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Vilyvitiny Kozsig Onkormany7.ata Kepvise16-testilletenek 
14/2017. (X11.29.) linkormanyzati rendelete 
a hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatasral 

Vilyvitginy Kozseg Onkormanyzata Kepvise16-testillete a hulladdkrol sz616 2012. evi 
CLXXXV. tOrvOny 88.§ (4) bekezdeseben kapott felhatalma7As alapjan, Magyarorszag helyi 
Onkormanyzatair61 szalo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 19. pontjaban 
meghatarozott feladatkoreben eljarva, figyelemmel a hulladdkr61 szold 2012. evi CLXXXV. 
torveny (Ht.) 92/B § (2) bekezdese, valamint a komyezet vddelmenek altalanos szabalyairal 
szol6 1995. evi LIII. tOrveny 48.§ (3) bekezdeseben biztositott jogkordben eljar6 Borsod-
Abailj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Komyezetvddelmi es Termdszetvedelmi FOosztalya 
velemenyenek a kikerdsevel a kovetkezoket rendeli cl: 

1. Az iinkormanyzati hulladekgazdalkodasi kozfeladat tartalma 

1.§ Vilyvitany Kozseg Onkormanyzata az onkormanyzati hulladekgazdalkodasi 
keizieladatanak tartalma: 
a) a kOzszolgaltatis helyi szintir reszletszablilyainak rendeletben tondii6 szabalyozasa: 
b) a hulladdkgazdalkodasi kazszolgaltato kivalasztasa es a keizszolgaltatasi szerzodes 
megkotese az Abaiij-Zempleni Szilardhulladdk Clazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas (a 
tovabbiakban Tarsulas)(3916 Bodrogkereszuir, Kossuth utca 85.) itti an. 

2. A klizszolgaltatisi wallet hatara 

2.§ A hulladdkgazdalkodasi kftszolgaltatiis Vilyvitany kozigazgatasi teruletere terjed ki. 

3. A kozszolgaltatO, illetve az alvallalkozo Altai vegzett hulladekgazdalkodisi 
tevekenysege, tovahhii az alvallalkozonak a Idizszolgaltatis egeszthez viszonyitott 

ariny a 

3§ (1) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast a kiizszolgaltatasi szerzodds hatalyosulasat 
keivet6 naptol, de legkorabban 2018. januar 01. napjatol a BMI I Borsod-Abatij-Zemplen 
Megyci Hulladdkgazdalkodasi KOzszolgaltatO Nonprofit Korlatolt Felelossegil Tarsasag 
(Szekhelye: 3527 Miskolc, Besenyoi at 26.) (a tovabbiakban: kOzszolgaltato) vdgzi. 
(2) A kOzszolgaltatO hulladekgazdalkodasi tevekenysege: 
a) a teleptilesi hulladdk kozszolgaltato szallitoeszkozehez rendszeresitett hulladekgyikito 
eddnyben, vagy hulladekgyiljtei zsakban allando jarat szerinti gyiijtesere; 
b) az ellatinitetten gyiljtott hulladek erre a celra szolgal6 gyikitoedenyben, vagy 
gyiljtOzsakban alland6 jarat szerinti, es hulladdkgyOjto szigetr61 tOrtdn6 gyiljtesere; 
c) a zoldhulladdk erre a cdlra szolgald gyiljtoeddnyben, vagy gytijtozsakban torten6 gyiljtesc 
d)a haztartAsi tiveghulladek az erre a aka rendszeresitett gyikitozsakban torteno hazhoz merle) 
rendszerii gyikitdsere 
e) a lomhulladek evente ket alkalommal, egyedi hazhoz menet - lakossagi fogyaszto Altai 
tOrteno megrendeles alapjan - rendszerben torten( gyajtesere; 
f) a vcszdlyes es nem veszdlyes, teleptilesi hulladek, zoldhulladek es elkultinitetten gyiijttitt 
hulladektol eltero hulladek hulladekgyOjto udvarban torten atvetelere; 
g) atrakdallomas es hulladekgyiijtO udvar inemeltetesere; 
h) teleptildsi hulladek, ellailonitetten gyiljtott hulladek, zoldhulladek, lornhulladdk, vcszdlyes 
es nem veszdlyes, kommunalis cs elktilonitetten gyfijtott hulladektol elter6 hulladek 
hulladekgazdalkodasi letesitmdnybe tOrteno szallitasara; 



i) tclepUlesi hulladek, elkillonitetten gyiijtott hulladek, zoldhulladek, lomhulladek kezeleserc, 
elokezelesere, artalmatlanitas eeljara ti rtenO atadasara 
terjed ki. 
(3) Az elhagyott, illetve ellcnorizetlen Ortilmenyek kOzott clhelyezett hulladek Osszegytjtese, 
elszallitasa es kezelese nem minosOl a kOzszolgaltatas kOreben ellatand6 feladatnak. 
(4) A kozszolgaltat6 a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget 
- a MIREI1UKOZ Miskolci Regionalis 1- lulladekgazdalkodasi Kt zszolgaltato Nonprofit 
Korlatolt Felelossegii Tarsasag (szekhelye: 3518 Miskolc, Erenyo u.l. KIJJ: 103165710); 
- a Zempldni Z.H.K. Hulladekkez.elosi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt FeleliissegO 
Dirsasag (szekhelye: 3916 Bodrogkeresztar 0172/38 hrsz, KUJ: 103214177), 
- ZV 'Gold ViSlgy KozszolgaltatO Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag (szekhelye: 3700 
Kazincbarcika. Munkacsy ter I. KIJJ: 103212667) 
mint alvallalkozok bevonasaval vegzi. 
(4) Az alvallalkozo hulladekgazdalkodasi tevekenysege, nem veszelyes teleptilosi illetve 
clkiiltinitetten gyujtott hulladekok szallitasara es gyiajtesere kczelesdre es artalmatlanitasara 
tevekenysegre terjed ki. 

4. A hulladekgazdalkothisi kozszolgaltatas ells tasinak rendje es modja 

4.§ (I) A hulladekszallitas egeszseatigyi miniszter altal 16/2002. (IV. 10.) EOM rendeletben 
reszletesen szabalyozottak szerint a kis-es nagyvarosias, illetve a kertvairosias es a falusias 
lakotertliet alapjan, melt' az orszagos teleptilesrendezesi es epitesi kovetelmenyckrol szolo 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet ismerveit szem elfin tartva tortenik Vilyvitany 
telepulesen heti egy alkalommal 6.00 es 22.00 Ora kozott, a rendelet melleldeteben szereplo 
jarattervnek megfeleloen. 
(2) Amennyiben a hulladekszallitas napja munkaszilneti nap, akkor a hulladekszallitas 
napjanak valtozasar61 a vtiltozast megelozben 8 nappal a kOzszolgaltato sajat honlapjan tesz 
kozze felhivast, illetve az Onkonnanyzatok fele jelzi a valtozas tenyet, akik a helyben 
szokasos modon tajekortatjak az ingatlanhasznalokat. 
5.§ (1) Az ingatlanhasynal6 a haztartasi szilard hulladekot tarol6 cdenyt, jelzessel ellatott 
emblemas hulladekgyiijto zsakot - tithes illetoleg elszallitas cdljabol - ktiteles az Capadkara, 
illetve az fittest mellett kOzvetleral elhelyezkedo jardara kitenni es ezzel az eseti szolgaltatas 
igenybevetelet kezdernenyezni. Amennyiben az ingatlan elotti kortertileten kills6 
kortllmenyek alapjan nem lehetsdges a hulladekgyOjto edeny elobbick szerinti elhelyezese a 
telepillesi onkormanyzat inisban kezdemenyezi a kozszolgaltatci fele, hogy a kozszolgaltato 
telepOlesi hulladekgyiijtO jairmtive a kozlekeddsere alkalmas attol legfeljebb 10 meterre vegyc 
at czen helyeken a hulladekot. 
(2) A kihelyezett gyiljtoedeny, hulladekgyfijto zsak, lom, hulladek nem alcaddlyozhatja a 
jarm0- es gyalogosforgalmat, a hulladek elhelyezese, illetve kihclyezese nem *hat baleset-
vagy karokozas veszelyenek eloidezesevel. 
(3) Tilos kihelyezett gyOjtoedenyek kOrnyeket, megkOzelitesi atvonalat targyak 
elhelyezesdvel, vagy parkolO gepjarm0vekkel olyan modon clzarni, amely a gyikitfiedenynek a 
kOzszolgaltatO altal gyakorolt 'flexion tortenO tiriteset akadalyozza. 
(4) A hulladek elszallitasa celjabel kihelyezett gyajtoedeny fedelenek - a kortertilet 
szennyezesenek elkerillese erdekeben - lecsukott allapotban kell lennie. 
6.§ (1) A hulladekot a gyOjtoedenyben ugy kell elhclyezni, bogy az az edeny mozgatasakor es 
Oritesekor ne sz6r6djon, valamint a gdpi aritest ne akaddlyozza. 
(2) Ha a gyOjtecdenyben olyan nedves hulladekot helyeznek el, amely az edenyben 
osszetOrnarOdott vagy belagyott. vagy az edenyben levo hulladekot agy osszepreseltek, hogy 
emiatt az edenyt nem lehet kiOriteni, az ingatlanhasznalO a kozszolgaltatO felhivasara keiteles 
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az edenyt 0rithetove, es hasznalhatOva tenni. KOteles tovabba az igy okozott esetleges kart 
megteriteni. 
(3) Tilos a gyiljtOedenybe folyekony, merged), tuz- es robbanasveszelyes anyagot, allati 
tetemet vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni, amely veszelyeztetheti a begyiljtest, iiritest 
vegzo szemelyek vagy mas szemelyek eletet, testi epseget, egeszseget. 
7.§ (1) A teleptilesi hulladek atadasa a ktizszolgaltato Altai Uzemeltetett specialis 
hulladekszallito jarmthoz alkalmazhato szabvanyos, megfelelo minosegu 
60 literes MSZ EN 840 
80 literes MSZ EN 840 
120 litcres MSZ EN 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 jel6lesevel ellatott hulladekgyiljto edenyzet igenybevetelevel, tovabba 
a kozszolgaltato egyedi jelolesevel ellatott es a kozszolgithatO vagy megbizouja ;Mal 
ertekesitett gyiljtozsiik igenybevetelevel tOrtenik. Utobbi cseteben az ingatlanhasznalo koteles 
gondoskodni arrol, hogy megakadalyozza a szorodast, a rovarok es ragcsaldk elszaporodasat, 
valamint, hogy illetektelen szemelyek vagy allatok hozzafereset. 
(1a) A rendszeresitett edenyzetben elhelyezheto teleptilesi hulladek snlya: 

- 60 1-es eseteben legfeljebb 15 kg 
- 80 litcres eseteben legfeljebb 17 kg 

120 1-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 szabvanya 60 literes edeny hasznalatara a 385/2014 (X11.31) Korm. r. 
7.§ (la) bekezdes h) pontja alapjan a lakOingatlant egyed01 es eletvitelszertlen hasznalo 
termeszetes szemely ingatlanhasznalo jogosult, valamint azon ketfos haztartas, ahol az egyik 
fo a 70. eletevet bettiltotte. 
(3) Az elkOlonitetten gyiijtott (szelektiv) teleptilesi hulladek atadasa a kozszolgaltat6 altal 
fizemeltetett specialis hulladekszallitO jarmiihoz alkalmazhato szabvinyos, megl'elelo 
minosegii 120 literes MSZ EN 840-1 sarga szinti hulladokgyitjto edenyzet illetve a 
kozszolgaltato Altai rendszeresitett emblemas zsak igenybevetelevel tOrtenik. 
(4) Az adott ingatlanhoz lartoz6, telepulesi hulladek gytijtesere szolgale hulladekgyiljtii 
edenyzet tiritesack a tenyet a gyiijthedenyen elhelyezett egyedi azonositO jel alapjan 
Oriteskor a szolgaltato elektronikusan rogzitheti. 
(5) Az egyedi jel0le.ssel ellatott tObblethulladek gyiijtO zsak a kOzszolgaltatasi korbe tartozo 
hulladek kihelyezesere iranyadO szabalyoknak megfelelOen alkalmazhato, amennyiben az 
ingatlanon keletkezett hulladek mennyisege idoszakosan, illetve alkalmilag meghaladja a 
rendszeresitett gyitjtoedeny iirtartalmat. 
(6) A rendszeresen keletkezo tobblethulladek szabvanyos edenyzetben torteno elszallitasara 
(2. gyiljtoedeny) az ingatlan hasznaloja kfilon megallapodist koteles kotni a 
kozszolgaltatcival. A kiilon megallapodas hianyaban a szolgaltatO nem koteles a 
tObblethulladekot tartalmazo edenyt kiuriteni. 
(7) A thrsashazak, tobblakasos epilletek, gazdalkodo egysegek, szervezetek, intezmenyek a 
szolgitltatas igenybevetelere kOlOn megallapodast keitelesek kotni ar. altaluk megjelolt 
darabszamn ds iirtartalmn edenyzet aritesere a kazszolgaltatOval. A Milan megallapodits 
hianyaban a szolgaltato nem koteles a kihelyezett hulladekot 

3 



8.§ (1) A hulladekgyajto edenyt - a ktizteraleten engedellyel tarolt gyiljtoedenyck kivetelevel 
- a hulladek elszallita.sat kovetifien a kazteraletrol el kell tawlitani es az ingatlanon beliil kell 
tartani. Az tiritest kavetoen az edenyzetnek a korterilletn51 tOrteno eltavolitasa az 
ingatlanhasznalo katelezettsege 
(2) A szallitisi napokon kiviil csak a szelektfv szigetek hulladekgyiijtdi es az udvarral nem 
rendelkezo tarsashazak 1100 literes kontenerei tarolhatOak kOztertileten. 

(3) A milemlaki kiimyezetben es miiemleki jellegti teraleten a hulladekgrajto edenr az 
ingatlanhasznalonak tigy kell elhelyezni, hogy kortertiletrol ne Iegyen What& A 
kozszolgaltato kommunalis hulladekgytijtO jarata a telepillesi onkormanyzattal egyeztetett 
nyilvantartas alapjan a mfiemleki kdrnyezetben talalhato hulladekgyiljtii edenyeket az 
ingatlanhasznalo jelen rendelet faggelekeben meghatarozott ingatlanok kapcsan a 
raggelekben az ingatlanokhoz hozzarendelt idointervallumok kozott kell, hogy kihelyezze 
kaztertiletre. Az tithes idOpontja utan az ingatlantulajdonosok gondoskodnak a gyiljtoedony 
ingatlanon beltili elhelyezesen51. A intiemleki kornyezetben talalhato erintett ingatlanokrol es 
a hulladekgyiljto edenyekrol a telepales nyilvantartast keszit, es a kozszolgaltatoval egyezteti 
a jarattervbe igazitva az aritesi idopontokat. 
(4) Balesetveszelyes (tiles, csorbult, torott), nem szabvanyos es fedetlen gyOjtoedenyek 
hasznalata tilos. 

5. Immtalaniths 

9.§ (1) A lomhulladek gyiljteserOl, elszallita.sitrol, hasznositasarol es artalmatlanftasaral a 
kozszolgaltato evente-ket alkalommal a hulladekgazdalkodasi kazszolgaluitas kereteben 

dij felszamitasa nelkal az ingatlanhasznaloval egyeztetetten hazhoz menti rendszerben-
gondoskodik. 
(2) A lomtalanftas az ingatlanhasznalek - tarsashazak es lakasszOvetkezetek eseteben a 
torvenyes kepviselctre jogosult - szemelyesen az tigyfelszolgalaton, vagy elek-tronikus 
levelben az erre a eelra rendszeresitett es alairt bejelentO lap Utjan torteno - itlenybejelentese 
alapjan tOrtenik. 
(3) A kOzszolgaltatas kereteben a kozszolgaltatO kizarolag a lakossagnal, a haztartasokban 
kevzodatt, de a rendszercs hulladekszallitasra hasznalatos gyiljtOcdenyekben el nem 
helyezheto nagydarabos, lorn hulladekot szallitja el. A lomtalanitasi szolgaltatas kereten belal 
azon nagyttimegii hulladdkokat, amelyek az erre rendszeresitett szallitojarmare gepi vagy ket 
rakodemunkas kapacitasahoz merten nem felrakhatOk a kozszolgaltato nem kateles 
elszallitani. 
(4) Lomtalanitas kereteben nem keral elszallitasra 
a) epitesi es bontasi hulladek; 
b) gumiabroncs hulladek; 
c) gepjarmii rows, vagy termekkent tovabb nem hasznalhato *mil; 
d) az ipar, mezogazdasag vagy szolgoltatasi tevekenyseg soran kepzodott hulladek; 
e) veszelyes hulladek, 
f) haztarta.sokban keletkezo vegyes hulladek; 
g) elkillanitetten gyajtott papir, milanyag es fern; 
h) kerti biohulladek. 
(5) A szolgaltatasra csak az az ingatlanhasznalo tarthat igenyt, aid az cscdokes 
kozszolgaltatasi dijfizetesi katelezettsigenek igazolhata modon eleget tett. 
(6) A szabalyszerii igenylest kovetoen a kozszolgaltato 30 munkanapon beliil, az altala 
meghauirozott napon gyujti be es szallitja el a lomhulladakot, melynek idiipontjat legkesifibb a 
szallitast megelozo munkanapon kbtelcs az igenybejelentovel - a mcgadott clorhetosegei 
barrnelyiken - kozolni. 
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(7) IgenybejelentO '<Metes a megjelalt szallitasi idopontban, illetve idotartamban a 
lomhulladek titadasara keszen allni, az &vete' lehetOseget a kozszolgaltatonak biztositani 
azzal a megkotessel, hogy a lombulladek a korteruleten nem helyezheto el. 

6. SzeIcktiv huIIaclekhyujtii sziget/Elkiiltinitett telepulesi hulladek es zoldhulladek 
uiljtese 

VI§ (1) A kozszolgaltato altal Ozemeltetett szelektiv hulladokgyiljto szigetre az elktilOnitetten 
gytijtOtt (szelektiv) hulladek szallitasairol az ingatlanhasznal6 gondoskodik. 
(2) A szelektiv hulladdkgyiljtO szigeten az elkillonitetten gyiljtott hulladekot a hulladek 
lejtajanak megfele16 gyiijtoedenyzetben kell elhelyezni, meggatolva ezzel, hogy az eltero 
hulladekfajtak egymassal keveredjenck, ds a ktInvezetet szennyezzdk. 
(3) Az elkalOnitetten gyOjtott hulladek elhelyezesere szolgald szzbvanyos prOjtOedenyek 
elhelyezdserol, az edenyek driteser61, karbantartasarol, a gyiijtoedenyek, tisztantartasarol, 
fertotleniteserol a kOzszolgaltatO, a szelektiv hulladekgydjtiS sziget es kOrnyeke 
tisztantartasar61, az onkormanyzat gondoskodik. 
(4) A szelektiv hulladekgydjai sziget hulladekgyiljto edenyzetet a szolgaltatO az eddnyek 
telitOdesenek ftiggvenyeben driti. A teleptilesen kOztisztasagi leladatok ellatasaval megbizon 
szervezet jelzese alapjan a szolgaltat6 maximum 48 Oran belul koteles soron kivtil jarattervbe 
igazitani es a szelektiv hulladekgyiijto sziget hulladekgyajtO edenyzetet Uriteni. 
(5) A hulladekgyiljte szigetek elhelyezkedeset a rendelet 1. ftlggeleke tartalmazza. 
11.§ (1) A szelektiv hulladekgyajtO szigeteket meghaladdan a lakossagtel zsakbaniilletve 
gyiljtoeddnyben torten() szelektiv hulladek gytijtes kereteben a vegyes hulladekszallitastol 
elkillonitett m6don kertil gytijtesre a papir, mfianyag, tIveg es femhulladek az 01-1KT 
eloirasainak megfeleloen legalabb kethetente - tiveghulladek esetaben havonta - torten() 
rendszeresseggel. 
(2) A kOzszolgaltat6 a hazhoz men() szelektiv gyujtesen talmeniien az tinkorrnanyzat 
hozzajarulasaval letesithet (elhelyezhet) konteneres, elkultinitett gyiijlesre lehetosiget ado 
hulladekgyiijto pontot, mely kialakitasa az Onkormanyzat kotelessege, es amely 
vonatkozasaban az onkorrnanyzat a kortertilet hasznalati dij &clew al61 a kOzszolgaltatOt 
mentesiti. 
12.§ (1) Az ingatlanhasznala szamara a kozszolgaltato lehetoseget biztosit a zOldhulladek 
elktilonitett gyiljtesere, kezelesere az 01-1KT-ban szabalyozottak szerint 
(2) A zoldhulladek gytijtesere naptari evenkent legallibb 10 alkalommal a targyev mareius 1.-
december 15. kozOtti idoszakaban, ketheti rendszeresseggel tesz eleget, a szallitasok 
idopontjat hulladeknaptaraban teszi kozze. 
(3) A hulladekka valt, karacsonyi vagott fenyofik teritesmentes Osszegytljteset es 
artalmatlanitasra elszallit.isit a kozszolgaltato januar honapban ket izben teljesiti a vegyes 
hulladek gyiijthedenyzet melle kihelyezett karacsonyfak elszallitasaval 

7. Ilulladekudvar 

13. § (1) A kozszolgaltat6 a rendelet 2. fuggelekeben felsorolt helyszlneken hulladekudvart 
tlzemeltet. 
(2) A kozszolgaltato kifiiggeszti es honlapjan kozzeteszi: 
a) a hulladekgyajtO udvarok carnet, megkozelithetOseget; 
b) nyitvatartasi idejet; 
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c) az adott hulladdkudvaron atvelietii hulladekok tipusat, csetlegesen azok legnagyobb 
atadhato mennyiseget; 
d) a dijfizetes elleneben titvehet6 hulladekok koret es azok atveteli dijat; 
e) a hulladekudvarok makodesi szatralyzatat. 
(2)A kazszolgilltatO az al t ala azemeltetett es arra alkalmas hulladikudvaron a hulladekudvar 
makadesi szabalyzataban meghataromtt modon atveszi a termeszetes szemely 
ingatlanhasznaloknal keletkez6 es a kozszolgaltato sat kapacitsat figyelembc Wye kalon 
terites elleneben a jogi szernolynel keletkezo 
a) clektronikai hulladekot, 
b) lomhulladekot, 
c) szarazelemet, 
d) firadt olajat, 
e) htiztartasi veszelyes hulladdkot, 
f) elkalOnitetten gyiijiheto papir-, maanyag-,aveghulladekot, 
g) haztarttisi zoldhulladdkot 
(3) A kOzszolgaltatO megtagadhatja a hulladekudvarra szallitott telepalesi hulladek atvetelet 
es elhelyezeset, ha az adott hulladek hulladekfajta szcrinti elkill6nitese nem felel meg a 
jogszabilyban, vagy a hulladekudvar makOdesi szabalyzataban meghatitrozott 
kOvetelmenyeknek. 
(4) Az igenybevetel feltdtele a kozszolgaltatAsi teraletre vonatkozo lakeimkartya bemutatasa 
es az utolso esedekes kozszolgtiltatisi dij megfizetesenek 
(5) A hasznosithato hulladekok (csomagolasi papir-, milanyag-, aveg-, femhulladek) 
kivetelevel, melyek mennyisegi korlatozas Welkin szallithatoak be a hulladekudvarba, az 
ellenertek nelki11 atadasra keralo leadhato hulladek mennyisege negycdevente max. 250 kg. 
(6) A gazdalkodo szervezetek a hulladekudvar kozlemenyeben meghatirozott mertekii 
kezelesi dij elleneben jogosultak — killOn megallapodas alapjan — a hulladekudvar 
szolgaltatasait igenybe venni. 

8. Cdtiloteraletekre vonatkoz6 szabilyok 

14.§ (1) Az tidalokent nyilviintartott ingatlanok esetehen a kazszolgaltatas minden ev 
1461 szcptemher 30-ig biztositott. 
(2) Ha az ingatlanhasznal6 az ildilloingatlamit eletvitelszcraen es allandO jelleggel lakaskent 
hasznalja/hasznositja, agy ebben az esetben a rcndelet I4.§ (1) bekezdeseben mcgje101t 
idOszakon kivUl hulladektit a lotizszolealtat6 altal rendszeresitett hulladekgyajto zsakban kell, 
hogy gyajtse es azt a kazszolgaltato Altai kijelolt legkozelebbi hulladekgyajto ponton kell, 
hogy elhelyezze. 

9. A kozszolgtiltato jogai es katelezettsegei 

15.§ (1) A kozszolgaltato koteles a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas tartahnimak 
megfelelaen a kOzszolgaltattisr61 gondoskodni. 
(2) A kOzszolgaltatO jogosult a gyajtOeddnyzet kiariteset, illetve a hulladdk elszallitasta 
megtagadni, ha: 
a) az ingatlanhasznal6 Altai kihclyczett edenyzet nem fele] meg az el6irasoknak ( ncm 
szabvanyos, nem rendszeresitett, azonosito jellel nem ellatott), vagy olyan mertekben serith, 
Watt, hogy a gyajtesi tcchnologia betarta.stit nyilvtinvaloan veszelyezteti 
b) megallapithato, hogy a gyajtOedenyben kihelyezett hulladek az antes, vagy a salads 
sonin a szallitast veglo szetnelyck elctebcn, testi epsegeben, egeszsegeben, tovabbii 
begyfijto jitrmiihen vagy berendezeseben kart okozhat, vagy a hasznosittis, illetve kezeles 
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sotto. veszelyeztetheti a kornyezetet, 
c) erzekszervi eszlelessel megallapithate. hogy a kihelyezett gyitjtoedeny mergezo, robbano, 
folyokony, veszelyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a teleptilosi hulladekkal egytitt 
nem gytijtheto, nem szallithatO, nem artalmatlanithato, es nem mintistil telepalesi 
hulladeknak. (kOlanosen epitesi es bontasi hulladek, allati tetem, elektromos, elektronikai es 
veszelyes hulladek) 
d) a telepalesi hulladekot nem a rendeletben megengedett modon helyeztek el, iiietve a 
gyiijtoedany a kozsz.olgaltatO szarnara nem hozzaferheto. 
e) a kihelyezett gyOjtoedenyben talalhate hulladek oly mertekben tomoriten, hoe),  a 
kOzszolgaltat6 Altai alkalmazott gepi Oritesi mOdszerrel nem Uritheto. 
f) a kihelyezett gyajtoedeny tUltaltott, ezert fedele nem leesukhato, es a gyujtoedeny iiritese a 
komyezet szennyezese, hulladek sz6radasa nelktil nem lehetseges. 
g) a gyiljt6edenyzet mellett clhelyezett harmilyen tObblethulladek nem a kozszolgaltato altal 
rendszeresitett, altala vagy megbinttja Altai forgalmazott, egyedi jelolessel ellatott, 
rendszeresitett hulladekgyOjto zsdkhan kertil kihelyezesre 
h) a hulladek a gyiljtoedenybe befagyott. 
(3) Ha a (2) bekezdes szerinti okbol a kitirites meatagadasdra kertil sor, enrol a tenyr61 - az ok 
megjelolesevel - a kozszolgaltato 8 napon behil koteles ertesiteni az ingatlan hasznalOt. 

16.§ ( I ) A kOzszolgaltato koteles a gyiijt6edeny kitIriteset kimeletesen, az elvarhato 
gondossaggal vegezni. 
(2) A gytjtoedenyben szandekosan, vagy stalyos gondatlansaggal okozott kart a 
kozszolgaltato koteles megteriteni a polgari jog szabalyai szerint. 
(3) Az 5 dyne! regebbi edenyzetben bekavetkezett Weskit-0k eseten - ellenkezO bizonyitasig 
- velcImezni kell, hogy annak oka az an. anyagaradlis. 
(4) Az edenyzetben bekovetkezett karigeny esemeny eseten az ingatlanhasznalo koteles 
igazolni a hasznalatba vonas idopontjat az edenyzet beszerzeseral vagy atvotelor61 sz616 
okirat bemutatisaval. Igazolas hianyaban az edenyzet 5 evet meghalado hasznalati idatartamat 
velelmezni kell. 
17.§ (1) A kozszolgaltato a kozszolgaltatas soran kOteles a kortertilet tisztasagat mcgOrizni, az 
iiriteskor a gyiljtoedenybol kihullott hulladekot feltakaritani. 
(2) Amennyihen a szallitis ktizben a szallitasi invonal a k5zszolgaltato hibajtib61 
beszennyezodik, agy a kozszolgaltato azt kOteles megszuntetni, a tovahhi szennyez6dest 
megakadalyozni. 

10. Nemzeti Hulladekkezelesi Koordinaila es Vagyonkezelii (NHKV) Zrt 

18.§ A teljesitett kozszolgaltatas el lenertekekent a megallapitott kozszolgaltatasi dijat a 
kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett ingatlanhasznalok az NIIKV Zrt. (a 
tovabbialcban: koordinalO szerv) szamlaja alapjan a koordinale szery reszere fizetik meg. 

19.§ A kozszolgaltatasi tevekenyseg ellatasiert a koordinal6 szery a kozszolgaltatasi dij 
megallapitasdert felelos miniszter akal meghatarozott szolatatasi dijat fact a 

KozszolgaltatO reszere (szolgaltattisi dij). 
11. Az tifelszolgihtt 

20.§ (1) A kOzszolgaltato az ingatlanhasznalo hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal 
kapcsolatos bejelenteseinek intezese, panaszainak kivizsgalasa, orvoslasa es a 
kozszolgaltatassal kapcsolatos altalanos tajekortatasnyajtas biztosititsa erdekeben 
ugyfelszolgalatot miikodtet agyfelszolgalatot biztosit az alabi mOdokom 
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a) szemelyes ugyfelszolgalat az tigyfelek szarniira nyitva all6 helyisegben a het egy 
munkanapjan 7 es 21 Ora kbzotti, legalabb 12 eras folyamatos nyitva tartassal 
b) telefonos tigyfelszolgalat a het egy munkanapjan 7 es 21 Ora kOzOtti, leaalabb 12 Orals 
folyamatos nyitva tartassal 
c) elektronikus ugyfelszolgalat (honlap,e-mail) folyamatos elerhetoseggel — tizemzavar eseten 
Inas megfelelo eldrhetoseget biztositva. 

(2) Szemelyes tigyfelszolgalatok: 
Szerenes, Eperjes utca 7. elm alatt, heti 37 Ora idotartamban 
Sarospatak, Erddlyi J. u. 18. cim alatt, heti 16 Ora idotartamban 
Satoraljaujhely, Kossuth ter 14. dm alatt. heti 32 Ora idotartamban. 
(3)Az ingatlanhasznalonak lehetosege van az elektronikusan vagy telefonon keresztLil a 
szemelyes tigyintdzes idOpontjEinak eltizetes lelbglalaska, melyre a klizszolgaltatO az igenyles 
idOpontjatol szamitott 5 munkanapon helUl koteles szemelyes agyfelfogadasi idapontot 
biztositani. 
(4) A kozszolgaltatO a postai ktildemdnyben erkezo tigyfel megkereseseket is fogadja es 
feldolgozza. 
(5) A kozszolgaltato az tigyfelszolgalaton az ingatlanhasznalO bejelenteseinek intozdsdt, 
panaszainak kivizsgalasat, orvoslasitt es a kozszolgidtatassal kapcsolatos idtalinos 
tajekortatasnyajta.st haladektalanul, amennyiben ez haladektalanul nem lehetseges 15 napon 
belul teljesiti. 
(6) A telefonos tlgyfelszolgailat eseteben a kOzszolgaltatO a beerkezo hivasok hangrogziteset 
csak elozetes tajekortatO utin alkaltnazhatja, az adatkezelesi szabitlyok szigor6 hetartisa 
mellett. 
(7) Telefonos ugyfelszolgalat, illetve a szemelyes tlgyintezes idopontjanak telefonos igdnyldse 
eseten a kozszolgaltatO k5teles biztositani az esszerii varakozasi idOn beltili hivasfogadttst es 
Ogyintezest. 
(8) A kozszolgaltatO a hozza bedrkezett panaszokat nyilvantartasba veszi, drdemben 
kivizsgalja es allispontjat, intezkedeseit indokolassal ellatva 15 napon belul megkuldi az 
ingatlanhasznalonak. A vitlaszadasi hatarido sziikseg eseten egy alkalonamal legfeljebb 15 
nappal meghosszabbithato a fogyaszto hatarido letelte elotti irasbeli ortesitese mellett. 
(9) A kozszolgaltato nem ktiteles kivizsani es megvalaszolni azokat a beadvanyokat, 
panaszokat, amelyeket a kezdernenyezo szernelyazonositasra alkalmatlan mOdon nytijtott be. 

12. Az ingatlanhasznal6 jogai es klitelezettsegei 

21.§ (1) Az ingatlanhasznalo kOteles a (3)-(4)-(5)-(6)-(7) bekezdesekben foglalt kivdtelekkel 
— a hulladekkeze1esi kOzszolgaltatast igenybe venni. 
(2) Az ingatlanhasznal6 az (1) bekezdesben meghatarozott kiStelezettseg teljesitese soran 

a) az ingatlanan keletkezo hulladek mennyiseget a megelOzes elve alapjan a legkisebb 
mertektire szoritani. 
b) a teleptildsi hulladdkot kfilOntis tekintettel a hulladek tovabbi kezeldsdre — az elszallitasra 
vale) atvetelig gyiijteni, tarolni, ennek sorin megfelelo gondossaggal eljarni annak erdekeben, 
bogy a hulladek masok eletet, testi epseget, egeszsdget es jo kOzdrzetet ne veszolyeztesse, a 
termeszetes es Often kornyezetet ne szennyezze, a novdny- cs allatviletgot ne karositsa, a 
kozrendet es a kozbiztonsagot ne zavarja. 
(3) Nem kOtelezo a hulladekkezelesi kOzszolgaltatast ktilon igonybe venni es azort dijat fizetni 
azon gazdalkodo szcrvczct (gazdalkodo szcrvczct alatt erten& a polgitri perrendtartasr61 
szolo 1952. evi III. tOrveny 396.§ rendelkezesavn felsoroltak) ingatlanhasznalonak, akinek a 
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szekhelye, telephelye, fiektelepe azon lakeingatlanba kertilt bcjegyzesre, ahol tulajdonosa, 
Ugyvez.etoje, illetve annak kozeli hoz.zatartozOja termeszetes szemelykent a kozszolgaltatast 
igenybe veszi. Egy lakoingatlan kapesan legfeljebb harom gazdalkod6 szervezet vonhato ki 
igy, a dijfizetesi kOtelezettseg al61, amennyibcn a gazdalkodo szervezet(ek) tcrmelodo 
haztartasi hulladekhoz hason16 hulladeka a termeszetes szemely ingatlanhasznal6 Altai 
termelt hulladek mennyisegevel egyiitt sem haladja meg a termeszetes szemely Altai igenybe 
vett kozszolgaltatas merteket, es a termeszetes szemely ingatlanhasznal6 lcgalabb 120 liter 
iirmertek6 hulladekgyiijto edeny kozszolgaltatasi dijat fizeti vagy vallalja megfizetni. 
(4) Amennyiben termeszetes szetnely ingatlanhasznal6 60 liter Ormertak0 gyiljt6edeny utan 
fizeti a kozszolgaltatas dijat es a termeszetes szemely ingatlanhasznal6 egyben az altala 
hasznalt ingatlanban szekhellyel, telephellyel, fiokteleppel rendelkeza olyan gaz.dalkod6 
szervezet tulajdonosa, ugyvezet6je, mely 	gazdalkodo szervezet alkalmazottal nem 
rendelkezik es az ingatlanon mas gazdalkod6 szekhelyc telephelye, fi6ktelepe ncm kertilt 
bejegyzesre, abban az esetben a 18.§ (3) bekezdesben szabalvozottakon tulmenOen az 
ingatlanhasznalo gazdalkod6 szervezetnek sem kotelezo a kozszolgaltatas igenybe vetelc. 
(5) A dijfizetes 18.§ (3)-(4) bekezdosciben tOrteno mentesitosehez az Onkormanyzat jegyzoje 
allit ki igazolast, mely igaz.olis birtokaban a gazdEilkodo szervezetnek kell kezdernonyczni a 
kOzszolgaltat6 fele a dijfizetes aleli mentesitest. A kiallitott igazolast a gazdalkod6 szervezet 
az ervenyesites evet megeloz6 ev december 1. illetve december 31. napja k6zOtt kell, hogy 
ben,Ujtsa igazolhato mOdon a kOzszolgaltato fele. Amennyiben az ingatlanhasznzilat a 
gazdalkod6 szery reszerol a szolgaltatasi teruleten ev kozben kezd(xlik, illetve fejezodik be, 
abban az esetben a bekOvetkezes tenyetol szamitott 15 napon helul koteles ezt az 
ingatlanhasznalo gazdalkod6 szervezet igazolni a kozszolgaltato fele. A mentesites legkorabbi 
id6pontja a jegyzOi igazolas kOzszolgaltatohoz torten bcnyajtasanak a napja. 
(6) Ha a gazdalkod6 szervezet szekhelye, vagy telephelye mas gazdalkodo szervezet 
ingatlanhasznalo tulajdonaban, hasznalataban alio ingatlanban van — felteve, bogy az. 
ingatlarthasznal6 az ingatlanon keletkez6 6sszes haztartasi hulladekhoz hason16 hulladek 
mennyisegnck megfele16 mennyisege kotott kozszolgaltatasi sz.erzikiessel mar rendelkezik es 
ezutan a kozszolgaltatasi dijat meg is fizeti — a gazdalkodo szervezetnek a kOz.szolgaltatast 
nem koteleth ktllon is igenybe vennie. Ezt mind a gazdalkodo szervezet, mind pedig az 
ingatlan tulajdonosa, hasznaloja maganokiratba lbglalva koteles lenyilatkozni, mely alapjan 
kOzszolgaltato fele a jegyzo igazolast Olt ki jelen szabalyozas 18.§ (5) bekezdeseben 
szabilyozottak szerint. 
(7) Valasztasa szerint nem terheli kOlon dijfizetc."..si kOtelezettseg azon gazdalkodoszervezet 
ingatlanhasznalot, aki szekhelyen a ceg levelezesenek bonyolitasin kivill mas tevekenyseget 
nem vegez es kozhitel6 nyilvantartasban a ceg adatai kOzOtt a sz.ekhelytol elter6 kozponti 
agyintezesi cim is feltuntetesrc kertil, melyen a tenyleges tevekenysiget vegzi. A szekhelytol 
eltero kOzponti tigyintezesi cim kOzhitelii nyilvantartasi dokumentummal alatiunasztott 
igazolissal a gazdalkod6 szervezet kozvetlenal kerelmezheti a kOzszolgaltato fele a dijfizetes 
a101i mentesitest, mely mentesites legkorabban a hianytalan kerelem beerkezeset kOveto 
napt6lhatalyos. 
22.§(1) Az ingatlanhasznalo koteles az ingatlanan keletkezo telepiilesi hulladekot a 
rendeletben feljogositott kOzszolgaltatemak atadni. 
(2) Ha az ingatlanhasznal6 a tulajdonosvaltozas vagy egyeb ok folytan a kozszolgaltatas 
igenybeveteldre kOtelezette vsilik, koteles ezt a tenyt a keletkezeset koveto 15 napon beliil 
inisban bejelenteni a kozszolgaltatonak. 
(3) A korterilleten szervezett rendezveny soran kcletkezett hulladek tarolasarol, szallitasarol a 
rendezvany szervczoje koteles gondoskodni a kozszolgaltatoval kOtott ktilon szerzodes 
al apj an. 
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23.§ (1) A kihelyczett gyiijtocclenyekbol a gyajtes megkezdesc elOtt kiszorodott hulladek 
feltakaritasa, korteriiletrol vale, eltavolitasa a hulladekgyiljtO edenyzenel rendelkezo 
ingatlanhasznalo kotelezettsege. 
(2) A hulladek tarolasara hasznalhat6 eclony-t a tulajdonos kOteles tisztantartani, szakseg 
eseten fertotleniteserkil es karbantartAsarol gondoskodni. 
(3) A kozszolgaltato Altai letesitett es Uz.emeltetett szelektiv hullaclekgyiijt8 szigetekre tOrtenO 
hulladek szallitasar61 az ingatlanhasznalo gondoskodik. 

13. A hulladekgazdalkodasi kiizszolgaltatasi szerzodes egyes tartalmi elemei 

24.§ (1) A hulladekgazdalkodasi fcladatokat a kozszolgaltat6 latja el a kdzszolgaltatas 
ellenerteket a koordinal6 szery szamlazza ki az ingatlanhasznal6 fele. 
(2) A Ulan ti rvenyben mcgallapitott az Onkonnanyzat Altai kotelezacn cllatando kozfeladat 
teljesitese erdekeben, az Onkormanyzat neveben es erdekeben eljarva, a kozszolgaltatasi 
sztrzodest a .Tarsulas koti mcg a szolgaltatoval. 
(3) A kOzszolgaltatO a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas igenybe vetclenck, illetoleg 
teljesitesenek lenyeges feltiteleirol, a feltetelekben bckovetkezett valtozasokrol, honlapjan 
kotcics az ingatlan hasznalojat ertcsiteni. 
(4) A hulladekgazdalkodasi szerzedes tartalmazza a felek megnevezeset, a fcick jogait es 
kotelez.ettseget ezen belfil a szolgaltatas targyat, a szolgaltauis idejet, rendszeresseget, a 
szolgaltatis igenybevetelenck mOdjat, a hasznalhat6 edenyzet megnevezeset, az ellenertek 
megfizeteset, a fizetes modjat, gyakorisagat, a kesedelmes fizetes kiivetkezmenyeit, a 
dijhatralek vegrehajtasanak szabalyait, a panaszok jelz.esenek, elintezesenek mOdjat, 
hataridejet, az egycs jogorvoslati f6rumok megnevezeset. 
(5) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzades megkOtesenek barmcly felnek 
felrohato magatartasa ki vetkezteben torteno elmaradasa eseten, a hulladdIcgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi szerz8des ratnal6 magatartassal jan !etre az irasos szerzOclos tartalmaval 
egyethen. 
(6) Az (5) bekezdesben szabalyozott rautal6 magatartast jelenti, ha a kozszolgaltato a 
kozszolgaltatast a szallit6jarmii rendclkezesrc tartasaval felajanlja, vagy, ha az ingatlan 
hasznaldja a hulladekgytijto edenyzetet, vagy hulladekgyOjto zsakot a szallitas erdekeben 
kihelyezi. Rendelkezesre allasnak minosiil, ha a kozszolgaltato a kozszolgaltatasba bevont 
szallIto eszkozovel a telepulesen ireinyado *artery szcrint az ingatlanhasznal6 ingatlanat 
drinti, illetvc a szolgaltatast felajanlja. A szolgaltatas fclajanlasa ketsegkivill megallapIthato, 
ha bannely szomszedos ingatlan a kozszolgaltatitsba mar bekapcsoladott. 

14. Az ingatlanhasznalot terhelo, minisztcri rcndeletben nem szabilyozott dijfizetesi 
kiitelezettseg, es megfizetesenek a rendje 

25.§ (1) Az ingatlanhasznalo a ki zszolgaltatas igenybevetcloort a koordinal6 szery reszere 
dijat fizet. 
(2) Az ingatlanhasznal6 kozszolgaltatitsi dijat utolag, negycdeves clszamolasi idaszak szerint, 
a koordinal6 szery Altai megkiIldott szamla alapjan egyenliti ki. 
(3) A kazszolgaltatitsi dij kesedelmes megfizetese eseten a koordinald szery a hatalyos Ptk-
ban meghatarozott (termeszetes szetnelyck, illctve gazdalkodo szervezetekre nezve killonb8z8 
mertekii) kesedelmi kamatot es Ugyviteli koltseget, valamint a gazdalkod6 szervczack eseten 
behajtasi k8ltsegatalany megfizeteset igenyelheti. 
(4) A kozszolgaltatasi dijat tartalmazo szamla adataival es osszegevel kapcsolatban az 
ingatlanhasznal6 a kozszolgaltato pgy,-felszolgalatain irasban kifogast terjeszthet 
A kifogasnak a szamla kiegyenlitesere vonatkozo kOtelezettseg teljesitesere halaszt6 hatalya 
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nines. A kifogasra, annak kezhezvetelotol szarnitott 15 napon beltil a koordinal6 szery 
valaszat 
(5) Titlszamlazas eseten a tobbletosszeget es annak idoaranyos kamatait a koordinalo szery a 
soron kovetkezo, esedekes dijftzetdsi kotelezettsegbe beszamitja, vagy amennyiben az 
ingat1anhasznalonak tovabbi esedekes dijfizetesi kotelezettsege nem keletkezik, abban az 
esetben visszautalja az ingatlanhasznala reszere. 
26.§ (1) Nem tagadhatja meg a kozszolgaltatasi dij megfizeteset az, aki a teleptildsi 
hulladekkal kapcsolatos kotelezettsegeit nem teljesiti, feheve, hogy a kozszolgaltato a 
kOzszolgaltatast felajanlja, vagy a k6zszolgaltatas teljesitdsere rendelkezesre all, vagy a 
teljesitest igazolja. Az ingatlanhasznal6 — e rendeletben meghatarozott kivetelekkel — akkor is 
laiteles kozsz.olgaltatasi dijat fizetni, ha a kozszolgaltatO igazolni tudja, hogy felajanlotta az 
ingatlanhasznalonak a szolgaltatas nytljtasat vagy a szolgaltatas nytijtasiira rendelkezesre alit. 
(2) Az ingatlanhasznal6 valtortisa eseten a k0zszolgaltatas di* a szolgaltatohoz tortent 
bejelentes hanapjanak awls() napjaig a korabbi, azt kovegien pedig az tij ingatlanha.sznal6 
koteles megfizetni. 
(3) Ha a kozszolgaltatas igenybevetelere kiitelezett ingatlanhasznal6 szemolye barmely okb61 
nem megallapithato, az ingatlan hasznalojanak az adott ingatlan ingatlan-nyilvantartasba 
bejegyzett tulajdonosatitulajdonosait kell tekinteni. 

15. A hullaclekgazdilkodasi kozszolgsiltatis ingatlanhasznala 
keresere torteno szfineteltetesenck csete 

27.§ (1) Legalabb 1 honap egybelliggo idotartamra saneteltetheto a kozszolgaltatis 
igonybevetele, ha ketsegkivtil tnegallapithat6, bogy az ingatlanhasznalonal teleptildsi hulladek 
az ingatlan hasznalatanak megszunese miatt nem keletkezik. 
(2) Nem min6sill sztinetel6snek, de hulladek klizszolgaltatasi dijfizetesi kotelezettseg sem 
keletkezik azon ingatlanhoz kapcsol6d6an, amelybcn termeszetes szemely ingatlanhasznal6 
lakcimmel nem kertilt bejelentesre, az ingatlanban senki sem tartazkodik, illetve gazdalkod6 
szervezet szekhellyel, telephellyel. flokteleppel sem kerill(t) oda bejelentesre. 
(3) A sztineteltetest az ingatlanhasznal6 a sztineteltetes megelozo 30 nappal korabban kiiteles 
a jegyzonek irisban bejelenteni, aki az ingatlan hasznalaton kivitliseget hathsagi bizonyitvany 
kiallitasaval igazolja es annak metzkuldesevel kozvetlentil tajekortatja a Kozszolgaltatot. 
Amennyiben a hatosigi bizonyitvany ma.skent nem rendelkezik. Ugy a kozszolgallat6 az 
ingatlan hasznalaton kivtIliseget a hatOstigi bizonyitvany visszavonasaig velelmezi. 
(4) A sztineteles tenyerol a kozszolgaltut6 8 napon bail ertesiti a dij beszedesere jogosultat. 
A dijfizetesi katelezettseg szaneteltetesere, illetve a fizetend6 dij aranyositastira a 
kozszolgaltat6 felelOssege nem terjed ki. 
(5) Az ingatlan hasznalatanak megsziineset, a hulladek keletkezesenek a hianyat az ingatlan 
hasznalOja ketseget kizaro mOdon, hatosagi nyilvantartas adataival, tart& gyogykezelesre 
vonatkozo okiral csatolasaval, illetve erre egyeb alkalmas modon igazolja. 
(6) Ha a sztineteles a (1) bekezdes szerinti felteteleiben valtozas kovetkezik be, az 
ingatlanhasznalo a valtozas bekOvetkezesitol szamitott 8 napon beliil kOteles azt a jegyz6 
reszere a hatosagi bizonyitvany visszavonasa celjab61 a valtozas idopontjanak pontos 
megjelolosevel jelezni. 

16. A hulladekgazddlkodasi kozszolgsiltatsissal lisneffiggii adatszolgtiltatiN 

28.§ (1) Az Onkonnanyzat az Miami hulladekgazdalkodasi kilzfeladat ellatasara letrehozott 
szervezet kijel6leser61, feladatkorer61, az adatkezeles modjar61, valamint az adatszolgaltatasi 
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kotelezettsegek reszletes szabilyairol szOlo 69/2016. (III. 31.) Korm. rendclet alapjan koteles 
a kozszolgaltatasba koteleztien bekapcsolt ingatlanhasznalolcrol bazisadatokat kesziteni, Es a4 
a szolgaltatoval irasban kOzolni, A bazisadat es az az alapjan keszillt fbgyasztei lista 
tartalmazza az ingatlanhasznala nevet, cimet, szekhelyet, az ingatlanhasznal6 Altai 
rendszeresitett ijritiiedenyzet fajta*. 
(2) A kiizszolgaltatas hatekony as Iblyamatos ellatkisahoz a.  szolgaltato szamara szOksages 
informaciokat as adatokat ellenertek neat' szolgaltatja az Onkormanyzat kiiliin jogszabaly 
rendelkezesei alapjan. 
(3) A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznahi a kozszolgaltato felhivasara a kozhiteles 
nyilvantartas szerinti ncvdt, szekhelyanek, telephelyanek alma, adoszamat, a termeszetes 
szernely ingatlanhasznalo a szemelyes adatai koz01 a csaladi es utdnevet, lakohelyonek, 
tart6zkodasi es ertesitesi helyenek cimet megadni. 
(4) A kbzszolgaltato jogosult idtiszakonkent ellenorizni az ingatlanhasznalok adatait, es az 
ingatlanhasznalat tenyet. Amennyiben nyilvantartisaval ellentetesen a kozszolgaltatasba be 
nem jelentkezett ingatlanhasznaldt taltil, ezt a tenyt az ingatlanhasznalat kezdiS idopontjaval 
egylltt jeizi a koordinale• szery fele. 

17. A hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatassal iisszefliggo szemelyes adatok 
kezelesere vonatkozo rendelkt..7.6sek 

29.§ (1) Az adatszolgaltatas celja a kozszolgaltatassal osszefuggOen az ingatlanhasznalO 
szemelyenek megallapitasahoz, a kozszolgaltatasi dij behajtasahoz sztikseges es arra alkalmas 
adatbazis letrehozasa es milkodtetese, valamint a kozszolgaltatas kotelezo iganybevetelenek 
sztinetelese eseten annak nyilvantartasa. 
(2) Az adatszolgaltatasra laitelezettek a koordinalo szery feladatellatasahoz szukseges 
adatokat, inforrnaciokat a jogszabaly filial meghatirozott rendszeresseggel tovabbitjak a 
koordinald szery reszere a szamlazas celjabol. 

19. Zfira rendelkezesek 

30.§ (1) Ez a rendclet a Tarsulas as a kOzszolgaltato kOzotti kozszolgaltatasi szerzOdos 
megkotese esetan 2018. junuar 01. napjan lep hatalyba. 
(2) Hatalyat veszti Vilyvitany Koz.seg Onkormanyzata Kepviselo-testOletanek a 
hulladekgazdalkodasrol szold 5/2016. (111.31.) Onkonnanyzati rendelete. 

Vilyvit y, 2017. december 29. 

660 
115resik Ja et 

polgarmester 

Zitradelc:  
A rendelet 2017. december 29 nap* kihirdetre. 

• ,4\  ( (>, 
k 

06C1  

t2"trji -,  
neY 

. - 

dr. 1.3dnyei Norbert 
jegyzii 

12 



I. fuggelek 
Vilyvitemy Kazseg onkormanyzata Kepviselti-tesiiiletenek 

a hulladekgazdalkadast knzszolgedtatasrol szolo 
14/2017. (X11.29.) einkormdnyzati rendeletehez 

Vilvvitanv telepillesen talalhato hulladekgvilito szijetek listaja: 

I. Vilyvitany, Ady E. u. 1. (Polgarmcstcri Hivaudnal) 
2. Vilyvitany, Szabadsag u. 6. 
3. Vilyvitany, Somogyi B. u. 8. 

2. fiiggelek 
Vilyvitany Koz.yeg Onkormtinyzata Kepviseld-testaletenek 

a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasral szolo 
14/201 7. (X71.29.) onkormanyzaii rendeleiehez 

A kozszolgaltat6 az alabbi helvszineken ozerneltet hulladelcudvart: 

a) Szerencs: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7. 
b) Bodrogkeresztar: 3916 Bodrogkeresztar, kultcriilet 0172/33. hrsz. 
c) Satoraljaujhely: 3980 Satoraljaujhely, kithertilet 11021/28. hrsz. 
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