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SZAKACSI KOZSEG ONKORMANYZATA 

KEPVISELO-TESTULETENEK 

16/2013.(XII.12.) ONKORMANYZATI RENDELETE 

A HULLADEKGAZDALKODAS, KOZTISZTASAG ES AZ AVAR VALAMINT A KERTI 

HULLADEKOK NYILTTERI EGETESENEK IIELYI SZABALYAIROL 

(modositasokkal egysiges szerkezetben) 

Szakacsi Kozseg Onkormanyzatimak Kepviselo-testiflete a hulladdkrol szolo 2012. evi CLXXXV. 
torveny 35. §-aban, 39. § (2) ds (5) bekezdeseben, valamint a 88.§ (4) bekezddseben kapott 
felhatalmazas alapjan, 

- a kornyezet vedelmenek altalanos szabalyairol szolo 1995. evi LIII. torveny 48.§ (3) 
bekezdesdben meghatarozott velemenyezesi jogkoreben eljaro Eszak-magyarorszagi 
Kornyezetvedelmi, Tertneszetvddelmi es Vizilgyi Feltigyeloseg, 

a Magyarorszag helyi Onkormanyzatairol szol6 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (I) bekezdes 19) 
pontjaban meghatarozott feladatkordben eljarva kovetkezoket rendeli el: 

1. A rendelet akin 

1.§ A rendelet celja a teleptilesi hulladekhoz kapacsolodo hulladdkgazdalkodasi kozszolgaltatas helyi 
szabalyozasa, a kliztisztastig, a kozegeszsegtigyi rendelkezdsek betartasanak biztositasa, 
valamint az dpitett es termeszeti kornyezet vedelme. A kotelez6 kozszolgaltatasra vonatkozO 
rendelkezesek a tevekenyseg kiszamithato, biztonsagos ellatasat, a kOtelezettsegek 
ellenorizhetosdget celozzak. 

2. A rendelet hatalya 

2.§ (1) A rendelet teriileti hatalya Szakacsi kozseg kozigazgatasi terilletere terjed ki. 
(2) A rendelet szemdlyi hatalya Szakacsi kozseg kozigazgatasi terilletdn belfil minden 

ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelore es hasznalOra (tovabbiakban egyint: 
ingatlantulajdonos), valamint minden Szakkicsi kozseg kozigazgatasi ter-Mete!' telepilldsi 
hulladek gyiijteset, szallitasat ds artalmatlanitasat vegzore kiterjed, ffiggetlentil attol, bogy 
az termeszetes vagy jogi szemdly, vagy jogi szemelyiseg nelkiili gazdasagi tarsasag. 

(3) A rendelet targyi hatalya kiterjed a teleptilesi hulladdkkal kapcsolatos kozszolgaltatasra. 

3. Ertelmezo rendelkezesek 

13.§ (1) E rendelet alkalmazasaban: 
korteriilet: a tulajdonos szemdlyetol, illetve a tulajdonformat fliggetleni.11 minden olyan 
kOzhasznalatra szolgalo terillet, amely mindenki szamara korlatozas Welkin elerheto, vagy 
azonos feltetelek mellett igenybe veheto, ideertve a kaztertiletnek kozinkent szolgalo es a 
maganterfiletnek a forgalom elol el nem Art reszdt is. 

(2) Egyeb fogalmak tekinteteben a hulladekrol szolo 2012. evi CLXXXV. torveny (tovabbiakban: 
Ht.) 2. § (1) bekezdese, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas vegzesenek felteteleirOl szolo 
385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdese ds az egyes hulladekgazdalkodas 
letesitmenyek kialakitasanak es fizemletetesenek szabalyairol szolo 246/2014. (IX.29.) Korm. 
rend. 2. § (1) bekezdese az iranyado. 

1  MOdositotta a 14/2017.(X11.15.) onkormanyzati rendelet 1. § -a alapjan, hatalyos 2018. januar 1. 

napjan. 



4. A hulladekgazdalkod6si klizszolgaltatAs 

24.§ (1) Szakacsi KOzseg kozigazgatasi tertileten a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast 
kiizszolgtiltatasi szerzodes alapjan kizarolagos joggal a Borsod-Abaftj-Zemplen Megyei 
Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegil Tarsasag (tovabbiakban: 
KOzszolgtiltat6) hitja el. 

(2) A kozszolgaltato alvAllalkozok igenybevetele wan biztositja az (1) bekezdesben 
meghatarozott hulladekgazdalkodasi Kozszolgidtatasi tevekenyseg ellatasat ahol az alvallalkozOk 
a kozszolgaltatas egeszehez viszonyitottan 100%-ban latjak el a kozszolgaltatast. 

5. A hulladekgazdalkodasi kiizszolgaltatas igenybevetelet megalapoz6 jogviszony letrejotte 
35  § (1) A teleptilesi kulladekhoz kapcsolodo hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 

igenybevetelere vonatkozo szerzodeses jogviszony kezdo idopontjanak azt a napot kell 
tekinteni, atnelyen az ingatlantulajdonos a hulladekgazdfilkoditsi kozszolgaltatas 
igenybevetelere kOtelezette 
(2) Ha jogszabidy, vagy jogeros birosagi, vagy hatosagi hatarozat elteroen nem 
rendelkezik, az (1) bekezdes szerinti kezda idopont: 

a) tuiajdonos eseteben a tulajdonjog jogeriis ingatlan-nyilvantart6sba torteno 
bejegyzesenek napja; 

b) birtokos eseteben az ingatlan birtokbavetelenek napja; 
c) vagyonkezelO eseteben a vagyonkezeloi szerzodes szerinti birtokbavetel napja; 
d) hasznalO eseteben az ingatlan tenyleges hasznalatanak els5 napja. 

(3) A teleptilesi hulladek elbelyezeserol, artalmatlanitasarol, illetve hasznositfisared a 
Kozszolgaltato koteles gondoskodni. 

6. A haztartAsi hulladek gyfijtesere es szsillitfisara vonatkozo szalmilyok 

6. § (1) Az ingatlantulajdonos kiiteles a Kozszolgaltato Altai nytkjtott kozszolgaltatast a haztartfisi 
hulladek vonatkozasaban hetente egy alkalommal — a KOzszolgaltato Altai megjelolt 
idopontban - igenybe venni. Az ingatlantulajdonos . koteles - bizonyithato modon - a 
rendelet 1. melleklet, vagy 2. mellekleteben talalhato adatkozlo kitoltesevel nyilatkozni 
Szakacsi Kozseg OnkormAnyzatanak (a tovabbiakban: Onkormanyzat) arra vonatkozetan, 
bogy a haztartasi hulladek gyiikesehez milyen tipusit (Ormeret0) es darabszamit 
gyiljtOedenyt Milton rendszerbe. Az Onkormanyzat a nyilatkozatot annak atvetelet koveto 
ket munkanapon belt11 koteles rogziteni. 

(2)4Az ingatlantulajdonos a haztartasi hulladek gyajtesere, illetve elszfillibisfira a 
Kozszolgaltato altal rendszeresitett ervenyes szabvany szerinti gyiljthedenyek 
valamelyiket koteles igenybe venni es kizarolag azt haszmilni. 

(3) A haztartasi hulladekra vonatkozo kozszolgaltatas igenybevetelere Otelezette \fah 
ingatlantulajdonost a Kdzszolgaltate, valamint az Onkormanyzat koteles bizonyithato 

2  MOdosItotta a 14/2017.(XII.15.) onkormanyzati rendelet 2. § -a alapjan, hatalyos 2018. januar 1. 

nap*. 

3  Kiegeszftette a 14/2017.(XII.15.) onkormanyzati rendelet 3. §-a alapjan, hatalyos 2018. januar 1. 

napjan. 

4  MOdosftotta a 14/2017.(XII.15.) onkormanyzati rendelet 4. § -a alapjan, hatalyos 2018. januar 1. 

napjan. 



mOdon irasban tajekortatni a kOzszolgitItattis lenyeges felteteleiral. A KozszolgiiltatO a 
tiijekortatasi kOtelezettsegenek sajat internetes honlapjan keresztill is eleget tehet. 

(4) Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdes szerinti nyilatkozataban rogzitett, a haztartasi 
hulladek gyajtesehez altala rendszerbe Milton gyiijtaedeny tiptisara (iirmeretere) es 
darabszamara vonatkozo villasztasat, a KOzszolgaltatdhoz benyiljtott egyoldal6 
nyilatkozatiival modosithatja a rendszeresitett gytijtoedenyek korenek figyelembe 
vetelevel, amennyiben az ingatlanan keletkez8 haztartasi hulladek mennyisege 
rendszeresen 
a) olyan mertekben lecsokken, bogy kisebb armeret8 rendszeresitett gytijtoedeny is 

elegendo a haztartasi hulladek gyiijtesehez, vagy 
b) olyan mertekben megnavekszik, bogy nagyobb firineretii rendszeresitett gyiljtOedeny 

sztlkseges a haztartasi hulladek gyiijtesehez. 

Az ingatlantulajdonos nyilatkozataban foglaltak a rOgzitest kovet6 lidnap els8 Oritesi 
napjatO1 lepnek ervenybe. 

(6) A rendszeresitett gyajtaedenyek beszerzese, tisztitasa, fertotlenitese, javitasa, potlasa az 
ingatlantulajdonos kOtelessege. 

A KOzszolgaltato kateles a kozszolgaltatassal erintett tertiletrol hozza kerelemmel 
fordulokat terites elleneben - a kerelmezett tipusti (urnieretii) es szamn — rendszeresitett 
gytijteedennyel ellatni a kerelem kezhezveteletol szamitott 15 napon beltil. 

(8) SA rendszeresitett gyiljtoedenyben elhelyezett hulladek stilya 
a) 60 literes gyiijtoedeny eseteben legfeljebb 15 kg, 
b) 120 literes gytijtoedeny eseteben legfeijebb 27 kg, 
c) 240 literes gyiijtoedeny eseteben 50 kg, 
d) 770 literes gyiijtoedeny eseteben 175 kg, 
e) 1100 literes gytijtOedeny eseteben 250 kg. 

Az ingatlanhasznal6 az ingatlanan alkalmilag keletkezett teleptilesi hulladekot 
- negyedevenkent 250 kg.  mennyisegben - a KOzszolgaltato Altai meghatarozott
letesitinenybe, valainint az Onkormanyzat illetekessegi tertileten levo hulladekudvarba 
sajat maga is elszallithatja, es ott dijmentesen elhelyezheti lakciinkartya, valarnint a 
kozszolgaltatas megfizeteset igazolo keszpenz atutalasi inegbizasi feladoveveny 
felinutatisaval. 

(9) 	A KozszolgilltatO az elszallitiist inegeloz8en ellenorizheti az tiritesre elokeszitett 
tartalyokban, gyiljtoedenyben elhelyezett teleptilesi szilard hulladekok tomeget akkor is, 
ha azok tIritesere a szolgaltatast igenybe vevo ingatlantulajdonos ingatlanan vagy 
telephelyen beliil kertil sor. 

(10) Amennyiben a gytijtoedenyben elhelyezett teleptIlesi hulladek tOmege a (9) 
bekezdesben meghatarozott ellenorzes soran torteno !nerds alapjan 20%-kal vagy mina! 
nagyobb mertekben meghaladja a (8) bekezdesben meghatarozott merteket, iigy az 
elotomoritett hulladeknak minost11, az eliStomOritett hulladekot Kozszolgaltato az adott 
tartalymeret egyszeri Uritesi dijanak 1,5 szeres dija elleneben szallitja el. 

(11) Az ingatlantulajdonos a legkisebb rendszeresitett tirtartalmil gyajtoedenynel kisebb 
iirtartalmu edenyt nein hasznalhat, illetve nein allithat rendszerbe. 

7. A haztartasi hulladekhoz hason16 hulladek gyiijtesere es szallftasara vonatkoz6 
szabalyok 

5  MOdositotta a 14/2017.(X11.15.) Onkormanyzati rendelet 5. § -a alapjan, hatalyos 2018. januar 1. 
napjan. 

(5) 

(7) 



7.§ (1) Az ingatlantulajdonos koteles a Kozszolgaltatonak igazolhat6 mOdon bejelenteni az 
ingatlanan folytatott vagy folytatni kivant - ipari, kereskedelmi, szolgaltate es egyeb - 
gazdasagi tevekenyseg swan letrejovo, a haztartasi hulladekhoz hason16 hulladek 
keletkezesenek a tenyet, a keletkezett hulladek minoseget es mennyiseget. A 
Kozszolgaltat6 e bejelentest annak atvetelet koveto ket munkanapon beltll kiiteles 
rogziteni. 

(2)Az ingatlantulajdonos Altai megjelolt minosegti es mennyisegti haztartasi hulladekhoz 
hason16 hulladekhoz kapcsolodo kOzszolgaltatas igenybevetelere a Kozszolgaltat6 es az 
ingatlantulajdonos irasban ktilon szerzodest kot, abban az esetben, ha a megjelolt hulladek 
mennyiseg a heti 240 litert meghaladja. A szerzodesben meg kell hatarozni ktilonosen 

a) a gyiljteshez sztlkseges gytijtoedeny tipusat (Ormeret) es szamat, 
b) ktizszolgaltatas igenybevetele es teljesitese szempontjabol a hulladek gyajtesere es 

szallitastira vonatkozO felteteleket (gyiijtes idopontja es gyakorisaga, felek 
kotelezettsegei, stb.), 

c) a kOzszolgaltatisi dij inegfizetese kommunalis ado formajaban tOrtenik. 

(3)Ha az ingatlantulajdonos Altai megjelolt minOsegii Os inennyisegii haztartasi hulladekhoz 
hasonlO hulladek mennyisege a heti 240 litert nem haladja meg, akkor az 
ingatlantulajdonos jogosult igenybe venni Milan szerzodes megkOtese nelktil is a hulladek 
gyOjtesehez a haztartasi hulladek gyikjtesehez rendszerbe 611itott gyiijtoedenyt Os a 6. § 
(12) bekezdesben megjelolt 120 !items miianyagzsakot, a rajuk iranyado rendelkezesek 
inegfelelO alkalmazasaval. 

(4)A heti 240 litert meghaladO mennyisegii litiztartasi hulladekhoz hasonlo hulladek 
gyiljtesehez 	a 	Klizszolgiiltato 	koteles 	terites 	elleneben 	biztositani 	az 

ingatlantulajdonosnak a megjelolt minosegii es mennyisegti hulladektiak megfelelo 
gyiijtoedenyt, kiveve, ha az ingatlantulajdonos a szerzodesben vallalja, 'logy a szerzodes 
megkOtesetO1 szAinitott 15 napon belill a sakseges gyiijtoedenyt Inas 6ton beszerzi. 

(5)Gazdalkodo szervezet ingatlantulajdonos a haztartasi hulladekhoz hasonlo hulladek reszet 
kepzO elktIlonitetten gyiljtOtt hulladek kezeleserol a Ht. 31.§ (1) bekezdeseben 
meghatarozottak szerint gondoskodik. 

8. A teleptilesi hulladek gyfijtesere es szallitasara vonatkoz6 Wiz& szabrilyok 

8. § (1) Az ingatlantulajdonos kotelezettsege, bogy az ingatlanon keletkezo teleptilesi hulladekot - 
!Widnes tekintettel a hatekony hasznositasra, feldolgozasra, illetve a kornyezetbarat 
artalmatlanitasra — az elszallitasra val6 atvetelig az ingatlanan gyiljtse, illetve azt 
megfelelO gyajtoedenyben tarolja. 

(2)Az ingatlantulajdonos Metes a gyiijtoedenyt a hulladek elszallitasa celjabOl a 
KozszolgaltatO Altai megjelolt, illetve a 7. § (2) bekezdese es a 18. § (2) bekezdese 
szerinti szerzodesben rOgzitett idoben, kOztertileten, a gyajtest %/egg gepjarnnivel 
megkOzelithetO Os tiritesre alkalmas helyen ellielyezni. A kihelyezett fedeles gyiijthedeny 
fedelenek - a kOzterillet szennyezesenek elkerfflese erdekeben - lecsukott allapotban kell 
lenni. A gyiljtOedeny (kontener) nem akadalyozhatja a jarinti- es gyalogos forgalmat Os 
elhelyezese egyebkent sem jarhat baleset vagy karokozas veszelyenek eloidezesevel, vagy 
masok jO kozerzetenek a megzavarasaval. 

(3)A teleptilesi hulladek gyOjtese, tarolasa soran olyan gondosseggal kell eljarni, bogy 
hulladek sem az ingatlanon, sera a korterilleten, sem a szallito jarmabe valo tiriteskor ne 
szorodjon szet, ne porozzon, vagy egyeb modon kornyezetterhelest ne idezzen el& 

(4) Ha a gyiljtOeclenyben olyan nedves teleptilesi hulladekot helyeztek el, amely az edenyben 
osszetOmOrOdott vagy befagyott, illetve az edenyben levo hulladekot 6gy Osszepreseltek, 
bogy emiatt a gyiijtoedenyt az dolt/ mOdon kitiriteni nem lehet, az ingatlantulajdonos 
koteles a gyikjtoedenyt tirithetove, illetve hasznalhatOva tenni. 



(5) Nem szabad a gyiijtoedenyben veszelyes hulladekot, vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni 
telepalesi hulladekkent, amely veszelyezteti a gyajtessel es szallitassal foglalkozok vagy 
masok eletet, testi epseget vagy egeszseget. 

(6) Nem szabad a korteraletre kihelyezett gyajtoedenyt oly modon rogziteni, amely az edeny 
Oriteset lehetetlenne teszi vagy megneheziti, illetve a gyalogos es gepjarma forgalmat 
veszelyezteti. 

(7) A gyajtoedenyt a gyajtesi es szallitasi napok kivetelevel 
a) az ingatlanon belal kell elhelyezni es tarolni; 
b) k8zteraleten csak korteralet-hasznalati engedely alapjan lehet elhelyezni. 

9. § Az az ingatlantulajdonos, akinek e rendelet szerinti haztartasi hulladeka keletkezik, de az 
ingatlana egyidejaleg gazdalkod6 szervezet cegnyilvantartitsban bejegyzett szekhelyetil, 
telephelyeal vagy fioktelepetil is szolgal, kliteles a telepalesi hulladekat a gazdalkod6 
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasagi tevekenysege soran keletkezett haztartasi 
hulladekhoz hason16 hulladekatol elkalOnitetten gyajteni, es koteles a kozszolgaltatast e 
rendelet szerint mind a maganszeinelynek, mind a gazdAlkodo szervezetnek kalon-kalon 
igenybe venni. 

10.§ (I) A helyi kozszolgaltatAs ldnyeges felteteleiben tervezett valtozasokr61 a Kozszolgaltato az 
ingatlantulajdonost - a valtozast megelozoen legalabb 7 nappal korabban — irasban 
ertesiteni koteles. trasbeli ertesites a megadott e-mail cinire ktildott elektronikus level is. 
Emellett ezt az ertesiteset a Kozszolgaltato az internetes lionlapjan keresztal is 
kozzeteszi. 

(2) A KozszolgAltato a kozszolgaltattissal osszefaggo tevekenyseget mindenkor a vonatkoz6 
hatalyos jogszabalyi eloirasokban foglalt maszaki, kozegeszsegagyi es egyeb 
felteteleknek megfeleloen koteles ellatni. 

11.§ A Kozszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kordbe tartoz6 hulladek 
kezeleseral a hulladek hulladekkezelonek torteno atadasa at* gondoskodik. 

9. Elkilltinitett hulladekgyiijtes 

12.§ (1) Szakacsi Kozseg kozigazgatasi teraleten az onkornulnyzat a KozszolgAltat6val 
egyattmiikOdve elktIlonitett hulladekgyiijtesi (tovabbiakban: szelektiv hulladekgyajtes) 
kozszolgaltatast szervez es tart fenn. 

(2) A lakossag Altai a haztartasokban szelektiven gyajtott hulladekot a KOzszolgaltatO 
teritesmentesen, jaratlista alai)* a luiztartasi hulladek osszegyajtesenek napjan, de 2 heti 
rendszeresseggel hazhoz 'flea) begyajto-jarattal szallitja el. 

(3) Az egyes hulladek fajtak gyajtese az ingatlanok elotti korteraletrOl az alabbiak szerint 
tOrtenik: 

a) a nem visszavalthato, atlatszo, asvanyvizes es Wit& palack (PET-palack): a 
Kozszolgaltato logojaval ellatott, viztiszta szina vagy milanyag hulladek felirattal 
ellatott 110 literes tirtartalina zsakban kertil elszallitasra agy, hogy a zsakokat a 
Kozszolgaltato teritesmentesen biztositja; 

b) az tiveg (boros-, persgOs-, sztirpOs-, 	befottes tiveg): a Kozszolgaltato 
logojaval ellatott, zold szinii vagy tiveg hulladek felirattal ellatott 110 literes 
artartalma zsakban kertil elszallitasra Cigy, hogy a zsakokat a Kozszolgaltato 
teritesmentesen biztositja; 

c) a kOtegelve kihelyezett papirhulladekot (ajsag, Ives papirhulladek, nem szennyezett 
hullainkarton) a Kozszolgaltato teritesmentesen elszallitja. 

(4) A Kozszolgaltat6 az ingatlantulajdonosok reszere az Ores zsakokat alkalmankent, a 
gyajtessel egyidejaleg, a kovetkezo szallitasi atemre elore biztositja agy, !logy azokat 
lehetoseg szerint a postaladakban vagy egyeb biztonsagos helyen helyezi el. Amennyiben 
szakseges, tobb zsak is igenyelhet5, a Kozszolgaltat6 ezeket is teritesmentesen bocsatja 
az igeny16 rendelkezesere. Amennyiben az ingatlantulajdonos nem rendelkezik megfelelO 



meretu postaladaval vagy egyeb, a cserersak tarolasara alkalmas tarolOval, abban az 
esetben a cserersak a Kozszolgaltat6 tlgyfelszolgalati irodAjan veheto at. 

13. §6 

14.§ '  

15.§8 

16.§9  
10. Lomtalanitas es kerti hulladek gyfijtes 

10 17.§ 	(1) Az ingatlanokban felhaltnoz6d6, a rendszeres gyiljtojarat meretenel, 
mennyisegenel fogva nem elszallithato teleptilesi hulladek szervezett 
osszegyiljteserol es elszallitasar61 (lomtalanitas) kOzszolgaltato evente 2 
alkalommal hazhoz melte) lointalanitas kereteben az ingatlanhasznaloval 
egyeztetett modon es idapontban gondoskodik. 

(2) A lomtalanitasr61 a Kozszolgaltato az ingatlanhasznalo - tarsashaz es 
lakasszovetkezet eseteben a torvenyes kepviseletre jogosult — igenybejelentese 
alapjan gondoskodik. 
A lotntalanitasi szolgaltat6st az az ingatlanhasznal6 veheti igenybe, aki az 
esedekes kozszolgaltatasi dijfizetesi kotelezettsegenek igazolhat6 modon eleget 
tett. 

(4) A lomtalanitasi szolgaltatasra vonatkozo igenybejelentes kozleset ktivetoen a 
Ktizszolgaltat6 az ingatlan hasznalOval egyeztetett idopontban, de legfeljebb az 
igenybejelentest kOveto 30 napon belill koteles a lomtalanitasrol gondoskodni. 
KOzszolgaltato legkesobb a lomhulladek szallitasat megelozo munkanapon 

koteles az igenybejelentovel a szallitas pontos id6pontjat kozOlni. 
Az igenybejelento koteles a KOzszolgaltat6 Altai megjelolt szallitasi idOpontban 
vagy idolartamban a lomhulladek atadasara keszen allni, atvetelere lehet6seget 
biztositani azzal, hogy a lomhulladek kortertileten nem helyezhet6 el. 

11. A kliztertileti hulladek gyiljtesere es szallitasara vonatkoz6 szabalyok 

18. § (1) A korterOleti hulladek vonatkozasaban a kortertilet tulajdonosa, vagyonkezeloje kOteles 
bejelenteni a Kozszolgaltatonak, ha a tulajdonaban, vagyonkezeleseben (ove, 
ki5zforgalm6 es zOldtertileten teleptilesi hulladek keletkezik. 

(2) A Kozszolgaltato es a korterillet tulajdonosa, vagyonkezeloje a korterttleti hulladekhoz 
kapesolOclo kozszolgaltatas igenybevetelere ktilon frasbeli szerzOdest kot. A 
szerzOdesben meg kell hatarozni ktilonosen 

a) a gytijteshez sztikseges gytijtoedeny tipusat (6rmeret) es szamat, 

8  Hatalyon kivul helyezett bekezdes a 14/2017.(XII.15.) onkormanyzati rendelet 10. § a) pontja 

alapjan, hatalyos 2018. januar 1. napjan. 

Hatalyon kivul helyezett bekezdes a 14/2017.(XII.15.) onkormanyzati rendelet 10. § b) pontja 

alapjan, hatalyos 2018. januar 1. napjan. 

8  Hatalyon 0/01 helyezett bekezdes a 14/2017.(XII.15.) onkormanyzati rendelet 10. § c) pontja 

alapjan, hatalyos 2018. januar 1. napjan. 

9  Hatalyon klvOlhelyezett bekezdas a 14/2017.(XII.15.) onkormanyzatl rendelet 10. § d) pontja 

alapjan, hatalyos 2018. januar 1. napjan. 

10  MOdositotta a 14/2017.(XII.15.) onkormanyzati rendelet 6. § -a alapjan, hatalyos 2018. januar 1. 

nap*. 

(3) 

(5)  

(6)  



b) kozszolgaltatas igenybevetele es teljesitese szempontjab61 a hulladek gyfijtesere 
es szallitasara vonatkozo felteteleket (gyfijtes idopontja es gyakorisaga, felek 
kotelezettsegei, stb.), 

c) a kOzszolgaltatasi dij megfizetesere vonatkoz6 kikateseket. 
(3) A kortertIleti hulladek gyfijtesehez, a haztartasi hulladek gyfijtesehez, illetve a haztartasi 

hulladekhoz hason16 hulladek gyfijtesehez igenybe veheto gyOjtoedenyek, tovabba a 6. § 
(12) bekezdesben megjelolt 120 literes miianyagzsak - a rajuk iranyado rendelkezesek 
megfelelo alkalmazasaval - egyarant alkalmazhatoak. 

12. A teleptilesi hulladekhoz kapcsol6d6 hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 
teljesitesenek megtagadasa 

19.§(1) A Kozszolgaltato a kozszolgaltatas kereteben megtagadhatja a teleptilesi hulladek 
elszallitasat, ha 

a) az nem a 6. § ( 1 ) bekezdes es a 6. § (4) bekezdes szerinti nyilatkozatban, illetve a 7. 
§ (2) bekezdese es a 18. § (2) bekezdese szerinti szerzodesben rogzitett 
gyfijtoedenyben, illetve a 6. § (12) bekezdese szerinti kiegeszito infianyagzsakban 
kernl atadasra, 

b) a gyfijtoedenyben olyan nedves hulladekot helyeztek el, amely az edenyben 
osszettimorodiitt vagy befagyott, vagy az edenyben levo hulladekot (Ty 
Osszepreseltek, 'logy einiatt az edenyt liriteni nem lehet, a gyiljtiiedany az 
alkalmazott gdpi Oritesi mOdszerrel - az ingatlan tulajdonosanak felrohatO okb6l -
nem tiritheto, 

c) a gyiljtoedenyben teleptilesi hulladeknak nem minostil6 hulladekot helyeztek el, 
kiilonosen epitesi es bontasi hulladekot, allati tetemet, valamint elektromos, 
elektronikai es veszelyes hulladekot, 

d) a gyiljtoedenyben elhelyezett teleptilesi hulladek az (kites, illetve a szallitas soran a 
szallitast vegzi5 szemelyek eleteben, testi epsegeben, egeszsegeben, tovabba a 
jarmiiben vagy berendezeseben kart okozhat, vagy hasznositas, illetve 
artalmatlanitas soran veszelyeztetheti a kornyezetet, 

e) a gyiikliedenyben a 6.§ (8) bekezdeseben rogzitett tomeget meghalado ttSinegfi 
hulladekot helyeztek el, 
erzekszervi eszlelessel megallapithato, }logy a gyfijtoedeny indrgezo, robbano, 
folyekony, veszelyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepOlesi 
hulladekkal egylitt nem gyfijtheto, nem szfillithato, illetve artalommentesen nem 
helyezheto el, illetve nem ininostil teleptilesi hulladeknak, 

g) izzasban !eve, salakot vagy fbldet, epitesi es bontasi hulladekot, allati tetemet, 
elektromos, elektronikai vagy veszelyes hulladekot helyeznek el a 
gyiijtoedayben, 

h) a gyajt'Oedeny oly mertekben sertilt, hogy a gepi Orites soran balesetveszelyt 
okozhat. 

(2) Az (1) bekezdesben emlitett esetekben a Kozszolgaltato az ingatlantulajdonost frasban 
ertesiti a telepOlesi hulladek elszallitasa megtagadasanak 01(61.61. Az ingatlantulajdonos a 
megtagadasi okokat inaga koteles megsztintetni, vagy megsziinteteserol gondoskodni. 
Ha e kotelessegenek az ingatlantulajdonos a szallitas meghatarozott fijabb idopontjaig 
nem tesz eleget, a Kozszolgaltat6 az ingatlantulajdonos koltsegere es felelossegere a 
hulladek elszallitasanak megtagadasara okot ado kortilmenyt megsanteti, vagy mussel 
megszUntetteti. Az ezzel kapcsolatban indokoitan es igazoltan felmertilt tenyleges 
ktiltsegeket a Kiizszolgaltato - Mon tetelkent feltuntetve - a soron kovetkezo szamlaban 
ervenyesiti. 

13. A telepillesi hulladekhoz kapcsol6d6 hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 
szlineteltetese, kedvezmeny biztositasa 



"20.§ (1) A hasznalaton Myth Allo ingatlanok tulajdonosai (hasznaloi) e telly 
bekOvetkezesere vonatkoza bejelentds megtetelet koveta honap els8 napjatO1 
mentestlInek a kozszolgaltatasi dij megfizetese alol, felteve, ha az ingatlant valoban 
senki nem Iakja es egyeb madon nines hasznositva. 
(2) A szOneteltetest a tulajdonosnak (hasznalonak) kell kerelmezni a 

kozszolgaltatonal, melyhez csatolni kell a teljes bizonyitd erejil maganokiratba 
foglalt btInteto es anyagi fele16ssege tudataban tett nyilatkozatot, mely szerint az 
ingatlan vonatkozasaban a tulajdonos semmilyen kOzszolgaltatast nem vesz 
igenybe. 

(3) Amennyiben a sztIneteltetes ideje alatt telepttlesi hulladek kertil kihelyezesre irgy 
— az ingatlantulajdonos egyidejii ertesftese mellett — a saneteltetes megsztinik es 
a Ittihad& elszallitasra kertil, de a tovAbbiakban rendszeresen szamla kertil 
k ibocsatasra. 

(4) Amennyiben a sztlneteltetes felteteleiben valtozas kavetkezik be, a tulajdonos 
koteles azt a kOzszolgaltatonak haladektalanul, de legkestibb nyolc napon beltil 
bejelenteni. 

(5) A 65 ev feletti egyedtll 616 ingatlantulajdonos reszere kerelem alapjan 50%-os 
mertekii dijkedvezinenyt kell megAllapitani, amelyben a netto haul jovedelem a 
mindenkori nyugdijminimum 300%-at nem eri el. 

14. A kozszolgaltatAsi dijfizetes 

221.§ (I) A kozszolgaltatas di* a KoordinAlo szery Altai kiallitott szamla alit* 

a) a termeszetes szemely ingatlanhasznalok negyedevente tudlag, 

b) a jogi szemelyek es jogi szeinelyiseggel nem rendelkezo egyeb szervezetek 
megkotott kozszolgaltatasi szerzodesben rogzitettek szerint fizetik meg. 

(2) A lakokozossegek (tarsashazak, lakasszbvetkezetek stb.) Altai kozosen hasznalt 
gyiljthedenyek titan a kozszolgAltatas dija — a Koordinalo szery Altai kiallitott 
szamla elleneben — lakoegysegek Map* fizetend8. 

(3) Az ingatlan hasznalo kt3teles a szamlat a Koordinalo szery Altai kiallitott szainlan 
szereplo hataridore megfizetni. 

(4) Dijhatralek keletkezese eseten a beszedesr81 a 2016. mArcius 31. napjaig kiallitott 
szamlak vonatkozasaban a szamla kiallitOja, a 2016. Aprilis I. napjatO1 kiallitott 
szamlak vonatkozasaban a Koordinalo szery intezkedik. 

(5) Az tichtlokent nyilvantartott ingatlanok eseten — melyekrol az Onkormanyzat 
kiiteles adatot szolgaltatni Kozszolgaltato reszere — a fizetendo kozszolgAltatasi dij, 
az eves kozszolgaltatasi dij 50%-a. 

(6) Az Udtilokent nyilvantartott ingatlanok eseteben a kozszolgAltatas idotartama 
(hasznalati szezon) minden ev Aprilis 1. napjatol szeptember 30. napjaig tart heti 
tIrftesi gyakorisag mellett. 

(7) A kozszolgaltatas igenybevetelenek modja az ildhloingatlanok eseteben is 
gytijtOedeny vagy a Kozszolgaltato Altai terites elleneben rendelkezesre bocsatott 
hulladekgyiljto zsAk, melyek Ortartalma nem lehet kevesebb 120 1-nel. 

MOdositotta a 14/2017.(X11.15.) onkormanyzati rendelet 7. § -a alapjan, hatalyos 2018. januar 1. 

nap*. 

12  MOdositotta a 14/2017.(X11.15.) onkormanyzati rendelet 8. § -a alapjan, hatalyos 2018. januar 1. 

napjan. 



22§ (1) Az ingatlan tulajdonosanak valtozasa eseten a kozszolgaltatas dijat a tulajdonosvaltas 
bejelentese honapjanak utolse napjaig a regi, azutan pedig az uj ingatlantulajdonos 
ktiteles fizetni. 

13(2) 

15. A kozszolgaltatassal tisszefilggo szemelyes adatok kezelese 

	

23.§ 	A klizszolgaltatassal 1isszefilggo szemelyes adatokat (kozszolgaltatast igenybe vev6 neve, 
lakcime, szilletesi helye es ideje, anyja neve) a Kozszolgaltat6 koteles zartan kezelni a 
magasabb szintu jogszabalyok rendelkezesei szerint, es az adatbazist kizar6lag 
klizszolgaltatei tevekenysegehez kapcso16d6an hasznalhatja fel. 

	

24.§ 	Az adatvedelmi es az egyeb adatszolgaltatasokra vonatkozo jogszabalyok rendelkezdsei 
Altai meghatarozott keretek kozott Szakacsi Kozseg Onkormanyzata koteles titadni 
Kozszolgaltatemak a kozszolgaltatoi kotelezettsege hatekony es folyatnatos ellatasahoz 
sztikseges, kezeleseben levo kOzerdekii adatokat es informaciokat. 

	

25.§ 	A Ktizszolgaltato kizarolag a kozszolgaltatas kialakitasa es fenntartasa celjabOl, a 
kiitelezo kozszolgtiltatas nyitjtasara irAnyulo jogviszony idotartama alatt, valamint e 
jogviszony megsziineset kovetoen a jogszabalyokban eloirt iratmegorzesi kotelezettseg 
idiStartama alatt kezelheti a kozszolgaltatassal erintett ingatlantulajdonos Ht-ben 
meghatarozott es a kozszolgaltattis ellatasahoz sztikseges szemelyes adatokat. A 
KOzszolgAltato jogosult egyes, a kozszolgaltatas ellatasahoz kapesolodO reszfeladatai 
tekinteteben adatkezelOt, adatfeldolgozot megbizni, es a jogos igdnyeinek ervenyesitese 
erdekeben az e bekezdesben meghatarozott szemelyes adatokat hatosagi, birosagi 
eljarasok lefolytatasa celjabol harmadik szemelynek atadni. 

16. ingatlanok, kortertiletek tisztan tartasa 

26.§(1) Az onkormanyzat koteles gondoskodni a korterfiletek rendszeres tisztftasar61, 
portalanitastirol, a tell ilzemeltetes megszervezeserol (hoeltakaritas, sikossag-mentesites), 
a hulladek osszegyajteserol es elszallitasarol. 

(2) Az onkormanyzat a jogszabalyokban eloirtak alapjan gondoskodik a kozutak allapotanak 
feltilvizsgalatarol es a sztikseges javitasok elvegzeserol, jardak letesiteserol, az tittest es a 
jarda kozotti zOldsavban levo arkok, csapadekviz-elvezeto rendszerek tery szerinti 
kialakitasarol. 

27.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa koteles gondoskodni: 
a) az ingatlan elotti jardaszakasz (jarda hianyaban I meter szeles tertiletsav), valamint 

az 6ttestig terjedo korterfflet tisztantartasarol, a nyilt arkok folyamatos rendben 
tartasitrol, tovabba miltargyainak tisztItastirol, a csapadekviz zavartalan lefolyasat 
akadalyoz6 anyagok es hulladekok eltavolitasar61; 

b) a lakasok es a nem !aids celjara szolgal6 helyisegek (kapualj, lepcsohaz, folyoso, 
pince, padlaster, stb.) valamint udvarok es kertek kornyezet-egeszsegilgyi 
(kortisztasagi-, telepttlesi kornyezet tisztasagi) tisztantartisar61, rendszeres 
takaritasar61, rovar- es ragcsa16-mentesiteserol. 

(2) Tilos a csapadekviz-elvezeto, szikkaszto arkok betemetese. 
(3) Tilos az ingatlanokon minden olyan lom, hulladek tarolasa, mely veszelyezteti az 

emberi egeszseget, szennyezi a kornyezetet es rontja a rendezett varoskepet. 

13  Hatalyon WWI helyezett szovegresz a 7/2014.(1X.22.) onkormanyzati rendelet 2. §-a alapjan, 
hatalyos 2014. oktOber 1. napjatal. 



28.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa tell idaszakban, havazast kOvetoen az ingatlanat kbzvetlenill 
hatarolO kortertileten [ev3 jardar61 a havat, jeget haladektalanul koteles eltakaritani, a 
sikossag-mentesitest elvegezni. 

(2) A jardar61 letakaritott jeget, havat a laizfit es a jarda 10z/5ft ugy kell felhalmozni, hogy 
az a csapadekviz elfolyastit ne gatolja, illetve oly m6don, hogy a gyalogos- es Wild 
forgalom biztonstiga es zavartalansliga biztositott legyen. 

(3) Tilos az osszegyiljtott h6 elhelyezese gyalogos kozlekedesi 	fitvonalon, 
fitkeresztezodesben, Ottorkolatban, a kapubejar6 ele annak szelessegeben, a 
tomegkozlekedesre szolgale jarmii megallehelyen, a tomegkozlekedesre szolgalo *mu 
es a jarda kortitti tertileten, a kozilzemi-, szolgaltatasi-, felszerelesi targyon es annak 
kozerdekii letesitmenyein. 

(4) A heeltakaritas es a jegmentesites soran tilos kiirnyezetszennyez6 anyagokat (pl. 
konyhas6), darabos, sertilest okozo anyagokat, valamint botn16 es szerves anyagokat 
hasznalni. 

(5) A jegmentesitesre homokot, hamut, fureszport, kOporlisztet kell szoroanyagkent 
hasznalni. A szor6anyag beszerzeser51 a tisztantarliisra, sikossag-mentesitesre 
kt5telezettnek kell gondoskodnia. 

17. Az epittetii, kivitelezo felebissegei 

29. §(1) Epitesi tertileten es az epitkezes kozvetlen kOrnyeken az ingatlan tulajdonosanak es az 
epitest vegzO kivitelezonek kell biztositani a tisztasagot. 

(2) Epitesi beruhazas eseten a birtokbaveteltol a kivitelezes megkezdeseig a beruhitzOnak 
(bonyolitenak), ezt kovetoen a kivitelezes befejezeseig a kivitelezi5nek kell gondoskodni 
az attain elfoglalt tertIlet tiszttintartAsarol. 

(3) Epitesnel, felujitasnal, vagy bontAsnal a munkalatokat Ogy kell vegezni, az epitesi es 
bontasi anyagokat, a kiasott foldet Ogy kell tarolni, bogy por es egyeb szennyezodes ne 
keletkezzen. 

(4) Korterilleten- a (7) bekezdesben foglalt kivetelekkel-epitesi es egyeb tormelek csak 
kontenerben es legfeljebb 3 napig ttirolhato, ezutan a Polgarmester a mulasztO koltsegere 
es veszelyere elrendellieti a jogtalanul tarolt anyagok 

(5) KOzterilleten barminemei burkolat (fittest, jarda stb.) felbontasa csak a Polgarmester, az 
orszagos k8znthalOzatba tartoz6 utak tekinteteben a kozut kezelojenek hozzajarulasaval 
lehetseges. 

(6) Korteriileten- a (7) bekezdesben foglalt kivetellel-epitoanyag legfeljebb 3 napig 
tarolhato. Az ezt meghalado idoszakra a 39 §-ban foglaltakat kell alkalmazni. 

(7) Tilos kOzOton, ittpadkim epitesi tormeleket, valamint barmilyen egyeb hulladekot 
elhelyezni. 

30. § (1) A kozseg terilleten hulladekot elszOrni, eldobni, egeszsegre es kornyezetre artalmas 
anyagot es folyadekot, szennyvizet kionteni, kivezetni, vagy a kornyezetet barmilyen 
egyeb modon szennyezni tilos. 

(2) Az ingatlanon elhagyott Ittihad& kezelesi kotelezettsege a Ittihad& tulajdonosat, ha 
annak szeinelye nem allapithato meg — ellenkezo bizonyititsig — az ingatlan 
tulajdonostit terheli. 

31. § A varos tertileten szennyezo anyagot (hulladekot, folyadekot, stb.) csak olyan modon 
szabad szallitani, bogy a sztillitas soran por, elfolyas, vagy egyeb szennyezodes ne 
keletkezzen. Ha a szallftas kozben a korterillet szennyezodik, a szennyezOdes elOidezoje 
koteles azt eltavolitani es a tovabbi szennyezodes megakadalyozasarel gondoskodni. 



32. § (1)Allati tetemet es minden olyan anyagot, amely a kOrnyezetet szennyezi, a lakossag 
egeszseget veszelyezteti, vagy elosdiek szamara tapot nynjthat, sem koz-, sem 
maganterlileten elhelyezni nem szabad. 

(2) Elhullott Mkt tetemet az allat tulajdonosa koteles bejelenteni a Polgarmesteri 
Hivatalnak es sajat koltsegen - a tevekenysegre vonatkozo engedellyel rendelkezo 
szemillyel, vallalkozoval - azonnal elszallittatni. Az allati tetemek kOztertiletrol torten6 
elszallittatasarol a Polgarmesteri Hivatal a bejelentest kovetoen azonnal gondoskodik. 

33. §Korterilletet fekaliaval es allati Ortllekkel szennyezni tilos. A kOzteruleten setaltatott 
haziallatok &ilia& az Oat tulajdonosa azonnal koteles feltakaritani. 

18. Avar es kerti hulladek nyiltteri egetese 

34. § (1) A hulladek-gazdalkodasi kozszolgaltatasban bekapcsolt tertileteken a hulladek gyiljtese 
gyajt6 edenyben tartenik. 

(2) A kerti hulladek elegetese a 34. § (3)-(5) bekezdeseben szabalyozott modon 
engedelyezett az ingatlan tulajdonos tulajdonat kepez6 ingatlan hatarain 

(3) A kerti hulladekot jol kialakitott tiizrako helyen es telken lehet egetni oly modon, hogy 
az egetes hOsugarzasa emberi egeszseget es kOrnyezetet ne veszelyeztesse. 

(4) Kerti egetes kereteben nem egetheto ipari eredetii hulladek 016111 PVC, milanyag folia, 
flakon, veszelyes hulladek, stb. 

(5)A napi egetest a nyari idoszamitas szerinti idoszakban 10 es 19 bra kozOtt es teli 
idoszamitas szerinti idoszakban 10 es 17 ora kozott szabad vegezni, szelcsendes idoben, 
hetfotol pentekig. 

(6)1 latOsigilag elrendelt altalanos tiizgyiljtasi tilalom al6le rendelet nem ad felmentest. 

19. Ellenorzes 

35. § Jelen rendeletben in kotelezettsegek teljesiteset, illetoleg annak ellenorzeset az Edelenyi 
Kozos Onkonnanyzati Hivatal Jegyzoje vegzi 

20. Zara rendelkezesek 

36. § Ez a rendelet a kihirdeteset kovet6 napon lep hatalyba. 

37. § Hatalyat veszti: 
1) A teleptilesi szilard hulladekkezelesi kOzszolgaltatasrol szolo 8/2003.(V1.25.) 

onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: R.), 
2) Az R.-t modosit6 3/2005.(I1.11.) onkormanyzati rendelet, 
3) Az R-t modosito 10/2005.(XI.30.) onkormanyzati rendelet, 
4) Az R-t mOdositO 8/2006.(XII.19.) onkormanyzati rendelet, 
5) A korterilletek tisztantartasarol es a telepOlesi szilard hulladekkal kapcsolatos 

kozszolgaltatasrol sz616 7/2011.(VI.23.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: RI), 
6) Az RI-et modosito 9/2011.(X11.9) onkormanyzati rendelet. 

Vartas J6zsef s.k. 	 Feketene Bisztran Ilona Maria s.k. 
jegyzo 	 polgarmester 

Zaradek: 

A 7/2014. (IX.22) modosito onkormanyzati rendelet 2014. szeptember 22.-en kihirdetesre kertIlt.A 
rendelet hatalybalepesenek napja: 2014.oktober I. 

• 



A 14/2017. (XII.15.) modosito onkormanyzati rendelet 2017. december 15. nap,* 
kihirdetesre kertilt. A rendelet hatalyba Idpesenek napja: 2018. januar 1. 

Szakacsi, 2017. december 15. 

Dr. ygitAs pisel 



14  1. tnelleklet a 16/2013. (X11.12.) Onkortncinyzati rendelethez 

Szakacsi Kozseg tert1letere kihelyezett gyajtoedayzetek tipusai: 

a) 60 I-es gyajtoedenyzet 

b) 120 I-es gyfljti5edenyzet 

c) 240 I-es gyfijthedenyzet 

d) 770 I-es gyiijthedenyzet 

e) 1100 I-es gyikitoeddnyzet 

14  Klegeszitette a 14/2017.(XII.15.) onkormanyzati rendelet 9. §-a alapjan, hatalyos 2018. januar 1. 

nap*. 
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