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A HULLADEKGAZDALKODAS, KOZTISZTASAG ES AZ AVAR VALAMINT A KERTI 
HULLADEKOK MATTER! EGETESENEK HELYI SZABALYAIROL 

(MOdositcisokkal egyseges szerkezetben.) 

Edeleny Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-tesallete a hulladelcr61 sz616 2012. evi CLXXXV. 
torveny 35. §-aban, 39. § (2) es (5) bekezdeseben, valarnint a 88.§ (4) bekezdeseben kapott 
felhatalmazas alapjan, 

a laknyezet vedelmenek altahinos szabalyairol sz616 1995. evi LIII. torveny 48.§ (3) bekezdeseben 
meghatarozott velemenyezesi joglaireben eljar6 Eszak-magyarorszagi Kornyezetvedelmi, 
Termeszetvedelmi es Viztlgyi FeltIgyel8seg, 

Edeleny Varos Onkormanyzatanak Szervezeti es Miiktidesi Szabalyzatarol szolo 9/2013.(III.20.) 
onkormanyzati rendelet 1. melleklet 2.19 pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljar6 Penztlgyi 
es (gyrendi Bizottsag velemenyenek kikeresevel 

a Magyarorszag helyi tinkormanyzatairol szol6 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 19) 
pontjaban meghatarozott feladatkiireben eljarva kiivetkezoket rendeli el: 

1. A rendelet eilja 

I.§ A rendelet celja a teleptilesi hulladekhoz kapaesolodo hulladekgazdalkodasi ktizszolgaltatas helyi 
szabalyozasa, a kortisztasag, a ktizegeszsegtigyi rendelkezesek betartasanak biztositasa, valarnint 
az epitett es termeszeti kOrnyezet vedelme. A kotelezo kOzszolgaltatasra vonatkozo rendelkezesek 
a tevekenyseg kiszamithato, biztonsagos elhitasat, a kotelezettsegek ellenorizhetoseget celozzAk. 

2. A rendelet hatalya 

2.§ (1) A rendelet tertileti hatalya Edeleny varos kozigazgatasi tertiletere terjed ki. 
(2) A rendelet szemelyi hatalya Edeleny kozigazgatasi tertileten belt11 minden 

ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezeliire es hasznA lora (tovabbiakban egytItt: 
ingatlantulajdonos), valarnint minden Edeleny kozigazgatasi tertileten teleptilesi hulladek 
gyiijteset, sztillitasat es artalmatlanitasat vegzore kiterjecl, fliggetlentll att61, bogy az 
termeszetes vagy jogi szemely, vagy jogi szemelyiseg nelktili gazdasagi tarsasitg. 

(3) A rendelet targyi hatalya kiterjed a teleptilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasra. 

3. Ertelmezd rendelkezesek 

3.§I  (1) E rendelet alkalmazasaban: 
kortertllet: a tulajdonos szemelyetol, illetve a tulajdonformat fuggetlentil minden olyan 
kozhasznalatra szolgido tertIlet, amely rnindenki szamara korlatozas nelkt11 elerhet6, vagy 
azonos feltetelek mellett igenybe vehetii, ideertve a kOztertIletnek kozntkent szolgalo es a 
magantertIletnek a forgalotn elol el nem zart reszet is. 

(2) Egyeb fogalmak tekinteteben a hulladekr6Isz616 2012. evi CLXXXV. torveny (tovabbiakban: 
Ht.) 2. § (I) bekezdese, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltattis vegzesenek felteteleirol sz616 
385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdese es az egyes hulladekgazdalkodas 
letesitmenyek kialakitasanak es tizemletetesenek szabalyairol sz6I6 246/2014. (IX.29.) Korm. 
rend. 2. § (1) bekezdese az iranyad6. 

4. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 

I  MOdositott paragrafus a 29/2017.(X11.18.) onkormanyzati rendelet I .§-a alapjan, hatalyos 2018. januar 1. 
napjatol. 



4.§2  (1) Edeleny Varos kOzigazgattisi tertileten a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast 
kOzszolgaltatasi szerzades alapjan kizarelagos joggal a Borsod-Aba6j-ZemPlen Megyei 
Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt FelelOssegii Tarsasig 
(tovabbiakban: Kozszolgaltat6) latja el. 

(2)A kozszolgaltat6 alvallalkozOk igenybevetele utan biztositja az (1) bekezdesben 
meghatarozott hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltatasi tevekenyseg ellfitasit ahol az 
alvallalkozek a kozszolgaltatas egeszehez viszonyitottan 100 %-ban latjak el a 

kozszolgaltatast. 

5. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltattis igenybevetelet megalapoz6 jogviszony letrejtitte 

5.§3  (1) A teleptllesi hulladekhoz kapesol6d6 hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas 
igenybevetelere vonatkozo szerzodeses jogviszony kezdo idopontjanak azt a napot kell 
tekinteni, amelyen az ingatlantulajdonos a hulladekgazdAlkodasi kOzszolgaltatas 

igenybevetelere kOtelezette valt. 
(2) I-Ia jogszabaly, vagy jogeros birosagi, vagy hatosagi hatarozat elteroen nem rendelkezik, 

az (I) bekezdes szerinti kezdo idopont: 
(2) tulajdonos eseteben a tulajdonjog jogeros ingatlan-nyilvantartasba tOrten6 

bejegyzesenek napja; 
(3)birtokos eseteben az ingatlan birtokbavetelenek napja; 
(4) vagyonkezelo eseteben a vagyonkezeloi szerzodes szerinti birtokbavetel napja; 
(5)hasznalo eseteben az ingatlan tenyleges hasznalatanak elso napja. 

(3) A telepthesi hulladek elhelyezeser61, artalmatlanititsarol, illetve hasznositasarol a 
KozszolgaltatO Metes gondoskodni. 

6. A luiztartasi hulladek gyfijtesere es szallitasara vonatkoz6 szabalyok 

6. § (1) Az ingatlantulajdonos kOteles a KozszolgaltatO Altai nyajtott kozszolgaltatast a haztartasi 
Ittihad& vonatkozasaban hetente egy alkalomtnal — a KozszolgaltatO Altai megjeltilt 
idopontban - igenybe venni. Az ingatlantulajdonos koteles - bizonyithatO motion - a rendelet 
1. melleklet, vagy 2. mellekleteben talalhato adatkozI6 kitoltesevel nyilatkozni Edeleny 
Varos Onkormanyzatanak (a tovabbiakban: Onkortnanyzat) arra vonatkozoan, bogy a 
haztartisi Ittihad& gytijtesehez milyen tipusu (firmeretii) es darabszatn6 gyajthedenyt 
Milton rendszerbe. Az Onkormanyzat a nyilatkozatot annak atvetelet koveto ket 

munkanapon beltil koteles ragziteni. 

(2)4  Az ingatlantulajdonos a haztartasi Ittihad& gyiljtesere, illetve elszallitasara a 
kOzszolgaltato Altai rendszeresitett ervenyes szabvany szerinti gyfijtoedenyek valatnelyiket 
koteles igenybe venni es kizarolag azt hasznalni. 

(3)A haztartasi hulladekra vonatkozo kozszolgaltatas igenybevetelere kOtelezette yak 
ingatlantulajdonost a KOzszolgaltato, valamint az Onkormanyzat kOteles bizonyithato 
m6don irasban tajekortatni a kozszolgaltatas lenyeges felteteleirol. A Kozszolgaltato a 
tajekortatasi kOtelezettsegenek sajat internetes honlapjan kereszttil is eleget tehet. 

(4)Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdes szerinti nyilatkozataban ragzitett, a haztartasi 
Ittihad& gyiijtesehez altala rendszerbe allitott gyajtoedeny tipusara (Cirmeretere) es 
darabszamara vonatkoz6 valasztasat, a KOzszolgaltatohoz benyiljtott egyoldalu 
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 Modosftott paragrafus a 29/2017.(X11.18.) Onkormanyzati rendelet 2.§-a alapjan, hatalyos 2018. januar 1. 

napjat61. 
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nyilatkozataval modosithatja a rendszeresitett gyiijtoedenyek korenek figyelembe vetelevel, 
amennyiben az ingatlamin keletkezo haztartasi hulladek mennyisege rendszeresen 
a) olyan mertekben lecsokken, bogy kisebb iirmeretti rendszeresitett gyitjtoedeny is 

elegend8 a haztarttisi hulladek gyujtesehez, vagy 
b) olyan tnertekben megnOvekszik, bogy nagyobb ilrmeretii rendszeresitett gyujtiSedeny 

szt1kseges a hAztartasi hulladek gyiijtesehez. 

(5)Az ingatlantulajdonos nyilatkozataban foglaltak a rogzitest koveto heinap elso tiritesi 
napjat81 lepnek ervenybe. 

(6)A rendszeresitett gyajtaedenyek beszerzese, tisztftisa, fertotlenftese, javitasa, potlesa az 
ingatlantulajdonos kbtelessege. 

(7)A KozszolgaltatO koteles a kozszolgaltatassal erintett tertiletrol hozza kerelemmel 
fordulOkat terites elleneben - a kerelmezett tipusti (Ortneretii) es sztunti — rendszeresitett 
gyiijtoedennyel elhitni a kerelem kezhezveteleti51 szamitott 15 napon beltil. 

(8) 5A rendszeresitett gyajtaedenyben elhelyezett hulladek stilya 

a) 60 literes gyiljt8edeny eseteben legfeljebb 15 kg 
b) 120 literes gyiljtOedeny eseteben legfeljebb 27 kg 
c) 240 literes gyiiktiedeny eseteben 50 kg 
d) 770 literes gyiijtoedeny eseteben 175 kg 
e) 1100 literes gyiljtoedeny eseteben 250 kg. 

Az ingatlanhasznal6 az ingatlanan alkalmilag keletkezett teleptilesi hulladekot — 
negyedevenkent 250 kg mennyisegben a Kozszolgaltato Altai meghattirozott letesitmenybe, 
valamint az onkornAnyzat illetekessegi tertileten levo hulladekudvarba sajat maga is 
elszallithatja, es ott dijmentesen elhelyezheti lakcimkartya, valamint a kozszolgaltattis 
megfizeteset igazolo keszpinz-atutalasi megbizasi feladoveveny felmutatasaval. 

A KozszolgtiltatO az elszallitast megelozOen ellenorizheti az tlritesre elokeszitett 
tartalyokban, gyiijtoedenyben elhelyezett teleptilesi szilard hulladekok tomeget akkor is, 
ha azok tiritesere a szolgaltatast igenybe vevo ingatlantulajdonos ingatlamin vagy 
telephelyen beltil kertil sor. 

(10) Amennyiben a gyiljtoedenyben elhelyezett teleptilesi hulladek tomege a (9) bekezdesben 
meghatarozott ellendrzes soriin torteno meres Map* 20%-kal vagy almal nagyobb 
mertekben meghaladja a (8) bekezdesben meghatarozott merteket, ugy az elotomerftett 
hulladeknak, az elotomOritett hulladelot Kozszolgaltato az adott tartalymdret egyszeri 
firitesi dijanak 1,5 szeres dija elleneben szallitja el. 

(11) Az ingatlantulajdonos a Iegkisebb rendszeresitett tirtartalmil gyiijtoedenynel kisebb 
firtartaltnit edenyt nem hasznAlhat, illetve nem tillithat rendszerbe. 

7. A haztartasi hulladekhoz hasould hulladek gyfijtesere es szsillifiisitra vonatkoza szabAlyok 

Az ingatlantulajdonos koteles a Kozszolgaltatemak igazolhato mddon bejelenteni az 
ingatlamin folytatott vagy folytatni kivant - ipari, kereskedelmi, szolgaltato es egyeb - 
gazdasagi tevekenyseg soran letrej8v6, a haztartasi hulladekhoz hasonlo hulladek 
keletkezesenek a tenyet, a keletkezett hulladek minoseget es mennyiseget. A 
Kozszolgaltato e bejelentest annak atvdteldt kovet6 kdt munkanapon beltil kOteles 
rogzfteni. 

(2) Az ingatlantulajdonos Altai megjelolt minasegg es mennyisegu haztartasi hulladekhoz 
hasonlo hulladekhoz kapcsolodO kOzszolgaltatas igenybevetelere a Kozszolgaltato es az 

(9) 

(1 ) 

5  MOdositott bekezdds a 29/2017.(X11.18.) onkormanyzati rendelet S.§-a alapjan, hatalyos 2018. januar I. napjatal. 



ingatlantulajdonos irisban Won szerzodest kot, abban az esetben, ha a megjelolt hulladek 
mennyiseg a heti 240 litert meghaladja. A szerzodesben meg kell hatirozni killonOsen 

a) a gyiljteshez sztlkseges gyajtoecleny tipusat (iirmeret) es szamiit, 

b) kOzszolgaltattis igenybevetele es teljesitese szempontjabol a hulladek gyiikesere es 
szallitasara vonatkozo felteteleket (gyiljtes idepontja es gyakorisaga, felek 

kotelezettsegei, stb.), 
c) a kozszolgaltatasi dij megfizetesere vonatkozo kikOteseket. 

d) Ha az ingatlantulajdonos Altai megjelolt minosegti es mennyisegti haztartasi 
hulladekhoz hason16 hulladek mennyisege a heti 240 litert nem haladja meg, akkor az 
ingatlantulajdonos jogosult igenybe venni killon szerzodes megkotese nelkill is a 
hulladek gyiljtesehez a haztarttisi hulladek gyiljtesehez rendszerbe allitott 

gyiijtoedenyt iranyade rendelkezesek megfele16 alkalmazasaval. 

A heti 240 litert megbalad6 mennyisegii luiztartasi hulladekhoz hasonle hulladek 
gyiljtesehez a Kozszolgaltato koteles terites elleneben biztositani az 
ingatlantulajdonosnak a megjelolt minosegil es mennyisega hulladeknak megfelele 
gyiljthedenyt, kiveve, ha az ingatlantulajdonos a szerzedesben vallalja, bogy a szerzedes 
megkiitesetol szinnitott 15 napon belill a szilkseges gyiijtoedenyt Inas nton beszerzi. 

(4) Gazdalkod6 szervezet ingatlantulajdonos a haztartasi hulladekhoz hasonle hulladek reszet 
kepz6 elkillonitetten gyiljtOtt hulladek kezeleser61 a Ht. 31.§ (1) bekezdeseben 

meghatitrozottak szerint gondoskodik. 

8. A telepillesi hulladek gyfijtesere es szAllitastira vonatkoz6 kozos szabsilyok 

8. § (1) Az ingatlantulajdonos kotelezettsege, bogy az ingatlanon keletkezo telepillesi hulladekot - 
killonOs tekintettel a hatekony hasznositaisra, feldolgortisra, illetve a kOrnyezetbarat 
artalmatlanitasra — az elszallitasra vale atvetelig az ingatlanan gyiljtse, illetve azt 

megfelelo gyiljtoedenyben tarolja. 

(2) Az ingatlantulajdonos koteles a gyiijtoedenyt a hulladek elszallitasa celjabel a 
KOzszolgaltatO Altai megjelolt, illetve a 7. § (2) bekezdes b) pontjaban rOgzitett idOben, 
korterilleten, a gyiijtest vegzo gepjarmiivel megkozelitheto es Oritesre alkalmas helyen 
elhelyezni. A kihelyezett fedeles gyajtoedeny fedelenek - a korterillet szennyezesenek 
elkerillese erdekeben - leesukott allapotban kell lenni. A gyiijtoedeny (kontener) nem 
akadalyozhatja a jarmii- es gyalogos forgalmat es elhelyezese egyebkent sem *hat 
baleset vagy karokozas veszelyenek eloidezesevel, vagy masok je kozerzetenek a 

megzavarasaval. 

A telepillesi hulladek gyiljtese, tarolasa soran olyan gondossaggal kell eljarni, bogy a 
hulladek setn az ingatlanon, sem a korterilleten, sem a szallito jarm(ibe vale Oriteskor ne 
szeredjon szet, ne porozzon, vagy egyeb modon kornyezetterhelest ne idezzen ere. 

(4) Ha a gyiljteedenyben olyan nedves telepillesi hulladekot helyeztek el, amely az edenyben 
osszetomorodOtt vagy befagyott, illetve az edenyben live hulladekot (igy osszepreseltek, 
bogy emiatt a gyOjtoedenyt az elOirt modon kit1riteni nem lehet, az ingatlantulajdonos 
kOteles a gyiijtoedenyt urithetove, illetve hasztuilhatOvii tenni. 

Nem szabad a gyiljtoedenyben veszelyes hulladekot, vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni 
teleptAlesi hulladekkent, amely veszelyezteti a gytijtessel es szallitassal foglalkozok vagy 

masok eletet, testi epseget vagy egeszseget. 

(6) Nem szabad a korterttletre kihelyezett gyiijtoedenyt oly modon rogziteni, amely az edeny 
tithes& lehetetlenne teszi vagy megneheziti, illetve a gyalogos es gepjarmii forgalmat 

veszelyezteti. 

A gyiljthedenyt a gyiljtesi es szallitasi napok kivetelevel 

a) az ingatlanon belill kell elhelyezni es tarolni; 

b) kOzterilleten csak kortertllet-hasznalati engedely alapjan lehet elhelyezni. 

(3) 

(3) 

(5) 

(7) 



9. § Az az ingatlantulajdonos, akinek e rendelet szerinti haztartasi hulladeka keletkezik, de az 
ingatlana egyidejfileg gazdalkodo szervezet cegnyilvantartasban bejegyzett szekhelyeill, 
telephelyefil vagy fioktelepdfil is szolgal, koteles a telepillesi hulladekat a gazdalkodo 
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasagi tevekenysege soran keletkezett haztartasi 
hulladekhoz hasonlo hulladekatol elkfillinitetten gyfijteni, es koteles a kozszolgaltatast e 
rendelet szerint mind a tnaganszemelynek, mind a gazdalkodo szervezetnek kfilon-ktilen 
igenybe venni. 

10.§ (1) A helyi kozszolgaltatas lenyeges felteteleiben tervezett valtozasokrol a Kozszolgaltato az 
ingatlantulajdonost - a valtozast megelozoen legalabb 7 nappal korabban — frasban 
ertesiteni koteles. hasbeli ertesites a megadott e-mail cimre killdOtt elektronikus level is. 
Emellett ezt az ertesiteset a KOzszolgaltatO az internetes honlapjan kereszttll is kozzeteszi, 
illetve az Edelenyi Varosi Televizioban megjelenteti. 

(2) A Kozszolgaltato a kozszolgaltatassal osszeffiggo tevekenyseget mindenkor a vonatkozo 
hatalyos jogszabalyi eloirasokban foglalt mfiszaki, kiizegeszsegfigyi es egyeb 
felteteleknek megfelelfien kliteles ellatni. 

11.§ A Kozszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kiirebe tartozo hulladek kezeleserol 
a hulladek hulladekkezelonek torten6 atadasa fitjan gondoskodik. 

9. Elkiilonitett hulladekgyfrjtes 
12. §6 

13.§ 7  

14. §(1) Amennyiben a szelektiv hulladek elszallitasa a meghatarozott idOpontban a Kozszolgaltato 
hibajabol elmarad, a hulladekot Kozszolgaltato koteles 24 oran belfil elszallitani. 

(2) KozszolgaltatO tajekortatja az ingatlantulajdonosokat a gyiijtesi rendszer szabalyairol 6s 
esetleges valtozasairol. A tajekortatasi kotelezettsegenek eleget tenet az Onkormanyzat 
hivatalos lapjaban, az Onkormanyzat honlapjan, a helyi kabeltelevizioban, a kozilzemi 
szAmla me Ile csatolt szorolappal. Emellett ezt a tajekortatast a KOzszolgaltato az internetes 
honlapjan keresztal is kozzeteszi. 

10. Lomtalanitas es kerti hulladek gyfijtes 
15.§8(1) Az ingatlanokban felhalmoz6d6, a rendszeres gyajtojarat mdretendl, mennyisegdndl fogva nem 

elszallithato telepillesi hulladdk szervezett OsszegyajteserOlds elszallItasar61(lomtalanftas) 
kOzszolgaltat6 evente 2 alkalommal hazhoz men6 lomtalanftas kereteben az ingatlanhasznal6val 
egyeztetett modon es id6pontban gondoskodik. 

(2) A Iomtalanft6sr61 a Kozszolgaltato az ingatlanhasznal6 - tarsashaz es lakasszOvetkezet esetdben a 
torvdnyes kdpviseletre jogosult — igenybejelentese alapjan gondoskodik. 

A lomtalanitasi szolgaltatast az az ingatlanhasznalo veheti igenybe, aki az esedekes kozszolgaltatasi 
dijfizetesi k6telezettsegenek igazolhato m6don eleget tett. 

(4) A lomtalanitasi szolgaltatasra vonatkoz6 igdnybejelentds kOzlesdt kovetoen a KOzszolgaltat6 az 
ingatlanhasznaleval egyezetett idOpontban, de legfeljebb az igenybejelentest kOvet6 30 napon belfll 
kOteles a lomtalanctasrol gondoskodni. 

6  Hatalyon kival helyezett paragrafus a 29/2017.(XII.18.) onkormanyzati rendelet 9.§-a alapjan, hatalyos 2018. 
januar 1. napjat61. 

HatAlyon kIvOl helyezett paragrafus a 29/2017.(XII.18.) onkormanyzati rendelet 9.§-a alapjan, hatalyos 2018. 
januar 1. napjat61. 

8  MOdositott paragrafus a 29/2017.(XII.18.) onkormanyzati rendelet 6.§-a alapjan, hatalyos 2018. januar 1. 
napjatol. 
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(5) KOzszolgaltato legkesobb a lomhulladek szallitasat megel8z8 munkanapon kOteles az 
igdnybejelentovel a szallItas pontos idopontjat kozolni. 

(6) Az igenybejelento kOteles a KOzszolgaltat8 Altai megje101t szallftAsi id8pontban vagy idOtartamban a 
lomhulladek atadasara keszen allni, atvetelere lehetoseget biztosttani azzal, bogy a lomhulladek 
kOzteraleten nem helyezhet6 el. 

11. A korterilleti hulladek gyfijtesere es szallitasara vonatkoz6 szabalyok 

16. § (1) A kOztertileti hulladek vonatkozasaban a korterthet tulajdonosa, vagyonkezeloje kOteles 
bejelenteni a Kozszolgaltatimak, ha a tulajdonaban, vagyonkezeleseben levi5 kozforgalm6 
es zoldterilleten telepillesi Ittihad& keletkezik. 

a) A Kozszolgaltato es a kOzterillet tulajdonosa, vagyonkezeloje a laizterilleti 
hulladekhoz kapcsolod6 kozszolgaltatas igenybevetelere kiilon irasbeli szerzodest kOt. 
A szerzodesben meg kell hatarozni killonosen 

aa) a gyiljteshez szilkseges gyiljtoedeny tipusat (iirmeret) es szamat, 
ab) kozszolgaltatas igenybevetele es teljesitese szempontjabol a hulladek 

gyiijtesere es szallitasara vonatkozo felteteleket (gyiijtes idOpontja es 
gyakorisaga, felek katelezettsegei, stb.), 

ac) a kozszolgaltatasi dij megfizetesere vonatkozo kikoteseket. 
b) A kortertileti hulladek gyiijtesehez, a haztartasi hulladek gyiijtesehez, illetve a 

haztartasi hulladekhoz hasonlo hulladek gyiijtesehez igenybe veheti5 gyfijtOedenyek 
egyarant alkalmazhatoak. 

12. A teleptilesi hulladekhoz kapcsolodo hulladekgazdalkodasi Iciizszolgahatas teljesitesenek 
megtagadasa 

17.§ (I) A KOzszolgaltat6 a kozszolgaltatas kereteben megtagadhatja a telepillesi hulladek 
elszallitasat, ha 

a) az nem a 6. § (1) bekezdes es a 6. § (4) bekezdes szerinti nyilatkozatban, illetve a 7. § 
(2) bekezdeseben r6gzitett gyiijtOedenyben kertil atadasra, 

b) a gy6jthedenyben olyan nedves hulladekot helyeztek el, amely az edenyben 
OsszetomorOdott vagy befagyott, vagy az edenyben levo hulladekot 6gy 
Osszepreselta, hogy emiatt az edenyt thiten i nem lehet, a gyOjteedeny az alkalmazott 
gepi tlritesi modszerrel - az ingatlan tulajdonosanak felrohato okbol - nem Oritheto, 

c) a gyfijtoedenyben telepillesi hulladanak nem inini5st118 hulladekot helyeztek el, 
kt116nosen epitesi es bontasi hulladekot, fillati tetemet, valamint elektromos, 
elektronikai es veszelyes hulladekot, 

d) a gyiljtOedenyben elhelyezett teleptilesi hulladek az kites, illetve a szallitas soran a 
szallitast vegzi5 szemelyek eleteben, testi epsegeben, egeszsegeben, tovabba a 
jarinOben vagy berendezeseben kart okozhat, vagy hasznositas, illetve artalmatlanitits 
soran veszelyeztetheti a kornyezetet, 

e) a gyfijtifiedenyben a 6.§ (8) bekezdeseben rogzitett tomeget meghalad6 tomegfi 
hulladekot helyeztek el, 

f) erzaszervi eszlelessel megallapithat6, 'logy a gyajtoedeny mergezo, robban6, 
folyekony, veszelyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepillesi hulladekkal 
egytitt nem gyiljthetO, nein szallithato, illetve artalommentesen nem helyezheto el, 
illetve nem minost11 telepillesi hulladanak, 

g) izzasban levo salakot vagy foldet, epitesi es bontasi hulladekot, allati tetemet, 
elektromos, elektronikai vagy veszelyes hulladekot helyeznek el a gytijtOedenyben, 

h) a gyOjtoedeny oly mertaben sertilt, hogy a gepi iirites soran balesetveszelyt okozhat. 

(2) Az (1) bekezdesben emlitett esetekben a KOzszolgaltat6 az ingatlantulajdonost irasban 
Ortesiti a teleptilesi hulladek elszallitasa megtagadasanak 0161.61. Az ingatlantulajdonos a 
megtagadasi okokat maga koteles megsziintetni, vagy megsztinteteserol gondoskodni. Ha 



e kotelessegenek az ingatlantulajdonos a szallftas meghatarozott ujabb idopontjaig nem 
tesz eleget, a Kozszolgaltato az ingatlantulajdonos koltsegere es felelossegere a hulladek 
elszallitasanak megtagadasara okot adO kortllmenyt megsztInteti, vagy massal 
megszOntetteti. Az ezzel kapcsolatban indokoltan es igazoltan felmeralt tenyleges 
koltsegeket a Kozszolgaltat6 - kaltin tetelkent feltnntetve - a soron kovetkez6 szemlaban 
ervenyesfti.  

13. A telepillesi hulladekhoz kapcsol6dO hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 
sztlneteltetese, kedvezmeny biztositasa 

918. § (1) A hasznalaton kivill alto ingatlanok tulajdonosai (hasznal6i) e telly bekovetkezesere 
vonatkoz6 bejelentes megtetelet koveto how els6 napjatol mentestlInek a kozszolgaltatasi 
dij megfizetese al61, felteve, ha az ingatlant valoban senki nem lakja es egyeb modon nines 
hasznosftva. 

(2) A sztineteltetest a tulajdonosnak (hasznalonak) kell kerelmezni a kozszolgaltatonal, 
melyhez csatolni kell a teljes bizonyitO erejii magimokiratba foglalt btinteto es anyagi 
felelossege tudataban tett nyilatkozatot, mely szerint az ingatlan vonatkozasaban a 
tulajdonos semmilyen k6zszolgaltatast nem vesz igenybe. 

Amennyiben a sztineteltetes ideje alatt teleptllesi hulladek kertil kihelyezesre tigy — az 
ingatlantulajdonos egyidejii ertesftese mellett — a sztineteltetes megsziinik es a hulladek 
elszallitasra kerill, de a tovabbiakban rendszeresen szamla kertil kibocsatisra. 

Amennyiben a sztineteltetes felteteleiben valtozas kovetkezik be, a tulajdonos koteles azt a 
kozszolgaltatonak haladektalanul, de legkes6bb nyolc napon belt"! bejelenteni. 

A 65 ev feletti egyedill 616 ingatlantulajdonos reszere kerelem alapjan 50%-os mertekil 
dijkedvezmenyt kell megtillapftani, amelyben a netto havi jovedelem a mindenkori 
nyugdijminimum 300%-at nem eri el. 

14. A kozszo1galtatasi dijfizetes 
r.-g I0 

(1)A kozszolgaltatas di* a Koordinalo szery Altai kiallitott szamla alapjan 
a) a tenneszetes szemely ingatlanhasznalok negyedevente utolag, 
b) a jogi szemelyek es jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 egyeb szervezetek a megkotott 

kozszolgaltatasi szerz6desben rogzftettek szerint fizetik meg. 

(2) A lak6kozossegek (tarsashazak, lakasszovetkezetek stb.) Altai kozosen hasznalt 
gyajt6edenyek utan a kOzszolgaltatas dija — a Koordinal6 szery Altai kifillitott szamla 
elleneben — lakoegysegek alapjan fizetendo. 

Az ingatlanhasznalo koteles a szatnlat a Koordinalo szery Altai kiallftott szamlan szerep16 
hataridore megfizetni. 

(4) Dijhatralek keletkezese eseten a beszedesrol a 2016. marcius 31. napjaig kiallitott szamlak 
vonatkozitsaban a szamla kiallitoja, a 2016. aprilis 1. napjatol kiallftott szamlak 
vonatkozasaban a Koordinal6 szery intezkedik. 

9  Madosftott paragrafus a 14/2017.(VI.28.) Onkonnanyzati rendelet 1. §-a alapjan, hatalyos 2017. julius 1. 
napjatol. 
Kiegesztten paragrafus a 18/2017.(X.05.) Onkormanyzati rendelet I. §-a alapjan, hatalyos 2017. okteber 15. 
napjatol. 

10  Medositon paragrafus a 29/2017.(X11.18.) linkormanyzati rendelet 7.§-a alapjan, hatalyos 2018. januar 1. 
napjat61. 

(3) 



Az tidtdokent nyilvantartott ingatlanok eseten — melyekrol az Onkormanyzat kateles adatot 
szolgaltatni Kozszolgaltato reszere — a fizetendi5 kozszolgaltatasi dij, az eves 
kozszolgaltatasi dij 50 %-a. 

Az tk1016kent nyilvantartott ingatlanok eseteben a kozszolgaltatas idotartama (hasznalati 
szezon) minden ev aprilis 1. napjat61 szeptember 30. napjaig tart heti tirftesi gyakoristig 
mellett. 

A kOzszolgaltatas igenybevetelenek m6dja az tidilloingatlanok eseteben is gyajt6edeny vagy 
a KOzszolgaltat6 Altai terites elleneben rendelkezesre bocsatott hulladekgyiljto zsAk, melyek 
iirtartalma nem lehet kevesebb 120 1-nel. 

20.§ " 

15. A klizszolgaltatassal osszeffigg6 szemelyes adatok kezelese 

21. § A kOzszolgaltatAssal osszefliggo szeinelyes adatokat (kozszolgaltatast igenybe vevo neve, 
lakcime, szilletesi helye es ideje, anyja neve) a Kozszolgaltato kt5teles zartan kezelni a 
magasabb szintil jogszabalyok rendelkezesei szerint, es az adatbazist kizarolag kozszolgaltat6i 
tevekenysegehez kapcsolodoan hasznalhatja fel. 

22. §12  

23. §U 

16. Ingatlanok, kortertiletek tisztan tartasa 

24.§ " 

25.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa ktiteles gondoskodni: 
a) az ingatlan elotti jardaszakasz (jar& hianyaban 1 meter szeles 	 valamint az 

Cittestig terjedo kiizterillet tisztantartiisar61, a nyilt arkok folyamatos rendben 
tartlistir61, tovabba mutargyainak tisztitasar61, a csapadekviz zavartalan lefolyasat 
akathilyozo anyagok es hulladekok eltavolitilsar61; 

b) a lakasok es a nem lakas eeljara szolgid6 helyisegek (kapualj, lepesOhaz, folyos6, 
pince, padlaster, stb.) valamint udvarok es kertek kornyezet-egeszsegtigyi 
(kortisztasagi-, telepillesi kornyezet tisztasagi) tisztantartasarol, rendszeres 
takarftasar61, rovar- es ragesa16-mentesiteser61. 

(2) Tilos a csapadekviz-elvezet6, szikkaszto arkok beteinetese. 

(3) Tilos az ingatlanokon minden olyan lour, hulladek tarolasa, mely veszelyezteti az emberi 
egeszseget, szennyezi a kornyezetet es rontja a rendezett varoskepet. 

11  Hatalyon 0.411 helyezett paragrafus a 14/2017.(VI.28.) onkormanyzati rendelet 3. §-a alapjan, hatalyos 2017. 

jUlius 1. napjat61. 

12  Hatalyon lave' helyezett paragrafus a 29/2017.(XII.18.) onkormanyzati rendelet 9.§-a Map*, hatalyos 2018. 

januar 1. napjatol. 

13  Hatalyon 1E1\411 helyezett paragrafus a 29/2017.(X11.18.) bnkormanyzati rendelet 9.§-a alapjan, hatalyos 2018. 

januar 1. napjat61. 

14  Hatalyon kiv01 helyezett paragrafus a 29/2017.(X11.18.) Onkormanyzati rendelet 9.§-a alapjan, hatalyos 2018. 

januar I. napjat61. 



26.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa tell idoszakban, havazast kovetoen az ingatlanat kozvetlentll 
hatarol6 kortertlleten 1616 jardar61 a havat, jeget haladektalanul kOteles eltakaritani, a 
sikossig-mentesitest elvegezni. 

(2) A jarclar61 letakaritott jeget, havat a kozitt es a jarda kozOtt ugy kell felhalmozni, hogy az 
a csapadekviz elfolyasat ne gatolja, illetve oly modon, hogy a gyalogos- es kozuti 
forgalom biztonsaga es zavartalansaga biztositott legyen. 

(3) Tilos az OsszegyajtOtt 116 elhelyezese gyalogos kozlekedesi utvonalon, 
fakeresztezodesben, Cittorkolatban, a kapubejar6 ele annak szelessegeben, a 
tomegkozlekedesre szolgal6 jarmu megallohelyen, a tomegkozlekedesre szolgal6 jfirma 
es a jarda kozOtti tertileten, a kOztizemi-, szolgaltatasi-, felszerelesi targyon es annak 
laizerdekil letesitmenyein. 

(4) A h6eltakaritas es a jegmentesites sortin tilos kOrnyezetszennyezo anyagokat (pl. 
konyhas6), darabos, sertilest okozo anyagokat, valamint botnlo es szerves anyagokat 
hasznalni. 

(5) A jegmentesitesre homokot, hatnut, fiireszpott, koporlisztet kell szoroanyagkent 
hasznalni. A szorbanyag beszerzeser6I a tisztantartasra, sikossag-mentesitesre 
kotelezettnek kell gondoskodnia. 

1527/A. §(1)A (2) bekezdesben foglaltak kivetelevel tilos a szeszesital fogyasztasa a rendelet hatalya 
ala tartoz6 valamennyi kOztertIleten. 

(2) Kivdtelt kepeznek az (1) bekezdes rendelkezese al61: 
a) az ervenyes kortertilet hasznalati engedellyel kialakitott bels6 vendegterrel rendelkez6 

vendeglato ttzletek elakertjei, teraszai, nyitva tartasi id6ben, es a 

b) jogszabaly Altai el6irt engedelyekkel rendelkezo alkalmi vasarok, a varos Altai szervezett, 
vagy tamogatott tinnepi rendezvenyek a rendezveny engedelyezett ideje alatt es 
helyszinen. 

17. Az epitteto, kivitelezo felelassegei 

27. § (1) Epitesi tertileten es az epitkezes kozvetlen kOrnyeken az ingatlan tulajdonosanak es az 
epitest vegzo kivitelez6nek kell biztositani a tisztasagot. 

(2) Epitesi beruhazas eseten a birtokbaveteltol a kivitelezes megkezdeseig a beruhaz6nak 
(bonyolitonak), ezt kovet6en a kivitelezes befejezeseig a kivitelezonek kell gondoskodni 
az altala elfoglalt tertilet tisztantartasarol. 

(3) Epitesnel, felttjitasttal, vagy bontasnal a munkalatokat itgy kell vegezni, az opitesi es 
bontasi anyagokat, a kifisott foldet itgy kell tarolni, hogy por es egyeb szennyezodes ne 
keletkezzen. 

(4) Kortertileten- a (7) bekezdesben foglalt kivetelekkel-epitesi es egyeb tormelek csak 
kontenerben es legfeljebb 3 napig tarolhato, ezutan a Polgarmester a mulaszt6 koltsegere 
es veszelyere elrendelheti a jogtalanul tarolt anyagok elszallitasat. 

(5) Korteritleten barminetnii burkolat (attest, jarda stb.) felbontasa csak a Polgarmester, az 
orszagos kaztithalozatba tartozo utak tekinteteben a kOzia kezel6jenek hozzajarulastival 
lehetseges. 

(6) Kortertileten- a (7) bekezdesben foglalt kivetellel-epitoanyag legfeljebb 3 napig 
tarolhat6. 

(7) Tilos kozkon, utpadkan epitesi t6rmeleket, valamint barmilyen egyeb hulladekot 
elhelyezni. 

15  Kiegeszften paragrafus a 7/2014.(1V.23.) tinkonnanyzati rendelet 1. §-a alapjan, hatalyos 2014. majus 8. 
napjat61. 



28. § (1) A viros tertlleten hulladekot elszorni, eldobni, egeszsegre es kornyezetre artalmas 
anyagot es folyadekot, szennyvizet kiOnteni, kivezetni, vagy a kornyezetet barmilyen 
egyeb madon szennyezni tilos. 

(2) Az ingatlanon elhagyott hulladek kezelesi kotelezettsege a hulladek tulajdonositt, ha 
annak szemelye nem allapithato meg — ellenkezo bizonyltasig — az ingatlan 
tulajdonosat terheli. 

29. § A varos tertileten szennyez6 anyagot (hulladekot, folyadekot, stb.) csak olyan in6don szabad 
szallitani, hogy a szallitas soran por, elfolyas, vagy egyeb szennyez6des ne keletkezzen. Ha a 
szallitas kozben a kortettlet szennyezodik, a szennyezi5des eloidezoje koteles azt eltivolitani 
es a tovabbi szennyezodes megakadalyozasarol gondoskodni. 

31. § (1) Allati tetemet es minden olyan anyagot, ainely a kornyezetet szennyezi, a lakossag 
egeszseget veszelyezteti, vagy elosdiek szamara tapot nyajthat, sem koz-, sem 
inaganterilleten elhelyezni nem szabad. 

(2) Elhullott allat tetemet az allat tulajdonosa koteles bejelenteni a Polgarmesteri Hivatalnak 
es sajat koltsegen - a tevekenysegre vonatkozo engedellyel rendelkezo szentellyel, 
vallalkoz6val - azonnal elszallittatni. Az allati tetemek kortertIletrol tOrten6 
elszallittatasarol a Polgarmesteri Hivatal a bejelentest kovet6en azonnal gondoskodik. 

32. § Kortertiletet fekaliaval es allati thillekkel szennyezni tilos. A korterilleten setaltatott 
haziallatok tirtileket az allat tulajdonosa azonnal koteles feltakarftani. 

18. Avar es kerti hulladek nyiltteri egetese 

33. § (1) A hulladek-gazdalkodasi kozszolgaltatasban bekapcsolt tertileteken a hulladek gyiijtese 
gylijto edenyben tortenik. 

(2) A kerti hulladek elegetese a 33. § (3)-(5) bekezdeseben szabalyozott mOdon 
engedelyezett az ingatlan tulajdonos tulajdonat kepez6 ingatlan hatarain beltil. 

(3) A kerti hulladekot j6I kialakitott tiizrak6 helyen es telken lehet egetni oly mOdon, hogy 
az egetes hosugarzasa emberi egeszseget es kornyezetet ne veszelyeztesse. 

(4) Kerti egetes kereteben nein egetheto ipari eredetii hulladek (pedant PVC, inuanyag 
flakon, veszelyes hulladek, stb). 

(5) A napi egetest a nyari idoszamitas szerinti idoszakban 10 es 19 6ra kozott es teli 
idOszamitas szerinti idoszakban 11 es 15 ora kozott szabad vegezni, hetf6t61 pentekig, 
kizarolag szelcsendes idoben. 

(6) Hat6sagilag elrendelt altalanos tazgAtasi tilalom al61 e rendelet nem ad felmentest. 

16(7) Amennyiben a nyiltteri egetes gazdasigi tevekenyseg kereteben tOrtenik, az egetesr'61 
jegyzOkonyvet (fotodokumentaci6t is inellekleve) kell kesziteni es azt meg kell ktIldeni a 
Borsod-Aba6j-Zemplen Megyei Korinanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 
Kornyezetvedelrni es Termeszetvedelmi Foosztaly reszere az ellenorzes lefolytatasa 
celjabol. 

19. Ellen6rzes 

34. § Jelen rendeletben in kotelezettsegek teljesiteset, illetoleg annak ellenorzeset az Edelenyi 
KozOs Onkormanyzati Hivatal Jegyzoje vegzi. 

16  MOdositott paragrafus a 14/2017. (VI.28.) onkonnanyzati rendelet 2. §-a alapjan, hatalyos 2017. jitlius 1. 
napjat61. 



20. Zliro rendelkezesek 

35. § (1) Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba. 

(2) Hatalyat veszti a kortisztasagrol az avar es kerti hulladekok nyiltteri egeteser61 es a 
haztartasi tevekenyseggeI okozott legszennyezesre vonatkozo egyes sajatos szabalyok 
megallapitasarol, illetve a telepalesi szilard hulladek gyiljteseral, elszallitasarol es 
elhelyezeserol sae 11/2005. (II. 28.) Onkormanyzati rendelet. 

Vartas Jdzsef s.k. 	 Molnar Oszkar s.k. 
jegyzo 
	

polgarmester 

Zaraclek:  

A rendelet kihirdetve Edeleny Vows O»kormanyzatanak Szervezeti es Mfikodesi Szabalyzataral 
szala 9/2013.(III.20.) onkormanyzati rendelet 43. § (1) bekezdese szerint az Edelenyi KOzOs 
Onkormanyzati Hivatal hirdetotablajan valo kiffiggesztessel 2014. jamicir 15. napkin. 

A 7/2014.(IV.23.) modosita onkormanyzati rendelet 2014. aprilis 23.-an kihirdetesre kerillt. A 
rendelet hatrilyba lepesenek napja: 2014. majus 8. 

A 12/2014.(IX.24.) madosito onkormanyzati rendelet 2014. szeptember 24.-en kihirdetesre kerillt. A 
rendelet hatalyba lepesenek napja: 2014. oktaber 1. 

A 18/2014.(X11.17.) madosito onkormanyzati rendelet 2014.december 17.-en kihirdetesre kerillt. A 
rendelet hatalyba lepesenek napja: I.§; 6.§; 7.,' - 2014. december 18., valamint a 2.§; 3.§; 4.'; 5.§ -
2015. janudr I. 

A 14/2017. (V1.28.) madosho onkormanyzati rendelet 2017. jfinites 28. -an kihirdetesre kerfilt. A 
rendelet hatalyba lepesenek napja: 2017. jfilitis I. 

A 18/2017.(X.05.) madosita onkormanyzati rendelet 2017. oktaber 5.-en kihirdetisre keriilt. 
rendelet haullyba lepesenek napja: 2017. oktaber 15. 

A 29/2017.(X11.18.) madosito onkormanyzati rendelet 2017. december 18. -an kihirdetesre kerillt. A 
rendelet hatalyba lepesenek napja: 2018. januar 15. 

Edeleny, 2017. december 18. 

Dr. Vartas fozsef 
jegyze 

• IM • 	 • I • • 



I. ntelldklet 

NYILATKOZAT 
TERMESZETES SZEMELY INGATLANTULAJDONOS 

UGYFEL 

egyfel neve: 

* Anyja leanykori neve: 

* Szilletesi helye: 

* Szilletesi ideje: 

* Fogyaszhisi hely chile: 3780 Edeldny 

* Levelezdsi cfme: 

Szamlazasi cime: 

Telefonsvim: 

E-mail: 

egy tipusa: 

* SzalivAnyos gyfikciedeny merete, 
mellyel a kozszolgaltatast igenybe 
kiviinja venni: 

.... db 110 literes 	 db 120 literes .... db 240 literes .... db 1100 literes 

Amennyiben 	2014.01.01 	uhin 	lett 	ktitelezett 	a 	szolgAltafils 
igenybevetelere (akkor kolttizott az adott ingatlanba), abban az esetben 
kerjilk, itt adja meg a szolgaltatlis igenybevetelenek kezdeti datimuit: 

Csatolt dokumentumok: 

adas-vdteli szerzadds 0 

tulajdoni lap 0 

berleli szerzodesi 0 

egyeb 	 0 

a *-gal jelolt mezok kitoltese kotelezO 

Edeldny, 201 

   

Elotizet6 alafrasa 

    



2. melleklet 

NYILATKOZAT 
NEM TERMESZETES SZEMELY INGATLANTULAJDONOS VAGY EGYENI VALLALKOZO 

UGYFEL 

* Ogyfel neve: 

* Adoszama: 

* Cegjegyzeldnyilvantartaisi/reglsztracies szama: 

* Fogyasztasi hely cfme: 
3780 Edeleny 

* Levelezesi cfm: 

* Sz6mhizasi cfm: 

Kapcsolattart6 neve: 

Telefonszsini: 

E-mail: 

(Jgy tfpusa: 

* Szabvanyos gyfijtoedeny merete, 
mellyel a kozszolg6ltatast igenybe 
kivlinja venni: ... db 110 literes ... db 120 literes ... db 240 literes .... db 1100 literes 

* Amennyiben 2014.01.01 uttin lett klitelezett a szolgAltatas igenybevetelere 
(akkor koltozott az adott ingatlanba), abban az esetben kerjilk, itt adja 
meg a szolg6Itatfis igenybevetelenek kezdeti datunult: 

Csatolt dokumentumok: 

adds-vdteli szerzodds ❑ 

tulajdoni lap ❑ 

be rleti szerz6desi ❑ 

agkivonat ❑ 

vallalkozoi igazolvanyt ❑ 

alairasi cimpeldany ❑ 

egyeb 	 ❑ 

a *-gal jelolt inez6k kitOltese kotelezo 

Edeleny, 201 

   

El6fizets5 alafrasa 

    



3. melleklet 17  

Edeleny, Varos teruletere kihelyezett gyiljtoedenyzetek tipusai: 

a) 60 I-es gyiljtoedenyzet 
b) 120 I-es gyibtaedenyzet 
c) 240 I-es gyiljtoedenyzet 
d) 770 I-es gyibtoedenyzet 
e) 1100 I-es gyilljtoedenyzet 

17  KiegtszIto melldklet a 29/2017.(X11.18.) onkormanyzati rendelet 8.§-a alapjan, hatalyos 2018. jam& 1. napjatol. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

