
SAROSPATAK VAROS ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 

27/2017. (XII. 18.) onkormanyzati rendelete 

a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatAsred 

Sdrospatak Varos Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. 
torveny 88. § (4) bekezdeseben kapott felhatalmazds alapjdn, a Magyarorszag helyi 
onkormanyzatair61 szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 19. pontjaban 
meghatdrozott feladatkoreben eljdrva, a kOmyezet vedelmenek altalanos szabalyair61 saki 
1995. evi LIII. torveny 48. § (3) bekezdeseben biztositott jogkoreben eljdro Borsod-Abadj- 
Zemplen Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztdlya 
velemenyenek kikeresevel a kovetkezoket rendeli el: 

1. Az onkormanyzati hulladekgazddlkodasi kOzfeladat tartalma 
1. 

Sdrospatak Varos Onkormanyzata az onkormanyzati hulladekgazdalkodasi kozfeladatanak 
tartalma: 

a) a kOzszolgaltatas helyi szinai reszletszabalyainak rendeletben torten szabalyozasa; 
b) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltato kivdlasztasa es a kozszolgaltatdsi szerzades 

megkotese az Abatij-Zempleni Szilardhulladek Gazdalkodasi Onkormanyzati 
Tarsulds (a tovabbiakban Tarsulds) (3916 Bodrogkereszttir, Kossuth utca 85.) titjan. 

2. A kozszolgaltatasi tertilet hatara 
2. 

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas Sarospatak Varos kozigazgatasi tertiletere terjed ki. 

3. A kOzszolgaltat6, illetve az alvallalkoz6 dltal vegzett hulladekgazddlkodasi tevekenysege, 
tovabbd az alvdllalkozOnak a kozszolgaltatds egeszehez viszonyitott aranya 

3. § 

(1) A hulladekgazdalkoddsi kOzszolgaltatast a kOzszolgaltatasi szerzodes hatalyosuldsat 
kovetO napt61, de legkordbban 2018. *mar 1. napjatol a BMH Borsod-Abatij-Zemplen 
Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltat6 Nonprofit Korldtolt Felelossegii Tarsasag 
(Sze1chelye: 3527 Miskolc, Besenyoi Lit 26.) (a tovabbiakban: kozszolgaltato) vegzi. 

(2) A kozszolgaltat6 hulladekgazddlkodasi tevekenysege: 
a) a teleptilesi hulladek kozszolgaltato szallit6eszkozehez rendszeresitett 

hulladekgyiijtO edenyben, vagy hulladekgyfijtO zsakban allando jarat szerinti 
gytijtesere; 

b) az elkiilOnitetten gyiijtott hulladek erre a celra szolgal6 gyiljtoedenyben, vagy 
gyiljtozsakban dllando jarat szerinti, es hulladekgyiijto szigetrol torten gyiijtesere; 

c) a zoldhulladek erre a celra szolgal6 gyiljtoeclenyben, vagy gytijtozsakban tOrteno 
gyiijtese 
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d) a haztartasi tiveghulladek az erre a celra rendszeresftett gyiljtOzsakban torteno 
hazhoz men6 rendszeril gyiijtesere; 

e) a lornhulladek evente ket alkalommal, egyedi hazhoz men6 - lakossagi fogyaszt6 
altal torten6 megrendeles alapjan - rendszerben torten gyajtesere; 

f) a veszelyes es nem veszelyes, telepiilesi hulladek, zoldhulladek es elkiilonftetten 
gyiijtott hulladektol eltero hulladek hulladekgyiljto udvarban torten6 atvetelere; 

g) atrakoallomas es hulladekgyajto udvar tizemeltetesere; 
h) teleptilesi hulladek, elkillOnftetten gytijtott hulladek, zoldhulladek, lomhulladek, 

veszelyes es nem veszelyes, kommunalis es elktilonftetten gyiijtott hulladekt61 
elteri5 hulladek hulladekgazdalkodasi letesftmenybe torten6 szallItasara; 

i) teleptilesi hulladek, elktilOnftetten gyiljtott hulladek, zoldhulladek, lornhulladek 
kezelesere, elokezelesere, artalmatlanftas celjara torten6 atadasara 

terjed ki. 

(3) Az elhagyott, illetve ellenorizetlen kortilmenyek kozott elhelyezett hulladek Osszegyiijtese, 
elszallftasa es kezelese nem minOstil a kOzszolgaltatas koreben ellatando feladatnak. 

(4) A kozszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget 
a) a MIREHUKOZ Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato 

Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag (szekhelye: 3518 Miskolc, Ereny6 u.l. 
KUJ: 103165710); 

b) a Zempleni Z.H.K. Hulladekkezelesi KOzszolgaltato Nonprofit Korlatolt 
Felelossegii Tarsasag (szekhelye: 3916 Bodrogkeresztur 0172/38 hrsz, KUJ: 
103214177), 

c) ZV add Volgy Kozszolgaltat6 Nonprofit Korlatolt Felel6ssegti Tarsasag 
(szekhelye: 3700 Kazincbarcika, Munkacsy ter 1. KUJ: 103212667) 

mint alvallalkozok bevonasaval vegzi. 

(5) Az alvallalkoz6 hulladekgazdalkodasi tevekenysege, nem veszelyes teleptilesi illetve 
elkillonftetten gyajtott hulladekok szallftasara es gyiijtesere, kezelesere es artalmatlanftasara 
terjed ki. 

4. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasanalc rendje es m6dja 
4. 

(1) A hulladekszallftas egeszsegiigyi miniszter Altai 16/2002. (IV. 10.) EtiM rendeletben 
reszletesen szabalyozottak szerint a kis-es nagyvarosias, illetve a kertvarosias es a falusias 
lak6tertilet alapjan, mely az orszagos teleptilesrendezesi es epftesi kovetelmenyekr61 sz616 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet ismerveit szem elott tartva tortenik heti 1 alkalommal 
6.00 es 22.00 Ora kozott. 

(2) Amennyiben a hulladekszallitas napja munkasztineti nap, akkor a hulladekszallitas 
napjanak valtozasarol a valtozast megelozoen 8 nappal a kozszolga1tat6 sajat honlapjan tesz 
kozze felhIvast, illetve az Onkormanyzatok fele jelzi a valtozas tenyet, akik a helyben 
szokasos m6don tajekortatjak az ingatlanhasznalOkat. 

5. § 
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(1) Az ingatlanhasznal6 a haztartasi szilard hulladekot tarol6 edenyt, jelzessel ellatott 
emblemas hulladekgyiijto zsakot iirftes illet6leg elszallftas celjabol — koteles az dtpadkara, 
illetve az attest mellett kozvetlentil elhelyezkedo jardara kitenni es ezzel az eseti szolgaltatis 
igenybevetelet kezdemenyezni. Amennyiben az ingatlan elOtti korterdleten kiilso 
korUlmenyek alapjan nem lehetseges a hulladekgyajto edeny elObbiek szerinti elhelyezese a 
teleptilesi onkormanyzat frasban kezdemenyezi a kozszolgaltato fele, hogy a kozszolgaltat6 
telepulesi hulladekgyiijto jarmdve a kozlekedesere alkalmas titt61 legfeljebb 10 meterre vegye 
at ezen helyeken a hulladekot. 

(2) A kihelyezett gyiijtoedeny, hulladekgydjto zsak, lom, hulladek nem akadalyozhatja a 
jarmd- es gyalogosforgalmat, a hulladek elhelyezese, illetve kihelyezese nem jarhat baleset-
vagy karokozas veszelyenek elOidezesevel. 

(3) Tilos kihelyezett gydjt6edenyek komyeket, megkozelftesi dtvonalat targyak 
elhelyezesevel, vagy parkol6 gepjarmiivekkel olyan m6don elzarni, amely a gyejtoedenynek a 
kozszolgaltato altal gyakorolt m6don tOrteno tithes& akadalyozza. 

(4) A hulladek elszallftasa celjab61 kihelyezett gyiljthedeny fedelenek — a kortertilet 
szennyezesenek elkertilese erdekeben — lecsukott allapotban kell lennie. 

6. § 

(1) A hulladekot a gydjtoedenyben dgy kell elhelyezni, hogy az az edeny mozgatasakor es 
Lirftesekor ne szor6djon, valamint a gepi Urftest ne akadalyozza. 

(2) Ha a gydjtOedenyben olyan nedves hulladekot helyeznek el, amely az edenyben 
osszetomOrodott vagy befagyott, vagy az edenyben level hulladekot dgy osszepreseltek, hogy 
emiatt az edenyt nem lehet kitirfteni, az ingatlanhasznal6 a kozszolgaltat6 felhivasara koteles 
az edenyt LirfthetOve, es hasznalhatdva tenni. Koteles tovabba az fgy okozott esetleges kart 
megterfteni. 

(3) Tilos a gydjt6edenybe folyekony, mergezo, tdz- es robbandsveszelyes anyagot, allati 
tetemet vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni, amely veszelyeztetheti a begydjtest, iirftest 
vegz6 szemelyek vagy mas szemelyek eletet, testi epseget, egeszseget. 

7. § 

(1) A teleptilesi hulladek atadasa a kozszolgaltato Altai iizemeltetett specialis hulladekszallft6 
*mull& alkalmazhat6 szabvanyos, megfele16 minosegu 

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 kozszolgaltat6 egyedi jelolesevel ellatott hulladekgytijto edenyzet igenybevetelevel, tovabba 
a kozszolgaltat6 egyedi jelolesevel elldtott es a kozszolgaltat6 vagy megbizottja altal 
ertekesftett gydjt6zsalc igenybevetelevel tortenik. UtObbi eseteben az ingatlanhasznalo koteles 
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gondoskodni arrol, hogy megakadalyozza a szorOdast, a rovarok es ragcsalok elszaporodasat, 
valamint, hogy illetektelen szemelyek vagy allatok hozzafereset. 

(2) A rendszeresftett edenyzetben elhelyezheto teleptilesi hulladek 
a) 60 1-es eseteben legfeljebb 15 kg 
b) 80 literes eseteben legfeljebb 17 kg 
c) 120 1-es eseteben legfeljebb 27 kg 
d) 240 1-es eseteben legfeljebb 50 kg 
e) 770 1-es eseteben legfeljebb 175 kg 
f) 1100 I-es eseteben legfeljebb 250 kg 

lehet. 

(3) Az MSZ EN 840-1 szabvanyli 60 literes edeny hasznalatara a 385/2014 (XII.31) Korm. r. 
7. § (la) bekezdes b) pontja alapjan a lakoingatlant egyedtil es eletvitelszerilen hasznal6 
termeszetes szemely ingatlanhasznalo jogosult, valamint azon iced& haztartas, ahol az egyik 
f8 a 70. eletevet betoltotte. 

(4) Az elkiilonftetten gyiijtott (szelektfv) teleptilesi hulladek atadasa a kozszolgaltato altal 
tizemeltetett specialis hulladekszallfth jarmtihoz alkalmazhat6 szabvanyos, megfele18 
minosegii 120 literes MSZ EN 840-1 sarga szfnii hulladekgyiijte edenyzet illetve a 
kozszolgaltato altal rendszeresftett emblemas zsak igenybevetelevel tortenilc. 

(5) Az adott ingatlanhoz tartozo, teleptilesi hulladek gyajtesere szolgalo hulladekgyiijto 
edenyzet tirftesenek a tenyet a gyfijtoedenyen elhelyezett egyedi azonosfto jel alapjan 
tiriteskor a szolgaltato elektronikusan rogzftheti. 

(6) Az egyedi jelolessel ellatott tobblethulladek gyfijto zsak a kozszolgaltatasi kOrbe tartozo 
hulladek kihelyezesere iranyad6 szabalyoknak megfeleloen alkalmazhato, amennyiben az 
ingatlanon keletkezett hulladek mennyisege idoszakosan, illetve alkalmilag meghaladja a 
rendszeresftett gyiijtaedeny tirtartalmat. 

(7) A rendszeresen keletkezo tObblethulladek szabvanyos edenyzetben torteno elszallftasara 
(2. gyiljteiedeny) az ingatlan hasznaloja ktilon megallapodast koteles kotni a 
kozszolgaltat6val. A ktiliin megallapodas hianyaban a szolgaltato nem koteles a 
tObblethulladekot tartalmazo edenyt kitirfteni. 

(8) A tarsashazak, tobblakasos eptiletek, gazdalkodo egysegek, szervezetek, intezmenyek a 
szolgaltatas igenybevetelere ktilon megallapodast kotelesek kotni az altaluk megjelolt 
darabszanni es iirtartalrrai edenyzet tirftesere a kozszolgaltat6val. A ktilon megallapodas 
hianyaban a szolgaltato nem koteles a kihelyezett hulladekot elszallftani. 

8. § 

(1) A hulladekgyiljto edenyt — a kortertileten engedellyel tarolt gyiijtaedenyek kivetelevel — a 
hulladek elszallitasat kitivethen a kOztertiletrol el kell tavolftani es az ingatlanon beliil kell 
tartani. Az iirftest kovetoen az edenyzetnek a kortertiletral torteno eltavolftasa az 
ingatlanhasznalo kotelezettsege. 
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(2) A szallftasi napokon kivul csak a szelektiv szigetek hullaclekgyiijtoi es az udvarral nem 
rendelkez6 tarsashazak 1100 literes kontenerei tarolhatoak korteriileten. 

(3) Balesetveszelyes (tiles, csorbult, tarots), nem szabvanyos es fedetlen gyftjtoedenyek 
hasznalata tilos. 

5. Lomtalanftas 
9. § 

(1) A lomhullaciek gyiljteser61, elszallitasar61, hasznositasarol es artalmatlanftasarol a 
kozszolgaltato evente ket alkalorrunal a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kereteben — 
kiilon clfj felszamftasa nelkiil az ingatlanhasznalOval egyeztetetten hazhoz men6 rendszerben — 
gondoskodik. 

(2) A lomtalanftas az ingatlanhasznalok — tarsashdzak es lakasszovetkezetek eseteben a 
tOrvenyes kepviseletre jogosult — szemelyesen az iigyfelszolgalaton, vagy elektronikus 
levelben az erre a celra rendszeresftett es alafrt bejelento lap injan torten — igenybejelentese 
alapjan tortenik. 

(3) A kOzszolgaltatas kereteben a kozszolgaltato kizar6lag a lakossagnal, a haztartasokban 
IcepzOdott, de a rendszeres hulladekszallftasra hasznalatos gyiljtoedenyekben el nem 
helyezhet6 nagydarabos, lom hulladekot szallftja el. A lomtalanftasi szolgaltatas kereten bell 
azon nagytomegii hulladekokat, amelyek az erre rendszeresftett szallftOjarmiire gepi vagy ket 
rakodomunkas kapacitasahoz merten nem felralchatok a kOzszolgaltato nem koteles 
elszallftani. 

(4) Lomtalanftas kereteben nem kerill elsalftasra 
a) epftesi es bontasi hulladek; 
b) gumiabroncs hulladek; 
c) gepjarmil roncs, vagy termeldcent tovabb nem hasznalhat6 jarmii; 
d) az ipar, mezogazdasag vagy szolgaltatasi tevekenyseg soran kepzodott hulladek; 
e) veszelyes hulladek; 
f) haztartasokban keletIcez6 vegyes hulladek; 
g) elkiilonftetten gyfijtott papfr, mCianyag es fern; 
h) kerti biohulladek. 

(5) A szolgaltatasra csak az az ingatlanhasznalo tarthat igenyt, aki az esedekes 
kozszolgaltatasi dfjfizetesi kotelezettsegenek igazolhat6 modon eleget tett. 

(6) A szabalyszerii igenylest kovet6en a kozszolgaltato 30 munkanapon belul, az altala 
meghatarozott napon gyftjti be es szallftja el a lomhulladekot, melynek idopontjat legkesobb a 
szallftast megel6z6 munkanapon koteles az igenybejelent6vel — a megadott elerhetosegei 
barmelyiken — kozolni. 

(7) Igenybejelento koteles a megjelolt szallftasi idopontban, illetve idotartamban a 
lornhulladek atadasara keszen allni, valamint az &vete' lehetoseget a kozszolgaltatOnak 
biztosftani. 
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6. Szelektiv hulladekgyajto sziget es elkiiliinftett telepillesi hulladek es zoldhulladek gytijtese 
10. 

(1) A kozszolgaltato altal tizemeltetett szelektiv hulladekgyajto szigetre az elkillonftetten 
gytijtott (szelektiv) hulladek szallftasarol az ingatlanhasz.nalO gondoskodik. 

(2) A szelektiv hulladekgyiijto szigeten az elkiiionftetten gyiijtott hulladekot a hulladek 
fajtajanak megfelelo gyejtoedenyzetben kell elhelyezni, meggatolva ezzel, hogy az Otero 
hulladekfajtak egymassal keveredjenek, es a kornyezetet szennyezzek. 

(3) Az elkiilonftetten gyftjtott hulladek elhelyezesere szolgalO szabvanyos gyiijtoedenyek 
elhelyezeserol, az edenyek Uriteserol, karbantartasarol, a gyiijtoedenyek, tisztantartasarol, 
fertotlenfteserOl a kozszolgaltatO, a szelektiv hulladekgyiijto sziget es kornyeke 
tisztantartasarol, az onkormanyzat gondoskodik. 

(4) A szelektiv hulladekgyiijto sziget hulladekgyiljto edenyzetet a szolgaltat6 az edenyek 
telltodesenek fiiggvenyeben LirIti. A telepiilesen kortisztasagi feladatok ellatasaval megbizott 
szervezet jelzese alapjan a szolgaltato maximum 48 Oran beliil kOteles soron klviil jarattervbe 
igazftani es a szelektiv hulladekgyiijto sziget hulladekgyiijto edenyzetet urfteni. 

(5) A hulladekgyajto szigetek elhelyezkedeset a rendelet 1. melleklete tartalmazza. 

11.§ 

(1) A szelektiv hulladekgyiijto szigeteket meghaladoan a lakossagtol zsakban, illetve 
gyajtoedenyben torteno szelektiv hulladek gpljtes kereteben a vegyes hulladekszallftastol 
elkiilonftett modon kertil gyiljtesre a papir, miianyag, tiveg es fetuhulladek az OHKT 
elaisainak megfeleloen legalabb kethetente - iiveghulladek eseteben havonta - torten 
rendszeresseggel. 

(2) A kozszolgaltat6 a hazhoz mend szelektiv gyfijtesen ttilmenoen az onkormanyzat 
hozzajarulasaval letesIthet (elhelyezhet) konteneres, elkiilonftett gylijtesre lehetoseget ado 
hulladekgyiijto pontot, mely kialakftasa az onkormanyzat kiitelessege, es amely 
vonatkozasaban az onkormanyzat a kOztertilet hasznalati dij fizetese al61 a kozszolgaltatOt 
mentesiti. 

12. § 

(1) Az ingatlanhasznalok szamara a kozszolgaltat6 lehetoseget biztosft a zoldhulladek 
elkiilonftett gyiijtesere, kezelesere az OHKT-ban szabalyozottak szerint. 

(2) A zoldhulladek gyajtesere naptari evenkent legalabb 10 alkalommal a targyev marcius 1.-
december 15. kozotti idoszalcaban, ketheti rendszeresseggel tesz eleget, a szallItisok 
idopontjat hulladeknaptaraban teszi kozze. 

(3) A hulladekka valt, karacsonyi vagott fenytifak terftesmentes osszegyajteset es 
artalmadadtasra elszallftasat a kozszolgaltato januar honapban lc& Izben teljesIti a vegyes 
hulladek gyilijtOedenyzet melle kihelyezett karacsonyfak elszallitasaval. 
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7. Hulladekudvar 
13. § 

(1) A kozszolgaltato a rendelet 2. mellekleteben felsorolt helyszineken hulladekudvart 
tizemeltet. 

(2) A kozszolgaltato kifuggeszti es honlapjan kozzeteszi: 
a) a hulladekgyiijt6 udvarok cfmet, megkozelfthetoseget; 
b) nyitvatartasi idejet; 
c) az adott hulladekudvaron atveheto hulladekok tfpusat, esetlegesen azok legnagyobb 

atadhato mennyiseget; 
d) a dfjfizetes elleneben atveheto hulladekok Icor& es azok atveteli dfjat; 
e) a hulladekudvarok mfikodesi szabalyzatat. 

(3) A kozszolgaltato az altala tizemeltetett es arra alkalmas hulladekudvaron a hulladekudvar 
milkOdesi szabalyzataban meghatarozott modon atveszi a termeszetes szemely 
ingatlanhasznal6knal keletkez6 es a kozszolgaltato sajat kapacitasat figyelembe veve ktilon 
terftes elleneben a jogi szemelynel keletkezo 

a) elektronikai hulladekot, 
b) lornhulladekot, 
c) szarazelemet, 
d) faradt olajat, 
e) haztartasi veszelyes hulladekot, 
f) elkiilonftetten gydjtheto papfr-, milanyag-,iiveghulladekot, 
g) haztartasi zOldhulladekot. 

(4) A kOzszolgaltato megtagadhatja a hulladekudvarra szallftott teleptilesi hulladek atvetelet 
es elhelyezeset, ha az adott hulladek hulladekfajta szerinti elkillonftese nem felel meg a 
jogszabalyban, vagy a hulladekudvar miikodesi szabalyzataban meghatarozott 
kovetelmenyeknek. 

(5) Az igenybevetel feltetele a kozszolgaltatasi tertiletre vonatkoz6 lakcfmkartya bemutatasa 
es az utols6 esedekes kozszolgaltatasi dfj megfizetesenek igazolasa. 

(6) A hasznosIthat6 hulladekok (csomagolasi papfr-, milanyag-, 	fernhulladek) 
kivetelevel, melyek mennyisegi korlatozas nelkul szallfthatbak be a hulladekudvarba, az 
ellenertek nelktil atadasra kerii16 leadhat6 hulladek mennyisege negyedevente max. 250 kg. 

(7) A gazdalkod6 szervezetek a hulladekudvar kOzlemenyeben meghatarozott mertekii 
kezelesi dfj elleneben jogosultak — ktilon megallapodas alapjan — a hulladekudvar 
szolgaltatasait igenybe venni. 

8. ediiloteriiletekre vonatkozo szabalyok 
14. § 

(1) Az iidillokent nyilvantartott ingatlanok eseteben a kozszolgaltatAs minden ev aprilis 1461 
szeptember 30-ig biztositott. 
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(2) Ha az ingatlanhasznal6 az iidiilaingatlanat eletvitelszerfien es alland6 jelleggel lakaskent 
hasznaljaJhasznositja, tigy ebben az esetben a rendelet 14. § (1) bekezdeseben megjelolt 
idoszakon kfviil hulladekat a kozszolgaltat6 Altai rendszeresftett hulladekgyiljto zsakban kell, 
hogy gytijtse es azt a kOzszolgaltat6 altal Idjelolt legkOzelebbi hulladekgyiljto ponton kell, 
hogy elhelyezze. 

9. A kozszolgaltat6 jogai es kotelezettsegei 
15. § 

(1) A kozszolgaltat6 koteles a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas tartalmanak megfeleloen 
a kozszolgaltatasr61 gondoskodni. 

(2) A kozszolgaltatO jogosult a gyajtOedenyzet kitirfteset, illetve a hulladek elszallftasat 
megtagadni, ha: 

a) az ingatlanhasznalo altal kihelyezett edenyzet nem felel meg az elofrasoknak (nem 
szabvanyos, nem rendszeresftett, azonosito jellel nem ellatott), vagy olyan 
mertekben sertilt, torott, hogy a gyiijtesi technologia betartasat nyilvanval6an 
veszelyezteti, 

b) megallapfthat6, hogy a gyiljtOedenyben kihelyezett hulladek az iirftes, vagy a 
szallftas soran a szallftast vegzo szemelyek eleteben, testi epsegeben, egeszsegeben, 
tovabba a begytijtO jarmiiben vagy berendezeseben kart okozhat, vagy a 
hasznosftas, illetve kezeles soran veszelyeztetheti a kornyezetet, 

c) erzekszervi eszlelessel megallapfthat6, hogy a kihelyezett gyajtoedeny mergezO, 
robban6, folyekony, veszelyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiilesi 
hulladeldcal egyiitt nem gpijtheto, nem szallfthat6, nem artalmatlanfthat6, es nem 
minostil teleptilesi hulladeknak (caliinosen epftesi es bontasi hulladek, allati tetem, 
elektromos, elektronikai es veszelyes hulladek) 

d) a telepillesi hulladekot nem a rendeletben megengedett modon helyeztek el, illetve a 
gyiljtOedeny a kozszolgaltat6 szamara nem hozzaferheto, 

e) a kihelyezett gyiijtoedenyben talalhat6 hulladek oly mertekben tomorftett, bogy a 
kozszolgaltat6 altal alkalmazott gepi tirftesi modszerrel nem tirftheto, 

f) a kihelyezett gAtoedeny taiiltott, ezert fedele nem lecsulchat6, es a gyiijtoedeny 
tirftese a komyezet szennyezese, hulladek szor6dasa nelktil nem lehetseges, 

g) a gyfijtoedenyzet mellett elhelyezett barmilyen tobblethulladek nem a 
kozszolgaltat6 altal rendszeresftett, altala vagy megbfzottja altal forgalmazott, 
egyedi jelolessel ellatott, rendszeresftett hulladekgyajto zsakban kertil kihelyezesre, 

h) a hulladek a gyetjtoedenybe befagyott. 

(3) Ha a (2) bekezdes szerinti okb61 a kitirftes megtagadasara kerii1 sor, errol a tenyrol — az ok 
megjelolesevel - a kOzszolgaltat6 8 napon beltil koteles ertesfteni az ingatlan hasznal6t. 

16. § 

(1) A kozszolgaltat6 kOteles a gyfijtoedeny Iciiirfteset kfmeletesen, az elvarhat6 gondossaggal 
vegezni. 
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(2) A gyajtoedenyben szandekosan, vagy stilyos gondatlansdggal okozott kart a 
kozszolgaltato koteles megteriteni a polgari jog szabalyai szerint. 

(3) Az 5 evnel regebbi edenyzetben bekovetkezett tOreskarok eseten — ellenkez6 bizonyitasig 
— velelmezni kell, hogy annak oka az tin. anyagfaradas. 

(4) Az edenyzetben bekovetkezett karigeny esemeny eseten az ingatlanhasznalo kOteles 
igazolni a hasznalatba vonas idOpontjat az edenyzet beszerzeser61 vagy atvetelerol sz616 
okirat bemutatasaval. Igazolas hianyaban az edenyzet 5 evet meghalado hasznalati idotartarnat 
velelmezni kell. 

17. § 

(1) A kozszolgaltato a kozszolgaltatas soran kOteles a kortertilet tisztasagat megorizni, az 
firiteskor a gyajtOedenybol kihullott hulladekot feltakaritani. 

(2) Amennyiben a szallitas kozben a szallitasi titvonal a kozszolgaltat6 hibajabOl 
beszennyezodik, tigy a kozszolgaltatO azt koteles megsztintetni, a tovabbi szennyezodest 
megakadalyozni. 

10. Nemzeti Hulladekkezelesi Koordinal6 es Vagyonkezelo (NHKV) Zrt 
18. § 

A teljesitett kozszolgaltatas ellenertekekent a megallapftott kozszolgaltatasi dijat a 
kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett ingatlanhasznal6k az NHKV Zrt (a tovabbiakban: 
koordinal6 szerv) szarnlaja alapjan a koordinal6 szery reszere fizetik meg. 

19. § 

A kozszolgaltatisi tevekenyseg ellatasaert a koordinal6 szery a kOzszolgaltatasi dij 
megallapitasaert felelos miniszter Altai meghatarozott szolgaltatasi dijat fizet a Kozszolgaltat6 
reszere (szolgaltatasi dij). 

11. Az iigyfelszolgalat 
20. § 

(1) A kozszolgaltat6 az ingatlanhasznal6 hulladekgazdalkoddsi kozszolgaltatassal kapcsolatos 
bejelenteseinek intezese, panaszainak kivizsgalasa, orvoslasa es a kozszolgaltatassal 
kapcsolatos altalanos tajekortatasnytijtas biztositasa erdekdben tigyfelszolgalatot miikodtet 
agyfelszolgatot biztosit az aldbbi m6dokon: 

a) szemelyes Ogyfelszolgalat az Ugyfelek szarnara nyitva 6116 helyisegben a het egy 
munkanapjan 7 es 21 6ra kOzotti, legalabb 12 bras folyamatos nyitva tartassal 

b) telefonos tigyfelszolgalat a het egy munkanapjan 7 es 21 6ra kozotti, legalabb 12 
6rds folyamatos nyitva tartassal 

c) elektronikus ugyfelszolgalat (honlap, e-mail) folyamatos elerhetoseggel — 
Ozemzavar eseten mas megfelelo elerhetOseget biztositva. 
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(2) Szemelyes dgyfelszolgalatok: 
a) Szerencs, Eperjes utca 7. dm alatt, heti 37 Ora idOtartamban 
b) Sarospatak, Erdelyi J. u. 18. cfm alatt, heti 16 Ora idotartamban 
c) Satoraljadjhely, Kossuth ter 14. dm alatt, heti 32 Ora idotartamban. 

(3) Az ingatlanhasznalOnak lehetosege van a elektronikusan vagy telefonon kereszail a 
szemelyes Ligyintezes idopontjanak elozetes lefoglalasara, melyre a kozszolgaltat6 az igenyles 
idopontjat61 szamitott 5 munkanapon beldl koteles szemelyes iigyfelfogadasi idopontot 
biztosftani. 

(4) A kOzszolgaltato a postai kuldemenyben erkezo dgyfel megkereseseket is fogadja es 
feldolgozza. 

(5) A kozszolgaltat6 az tigyfelszolgalaton az ingatlanhasznalo bejelenteseinek intezeset, 
panaszainak kivizsgalasat, orvoslasat es a kozszolgaltatassal kapcsolatos altalanos 
tajekortatdsnydjtast haladektalanul, amennyiben ez haladektalanul nem lehetseges 15 napon 
beliil teljesiti. 

(6) A telefonos dgyfelszolgalat eseteben a kOzszolgaltato a beerkez6 hivasok hangrogziteset 
csak elozetes tajekortato utiin alkalmazhatja, az adatkezelesi szabalyok szigord betartasa 
mellett. 

(7) Telefonos tigyfelszolgalat, illetve a szemelyes Ogyintezes idopontjanak telefonos igenylese 
eseten a kozszolgaltato koteles biztositani az esszerd varakozasi idan beliili hlvasfogadast es 
figyintezest. 

(8) A kozszolgaltatO a hozza beerkezett panaszokat nyilvantartasba veszi, erdemben 
kivizsgalja es allaspontjat, intezkedeseit indokolassal ellatva 15 napon belul megkOldi az 
ingatlanhasznalonak. A valaszadasi hatarida szukseg eseten egy alkalommal legfeljebb 15 
nappal meghosszabbithato a fogyaszt6 hatarido letelte elotti frasbeli ertesitese mellett. 

(9) A kozszolgaltatO nem koteles kivizsgalni es megvalaszolni azokat a beadvanyokat, 
panaszokat, amelyeket a kezdemenyez6 szemelyazonosItasra alkalmatlan modon nydjtott be. 

12. Az ingatlanhasznal6 jogai es kotelezettsegei 
21.§ 

(1) Az ingatlanhasznalo koteles — a (3)-(7) bekezdesekben foglalt kivetelekkel — a 
hulladekkezelesi kozszolgaltatast igenybe venni. 

(2) Az ingatlanhasznal6 az (1) bekezdesben meghatarozott kotelezettseg teljesitese soran 
koteles: 

a) az ingatlanan keletkez6 hulladek mennyiseget a megelozes elve alapjan a legkisebb 
mertekiire szoritani, 

b) a telepiilesi hullaclekot — kiilonos tekintettel a hulladek tovabbi kezelesere — az 
elszallitasra val6 atvetelig gyajteni, tarolni, ennek sorb megfele16 gondossaggal 
eljarni annak erdekeben, hogy a hulladek masok Oda, testi epseget, egeszseget es 



11 

jó kozerzetet ne veszelyeztesse, a termeszetes es Often kornyezetet ne szennyezze, 
a noveny- es allatvilagot ne kdrositsa, a kozrendet es a kozbiztonsagot ne zavarja. 

(3) Nem kotelez6 a hulladekkezelesi kozszolgaltatast killon igenybe venni es azert dijat fizetni 
azon gazdalkodo szervezet (gazdalkodo szervezet alatt erten& a polgdri perrendtartasrol 
sz616 2016. evi CXXX. torveny 7. § (1) bekezdes 6. pontjaban felsoroltak) 
ingatlanhaszndlonak, akinek a szekhelye, telephelye, fioktelepe azon lakoingatlanba 
bejegyzesre, ahol tulajdonosa, Ligyvezetoje, illetve annak kozeli hozzdtartozoja termeszetes 
szernelykent a kozszolgaltatdst igenybe veszi. Egy lakoingatlan kapcsan legfeljebb hdrom 
gazdalkodo szervezet vonhato ki Igy, a dijfizetesi kotelezettseg al61, amennyiben a 
gazdalkodo szervezet vagy szervezetek termel6d6 haztartasi hulladekhoz hasonlo hulladeka a 
termeszetes szemely ingatlanhasznal6 dltal ternielt hulladek mennyisegevel egyutt sem 
haladja meg a termeszetes szemely dltal igenybe vett kozszolgaltatas merteket, es a 
termeszetes szemely ingatlanhasznal6 legaldbb 120 liter iirmerteldi hullaclekgyilijto edeny 
kozszolgaltatasi clijat fizeti vagy vallalja megfizetni. 

(4) Amennyiben termeszetes szemely ingatlanhasznal6 60 liter iirmertekii gyiijtoecleny utan 
fizeti a kOzszolgaltatas dfjat es a termeszetes szemely ingatlanhasznal6 egyben az dltala 
haszndlt ingatlanban szekhellyel, telephellyel, fi6kteleppel rendelkez6 olyan gazdalkodo 
szervezet tulajdonosa, tigyvezetOje, mely gazdalkodo szervezet alkalmazottal nem rendelkezik 
es az ingatlanon mds gazdalkodo szekhelye telephelye, fioktelepe nem keriilt bejegyzesre, 
abban az esetben a 21. § (3) bekezdesben szabalyozottalcon nilmenoen az ingatlanhasznalo 
gazdalkod6 szervezetnek sem kotelezo a kOzszolgaltatas igenybe vetele. 

(5) A dijfizetes 21. § (3)-(4) bekezdeseiben torteno mentesitesehez az onkormanyzat jegyzoje 
allft ki igazoldst, mely igazolds birtokaban a gazdalkodo szervezetnek kell kezdemenyezni a 
kozszolgaltat6 fele a dijfizetes aloli mentesItest. A kiallftott igazoldst a gazdalkodo szervezet 
az ervenyesites evet megel6z6 ev december 1. illetve december 31. napja kozOtt kell, hogy 
benydjtsa igazolhat6 modon a kozszolgaltat6 fele. Amennyiben az ingatlanhaszndlat a 
gazdalkod6 szery reszer61 a szolgaltatdsi tertileten ev kozben kezdodik, illetve fejezodik be, 
abban az esetben a bekovetkezes tenyet61 szamItott 15 napon beltil koteles ezt az 
ingatlanhasznal6 gazdalkod6 szervezet igazolni a kozszolgaltat6 fele. A mentesites legkordbbi 
idopontja a jegyz6i igazolas kozszolgaltat6hoz torteno benyajtasanak a napja. 

(6) Ha a gazdalkodo szervezet szekhelye, vagy telephelye mas gazdalkod6 szervezet 
ingatlanhasznal6 tulajdondban, haszndlataban a116 ingatlanban van — felteve, hogy az 
ingatlanhasznal6 az ingatlanon keletkez6 osszes haztartasi hulladekhoz hasonlo hullaclek 
mennyisegnek megfelelo mennyisegre kotott kozszolgaltatasi szerzodessel mar rendelkezik es 
ezutail a kOzszolgaltatasi dijat meg is fizeti — a gazdalkod6 szervezetnek a kozszolgaltatast 
nem kotelez6 killon is igenybe vennie. Ezt mind a gazdalkodo szervezet, mind pedig az 
ingatlan tulajdonosa, hasznaloja maganokiratba foglalva kOteles ienyilatkozni, mely alapjan a 
kozszolgaltat6 fele a jegyz6 igazolast allit ki jelen szabalyozds 21. § (5) bekezdeseben 
szabdlyozottak szerint. 

(7) Valasztasa szerint nem terheli kulon dijfizetesi kotelezettseg azon gazdalkodOszervezet 
ingatlanhaszndlot, aki szekhelyen a ceg levelezesenek bonyolitasan kiviil mds tevekenyseget 
nem vegez es kozhitelfi nyilvantartasban a ceg adatai kozott a szekhelytol eltero kozponti 
tigyintezesi dm is feltiintetesre kerill, melyen a tenyleges tevekenyseget vegzi. A szekhelyt61 
elter6 kOzponti ilgyintezesi cfm kOzhitelii nyilvantartasi dokumentummal alatarnasztott 
igazolassal a gazdalkodo szervezet kozvetlenill kerelmezheti a kozszolgaltat6 fele a dijfizetes 
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aloli mentesitest, mely mentesites legkorabban a hianytalan kerelem beerkezeset kovet6 
napt61 hatalyos. 

22. § 

(1) Az ingatlanhasznalo koteles az ingatlanan keletkez6 teleptilesi hulladekot a rendeletben 
feljogositott kozszolgaltatonak atadni. 

(2) Ha az ingatlanhasznal6 a tulajdonosvaltozas vagy egyeb ok folytan a kozszolgaltatas 
igenybevetelere kOtelezette valik, kOteles ezt a tenyt a keletkezeset kOveto 15 napon beltil 
frasban bejelenteni a kozszolgaltatonak. 

(3) A korterilleten szervezett rendezveny sorin keletkezett hulladek tarolasar61, szallitasarol a 
rendezveny szervezoje koteles gondoskodni a kozszolgaltatoval kotott kiilon szerzodes 
alapjan, 

23. § 

(1) A kihelyezett gyiljtoeclenyekbol a gyajtes megkezdese elan kisz6r6dott hulladek 
feltakarftasa, korteriiletr61 val6 eltavolftasa a hullaclekgyiljt6 edenyzettel rendelkez6 
ingatlanhasznal6 kotelezettsege. 

(2) A hulladek tosolasara hasznalhat6 edenyt a tulajdonos kOteles tisztantartani, szakseg 
eseten fertotlenfteser61 es karbantartasarol gondoskodni. 

(3) A kozszolgaltato altal letesitett es iizemeltetett szelektiv hulladekgyiljto szigetekre torteno 
hulladek szallitasar61 az ingatlanhasznal6 gondoskodik. 

13. A hulladelcgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes egyes tartalmi elemei 
24. § 

(1) A hulladelcgazdalkodasi feladatokat a kozszolgaltato latja el a kozszolgaltatas ellenerteket 
a koordinalo szery szarnlazza ki az ingatlanhasznal6 fele. 

(2) A ktilon torvenyben megallapitott az onkorrnanyzat altal kotelez6en ellatand6 kozfeladat 
teljesitese erdekeben, az Onkormanyzat neveben es erdekeben eljarva, a kozszolgaltatasi 
szerzodest a Tarsulas koti meg a szolgaltatoval. 

(3) A kozszolgaltat6 a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas igenybe vetelenek, illetoleg 
teljesItesenek lenyeges felteteleirol, a feltetelekben bekovetkezett valtozasokrol, honlapjan 
koteles az ingatlan hasznal6jat ertesiteni. 

(4) A hulladelcgazdalkodasi szerzodes tartalmazza a felek megnevezeset, a felek jogait es 
kotelezettseget ezen ball a szolgaltatas targyat, a szolgaltatas idejet, rendszeresseget, a 
szolgaltatas igenybevetelenek mOdjat, a hasznalhato edenyzet megnevezeset, az ellenertek 
megfizeteset, a tint& modjat, gyakorisagat, a kesedelmes fizetes kOvetkezmenyeit, a 
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dfjhatralek vegrehajtasdnak szabdlyait, a panaszok jelzesenek, elintezesenek modjdt, 
hataridejet, az egyes jogorvoslati forumok megnevezeset. 

(5) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes megkotesenek bdrmely felnek 
felrohato magatartasa kovetkezteben torten6 elmaraddsa eseten, a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi szerzodes rautalo magatartdssal jon !etre az frasos szerzodes tartalmaval 
egyezoen. 

(6) Az (5) bekezdesben szabdlyozott rdutalo magatartast jelenti, ha a kozszolgaltato a 
kozszolgaltatast a szallftojarmii rendelkezesre tartasaval felajanlja, vagy, ha az ingatlan 
haszndloja a hulladekgyiijto edenyzetet, vagy hulladekgyfijto zsdkot a szallftds erdekeben 
kihelyezi. Rendelkezesre dllasnak minOsiil, ha a kozszolgaltato a kozszolgaltatasba bevont 
szallft6 eszkozevel a teleptilesen irdnyado jarattery szerint az ingatlanhasznal6 ingatlandt 
erinti, illetve a szolgaltatast felajanlja. A szolgaltatas felajdnlasa ketsegkivill megallapfthato, 
ha barmely szomszedos ingatlan a kozszolgaltatasba mar bekapcsoloclott. 

14. Az ingatlanhaszndlot terhelo, miniszteri rendeletben nem szabdlyozott dfjfizetesi 
kotelezettseg, es megfizetesenek a rendje 

25. § 

(1) Az ingatlanhasznal6 a kiizszolgaltatds igenybeveteleert a koordindlo szery reszere 
kozszolgaltatasi dijat fizet. 

(2) Az ingatlanhasznal6 kozszolgaltatasi dijat ut6lag, negyedeves elszamoldsi idoszak szerint, 
a koordindlo szery Altai megkiildiitt szamla alapjan egyenlfti ki. 

(3) A kozszolgaltatasi dfj kesedelmes megfizetese eseten a koordindlo szery a hatdlyos Ptk-
ban meghatarozott (termeszetes szemelyek, illetve gazdalkod6 szervezetekre nezve kiilonboz6 
mertekii) kesedelmi karnatot es tigyviteli koltseget, valamint a gazdalkod6 szervezetek eseten 
behajtdsi koltsegatalany megfizeteset igenyelheti. 

(4) A kozszolgaltatasi dfjat tartalmaz6 szamla adataival es osszegevel kapcsolatban az 
ingatlanhasznal6 a kozszolgaltato tigyfelszolgalatain frasban kifogast terjeszthet elo. A 
kifogasnak a szamla kiegyenlftesere vonatkoz6 kotelezettseg teljesftesere halaszto hatalya 
nincs. A kifogasra, annak kezhezvetelet61 szamitott 15 napon beltil a koordindlo szery 
valaszat megktildi. 

(5) Titlszarnlazds eseten a tobbletosszeget es annak idOaranyos kamatait a koordind16 szery a 
soron kOvetkez6, esedekes dfjfizetesi kOtelezettsegbe beszamftja, vagy amennyiben az 
ingatlanhasznalonak tovabbi esedekes dfjfizetesi kotelezettsege nem keletkezik, abban az 
esetben visszautalja az ingatlanhasznalo reszere. 

26. § 

(1) Nem tagadhatja meg a kozszolgaltatasi dfj megfizeteset az, aki a telepiilesi hulladekkal 
kapcsolatos kotelezettsegeit nem teljesfti, felteve, hogy a kozszolgaltat6 a kozszolgaltatast 
felajanlja, vagy a kozszolgaltatas teljesftesere rendelkezesre All, vagy a teljesftest igazolja. Az 
ingatlanhasznal6 — e rendeletben meghatarozott kivetelelckel — akkor is koteles 
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kozszolgaltatasi &jai fizetni, ha a kOzszolgaltat6 igazolni tudja, hogy felajdnlotta az 
ingatlanhasznalOnak a szolgaltatas nytijtasat vagy a szolgaltatas npljtasdra rendelkezesre alit. 

(2) Az ingatlanhasznalo valtozdsa eseten a kozszolgaltatas dijat a szolgaltatohoz tOrtent 
bejelentes honapjdnak utolso napjaig a korabbi, azt kovetoen pedig az tij ingatlanhaszndlo 
koteles megfizetni. 

(3) Ha a kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett ingatlanhasznal6 szemelye bdrmely okb61 
nem megallapithat6, az ingatlan hasznal6jdnak az adott ingatlan ingatlan-nyilvantartdsba 
bejegyzett tulajdonosat/tulajdonosait kell tekinteni. 

15. A hulladekgazddlkoddsi kozszolgaltatasi-dij kedvezmenyek 
27. § 

A 60 1-es edenyzet haszndlata nem minostil dijkedvezmenynek, igy az onkormanyzatot a 60 l-
es edenyzetet hasznalok utan dijfizetesi kotelezettseg nem terheli. 

16. A hulladekgazdalkoddsi kozszolgaltatas ingatlanhasznal6 keresere torten6 
sztineteltetesenek esete 

28. § 

(1) Legalabb 1 honap egybefiiggo id6tartamra sztineteltetheto a kozszolgaltatas igenybevetele, 
ha ketsegkiviil megallapithato, hogy az ingatlanhasznalonal teleptilesi hulladek az ingatlan 
hasznalatdnak megsztinese miatt nem keletkezik. 

(2) Nem minostil sztinetelesnek, de hulladek kozszolgaltatasi dijfizetesi kotelezettseg sem 
keletkezik azon ingatlanhoz kapcsolodoan, amelyben termeszetes szemely ingatlanhasznal6 
lakcimmel nem keriilt bejelentesre, az ingatlanban senki sem tart6zkodik, illetve gazdalkodo 
szervezet szekhellyel, telephellyel, fiateleppel sem keriil oda bejelentesre. 

(3) A sztineteltetest az ingatlanhasznal6 a sztineteltetes megelozo 30 nappal korabban kOteles 
a jegyzonek frasban bejelenteni, aki az ingatlan haszndlaton kiviiliseget hatosagi bizonyftvany 
kiallitasaval igazolja es annak megktildesevel kozvetlentil tajekortatja a Kozszolgaltatot. 
Amennyiben a hat6sdgi bizonyftvany maskent nem rendelkezik, tigy a kozszolgaltato az 
ingatlan haszndlaton kivilliseget a hatosasi bizonyftvany visszavondsdig velelmezi. 

(4) A sztineteles tenyerol a kozszolgaltat6 8 napon belul ertesfti a dij beszedesere jogosultat. 
A dijfizetesi kotelezettseg sztineteltetesere, illetve a fizetend6 dij aranyositasara a 
kozszolgaltato felelossege nem terjed ki. 

(5) Az ingatlan hasznalatanak megsztineset, a hulladek keletkezesenek a hianyat az ingatlan 
haszndloja ketseget kizdro modon, hatOsagi nyilvantartas adataival, tart6s gyogykezelesre 
vonatkoz6 okirat csatolasaval, illetve erre egyeb alkalmas modon igazolja. 

(6) Ha a sztineteles a (1) bekezdes szerinti felteteleiben valtozds kovetkezik be, az 
ingatlanhasznal6 a valtozds bekovetkezeset61 szamitott 8 napon belul koteles azt a jegyzo 
reszere a hatosagi bizonyftvany visszavondsa celjab61 a valtozds idopontjanak pontos 
megjelolesevel jelezni. 
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17. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal osszefiigg8 adatszolgaltatas 
29. § 

(1) Az Onkormanyzat az Miami hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatasara letrehozott 
szervezet kijeloleseral, feladatkorerol, az adatkezeles modjarol, valamint az adatszolgaltatasi 
kotelezettsegek reszletes szabalyairol szOlo 69/2016. (III. 31.) Korrn. rendelet alapjan k8teles 
a kozszolgaltatasba kotelezOen bekapcsolt ingatlanhasznalolcrol bazisadatokat keszfteni, es azt 
a szolgaltatoval frasban kOzOlni. A bazisadat es az az alapjan Icesziilt fogyasztoi lista 
tartalmazza az ingatlanhasznalo never, cimet, szekhelyet, az ingatlanhasznalo Altai 
rends zeres Itett iiritoedenyzet faj taj at. 

(2) A kozszolgaltatas hatekony es folyamatos ellatasahoz a szolgaltatO szamara sziikseges 
informaciokat es adatokat ellenertek nelkiil szolgaltatja az Onkormanyzat ki.ilon jogszabaly 
rendelkezesei alapjan. 

(3) A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo a kozszolgaltato felhivasara a kozhiteles 
nyilvantartas szerinti nevet, szekhelyenek, telephelyenek cimet, adoszarnat, a termeszetes 
szemely ingatlanhasznalo a szemelyes adatai kOziil a csaladi es utOnevet, lakohelyenek, 
tartozkodasi es ertesitesi helyenek dm& megadni. 

(4) A kozszolgaltato jogosult idOszakonkent ellenorizni az ingatlanhasznalok adatait, es az 
ingatlanhasznalat tenyet. Amennyiben nyilvantartasaval ellentetesen a kozszolgaltatasba be 
nem jelentkezett ingatlanhasznalot talal, ezt a tenyt az ingatlanhasznalat kezdo idopontjaval 
egyiitt jelzi a koordinal6 szery fele. 

18. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal osszefiiggo szemelyes adatok kezelesere 
vonatkozo rendelkezesek 

30. § 

(1) Az adatszolgaltatas celja a kozszolgaltatassal osszeftiggoen az ingatlanhasznalo 
szernelyenek megallapftasahoz, a kozszolgaltatasi dij behajtasahoz sztikseges es arra alkalmas 
adatbazis letrehozasa es milikOdtetese, valamint a kozszolgaltatas kotelezo igenybevetelenek 
sztinetelese eseten annak nyilvantartasa. 

(2) Az adatszolgaltatasra kotelezettek a koordinal6 szery feladatellatasahoz sztikseges 
adatokat, informaciokat a jogszabaly Altai meghatarozott rendszeresseggel tovabbftjak a 
koordinal6 szery reszere a szamlazas celjabol. 
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19 are rendelkezesek 
31. § 

(1) Ez a rendelet 2018. januar 1. napjan lep hatglyba. 

(2) Hatalyat veszti a hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatasrol sz6l6 5/2016. (111.25.) 
onkonnanyzati rendelet. 

K. m. f. 

dr. Vitainyt dercj14-̀  	 Aros j Co: 
jegyzo 	 polgarmester 

Kihirdetve: 2017. december 18. 

.6 	a,L4  
dr. Vitanyi szt

e
er 

jegyze 



17 

I. melleklet a 27/2017. (XII. 18.) Onkormdnyzati rendelethez 

Hulladekgyiijto szigetek elhelyezkedese Sarospatak yams kozigazgatasi terfileten: 

Kultertileti lakott helyek: 
1. Aprohomok (bolttal szembeni bekotOtit mellett) 
2. Dorko onkormanyzati tit mellett 
3. Dorko GEO-MILK allattarto telep bejarat (Gatyaszar) 
4. Halaszhomok (bekOto ut) 

Beller(ilet: 
5. Martinovics utca (Katolikus temeto mellett) 
6. J6zsef Attila utca (MAV allomas utan) 
7. Hatar utca (Ht.& bejarati parkolo utan) - Manyoki Adam utca 
8. Szechenyi Istvan utca Batho Janos Viz keresztezodese (aut6busz megall6 mellett) 
9. Kassai tit - Borsi utca sarok 
10. Dob6 Ferenc utca (Moricz haz utan) 
11. Arpad utca (kisbolt elotti parkolo) 
12. Szombathy Janos utca - Dozsa Gyorgy utca keresztezodese 
13. Horgaszfalu bejarat (Berek) 
14. Budai Nagy Antal utca - Vasvari Pal utca keresztezodese 
15. Matyas Kiraly utca (El Bundi pizzeria mellett) 
16. Korosi Csoma Sandor utca eleje 
17. Hunyadi utca - Deryne utca 
18. Arad utcai buszparkol6 (2 db) 
19. Esze Tam& utca 22-vel szemben (a vasat oldalaban) 
20. Blathy Ott6 utca (EMASZ utan) 
21. Vasarhelyi Pal utca 2. 
22. Ady ter (J6zsef Attila utca es Ady ter bejarat) 
23. D6zsa Gyorgy utca 2 elott 
24. Herceg utca (parkol6) 
25. Comenius utca (Bodrog Aruhaz mogott) 
26. MARKA ABC mellett 
27. Kassai utca eleje 
28. Csokonai utca 
29. Honved utca 
30. Lavotta utca Andrassy utca keresztezodese 
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2. melleklet a 27/2017. (XII. 18.) onkormOnyzati rendelethez 

Hulladekgyfijto udvarok 

1. Jozsef Attila dti hulladekudvar 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 65., 4752/3 hrsz. 
2. Bogancs titi hulladekudvar 3521 Miskolc, Bogancs u. 0156/22 hrsz. 
3. Lorantffy Zsuzsanna dti hulladekudvar 3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 33783/3 
hrsz. 
4. Szerencs Hulladekudvar 3900 Szerencs, Eperjes u. 7. 
5. Satoraljadjhely Hulladekudvar 3980 Satoraljadjhely, kiiltertilet 11021/28 hrsz. 
6. Sarospatak hulladekudvar 3950 Sarospatak, belterdlet 3654 hrsz. 
7. Encs Hulladekudvar 3860Encs, Ipartelep 543/12 hrsz. 
8. Kazincbarcika I. szanni Hulladekudvar 3700 Kazincbarcika, 175/3 hrsz. 
9. Kazincbarcika II. szarnd Hulladekudvar 3700 Kazincbarcika, 2627/3 hrsz. 
10. Putnoki hulladekudvar 3630 Putnok, 0123/6 hrsz. 
11. Edelenyi hulladekudvar 3780 Edeleny, 050/3 hrsz. 
12. Ozdi hulladekudvar es atrak6 allornas 3600 Ozd, 9255 hrsz. 
13. Ozdi II. szarnd hulladekudvar 3600 Ozd, Kucsera Zoltan dt 7997/3 hrsz. 
14. Szikszoi hulladekudvar es atrako allornas 3800 Szikszo, 069/2 hrsz. 
15. Szendroi hulladekudvar 3752 Szendro, 0428/6 hrsz. 
16. Borsodnadasdi hulladekudvar 3641 Borsodnadasd 058/1 hrsz. 
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