
Krasznokvajda Kozsigi onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
12/2017.(XII.15.) onkorminyzati rendelete 
a hulladekgazdilkodisi kozszolgaltatisrol 

sz616 7/2016.(X.28.) kinkorminyzati rendelet m6dositisarol 

Krasznokvajda Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a hulladekrol szolo 2012. evi 
CLXXXV. torveny 88.§. (4) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, Magyarorszag helyi 
onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13.§.(1) bekezdes 19. pontjaban 
meghatarozott feladatkoreben eljarva, a kornyezet vedelmenek altalanos szabalyairol szolo 
1995. evi LIII. torveny 48.§.(3) bekezdeseben biztositott jogkoreben eljare Borsod-Abauj-
Zemplen Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Tertneszetvedelmi Foosztalya 
velemenyenek a kikeresevel a kovetkezoket rendeli el: 

I.§ 

A Hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatisrol szolo 7/2016.(X.28.) onkormanyzati rendelet (a 
tovabbiakban: Or.) 3.§-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

3.§ (1) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast a kozszolgaltatasi szerzodes hatalyosuliisat 
koveto napt61, de legkorabban 2018. januar 01. napjatol a BMH Borsod-Abatij-Zemplen 
Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag 
(Szekhelye: 3527 Miskolc, Besenyoi lit 26.) (a tovabbiakban: kozszolgaltato) vegzi. 
(2) A kozszolgaltatO hulladekgazdalkodasi tevekenysege a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatassal erintett letesitmenyek, eszkozok es berendezesek iizemeltetesere, tovabba —
a (3) bekezdesben foglaltak kivetelevel — a hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatas korebe 
tartozo valamennyi hulladekra kiterjed, kiilonosen: 
a) a telepillesi hulladek kozszolgaltato szallitoeszkozehez rendszeresitett hulladekgyiljto 
edenyben, vagy hulladekgyiijto zsakban Allan& jarat szerinti gyiijtesere; 
b) az elkiilonitetten gyiijtott hulladek erre a celra szolgalo gyiljtoedenyben, vagy 
gyujtozsakban Allan& jarat szerinti, es hulladekgyajto szigetrol torteno gyiijtesere; 
c) a zoldhulladek erre a celra szolgal6 gyiijtoedenyben, vagy gyiljtlizsakban torteno gyiijtese; 
d) a haztartasi iiveghulladek az erre a celra rendszeresitett gyajtozsakban torteno hazhoz meno 
rendszerii gyiijtesere; 
e) a lomhulladek evente ket alkalommal, egyedi hazhoz meno — lakossagi fogyaszto Altai 
torteno megrendeles alapjan — rendszerben torten gyiijtesere; 
f) a veszelyes es nem veszelyes, telepiilesi hulladek, zoldhulladek es elkillonitetten gyilljtott 
hulladektol eltero hulladek hulladekgyiljto udvarban torteno iitvetelere; 
g) atrakoillomas es hulladekgyajto udvar iizemeltetesere; 
h) teleptilesi hulladek, elkfilonitetten gyiijtott hulladek,zoldhulladek, lomhulladek, veszelyes 
es nem veszelyes, kommunalis es elkillonitetten gyiljtott hulladektol eltero hulladek 
hulladekgazdalkodasi letesitmenybe torteno szallitisara; 
i) telepiilesi hulladek, elkiilonitetten gyiijtott hulladek, zoldhulladek, lomhulladek kezelesere, 
eliikezelesere, artalmatlanitas celjara torten atadasara 
terjed ki. 
(3) Az elhagyott, illetve ellenorizetlen koriilmenyek kozott elhelyezett hulladek osszegyiijtese, 
elszallitasa es kezelese nem minostil a kozszolgaltatas koreben ellatando feladatnak. 
(4) A kozszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget 
- a MIREHUKOZ Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit 
Korlatolt Felelossegii Tarsasag (szekhelye: 3518 Miskolc, Erenyo u. 1. KUJ: 103165710); 
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- a Zempleni Z.H.K. Hulladekkezelesi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegii 
Tarsasitg (szekhelye: 3916 Bodrogkeresztitr 0172/38 hrsz, KUJ: 103214177); 
- ZV Z81d Volgy KozszolgaltatO Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag (szekhelye: 3700 
Kazincbarcika, Munkacsy ter 1. KUJ: 103212667) 
mint alvallalkozok bevonfisaval vegzi. 
(5) Az alvallalkozok hulladekgazdalkodasi tevekenysege, nem veszelyes telepiilesi illetve 
elkillonitetten gyiijtott hulladekok szallitasara es gyiijtesere- kezelesere es artalmatlanitasara 
terjed ki. 
(6) Az alvallalkozok Altai vegzett tevekenysegek, a kozszolgaltatas egeszehez viszonyitott 

aranya: min. 60 %. 

2.§ 

Az Or. 4.§ (2)-(3) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezesek lepnek: 

4.§ (2) Amennyiben a hulladekszallitas napja munkaszilneti nap, akkor a hulladekszallitas 
napjanak valtozasarol a valtozast megelozoen 8 nappal a kozszolgaltato sajat honlapjan tesz 
kozze felhivast, illetve megfelelo m6don ertesiti az ingatlanhasznalokat. 
(3) Amennyiben a jarattervben valtozas tOrtenik, ugy a kozszolgaltato koteles az 
onkormanyzatot legalabb 8 nappal az elso modosult szallitasi napot megelothen tajekortatni, 
az onkormanyzattal egyeztetni, majd a szolgaltatast igenybe vevoket ertesiteni. 

3.§ 

Az Or. 5.§ (1) bekezdes helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

5.§ (1) Az ingatlanhasznalo a haztartasi szilard hulladekot tfirolo edenyt, hulladekgyiijtO 
zsakot — writes illetoleg elszallitas celjabOl — koteles az apadkara, illetve az fittest mellett 
kozvetleniil elhelyezkedo jardara kitenni es ezzel az eseti szolgaltatas igenybevetelet 
kezdemenyezni. Amennyiben az ingatlan elotti korterilleten killso korillmenyek alapjan nem 
lehetseges a hulladekgytijto edeny elobbiek szerinti elhelyezese a telepulesi onkormanyzat 
irasban kezdemenyezi a kozszolgaltato fele, hogy a kozszolgaltato telepiilesi hulladekgyiljto 
jarmiive a kOzlekedesere alkalmas tittol legfeljebb 10 meterre vegye at ezen a helyeken a 
hulladekot. 

4.§ 

Az Or. 6.§ (2) bekezdese az alabbi mondattal egeszill ki: 

6.§ (2) ... Miteles tovabba az igy okozott esetleges kart megteriteni. 

5.§ 

Az Or. 7.§ ( 1) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
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7.§ (1) A telepiilesi hulladek atadasa az ingatlanhasznalo sajat tulajdonaban levO, a 
kozszolgaltato Altai iizemeltetett specialis hulladekszallito jarmiihoz alkalmazhate 
szabvanyos, megfelelo minosegki 

a) 60 literes MSZ EN 840 
b) 80 literes MSZ EN 840 
c) 120 literes MSZ EN 840-1 
d) 240 literes MSZ EN 840-1 
e) 770 literes MSZ EN 840-2, 840-3 
f) 1100 literes MSZ EN 840-2 

a kozszolgaltato egyedi jeldlesevel ellatott hulladekgyiijto edenyzet igenybevetelevel, tovabba 
a kozszolgaltato egyedi jelolesevel ellatott es a kozszolgaltato vagy megbizottja Oita] 
ertekesitett gyiikozsak igenybevetelevel tortenik. Ut6bbi eseteben az ingatlanhasznal6 koteles 
gondoskodni arra', bogy megakadalyozza a szorodast, a rovarok es ragcsalOk elszaporodasat, 
valamint, bogy illetektelen szemelyek vagy allatok hozzafereset. 

6.§ 

Az Or. 7.§ az alabbi ( la) bekezdessel egeszill ki: 

7.§ (I a) A rendszeresitett edenyzetben elhelyezheto telepfilesi hulladek 
- 60 1-es eseteben legfeljebb 15 kg 
- 80 1-es eseteben legfeljebb 17 kg 
- 120 1-es eseteben legfeljebb 27 kg 
- 240 1-es eseteben legfeljebb 50 kg 
- 770 1-es eseteben legfeljebb 175 kg 
- 1100 1-es eseteben legfeljebb 250 kg 

lehet. 

7.§ 

Az Or. 7.§ az alabbi (3a) bekezdessel egeszill ki: 

7.§ (3a) Amennyiben az ingatlanhasznalo a sajat maga vasarolt, a szerzodeseben rogzitettol 
eltero meretii, formaju hulladekgyiijto edenyzetet alkalmaz, de az edenyzet &pi iiritesre 
alkalmas, a kozszolgaltato a szolgaltatist elvegzi es a kozszolgaltatasi dijszamlazasra az 
alkalmazott hulladekgyiljto edenyzethez legkozelebb 6116 — ha ket edenymerethez is merheto, 
akkor a nagyobb iirmeretii - , jelen rendeletben nevesitett, rendszeresitett edenymeret alapjan 
tortenik. 

8.§ 

Az Or. 7.3 (4) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

(4) Az elkiilonitetten gyiijtott (szelektiv) telepiilesi hulladek itadasa a kozszolgaltato Altai 
rendszeresitett 120 literes zsak, illetve szelektiv gyiljtoedenyzet igenybevetelevel tortenik. 
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9.§ 

Az Or. 7.§ (6) bekezdes „hulladekgyiijto zsak" szovegresze helyebe „tobblethulladek gyiijto 
zsak" szoveg lep. 

10.§ 

Az Or. 8.§ (1) bekezdes az alabbi mondattal egeszal ki: 

8.§ (1) ... Az iiritest kovetoen az edenyzetnek a korterilletral tOrteno eltavolitasa az 
ingatlanhasznalo katelezettsege. 

11.§ 

Az Or. 9.§ (1)-(2) bekezdese helyebe a kiivetkezo rendelkezesek lepnek: 

9.§ (1) A lomhulladek gyiijteserdl, elszallitasarol, hasznositasarol es artalmatlanitasarol a 
kozszolgaltato evente ket alkalommal a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kereteben — 
kiilon dij felszamitisa nelkiil, az ingatlanhasznalOval egyeztetetten hazhoz meno rendszerben 
— gondoskodik. 
(2) A lomtalanitas az ingatlanhasznalok — tarsashazak es lakasszovetkezetek eseteben a 
torvenyes kepviseletre jogosult — szemelyesen az Eigyfelszolgalaton, vagy elektronikus 
levelben az erre a celra rendszeresitett es alairt bejelento lap fit* torteno — igenybejelentese 
alapjan tortenik. 

12.§ 

Az Or. 9.§ (4) bekezdese „korterilletre nem helyezheto ki" sztivegresze helyebe a „nem kerill 
elszallitasra" szoveg lep. 

13.§ 

Az Or. 9.§ (5)-(6) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezesek lepnek: 

9.§ (5) A szolgaltatasra csak az az ingatlanhasznalo tarthat igenyt, aki az esedekes 
kozszolgaltatasi dijfizetesi kotelezettsegenek igazolhato modon eleget tett. 
(6) A szabalyszerii igenylest kOvetoen a kiizszolgaltato 30 munkanapon beltil, az altala 
meghatarozott napon gyiijti be es szallitja el a lomhulladekot, melynek idopontjat legkesobb a 
szallitast megelozo munkanapon kiiteles az igenybejelentovel — a megadott elerhetosegei 
barmelyiken — kozolni. 

14.§ 

Az Or. 9.§ az alabbi (7) bekezdessel egeszul ki: 
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9.§ (7) Igenybejelento koteles a megjelolt szallitasi idopontban, illetve idotartamban a 
lomhulladek atadasara keszen Mini, az atvetel lehetoseget a kozszolgaltatOnak biztositani 
azzal a megkotessel, hogy a lomhulladek a korteriileten nem helyezheto el. 

15.§ 

Az Or. 6. cime helyebe a kovetkez6 rendelkezesek lepnek: 

6. Szelektiv hullaclekgyfijto sziget/Elkiilonitett telepulesi hulladek es zoldhulladek 
gyfijtese 

1 6. § 

Az Or. 11.§ (1)-(2) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezesek lepnek: 

11.§ (1) A szelektiv hulladekgyajto szigeteket meghaladoan a lakossfigtol zsakban/illetve 
gyiljtoedenyben torteno szelektiv hulladek gyiijtes kereteben a vegyes hulladekszallitistol 
elkiilonitett mOdon kerill gyajtesre a papir, muanyag, iiveg es fernhulladek az OHKT 
eloirasainak megfeleloen legalabb kethetente — Oveghulladek eseteben havonta — torten6 
rendszeresseggel. 
(2) A kazszolgaltato a hazhoz men6 szelektiv gyiijtesen tOlmenoen az onkormanyzat 
hozzajarulasaval letesithet (elhelyezhet) konteneres, elkiilonitett gyujtesre lehetoseget ado 
hulladekgyiijto pontot, mely kialakitasa az onkormanyzat kotelessege, es amely 
vonatkozasaban az onkormanyzat a korteriilet hasznalati dij fizetese el61 a kozszolgaltatot 
mentesiti. 

17.§ 

Az Or. az alabbi 11/A. §-al egesziil ki: 

11/A.§ (I) Az ingatlanhasznalok szamara a kozszolgaltatO lehetoseget biztosit a zoldhulladek 
elkillonitett gyajtesere, kezelesere az OHKT-ban szabalyozottak szerint, tovabba a Hernad 
Volgye es Tersege Szilardhulladek-kezelesi Onkormanyzati Tarsulas Altai rendelkezesre 
bocsatott On. hazi komposztalok teszik lehetove a lakossag reszere a zoldhulladek megfele16 
kezeleset, fijrahasznositasfit. 
(2) A zoldhulladek gyiljtesere ketheti rendszeresseggel, de naptari evenkent legalabb 10 
alkalommal a targyev marcius 1.- december 15. kozotti idoszakaban kerill sor, mely 
szallitasok idopontjat a kozszolgaltatO hulladelcnaptaraban teszi kozze. 
(3) A hulladekka yak, karacsonyi vagott fenyofak teritesmentes osszegyOjteset es 
artalmatlanitasra elszallitasat a kozszolgaltato januar h6napban ket izben teljesiti a vegyes 
hulladek gyiijtoedenyzet melle kihelyezett karacsonyfak elszallitasaval. 

18.§ 

Az Or. 12.§ az alabbi (5)-(7) bekezdesekkel egesziil ki: 
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12.§ (5) Az igenybevetel feltetele a kozszolgaltatasi teruletre vonatkozo lakcimkartya 
bemutatasa es az utols6 esedekes kozszolgaltatasi dij megfizetesenek igazolasa. 
(6) A hasznosithato hulladekok (csomagolisi papir-, milanyag-, 	femhulladek) 
kivetelevel, melyek mennyisegi korlatozas nelkiil szallithatoak be a hulladekudvarba, az 
ellenertek nelkiil atadasra kerulo leadhato hulladek mennyisege negyedevente max. 250 kg. 
(7) A gazdalkod6 szervezetek a hulladekudvar kozlemenyeben meghatirozott mertekii 
kezelesi dij elleneben jogosultak — kiilon megallapodas alapjan — a hulladekudvar 
szolgaltatasait igenybe venni. 

19.§ 

Az Or. 14.§ (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

I4.§ (2) A kOzszolgaltato jogosult a gyiljtoedenyzet kiuriteset, illetve a hulladek elszallitisat 
megtagadni, ha: 
a) az ingatlanhasznalo ilia' kihelyezett edenyzet nem felel meg az eloirasoknak (nem 
szabvanyos, nem rendszeresitett, azonosito jellel nem ellatott), vagy olyan mertekben serult, 
torott, hogy a gyajtesi technologia betartasat nyilvanvaloan veszelyezteti, 
b) megallapithate, hogy a gyOjtoedenyben kihelyezett hulladek az ilrites, vagy a szallitas 
soran a szallitast vegzo szemelyek eleteben, testi epsegeben, egeszsegeben, tovabba a 
begyiljto jarmilben vagy berendezeseben kart okozhat, vagy a hasznositas, illetve kezeles 
sonin veszelyeztetheti a kornyezetet, 
c) erzekszervi eszlelessel megallapithato, hogy a kihelyezett gyiijtoedeny mergezo, robban6, 
folyekony, veszelyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepillesi hulladeklcal egyfitt 
nem gyiijtheto, nem szallithate, nem artalmatlanithato, vagy nem minostil telepillesi 
hulladeknak (killonosen epitesi es bontasi hulladek, Allah tetem, elektromos, elektronikai es 
veszel yes hulladek, 
d) a telepillesi hulladekot nem a rendeletben megengedett modon helyeztek el, illetve 
gyiijtoedeny a kozszolgaltato szamara nem hozzaferheto, 
e) a kihelyezett gyiljtOedenyben talalhato hulladek oly mertekben tOmoritett, hogy a 
kozszolgaltato Altai alkalmazott gepi uritesi modszerrel nem Orithet6, 
f) a kihelyezett gyiijtoedeny taltoltott es a gyiijtoedeny iiritese a kornyezet szennyezese, 
hulladek szorodasa nelkiil nem lehetseges, 
g) a gyiijtoedenyzet mellett elhelyezett barmilyen tobblethulladek nem a kozszolgaltato ilial 
rendszeresitett, altala vagy megbizottja Altai forgalmazott, egyedi jelolessel ellatott, 
rendszeresitett hulladekgyOjto zsakban kedil kihelyezesre, 
h) a hulladek a gyiijtoedenybe befagyott. 

20.§ 

Az Or. I5.§ az alabbi (3)-(4) bekezdesekkel egeszill ki: 

15.* (3) Az 5 evnel regebbi edenyzetben bekovetkezett toreskarok eseten — ellenkez6 
bizonyitasaig — velelmezni kell, hogy annak oka az un. anyagfitradas. 
(4) Az edenyzetben bekovetkezett karigeny esemeny eseten az ingatlanhasznal6 koteles 
igazolni a hasznalatba vonas idOpontjat az edenyzet beszerzeser6I vagy atvetelerol szolo 
okirat bemutatasaval. Igazolas hianyaban az edenyzet 5 evet meghalado hasznalati idotartamat 
velelmezni kell. 
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21.§ 

Az Or. 19.§ helyebe a kovetkez8 rendelkezes lep: 

19.§ (1) A kozszolgaltato az ingatlanhasznalo hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal 
kapcsolatos bejelenteseinek intezese, panaszainak kivizsgalasa, orvoslasa es a 
kozszolgaltatassal 	kapcsolatos 	altalanos tajekortatasnytljtas 	biztositasa erdekeben 
Ogyfelszolgalatot biztosit az alabbi modokon: 
a) szemelyes iigyfelszolgalat az ugyfelek szarnara nyitva allo helyisegben a het egy 
munkanapjan 7 es 21 era kozOtti, legalabb 12 eras folyamatos nyitva tartassal, 
b) telefonos iigyfelszolgalat a het egy munkanapjan 7 es 21 era kozotti, legalabb 12 ores 
folyamatos nyitva tartassal, 
c) elektronikus iigyfelszolgalat (honlap, e-mail) folyamatos elerhetoseggel — Lizemzavar 
eseten mas megfelelo elerhetoseget biztositva. 
(2) Szemelyes Ogyfelszolgalatok: 
a) Szerencs, Eperjes utca 7. cim alatt, heti 37 era idotartamban 
b) Sarospatak, Erdelyi J. u. 18. cim alatt, heti 16 era idotartamban 
c) Satoraljaajhely, Kossuth ter 14. cim alatt, heti 32 era idotartamban 
d) Encs Ipartelep 543/12 hrsz, heti 40 era idotartamban. 
(3) Az ingatlanhasznalonak lehetosege van a elektronikusan vagy telefonon keresztill a 
szemelyes iigyintezes idopontjanak elOzetes lefoglalasara, melyre a kozszolgaltato az igenyles 
idopontjatol szamitott 5 munkanapon bail koteles szemelyes Ogyfelfogadasi idopontot 
biztositani. 
A kozszolgaltatO a postai kuldemenyben erkezo ugyfel megkereseseket is fogadja es 
feldolgozza. 
(4) A kozszolgaltato az ilgyfelszolgalaton az ingatlanhasznalo bejelenteseinek intezeset, 
panaszainak kivizsgalasat, orvoslasat es a kozszolgaltatassal kapcsolatos altalanos 
tajekortatasnAtast haladektalanul, amennyiben ez haladektalanul nem lehetseges 15 napon 
beliil teljesiti. 
(5) A telefonos Ogyfelszolgalat eseteben a kOzszolgaltato a beerkezo hivasok hangrogziteset 
csak elozetes tajekortato utan alkalmazhatja, az adatkezelesi szabalyok szigorit betartasa 
mellett. 
(6) Telefonos Ogyfelszolgalat, illetve a szemelyes ugyintezes idopontjanak telefonos igenylese 
eseten a kozszolgaltato koteles biztositani az esszerii varakozasi idon beluli hivasfogadast es 
tigyintezest. 
(7) A kozszolgaltat6 a hozza beerkezett panaszokat nyilvantartasba veszi, erdemben 
kivizsgalja es fillaspontjat, intezkedeseit indokolassal ellatva 15 napon beliil megkiildi az 
ingatlanhasznalonak. A valaszadasi hatarido sziikseg eseten egy alkalommal legfeljebb 15 
nappal meghosszabbithato a fogyaszt6 hatarido letelte elotti irasbeli ertesitese mellett. 
(8) A kozszolgaltato nem koteles kivizsgalni es megvalaszolni azokat a beadvanyokat, 
panaszokat, amelyeket a kezdemenyez6 szemelyazonositfisra alkalmatlan m6don nytijtott be. 

22.§ 

Az Or. 28.§ helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

28.§ (1) Legalabb 1 honap egybeftiggo idotartamra sziineteltetheto a kozszolgaltatas 
igenybevetele, ha ketsegkiv01 megallapithato, hogy az ingatlanhasznalonal teleptilesi hulladek 
az ingatlan hasznalatanak megsziinese miatt nem keletkezik. 
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(2) Nem minostil sziineteltetesnek, de hulladek kozszolgaltatasi dijfizetesi kotelezettseg sem 
keletkezik azon ingatlanhoz kapcsolodoan, amelyben termeszetes szemely ingat1anhasznal6 
lakcimmel nem kerult bejelentesre, az ingatlanban senki sem tartozkodik, illetve gazdalkodo 
szervezet szekhellyel, telephellyel, fiokteleppel sem kerill(t) oda bejelentesre. 
(3) A sziineteltetest az ingatlanhasznalo a sziineteltetes megelozo 8 nappal korabban koteles a 
jegyzonek irdsban bejelenteni, aki az ingatlan hasznalaton kivuliseget hatosagi bizonyitvany 
kiallitasaval igazolja, es annak megkOldesevel kOzvetlenill tajekortatja a Kozszolgaltatot. 
Amennyiben a hatosagi bizonyitvany maskent nem rendelkezik, Ugy a kozszolgaltatO az 
ingatlan hasznalaton kiviiliseget a hatOsagi bizonyitvany visszavonasaig velelmezi. 
(4) A szOneteles tenyerol a kozszolgaltat6 8 napon behil ertesiti a dij beszedesere jogosultat. 
A dijfizetesi kOtelezettseg szilneteltetesere, illetve a fizetendo dij aranyositasitra a 
kozszolgaltato felelossege nem terjed ki. 
(5) Az ingatlan hasznalatanak megszuneset, a hulladek keletkezesenek a hianyfit az ingatlan 
hasznaloja ketseget kizarO mOdon, hatosfigi nyilvantartas adataival, tart& gyogykezelesre 
vonatkozo okirat csatolasaval, illetve erre egyeb alkalmas m6don koteles igazolni. 
(6) Ha a sziineteles a (1) bekezdes szerinti felteteleiben valtozas kovetkezik be, az 
ingatlanhasznalo a valtozas bekovetkezesetiil szamitott 8 napon belul koteles azt a jegyzo 
reszere a hatosagi bizonyitvany visszavonasa celjab61 a valtozas idopontjanak pontos 
megjelolesevel jelezni. 

23.§ 

Hatalyat veszti az Or. 5.§ (2) bekezdeseben a „lorin, hulladek" szovegresz. 

24.§ 

Ez a rendelet 2018. januar 01. nap.* lep hatalyba. 

Tobis ela 
polga ester 

'0 

dr. Kerekgyarto uri  
jegyzo 

A rendelet 2017. december 15. napjan kihirdetesre keriilt. 

( 

dr. 
 yo-XA 

Kerekgyarto Judit 
jegyzo 
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Krasznokvajda Kozsegi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
7/2016.(X.28.) iinkormanyzati rendelete  

a hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatisrol 
(egyseges szerkezetben) 

Hata! yos: 2018.01.01. napjatol 

Krasznokvajda Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a hulladekrol sz616 2012. evi 
CLXXXV. torveny 88.§. (4) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, Magyarorszag helyi 
onkormanyzatair61 szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13.§ (1) bekezdes 19. pontjaban 
meghatarozott feladatkoreben eljarva, a komyezet vedelmenek altalanos szabalyairol szolo 
1995. evi LIII. torveny 48.§ (3) bekezdeseben biztositott jogkoreben eljar6 Borsod-Abatij-
Zemplen Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztalya 
velemenyenek a kikeresevel a kovetkezoket rendeli el: 

1. Az onkorminyzati hulladekgazdalkodasi kozfeladat tartalma 

I.§ (1) Krasznokvajda KOzseg Onkormanyzata az onkormanyzati hulladekgazdalkodasi 
kozfeladatanak tartalma: 
a) a kozszolgaltatas helyi szintii reszletszabalyainak rendeletben torteno szabalyozasa; 
b) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltato kivalasztasa es a kozszolgaltatisi szerzodes 
megkotese a Hernad VOlgye es Tersege Szilardhulladek-kezelesi Onkormanyzati Tarsulas (a 
tovabbiakban Tarsulas) (3860 Encs, Pet61.1 at 75.) atjan. 
(2) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltato kivalasztasara es a kozszolgaltatasi szerzodes 
megkotesere a kepviselo-testillet 34/2016.(1X.26.) hatarozata alapjan a Tarsulas rendelkezik 
atruhazott hatiskorrel. 
(3) A telepfiles kozigazgatasi teriileten levo valamennyi ingatlanhasznal6 koteles az 
ingatlanan keletkezO hulladek gAjteserol, szallitisarol es artalommentes elhelyezeserol az e 
rendeletben meghatarozott modon gondoskodni. 
(4) A kozszolgaltatasra vonatkozo szerzodes a kozszolgaltato es az ingatlanhasznalo kozott a 
kozszolgaltato rendelkezesre fillasaval jon letre. 

2. A kozszolgaltatasi teriilet hatara 

2.§ A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas Krasznokvajda Kozseg kozigazgatasi terilletere 
terjed ki. 

3. A kozszolggiltato, illetve az alvallalkoz6 altal vegzett hulladekgazdalkodasi 
tevekenysege, tovabba az alvallalkozOnak a kozszolgaltatis egeszehez viszonyitott 

aranya 

3.§ (1) A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatast a kozszolgaltatasi szerzodes hatalyosulasat 
koveto napt61, de legkorabban 2018. januar 01. napjatol a BMH Borsod-Abauj-Zemplen 
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Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag 
(Szekhelye: 3527 Miskolc, Besenyoi tit 26.) (a tovabbiakban: kozszolgaltat6) vegzi. 
(2) A kozszolgaltato hulladekgazdalkodasi tevekenysege a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatassal erintett letesitmenyek, eszkozok es berendezesek iizemeltetesere, tovabba —
a (3) bekezdesben foglaltak kivetelevel — a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas koribe 
tartoz6 valamennyi hulladekra kiterjed, kiilonosen: 
a) a telepulesi hulladek kOzszolgaltato szalliteeszkozehez rendszeresitett hulladekgyiijto 
edenyben, vagy hulladekgyajto zsakban Allan& jarat szerinti gyiijtesere; 
b) az elkiilonitetten gyiijtott hulladek erre a celra szolgal6 gyilijtoedenyben, vagy 
gyiljtozsakban Allan& jarat szerinti, es hulladekgyiijto szigetrol tortino gyiljtesere; 
c) a zoldhulladek erre a celra szolgal6 gyfijtOedenyben, vagy gyiljtozslikban torteno gyiijtese; 
d) a haztartasi iiveghulladek az erre a celra rendszeresitett gyiijtozsakban torten hazhoz men6 
rendszerii gyiijtesere; 
e) a lomhulladek evente ket alkalommal, egyedi hazhoz men6 — lakossagi fogyaszto Altai 
torteno megrendeles alapjan — rendszerben torten gyajtesere; 
f) a veszelyes es nem veszelyes, telepiilesi hulladek, zoldhulladek es elkiilonitetten gyiijtott 
hulladektol eltero hulladek hulladekgyajto udvarban torteno atvetelere; 
g) atrakoallornas es hulladekgyiijtO udvar fizemeltetesere; 
h) teleptilesi hulladek, elkiilonitetten gyiijtott hulladek,zoldhulladek, lomhulladek, veszelyes 
es nem veszelyes, kommunalis es elkiilonitetten gyiijtott hulladekt61 elter6 hulladek 
hulladekgazdalkodasi letesitmenybe torteno szallitasara; 

telepiilesi hulladek, elkiilonitetten gyiijtott hulladek, zoldhulladek, lomhulladek kezelesere, 
elokezelesere, artalmatlanitas celjara torteno atadisfira 
terjed ki. 
(3) Az elhagyott, illetve ellenorizetlen koriilmenyek kozott elhelyezett hulladek osszegyiijtese, 
elszallitasa es kezelese nem minosill a kOzszolgaltatas koreben ellatando feladatnak. 
(4) A kozszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget 
- a MIREHUKOZ Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit 
Korlatolt FelelOssegii Tarsasag (szekhelye: 3518 Miskolc, Erenyo u. 1. KUJ: 103165710); 
- a Zempleni Z.H.K. Hulladekkezelesi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegii 
Tarsasag (szekhelye: 3916 Bodrogkeresztur 0172/38 hrsz, KUJ: 103214177); 
- ZV Zold Volgy KozszolgaltatO Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag (szekhelye: 3700 
Kazincbarcika, Munkacsy ter 1. KUJ: 103212667) 
mint alvallalkozok bevonasaval vegzi. 
(5) Az alvallalkozok hulladekgazdalkodasi tevekenysege, nem veszelyes telepiilesi illetve 
elkiilonitetten gyiijtott hulladekok szallitasara es gyiljtesere- kezelesere es artalmatlanitasara 
terjed ki. 
(6) Az alvallalkoz6k Altai vegzett tevekenysegek, a kozszolgaltatas egeszehez viszonyitott 
aranya: min. 60 %. 

4. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasAnak rendje es modja 

4.§ (1) A hulladekszallitas egeszsegtigyi miniszter Altai 16/2002.(IV.10.) EiiM rendeletben 
reszletesen szabalyozottak szerint a kis-6s nagyvarosias, illetve a kertvarosias es a falusias 
laketerillet alapjan, mely az orszagos telepiilesrendezesi es epitesi kovetelmenyekrol sail() 
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet ismerveit szem elott tartva tortenik jelen rendelet 1. 
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mellekleteben szerepla terilleteken heti egy alkalommal 6.00 es 22.00 Ora kozott, a melleklet 
szereplo jarattervnek megfelelden. 
(2) Amennyiben a hulladekszallitas napja munkaszfineti nap, akkor a hulladekszallitas 
napjanak valtozasarol a valtozast megelozoen 8 nappal a kozszolgaltato sajat honlapjan tesz 
kozze felhivast, illetve megfele16 mOdon ertesiti az ingatlanhasznalokat. 
(3) Amennyiben a jarattervben valtozas tortenik, ugy a kozszolgaltato koteles az 
onkormanyzatot legalabb 8 nappal az elso modosult szallitasi napot megelozoen tajekortatni, 
az onkormanyzattal egyeztetni, majd a szolgaltatast igenybe vevoket ertesiteni. 
5.§ (1) Az ingatlanhasznalo a haztartasi szilard hulladekot tarok') edenyt, hulladekgyiljto 
zsakot — tithes illetoleg elszallitas celjabol — koteles az atpadkara, illetve az attest mellett 
kozvetlentil elhelyezkedo jardara kitenni es ezzel az eseti szolgaltatas igenybevetelet 
kezdemenyezni. Amennyiben az ingatlan depth korterfileten kfilso korfilmenyek alapjan nem 
lehetseges a hulladekgyfijto edeny elobbiek szerinti elhelyezese a telepiilesi onkormanyzat 
irisban kezdemenyezi a kozszolgaltato fele, hogy a kozszolgaltato telepfilesi hulladekgyikitO 
jarmfive a kozlekedesere alkalmas into' legfeljebb 10 meterre vegye at ezen a helyeken a 
hulladekot. 
(2) A kihelyezett gyiijtoedeny, hulladekgyfijto zsak nem akadalyozhatja a jarmii es - 
gyalogosforgalmat, a hulladek elhelyezese, illetve kihelyezese nem jarhat baleset- vagy 
karokozas veszelyenek eloidezesevel. 
(3) Tilos kihelyezett gyiijtoedenyek kornyeket, megkozelitesi invonalat targyak 
elhelyezesevel, vagy parkolo gepjannfivekkel olyan modon elzarni, amely a gyiittiedenynek a 
kozszolgaltato altal torteno (kites& akadalyozza. 
(4) A hulladek elszallitasa celjabol kihelyezett gyfitoedeny fedelenek — a korterulet 
szennyezesenek elkeriilese erdekeben — lecsukott allapotban kell lennie. 
6.§ (1) A hulladekot a gyfijtoedenyben tigy kell elhelyezni, hogy az az edeny mozgatasakor es 
Oritesekor ne szorodjon, valamint a gepi firitest ne akadalyozza. 
(2) Ha a gyfijtfiedenyben olyan nedves hulladekot helyeznek el, amely az edenyben 
osszetamorodott vagy befagyott, vagy az edenyben lev6 hulladekot agy osszepreseltek, hogy 
emiatt az edenyt nem lehet kifiriteni, az ingatlanhasznalo a kozszolgaltato felhivasara Wades 
az edenyt firithetove, es hasznalhatova tenni. Koteles tovabba az igy okozott esetleges kart 
megteriteni. 
(3) Tilos a gyfijtoedenybe folyekony, mergezo, ego, parazslo, tfiz- es robbanasveszelyes 
anyagot, allati tetemet vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni, amely veszelyeztetheti a 
begyfijtest, firitest vegzo szemelyek vagy mas szemelyek eletet, testi epseget, egeszseget, 
begyiijtese soran a gepjarmii mfiszaki, berendezeseben rongalodast idezhet el6, vagy a 
hasznositas, artalmatlanitas soran veszelyeztetheti a kornyezet vagy a kezelo letesitmenyek 
mfiszaki berendezeseit. 
7.§ (1) A telepiilesi hulladek fitadasa az ingatlanhasznalo sajat tulajdonaban levo, a 
kozszolgaltato Altai iizemeltetett specialis hulladekszallito jarmiihoz alkalmazhato 
szabvanyos, megfelelo minosegii 

a) 60 literes MSZ EN 840 
b) 80 literes MSZ EN 840 
c) 120 literes MSZ EN 840-1 
d) 240 literes MSZ EN 840-1 
e) 770 literes MSZ EN 840-2, 840-3 
f) 1100 literes MSZ EN 840-2 

a kozszolgaltato egyedi jelolesevel ellatott hulladekgyfijto edenyzet igenybevetelevel, tovabba 
a kozszolgaltato egyedi jelolesevel ellatott es a kozszolgaltato vagy megbizottja Altai 
ertekesitett gyfijtozsak igenybevetelevel tortenik. Utobbi eseteben az ingatlanhasznale koteles 
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gondoskodni arrol, hogy megakadalyozza a szOrodast, a rovarok es ragcsalok elszaporodasat, 
valamint, hogy illetektelen szemelyek vagy allatok hozzafereset. 
(la) A rendszeresitett edenyzetben elhelyezhet6 telepillesi hulladek 

- 60 1-es eseteben legfeljebb 15 kg 
- 80 1-es eseteben legfeljebb 17 kg 
- 120 I-es eseteben legfeljebb 27 kg 
- 240 1-es eseteben legfeljebb 50 kg 
- 7701-es eseteben legfeljebb 175 kg 
- 1100 1-es eseteben legfeljebb 250 kg 

lehet. 
(2) Az MSZ EN 840-1 szabvany6 80 literes iirtartalmti early hasznalata akkor lehetseges, ha 
annak sajzit koltsegen valo beszerzeset az ingatlanhasznalo a kozszolgaltato fele a 
szamlamasolat benyiljtasaval igazolja es az a kozszolgaltato szallitoeszkozehez rendszeresitett 
gyiijtoedeny kriteriumainak teljes mertekben megfelel (gepi iiritesre alkalmas, beontesi 
merete megegyezik a 120 literes hulladekgyajto edeny mereteivel). 
(3) Az MSZ EN 840-1 szabvanyil 60 literes edeny hasznalatara a 385/2014 (XII.31) Korm.r. 
7.§ (1a) bekezdes b) pontja alapjan a lakoingatlant egyedill es eletvitelszeriien hasznalo 
termeszetes szemely ingatlanhasznalo jogosult, valamint azon ketfos haztartas, ahol az egyik 
f6 a 70. eletevet betoltotte. 
(3a) Amennyiben az ingatlanhasznalo a sajat maga vitsarolt, a szerzodeseben rogzitettol elter6 
meretii, fort/14Y' hulladekgyiijto edenyzetet alkalmaz, de az edenyzet gepi iiritesre alkalmas, a 
kozszolgaltato a szolgaltatast elvegzi es a kozszolgaltatasi dijszamlazasra az alkalmazott 
hulladekgyujto edenyzethez legkozelebb alio — ha ket edenymerethez is merheto, akkor a 
nagyobb iirmeretii - , jelen rendeletben nevesitett, rendszeresitett edenymeret alapjan tortenik. 
(4) Az elkiilonitetten gyiljtott (szelektiv) teleptilesi hulladek atadasa a kozszolgaltato ilia] 
rendszeresitett 120 literes zsak, illetve szelektiv gyiljtoedenyzet igenybevetelevel tortenik. 
(5) Az adott ingatlanhoz tartozO, telepiilesi hulladek gyiljtesere szolgalo hulladekgyiijto 
edenyzet iiritesenek a telly& a gyujtoedenyen elhelyezett egyedi azonosito jel alapjan 
iiriteskor a szolgaltato elektronikusan rogzitheti. 
(6) Az egyedi jelolessel ellatott tObblethulladek gytijto zsak a kozszolgaltatasi k6rbe tartozo 
hulladek kihelyezesere iranyado szabalyolcnak megfeleloen alkalmazhato, amennyiben az 
ingatlanon keletkezett hulladek mennyisege idoszakosan, illetve alkalmilag meghaladja a 
rendszeresitett gyajtOedeny iirtartalmat. 
(7) A rendszeresen keletkez6 tobblethulladek szabvanyos edenyzetben torten elszallitasara ( 
2. gyiijtoedeny) az ingatlan hasznaloja kulon megallapodist koteles kotni a kozszolgaltatoval. 
A kiilon megallapodas hianyaban a szolgaltato nem koteles a tobblethulladekot tartalmazo 
edenyt 
(8) A tarsashazak, tobblakasos epiiletek, gazdalkode egysegek, szervezetek, intezmenyek a 
szolgaltatis igenybevetelere ktilon megallapodast kotelesek kotni az altaluk megjelolt 
darabszamii es tirtartalmit edenyzet iiritesere a kozszolgaltatoval. A kill& megallapodas 
hianyaban a szolgaltato nem koteles a kihelyezett hulladekot elszallitani. 
8.§ (1) A hulladekgyiijto edenyt — a kOztertileten engedellyel tarolt gyajtoedenyek kivetelevel 
— a hulladek elszallitisat kovetoen a kortertiletrol el kell tivolitani es az ingatlanon belul kell 
tartani. Az tiritest kovetoen az edenyzetnek a korteriiletrol torteno eltavolitasa az 
ingatlanhasznal6 kotelezettsege. 
(2) A szallitasi napokon kiviil csak a szelektiv szigetek hulladekgytijtoi es az udvarral nem 
rendelkez6 tarsashazak 1100 literes kontenerei tarolhatoak kortertileten. 
(3) A miiemleki kornyezetben es miiemleki jellegii teriileten a hulladekgyajto edenyt az 
ingatlanhasznalonak tigy kell elhelyezni, hogy kortertiletrol ne legyen lathato. A 
kozszolgaltato telepiilesi hulladekgyiijt6 jarata a telepiilesi onkormanyzattal egyeztetett 
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nyilvantartas alapjan a miiemleki kornyezetben taliilhato hulladekgyiljto edenyeket az 
ingatlanhasznal6 jelen rendelet mellekleteben meghatarozott ingatlanok kapcsan a 
mellekletben az ingatlanokhoz hozzarendelt id6intervallumok kozott kell, hogy kihelyezze 
korterilletre. Az kites idopontja utfin az ingatlantulajdonosok gondoskodnak a gyikit6edeny 
ingatlanon beliili elhelyezeserol. A milemleki kornyezetben talalhato erintett ingatlanokrol es 
a hulladekgyiijto edenyekrol az Onlcormanyzat nyilvantartast keszit, es a kozszolgaltatoval 
egyezteti a jarattervbe igazitva az iiritesi idopontokat. 
(4) Balesetveszelyes (tiles, csorbult, torott), nem szabvanyos es fedetlen gyiljtoedenyek 
hasznalata tilos. 

5. Lomtakinitas 

9.§ (1) A lomhulladek gyiijteserol, elszallitasarol, hasznositasarol es artalmatlanitasarol a 
kozszolgaltato evente ket alkalommal a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kereteben 

dij felszamitasa nelkiil, az ingatlanhasznaloval egyeztetetten hazhoz mend rendszerben 
— gondoskodik. 
(2) A lomtalanitas az ingatlanhasznalok — tarsashazak es lakasszovetkezetek eseteben a 
torvenyes kepviseletre jogosult — szemelyesen az figyfelszolgalaton, vagy elektronikus 
levelben az erre a celra rendszeresitett es alairt bejelento lap titjan torten — igenybejelentese 
alapjan tortenik. 
(3) A kozszolgaltatas kereteben a kozszolgaltato kizarolag a lakossagnal, a haztartasokban 
kepzodott, de a rendszeres hulladekszallitasra hasznalatos gyiljtoedenyekben el nem 
helyezheto nagydarabos, lom hulladekot szallitja el. A lomtalanitiisi szolgaltatis kereten belul 
azon nagytomegii hulladekokat, amelyek az erre rendszeresitett szallitojarrniire gepi vagy ket 
rakodomunkas kapacitasahoz merten nem felrakhatok a kozszolgaltato nem koteles 
elszallitani. 
(4) Lomtalanitas kereteben nem keriil elszallitasra: 
a) epitesi es bontasi hulladek; 
b) gumiabroncs hulladek; 
c) gepjarmil roncs, vagy termekkent tovabb nem hasznalhato jannii; 
d) az ipar, mezogazdasag vagy szolgaltatasi tevekenyseg soran kepzodott hulladek; 
e) veszelyes hulladek; 

haztartasokban keletkez6 vegyes hulladek; 
g) elkiilOnitetten gyiljtott papir, miianyag es fern; 
h) kerti biohulladek. 
5) A szolgaltatasra csak az az ingatlanhasznal6 tarthat igenyt, aki az esedekes kozszolgaltatasi 
dijfizetesi kotelezettsegenek igazolhato m6don eleget tett. 
(6) A szabalyszedi igenylest kOvetoen a kozszolgaltato 30 munkanapon belill, az altala 
meghatarozott napon gyOjti be es szallitja el a lomhulladekot, melynek idopontjat legkesobb a 
szallitast megelozo munkanapon ki5teles az igenybejelentovel — a megadott elerhetosegei 
barmelyiken — kozolni. 
(7) Igenybejelento koteles a megjelolt szallitasi id6pontban, illetve idotartamban a 
lomhulladek atadasara keszen Mini, az atvetel lehetoseget a kozszolgaltatonak biztositani 
azzal a megkotessel, hogy a lomhulladek a korterilleten nem helyezheto el. 
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6. Szelektiv hulladekgyiijto sziget/Elkfilonitett telepfilesi hulladek es zoldhulladek 
gyfijtese 

10.§ (1) A kozszolgaltato Altai iizemeltetett szelektiv hulladekgyiljto szigetre az elkiilortitetten 
gyiljtott (szelektiv) hulladek szallitasarol az ingatlanhasznalo gondoskodik. 
(2) A szelektiv hulladekgyajto szigeten az elkiilonitetten gyiijtott hulladekot a hulladek 
fajtajanak megfeleld gyiijtdedenyzetben kell elhelyezni, meggatolva ezzel, hogy az elterd 
hulladekfajtak egymassal keveredjenek, es a komyezetet szennyezzek. 
(3) Az elkiilonitetten gyiljtott hulladek elhelyezesere szolgal6 szabvanyos gyiijtoedenyek 
elhelyezeserol, az edenyek iiriteserol, karbantartasarol, a gyikitdedenyek, tisztantartasarol, 
fertotleniteserol a kozszolgaltato, a szelektiv hulladekgyikito sziget es koniyeke 
tisztantartasarel, az onkormanyzat gondoskodik. 
(4) A szelektiv hulladekgyiijto sziget hulladekgydjtel edenyzetet a szolgaltatO az edenyek 
telitddesenek filggvenyeben iiriti. A telepulesen kortisztasagi feladatok ellatasaval megbizott 
szervezet jelzese alapjan a szolgaltato maximum 48 gran beliil koteles soron kivfil jarattervbe 
igazitani es a szelektiv hulladekgyiijto sziget hulladekgyiljto edenyzetet iiriteni. 
(5) A hulladekgyiijto szigetek elhelyezkedeset a rendelet 2. melleklete tartalmazza. 
11.§ (1) A szelektiv hulladekgyiijto szigeteket meghaladoan a lakossagtol zsakban/illetve 
gyiijtoedenyben torten szelektiv hulladek gydjtes kereteben a vegyes hulladekszallitast61 
elkuldnitett m6don kertil gyiljtesre a papir, miianyag, iiveg es femhulladek az OHKT 
eldirasainak megfelelden legalabb kethetente — iiveghulladek eseteben havonta — torten 
rendszeresseggel. 
(2) A kozszolgaltato a hazhoz mend szelektiv gyiijtesen tulmenden az onkormanyzat 
hozzajarulasaval letesithet (elhelyezhet) konteneres, elkiilonitett gyiijtesre lehetoseget ado 
hulladekgyiijto pontot, mely kialakitasa az onkormanyzat kotelessege, es amely 
vonatkozasaban az onkormanyzat a korteriilet hasznalati dij fizetese elol a kozszolgaltatOt 
mentesiti. 
11/A.§ (1) Az ingatlanhasznala szamara a kozszolgaltato lehetoseget biztosit a zoldhulladek 
elkiilonitett gyiljtesere, kezelesere az OHKT-ban szabalyozottak szerint, tovabba a Hernad 
Volgye es Tersege Szilardhulladek-kezelesi Onkormanyzati Tarsulas Altai rendelkezesre 
bocsatott On. hazi komposztalok teszik lehetdve a lakossig reszere a zoldhulladek megfeleld 
kezeleset, Ojrahasznositasat. 
(2) A zoldhulladek gyiljtesere ketheti rendszeresseggel, de naptari evenkent legalabb 10 
alkalommal a targyev marcius 1.- december 15. kozotti iddszakaban keriil sor, mely 
szallitasok iddpontjat a kozszolgaltato hulladelcnaptaraban teszi kozze. 
(3) A hulladekka valt, karacsonyi vagott fenyofik teritesmentes osszegyiijteset es 
artalmatlanitasra elszallitasat a kozszolgaltato januar honapban ket izben teljesiti a vegyes 
hulladek gydjtoedenyzet melle kihelyezett karacsonyfak elszallitasaval. 

7. Hulladekgyiijto udvar 

12.§ (1) A kozszolgaltato a rendelet 3. mellekleteben szereplo helyszinen jogeros 
hulladekgazdalkodasi engedely birtokaban hulladekgyiljto udvart uzemeltet. 
(2) A kozszolgaltato kifiiggeszti es honlapjan kozzeteszi: 
a) a hulladekgyiljtd udvar cimet, megkozelithetoseget; 
b) nyitvatartasi idejet; 
c) a hulladekudvaron atveheto hulladekok tipusat, esetlegesen azok legnagyobb atadhato 
mennyiseget; 
d) a dijfizetes elleneben atveheto hulladekok koret es azok atveteli dijat; 
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e) a hulladekudvar mukodesi szabalyzatat. 
(3) A kozszolgaltato az altala iizemeltetett es arra alkalmas hulladekudvaron a hulladekudvar 
miikodesi szabalyzataban meghatarozott modon atveszi a termeszetes szemely 
ingatlanhasznaloknal keletkez6 es a klizszolgaltatO sajat kapacitasat figyelembe veve kiilon 
terites elleneben a jogi szemelynel keletkezo 
a) elektronikai hulladekot, 
b) lomhulladekot, 
c) szarazelemet, 
d) faradt olajat, 
e) haztartasi veszelyes hulladekot, 

elkiilonitetten gyiijtheto papir-, miianyag-, iiveghulladekot, 
g) hiatartasi zoldhulladekot 
(4) A kozszolgaltat6 megtagadhatja a hulladekudvarra szallitott telepillesi hulladek atvetelet 
es elhelyezeset, ha az adott hulladek hulladekfajta szerinti elkiilonitese nem felel meg a 
jogszabalyban, vagy a hulladekudvar mfikodesi szabalyzataban meghatarozott 
kovetelmenyelcnek. 
(5) Az igenybevetel feltetele a kozszolgaltatasi teruletre vonatkozo lakcimkartya bemutatasa 
es az utolso esedikes kozszolgaltatiisi dij megfizetesenek igazolasa. 
(6) A hasznosithat6 hulladekok (csomagolasi papir-, miianyag-, 	fernhulladek) 
kivetelevel, melyek mennyisegi korlatozas nelkiil szallithatoak be a hulladekudvarba, az 
ellenertek nelkiil fitadasra kerulo leadhato hulladek mennyisege negyedevente max. 250 kg. 
(7) A gazdalkodo szervezetek a hulladekudvar kozlemenyeben meghatarozott merteldi 
kezelesi dij elleneben jogosultak — kiilon megallapodas alapjan — a hulladekudvar 
szolgaltatisait igenybe venni. 

8. Uclfiloterfiletekre vonatkoze szabalyok 

13.§ (1) Az iidalokent nyilvantartott ingatlanok eseteben a kozszolgaltatas minden ev aprilis 
1461 szeptember 30-ig biztositott. 
(2) Ha az ingatlanhasznal6 az ildilloingatlanat eletvitelszertien es fillando jelleggel lakaskent 
hasznalja/hasznositja, ugy a jarattervben szereplo kozatrol meg nem kozelitheto 
ingatlan eseteben az (I) bekezdeseben megjelolt idoszakon kiviil hulladekat a kozszolgaltato 
Altai rendszeresitett hulladekgyiijto zsakban kell, hogy gyiijtse es azt a kozszolgaltato altal 
kijelolt legkozelebbi hulladekgyibto ponton kell, bogy elhelyezze. Egyeb esetben a 
szolgaltatas igenybevetelere az allandoan lakott ingatlanokra vonatkozo szabalyok 
alkalmazasaval keriil sor. 

9. A kozszolgaltato jogai es kotelezettsegei 

14.§ (1) A kozszolgaltato koteles a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas tartalmanak 
megfelelden a kozszolgaltatasrol gondoskodni. 
(2) A kozszolgaltato jogosult a gyiijtoedenyzet kiiiriteset, illetve a hulladek elszallitasat 
megtagadni, ha: 
a) az ingatlanhasznalo altal kihelyezett edenyzet nem felel meg az eloirdsoknak (nem 
szabvanyos, nem rendszeresitett, azonosito jellel nem ellatott), vagy olyan mertekben seriilt, 
torott, bogy a gyiljtesi technologia betartasat nyilvanvalOan veszelyezteti, 
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b) megallapithato, hogy a gyajtoedenyben kihelyezett hulladek az writes, vagy a szallitas 
soran a szallitast vegzo szemelyek eleteben, testi epsegeben, egeszsegeben, tovabba a 
begyiijto jarmOben vagy berendezeseben kart okozhat, vagy a hasznositas, illetve kezeles 
soran veszelyeztetheti a kornyezetet, 
c) erzekszervi eszlelessel megallapithato, hogy a kihelyezett gyiljtoedeny mergezo, robbano, 
folyekony, veszelyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepillesi hulladekkal egyiitt 
nem gyiijtheto, nem szallithato, nem artalmatlanithate, vagy nem minosiil telepiilesi 
hulladeknak (kiilonosen epitesi es bontasi hulladek, allati tetem, elektromos, elektronikai es 
veszelyes hulladek, 
d) a teleptilesi hulladekot nem a rendeletben megengedett m6don helyeztek el, illetve 
gyajtoedeny a kozszolgaltato szarnara nem hozzaferheto, 
e) a kihelyezett gyiljtoedenyben talalhat6 hulladek oly mertekben tomoritett, hogy a 
kozszolgaltat6 altal alkalmazott gepi iiritesi modszerrel nem iiritheto, 
f) a kihelyezett gyajtOedeny taltoltott es a gyiljtOedeny iiritese a kornyezet szennyezese, 
hulladek szorOdasa nelkal nem lehetseges, 
g) a gyiijtoedenyzet mellett elhelyezett barmilyen tobblethulladek nem a kozszolgaltato altal 
rendszeresitett, altala vagy megbizottja Altai forgalmazott, egyedi jelolessel ellatott, 
rendszeresitett hulladekgyiijto zsakban keriil kihelyezesre, 
h) a hulladek a gplijtoedenybe befagyott. 
(3) Ha a (2) bekezdes szerinti okb61 a kiiirites megtagadasara keriil sor, errol a tenyrol — az ok 
megjelolesevel — a kozszolgaltato 8 napon beliil koteles ertesiteni az ingatlan hasznalot. 
15.§ (1) A kozszolgaltato kOteles a gyiijtoedeny kiiiriteset kimeletesen, az elvarhato 
gondossaggal vegezni. 
(2) A gyiijtoedenyben szandekosan, vagy salyos gondatlansaggal okozott kart a 
kozszolgaltato koteles megteriteni a polgari jog szabalyai szerint. 
(3) Az 5 eyrie' regebbi edenyzetben bekOvetkezett toreskarok eseten — ellenkez6 bizonyitasaig 
— velelmezni kell, hogy annak oka az an. anyagfaradas. 
(4) Az edenyzetben bekovetkezett karigeny esemeny eseten az ingatlanhasznalo koteles 
igazolni a hasznalatba vonas idOpontjat az edenyzet beszerzeserol vagy atveteler61 sz616 
okirat bemutatasaval. Igazolas hianyaban az edenyzet 5 evet meghalad6 hasznalati idotartamat 
velelmezni kell. 
16.§ (I) A kozszolgaltato a kozszolgaltatas soran koteles a korteriilet tisztasagat megorizni, az 
iiriteskor a gyajtoedenybal, vagy a szallitas soran kihullott hulladekot kesedelem 
azonnal es maradektalanul feltakaritani. 
(2) Amennyiben a szallitas kozben a szallitasi atvonal a kozszolgaltatO hibajabol 
beszennyezodik, agy a kozszolgaltato azt koteles megsziintetni, a tovabbi szennyez6dest 
megakadalyozni. 

10. Nemzeti Hullaclekgazdalkodasi Koordinalo es Vagyonkezelii (NHKV) Zrt 

17.§ (1) A teljesitett kozszolgaltatas ellenertekekent a megallapitott kozszolgaltatasi dijat a 
kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett ingatlanhasznalOk az NHKV Zrt (a tovabbiakban: 
koordinalo szerv) szamlaja alapjan a koordinal6 szery reszere fizetik meg. 
18.§ A kozszolgaltatasi tevekenyseg ellatisdert a koordinalo szery a kozszolgaltatasi dij 
megallapitasaert felelos miniszter Altai meghatarozott szolgaltatasi dijat fizet a Kozszolgaltato 
reszere (szolgaltatasi dij). 
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11. Az iigyfelszolgalat 

19.§ (1) A kOzszolgaltato az ingatlanhasznalo hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal 
kapcsolatos bejelenteseinek intezese, panaszainak kivizsgalisa, orvoslasa es a 
kozszolgaltatassal 	kapcsolatos 	altalanos tajekortatasnyiljtas 	biztositasa erdekeben 
figyfelszolgalatot biztosit az alabbi modokon: 
a) szemelyes Ogyfelszolgalat az ugyfelek szamara nyitva alle helyisegben a het egy 
munkanapjan 7 es 21 Ora kozotti, legalabb 12 oras folyamatos nyitva tartassal, 
b) telefonos Ogyfelszolgalat a het egy munkanapjan 7 es 21 6ra kozotti, legalabb 12 Ords 
folyamatos nyitva tartassal, 
c) elektronikus figyfelszoIgalat (honlap, e-mail) folyamatos elerhetoseggel — iizemzavar 
eseten mas megfeIelo elerhetoseget biztositva. 
(2) Szemelyes Cigyfelszolgalatok: 
a) Szerencs, Eperjes utca 7. cim alatt, heti 37 Ora idotartamban 
b) Sarospatak, Erdelyi J. u. 18. elm alatt, heti 16 Ora idotartamban 
c) Satoraljaujhely, Kossuth ter 14. cim alatt, heti 32 Ora idotartamban 
d) Encs Ipartelep 543/12 hrsz, heti 40 Ora idotartamban. 
(3) Az ingatlanhasznalonak lehetosege van a elektronikusan vagy telefonon keresztiil a 
szemelyes agyintezes idopontjanak elozetes lefoglalasara, melyre a kozszolgaltato az igenyles 
idopontjatol szamitott 5 munkanapon belfil koteles szemelyes Ogyfelfogadasi idopontot 
biztositani. 
A kozszolgaltato a postai kaldemenyben erkezo agyfel megkereseseket is fogadja es 
feldolgozza. 
(4) A kozszolgaltato az ugyfelszolgalaton az ingatlanhasznalo bejelenteseinek intezeset, 
panaszainak kivizsgalasat, orvoslasat es a kozszolgaltatassal kapcsolatos altalanos 
tajekortatasnyajtast haladektalanul, amennyiben ez haladektalanul nem lehetseges 15 napon 
be101 teljesiti. 
(5) A telefonos figyfelszolgalat eseteben a kozszolgaltato a beerkezo hivasok hangrogziteset 
csak elozetes tajekortato utan alkalmazhatja, az adatkezelesi szabalyok szigoth betartasa 
mellett. 
(6) Telefonos ugyfelszolgalat, illetve a szemelyes tigyintezes idopontjanak telefonos igenylese 
eseten a kozszolgaltato koteles biztositani az esszerii varakozasi idon beliili hivasfogadast es 
iigyintezest. 
(7) A kozszolgaltato a hozza beerkezett panaszokat nyilvantartasba veszi, erdemben 
kivizsgalja es allaspontjat, intezkedeseit indokolassal ellatva 15 napon beliil megkiildi az 
ingatlanhasznalonak. A valaszadasi hatarido szukseg eseten egy alkalommal legfeljebb 15 
nappal meghosszabbithato a fogyaszt6 hatarido letelte elatti irasbeli ertesitese mellett. 
(8) A kozszolgaltato nem ktiteles kivizsgalni es megvalaszolni azokat a beadvanyokat, 
panaszokat, amelyeket a kezdemenyezo szemelyazonositasra alkalmatlan modon nyajtott be. 

12. Az ingatlanhasznilo jogai es hotelezettsigei 

20.§ (1) A hulladek kezeleserol az koteles gondoskodni, akinel, vagy akiknek a tevekenysege 
soran a hulladek keletkezett. Ha a keletkezes helye nem allapithatO meg, ez a kotelezettseg azt 
az ingatlanhasznalot terheli, akinek az ingatlanan a hulladek talalhato. 
(2) Az ingatlanhasznalO koteles a hulladekkezelesi kozszolgaltatast igenybe venni. 
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(3) Az ingatlanhasznalo az (1) bekezdesben meghatarozott kotelezettseg teljesitese soran 
koteles: 
a) az ingatlanfin keletkezo hulladek mennyiseget a megelozes dye alapjan a legkisebb 
mertekure szoritani, 
b) a telepillesi hulladekot — killonos tekintettel a hulladek tovabbi kezelesere — az elszallitasra 
vale atvetelig gyiijteni, tarolni, ennek soran megfele16 gondossaggal eljami annak erdekeben, 
hogy a hulladek masok eletet, testi epseget, egeszseget es j6 kozerzetet ne veszelyeztesse, a 
tenneszetes es epitett kOrnyezetet ne szennyezze, a noveny- es fillatvilagot ne kfirositsa, a 
kozrendet es a kozbiztonsagot ne zavarja. 
21.§ (1) Az ingatlanhasznalo koteles az ingatlanan keletkezo telepiilesi hulladekot a 
rendeletben feljogositott kozszolgaltatenak atadni. 
(2) Ha az ingatlanhasznal6 a tulajdonosvaltozas vagy egyeb ok folytan a kozszolgaltatas 
igenybevetelere kotelezette via, kOteles ezt a tenyt a keletkezeset koveto 15 napon beliil 
irdsban bejelenteni a kozszolgaltatenak. 
(3) A korterilleten szervezett rendezveny soran keletkezett hulladek tarolasirol, szallitasar61 a 
rendezveny szervezoje koteles gondoskodni a kozszolgaltatoval kotott kills% szerzodes 
alapjan. 
(4) Amennyiben a korteriilet-hasznalati hozzajarulas jogosultja a korterillet-hasznalati 
hozzajarulas alapjan olyan arusito, szolgaltato vagy egyeb tevekenyseget kivan folytatni, 
amely hulladek keletkezesevel jar, k6teles azt a kozszolgaltatenak legalabb 8 nappal korabban 
bejelenteni es vele a kozszolgaltatas igenybevetelere egyedi szerzodest k6tni. 
22.§ (1) A kihelyezett gyiijt6edenyekb61 a gyiijtes megkezdese elott kiszoredott hulladek 
feltakaritasa, korterilletrol vale eltavolitasa a hulladekgytijto edenyzettel rendelkez6 
ingatlanhasznal6 kotelezettsege. Gyajtozsak csak bekotve helyezheto ki a korteriiletre. 
(2) A hulladek tarolasara hasznalhate edenyt a tulajdonos koteles tisztantartani, sziikseg 
eseten, de evente legalabb ket alkalommal fertotleniteser61 es karbantartasar61 gondoskodni. 
(3) A kozszolgaltato altal letesitett es iizemeltetett szelektiv hulladekgyiijto szigetekre torten6 
hulladek szallitasirol az ingatlanhasznalo gondoskodik. 
(4) A 14.§ (2) bekezdes alapjan atvenni megtagadott hulladek — arra jogosult altali — 
elszallittatasar61 az ingatlanhasznalo koteles gondoskodni. 
(5) Tilos a szabalyszeriien kihelyezett gyiijtoedenybol a hulladek elvitele, kiszerasa, a 
korterulet szennyezese! 
(6) A gyiljtoedeny beszerzese, javitasa, petlasa az ingatlanhasznalo kotelezettsege. 
(7) A kozszolgaltatas es lomtalanitas korebe nem tartoze barmely mas hulladek (epitesi, 
bontasi tormelek stb.) artalmatlanito helyre tOrteno elszallitasarol az ingatlanhasznalonak kell 
gondoskodnia jelen rendeletben es a jogszabalyokban foglalt eloirasok betartasaval. 

13. A hulladelcgazdalkodisi kozszolgaltatisi szerzodes egyes tartalmi elemei 

23.§ (1) A kozszolgaltatasi szerzodesben minden esetben rogziteni kell a hulladekrel szolo 
torvenyben es e rendeletben foglaltakat. 
(2) A hulladekgazdalkodasi feladatokat a kozszolgaltato latja el a kozszolgaltatas ellenerteket 
a koordinalo szery szamlazza ki az ingatlanhasznalo fele. 
(3) A kill& torvenyben megallapitott az Onkormanyzat altal kotelezoen ellatande kozfeladat 
teljesitese erdekeben, az Onkormanyzat neveben es erdekeben eljarva, a kozszolgaltatasi 
szerzodest a Tarsulas koti meg a szolgaltatoval. 
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(4) A kozszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kozszolgfiltatas igenybe vetelenek, illetoleg 
teljesitesenek lenyeges felteteleirol, a feltetelekben bekovetkezett valtozasokrol, honlapjan 
kiiteles az ingatlan hasznalojat ertesiteni. 
(5) A hulladelcgazdalkodisi szerzodes tartalmazza a felek megnevezeset, a felek jogait es 
kotelezettseget ezen beltil a szolgaltatas targyat, a szolgaltatas idejet, rendszeresseget, a 
szolgaltatas igenybevetelenek mOdjat, a hasznalhato edenyzet megnevezeset, az ellenertek 
megfizeteset, a fizetes mod*, gyakorisagat, a kesedelmes fizetes kovetkezmenyeit, a 
dijhatralek vegrehajtasanak szabalyait, a panaszok jelzesenek, elintezesenek mOdjat, 
hataridejet, az egyes jogorvoslati forumok megnevezeset. 
(6) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes megkotesenek barmely felnek 
felrohato magatartasa kovetkezteben torten elmaradasa eseten, a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi szerzodes a (7) bekezdesben meghatarozott rautalo magatartassal jon letre az 
irasos szerzodes tartalmaval egyezoen. 
(7) A (6) bekezdesben szabalyozott rautalo magatartast jelenti, ha a kozszolgaltatO a 
kozszolgaltatast a szallitojarmil rendelkezesre tartasaval felajanlja, vagy, ha az ingatlan 
hasznaloja a hulladekgyiijto edenyzetet, vagy hulladekgyiijto zsakot a szallitas erdekeben 
kihelyezi. Rendelkezesre allasnak minosiil, ha a kozszolgaltato a kozszolgaltatasba bevont 
szallito eszkozevel a telepiilesen iranyado jarattery szerint az ingatlanhasznalo ingatlanat 
erinti, illetve a szolgaltatast felajanlja. A szolgaltatas felajanlisa ketsegkiviil megallapithato, 
ha barmely szomszedos ingatlan a kOzszolgaltatasba mar bekapcsolodott. 

14. Az ingatlanhasznalot terhelo, miniszteri rendeletben nem szabilyozott dijfizetesi 
kotelezettseg, es megfizetesenek a rendje 

24.§ (1) Az ingatlanhasznal6 a kOzszolgaltatas igenybeveteleert a koordinal6 szery reszere 
dijat fizet. 
(2) Az ingatlanhasznal6 kozszolgaltatasi dijat utolag, negyedeves elszamolasi idoszak szerint, 
a koordinalO szery Altai megkiildott szamla alapjan egyenliti ki. 
(3) A kozszolgaltatasi dij kesedelmes megfizetese eseten a koordinalo szery a hatalyos Ptk-
ban meghatarozott (tenneszetes szemelyek, illetve gazdalkodo szervezetekre nezve kiilonbozo 
mertekii) kesedelmi kamatot es figyviteli koltseget, valamint a gazdalkodo szervezetek eseten 
vegrehajtasi koltsegatalany megfizeteset igenyelheti. 
(4) A kozszolgaltatasi dijat tartalmazo szamla adataival es osszegevel kapcsolatban 
az ingatlanhasznalo a kozszolgaltato agyfelszolgalatain irasban kifogast terjeszthet elo. A 
kifogasnak a szamla kiegyenlitesere vonatkozo kotelezettseg teljesitesere halasztO hatalya 
nincs. A kifogast a koordinalo szery biralja el es valaszolja meg. 
25.§ (1) A (6) bekezdesben foglaltak kivetelevel nem tagadhatja meg a kOzszolgaltatasi dij 
megfizeteset az, aki a telepillesi hulladekkal kapcsolatos kotelezettsegeit nem, vagy csak 
reszben teljesiti, felteve, hogy a kozszolgaltato a kozszolgaltatast felajanlja, vagy a 
kozszolgaltatas teljesitesere rendelkezesre all, vagy a teljesitest igazolja. Az ingatlanhasznalo 
— e rendeletben meghatarozott kivetelekkel — akkor is koteles kozszolgaltatasi dijat fizetni, ha 
a kozszolgaltato igazolni tudja, hogy felajanlotta az ingatlanhasznalonak a szolgaltatas 
nyiljtasat vagy a szolgaltatas nyajtasara rendelkezesre alit. 
(2) Az ingatlanhasznalo 15 napon beltil irasban koteles bejelenteni a kozszolgaltatonak, ha 
tulajdonosvaltozas vagy egyeb ok folytan a kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezette valik, 
vagy e kotelezettsege 
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(3) Nem terheli az (2) bekezdesben foglalt kiitelezettseg az ingatlanhasznalot az olyan 
beepitetlen ingatlan tekinteteben, ahol senki sem tartozkodik es ezert ott hulladek sem 
keletkezik. 
(4) Az ingatlanhasznal6 valtozasa eseten a kozszolgaltatas dijat a szolgaltatohoz WI-tent 
bejelentes honapjanak utolso napjaig a korabbi, azt kovetoen pedig az fij ingatlanhasznal6 
koteles megfizetni. 
(5) Ha a kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett ingatlanhasznal6 szemelye barrnely okbol 
nem megallapithate, az ingatlan hasznalOjanak az adott ingatlan ingatlan-nyilvantartasba 
bejegyzett tulajdonosat/tulajdonosait kell tekinteni. 
(6) Mentesiil az ingatlanhasznalo a kozszolgaltatasi dij megfizetese al61 
a) a beepitetlen ingatlan eseteben, mindaddig, amig ott senki sem tartozkodik 
b) beepitett ingatlan 28.§(1) bekezdes szerinti esetben, valamint 
c) a kozszolgaltato kOzszolgaltatasi kotelezettsege nem teljesitese eseten. 

15. A hulladekgazdalkodasi kozszolgiltatfisi-dij kedvezmenyek 

26.§ A Kepviselo-testillet minden ingatlan hasznalo szamara dijmentesen biztositja a szilard-
hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatist. 
27.§ (1) A 26.§-ban szereplo dijkedvezmeny biztositasahoz Krasznokvajda Kozseg 
Onkormanyzat a nepesseg-nyilvantartas adatai alapjan, a kedvezmenyre jogosult szemelyek 
termeszetes szemelyazonosito adatait legkesObb a negyedev kozeps6 henapjanak utolso 
napjaig kozszolgaltatoval irasban kozli. 
(2) A dijkedvezmenyek megteritese celjabol a koordinalo szery szamlat nyilit be az 
onkormanyzathoz a dijkedvezmenyek megteritese celjab61. 

16. A hullaclekgazdalkodasi kozszolgaltatis ingatlanhasznalo 
keresere tOrteno szfineteltetesenek esete 

28.§ (1) Legalabb 1 honap egybefiiggo idotartamra sziineteltetheto a kozszolgaltatas 
igenybevetele, ha ketsegkiviil megallapithato, hogy az ingatlanhasznalonal telepulesi hulladek 
az ingatlan hasznalatanak megsziinese miatt nem keletkezik. 
(2) Nem minosiil szuneteltetesnek, de hulladek kozszolgaltatasi dijfizetesi kotelezettseg sem 
keletkezik azon ingatlanhoz kapcsolOdoan, amelyben termeszetes szemely ingatlanhasznal6 
lakcimmel nem keriilt bejelentesre, az ingatlanban senki sem tartezkodik, illetve gazdalkod6 
szervezet szekhellyel, telephellyel, fiokteleppel sem kerill(t) oda bejelentesre. 
(3) A sziineteltetest az ingatlanhasznal6 a sziineteltetes megelozo 8 nappal korabban koteles a 
jegyzonek irisban bejelenteni, aki az ingatlan hasznalaton kivuliseget hatosagi bizonyitvany 
kiallitasaval igazolja, es annak megkiildesevel kOzvetleniil tajekortatja a Kozszolgaltatot. 
Amennyiben a hatosagi bizonyitvany maskent nem rendelkezik, agy a kozszolgaltato az 
ingatlan hasznalaton kiviiliseget a hatosagi bizonyitvany visszavonasaig velelmezi. 
(4) A sziineteles tenyerol a kozszolgaltato 8 napon beliil ertesiti a dij beszedesere jogosultat. 
A dijfizetesi kotelezettseg sziineteltetesere, illetve a fizetendo dij aranyositasara a 
kOzszolgaltato felelossege nem terjed ki. 
(5) Az ingatlan hasznalatanak megsziineset, a hulladek keletkezesenek a hianyat az ingatlan 
hasznaloja ketsiget kizaro modon, hatOsagi nyilvantartas adataival, tart& gyogykezelesre 
vonatkozo okirat csatolasaval, illetve erre egyeb alkalmas modon koteles igazolni. 
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(6) Ha a sziineteles a (1) bekezdes szerinti felteteleiben valtozas kovetkezik be, az 
ingatlanhasznalo a valtozas bekovetkezesegil szamitott 8 napon behil koteles azt a jegyzo 
reszere a hatosagi bizonyitvany visszavonasa celjabol a valtozas idopontjanak pontos 
megjelolesevel jelezni. 

17. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatissal tisszeffiggii adatszolgiltatis 

29.§ (1) Az Onkormanyzat az Miami hulladekgazdalkodasi kOzfeladat ellatasara larehozott 
szervezet kijeledeseriil, feladatkorer61, az adatkezeles modjarol, valamint az adatszolgaltatisi 
kotelezettsegek reszletes szabalyairol sz616 69/2016.(I11.31.) Korm. rendelet alapjan 
koteles a kozszolgaltatfisba kotelezoen bekapcsolt ingatlanhasznalokrol bazisadatokat 
kesziteni, es azt a szolgaltatoval irasban kozolni. A bazisadat es az az alapjan keszillt 
fogyaszt6i lista tartalmazza az ingatlanhasznalo never, cimet, szekhelyet, az ingatlanhasznalo 
Altai rendszeresitett iiritiiedenyzet fajtajat. 
(2) A kozszolgaltatas hatekony es folyamatos ellatitsahoz a.  szolgaltatO szarnara sziikseges 
informaciokat es adatokat ellenertek nelkiil szolgaltatja az Onkormanyzat killon jogszabaly 
rendelkezesei alapjan. 
(3) A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo a kOzszolgaltato felhivasara a kozhiteles 
nyilvantartas szerinti never, szekhelyenek, telephelyenek cimet, adoszamat, a termeszetes 
szemely ingatlanhasznalo a szemelyes adatai WM a csaladi es utonevet, lakohelyenek, 
tartozkodasi es ertesitesi helyenek cimet megadni. 
(4) A kozszolgaltato jogosult idoszakonkent ellenorizni az ingatlanhasznalok adatait, es az 
ingatlanhasznalat tenyet. Amennyiben nyilvantartasaval ellentetesen a kozszolgaltatasba be 
nem jelentkezett ingatlanhasznalot midi, ezt a tenyt az ingatlanhasznalat kezdo idopontjaval 
egyiitt jelzi a koordinalo szery fele. 

18. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatishoz szfiksiges adatok 
szolgaltatisara vonatkozo rendelkezesek 

30.§ (1) Az adatszolgaltatas celja a kozszolgaltatassal Osszeftiggoen az ingatlanhasznalo 
szemelyenek megallapitasahoz, a kozszolgaltatasi dij behajtasahoz sziikseges es arra alkalmas 
adatbazis letrehozasa es miikodtetese, valamint a kozszolgaltatas kotelezo igenybevetelenek 
sziinetelese eseten annak nyilvantartasa. 
(2) Az adatszolgaltatasra kotelezettek a koordinalo szery feladatellatasahoz szukseges 
adatokat, informaciokat a jogszabaly altal meghatarozott rendszeresseggel tovabbitjak a 
koordinal6 szery reszere a szamlazits celjabol. 

19. Ziris rendelkezesek 

31.§ (1) Ez a rendelet a Hernad Volgye es Tersege Szilardhulladek-kezelesi Onkormanyzati 
Tarsulas es a kOzszolgaltato kozotti kozszolgaltatasi szerz6des megkotese eseten 2017. januar 
01. nap,* lep hatalyba. 
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(2) Ezzel egyidejilleg hatalyit veszti a teleptilesi szilard hulladekok kezelesevel kapcsolatos 
kozszolgaltatasrol szolo 3/2014411.18.) onkormanyzati rendelet. 

TObis Bela 	 Toth Abel 
polgarmester 	 jegyz6 

A rendelet egyseges szerkezetbe foglalva. 

2017.12.15. 

I 

Dr. Kerekgyarto Judit 

jegyzo 
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