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sz6lo 1990. dvi LXV. tdrvdny 63/4 g e.) pontj6t'an foglalt, valamint a fiilladekga,dik-odrisrdrl
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Balassagvarmat vdros onkormdnyzata kotelezoen eilatando ko'rrokrdffif#k n"l6^./rlrgirl*v'"1'1
tulajdonosokn6l keletkezS telepiil6si szillrd hullad6k kezel6s6re hultadekke-zelesi /
kozszolgiltatdLst (a tov6bbiakban_ kozszolg6ltatS,s) szewez ds tafi fenn.

2.S

(i) A kozszolgriltatist a balassagyarmati vilrosiizemeltet6si Krr. (Batassagyarmat, Miksz6th
K6lmfn Lit 59.) (tov6bbiakban. k6zszolg6ltat6) valamint a T6rnics Kdmyezetv6delmi 6s
Hulladdkgazd6lkod6si Kft. (|{6gr6dmarcal, R6k6czi it Z.} vegzi (tovdbbiakban egyutt:
kozszolgiiltat6k).

(Z) Az 
'rtalmatlanitAsra 

kijelolt hulladekelhelyez6 telep N6grdLdmarcal kozs6g ktiltenilet6n a
095i8 HRSZ - on lev5 miiszaki l6tesitm6ny.

(3) A kozszolg6ltat6k a szelektiv hulladekgyiijt6s bevezetds6nr:k el5segit6s6re - a
fokozatoss6g elv6nek figyelembevdteldvel - az dnkormrinyzat llltal kiieiolt teruleten
hulladdkudvart ldtesithetnek 6s tarthatnak fenn.

(4) Az dnkormanyzat Kepviselti - testiilete a kozszolgiitatokkal a hullad6k begydjt6s6re ds
irtalmatlanit6s6ra szerz6d6st kot.

3.$

A kozszolg6ltat6ssal ell6tott teriilet Balassagyarmat v6ros kdzigazgat6si teriilete, bele6rtve
Ipolyszog, K6vrir, 6s Nyirjes virosr6szeket is.

4.S

(1) A kozszolg6ltat6st minden ingatlan tulajdonosa kiiteles i;g6nybe venni, 6s a
k6zszolgiiltatiisi dijat fizetni.





(2) A gazd6lkod6 szervezetek akkor mentesrilnek az (1) bekezddsben fogialt koteiezetts6g
ai6l, ha telepiilesi hulladekuk kezel6sdr6l a kozszolgitltatirs keret6br:n nyujtottakhoz k6pesta komyezetv6delmi feli.igyel6sdg ilial igazoltan - komyezetvddelmi szempontb6l
lenyegesen kedvez6bb megold6ssal gondoskodnak.

(3) A gazd6lkod6 szervezet vezet6je koteles a kozszolg6ltat6nak bejelenteni, ha a
hullad6kkezel6sr6l sajiit maga m6r nem tud gondoskodni.
A bejelent6st a mentess6gre okot ad6 korulm6ny megsziindsdt kovetd 15 napon beliil keii
meEennie.

(4) Az ingatlan tulajdonos, akinek teleprilesi hulladdka keletkezik, de iu ingatlana egyidejrileg
telephelyi.il vagy fi6ktelephelyril szolgril, koteles a telepiildsi hullad6krit a g-azaaftoco
szervezetnek, az ingatlanon folytatott tev6kenysdge sor6n keletkezett hullad6katol
elktilOnitetten gyiijteni, es arra kozszolgiltattlst igdnybe venni.

5.S

Az ingatlantulajdonos a rendszeresitett hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6s kotelez6
ig6nybev6tele mellett, az ingatlan6n keletkez6 alkalmi, vagy m6rete miati a kozszolgiiitat6s
keret6ben nem sz6llithat6 telepiil6si hulladdk6t, 3 m3 mennyis6gig hullad6k kis6r6 jeggyel
maga is elszfllithatja a kijelolt iirlalmatlanit6 he!.yre.

6.S

I rendelet alkalmaz:isiban:

1. Telepiil6si hulladik': a hriztart6sokb6l szdrmaz6 szillrd hullad6k illet6lee a hintart si
hulladekhoz hasonl6 jellegri ds osszetdtehl, azzal egyltt kezelhero rnds hultadek.

2. Hullarldkkezel4si kdazolgdltatds: a telepiil6si hulladek r.endszeres gy[ijt6sere,
elsz6llitis6ra" esetleges hasznosit6s6ra ir6n1ul6 ktizszolg6ltatis, amely a kijelolt
szolg6ltat6 szhllitoeszklz1hez rendszeresitett gyLijt6eddnyben, a kozteruleteken vagy az
ingatlanon osszegyiijtott 6s a szolg6ltat6 rendelkezdsdre bocsritott hulladdk
|rtalmatlanilitsira ir5nyu l.

3. A hulladdkkezelAsi kbuzolgdltatds ki;telezo ig4nybev4tele: az el6vll6g 6s az emberi
egdszseg v6delmdben bevezetett olyan alkotm6nyos rendelkez6s. amely al6l kozossegi
erdekb6l egyetlen ingatlan tulajdonosnak, vagy teleptildsi hulladek termel6nek sem adhat6
indokolatlan felment6s.

ral
4. I Ingatlan tulajdonos: az tngatlan tulajdonosa, birtokosa vagy hasznril6ja.

5. Telepillisi hullailih kisird jegy: a hulladek lerak6 telep iizemehet<ije iiltal kibocs6iorr,
sorsz6.mozott nyomtatv6ny, mely a hulladiik szab6lyos sz6llit6s6t 6s elhelyez6s6t igazolja.
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iI. }.EJEZET

A kiizszolgriltat:is rendje 6s mridja
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(i) A kdzszolg |ltato a hulladdk begyiijt6s6r6l heti egy alkalommal koteles goncioskodni
kivdve az l. sz6mu mellekletben feisorolt teriileteken, ahol heti k6t alkalorimal keii a
begyrijt6st elv6gezni.

(2) Amennyiben a sz6llit6s id6pontj6ban, pl.: tinnepek vagy e,gyebek miatt v6ltozirs
kOvetkezik be, a kozszolgiiltat6 koteles az ingarlan tulijdonosokat a helvi saiton keresztlil
vagy szorolapokkai ertesrten i

(3) Mentesiil a kozszolg6ltat6_ a' drtesit6si kotelezetts6g al6l, ha el6re nem l6that6 id5j6r6s
kor0lm6ny vagy m6s rendkivtili okb6l kovetkezik be a viltozas.

8.S

( 1) A kozszolg6ltat6s sor6n kizitrolag az alihbi szabv6nyos t6rol6k has.zn6lhat6k:

u) 80 literes szabvdnyos tdrolf
b.) 110 literes saabvdnyos tdrol6
c.) 240 literes s4,ab,t'dnyos tdrolf
d) 1100 literes saabvdnyos tdrol6
e.) 3 m3 kontdner
.f.) 5 m3 kontdner (tauibbiakban a -f eg_viltt: gy[ijtded6ny)
g ) RendsT,eresiteft ktztisztasdgi zstik

,al

(2) Nyirjes
m6dk6nt
szabv6ny

tertileten kivDl a rendszeresitett l<oztisztas6gi zs6kos r;zillitis csak kieg6szit6
uhato. A foldszint + 4 szintes lak6telepi dpriletek eset6n 1100 literes

(3) Az (1) bekezd6sben felsorolt gy,rijt6 eddnyeknek megfelel6 mennyis6gben tort6no
beszerzesdr6l - a kozszolgiiltat6st ig6nybe ver'5 megrendel6se alapjiin - a feimertit6 kolts6gek
(beszerz6si dij, szrillit6si k6ltsdg) megtdritdse ellendben a kozszolp;riltat6 60 napon beli.il
koteles gondoskodni. A t6rol6 ed6nyek folyamatos tiszt6ntaftAsa az iigatlan tulajdonosinak a
feladata.

n.'
(4)-A haszndlatra kiilon bdrleti szerz6d6s alapj6n, b6rleti dij ellen6ben - rendelkez6sre
bocs6tott gyrijtoeddrtyek karbantartis6t, felujitaset 6s szLikseg szerinti kicser6l6s6t a
kozszolgiiltat6 vdg7i, a hozz|bedrkezett jelz6s alapj6n. A szolg6ltat6s rlijmentes, ha a cserdt a
gyujt6ed6ny rendeltetdsszeni hasznSlata sortln bekovetkezett eihaszniil6dis teszi sztiks6gesse.

(5) A gfijt6 ed6nyek a sziilititst megeloz6 nap 20 orittol, a szlllitits napjdn legkdstibb 6 oriig
helyezhetoek ki, 6s a sz6llit6s napjin 20 or6ig tarthat6k kozeri.ileten.

t6rol6, a foldszint + 1 szintes lak6telepi 6piiletek eset6n 240 literes t6rol6

r I .i?
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Kivetelt kepez ez al6l a geppel mozgathato kont6neres szabv6nyos 16ro16. A rendszeresitett
koaisztas6gi zsiik csak megielel6en bekotve helyezhet6 ki a kozteniletre.

(6) A t6rol6 edenybe tilos mdrgez6, vesz6lyes, robban6 vagy olyan hullad6kot rakni, amely a
kitirit6ssel foglalkoz6 dolgoz6k eg6szsdg6t, testi 6psdg6t vagy 6let6t vesz6lyezteti, vagy
begyrijtdse sor6n a gepkocsi miiszaki berendezesdben rongril6<i6st iddzhet 

"to,6rtalmatlanitiisa sor6n veszdlyezteti a kdrnyezetet, vagy az irlalmatlanit6 telep miiszaki
berendezdseit.

(7) Ha a kozszolgiiltat6 dolgoz6i azt eszlelik, hogy a i5rol6ban olyan anyagot, t6rgyat
helyeztek el, amely nem min6stil teleptldsi huiladdknak, ugy ezt nem szallitj6k el 

-

(8) Ha a glrijt6ed6ny olyan nedves hullad6k ot tartalmaz, amely az ed6nyben osszetom6rodott,
vagy befagyott, vagy a benne l6v6 hullad6kot rigy dsszepr6selt6k, hogy az elhelyezett
hullad6k osszsrilya meghaladja a terhelhet6segdt, - emiatt a t6rol6t az el6irt m6don kiiiritenr
nem lehet - a tulajdonos koteles a visszamaradt hullad6kot, illetve a ki nem iirithet6 t6rol6t
szab6lyszerfen kiiiriteni, haszniilhat6vS tenni.

A gyLijt6ed6nyek tirit6se vagy a sziilitits sor6n kisz6r6dott hullad6k feltakarit6sdLr6l a
kozszolg6ltato haladdktalanul koteles gondoskodni.

III. FEJEZET

A szerz6d6sre vorratkozri rendelkezesel(

e.$

(i) A kdzszolgdltatiis megkezddsdr6l, ellit6sdnak rendjdr6l ds m6dj6rirl a kozszolg|ltat6 6s az
ingatlan tulajdonos ezzel 6sszefugg6 jogair6l es kdtelezetts6geirbl, valamint a
kozszolgaltalatesra vonatkoz6 szerzod|.s egyes tartalmi elemeir6l - e rendelet szerint - az
ingatlan tulaj don okat a kozszolgitltat6 irrisban kdteles drtesiteni.

(2) Az ingatlan tulajdonosinak a kozszolg6ltat6 fele kihildott ir6sbr:li drtesitds tartalm6nak
megfelel6en annak kezhezv'teldt kovet6 15 napon beliil nyilatkoznia kell. A t6rsashazak
eseten a nyilatkozatt6tel a tiirsashaz kepviseldjdt terheli.

(3) A nyilatkozat elmarad6sa esetdn a kozszotg6ltat6 8 napos hat6rict6vel koteles felhivni a
tulajdonost ism6telt nyilatko zaltetelre. Ha a nyilatkozat tov6bbra is ehnarad 15 napon befiil a
szabilys6rt6si hat6s6gn6l szabdlysdrtesi eljSriist kezdem6nyez.

(4) A kozszolgiiltat6sra vonatkoz6 szerz6dds az 6rtesitdsben .loglalt tartalommal a
nyilatkozaiot kovet6en, a kdzszolghltatis ig6nybev6tel6vel jon l6tre.

(5) A kozszolgiltat6si szerz6d6s akkor is ldtrejon, ha a kozszolg6ltato igazolla, hogy az
ingatlan tulajdonos6nak a kozszolgiltat6st felajrinlotta ds a rendelkez6sre 6ll6st is igazolta.

(6) A tulajdonos szem6lydben bekovetkezett vSltoziist a regi tulajdonos. koteles 15 napon beiiil
bejelenteni a szolg6ltat6nak. A bejelent6s napjitig a kozszolg6ltat6s dija a regi tulajdonost
terheli.
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(1) A be6pitetlen ingatlan tulajdonosa ir6sban kerheti a szolgiiltat6tol a kotelez6
kozszolgiiltat6s igenybev6telenek sztineteltetes6t mindaddig, amig ai ingatlanon telepiilesi
hullad6k nem keletkezik.

(2) Az iidnl6ingatlan tulajdonosa minden 6v m6rcius 1. napjiig ir6sban k6rheti a
kozszolgeltat6tol, ha a kozszolgiltat6st csak minden 6v m6rcius ii Js november 1. napla
kdzdtt kivdnja igenybe venni.

(3) A k6zszolg6ltat6s sziineteltetes6t tevoll6te idej6re, az a tulajdonos is kdrheti, aki legalibb
60 napig megszakit6s n6lkril nem tart6zkodik ingatlan6n, 6s az ingatlant m6s nem hasrnilla.

(4) Az (1) (3) bekezddsben megjelolt esetekben a kozszolg6ltato a kerelemre a bedrkezest6l
sz6mitott 15 napon beliil koteles nyilatkozni 6s a dijfizet6ii kdtelezettsdg aloli mentesseget
biztositani.

IV. fejezet

A kiizszolgrilfatris dija
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(l) A k6zszolgriltat6s legmagasabb mertdkri dij6t a K6pviseld - tesnilet e rendelet 2. szamu
melldklet6ben meghat6rozott dijkdplet alapjhn 6llapitja meg igy, hogy az a kozszolgdltat6ssal
arSnyos legyen es a szolg6ltat6s fejleszthet6 fenntartiisdt biaositsa. A tegmagasabb egysegnyi
dijtdteleket a 3. sz6m[ mell6klet tartalmazza. A dij kisz6mitdsera vonatkozo el6ir6s iiapjan -az 6ltalanos forgalmi ad6 ndlkiil szilmitott egysegnyi dijt'telt zz indokolt koltidgek,
r6fordit6sok, a meghatiirozott nyeres6g ttsszege es a v rhato szolgiiltat6si mennyiseg
hanyadosakent kell meg6l lapirani.

(2) Az egysdgnyi dijt6tel a tdrolo edenyzet ,egyszeri nritdsi dija, illetve az elszillitiisra 6tveu
hulladdktomeg, vagy terfogat szerint meghatirozott drja
Az egys6gnyi dltetelek - elkiilonitve tatLalmazzak a hullarlek begyiijtesdnek ds
szillitisrinak, valamint az lrtalmatlanittts6nak k6ltsegeit is.

(3) A tenylegesen fizetend6 kOzszolg6ltatzrs d46t a kozszolgitltato itllapitla meg, amr az
egysdgnyi dijt6tel 6s a szolg6ltat6s mennyis6gdneh illetve gyakorisrig 6nak {zorzata. 

-

(a) A Nyirjes ridiil6teriileten ldv6 ingatlan tulajdonosoknak kozszolgdLttat6si alapdijat kell
fizetni, melynek m6rtdke 800 Ft + AFA / ineatlan / h6, amely havi kr:tt6 darab koaiiztasdei
zs6k dijmentes 6tv6tel6re is jogosit.

(5) A kozszolgriltat6si dij fizet6s6nek idoponlja 2001. mejus 1-t6l kezd(idik 6s november 30-ie
tart. Ezt kovet6en a dijat a Kepvisel6 - testuht 6vente november h6napban allapitja meg.





A dij fizet6s6nek feltrltelei 6s szabrilvai
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(1) Az ingatlan tulajdonosa a kozszolg|ltat|s dij6t havonta ut6lag koteles megfizetnr a
kozszolg6ltat6nak.

(2) A dijfrzetdsi kotelezetts6g a kozszolgitltato, r'agy megbizottja 6ltal 6tadott szitmla alapjtn
teljesithet6. Az ingatlan tulajdonos 6s a k0zszolg6ltat6 m6s fizei6si m6dban is meg6llapodhat
(banki 6tutaliis. csekk stb.)

(3) A_ kozszolgaltat6s dij|t tartalmazo sz6mla adataival, illetve osszegszeriis6g6vel
kapcsolatban a tulajdonos a kozszolg6ltat6n6l kifog5st emelher, melyn& a s)amla
kiegyenlit6sdvel kapcsolatban halasZ6 hatalya nincs.

(4) Az irdLsban tett kifogisra, a ktizszolg6ltat6 30 napon beliil irSsban koteles vilaszolni. Ha a
szolg6ltat6 a trilsz6ml6z6ssal egyet6rt, a tilszaml|zott osszeget 15 napon beliil koteles
visszafizetni.

(5) A k0zszolgir.ltat6, vagy megbizottja a dijhritral6k keletkezes6t lcovetb 30 napon beliil
lelhivja az ingatlan tulajdonosl kozszolgaltat6si dij fizet6si korelezeltsdg elmulasa6sara, es
felsz6litja annak 15 napon beliili teljesitesdre.

(6) Az ir6sbeli felsz6lit6s eredmdnytelens6ge esetdn a dijh6tral6kot ad6k m6djrira be kell
hajtani, 6s a behajt6st k<rvet6 8 napon beltil a szolg6ltat6nak it kell utalni. Amennyiben a
dijh6tral6k behajthatatlan, keletkez6sdt kovet6 90 napot k6vetr5en a szolgiitato az
onkorm6nyzatt6l ig6nyelheti.

Kedvezmrlnyek
ht
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(1) Az az ingatlan tulajdonos aki a hulladdkkezeldrsi kozszolgiltatis dij6t:

a) dvi k6t reszletben januir 6s jilius h6napban fi;reti meg 5 %o-os

b) egy Osszegben januir h6napban fizeti meg 10%-os dijkedvr:zmenyben r6szesi.il a
kozszolgriltat6t6l

(2) A dijkedvezmdnyeket osszeadva, a kdzszolgiitathsi szerz6d6sben 6gzitetr osszegb6l kell
levonni.

M.SR)

( 1) A kozszolg6ltat6 az egyediil 615 60 li felettieknek az el6irt minimum szolselhtdsbol 50%
dijkedvezmeny koteles biaositani. {ked.vezmlnyre valo jogosultsdgc,t, a s.o-g6ltatast vegzci
",^ ,^^L l.-ll 1-.^:^l^-+^-: /szervnek kell beielenteni.
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(2) A kedvezmdny ig
jogosult.

izben a 60 elet6v betoltdsdt kovetS dilfizet6si dvben

(3) A kedvezmeny miatt elkies6st a kozszolgdltat6, az onkorm6nyzat fe16 havonta
nyujtja be elsz6mol6s celj a242 / 2000. Q(II. 23.) sz. Korm. rendelet alapi6n.

( 2-l
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(1) A kozszolg iitato azok rdsz6re, akik igazolhatoan 6s ellen6rizhet6en a hulladdktiirol6
ed6nybe szerves hulladekot nem helyeznek el, annak komposa6l6s6r6l sajiit ingatlanukon
belul gondoskodnak, az els6 6vben a szolg6ltatiis dijeb6l 10 %, a mrisodit 6..r'.ol ls oA, a
negyedik evlol 20 %o kedvezmenyben reszesiilnek.

(2) A komposadlisi dijkedvezm6ny igdnybe vetel6re kieg6szit5 szerz6d6st kell kotni. Ebben
rogziteni kell, hogy a kedvezm6nyezett lehet6v6 teszi a szolgiitat6nak, hogy a komposzt6l6st
az a helyszinen ellenlrizze.

(3) Az a kedvezm6nyezett, ak't a szerz6dlsben villaltak ellen6re, k6t alkalommal mestanotr
helyszini ellenorzes vagy hullad6k osszetetel vizsgalat soran is megdllapitharoan r.g.i"gr" u
komposzt6l6s szab|lyait, eddnyebe komposaalhat6 anyagot rakott, a t6rgydvben ig6nybevett
kedvezm6nyenek osszeg6t, de minimum 6 tL6nap dijkedvezmenyt a szolgiltarc altal
kibocsdtott szdml6n, 15 napon beliil egy osszelgben koteles visszalizetni. Ilyen esetben a
kedvezmenyre jogosit6 szerz6d6st a szolg6ltat6 e1;yoldahian felbonthalja.

(\ Az a szemdly, akit a K6zteriilet - feli.igyelet, vagy m6s int6zked6sre jogosult hat6s6gok
(Kdrnyezetvddelmi feltigyel6sdg, Nemzeti Park Igazgat6s6g, Rendi5rs6g, Hat6r5rsdg sib.)
elj6r6s6t kovet6en kornyezetv6delmi, koztisaasrigi, hulladekgazdrilkod6si iigyben helyszini
birsriggal, vagy joger6s szabrilysdrt6si birsriggal srijtouak, ingatlaniira vonatkoztatva 5 6vig e
ren{elptben szabiiyozott kedvezm6nyek ig6nybe vetelere nem jogosult.

.- \,1 I ' t'
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V. FEJEZET

A kii zter fr lete k tis ztuintartdsa

16.S

(1) A kozteriileteken rendszeresen keletkezrj hulladdkok gyrijtds6r6l, kezeles6r6l az
onkormiinyzat a kozszolgitltaton keresztiil, ktilon rizerz6d6sben foglaltak szerint gondoskodik.

(2) A kozteriiletre illeg6lisan kihelyezett hulladdkok 6sszegyrijt6s6r6l, elszdllit6s6r6l a
kozszolg6ltat6, - a kozterulet-feltigyel6k helyszint megjet616 ds mennyiseget tartalmaz6 ir6sos
jelz6s6re - a Polgiirmesteri Hivatal rendelkezrjse alaplin, 5 munkanapon behil koteles
sondoskodni.

,1 .*a-a LI,lr*pr ,{xu {qj 3{ *. la(co kc.r x/ .t ..8 /
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VI. FEJEZET

A hullad6kok szr{llitrisdnak kiiliintis sza bri lvai

17. S

(l) Az az ingatlan tulajdonos, aki az ingatlanin keletkez6 telepiil6si hulladdk5nak
elsz|llitin|r6l, elhelyezesdr6l e rendelet 5. $ - 6ban foglaltak szerint maga is gondoskodik, aa
csak:

a) Z6tt, Ieponyv6zott kont6neres, vagy leponyviizott plat6s szdllito jiirmiivel rendelkez<!, erre
jogosult ceg, viilalkozits ig6nybev6televel, vagv 3 m3 hulladekmennv isegie sajdt
szervezdsben, sz6r6d6Ls mentesen lekot6tt zs6kban ( nem rendszeresitett koztisztas6gi zs6k ),
telepiildsi hultad6k kisdr6 jegy ig6nybevdtele melleti

b) a koztiszasrigi kozszolgiiltatotol tort6n6 tobbletszolg6ltatiis megrendelesdvel (pl. : alkalmi
kontdnerrendelds )

c) kdzszolgi tat6 itltal szervezett lomtalanitis sor6n, hirdetmdnyben kijeldlt helyre t0rt6n6
kihelyezdssel gondoskodhat.

\?) At \D bekezd6s a) pontj6ban foglalt szdLllit6s eset6n a hullad6k kisdr6 jegy a polg6rmesteri
Hivatalban, a k6relmez6 nev6nek 6s cimdnek nyilvrintartiisba vetele mellett dtmentesen
vehet6 6t. A hullad6k kisdr6 jegyet m6sra 6truhiizni nem lehet, abb6[ egyszerre 3 db vehet6 6t,
felhaszn6l6s esetdn p6tolhat6.

(3) A hullad6ktelep iizemeltet6j e a felhasznlrlt jegyekr6l k6r6s szerint, de legalibb havonta
egyszer t6teles listiin drtesiti a Kozteri.ilet - feliigyeletet.

VII. FEJEZET

A kiitelezetts6gek teljesit6s6vel kapcsolatos rend elkez6sek

18.$

(i) A telepuldsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kotelezetts6gek teljesitds6nek ellen6rz6se a
jegyz6, illetve a Kozterulet - fekigyelet feladata.

(2) Az ellen6rzdsre jogosultak, helyszini birsrigot szabhatnak ki, illetve szab6lys6rtdsi
feljelent6st is tehetnek.

(3) Aa a g6pj6rmrivet, amely hulladdkot sztil,it, vagy rakter6ben feltrltelezhet6en hulladdkot
helyeaek el, a Kdaenilet - feliigyelet megiillithatja, 6tvizsgrilhatja 6s az ellen6rz6s
befej ez6 s6i g f eltaft o dathatla.





VIII. FEJEZET

Szabrilys6rt6sek

le.$

(1) A kiildn jogszabrilyban meghat6rozott kdaisztasigi szabiilys6rt6sen tril,
kovet el 6s 30. 000 forintig terjed6 penzbirsiiggal sujthat6, aki

szab6lysdrtest

a) a hullad6kke zellsi kozwolgitltat|s al6 tartozo telepiil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos
kozszolg6ltatiist nem veszi ig6nybe.

b) a hullad6kkezel6si k6zszolg6ltat6s teljesit6se erdek6ben az e rendeletben el6irt bejelent6si
kotelezettsdgdnek nem, vagy val6tlan adatot kozolve tesz eleget.

c) a_ hullad6kkezel6si kozszolg6ltatris kor6be tartoz6 telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos
szolg6ltat6st jogosulatlanul v6gez" vagy hulladdkot hulladek kistlr<i jegy ndlktil, vagy
szab6lytalanul sz5llit.

d) telepiildsi hullad6kot felhalmoz, illetve a kdztertiletre vagy m6s ingatlan ra az e
rendeletben meg6llapitott felt6telekt6l elt6r6en kihelyez

e) a gyLijt6edenyben foly6kony, mergez6, robban6svesz6lyes vagy egy6b olyan anyagot
helyez el, amely vesz6lyezteti a kornyezet, az elszillitiissal foglalkoz6k vagy mrisok 3lei6t,
testi dpsdg6t vagy egdszs6g6t

f) a hullad6k gyujtdsere es elszallit6s c6lj6bol val6 irtad6s6ra szolgil6 tartiilyt nem az
eloir6soknak megfelel6en t6rolja, vagy helyezi ki

g) a lomtalanit6sra a kozszolgaltat6 riltal meglelolt 6s kihirdeteu icl6pontt6l elter6 id6ben
helyez ki hulladekot,

h) telepiilesi hullad6kot Balassagyarmat v6ros; kozigazgat6si hatlriin kivtilr6l a viiros
klzigazgathsi terileten hullad6k kiserd jegy n6lkiil besz6llit, vagy irtszillit.

i) a kotelezri kozszolgiiltatis sziinetelese 6rdekdben val6tlan bejelent6st tesz

(2) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott esetekben helyszini birs6g is kiszabhat6.





20.s

(l) E rendelet hat6lyba lepdset megel6z6en kotott szerz6desek 2002. januar 1. napjdn
megszr.innek, kiveve ha aA a szerzbdo felek a Hgt. - ben es a kiildn iogszab6lvokban
meghat6rozott feltdteleknek es tartalomnak meglelel6en m6dositottiik.

(2) A 2001. janu6r L elott a felek 6ltal megkotott szerzoddsek eset6hr;n, megszLin6sr-ikig vagy
a felek iiltali modosit6sukig a rendelet 1. sz. melleklet6ben meghataroz ott dij az alkalmazhat6
legmagasabb dij.

(3) Az (l) bekezddsben meghatdrozott szerz6ddsek az eredeti szerz6desben meshatarozorr
idotartamig, de legfeljebb a modositiistol sz6mitott l0 dvig maradnak ervdnyben.

(4) A szols6ltato k6teles az $ szerzodesi feltdtelekr6l, a megvaltozott kotelezettsdeekrol es
dijakr6l az ingatlan tulajdonosokat tejdkoztatni.

IX. FEJEZET

Vegyes, ltmeneti 6s hatalyha l6ptet6 rendelkez1sek

21.!i

(1)Eza rendelet a (2) bekezdesben foglalt kivdteldvel 2001. m6jus l.-en lep hatrilyba.

(2) E rendelet 8.$- riban felsorolt gyrijtcledenyeket, az 50 literes ecteny kiveteldv el, 20a2.
januir 1.-tol kell kotelezoen alkalmazni. Az 50 literes ed6nyek 2002 december 3l - ig, a nem
szabv6nyos ed6nyek legk6s6bb 2001. jLinius 30 - ig haszn6lhatoak. Az egysegnyi dijtetelt,
valamint az egyes alkalmazhato tdrol6eddnyek riritdsi dij6t a 3. sz6mu rnelldklet tartalmazza.

(3) Azok a gazd6lkodo szervezetek, akik hulladekaik kezeldser6l a kozszolg6ltat,stol
magasabb szinvonalon gondoskodni nem tudnak, e rendelet hatdlyba l6pdset6l szemitott 90
napig hulladekaikat a 17. $ a) - b) pontjanak megfelel6en m6g sajdt szervezdsbe'
sz6llithatjrik a kijelolt irtalmatlanit6 telepre.

(4) A hulladdkok 6rtalmatlanitAs6ra jelenleg kijelolt kov6ri hulladeklerako legk{sobb 2001
m6jus 30 - ig fogadhat telepi.tl6si szil6rd hulladdkot.

(5) E rendelet hatrilyba lepdsevel egy id6ben a koaisztasdgi k(izszolg6ltat6s
igenybeveteler6l szolo I / 1996. (IL 14.) sZ. dnkormdnyzati rendelet 6s az azt
1 / 19e7. (! )q ) a 10/ taqT(IrI. t2 ) a 2 11928LJ:28)a24 / 1999. ( 22)
2000 (IX rq ) sz6mu rendeletek hatflyukat vesztik.

kotelez6
m6dosit6
esa20 I

jegyzo





Balassagyarmat Vr{ros Onkormf nyzat{nak

18 / 2001 ( IV . 20. ) sz6mri rendelete
A helyi hullad6kgazd6lkodiisr6l.

1. sziimri mell6klet

R6k6czi - fejedelem titja
Hunyadi utca tdbbszintes epiiletek
D6zsa Gydrgy utca tdbbszintes 6pi.iletek
Achim A,ndrris Utca tobbszhtes 6culetek
Jokai utca tobbszintes 6pUletek
Arany J6nos utca tdbbszintes 6piiletek
Moricz Zsigmond tti lak6telep
Mad6ch Liget
Zeke Kiimim utca tobbszintes dptiletek
Bl6zsik Kiiroly utca tcbbszintes epiiletek
Jeszenszky Kiilmrin utca t<ibbszintes dpUletek
Szab6 piispdk utca tdbbszintes 6ptiletek
Mksz6th K6ln6n utca tobbszintes 6oiiletek
Arpiid utca tdbbszintes epiiletek





Balassagyarmat V{ros Onkormrinyzatinak
18 I 2001. ( IV. 20.) sztunf rendelete

A helyi hullad6kgazd.ilkodrlsr6l

2. szhmi mell6klet

Kbazolgdhatdsi dij
KD=n*e*L*d

ahol,

n: iirit6sek sz6ma
e: tarol6 ed6nyek sziima
L: t5rol6 ed6ny iirtartalma
d: e5;s6gnyi dijtdtel

Egys6gnyi dijt6tel meghatfroz6sa:

.,: k+NY + A,
L*".

Ahol:
k szemdtszallitesi tev€kenysdg folytatr4sdval kapcsolatban felmeriil6 6ves kdlts6g
6s rafordit6s.

Osszetev6i:

k<ilts6gek
b6rkrllts6gek
anyagj ellegii krilts6gek
szem6lyi jellegii krilts6gek
6rt6kcs6kken6s
egydb kcilts6gek
igazgatist kciltsdgek

NY: k<izszolgiiltat6si szerz6d6sben el6ir6nyzottnyeres6g
L: szerz6ddsekbenmeghatiirozott6vesiiritend6hulladdknennyisdg
Aa: I liter hullad6kra es6, az 6rtalmatlanit6 telep iizemeltet6je eltal

meg6llapitott dij.





Artalmatlanitdsi dij meghatirozisa :

Ar= K+Ny xr
H

K : h'llad6ki.rtahnatlanitr{si tev6kenys6g 6ves k0lts6gei 6s rdforditrisai

Osszetevdi:

. anyagkdlts6g
r b6rk6ltsdg6sj6rul6kai
. anyag 6s szem6lyi jellegii k<tlts6gek
o 6rt6kcsdkken6s
r rekultivrici6s alap k<iltsdgei
. egD/6b k6lts6gek

A kalkulrici6 kdlts6gt6telein6l az 61626 6vi t€nylegesen fehnerliLlt kdlts6gek a KSH
iital kdzzi*ett toryaszt6i infl6oi6val megemelt 6rt6ke szerepel

Ny : nyeres6g ( fenntarftato fejlesa€s )

! z. e]6n 6vben tenylegesen be,sz6[litott 6s mert hullad6knennyiseg mely
korrigilhat6 a megkitiifi szerz6desek 6ltal felmerhet6 elt6r6sekkel.

n r{tvr{ltisi aniny a hullad6k t€rfogata 6s sulya k6ztit! melynek mdrt€ke : 1 / kg= Zt+
1000

Nyereseg mdrteke legfeljebb : 5 %
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Balassagyarmat Vfros Onkormrinyzatdnak vod ,Xfinr(xt x2) lf h4 (
18 / 2001. ( IV. 20.) sziimri rendelete / ,/ '

A helyi hullad6kgazdalkodrisr6l

szrimrir mell6klet

A hulladekkezel6si kozszolgiitatis K6pvisel6 - testiilet iital meghatfurozott
legmagasabb egys6gnyi Cijtdtelei.

1) A hullad6k begyiijtEs6nek 6s szrillitrisdnak egysdgnyi dijf6tele :

tt l. 36 Ft + AFA / liter
\lLt\J

2 ) A hulta d6k ilttalmatlanititsrinalc egys6gnyi d ij t6tele :

l. (tPt+ AFA / titer

3) Ahullad6kkezel6si kiizszolgr[ltatds egys6gnyi dijtEtele: ( l +2 )

2.77 Ft + AFA / liter

Kihirdetve:
2m1. riprilis 20.

/6
/ * //h

/: raBr-nid Kirto
jegni
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