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Mikahlza Kozsegi Onkormanyzat Kepviseld-testilletenek 
15/2017. (X11.29.) onitormanyzati rendclete 
a hulladekgazdilkodisi kozszolgaltatisral 

Mikohaza Kozsegi Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a hulladekrol szolo 2012, evi 
CI.XXXV. torveny 88.§ (4) bekezdeseben kapott felhatalmazas WET*, Magyarorsztig helyi 
iSnkormanyzatairol sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 19. pontjaban 
meghatarozott feladatkoreben eljarva, figyelemmel a hulladekr61 sz616 2012. evi CI.XXXV. 
torveny (Hi) 92/B § (2) bekezdese, valamint a kornyezet vedelmenek altalanos szabtilyairol 
sz616 1995. evi L111. torveny 48.§ (3) bekezdeseben hiztositott jogkoreben eljaro Borsod-
Abaaj-Zemplen Megyei Korrnanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya 
vtlemenyenek a kikeresevel a kiivetkezoket rendeli el: 

1. Az onkorminyzati hulladekgazdalkadisi kOzfeladat tartalma 

I.§ Mikohaza Kozsegi Onkortnanyzat az Onkormanyzati hulladekgazdalkodasi 
kozfeladatanak tartalma: 
a) a kozszolgaltatas helyi szint0 reszletszabalyainak rendeletben torteno szabalyozasa; 
b) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltato kivalasztasa es a kozszolgaltatasi szerzodes 
megkotese az Aba6j-Zempleni Szildrdhulladek Gazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas (a 
tovabbiukban Tarsulas)(3916 Bodrogkeresztiu, Kossuth utca 85.) otjan. 

2. A klizszolgaltatasi terillet hatara 

2.§ A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatisOhaza kOzigazgatasi teritletere terjed ki. 

3. A kozszolgaltato, illetve az alvallalkozo Alta' vegzett hulladelcgazdalkodisi 
tevekenysege, tovabba az alvallalkozOnal: a kfizszolgaltatis egeszehez viszonyitatt 

aranya 

3.§ (1) A hulladekgazdalkodasi ktizszplgaltatast a kozszolgaltatasi szerdides hatalyosulasat 
kiivet6 napt61, de legkorabban 2018. januar 01. napjatol a BMH Borsod-Abaaj-Zemplon 
Megyei Hulludekgazdalkodasi Ktizszolgaltat6 Nonprofit Korlatolt Felassigii Tarsasag 
(Szekhelye: 3527 Miskolc, Besenyoi at 26.) (a tovabbiakban: ki5z.szolgaltato) vegzi. 
(2) A kOzszolgidtato hulladekgazdalkodasi tevekenysege: 
a) a telepiilesi hulladek kozszolgaltatO szallit6eszkozehez rendszeresitctt hulladekgyiljto 
edenyben, vagy hullaclekgyfijtO zsakhan Allan& jarat szerinti gyiljtesere; 
b) az elktilOnitetten gy(ijtott hulladek erre a celra szolgalo gyiljtoedenyben, vagy 
gyiijtozsakban alland6 jarat szerinti, es hulladekgyiljto szigetrol tortoni)" gyiljtdsdre; 
c) a zoldhulladek erre a celra szolgalo gyiijtoedenyben, vagy gyiijtozsakban torteno gyfijt6se 
d)a haztartisi tiveghulladek az erre a celra rendszeresitett gyiikCizsakban torteno hazhoz mend 
rend szeru gyitjtesere 
e) a lomhulladek evente ket alkalommal, egyedi hazhoz melte - lakossagi fogyaszt6 anal 
torteno megrendeles alapjan - rendszerben torteno gyiijtesere; 
f) a veszelyes es nem veszelyes, teleptilesi hulladek, zoldhulladek es elkitIonitetten gyUjtott 
hulladektol elter6 hulladek hulludekgyOjte• udvarban torteno atvetelere; 
g) atrakoallomas es hulladekgyiljto udvar itzemeltetesere; 
It) teleptilesi hulladek, elktil0nftetten gyajtott hulladek, zoldhulladek, lomhulladek, veszelyes 
es nem veszelyes, kommunalis es elkillOnitetten gytijtott hulladektol Mee, hulladek 
hulladekgazdalkodasi letesitmenybe torteno szallitasara; 
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i) teleptilesi hulladek, elkillonitetten gyajtott hulladek, zOldhulladek, lomhulladek kezelesere;  
elokezelesd rc, artalmatlanitas celjara tOrteno atadisara 
terjed ki. 
(3) Az clhagyott, illetve ellenOrizetlen koralmenyek kozott clhelyezett hulladek osszegyajtese, 
elszallitasa es kezelese nem minOsill a ktizszolgaltatas koreben ellitando feladatnalc. 
(4) A kozszolgaltato a hullaclekgazdalkodasi kozsz.olgaltatasi tevekenyseget 
- a M1REHUKOZ Miskolci Rcgionalis Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltato Nonprofit 
Korlatolt FelelOssegO Tarsasag (szekhelye: 3518 Miskolc, Erenyii u.1. KCJ: 103165710); 
- a Zempleni Z.H.K. Hulladekkezelesi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt FelelOssegii 
Tarsa.sag (szekhelye: 3916 Bodrogkeresztiir 0172/38 hrsz, KUJ: 103214177), 
- ZV Zold Volgy KOzszoloaltato Nonprofit Korlatolt Felelosseg,0 Tarsasag (szekhelye: 3700 
Kazinebarcika, Munkaesy to 1. KCJ: 103212667) 
mint alvallalkozok bevonascival vegzi. 
(4) Az alvallalkozO hulladekgazdalkodasi tevekenysege, nem veszelyes telepalesi illetve 
elkalonitetten gytijtott hulladekok szallitisara Os gyajtesere kezelesere es artalinatlanitasara 
tevekenysegre terjed ki. 

4. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatis ellitisinak rendje es nuirdja 

4.§ (I) A hulladekszallitas egeszsegOgyi miniszter Altai 16/2002. (IV. 10.) EtIM rendeletben 
reszletesen szabilyozottak szerint a kis-es nagyvarosias, illetve a kertvarosias es a falusias 
laketerOlet alapjan, mely az orszagos telepillesrendezesi es epitesi kovetelme.nyekrol szal6 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet ismerveii szem elott tartva tOrtenik Mikohaza telepillesen 
heti egy alkalommal 6.00 es 22.00 Ora kOzott, a rendcict mellekleteben szereplo jarattervnek 
megfeleloen. 
(2) Amennyiben a hulladekszallitas napja munkasz.tineti nap, akkor a hulladekszallitas 
napjanak valtozastir61 a valtozast megelozoen 8 nappal a kozszolgaltatO sajat honlapjan tesz 
kozze felhivast, illetve az tinkormanyzatok fele jclzi a valtozas tenyet, akik a helyben 
szolcasos modon tajekortatjak az ingatlanhasznalokat. 
5.§ (1) Az ingatlanhasznalo a haztartasi szilard hulladekot tarolo edenyt, jelzessel elltitott 
emblemas hulladokgyiijto zsakot - firites illetoleg elsalitas eeljaxil — koteles az inpadkara, 
illetve az attest mellett kozvetlenill elhelyezkedii jkirdara kitenni es erzel az eseti szolgaltatas 
igenybevetelet kezdemenyezni. Amennyiben az ingatlan elotti kOztertileten kiilso 
korfilmenyek alapjan nem lehetseges a hulladekgyirjto edeny elObbiek szerinti elhelyezese a 
telepEilesi Onkormanyzat irOsban kezdemenyezi a kozszolgaltato fele, hogy a kozszolgaltatO 
teleplilesi hulladekgyiljto jarmOve a kozlekedesere alkalmas att61 legfeljebb 10 meterre vegye 
at czcn helyeken a hulladekot. 
(2) A kihelyezett gyiijthedeny, hulladekgyajt6 zsak, tom, hulladek nem akaddlyozhatja a 
jarmii- es gyalogosforgalmat, a hulladek elhelyezese, 'Helve kihelyezese nem jarhat baleset-
vagy karokozas veszelyenek eloidezesevel. 
(3) Tilos kihelyezett gyiljtoedenyek kornyeket, megkozelitesi utvonalat targyak 
elhelyezesevel, vagy parkolo gepjarmiivekkel olyan modon elzarni, amely a gyiljt6edenynek a 
kozszolgaltato Altai gyakorolt modon tOrteno thiteset akaddlyozza. 
(4) A hulladek elszallitasa celjabol kihelyezett gyiijUiedeny fedelenek — a korterfilet 
szennyezesenek elkertilese erdekeben — lecsukott allapotban kell lennie. 
6.§ (1) A hulladekot a gytijtoedenyben Ogy kell elhelyezni, bogy az az edeny mozgauisakor es 
Oritesekor ne szorodjon, valamint a kepi tiritest ne akadalyoz.za. 
(2) Ha a gyajtocdenyben olyan nedves hulladekot helyeznek el, amely az edenyben 
osszetOrnorodOtt vagy he fagyott, vagy az edonyben levo hulladekot agy Osszepraseltak, hogy 
emiatt az edenyt nem lehet kiariteni, az ingatlanhasznalo a kozszolgaltato felhivasara koteles 



az edenyt iirithetevd, es hasznalhatova tcnni. Kateles tovabba az igy okozott eseticges kart 
megteriteni. 
(3) Tilos a gytijtoedenybe folyekony, mergezo, ttiz- es robbanasveszelyes anyagot, allati 
tetemet vagy egye.b olyan anyagot elhclyezni, amely veszelyeztetheti a begyikitest, aritest 
vegz6 szemelyek vagy matt szemelyek eletet, testi epseget, egeszseget. 
7.§ (1) A teleptilesi hulladdk atadasa a kozszolgaltato altal Ozemeltetett specialis 
hulladekszallit6 jarmfihtiz alkalmazhat6 szabvanyos. megfelelo minosegfi 
60 literes MSZ EN 840 
80 literes MSZ EN 840 
120 literes MSZ 	840-1 
240 literes MSZ EN 840-1 
770 literes MSZ EN 840-2, 840-3 
1100 literes MSZ EN 840-2 
a kozszolgaltato egyedi jelblesevel ellatott hulladekgyfijto edenyzet igenybevetelevel, tovabba 
a kOzszolgaltat6 egyedi jelblesevel ellatott es a kozszolgaltato vagy megbizottja Altai 
ertikesitett gyOjtozsak igenybevetelevel tOrtenik. Utobbi eseteben az ingatlanhasznal6 lalteles 
gondoskodni arrol, hogy megakaddlyozza a szorodast, a rovarok Os ragesalOk elswaporodasat, 
valamint, hogy illetektelen szemelyek vagy fillatok hozzaferdsdt. 
(la) A rendszeresitett edenyzetben elhelyezheto teleptIlesi hulladek salya: 

- 60 1-es eseteben legfeljebb 15 kg 
- 80 literes eseteben legfeljebb 17 kg 
- 120 1-es eseteben legfeljebb 27 kg 
- 240 I-es eseteben legfeljebb 50 kg 
- 770 1-es eseteben legfeljebb 175 kg 
- 1100 1-es eseteben legfeljebb 250 kg 

lehet. 

(2) Az MSZ EN 840-1 szabvanya 60 literes edeny hasznalatara a 385/2014 (X11.31) Korrn. r. 
7.§ (la) bekezdes b) pontja alapjan a lakoingatlant egyedtil es eletvitelszertien hasznalo 
termeszetes szemely ingatlanhasznal6 jogosult, valamint azon ketfos haztartas, ahol az egyik 
co a 70. eletevet bettiltotte. 
(3) Az elktilonitetten gyajtott (szelektiv) telepiilcsi hulladek atadasa a kozszolgaltato altal 
Uzemeltetett specialis hulladekszallito jarmfthoz alkalmazhato szabvanyos, megfclelo 
minoseg6 120 literes MSZ EN 840-1 sarga szin6 hulladekgAt6 edenyzet illetve a 
kozszolgaltato altal rendszeresitett emblem& zsak igenybevetelevel tOrtenik. 
(4) Az adott ingatlanhoz tartozO, telepulesi hulladek gytijtesere szolgalo hullatlekgyOjt6 
edenyzet iiritesenek a tenyet a gyfijtoedenyen elhelyezett egyedi azonosit6 jel alapjan 
OrIteskor a szolgaltato elektronikusan rtigzitheti. 
(5) Az egyedi jelolessel ellatott tlibblethulladek gyOjto zsak a kozszolgaltatasi kOrbe tartozo 
hulladek kihelyezesere iranyado szabalyoknak megfeleleen alkalmazhato, amennyiben az 
ingatlanon keletkezett hulladek mennyisege idOszakosan, illetve alkalmilag meghaladja a 
rendszeresitett gyOjtoedeny artartalmat. 
(6) A rendszeresen keletkez6 tObblethulladek szabvanyos edenyzetben torten6 elszallitasam 
(2. gyilj toedeny) az ingatlan hasznaloja Won megallapodast koteles ktitni a 
kozszolgaltataval. A killon megallapodis hianyaban a szolgaltatO nem koteles a 
tObblethulladekot tartalmaz6 edenyt kiUriteni. 
(7) A tarsashazak, tepbblakasos eptiletek, gazdalkodo egysegek, szervezetek, intezmenyek a 
szolgaltatas igenybevetelere kul6n megallapodast kiitelesek ktitni az altaluk megjel8lt 
darabszatna es artartalmil edenyzet Uritesere a kOzszolgaltatOval. A kiilen megallapodas 
hianyaban a szolgaltato nem koteles a kihelyezett hulladekot 
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8.§ (1) A hulladekgyiljt6 edenyt — a ktizterOleten engedellyel trItrolt gyUjtoedenyek kivetelevel 
- a hulladek elszallitastit kovetoen a kortertiletrOl el kell tavolitani es az ingatlanon beltl kell 
tartani. Az (tritest kovetoen az edenyzetnek a korteruletrol tarteno eltdvolitasa az 
ingatlanhasznalo kotelezettsege 
(2) A szallitasi napokon kivul csak a szelektiv szigetek hulladekgyirjtoi es az udvarral nem 
rendelkez6 uirsashitzak 1100 literes kontenerei tarolhatUak kOztertileten. 
(3) A milemleki kOrnyezetben es miiemleki jellegti tertileten a hulladekgyiljt6 edenyt az 
ingatlanhasznalonak Ugy kell elhelyezni, hogy kortertiletrol ne legyen What& A 
kozszolgaltato kommunalis hulladekgyfijto jarata a teleptilesi onkormanyzattal egyeztetett 
nyilvaintartils alapjan a mfiemleki kornyezetben talalhato hulladekgy6jto edenyeket az 
ingatlanhasznalo jelen rendelet fuggelekeben meghatarozott ingatlanok kapcsdn a 
Iliggelekben az ingatlanokhoz hoz.zarendelt idointervallumok ION% kell, hogy kihelyezze 
korterifletre. Az [kites idapontja titan L1z ingatlantulajdonosok gondoskodnak a gytijtoedeny 
ingatlanon beluli elhelyezeser61. A miiemleki kornyezetben talalhat6 erintett ingatlanokrol es 
a hulladekgy6jto edenyekr61 a teleptiles nyilvantartdst keszit, es a kozszolgaltat6val egycztcti 
a jdrattervbe igazitva az tiritesi id6pontokat. 
(4) Ralesetveszelyes (eles, csorbult, tOrott), nem szabvanyos es fedetlen gyOjtoedenyek 
hasznalata tilos. 

5. Lomtalanfhis 

9.§ (1) A lomhulladek gy6jteser61, elszallftasarol, hasznositasarol es artalmatlanitasarOl a 
kOzszolgaltato evente—ket alkalommal a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatits kereteben — 
kiilon dij felszarnitasa nelkill az ingatlanhaszndloval egyeztetetten hazhoz men6 rendszerben—
gondoskodik. 
(2) A lomtalanitas az ingatlanhasznalek — tarsashdzak es lakasszovetkezetek eseteben a 
torvenyes kepviseletre jogosult — szemelyesen az agyfelszolgalaton, vagy cicktronikus 
levelben az erre a celra rendszeresitett es alitirt bejelento lap titian torteno - igenybejelentese 
alapjan tortenik. 
(3) A kozszolgiltatas kereteben a koz.szolgaltato kizarelag a lakossagnail, a haztartasokban 
kepzoclott, de a rcndszeres hulladokszallititsra haszndlatos gyi.ljtoedenyekben el nem 
helyczheto nagydarabos, lom hulladekot szallitja el. A lomtalanitasi szolgaltatds kereten beliil 
azon nagytamegii hulladakokat, arnelyek az erre rendszeresitett sz.allitOjarmilre gepi vagy ket 
rakodomunkas kapaeitasahoz merten nem felrakhatok a kOzszolgaltat6 nem koteles 
elszallitani. 
(4) Lomtalanitas kereteben nem kerb] elszallititsra 
a) epitosi es bontitsi 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; 
1) haztartasokban keletkez6 vegyes hulladek; 
g) elk(tIonitetten gyiijtOtt papir, milanyag es fern; 
h) kerti biohulladek. 
(5) A szolgaltatasra csak az az ingatlanhasznalo tarthat igenyt, aki az esedOkes 
k6zszolgaltatasi dij fizetesi k6telezettsegenek igazolhate mOdon eleget tett. 
(6) A sz.abilyszer6 igenylest kovetoen a kOzszolgaltato 30 munkanapon belul, az altala 
meghatarozott napon gyiljti be es szallitja el a lomhulladikot, melynek idopontjat legkesobb a 
szallitast megel6z6 munkanapon kateles az igenybejelentovel - a mcgadott elerhetosogei 
barmelyiken - kOzOlni, 
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(7) Igenybejelento koteles a megjeldlt szallitasi idopontban, illetve idotartamban 
lomhulladek atadasara keszen Mini, az atvetel lehetoseget a kozszolgaltatonak biztositani 
azzal a megkotessel, bogy a lomhulladek a korteruleten nem helyezheto el. 

6. Szelekti% hulladekgytijt6 sziget/Elkuldnitett telepelesi hulladek es zoldhulladek 
gyiljt6se 

W.§ (I) A kozszolgaltato Altai itzemeltetett szelektiv hulladekgyfijto szigetre az elkuldnitetten 
gyitjtlitt (szelektiv) hulladdk szallitasarol az ingatlanhasznalO gondoskodik. 
(2) A szelektiv hulladekgyiljto szigeten az elkiildnitetten gyiljtott hulladekot a hulladek 
fajtajainak megfelelo gyOjtoedenyzetben kell elhelyezni, meggatolva ezzel, hogy az eltero 
hulladakfajtak egymaissal kcveredjenek, es a kornyezetet szennyezzek. 
(3) Az elktildnitetten gyiljtOtt hulladek elhelyezesere szolgalO szabvanyos gyiijidedenyck 
elhelyezesdrol, az edenyek tiriteser61, karbantartasarol, a gy Lijtoedenyek, tisztantartasarol, 
fertOtleniteseriil a kdzszolgailtato, a szelektiv hulladekgyiljto sziget es kornyeke 
tisztantarta.sarol, az onkormdmyzat gondoskodik. 
(4) A szelektiv hulladekgyiljto sziget hulladekgylijto edenyzetet a szolgaltato az edenyek 
telitiklesenek fliggvenyeben driti. A telepOlesen kOztisztasigi feladatok ellaitasaval megbizott 
szervezet jelzese alapjan a szolgaltat6 maximum 48 Oran bedl lo5teles soron kivtil jarattervbe 
igazitani es a szelektiv hulladekgyajtd sziget hulladekgyiljto edenyzetet 
(5) A hulladekgyajto szigetek elhelyezIcedeset a rendelet 1. fuggeleke tartalmazza. 

1.§ (1) A szelektiv hullaciekgyOjto szigeteket meghaladOan a lakossaguil z.sakbaniilletve 
gyajtoedenyben tOrtend szelektiv hulladek gyiljtes kereteben a vegyes hulladekszidlitastO1 
elkillonitett modon kerill gylljtesre a papir, milanyag, iiveg es femhulladek az OHKT 
eloirasainak megfeleloen legalabb kethetente - dveghulladek eseteben havonta - tortend 
rendszeresse,ggel. 
(2) A kdzszolgallatO a hazhoz mend szelektiv gyikitesen talmen'Oen az onkormanyzat 
hozzajdrulasaval letesithet (elhelyezhet) konteneres, elkilldnitett gyiljtesre lehetoseget ado 
hulladekgyajto pontot, mely kialakitasa az onkormanyzat kiitelessege, es amely 
vonatkozasaban az onkormanyzat a kdzterttlet hasznalati dij fizetese al61 a kdzszolgaltatot 
mentesit i 
12.§ (1) Az. ingatlanhasznalok szarnara a kozszolgaltato lehetoseget biztosit a zoldhulla.dek 
elkuldnitett gyitjtesdre, kezelesere az 011KT-ban szabalyozottak szerint 
(2) A zoldhulladok gyikitesere naplari evenkent legalabb 10 alkalommal a targyev marcius 1.-
december 15. kozeati idoszakaban, ketheti rendszeresseggel test eleget, a szallitasok 
idopontjat hullaideknaptaraban teszi kozze. 
(3) A hulladekka yak, karaesonyi vagott fenyofak teritesmentes osszegyikiteset es 
artalmatlanitasra elszallitasat a kozszolgaltato januar hi napban kat izben teljesiti a vegyes 
hulladek gyikitdedenyzet melle kihelyezctt kardesonyfaik elszallitasaval 

7. Hulladekudvar 

13. § (1) A kozszolgaltato a rendelet 2. fuggelekeben felsorolt helyszincken hulladekudvart 
nzemeltet. 
(2) A lawszolgaltato kifilggeszti es honlapjan kozzeteszi: 
a) a hulladekgy0j65 udvarok cimet, megkozelithetasegot; 
b) nyitvatartasi idejet: 
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c) az adott hulladekudvaron Litvehet6 hulladdkok tipusat, esetlegesen azok legnagyobb 
atadhat6 mennyiseget; 
d) a dijlizetes clleneben atvcheto hulladdkok Icor& es azok inveteli dijait; 
e) a hulladekudvarok milkOdesi szabalyzatat. 
(2)A kozszolgaltato az altala Ozemeltetett es arra alkalmas hulladdkudvaron a hulladekudvar 
tnetki5desi szabalyzataban meghatiroz.ott mOdon at veszi a termeszetes szemdly 
ingatlanhasznalOknal keletkez6 es a kozszolgaltato sajat kapacitasat figyelembc veve ktilOn 
terites elleneben a jogi szemelynel keletkez6 
a) elcktronikai hulladekot, 
b) lomhulladdkot, 
c) szarazelemet, 
d) aradt olajat, 
e) haztartisi vcszelyes hulladdkot, 

elkillonitetten gyiljtheto papir-, milanyag-,Oveghulladekot, 
g) haztartisi zoldhulladekot 
(3) A kozszolgaltatO megtagadhatja a hulladokudvarra szallitott telepillesi hulladek atvetelet 
es elhelyezeset, ha az adott ballad& hulladekfajta szerinti ellallOnitese nem felel meg a 
jogszabalyban, vagy a hulladdkudvar miikodesi szabalyzataban meghatkozott 
kovetelmenyeknek. 
(4) Az igenyhevdtel feltdtele a kOzszolgaltatasi tertiletre vonatkoz6 lakcfmktirtya bemutatasa 
es az utolso esedekes kozszolgaltatasi dij meglizetesdnek igazolasa. 
(5) A hasznosithat6 hulladekok (csomagolasi papir-, mfianyag-, tiveg-, femhulladok) 
kivitelevel, melyek mennyisegi korlatozas nelkul szallithatoak be a hulladikudvarba, az 
ellenertek nelkul atadasra kcrillo leadhato hulladek mennyisige negyedevente max. 250 kg. 
(6) A gazdalkodo szervezetek a hulladekudvar kOzlemanydben meghatarozott mertek6 
kezelesi dij elleneben jogosultak - - 	megitIlapodas alapjan — a hulladekudvar 
szolgaltatasait igenybe venni. 

8. CidillOteriiletekre vonatkoz6 szabilyok 

14.§ (1) Az Oditlokent nyilvantartou ingatlanok cseteben a kiizszolgaltatas minden ev hprilis 
1461 szeptember 30-ig biztositott. 
(2) Ha az ingatlanhasznalo az ilduloingatlanat elctvitelszertien es allando jelleggel lakeskent 
haszmilja/hasznositja, tigy ebben az csctben a rendelet 14.§ (1) bekezdesiben megjelolt 
idoszakon kIvUI hulladekat a kozszolgaltat6 altal rendszeresitett hulladekgyiljt6 z.sakban kell, 
bogy gyOjtse cs azt a kozszolgaltato Altai kijelolt legkOzelebbi hulladekgyiljto ponton kc11, 
hogy elhelyezze. 

9. A kozszolgaltato jogai es klitelezettsigei 

15.§ (1) A kOzszolgtiltat6 kOteles a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas tartalmanak 
megfeleloen a kOzszolgaltatasr61 gondoskodni. 
(2) A kOzszolgaltatO jogosult a gyiljteeddnyzet kiiiriteset, illetve a hulladek elszallitxisat 
megtagadni, ha: 
a) az ingatlanhasznalo Altai kihelyezett edenyzet nem felel meg az eloirdsoknak ( nem 
szabvanyos, nem rendszeresitett, azonositO jellel nem ellatott), vagy olyan mertekben serult, 
tOrOtt, bogy a gyiijtesi technologi a betartasat nyilvanvaloan veszelyeAeti 
b) megallapithato, bogy a gyfijtoedenyben kihelyezett hulladek az Orites, vagy a szallItas 
soran a szallitist vegzo szemelyck eletehen, testi epsegeben, egeszsdgeben, tovabba a 
begyiijt6 jarmtiben vagy berendezesdben kart okozhat, vagy a hasznositas, illetve kezeles 
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soran veszelyeztetheti a kornyezetet, 
c) erzekszervi eszlelessel megallapithato, hogy a kihelyezett gyiljtoedeny mergeza, robbana, 
folyekony, veszelyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a teleptilesi hulladekkal egytitt 
nem gyiljthet6, nem szallithato, nem artalmatlanithatO, es nem minostil tekpOlesi 
hulladeknak. (kOlonosen epitesi es bontasi hulladek, allati tetem, elektromos, elektronikai es 
veszelyes hulladek) 
d) a tcleptilesi hulladekot nem a rendeletbcn megengedett motion helyeztek el, illctve 
gyOjtOedeny a kozszolgaltato szatnara nem hozzaferheto. 
e) a kihelyezett gyiijtoedenyben talalhato hulladek oly mirtekben tOmoritett, hogy a 
kozszolgaltato aka' alkalmazott gepi uritcsi mOdszerrel nem iiritheto. 
0 a kihelyezett gyiijtoedeny tOltoltott, ezert ledele nem leesukhato, es a gyajtoedeny thitese a 
kOmyezet szennyezese, hulladek szorodasa Welkin ncm lehetsiges. 
g) a gyiijtiSedenyzet mellett elhelyczett bairmilyen tobblethulladek nem a kozszolgaltato altal 
rendszeresitett, altala vagy megbizottja altal forgalmazott, egyedi je101ossel ellzitott, 
rendszeresitett hulladekgyOjto zsakban keriil kihelyezesre 
h) a hulladek a gytijtoedenybe bcfagyott. 
(3) Ha a (2) bekezdes szerinti okbOl a kiiirites megtagadisara kertil sor, errOl a tenyr61 — az ok 
megjelolesevel - a kozszolgaltato 8 napon beliil koteles ertesiteni az ingatlan hasznalot. 

16.§ (1) A kozszolgaltato koteles a gy0jtoedeny kiOriteset kimeletesen, az elvarhato 
gondossaggal vegezni. 
(2) A gyiijtoedenyben szandekosan, vagy sulyos gondatlansdggal okozott kart a 
kozszolgaltatO koteles megteriteni a polgari jog szabalyai szerint. 
(3) Az 5 evnel regebbi cdenyzetben bektivetkezett tOreskarok cseten — ellenkezo bizonyitasig 

velelmezni kell, hogy annak oka az Ctn. anyagfaradas. 
(4) Az edenyzetben bekovetkezett karigeny esemeny eseten az ingatlanhasznalo koteles 
igazolni a haszndlatba vonas iclOpontjat az edenyzet beszerzeserol vagy atveteldrol szOlO 
okirat bemutatasav-al. lgazold.s hidnyaban az edenyzet 5 evet meghaladO hasznalati idetartamat 
velelmezni kell. 
17.§ (1) A kozszolgaltatO a kozszolgaltattis soran kOteles a kOzterillet fisztasagat rnegorizni, az 
tiriteskor a gyiljtiiedenybal kihullott hulladekot feltakaritani. 
(2) Amennyihen a szallItits kozben a szallitasi utvonal a kozszolgaltato hibajabol 
beszennyczadik, day a kOzszolgaltat6 azt koteles megsziintetni, a tovabbi szennyezedest 
mcgakaddlyozni. 

10. Nemzeti Hulladekkezelesi Koordini16 es Vaaonkezelo (NHKV) Zrt 

18.§ A teljesitett kOzszolgaltatas ellenertekekent a megallapitott kozszolgaltatasi dijat a 
ktizszolgaltatis igenybevetelere kotelezett ingatlanhasznalOk az NHKV Zrt. (a 
tovabbiakban: koordinalo szerv) szamlaja alapjan a koordindlO szery reszere fizetik meg. 

19.§ A kozszolgaltatasi tevekenyseg ellatasaert a koordinalO szery a kozszolgaltatasi dij 
megallapitasaert Mel& miniszter Altai meghatdrozott szolgaltatasi dijat fizet a 

Kozszolgaltato reszere (szolgaltatasi dij). 
11. Az figyfelszolgilat 

20.§ (1) A kozszolgaltato az ingatlanhasznalo hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal 
kapcsolatos bejclenteseinek intezese, panaszainak kivizsgalasa, orvoslasa es a 
kozszolgaltatassal kapesolatos altalanos tajekortatasnyajtas biztositasa erdckeben 
agyfelszolgalatot miikiidtet tigyfelszolgalatot biztosit az alp bbi modokon: 
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a) szemelyes tigyfelszolgalat az tigyfclek sztimara nyitva 11116 helyistgben a het cgy 
mtmkanapjan 7 es 21 Ora kOzbui, legalabb 12 eras folyamatos nyitva tartassal 
b) telelonos Ogyfelszolgalat a het egy munkanapjan 7 ds 21 Ora kOzotti, legalabb 12 eras 
folyamatos nyitva tarhissal 
c) elektronikus tigyielszolgalat (honlap,e-mail) folyamatos elerhetoseggel - iIzemzavar eseten 
mas megfelelo elerhctOseget biztositva. 

(2) Szemelyes tigyfelszolgalatok: 
Szcrencs, Eperjes utca 7. cim alatt, heti 37 Ora idotartamban 
Sarospatak, Erdelyi J. u. 18. cim alatt, heti 16 Ora idOtartamban 
Satoraljaujhely, Kossuth ter 14. cim alatt. heti 32 Ora idotartamban. 
(3)Az ingatlanha.sznalonak lchettisege van az clektronikusan vagy telefonon keresztill a 
szemdlyes tigyintizes idopontjanak elozetcs lcfoglaltisara, mclyre a kozszolgaltato az igenyles 
idopontjatol szamitott 5 munkanapon behil koteles szcmelyes tigyfelfogadasi iclopontot 
biztositani. 
(4) A kiizszolgaltato a postai kiildcmenyben erkezo ttgyfel megkereseseket is fogadja es 
feldolgozza. 
(5) A kozszolgaltato az tigyfolszolgalaton az ingatlanhasznalo bejclenteseinek intezdset, 
panaszainak kivizsgalasat, orvoshista es a kOzszolgaltatassal kapcsolatos altalanos 
tajekortatasnyitjtast haladektalanul, amennyiben cz haladektalanul nem lehetseges 15 napon 
beltil teljcsiti. 
(6) A telefonos Ugyfelszolgalat eseteben a kozszolgaltatO a beerkezt5 hivasok hangrogziteset 
csak clOzetes titjekortato utan alkalmazhatja, az adatkezelesi szabalyok szigor6 betartasa 
mcllett. 
(7) Telefbnos tigyfelszolgalat, illetve a szcmelyes tigyintezes idopontjanak telefonos igenyldsc 
eseten a kozszolgaltatO kiiteles biztositani az esszeril varakozasi idon beliili hivitsfogadist es 
iigyintizest. 
(8) A kozszolgaltato a hozza bcdrkezett panaszokat nyilvantartisba veszi, ordemben 
kivizsgalja es allaspontjat, intezkedeseit indokolassal ellatva 15 napon belul mcgktlldi az 
ingatlanhasznalonak. A valaszadasi hatarido szakseg eseten egy alkalommal legfeljebb 15 
nappal meghosszabbithat6 a fogyasztO hatarido letelte elotti irasbeli drtcsitese mellett. 
(9) A kozszolgaltato nem kOteles kivizsgalni es megvalaszolni azokat a beadvanyokat, 
panaszokat, amelyeket a kezdandnyezo szemelyazonositasra alkalmatlan motion nyithott be. 

12. Az ingatlanhasznalo jogai es klitelezettsegei 

21.§ (1) Az ingatlanha.sznal6 koteles - a (3)-(4)-(5)-(6)-(7) bekezdesekben foglalt kivetelekkel 
- a hulladdkkezelesi kozszolgaltatast igenybe venni. 
(2) Az ingatlanhasznal6 az (1) bekezdesben meghatarozott kOtelezettsdg teljcsildse saran 
kOtelcs: 
a) az ingatlanan keletkezo hulladdk mennyiseget a megelozes elve alapjim a legkisehh 
mertektire szoritani, 
b) a teleptilesi hulladdkot - IctilOntis tekintettel a hulladek tovabbi kezclesere - az elszallitasra 
yak) atvetelig gyiijteni, tarolni, ennek soran megfelelo gondossaggal cljarni annak erdekeben, 
hogy a hulladek masok eletet, testi epseget, egeszsdget es Jo kozerzetet ne veszelyeztesse, a 
termeszetes es epitett kornyczact ne szennyez2e, a nOveny- es allatvilitgot nc karositsa, a 
kozrendet es a kozbiztonsagot ne zavarja. 
(3) Nem kiitelezo a hulladekkezelesi kOzszolgaltatast Milk) igenybe venni es azort dijat fizetni 
azon gazdalkod6 szervezet (gazdalkodo szervezet alatt ortendo a polgari perrendtartasrol 
szolo 1952. evi III. torveny 396,§ rendelkezeseben felsoroltak) ingatlanhasznalenak, akinek a 

8 



szekhelye, tclephelye, fioktelepe azon lakoinuatlanba kerint bejegyzesre, ahol tulajdonosa, 
tigyvezetoje, illetve annak 107.6 hozzatartozoja termeszetes szemelykent a kOz.szolgaltatast 
igenybe veszi. Egy lakoingatlan kapesan legfeljebb harom gazdalkodo szervezet vonhatO ki 
igy, a dfjfizetesi kOtelezcuseg also!, amennyiben a gazdalkod6 szervczet(ek) termelodo 
haztartasi hulladekhoz hason16 hulladeka a termeszetes szemely ingatlanhasznalo Altai 
tcnnelt hulladek mennyisegavel egyiltt sera haladja meg a termeszetes szemely Altai igenybe 
vett kozszolgaltatas mertoket, es a termeszetes szemely ingatlanhasznalo legalabb 120 liter 
firmertokft hulladekgyiljto edeny k8zszolgaltatasi dijat fizeti vagy vallalja megfizetni. 
(4) Amennyiben termeszetes szemely ingatlanhasznalo 60 liter iimiertekii gyiljtoedony utan 
fizeti a kozszolgaltatas dijat es a termeszetes szemely ingatlanhasznalO cgyben az altala 
hasznalt ingatlanban szekhellyel, telephellyel, fiokteleppel rendelkezo olyan gazdalkod6 
szervezet tulajdonosa, Ogyvezetoje, mely 	gazdalkodo szervezet alkalmazottal nem 
rendelkezik es az ingatlanon mas gazdalkodO szekhelyc tclephelye, fioktclepe nem kertilt 
bejegyzesre, abban az esetben a 18.§ (3) bekezdesben szahalyozottakon tulmenOen az 
ingatlanhasznalo gazdalkodO szervezetnck sem kOtelezO a kozszolgaltatas igdnybe vetele. 
(5) A dijfizetes 18.§ (3)-(4) bekezdeseiben tOrtenti mcntesitesehez az Onkormanyzat jegyzoje 
allit ki igazolast, mely igazolas birtokaban a gazdalkodo szervezetnek kell kezdemenyezni a 
kozszolgaltato fele a dijfizetes a101i mentesftest. A kiallitott igazoltist a gazdalkodo szcrvezet 
az ervenyesitas evet megelozo ev december 1. illetve december 31. napja }WV% kell, hogy 
benytijtsa igazolhato modon a kozszolgaltato fele. Amennyiben ax ingatlanhasznalat a 
gazdalkodO szery reszerOl a szolgaltatasi tcruleten ev kozben kezdodik, illetvc fejezodik be, 
abban az esetben a bekOvetkezes tenyetO1 szamitott 15 napon beltil kOteles ezt az 
ingatlanhasznalo cazdalkodo szervezet igazolni a kozszolgaltato fele. A mentesites legkorabbi 
idOpontja a jegyzOi igazolas kozszolgaltathhoz torten benyajta.sanak a napja. 
(6) Ha a gazdalkodo szervezet szekhelye, vagy tclephelye mas gazdalkodo szervezet 
ingatlanhasznalO tulajdonaban, hasznalataban alto ingatlanban van -- felteve, bogy az 
ingatlanhasznalo az ingatlanon kcletkezo Osszes haztartasi hulladekhoz hasonlO hulladek 
mennyisegnek megfelela mennyisegre Wain kozszolgaltatasi szerzodessel mar rendelkezik es 
ezutan a kozszolgaltatasi dijat meg is fizeti - a gazdalkodo szervezetnck a kOzszolgaltatast 
nem kiitelezo kiilon is igenybe vennie. Ezt mind a gazdalkodo szervezet, mind pedig az 
ingatlan tulajdonosa, hasznalOja maganokiratba foglalva kOteles lcnyilatkozni, mely alapjan a 
kozszolgaltatO fele a jegyz8 igazolast allit ki jelen szabalyozas I8.§ (5) bekezdaseben 
szabalyozottak szerint. 
(7) Valasztasa szerint nem terheli kiilon dijfizetesi katelezettseg azon gazdzilkodoszervezet 
ingatlanhasznalot, aki szekhelyen a ceg levelezesenek bonyolitasan kivi.11 mas tevekenyseget 
nem vegez es kozhitelu nyilvantartasban a ceg adatai kazott a szc.'khelytol eltenti kozponti 
Dgyintezesi elm is feltantetesrc kertil, melyen a tenyleges tevekenyseget vegzi. A szekhelyt61 
eltero kozponti iigyintezesi cim kOzhitelti nyilvtintartasi dokumentummal alatamasztott 
igazolassal a gazdalkodO szcrvezet ktizvetlentil kerchnezheti a kozszolgaltato fele a dijfizetes 
aleli mentesitest, mely mcntesites legkorabban a hianytalan kerelem beerkezeset kOvetiS 
napt61 hatalyos. 
22.§(1) Az ingatianhasznal6 kOteles az ingatlanan keletketh teleptilesi hulladekot a 
rendeletben feljogositort kOzszolgaltatOnak atadni. 
(2) Ha az ingatlanhasznal6 a tulajdonosvaltozas vagy egyeb ok folytan a kozszolgaltatas 
igenybevetelere kotclezette valik, k8teles ezt a tenyt a keletkezeset koveto 15 napon ban] 
iritsban bcjelenteni a kOzszolgaltatonak. 
(3) A laizterilleten szervezctt rcndezveny saran keletkezett hulladek tarolasarol, szallitasar61 a 
rendezveny szervezoje kiiteles gondoskodni a kozszolgaltatoval k8tott kiilon szerzodes 
alapjan. 
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23.§ (1) A kihelyezett gyiijtoedenyekbol a gyOjtes megkczdese elott kisz6rOdott hulladek 
feltakaritasa, kortertlletrol val6 eltavolitasa a hulladekgyiijto edenyzettel rendelkezo 
ingatlanhasznale kOtelezettsege. 
(2) A hulladek tarolasara hasznalhato edenyt a tulajdonos koteles tisztantartani, szOkseg 
eseten fertotleniteser61 es karbantartasarol gondoskodni. 
(3) A kOzszolgaltato Altai letesitett es Ozemehetett szelektiv hulladekgyOjtO szigetekre torten 
hulladek szallitasarol az ingatlanhasznalo gondoskodik. 

13. A hulladekgazdalkodasi kozszolgiltatisi szerzodes egyes tartalmi elemei 

24.§ (1) A hulladekgazdalkodasi feladatokat a kOzszolgaltat6 latja el a kftszolgaltatas 
ellenerteket a koordinal6 szery szatnItizza ki az ingatlanhasznal6 fele. 
(2) A killon torvanyben megallapitott az Onkorrnanyzat Altai kotelezoen ellatand6 kiizfeladat 
teljesitese erdekeben, az Onkomanyzat neveben es erdckeben eljarva, a kozszolgaltatisi 
szerzodest a Tarsulas Mid meg a szolgaltat6val. 
(3) A kozszolgaltatO a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas igenybe vetelenck, illetoleg 
teljesitesenek lenyeges felteteleir61, a fcltetelekben bekovetkezett valtozasolcrol, honlapjkin 
kOteles az ingatlan hasznalojat ertesitcni. 
(4) A hulladekgazdalkodasi szerzodes tartalmazza a fcick megnevezeset, a fcick jogait es 
kotelezettseget ezen be101 a szolgaltatis targyat, a szolgaltatas idejet, rendszeresseget, a 
szolgaltatas igenybevetelenck modjat, a hasznalhat6 edenyzet megnevezeset, az ellenertek 
megfizeteset, a fizetes mOdjat, gyakorisagat, a kesedelmes facies ktivetkezmenyeit, a 
dijhatralek vegrehajtasanak szabalyait, a panaszok jelzesenek, elintezesenek modjat, 
hataridejet, az egyes jogorvoslati fOrumok megnevezeset. 
(5) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes megkOtesenek barmcly falnek 
felr6hato magatartasa kovetkezteben torten elmaradasa eseten, a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi szerzodes rautal6 magatartassal jon lure az irasos szerzodes tartalmaval 
egyezoen. 
(6) Az (5) bekezdesben szabalyozott rautalo magatartist jelenti, ha a kozszolgaltat6 a 
kozszolgaltatast a szallit6jarm0 rendelkezesrc tarta.saval felajanlja, vagy, ha az ingatlan 
hasznalOja a hulladekgytijto edenyzetet, vaey hulladekgyiljtO zsakot a szallitas ordekeben 
kihelyezi. Rendelkezesre allasnak minOsill, ha a kOzszolgaltato a kOzszolgaltatasba bcvont 
szallito eszkijz.evel a teleptilosco iranyado jarattery szerint az ingatlanhasznalo ingatlanat 
erinti, illetve a szolgaltatast felajanlja. A szolgaltatas felajanlasa ketsegkival megallapithat6, 
ha barmely szomszedos ingatlan a kozszolgaltatasba mar bekapcsolodott. 

14. Az ingatlanhasznalet terhelli, miniszteri rendeletben nem szabilyozott d1jfizetesi 
kiitelezettseg, es megfizetesenek a rendje 

25.§ (1) Az ingatlanhasznalci a kozszolgaltatas igenybevc.'teleort a koordinalo szery reszere 
dijat fizet. 
(2) Az ingatlanhasz.nal6 kozszolgaltatasi Oat utOlag, negyedeves elszamolasi idOszak szerint, 
a koordinalo szery aka] megkOldOtt szamla alapjan cgyenliti ki. 
(3) A kozszolgaltatasi dij kesedelmes megfizetese eseten a koordinalo szery a hatalyos Ptk-
ban meghatarozott (termeszetes szemolyek, illetve gazdalkodo szcrvezetekre nezve killOnb6z6 
mertekii) kesedelmi kamatot es iigyvitcli koltseget. valamint a gazdalkcx16 szervezetek eseten 
behajtasi k6ltsegatalany megfizeteset igenyelheti. 
(4) A kozszolgaltatasi dijat tartalmath szamla adataival es osszcgevel kapcsolatban az 
ingatlanhasznal6 a k6zszolgaltato iigyfelszolgalatain irisban kifogast terjeszthet el& 
A kifogasnak a szamla kiegyenliteserc vonatkoz6 kotelezettseg teljesiteserc halaszto hatalya 
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nines. A kilbgasra, annak kezhezvatelet61 szarnitott 15 napon belill a koordinal6 szery 
valaszat megkOldi. 
(5) Tulszamlazas eseten a tobbletosszcget es annak idOaranyos kamatait a koordinalo szery a 
soron kovetkezo, esedekes dijfizetdsi kotelezettsegbe beszamitja, vagy amennyibcn az 
ingatlanhasznalOnak tovabbi esedekes dijfizetesi kotelezettsege nem keletkezik, abhan az 
csetben visszautalja az ingatlanhasznalO rdszere. 
26.§ (1) Nem tagadhatja meg a Ic6zszolgaltatasi dij megfizeteset az, aki a telepillesi 
hulladekkal kapcsolatos kotelezettsdgeit nem teljesiti, felteve, hogy a kozszolgaltato a 
kozszolgaltatast felajzinlja, vagy a kozszolgaltatas teljesitdsere rendelkezisre all, vagy a 
teljesitest igazolja. Az ingatlanhasznal6 — e rendeletben mcghatkozott kiveteleklcel — akkor is 
kiIteles kozszolgaltatasi dijat fizetni, ha a ki5zszolgidtat6 igazolni tudja, hogy felajanlotta az 
ingatlanhaszmil6nak a szolgaltatas nyiljtasitt vagy a szolgaltatas nyitjtasara rendelkezesre alit. 
(2) Az ingatlanhasznal6 viiltozasa eseten a kozszolgaltatas dijat a szolgaltat6hoz tOrtent 
bejelentes he napjanak utols6 napjaig a korabbi, azt k6vet6en pedig az 6j ingatlanhaszruilo 
ki5teles mcgtizetni. 
(3) Ha a kiizszolgaltatas igenybcvdtelere kotelezett ingatlanhasznalO szemelye barmely okbol 
nem megallapithato, az ingatlan hasznalojanak az adott ingatlan ingatlan-nyilvantartlisba 
bejegyzett tulajdonosat/tulajdonosait kelltekinteni. 

15. A hullaclekgazdalkodasi kozszolgaltatas ingatlanhasznalo 
keresere torteno sziineteltetesenek esete 

27.§ (1) Legalabb 1 honap egybeftiggo idotartamra sztineteltethet6 a kozszolgaltatis 
igenybcvdtele, ha ketsegkivill megallapithato, hogy az ingatlanhasznalOnal teleptildsi hulladek 
az ingatlan hasznalatanak megszlinese miatt nem keletkezik. 
(2) Nem minostil sztineteldsnek, de hulladdk ki5zszolgaltatAsi dijfizetesi kotelezettseg sem 
keletkezik azon ingatlanhoz kapcsolOdoan, amelyben tcrmeszetes szandly ingatlanhasznal6 
lakcimmel nem keriilt bejelentesre, az ingatlanban senki sem tartozkodik, illetve gazdalkodo 
szervezet szekhellyel, telephellyel, fiekteleppel sem kerill(t) oda bejelentdsre. 
(3) A szuneteltetest az ingatlanhasznalo a sziineteltads rnegelozo 30 nappal korabban koteles 
a jegyzonek irasban bejelenteni, aki az ingatlan hasznalaton kiwliscgdt hatosagi bizonyitvany 
kiallitasaval igazolja es annak megkilldesevel kozvetlentil tajekortatja a Kozszolgaltat6t. 
Arnennyiben a hatOsagi bizonyitvany maskent nem rendelkezik, itgy a kozszolgaltatO az 
ingatlan hasznalaton kivtiliseget a hatOsigi bizonyitvany visszavonasaig velelmezi. 
(4) A sztinetelds tenyer6I a kozszolgtiltato 8 napon behal ertesiti a dij beszedesere jogosultat. 
A dijfizetesi kotelezettseg szOneteltetosere, illetve a fizetend6 dij aranyositasara a 
kozszolgaltato felelossege nem terjed ki. 
(5) Az ingatlan hasz.nalatitnak megszundset, a hulladek keletkezesenek a hiiinyat az ingatlan 
hasznaloja ketsdget kizaro modon, hatosagi nyilvantartas adataival, tart& gy6gykezelesre 
vonatkoz6 okirat csatolasaval, illetve erre egyeb alkalmas modon igazolja. 
(6) Ha a sztlneteles a (1) bekezdes szcrinti felteteleiben valtoz.as kovetkezik be, az 
ingatlanhasznalo a valtozas belcovetkezdset61 szarnitott 8 napon beltil koteles azt a jegyzo 
reszere a hatosagi bizonyitvany visszavonasa celjabol a valtozas idopontjanak pontos 
megje101esevel jciczni. 

16. A hulladekgazdalkodaNi kozszolgAltatassal iisszeftigg6 adatszolgaltatlis 

28.§ (1) Az Onkormanyzat az allami hulladekgazdalkodasi kazieladat ellatasara ldtrehozott 
szervezet kijeloleserol, feladatkorefol, az adatkezelds mddjarol, valamint az adatszolgithatasi 
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ogh Andras 
polgarrnester 

MikOhaza, 2017. december 29. 

dr. Benyei Norbert 
jegyz6 

Ziradek:  
A rendelet 2017. december 29 napjan kihir 

dr. Benyei Norbert 
jegyzo 

•1 

ts7  

kotelezettsegek reszletes szabalyair61 sz616 69/2016. (111. 31.) Korm. rendelet alapjan kOteles 
a kozszolgailtatasba kOtelezoen bekapesolt ingatianhasznal6krol bazisadatokat Icesziteni, es azt 
a szolgaltateval irasban ktizolni. A bazisadat es az az alapjan keszult fogyasztoi lista 
tartalmazza az ingatlanhasznal6 nevet, cimet, szokhelyet, az ingatlanhasznalo Altai 
rendszeresitett tiritoedenyzet fajta*. 
(2) A kozszolgaltatas hatdkony ds lblyamatos ellatasahoz a szolgaltat6 szarnara szUkseges 
inibrmaci6kat es adatokat ellenertek nelktll szolgaltatja az Onkormanyzat kfilan jogszabaly 
rendelkezesei alapjan. 
(3) A gaz.dalkod6 szervezet ingatlanhasz.nal6 a kozszolgaltato felhivasara a kozhiteles 
nyilvantartas szcrinti nevet, szekhelyenek, telephelyenek cfmet, adeszamat, a terrneszetes 
szemely ingatlanhasznalo a szemelyes adatai k6z01 a esaladi es utc nevet. lakkelyenek, 
tartazkodasi cs ertesitesi helyenek vim& megadni. 
(4) A kozszolgaltat6 jogosult idoszakonkent ellenorizni az ingatlanhasznalOk adatait, es az 
ingatlanhasznalat tenyet. Amennyiben nyilvantartasaval ellentetesen a kozszolgaltatasba be 
nem jelentkezen ingatianhasznalot talal, ezt a tenyt az ingatlanhasznalat kezd6 idopontjaval 
egytitt jelzi a koordinal6 szery fele. 

17. A hulladekgazdalkodisi kozszolgiltatassal osszeffiggii szemelyes adatok 
kezeleserc vonatkozo rendelkezesek 

29.§ (1) Az adatszolgaltatas celja a ictizszolgaltatassal osszeltgg6en az ingatlanhasznalo 
szemelyenek megallapitasahoz, a kiizszolgaltatasi dij behajtasahoz szeksages es arra alkalmas 
adatbazis letrehozasa es milikodietese, valarnint a kozszolgaltatas kotelezo igenybevetelenek 
szEinetelese eseten annak nyilvantartasa. 
(2) Az adatszolgaltatasra kotelezettek a koordinal6 szcry feladatellatasahoz szukseges 
adatokat, informaciokat a jogszabaly Altai meghatarozott rendszeresseggel tovabbitjak a 
koordinal6 szcry reszere a szamlazas celjabol. 

19. Ziro rendelkezesek 

30.§ (1) 12:2 a rendelet a Tarsulas es a kozszolgaltata klizotti kozszolgaltatasi szerzodes 
megkotese eseten 20113. januar 01, napjan lep hatalyba. 
(2) Hatalyat veszti Mikoh z:a Kozsegi Onkormanyzat Kepviselo-tcstilletenek a 
hulladekgazdalkodasr61 szolo 5/2016. (111.25.) onkormanyzati rendelete. 
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I. faggelik 
Mikatiza Kozsegi Onkormanyzat Kepvise15-testilletinek 

a hulladekgazdalkothisi kozszolgaltalasrol sz616 
15/2017. (X11.29.1 Onkormanyzati rendektehez 

MikOhaza telepUlesen talalhato hulladekolijto szigetek list*: 

1. Mikehaza, Alcacos u. (Sportpalya mellett) 
2. Mikohaza, Gabor u. 70. (Ifjasagi Klub ept1lete mellett) 
3. Mikethaza, Gabor A. u. 48. (Kozossegi Ilan mellett) 

1. faggelek 
Alikohaza Kazsegi onkormanyzat Kepviseld-testilloinek 

a hullaclikgazdalkodosi kozszolgaltauisrol .vzolo 
15/2017. (X1129.) onkormanyzati rendeletehez 

A klizszolgaltatO az alabbi helyszineken iizemeltet hullad6k ud vart : 

a) Szerencs: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7. 
b) Bodrogkcresztar: 3916 Bodrogkeresztar, ktiltertilet 0172/33. hrsz. 
c) Satoraljatijhely: 3980 Satoraljaajhely, ktiltertilet 11021/28. hrsz. 
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