatot es Ogyviteli keltsegct, valamint a gazdalkode szervezetek eseten 
behajtasi koltsegatalany megfizeteset igenyelheti. 
(4) A kozszolgaltatasi dijat tartaltnaze szatnla adataival es osszegevel kapcsolatban az 
ingatlanhasznalo a laizszolgaltato ilgyfelszolgalatain irasban kifogast terjeszthct ele. 
A kifogasnak a szimla kiegyenlitesere vonatkozo kotelezettseg teljesitesere halasne hatilya 
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nines. A kifogasra, annak kezhezvetelettil szarnitott 15 napon bclul a koordinalo szery 
valaszat megkilld 
(5) Ttilszarnlaztis eseten a tobbletosszeget es annak idoaranyos kamatait a koordinalo szery a 
soron kavetkezo, esedekes dijfizetesi katciczettsegbe beszamitja, vagy amennyiben az 
ingatlanhasznaleinak tovabbi esedekes dijfizetesi k6telezettsege nem keletkezik, abban az 
esetben visszautalja az ingatlanhasznalo reszere. 
26.§ (1) Nem tagadhatja meg a kozszolgaltatasi dij megtizeteset az, aki a teleptilesi 
hulladekkal kapcsolatos kOtelezettsegeit nem teljesiti, felteve, hogy a kozszolgaltato a 
ktizszolgailtatast felajanlja, vagy a kozszolgailtatis teljesiteserc rcndelkezesre all, vagy a 
teljesitest igazolja. Az ingatlanhaszzailo — e rendeletben meghatarozott kivetelekkel — akkor is 
koteles kozszolgaltatasi dijat fizetni, ha a kozszolgaltato igazolni tudja, hogy felakinlotta az 
ingatlanhasznalonak a sz.olgaltatas nyiljtasat vagy a szolgaltatas nyititasara rendelkethre alit. 
(2) Az ingatlanhasznalo valtozasa eseten a klizszolgaltatas &jilt a szolgaltatehoz tortent 
bejelentes honapjanak utolso napjaie, a korabbi, azt kovetoen pedig az ill ingatlanhasznale) 
koteles meglizetni. 
(3) Ha a kozszolgaltatas igenybevetelere kiitelezett ingatlanhasznale szeinelyc btirmely okbol 
nern megallapithatO, az ingatlan hasznalojiinak az adott ingatlan ingatlan-nyilvantartasba 
bejegyzett tulajdonosatitulajdonosait kell tekinteni. 

15. A hulladekgazdalkodisi kazszolpiltatas ingatlanhaszmilo 
kereskre tortilla szuneteltetesenek esete 

27.§ (1) Legalabb 1 honap egybeftiggo idotartamra szUneteltethcto a ktizszolgaltatas 
igenybevetele, ha ketsegkivill megallapithatO, bogy az ingatlanhasznalOnal telepulesi hulladek 
az ingatlan hasznalatanak megszilnese miatt nem keletkezik. 
(2) Nem minOsiil sziinetelesnek, de hulladek kozszolgaltatasi dijfizetesi kotelezettseg scm 
keletkezik anon ingatlanhoz kapcsolodean, amelyben termeszetcs szemely ingatlanhasznal6 
lakeimmel nem kerult bejelentesre, az ingatlanban senki sem tartozkodik, illetve gaz.dalkodo 
szervezet szekhellyel, tcicphcllycl, tic kteleppel sem kerill(t) oda bejelentesre. 
(3) A szancteltetost az ingatlanhasznalo a sztineteltetes megeloz6 30 nappal korabban kiitcics 
a jcgyzonek irisban bejelenteni, aki az ingatlan hasznalaton kivtiliseget hatosagi bizonyitvany 
kiallitasaval igazolja es annak megkaldesevel kozvetlentil tajekortatja a Kozszolgaltat6t. 
Amennyiben a hatosagi bizonyitvany maskent nem rendelkezik, Ugy a laizszolgaltat6 az 
ingatlan hasznalaton kivOliseget a hatosagi bizonyitvany visszavonasaig velelmezi. 
(4) A szilneteles tenyeral a kozszolgaltato 8 napon belal drtesiti a dij beszedesere jogosultat. 
A dijfizetesi kotelezettseg sztincteltetesere, illetvc a fizetend6 dij aranyositasara a 
kozszolgaltat6 felelossoge nein terjcd ki. 
(5) Az ingatlan hasznalatanak megszilineset, a hulladek keletkez.esenek a hianyat az ingatlan 
hasznaloja ketseget kizaro modon, hatosagi nyilvantartas adataival, tart& gyogykezelesre 
vonatkozo okirat csatolasaval. illetve erre egyeb alkalmas modon igazolja. 
(6) Ha a sziineteles a (1) bekezdes szerinti felteteleiben valtozas kOvetkezik be, az 
ingatlanhasznale a valtozas bekiivetkezesetol szElmitott 8 napon belal koteles azt a jegyzo 
reszere a hatosagi bizonyitvany visszavonisa eiljab61 a valtozas idopontjanak pontos 
megjclolesevel jelczni. 

16. A hulladekgazdalkodisi kozszolgiltatissal iisszeffiggii adatszolgAltatis 

28.* (1) Az Onkormanyzat az allami hulladekgazdalkodasi kiSzfeladat ellatasara latrchozott 
szervezet kije101eserol, feladatkarertil, az adatkezeles modjarol, valamint az adatszolgaltatasi 
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kotelezettsegek reszletcs szabilyair61 nolo 69/2016. (III. 31.) Korm. rcndelet alapjan kOteles 
a kozszolgaltatasba kOtelezoen bekapcsolt ingatlanhasznalokrol bazisadatokat kesziteni, es azt 
a szolgaltatoval irasban kozOlni. A bazisadat es az az alapjan kesztilt fogyasztoi lista 
tartalmazza az ingatlanhasznalo nevdt, cimet, szeldiclyet, az ingatlanhasznald altal 
rendszeresiten Oritetedenyzet fajtajkit. 
(2) A Vizszolgaltatas hatekony es folyamatos ellatasiihoz a szolgaltatO szamara sznkseges 
informaciokat es adatokat ellenertek nelktil szolgidtatja az Onkormanyzat kulon jogszabaly 
rendelkezesei alapjan. 
(3) A gazdalkod6 szervezet ingatlanhasznid6 a kozszolgaltato felhivasara a kiizhiteles 
nyilvantartas szerinti ncvdt, szekhelyenek, telephelyenck cimet, adOszamat, a termeszctes 
szemely ingatlanhasznalo a szemelyes adatai 	a csaladi es utenevet, lakohelyenck, 
tartdzkodasi es ortesitesi hclyenek cim5t rnegadni. 
(4) A kOzszolgaltato jogosult idoszakonkent ellenorizni az ingatlanhasznala adatait, es az 
ingatlanhasznalat tenyet. Amennyihen nyilvantartasaval ellentetesen a kozszolgaltatasba he 
nem jclentkezen ingatlanhasznalOt lalal, czt a tenyt az ingatlanhasznalat kezd6 idopontjaval 
egyOtt jelzi a koordinale szery fele. 

17. A hulladekgafdalkodasi ktizszolgaltatissal tisszefiiggo szemelyes adatok 
keLelesere vonatkozo rendelkezesek 

29.§ (1) Az adatszolgaltatas cdlja a kozszolgaltatassal osszealgeen az ingatlanhasznalo 
szemelyenek mcgallapitasahoz, a kozszolgaltatasi dij behajtisahoz szaksiges ds arra alkalmas 
adatbazis letrehozasa es miiktidtetese, valamint a kazszolgaltatas kOtelezo igenybevetelenek 
szCinetelese escten annak nyilvantartasa. 
(2) Az adatszolgaltatasra ktitelezettek a koordinald szery feladatellitasahoz szUkseges 

adatokat, informaci6kat a jogszabaly Altai meghataroz.ott rendszeresseggel tovabbitjak a 
koordinalo szery reszerc a szkimlazas celjabol. 

19. 'Lard rendelkezesek 

30.§ (1) Ez a rendcict a Tarsulas ds a kiizszolgaltatO kOzotti kozszolgaltatasi szcrziides 
megkotese eseten 2018. januar 01. napjan lep hatalyba. 
(2) Hatilyat vcsiti Alsoregmcc Kozseg Onkormanyzata Kepvise145-testUletenek a 
hulladekgazdalkodisrol szol6 5/2016. (111.31.) Onkormanyzati rendelete. 

AlsOregmec, 2017 december 29. 

LaczkO Pal 
polgarmester 

dr. Benyei Norbert 
jegyzo 

Ziradek:  
A rcndelet 2017. december 29 nap* kihirdetve. 

C 	

dr. Benyei Norbert 
jcgyzii 
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I. faggehrk 
Alsoregmec Kozseg Onkormanyzata Kepvisekj-testaletenek 

a hullaciekgazdalkoddsi kOzszolgciltatasrdl nolo 
15/2017. (X11.29.) bnkormanyzaii rendeletehez 

Alsoregmec teleptilesen tahilhatO hulladdkgviljtb szigetek  

1. Alsoregtnce, Szahadsag u. 54. (Turistaszallo mellett) 
2. Alsorcgmec, Szabadsgig u. 28. (Kazinczy Ferenc Emlekhaz mellett) 

2. ffiggelek 
Alsoregmec KOzseg Onkormcinyzata Kepviselo-testaletenek 

a hullaclekgazdalkodasi kOzszolgaltatasral szolo 
15/2017. (X11.29.) onkormcinyzati rendeletehez 

A kozszolgaltato az alabhi helvszineken Ozemehet hullada id art:  

a) Szerencs: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7. 
b) BodrogkercsztUr: 3916 BodrogkeresztUr, ktiltertilet 0172/33. hrsz. 
c) Satoraljaajhely: 3980 Satoraljaitjhely, kfilteriilct 1 1021 /28. hrsz. 
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