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Karos Kozseg Onkormanyzat Ke 2/2016. 	 pviselii-testiiletenek (W.14.) Onkormanyzati rendelete 
a hulladekgazdalkodási kozszolgaltatisrol 

Karos Keizseg onkorrnanyzat Kepvise16-testulete a hulladelerol sz6115 
2012. evi CLXXXV. tOrveny 88.§ (4) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, 

Magyarorszag helyi Onkorrnanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. 
§ (1) bekezdes 19. pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva 

a 
keirnyezet vedelrnenek altalanos szabilyairOl szcilo 1995. 

evi LIR. teitveny 48.§ (3) bekezdeseben biztositott jogkoreben eljir6 Borsod-Abatij-Zernplen Megyei KormAnyhivatal KOrnyezetvedelmi es 
Termeszetvedelmi Klosztalya velemenyenek a kikeresevel a kovetkezoket rendell el: 

1. Az onkormanyzati hulladekgazdalkodasikozfeladat tartainia 

1.§ Karos Keizseg onlionn,inyzata az Onkormanyzati hulladekgazdalkodisi kozfeladatinak tartalma: 

a) a kOzszolgiltatas helyi szint6 reszletszabalyainak rendeletben torten6 sz,abilyozasa;  

b) a hulladekgazdaodisi keizszolgaltato kivalasztasa es a kozszolgaltatisi szerzeides 
megkOtese az Abatij-Zerupleni Szilardhulladek Gazdilicodasi Onkorrninyzati 
Tarsulas (a tovabbiakban Tirsulas)(3916 Bodrogkereszttir, Kossuth utca 85.) titian. 
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2. A kozszolgaltatasi terillet hatara 

2.§ A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas Karos keizseg keizigazgatisi teruletere terjed ki. 

3. A kozszolgaltato, illetve az 
hulladekgazdaLkodasi tevekenysegalvallalkozo Altai vegzett 

e, tovabba az allalkozOnak a alv klizszolgaltatas egeszehez viszonyitott aran 
3.§ (1) A hullade 	

ya 

kgazdalkodisi kozszolgaltatist 2014. aprilis 1-tot a kizarolag Cinkorrnanyzati tulajdonban 
 ADO Zempleni Z.H.K. Mulladekkezelesi Kozszolgaltat6 

Nonprofit Korlatoit Felelossegii Tarsasig (Szekhelye: 3916 Bodrogkeresztdr 0172/3
8) (a tovabbiakban: kozszolgaltat6) vegzi. (2) A 

kozszolgiltato hulladekgazdalkodasi tevekenysege: a) 
a telepiilesi hulladek kozszolgaltato altal rendszeresitett hulladekgytijto edenyben, 

vagy hulladekgpljto zsakban allandO jarat szerinti 
gytljtesere; b) 

az elkUlonftetten gyiljteitt hulladek erre a celra szolgilo gyLljt6edenyben allando jarat szenn es hulladekgyajt6 szigetr6I torten6 
gytijtesere; c) 

a lomhulladek evente egyszen gyajtesere; 



d) 
a veszelyes es nem veszelyes, kommunilis es artilonitetten gyajtOtt hulladektO1 elterci hulladek hulladekgyiljto udvarban torten atvetelere; e) hulladekudvar fizemeltetesere; 

f) 
teleptilesi hulladek, eIktilonitetten gyajtott hulladek, lomhulladelt, veszelyes es 

nem veszelyes, kommunalis es elkiilonitetten gytijtott hulladektol eltero hulladek 
hulladekgazdalkodisi letesitmenybe torten szallitisara; 
g) telepulesi hulladek, elkiilOnitetten gytijtott hulladek, lomhuiladek kezelesere 
elokezelesere, artaimadanitis celjara tOrteno itadasita; 	

, 
 terjed ki. 

(3) 
A kozszolgahat6 a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi tevekenyseget 

a Bodrogkeresztfui Regionalis Hulladekkezeld Kozpont elnevezisil 
hulladekkezel6 letesitznenyt iizemeltet6 MENTO Komyezetkultara Kft. 
(3527. Miskolc, Besenyt5i u. 26.), mint alvallalkoz6 bevonisival vegzi. 
(4) 

Az alvallalkozO hulladekgazdilkodisi tevekenysege, hulladekkezeloi 
tevekenysegre terjed ki. 
(5) 

A kozszolgaltato, es az alvallalkozo altal vegzett tevekenysegek, a kozszolgiltatis 
egeszehez viszonyitott arinya: 27% 

4. A hulladekgazdalkodasi kozszolgahatas ellatisinak rendje es m6dja 

4.§ (1) A hulladekszallitas egeszsegtigyi ntiniszter Vital,  16/2002. (IV. 10.) EtiM 
rendeletben reszletesen szabilyozottak szerint a kis-es nagyvarosias, illetve a 
kertvirosias es a falusias lakOteriilet alapjin, mely az orszagos telepsrendezesi es 
epitesi kovetelmenyekrol sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet ismerveit szem 
el6tt tartva tOrtenik jelen rendelet mellekleteben szereplo teriileteken heti 1 
alkalommal 6.00 es 

22.00 ora kozott, a rendelet mellekleteben szereplo jarattervnek megfelehien. 
(2) 

Amennyiben a hulladekszallitas napja munkasztineti nap, akkor a 
hulladekszillitis napjanak viltozasirOl a valtozast megelovien 8 nappal a 
keizszolglItato sajat honlapjan tesz kozze feJlifvist, illetve az onkormanyzatok fele jelzi a viltozas tenyet, akik a helyben szokisos mOdon tijekortatjak az 
ingadanhasznalOkat. 
(3) 

Amennyiben a jarattervben valtozas ttirtenik, Ugy a kozszolgaltato koteles a 
szolgaltatist igenybe veviiket a valtozast megelozo 8 napon beltil a (2) bekezdesben 
foglalt mOdon ertesiteni. 

5.§ (1) Az ingadanhasznilo a haztartasi szilard hulladekot tarolO edenyt tithes 
illetoleg elszillftas celjabool 	ktiteles az titpadkara, illetve az attest mellett 
kozvedentil elhelyezkedo jardara kitenni es ezzel az eseti szolatatis igenybevetelet 
kezdemenyezni. Arnennyiben az ingadan elotti korteriileten ktilso kOrtilrnenyek alapjan nem 

lehetseges a hulladekgrijto edeny elobbiek szetinti elhelyezese a 
teleptilesi onkormanyzat frisban kezdemenyezi a kozszolgiltatO 

fele, hogy a Itazszolgaltat6 	
hulladekgyiijt6 jarmiive a kozlekedesere alkalmas 

Uttol legfeljebb 10 meterre vegye at ezen helyeken a hulladekot. 
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(2) A kihelyezett gyiljt6edeny, hulladekgyiljto zsak, lom, hulladek nem 
akadalyozhatja a jarmii- es gyalogosforgalmat, a hulladek elhclyczese, illetve 
kihelyezese nem jirhat baleset- vagy karokozas veszelyenek elOidezesevel. 
(3) Tilos kihelyezett gyiljtoedenyek kornyeket, megkozelitesi titvonaLit 
targyak elhelyezesevel, vagy parkolO gepjarmilvekkel olyan modon elzarni, 
amely a gytijtoedenynek a kozszolgaltato Altai gyakorolt mOdon torteno 
iiriteset akadalyozza. 
(4) A hulladek elszallitasa celjabol kihelyezett gyiljtoedeny fedelenek — a korteralet 
szennyezesenek elkeriilese erdekeben — lecsukott allapotban kell lennie. 
6.§ (1) A hulladekot a gyiljt6edenyben iigy kell elhelyczni, hogy az az edeny 
mozgatisakor es iiritesekor ne szorodjon, valamint a gepi iiritest ne akadilyozza. 
(2) Ha a gyiijtoedenyben olyan nedves hulladekot helyeznek el, amely az edenyben 
Osszetamorodatt vagy befagyott, vagy az edenyben ley() hulladekot figy 
osszepreseltek, hogy emiatt az edenyt nem lehet kiiiriteni, az ingatlanhasznalO a 
kozszolgaltat6 felhivisara koteles az edenyt iirithetOve, es hasznalhatova tenni. 
(3) Tilos a gyiljtoedenybe folyekony, merg-ezO, 	- es robbanisveszelyes anyagot, 
Mlati tetemet vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni, amely veszelyeztetheti a 
begyiljtest, iirftest vegze5 szemelyek vagy mas szemelyek eletet, testi epseget, 
egeszseg-et. 
7.5 (1) A telepillesi hulladek itadisa a kozszolgiltato altal iizerneltetett specialis 
hulladekszillit6 jamailhoz alkalmazhato szabvanyos, megfelelo minosegii 
a) 60 literes MSZ EN 840 
b) 120 literes MSZ EN 840-1 
c) 1100 literes MSZ EN 840-2 

egyedi azonosito jellel ellitott hulladekgyCijt6 edenyzet igenybevetelevel, tovabba a 
kozszolgaltat6 egyedi jeleilesevel ellAtott es a kozszolgaltato vagy megbizottja aka] 
ertekesitett gyajtOzsak igenybevetelevel tortenik. 
(2) Az elkillonitetten gyiljtott (szelektiv) telepillesi hulladek atadisa a kozszolgaltat6 
aka] iizemeltetett specillis hulladekszallit6 jarmilhoz alkalmazhat6 szabvanyos, 
megfele16 mintisegfi 120 literes MSZ EN 840-1 sirga szinu hiill2dekgyiljt6 edenyzet 
igenybevetelevel ti5rtenik. 
(3) Az adott ingatlanhoz tartozo, telepiilesi hulladek gyiljtesere szolgalo 
hulladekgyiljt6 edenyzet i:uitesenek a tenyet a gyiljt6edenyen elhelyezett egyedi 
azonosito jel alapjan driteskor a szolgaltato elektronikusan rogzitheti. 
S.§ (1) A hulladekgylijt6 edenyt — a korterUleten engedellyel tarok gytijt6edenyek 
kivetelevel - a hulladek elszallitasit kovetoen a kortettiletr61 el kell tivolitani es az 
ingatlanon behil kell tortoni. 
(2) A szallitasi napokon kiviil csak a szelektiv szigetek hulladekgyiljt6i es az udvarral 
nem rendelkezei tirsashazak 1100 literes kontenerei tirolhatoak korterilleten. 
(3) A milemleld kornyezetben es miiemleki jellegil teriileten a hullaclekgyfijto edenyt 
az ingatlanhasznalOnak eigy kell elhelyezni, hogy korterilletr61 ne legyen lathatO. A 
kozszolgiltato kommunilis hulladekgyajto jirata a telepiilesi onkornaanyzattal 
egyeztetett nyilvantartas alapjan a milemleki kornyezetben talalhato hullaclekgyiljt6 
edenyeket az ingatlanhasznalO jelen rendelet fuggelekeben meghatirozott 
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ingatlanok kapcsin a fiiggelekben az ingatlanokhoz hozzarendelt idOintervallumok 
kOzOtt kell, hogy kihelyezze korteriiletre. Az iirites idopontja utin az 
ingatlantulajdonosok gondoskodnak a gyiljtOedeny ingatlanon beliili elhelyezeser61. 
A milemleki kornyezetben talalhato erintett ingatlanokrol es a hulladekgyajt6 
edenyekr61 a telepiiles nyilvantartist keszit, es a kozszolgiltatoval egyezteti a 
jirattervbe igazitva az iisitesi idopontokat 

5. Lomtalanitas 

9.§ (1) A lomhulladek gyfijteser61, elszillftisar61, hasznositisar61 es 
artalmatlanitisar61 a kozszolgaltat6 evente egy alkalommal a hulladekgazdilkodisi 
kozszolgaltatis kereteben — kiilon dij felszainftisa nelkii/ — gondoskodik. 
(2) A kozszolgaltato az onkormanyzatot a lomtalanitas vegzeset megel6z6 15 
nappal korabban a helyben szokisos modon kozzetett hirdetmeny istjan, illetve a 
Kozszolgaltat6 honlapjan ertesfti a lomtalanftis id6pontjar61. 
(3) A kozszolgaltatis kereteben a kozszolgaltato kizixolag a lakossignal, a 
haztartisokban kepz6dOtt, de a rendszeres hulladekszillitisra hasznilatos 
gytljtOedenyekbest el nem helyezheto nagydarabos, lom hulladekot szillitja el. A 
lomtalanitisi szolgaltatis kereten beliil azon nagytomegil hulladekokat, amelyek az 
erre rendszeresitett szillftojirrmire gepi vagy ket rakodomunkas kapacitisahoz 
merten nem felrakhatok a kozszolgaltato nem koteles elszallitani. 
(4) Lomtalanitas kereteben kOzteriiletre nem helyezhet6 ki: 
a) epftesi es bontasi hulladek; 
b) gumiabroncs hulladek; 
c) gepjarmil roncs, vagy termekkent tovabb nem hasznalhato jirmil; 
d) az ipar, mezogazdasig vagy szolgiltatisi tevekenyseg sorin kepzodott hulladek; 
e) veszelyes hulladek; 
f) hiztartisokban keletkez6 vegyes hulladek; 
g) elkiilonitetten gyultott papir, milanyag es fern; 
h) kerti biohulladek. 
(5) Az ingadanhasznal6 a lomhulladekot elszallitas celjab61 az ingatlana elOtti 
korterilletre helyezheti ki a kozszolgaltato altal hirdetmenyben es az Onkormanyzat 
honlapjin elozetesen megjelolt id6pontban. 
(6) Az elszallitand6 lomhulladekot a korterdleten figy kell elhelyezni, hogy az a 
jarmis es gyalogos forgalmat ne akadilyozza, a gyfijt6 szillitoeszkoz altal j61 
megkozelithet6 le_gen, a zoldteriileteket es a novenyzetet ne kirositsa, es ne jirjon 
baleset vagy kirokozas veszelyenek el6idezesevel. 

6. Szelektiv hulladekgyiijto sziget 

10.§ (1) A kozszolgiltat6 altal uzemeltetett szelektiv hulladekgyiljto szigetre az 
elkillonitetten gyiljtott (szelektiv) hulladek szillitasarol az ingatlanhasznal6 
gondoskodik. 
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(2) A szelektiv hulladekgyiljto szigeten az elkillonftetten gyiljtatt hulladekot a 
hulladek fajtajinak megfele16 gyiljtOedenyzetben kell elhelyezni, meggatolva ezzel, 
hogy az elterO hulladekfajtak egymassal keveredjenek, es a kornyezetet szennyezzek. 
(3) Az elkillonitetten gyiljtott hulladek elhelyezesere szolgalO szabvanyos 
gyajtoedenyek elhelyezeser61, az edenyek iiriteserol, karbantartisirOL a 
gytijt6ede..nyek, tisztantartisarol, fertotleniteserol a kozszolgiltatO, a szelektiv 
hulladekgyajto sziget es kiirnyeke tisztantartasirol, az onkorrninyzat gondoskodik. 
(4) A szelektiv hulladekgyiljto sziget hulladekgyajth edenyzetet a szolgaltatO az 
edenyek telittidesenek fiiggvenyeben iiriti. A telepillesen kortisztasigi feladatok 
ellatisival megbizott szervezct jelzese alapjin a szolgiltatO maximum 48 Orin belill 
koteles soron kiviil jarattervbe igazitani es a szelektiv hulladekgyiljto sziget 
hulladekgyiljt6 edenyzetet 
(5) A hulladekgyiljto szigetek elhelyezkedeset a rendelet 
melleldete tartalmazza. 

7. Hulladekudvar 

11. C (1) A kozszolgiltatO a rendelet 	  
melleldeteben feLsorolt helyszineken hulladekudvart azemeltet 
(2) A kozszolgiltato kifiiggeszti es honlapjin kozzeteszi: 
a) a hulladekgyfijto udvarok cfmet, megkozelithetOseget; 
b) nyitvatartasi idejet; 
c) az adott hulladekudvaron atveheto hulladekok tipusat, esetlegesen azok 
legnagyobb atadhatO mennyiseget; 
d) a dijfizetes elleneben atvehet45 hulladekok koret es azok atveteli dijat; 
e) a hulladekudvarok miikodesi szabilyzatat 
(2)A kozszolgiltatO az altala iizemeltetett es arra alkalmas hulladekudvaron a 
hulladekudvar mukodesi szabilyzataban meghatirozott modon itveszi a 
termeszetes szemely ingatlanhasznilOknal keletkez6 es a kozszolgiltato sajat 
kapacitasat figyelembe veve killon terftes elleneben a jogi szernelynel keletkezo 
a) elektronikai hulladekot, 
b) lomhulladekot, 
c) szarazelemet, 
d) firadt olajat, 
e) haztartasi veszelyes hulladekot, 
f) elldilanitetten gyiljtheto papir-, muanyag-,iiveghulladekot, 
g) haztartasi zoldhulladekot 
(3) A kozszolgaltato megtagadhatja a holladekudvarra szillitott telepiilesi hulladek 
itvetelet es elhclyezeset, ha az adott hulladek hulladekfajta szerinti elkillOnftese nem 
felel meg a jogszabalyban, vagy a hulladekudvar miikodesi szabalyzatabasi 
meghatirozott kovetelmenyeknek. 

8. Udiiloteriiletekre vonatkozo szabalyok 
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12.§ (1) Az iidiilokent nyilvantarton ingatlanok eseteben a kozszolgaltatis minden 
ev aprilis 1-t61 szeptember 30-ig biztositott. 
(2) Ha az ingatlanhasznalo az iidi116ingatlanat eletvitelszertien es ill/tido jellegge1 
lakiskent hasznilja/hasznositja, tigy ebben az esetben a rendelet 12.§ (1) 
bekezdeseben megjelolt idOszakon kiviil hulladekat a kozszolgaltatO altal 
rendszeresitett hulladekgyiljt6 zsakban kell, hogy gyiljtse es azt a kozszolgaltato altal 
kijelolt legkozelebbi hulladekgyiljt6 ponton kell, hogy elhelyezze. 

8. A kozszolgaltat6 jogai es kotelezettsegei 

13.§ (1) A kozszolgiltat6 koteles a hulladekgazdalkodisi kozszolgiltathis tartalmanak 
megfelel6en a kozszolgiltatisthlgondoskodni. 
(2) A kozszolgaltat6 jogosult a hulladek elszallitasit megtagadni, ha: 
a) megallapithat6, hogy a gyiljt6edenyben kihelyezett hulladek az tithes, vagy a 
szallitis sorin a szillitist vegzo szemelyek eleteben, testi epsegeben, egeszsegeben, 
tovibba a begyajt6 jirmiiben vagy berendezeseben kart okozhat, vagy a 
hasznositis, illetve kezeles sorin veszelyeztetheti a kornyezetet, 
b) erzekszervi eszlelessel megallapithatO, hogy a kihelyezett gyiijt6edeny mergez6, 
robbano, folyekony, veszelyes, vagy olyan anyagot tartaltnaz, amely a telepiilesi 
hulladekkal egyutt nem gyiljthet6, nem szillithato, nem irtalmatlanithato, es nem 
minOsill telepiilesi hulladeknak. 
c) a telepiilesi hulladekot nem a rendeletben megengedett modon helyeztek el, 
illetve a gyajt6edeny a kozszolgaltat6 szamira nem hozzaferhet6. 
d) nem a kozszolgaltato szallitO eszkozehez rendszeresitett gyiijt6edenyben keriilt 
kihelyezesre. 
e) a kihelyezett gyajt6edenyben talalhat6 hulladek oly mertekben tomoritett, hogy a 
kozszolgaltat6 altal a  IlialmaYott  gepi iiritesi modszerrel nem iirithet6. 
f) a kihelyezett grijt6edeny tultoltott, ezert fedele nem lecsukhato, es a gyiljt5edeny 
iiritese a komyezet szennyezese, hulladek sz6r6disa nelkiil nem lehetseges. 
g) a gyiljt6edenyzet mellett elhelyezett barmilyen tobblethulladek nem a 
kozszolgaltat6 i1ta1rendszeresitett, altala vagy megbizottja altal forgalmazott, egyedi 
jelolessel ellitott, rendszeresitett hulladekgyiijto zsakban keriil kihelyezesre 
h) a hulladek a gyajt6edenybe befagyott 

14.§ (1) A kozszolgaltatO koteles a gyajtOedeny kiiirfteset kimeletesen, az elvarhat6 
gondos saggal vegezni. 
(2) A gyfijdiedenyben szandekosan, vagy stilyos gondatlansiggal okozott kart a 
kozszolgaltat6 koteles megteriteni a polgari jog szabilyai szerint. 
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15.§ (1) A kozszolgaltatO a kozszolgaltatas sorin kotetes a kortertilet tisztasigat 
megorizni, az iiriteskor a gyujtoedenybol kihullott hulladekot feltakaritani. 
(2) Amennyiben a szallItis kozben a szallitisi fitvonal a kozszolgaltatO hibijabOl 
beszennyezodik, Ugy a kozszolgaltato azt koteles megsziintetni, a tovabbi 
szennyezodest megakadilyozni. 
16.§ (1) A kozszolgaltato a kozszolgaltatis ellenertekenek megfizettetesere az 
ingatlanhasznalOval szemben negyedevente jogosult szamlit kibocsitani. 
(2) A kozszolgiltato a szamLizasi gyakorlataban bekovetkez5 valtozisrol, a valtozis 
bevezeteset megekizeien legalabb 30 nappal honlapjin tijekortatja a kozszolgaltatisi 
teriilet ingatlanhasznaloit valarnint az onkonninyzatokat. 
(3) A kozszolgaltatO az ingatlanhasznaloval kotott kiilon rnegallapodas alapjan az 
altalaban alkalmazott csekkes fizetes helyett jogosult az ingatlanhasznilOval 
elektronikus uton kozolt dijfizetesi rendszerben megallapodni, es a kozszolgaltatO 
dontese alapjan ebben az esetben kedvezmenyt nyUjtani. 

9. Az iigyfelszolgalat 

17.§ (1) A kozszolgaltatO az ingatlanhasznalo hulladekg-azdalkodisi 
kozszolgaltatassal kapcsolatos bejelenteseinek intezese, panaszainak kivizsgalisa, 
orvoslasa Cs a kozszolgiltatassal kapcsolatos altalinos tajekortatisnyiljtas biztositisa 
erdekeben iigyfelszolgalatot mdkOdtet 
Szerencs, Eperjes utca 7. cim alatt, heti 37 ora idotartamban 
Sarospatak, Erdelyi J. u. 18. cim alatt, heti 16 Ora idotartamban 
Satoraljaijhely, Kossuth ter 14. cim alatt, heti 32 Ora idotartamban. 
(2) A kOzszolgaltato az iigyfelszolgalaton az ingatlanhasznalo bejelenteseinek 

intezeset, panaszainak kivizsgalisit, orvoslasit es a kOzszolgiltatissal kapcsolatos 
altalanos tajekortatisnyajtast haladektalanul, amennyiben ez haladektalanul nem 
lehetseges 15 napon behil teljesiti. 
(3) A kozszolgaltatO honlapot iizemeltet es tart fenn, tovabba elektronikus 
levekimet alkalmaz. 
(4) A kozszolgaltato nem ktiteles kivizsgalni es megvalaszokii azokat a 
beadvinyokat, panaszokat, amelyeket a kezdemenyezo szemelyazonositisra 
alkalmatlan modon nytijtott be. 

10. Az ingatlanhasznalo jogai es ktitelezettsegei 
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181 (1) Az ingatlanhasznal6 koteles — a (3)-(4)-(5)-(6)-(7) bekezdesekben foglalt 
kivetelekkel — a hulladekkezelesi kozszolgaltatast igenybe venni. 
(2) Az ingatlanhasznilo az (1) bekezdesben meghatirozott kotelezettseg teljesitese 
sorin koteles: 
a) az ingatlanin keletkez6 hulladek mennyiseget a megelozes dye alapjin a 
legkisebb mertektire szoritani, 
b) a telepiilesi hulladekot — kiilonos tekintettel a hulladek tovabbi kezelesere — az 
elszillitisra vale) atvetelig gyiijteni, tarolni, ennek soran megfelelo g-ondossaggal 
eljarni annak erdekeben, bogy a hulladek rnisok eletet, testi epseget, egeszseget es 
jó kozerzetet ne veszelyeztesse, a termeszetes es epitett komyezetet ne szennyezze, 
a nOveny- es allatvilagot ne kirositsa, a kOzrendet es a kozbiztonsigot ne zavarja. 
(3) Nem kotelez6 a hulla.dekkezelesi kozszolgaltatist kulon igenybe venni es azert 
dijat fizetni azon gazdalkod6 szervezet (gazdalkodO szervezet alatt ertend6 a polgari 
perrendtartisr61 szOló 1952. evi III. torveny 396.§ rendelkezeseben felsoroltak) 
ingatlanhasznalonak, akinek a szekhelye, telephelye, fioktelepe azon lalthingatlanba 
kerdlt bejegyzesre, ahol tulajdonosa, iigyvezetoje, illetve annak kozeli 
hozzatartoz6ja termeszetes szemelykent a kozszolgaltatist igenybe veszi. Egy 
lak6ingatlan kapcsin legfeljebb hirom gazdalkodo szervezet vonhato ki igy, a 
dijfizetesi kotelezettseg al61, amennyiben a gazdilkod6 szervezet(ek) terrnel6d6 
haztartasi hulladelchoz hasonlo hulladeka a termeszetes szemely 
ingatlanhasznal6 altal termelt hulladek rnennyisegevel egyiitt sem haladja meg a 
termeszetes szemely iltal igenybe vett kozszolgiltatis merteket, es a termeszetes 
szemely ingatlanhasznalo legaLibb 120 liter ihmertekil hulladekgy-djt6 edeny 
(Sitoraljatijhely eseteben legalabb T3 besorolasia) kOzszolgaltatisi dijat fizeti vagy 
villalja megfizetni. 
(4) Amennyiben termeszetes szemely ingadanhaszna.16 60 liter iirrnertekti 
gyiijt6edeny utin (Sitoraljaujhely eseteben Ti es T2 besorolasia) fizeti a 
kozszolgiltatis Oat es a termeszetes szemely ingatlanhasznal6 egyben az altala 
hasznilt ingatlanban szekhellyel, telephellyel, fiokteleppel rendelkez6 olyan 
gazcillkod6 szervezet tulajdonosa, iigyvezetOje, mely gazdilkod6 szervezet 
alkalmazottal nem rendelkezik es az ingatlanon mas gazdilkod6 szekhelye 
telephelye, fioktelepe nem keriilt bejegyzesre, abban az esetben a 18.§ (3) 
bekezdesben szabilyozottakon nilmencien az ingatlanhasznal6 gazdilkodo 
szervezetnek sem kotelezo a kozszolgaltatis igenybe vetele. 
(5) A dijfizetes 18.§ (3)-(4) bekezdeseiben torten5 mentesitesehez az i5nkormanyzat 
jegyzOje allit ki igazolast, mely igazolas birtokaban a gazdalkodo szervezetnek kell 
kezdemenyezni a kozszolgaltat6 fele a dijfizetes aloli mentesitest. A killlitott 
igazolist a gazdalkod6 szervezet az ervenyesites evet megelOz6 ev december 1. 
illetve december 31. napja kozott kell, hogy benyujtsa igazolhat6 modon a 
kazszolgaltato fele. Amennyiben az ingatlanhasznalat a gazdalkod6 szery reszerol a 
szolgiltatisi teriileten ev kozben kezdodik, illetve fejezodik be, abban az esetben a 
bekovetkezes tenyeteil szarnitott 15 napon belizl koteles ezt az ingatlanhasznalo 
gazdalkodo szervezet igazolni a kozszolgiltato fele. A rnentesites legkorabbi 
idopontja a jegyzoi igazolas kozszolgaltatohoz torten6 benytijtisinak a napja. 
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(6) Ha a gazdalkod6 szervezet szekhelye, vagy telephelye nias gazdalkod6 szervezet 
ingatlarihasznal6 tulajdonaban, hasznalataban 6116 ingatlanban van — felteve, hogy 
az ingatlanhasznal6 az ingatlanon keletkez6 osszes haztartasi hulladekhoz hasonlo 
hulladek mennyisegnek megfele16 mennyisegre kotott kozszolgiltatisi szerzOdessel 
mar rendelkezik es ezutin a kozszolgaltatasi clijat meg is fizeti — a gazdalkod6 
szervezetnek a kozszolgaltatist nem kotelez6 kiih5n is igenybe vennie. Ezt mind a 
gazdalkod6 szervezet, mind pedig az ingatlan tulajdonosa, hasznaloja 
maganokiratba foglalva koteles lenyilatkozni, mely alapjin a kozszolgaltat6 fele a 
jegyz6 igazolist allit ki jelen szabilyozas 18.§ (5) bekezdeseben szabilyozottak 
szerint. 
(7) Valasztasa szerint nem terheli killon dijfizetesi kotelezettseg azon 
gazdalkodOszervezet ingatlanhasznal6t, aki szekhelyen a ceg levelezesenek 
bonyolitasin kivul mas tevekenyseget nem vegez es kozhitelli nyilvantartasban a ceg 
adatai kozOtt a szekhelyt61 elter6 kOzponti iigyintezesi dm is feltiintetesre keriil, 
melyen a tenyleges tevekenyseget vegzi. A szekhelyt61 elter6 kozponti iigyintezesi 
cim kozhitell nyilvantartasi dokumentummal alatimasztott igazolissal a gazdalkod6 
szervezet kozvetlenal kerelmezheti a kozszolgaltat6 fele a dijfizetes aledi 
mentesitest, mely mentesites legkoribban a hianytalan kerelem beerkezeset kOvet6 
napt61 hatalyos. 
19.§(1) Az ingatlanhasznalo koteles az ingatlanin keletkez6 telepiilesi hulladekot a 
rendeletben feljogositott kozszolgaltatonak atadni. 
(2) Ha az ingatlanhasznal6 a tulajdonosvaltozas vagy egyeb ok folytin a 
kozszolgiltatis igenybevetelere kotelezette \rabic, koteles ezt a tenyt a keletkezeset 
kovet6 15 napon behil irisban bejelenteni a ki5zszolgiltatonak. 
(3) A korteriileten szervezett rendezveny sorin keletkezett hulladek tarolisar61, 
szallitisar61 a rendezveny szervez6je koteles gondoskodni a kOzszolgilta.toval 
kotott killon szerzOdes alapjan. 
20.§ (1) A kihelyezett gyfijtoedenyekb61 a gyiljtes megkezdese don kiszOrOdott 
hulladek feltakaritisa, korteriiletrol val6 eltivolitisa a hulladekgyiljt6 edenyzette1 
rendelkez6 ingatlanhaszni16 kotelezettsege. 
(2) A hulladek tarolisira hasznalhato edenyt a tulajdonos kOteles tisztantartani, 
sztikseg eseten fert6tleniteser61 es karbantartasirol gondoskodni. 
(3) A kOzszolgaltat6 altal letesitett es iizemeltetett szelektiv hulladekgyi.ijto 
szigetekre torten6 hulladek szallitisar61 az ingatlanhasznal6 gondoskodik. 

11. A hulladelcgazdalkodisi kozszolgaltatisi szerzcides egyes tartalmi elemei 

21.§ (1) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi jogviszony a kozszolgiltat6 es az 
ingatlanhasznal6 kozott jon letre. 
(2) A killOn torvenyben megallapitott az onkonnanyzat altal kotelezoen ellatand6 
kOzfeladat teljesitese erdekeben, az Onkormanyzat neveben es erdekeben eljarva, a 
kozszolgaltatisi szerzeldest a Tarsulas koti meg a szolgaltatoval. A kozszolgiltatisi 
szerzodes keretein beta' az altalinost61 elter6 muszaki tartalom igenybe vetele miatt 
a kozszolgiltat6 az ingatlanhasznakval kozvetlenal is szerz6dhet. 
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(3) A kozszolgaltato a hulladekgazdalkodisi kozszolgiltatis igenybe vetelenek, 
illetoleg teljesitesenek lenyeges felteteleir61, a feketelekben bekovetkezett 
valtozasokrol, honlapjan koteles az ingadan hasznalojat ertesiteni. 
(4) A hulladekgazdalkodisi szerzodes tartalmazza a felek megnevezeset, a felek 
jogait es kotelezettseget ezen beltil a szolgaltatis targyat, a szolgaltatas idejet, 
rendszcresseget, a szolgiltatis igenybevetelenek modjat, a hasznalhato edenyzet 
megnevezeset, az ellenertek megfizeteset, a fizetes modjat, gyakorisigat, a 
kesedehnes fizetes kovetkezmenyeit, a dijhatralek vegrehajtasinak szabilyatt, a 
panaszok jelzesenek, elintezesenek modjat, hatiridejet, az egyes jogorvoslati 
fOrumok megnevezeset 
(5) A hulladekgazdalkodisi kozszolgiltatisi szerzodes megkotesenek birrnely felnek 
fekohato magatartisa kovetkezteben torte:no elmaradasa eseten, a 
hulladekgazdilkodasi kozszolgaltatisi szerzodes rautalo magatartassal jon Ietre az 
irisos szerzodes tartalmaval egyezoen. 
(6) Az (5) bekezdesben szabilyozott rautal6 magatartast jelenti, ha a 
kozszolgaltato a kozszolgaltatist a szallitojarmii rendelkezesre tartisival felajanlja, 
vagy, ha az ingatlan hasznakija a hulladekgyiijto cdenyzetet, vagy hulladekgyiljt6 
zsakot a szallitis erdekeben kihelyezi. Rendelkezesre allasnak minosiii, ha a 
kozszolgaltato a kozszolgiltatisba bevont szallito eszkozevel a telepiilesen iranyado 
jirattery szerint az ingadanhasznal6 ingatlanat etinti, illetve a szolgaltatast felajardja. 
A szolgaltatas felajanlisa ketsegkiviil megillapithato, ha barmely szomszedos 
ingatlan a kozszolgaltatisba mar bekapcsolodott 

12. Az ingatlanhasznalot terhelO, miniszteri rendeletben nem szabayozott 
dijfizetesi kotelezettseg, es megfizetesenek a rendje 

22.§ (1) Az ing-adanhasznal6 a kozszolgaltatis igenybeveteleert a kozszolgaltato 
reszere dijat fizet. 
(2) Az ingadanhasznal6 kozszolgiltatisi dijat utolag, negyedeves elszamolisi 
idoszak szerint, a kozszolgaltato altal megkiildott szamla alapjan, a szimla 
kiallithsatol szamitott 20 napon behil kiegyenliti. 
(3) A kozszolgiltatisi dij kesedelmes megfizetese eseten a kozszolgaltato a hatalyos 
Ptk-ban meghatirozott (termeszetes szemelyek, illetve gazdalkodo szervezetekre 
nezve kiilonbozo mertekfi) kesedelmi kamatot es iigyviteli koltseget, valarnint a 
gazdalkodo szervezetek eseten behajea.si koltsegitalliny megfizeteset igenyelheti. 
(4) A kozszolgaltatisi dijat tartalmazo szamla adataival es osszegevel kapcsolatban 
az ingadanhasznal6 a kozszolgaltatonal frisban kifogist emelhet A kifogisnak a 
szimla kiegyenlitesere vonatkozo kotelezettseg teliesitesere halaszt6 hatilya nincs. 
A kifogisra, annak kezhezvetelet61 szamitott 15 napon belii.1 a kozszolgaltato 
vilaszat megkiildi. 
(5) Ttilszamlizas eseten a ti5bbletosszeget es annak idoaranyos kamatait a 
kozszolgiltato a soron kovetkez6, esedekes dijfizetesi kotelezettsegbe beszimitja, 
vagy amennyiben az ingadanhasznalonak tovabbi esedekes dijfizetesi kotelezettsege 
nem keletkezik, abban az esetben visszautalja az ingatlanhasznaki reszere. 
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23.§ (1) Nem tagadhatja meg a kozszolgiltatisi dij megfizeteset az, aki a telepidesi 
hulladekkal kapcsolatos kiitelezettsegeit nem teljesiti, felteve, hogy a kozszolgaltato 
a kOzszolgiltatist felajanlja, vagy a kozszolgaltatis teljesitesere rendelkezesre 
vagy a teljesitest igazolja. Az ingatlanhasznilo — e rendeletben meghatirozott 
kivetelekkel — akkor is koteles kozszolgiltatisi dijat fizetni, ha a kozszolgiltat6 
igazolni tudja, hogy felajanlotta az ingatlanhasznilonak a szolgiltatis nyajtisit vagy 
a szolgiltatis nyitjtisara rendelkezesre illt 
(2) Az ingatlanhasznilo valtozisa eseten a kozszolgiltatis dijat a szolgiltat6hoz 
tortent bejelentes honapjanak utolsas napjiig a koribbi, azt kovet6en pedig az Uj 
ingada.nhasznilo koteles megfizetni. 
(3) Ha a kozszolgiltatis igenybevetelere kotelezett ingatia.nhasznilo szernelye 
barmely okb61 nem megallapithat6, az ingatlan hasznalojinak az adott ingadan 
ingatlan-nyilvantartisba bejegyzett tulajdonosit/rulajdonosait kell tekinteni. 

13. A hulladeltgazdalkodisi kozszolgaltatisi-dij kedvezmenyek 

24.§ (1) Kedvezmenyben reszesiii az egyedul elo, jogosult a 60 literes edenyzet 
hasznalatira. Ket szemelyes hiztartis esteben a hiztartis legalibb egyik tagja 
betoltOtte a 72 evet, jogosult 60 literes edenyzet hasznilatira. Az ingatlanhaszni16 a 
dijat 60 literes edenyzet utin ftzeti meg. 

25.5 (1) A 24.5 (..) bekezdesben szereplo dljkedvezmeny biztositisihoz a Karos 
Kozseg Onkorminyzat a nepesseg-nyilvintartis adatai alapjin, a kedvezmenyre 
jogosult szemelyek termeszetes szetnelyazonosito adatait legkesobb a negyedev 
kozeps6 honapjanak utolso napjaig kozszolgaltatoval frisban kozli. 

14. A hulladelcgazdalkodasi kozszolgaltatas ingatlanhasznalo 
keresere torteno sziineteltetesenek esete 

26.5 (1) Legkevesebb 3 honap idotartarnra szlineteltetheto a kiizszolgiltatis 
igenybevetele, ha ketsegkivill megillapithato, hogy az ingatlanhasznilOnal telepidesi 
hulladek az ingatlan hasznalatinak megszilnese miatt nem keletkezik. Nem minosi.11 
sziinetelesnek, de hulladek kozszolgiltatisi dijfizetesi kotelezettseg sem keletkezik 
azon ingatla.nhoz kapcsolodoan, amelyben termeszetes szemely ingatlanhasznalo 
lakcimrnel nem kerult bejelentesre, az ingatlanban senki sem tartatzkodik, illetve 
gazdilkodo szervezet szekhellyel, telephellyel, fialteleppel sem keral(t) oda 
bejelentesre. 
(2) A sziineteltetest az ingatlanhaszni.16 a sziineteltetes megelozo 30 nappal 
koribban koteles a jegyzonek irisban bejelenteni, aki kozvetlenill tijekortatja a 
Ki5zszolgiltatOt azzal, hogy a sziineteles kezdo idopontjat megeleizo 15 nappal 
koribban kell a Kozszolgiltatohoz az ertesitesnek beerkeznie. A tijekortatisnak 
tartalmaznia kell az ingatlanhasznalo kerelmet, es a jegyz6 ig-azolo allispontjat, 
megillapitisait. 
(3) Az ingatlan hasznilatinak megszfineset, a hulladek keletkezesenek a hiinyit az 
ingatlan haszni.lOja ketseget kizaro modon, hatOsigi nyilvintartis adataival, tartos 
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gyogykezelesre vonatkozo okirat csatolasival, illetve erre egyeb alkalmas modon 
igazolja. 
(4) Ha a szitheteles a (2) bekezdes szerinti felteteleiben valtozas kiivetkezik he, az 
ingatlanhasznalo a valtozas bekovetkezeset51 szamitott 15 napon belul koteles azt a 
kozszolgiltato reszere a valtozas idopontjanak pontos megjelolesevel jelezni. 
(5) A szolgaltatis sziinetelese eseten az ingatlanhasznalo a kozszolgaltato reszere —

az altala fenntartott targyi es hurninereiforris allando koltsegeinek a megteritese 
erdekeben — az iiritesi dij 20%-inak megfelclo rendelkezesre allasi dijat koteles 
fizetni. 

16. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal Osszeftiggo adatszolgaltatas 

27.§ (1) Az Onkonnanyzat koteles a kozszolgaltatisba kotelezelen bekapcsolt 
ingatlanhasznikikrol bizisadatokat kesziteni, es azt a szolgaltatoval irisban kOzOlni. 
A bizisadat es az az alapjan keszillt fogyasztoi lista tartalmazza az irxgatlanhasznilo 
nevet, termeszetes szemelyek esteben anyja nevet, cimet, szekhelyet, az 
ingatlanhasznalo altal rendszercsitett iiritoedenyzet fajta*. 
(2) A kOzszolgiltatis hatekony es folyamatos elLitisalmz a szolgaltato szamara 
sziikseges informaciokat Cs adatokat ellenertek nelkiil szolgiltatja az (Dnkorminyzat 
kiilon jogszabily rendelkezesei alapjan. 
(3) A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo a kozszolgiltato felhivisara a 
kozhiteles nyilvintartas szerinti nevet, szelthelyenek, telephelyenek cimet, 
adoszamat, a termeszetes szemely ingatlanhasznalo a szemelyes adatai koziil a 
csalidi es utOnevet, lakohelyenek, tartozkodasi es ertesitesi helyenek cimet megadni. 
(4) A kozszolgiltato jogosult idoszakonkent ellenOrizni az ingatlanhasznalok 
adatait, es az ingatlanhasznalat tenyet. Amennyiben nyilvantartasival ellentetesen a 
keizszolgiltatisba be nem jelentkezett ingatlanhasznalOt ta.111, abban az esetben 
nyikantardsaba az ingatlanhasznalat kezdo idopontjatol, de legkorabban 2014. 
aprilis 01. napjatol bejegyzi az ing-atlanhasznalot es a szolgiltatist fele 
visszamentileg Idszamlizza. 

17. A hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatassal osszefliggo szemelyes adatok 
kezelesere vonatkozo rendelkezesek 

28.§ (1) Az adatkezeles celja a kozszolgaltatassal osszefiigg6en az ingadanhasznal6 
szemelyenek megallapitasahoz, a kozszolgiltatisi dij behajtisahoz sziikseges es arra 
alkalmas adatbazis letrehozasa es milkOdtetese, valamint a kozszolgiltatis kotelezo 
igenybevetelenek sziinetelese eseten annak nyilvintartisa. 
(2) A kozszolgaltato rnegteremti es fenntartja az adatkezeles szemelyi es targyi 
felteteleit, gondoskodik az adatok biztonsigarol, meghatirozza azokat az eljarasi 
szabilyokat, amelyek az adat- es titokvedelmi szabilyok ervenyre juttatisihoz 
szuksegesek. 
(3) A kozszolgiltato jogosult a nyilvantartisiban a termeszetes szemelyek eseteben 
a termeszetes szemelyazonosito adatokat, ezen 	nev, anyja neve, szaletesi hely, 

12 



szuletesi ido, lakcirn adatokat kezelni. 
(4) A kozszolgaltato az ingadanhasznalo szemelyes adatait a szerzodeses viszony 
letrejottetol annak megszuneseig, a jogviszony megsztinest kovetoen dijhatralek 
eseten a tartozas fennallasaig kezelheti. A jogviszony, vagy dijhatralek megszuneset 
kovetOen a kozszolgaltato a kezelt adatokat megsemmisiti, illetve az 
onkormanyzatnak itadja. 

18. Atmeneti rendelkezesek 

29.§ Az ingatlanhasznalo gazdilkod6 szervezet reszerol a kozszolgaltato fele 
benyiljtott jegyzoi igazolis hatarideje a 2016. evi kedvezmeny ervenyesitesehez 
2016. aprilis 15. napja, mely alapjan a gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo 2016. 
januir 01-jewel mentesiilhet a dijfizetes kotelezettsege alol a rendeletben 
szabilyozott feltetelek fennallasa eseten. 

19. Zaro rendelkezesek 

30.§ (1) E rendelet 2016. aprilis 15. lep hatilyba, rendelkezeseit 2016. aprilis 1. 
napjatol kell alkalmazni. 
(2) Hatalyit veszti Karos Kozseg onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasrol szolo ez iranyo onkormanyzati rendelete. 

4da /(644_ 
Kovacs Istvan 	 Dekany Zsolt 

polgarmester jegyza 
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