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BALASSAGYARMAT YAROS ONKORMANYZATA
KE PV I s E L6-T E sT A LET E N E K

35/2013.(X1.05.) i5nkorminyzati ren delete
a helyi hulladekgazdekodesr6l 6sa nem kazmiivel asszegynjfiift heztartdsi szennywiz

kezelasanek kiiteleza kiizszolgeltahser6l

Balassagyarmat Veros Onkormdnyzatdnak K6pvisel6lestllete a Magyarorszdg helyi
5nkormenyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t1Neny 13. S 0) bekezdeseben, a hullad6kr6l sz6l6
2012. 6vi CLXXXV torveny Ht) 88. S G) bek. es a vizgazdekodesr6l sz6l6 1995. evi LVll. TArveny
(Vgtv.) 45. S G) bekezdeseben kapott felhatalmazes ahpjen, figyelemmel a 64/2008. (111.28.) Korm.
Rendeletre, a 438/2012(X11.29.). Korm. Rendeletre, valamint a 317/2013. (Vlll.28.) Korn. Rendeletre
az a6bbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

AsatAuos RENDELKEZESEK

A rendelet celja

r.s

(1) Balassagyarmat Varos OnkormAnyzata annak erdekeben, hogy a hullad'kgazddlkodesi, telepiilqs-
6s koztiszhsegi feladatokat fetesifse es 

'rvenyesitse 
a jelen rendeletben foglaltak szerint telep1lasi

nem k1zm0vel 1sszegytjbft h'ztaftesi szennyvlz valamint a keletkez6 sziard hu adek kezebsere
katelez^en e etand1 es igenybe veend6 hulbdekkezel'si kozszoqeftahst szeNez es bft fenn.

(2) A kotelez1 kozszoqeltaas celja a telepIl4stiszbseg biztoslasa, a k1zegeszs'gagy, valamint az

'pitett 
6s termeszeti k1rnyezet v6delme, a k1zszolgAlbtes kiszdmithat6, folyamatos 6s biztonsegos

elhftsa, a tevekenyseg ellenarizhet'sege, a telepal6si nem kazm0vel 5sszegy0jrcft hezbftesi
szennwiz valamint a szibrd hulladek minel nagyobb arAny, hasznositdsa, annak eftahatlanlt'sa.

A rendelet hatelya

2.S

(1) A rendelet hat1lya Balassagyarmat veros kazigazga6si teruletere terjed ki.

(2) A rendelet hat^lya kiterjed a telepal6si nem kazm1vel 1sszegy1jbft heztaftesi szennyvizzel
valamint a szil6rd hulladekkal kapcsolatos kAzszolgeltat^s e ebsdra.

II. FEJEZET
A HELYI H U LLADEKGAZDALKODAS

Attat 6n o s ren d e t kez6s ek

3.$

(1) A kozszoqelta6st a Balassagyarmati Verosuzemeltetesi Kft (Balassagyarmat, Mikszeth Kehen 0t
59.), valamint a Zold Hid Regi6 Kornyezetvedelmi 6s Hullad1kgazdekodesi Kft (Gdd0ll6, D'zsa
Gyorgy 0t 69.) vegzl

e) Az aftahatlani6sra kijel5lt hulhdekehelyez6 telep Nagredmarcal kozseg kalteraleten a 095/8
HRSZ - on l6v1 mfrszaki l€tesitueny.

(3) A 35 () bekezdeseben megjel5lt k1zszoqelbrck a szelektiv hulladekgytles bevezercsenek
elnsegitesere - a fokozatosseg elvenek figyelembevercEvel - az 

'nkormenyzat 
eltal kUel1lt terAleten

hullad'kudvaft Etesithetnek 6s tafthatnak fenn.



@ Az ankormAnyzat Kepvisel6 - testiilete a 35 () bekezdeseben megjet,lt k'zszoqettat6kkat a
hu adek begy1f^sere es 

'rtalma 
anftesera szerz,dest k6t.

A 35 0) bekezd1seben megjel'lt kazszoqeftab az ingattantulajdonossal szobeftatasi szerz6d6st k6t,
melynek egyes taftalmi elemeit e rendelet mellekbb tartalmazza

4.S

(1) A KepviselGtestiilet a szemetyes adatok kezel6s6re a 3s (1) bekezdes6ben megjel,tt
kdz s zol g e ft abt fe ljog ositj a.

(2) A 3s o) bekezd'seben megjelalt k,zszobeftarc a szemelyes adatokat els1dlegesen az
ingatlantulajdonos kAtelez1 adatszolgaftaasa alapjen ismeri meg.

(3) A 3$ (1) bekezdes6ben megielal! kazszoqeftab megteremti az adatkezel's szem'tyi 6s ftrgyi
felteteleit, gondoskodik az adatok biztons1gar6t, meghaterozza azokat az eueresi ;zabelyokat,
amelyek az adat- 6s titokvedelmi szabelyok 6N6nyre juttat6s6hoz szijks6gesek.

(4) A kezelend6 adatok kdre:

a.) a kAzszoqelhtest ig6nybe vev6 inga antulajdonos neve,
b.) lakcime,
c.) sz1le6si helye, ideje,
d.) anyja leanykori csahdi es ut6neve.

(q A kazszolgeftaEst igenybevev1 ingatlan tulajdonosa kdfeles a (4) bekezdesben meghat,rozott
szemelyes adatokat a kozszolg^ltat1 felhivAsAra, valamint a szemelyes adatainak voftozeset
k1vet6en 15 napon beliil a 35 0) bekezd's'ben megjelolt k'zszoqeftabhoz bejetenteni.

(6)A 35 () bekezdeseben megjel'lt kozszotg1ltat' feladaftnak e etdsa erdekeben nvivenhftott
adatokat a kdzszolgdltat6 harmadik felnek nem adhatja ki.

(7)A 3s ft) bekezd6s'ben megjel1lt kazszoqeftab az inga antulajdonos szem'lyes adatait - az
adatok Hrohsa kiv6tel6vel - a szen1des l6treiatt6t6l annak megszhneseig, dijhatratek eseten a
tarTozes fenne esaig kezelheti.

(8) Az adatkezebs c6lia a kozszobeltafissal 1sszefiigg1en az ingatlantutajdonos szem6ly6nek
megallapiasehoz, a k1zszobeftaftsi dij behajqsehoz sztksdges 6s arra atkalmas adabezis
l6trehozesa es mAkadtercse.

5.S

(1) A az ingatlanukon keletkez6 telepabsi hulbdek gyfijt6se es annak a begyajbsre fetjogositott €s
engede yel rendelkez1 hullad€kkezelanek (Kozszobeftab) taft6n6 ehd'sa kotelezetrceg a ltr-lepijas
kozigazgaasi teralercn valamennyi ingatlan tulajdonosa az e rendeletben meghaarozoft m6don
kdteles gondoskodni. Ez a kotelezettseg els\dlegesen az ingatlant bermilyen jogcimen haszn6l6t,
vagy jogcin nekal hasznebt brheli.

(2) A gazdelkod6 szervezetek akkor mentesLilnek az ingatlanukon keletkez' telepal'si hulbdek
gyfritase 6s annak a begy(tjt'sre feljogositott es engedellyel rendetkezd huttadekkezel\nek
(Kozszobelbto) taft6n6 atadesa katelezefts^g al6l, ha tetepabsi hu ad'kuk kezercserd a
kozszobelta6s kereteben ny1jtoftakhoz kepest - a k1rnyezetuedehi fetagyel1s^g eftal igazottan -
kamyezetvedehi szempontb6l l€nyegesen kedvez6bb megold^ssal gondoskodnak.

(3) A gazddlkod6 szeNezet vezet'je kAteles a 35 0) bekezdeseben megjet'tt k'zszoqeftabnak
bejelenteni, ha a hulladekkezel'sr5l saj^t maga mer nem tud gondoskodni.
A beielent6st a mentess6gre okot ad6 koralneny megszfrneset kovet1 15 napon betat ketl megtennie.

(4) Az ingatlan tulajdonos, akinek telepiitesi hu ad6ka ketetkezik, de az inga ana egyidej1bg
telephelyal vagy fi'ktelephelyul szoqeL koteles a teleparcsi hu adeket a gazdalkod6 szervezetnek, az



ingatlanon folylatoft tev'kenysqge sordn keletkezett huttadeketd etkiitanibften gyfrjteni, 6s arra
k1zszoq altabst igd nybe ven n i.

(5) Az ingatlantulaidonost nem terheli az (1) bekezdes szerinti kdtelezettseg a beepiAtlen ingalana
tekinteteben, ahol nem tart'zkodik 6s hulladek sem keletkezik.

6.$

Az ingatlantulaidonos a rendszeresiteft hulladekkeze6si k'zszolgeftaas kAtebz' igenybevetete
mellett, az ingatlan6n keletkez5 alkalmi, vagy m6rete miatt a k'zszoqeftaas keret6ben nem
sze ithat6 telepal^si hulladeket, 3 m" mennyisegig huttadek kls6r6 jeggyet maga is ebze ithatja a
kijel6lt eftah atlanit6 helyre.

A h u adekgazdekodessal kapcsolatos alapfogalm ak

7.$

1. TebpArcsi hu adek: a hazbft^sokb6l szArmaz, szil6rd hulladek illet1leg a hezbftesi hultadekhoz
hasonl1 jellegfr 6s 5sszeteblA, azzal egyiift kezelhet6 mes hulladek.

2. Hulladdkkezeldsi kdzszolgeftates: a telepdl1si hulladek rendszeres gy1ft1sere, elsz1lfiUsera,
eset/eges hasznoslasera irenyul' kAzszolgeftaqs, amely a kijel)lt szobeftarc sze it6eszk'zehez
rendszeresitett gytjrcedenyben, a kdzterlileteken vagy az ingatlanon Asszegy1jt'ft es a szoqeftarc
rendelkezesere bocsetoft h ulladek eftahatlan itesAra irAnyul.

3. A hu adekkezelisi ki5zszolgdltahs kdtelez6 igdnybevetele: az 6l6vibg 6s az emberi egdszseg
vedeheben bevezeteft olyan alkotmenyos rendelkez6s, amely al6l kAzAssegi erdekb^l egyetlen
ingatlan tulajdonosnak, vagy telepiircsi hulbdekbrmel6nek sem adhat6 indokolatlan felment6s.

4. Ingatlantulajdonos: az a term6szetes vagy jogi szenely, jogi szemelyiseggel nem rendelkez1
szervezet, illetve tulajdonk,z'sstig, akineuamelynek ingatlanen bbp1l&i sziard hu adek
keletkezik, fuggetlenul aft61, hogy tulajdonosa, biftokosa vagy haszn^l6ja az ingatlannak.

5. Telepiildsi hullad6k kis6r6 jegy: a hulladek lerak6 telep aizemeltetdje elbl kibocsebft, 60 napig
6Nenyes, sorszemozott nyomtatveny, mely a hu ad6k szabelyos sze iteset es ehelyezes6t
szolg6lja.

6. HdztaftSs: a hkes, pihenes, UdAbs celjait szobeb ingatlan, f1ggetlentil aft61, hogy az adott
ingatlan magAn- $Al6n) tulajdonban vagy kAz1s tulajdonban van-e.

A hu adakgazdelkodatsi kiizszoqeltates rendje 6s m6dja

8.S

(1) A 35 () bekezdeseben megjel1lt Kdzszolgeftab a hulbdek begytl'serdl heti egy alkalommal
Rdteles gondoskodni 6s a tulajdonos a kdzszoqelta6$ igenybe venni, kiv6ve az e rendelet
ne ekbteben felsorolt tertlleten, ahol hetente ket alkalommal.

(2) Amennyiben a sze i6s id1pontja munkasz1neti napra esik, az ebze i6st az azt kAvetd elsd
mu n kan apon kell teljesiten i.

(3) Azon ingatlantulajdonosok, akik kAzbr1leten kozter1let-hasznehti hozzejerubs, illetve enged6ly
abpjen eruslt6, k5zszoqeftat6 vagy egy6b tevekenyseget folytatnak, vagy kivennak folytatni, amely a
kotelez6 helyi kazszolg1ftates hat^lya al6 tartoz6 teleptibsi szilitrd hulladek keletkezesevel jer,
kdtelesek azt a KOzszolg1ltat1nak bejelenteni, es a - kdzteriilet-hasznelati hozzejerubs, illetve
enged€ly alapjen - a k)zterAleten vegzend5 tevekenyseg kezdetenek es vegenek idapontjAra,
valamint a v6rhat6 hullad€k fajtejera, annak 

'ssze6tel€re 
6s mennyisegere figyelemmel szen6d6st

kotni.



e.s

(1) A kozszoqelta6s sorAn kizer6lag az ahbbi szabvenyos Erot'k hasznehat6k:

a.) 50 literes szabvenyos terol6
b.) 80 literes szabvdnyos tdrol6
c.) ll0literes szabvdnyos tdrol6
d.) 120 literes szabvenyos tarol6
e.) 240 literes szabvanyos terol6
f.) 770 literes szabvenyos terorc
g.) 1100 literes szabv^nyos terorc (bvehbiakban a-g egyittt: gyfijt'ed$ny)
h. ) rendszeresibtt kiSztiszhsagi zsek

(2) Az 50 literes gyfrjt\edenyre vonatkoz6 kozszo4eftaAs csak az 1 6s 2 szem6lyes heztaftesokban
igenyelhet6. A 35 () bekezdeseben megjel,lt kozszobeftab katetes a Balassagyarmati Jeresi hivatal
Okmenyirodeia eltal kie ibtt igazoast megkerni, 6s ennek beszerzeset kavet1en katheti meq az S0
literes szabv^nyos Erol6ra a szoqeftaasi szerz6d6st.

(3) Rendszeresitett kOztisztas6gi zsek csak kiegeszit' m'dozatkent alkatmazhat6, kiveve Nytrjes
verosr'sz tertrlet'n l6v6 ingatlanok tulajdonosait, akiknek az inga an nem bejelenteft lakonetykent,
vagy nem elhnd1 taft1zkodesra szolgAl, a velasztdsuk szerinti gy1jt1edenyben vagy rendszeiesltett
koztiszbsegi zsekban helyezhetik ki az ingatlanon keletkez' teleptitesi szilerd hu ad'kot mercius 1-t6l
oktdber 31-ig terjed6 idoszakban heti egy, november 1-t6t februer z&ig terjed6 id\szakban havi egy
alkalommal, a meghaterozott szeliasi napon.

(4) Az (1) bekezdesben fe6oroft gyAI6 edenyeknek megfetet' mennyisegben t6ften6 beszerz6s6r6l -
a kazszoqeltaast igenybe vevo megrendet^se alapj1n - a fetmerljt1 k6lts6gek (beszerz,si dij,
szelfiasi koltseg) megteritese ellen'ben a k'zszoqetkb 60 napon betat k1tetes gondoskodni. A
tA1016 edenyek folyamatos tiszftntaftesa az inga an tulajdonos,nak a fetadata.

(5) A hasznelatra - kal6n berleti szerz1des alapjen, b1rleti dij etleneben - rendelkezesre bocsebtt
gyditdedenyek karbantafteseL fel(rjiteset es szuks6g szerinti kicser't1sdt a kazszoqeftat6 v6gzi, a
hozza beerkezeft jelzes alapjen. A szoqeftaas dijmentes, ha a cser't a gyajfted1ny iendettet,iszerfr
hasznahta soren bekavetkezett elhasznebdas bszi sziiksegesse.

(6) A gyfrjt6 edenyek a szAlfita meget6z6 nap 20 6retd, a sze ifts napjen bgkes'bb 6 6reig
helyezhet6ek ki, 6s a sze ltes napien 20 6reig btthat6k kazteriileten. Kivetelt kepez ez at6t a geppel
mozgathat6 konteneres szabv4nyos ftrol'. A rendszereslteft kAztisztasegi zsek csak megfelel,en
bek^tve helyezhet6 ki a k1zteriiletre.

(7) A t6rol6 edenybe tilos mergez6, veszelyes, robban6 vagy olyan hu ad'kot rakni, amely a
kiarircssel foglalkoz1 dolgozok egeszs6gat, testi epseget vagy 6brct veszetyezteti, vagy begyajiese
soren a gepkocsi maszaki berendezeseben rongebddst id6zhet el6, aftahauanftasa soren
veszelyezteti a kdrnyezetet, vagy az arbhatlanitO telep mfrszaki berendez^seit.

(8) Ha a 3$ (1) bekezd6seben megjelAft kAzszobeftarc doboz'i azt ,szlelik, hogy a Erot6ban olyan
anyagot, Ergyat helyeztek el, amely nem mindsal telepal4si hulladeknak, 1gy ezt nem sze itjek eL

(9) Ha a gy1ft5edeny olyan nedves hu adekot tartalmaz, amely az ed'nyben 1sszetAmdr\dAtt, vagy
befagyoft, vagy a benne bv6 hulbdekot tigy 1sszepraselt'k, hogy az elhelyezeft hultad1k 6sszs0tya
meghaladia a terhelhet5seget, - emiaft a tArol't az el'ift n6don kitiriteni nem lehet - a tutajdonos
kateles a visszamaradt hulladekot, ietve a ki nen Urithet' t1rot1t szabefuszerfien ki1riteni.
hasznehabve bnni.

A gyAjrcedenyek iirircse vagy a sze lqs sor1n kisz'r'dott hulladak feltakariteserd a kozszobeftarc
h al adEktal a n ul k,teles gondoskodni.

(10) A hdztaftasi szihrd huradek elsza iftsehoz sztiks'ges edenyzet frftaftahenak mege apiasen,t
- szerz^deskAEskor vagy szerzbdes m6dosiasakor - a kepz6d6 hultad'k meft6k6t legaabb 20
liter/f6/hat mennyiseggel kell figyelembe venni, azzal, hogy az ed'nyzet m'rercnek inga anonkent
(Ersashez eset'ben bkesonkent) el ke ernie a (2)-(3) bekezd'sben r^gzitett minimdlis m6ft6ket.



A szez6d6sre vonatkoz6 rendel kezasek

r0.$

0) A kAzszoqefta6s megkezdeser1l e easenak rendjer6l es m'djerd a 35 () bekezd's6ben
negielAlt k5zszolgdltat6 6s az ingatlan tulajdonos ezzel 6sszefiigg6 jogair'l es k'telezetts'geir'l,
valamint a k1zszobeftah6sra vonatkoz6 szerz1des egyes taftalmi elemeir1l - e rendelet szerint - az
ingatlan tulajdonokat a kozszoqeftat' iresban koteles 

'rtesiteni.

(2) Az ingatlan tulajdonosanak a 35 0) bekezdeseben megjelalt kozszoqeftat1 fel6 - kikaldott irasbeli

'ftesites 
taftalmenak megfelel5en - annak k6zhezv6tel6t k'vet6 15 napon beldl nyilatkoznia kell. A

Ersashezak eseEn a nyilatkozaft'tel a ffirsashez kepvisel1j1t terheli.

(3) A nyilatkozat elmaradasa eseten a kozszolgeltat' 8 napos hateid1vel koteles felhivni a tulajdonost
Bnetelt nyilatkozattetelre. Ha a nyilatkozat tov^bbra is elmarad 15 napon beliil a szabdlys'rtesi
hat6sdgndl szabdlys1ftesi euere* kezdemanyez.

(4) A kozszoqelbtesra vonatkoz' szerz1des az 
'ftesitesben 

foglalt tartalommal a nyilatkozatot
kdvet6en, a kozszoqeltaqs igenybevetel€vel jan l6tre.

(5) A k5zszolg'ltat6si szen6d6s akkor is rctejdn, ha a 35 ft) bekezd6s4ben megjelAft kAzszoqeftat6
igazolja, hogy az ingatlan tulajdonos4nak a k5zszobeftaqst fehjanbtta 6s a rendelkezesre e e$ is
igazolta.

(6) A tulajdonos szemelyeben bekavetkezett vdltozdst a regi tulajdonos koteles 15 napon bellil
bejelenteni a szoqeftabnak. A bejelentes napjeig a kazszoqeftaas dija a r'gi tulajdonost terheli.

A kazszoqe I tates szlinetelfet6se

11. S

(1) A csa6di hezas, AdUrc es zeftkefti ingatlantulajdonos igenyelheti a szoqelhrcrcl a kAzszobefta6s
6s a dijfizetesi kjtelezettseg szAnetelteteset, amennyiben az ingatlant 60 napot meghalad1an nem
lakja, egyeb m6don azt nem hasznositja 6s az ingatlanban mAs reszere sem biztosit lakha6sL vagy
az ingatlan egyeb hasznosiftset. Az ingatlantulajdonos a sziineteftercs jogalapjenak fenn6ll6sdt
k6thavonkent kazazemi szdml6kkal kdteles iaazolni. A szaneteltetes ir^nti kereheket a
Kazszobaltat6 bireua el.

(2) Ha a szlineteltet's sorAn az (1) bekezdes szerinti feltetelekben veftozes kovetkezik be, az
ingatlantulajdonos a 35 0) bekezd6seben megjelalt Kozszobeltat6nak 8 napon belul iresban koteles
bejelenteni.

(3) Amennyiben a szaneteltetes ideje alaft az ingatlanr6l a k1zszobeftates kor€be tartoz6 hulladek
keral kihelyezesre, Igy - az ingatlantulajdonos egyidejfr 

'ftesircse 
mellett - a 35 0) bekezdeseben

megjel5lt Kdzszolg1ltat' a hu adekot k'teles ebze itani, a hulladek mennyisegenek megfelel' dij
febzemircsa melleft, amelyet az ingatlantulajdonosnak meg kell tdritenie a 35 0) bekezdeseben
me gje lAlt Kdzszolg e ltat6 n a k.

A hulladakkezel6si kiizszooeltatesi dij mege apitesera vonatkoz6 rendelkezesek

12.5

A k1zszobefta6s ig'nybev6tel66ft az ingatlan tulajdonosa a 35 () bekezdeseben negjel'lt
KAzszo@elht' reszere k'zvetlen1l kAteles kAzszobeftatesi dijat fizetni, amely mageban foglalja a
hulladekszelli6s, hullad'kkezel's 6s a hu adek 6rtalmatlani6s diieL



A dA fizet6s6nek fett'tetei 6s szaberyai

13. s

(.1) Az ingatlan tulajdonosa a k'zszoqeftatas dijdt ket havonta ut,tag katetes megfizetni a 3s 0)bekezdeseben hu addkgytft'sre megjel'tt kAzszotgeftabnak.

(2) A dijfizercsi kotelezetts'g a .kazszoueftarc, vagy megbizoftja etd atadott sz,mta alaptan
teliesithet'. Az ingatlan tulajdonos 6s a k'zszobeltab mes firercsi modban is nege apodhat (banki
atutal1s, csekk stb.)

(3) A. kozszobeftaffis diiet taftalmazo szemb adataival, illetve asszegszer(is1gevel kapcsolatban a
tlrl?idonos a kozszolgeftabnet kifoga$ emelhet, melynek a szemh 

-kiegyenti6sevet 'kapcsoiatban
halaszt6 ha6lya nincs.

(4) Az iresban tett kifogesra, a kazszobeftarc 30 napon bell iresban klteles vabszolni. Ha a
szolgelhb a t1bzemhzassal egyet6ft, a t(tbzemazoft lsszeget 15 napon belat kltetes visszafizetnt.

(5) A tulaidonost terhel' hulladekkezetesi kozszoqeltaasi dljhetaak ad6k m6djera behajthat6
k6ztaftozas.

A kazterii letek tisztAntaftesa

14.5

(1) A k'zteruleteken rendszeresen keletkez' huttad6kok gydjteser,t, kezet6s6r6t az ,nkormdnyzat a
k1zszoqeltat6n keresztlil, kittan szerz6d6sben fogtattak sieriit gondoskodik.

(2) A kazteraletre ilbgefisan kihelyezett hu adekok osszegy1jrcserdl, eEze iteserd a kozszotgAftato, -
a kdzteralet-felagyel1k helyszint megjelol1 es mennyiseget taftatmaz, iresos jeEes're -Z Kazos
OnkormAnyzati Hivatal rendelkezese alapjan, S munkanapon betUl kAteles gondoskodni.

A hulladekok sze iasenak kiitainijs szabetyai

15-$

(1) Az az ingatlan tulajdonos, aki az ingatlanen keletkez' tetepal'si huthdekenak egze iaserd.
elhelyez'ser5l e rendelet 6. S - eban foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak:

a) zeft, bponyvezott kont'neres, vagy leponwazoft platls sze irc jarmavel rendetkez,, erre jogosult
ceg, v1llalkozes igenybevetel1vel, vagy 3 mr hulhdekmennyisegig sajet szeNez1sben, izdr6d6s
mentesen lekotott zs'kban ( nem rendszeresltett kdztiszbsegi zsek ), telepal'si hulladek kiser' jegy
igenybevetele nelleft

b) a kaztiszbsegi kdzszo@eftat5t1l t6ft6n6 tabbletszolgefta6s megrendetes6vet (pl. : alkalmi kont'ner
rende16s )

c) kazszoqeftato eftal szeNezett lomtalanias soren, hirdehenyben kijel,tt helyre t6ften6
k i h el yez 6sse I g o n d o skod h at.

(2) Az (1) bekezd1s a) pontjeban foglalt sz6 it6s esercn a hullad'k kis6r6 jegy a pobarmesteri
Hivatalban, a kerelmezo nevenek 6s cimenek nyilvenhft^sba vetele metlett dijmentesen veherc et. A
hu adek kisero jegyet masra 

'truhezni 
nem lehet, abb6l egyszene 3 db vehet, itt, fethaszn6l1s

esercn p'tolhat6.

(3) A hulladektelep iizemeltet6je a felhaszneft jegyekr1l k6res szerint, de legahbb havonta egyszer
teteles li$en 

'ftesiti 
a K'zter1let - felAgyeletet.



A kiitelezettsegek teljesitas,'vel kapcsolatos rendelkezasek
16.s

(1) A telepUl6si sz erd hullad4kkal kapcsolatos kAbbzefts1gek teljesitlsenek ellen1rzese a jegyz6,
illetve a Kazter1let - fel1gyelet feladata.

(2) Az ellendrzasre jogosultak, helyszini blrsegot szabhatnak ki, illetve szabelyseft6si feljelentest is
tehetnek.

(3) Azt a gepjerm0veL amely hulladekot sze iL vagy rakter4ben felt6telezhet6en hu adekot helyeztek
el, a K1zbrAbt - felugyelet mege ithatja, Atvizsgehatja 6s az ellenarzes befejezeseig
feltaft6ztathatja.

III. FEJEZET
A TELEPALESI NEM KdZMAVEL OSSZEGYAJT1TT HAZTARTASI szENNwiz KEZELESE

17.5

(1) A telepUrcsi nem kdzmtvel ,sszegyqjtAtt hezbftesi szennwlz kAtelez' kAzszobeftafts
Balassagyarmat Veros k5zigazga6si tertlercn a k'zmtves iv'vize etessal rendelkez1 ingatlan
tulajdonosenel, biftokosenel, hasznebjenel vagy tulajdonosi kozassegend (ovebbiakban egyuft:
ingatlantulajdonos) keletkez6 teleptil6si nem kazmfrvel 1sszegyfijtdtt hezhftesi szennwizre terjed ki,
amelyet nem vezetnek le, 6s nem bocsetanak ki szennwlzelvezet6 hebzaton, illetve egyedi
szennyviztisztlt6 berendezesen kereszt1 l.

(2) A Balassagyarmat veros kazigazgahsi haftren belal rcv6 kdzuzem1 iv1vizzel el nem Etott
ingatlanokon keletkez6 nem kozm0vel 1sszegyfrjt1ft hezbftesi szennyvizet is az eftahatlanit6 helyen
kell elhelyezni, a DMRV Duna Menti Regionafis Vizmfr Zrt. (2600 Vec, Kodely Zoften (rt 3.) eltal
azemelteteft, Balassagyarmat, K'vei 0t 30. sz. alatti verosi szennwiztisztit1 telepen, a tolyekony
hu adek fogad6 mfrErgyeban.

(3) A telepalasi nem kozmlvel ,sszegyfrIAft hAztaftesi szennyviz kdtelez1 kazszobelhtes az abbbi
rcveke n ysege kre te rjed ki :

a.) az ingatlanon keletkez1, iefue gyfrjtAft telep,l'si nem k1zmIvel 5sszegy1rtAt hezhftesi
szennwiz ideiglenes tAro6sera szolgAl' gyljfthelyr'l toftAn1 begyliesere, bvebbe az ebze i6st
vegz1 K'zszolgelbt' reszere ebdott telepUl6si nem kAzm1vel Asszegy1jbft heztaftesi
szennwiznek az 6ftalnatlani6s ca\ebd bft6n6 elsze i6sera,
b.) az a.) pontban foglaltak szerint gyt$1ft, begyljbft 6s ebza lbtt hu ad6k aftahatlanitAsa
ceuebd a telepul'si nem kAzmtvel Asszegyhjtaft heztaftesi szennwlznek az Onkormenyzat eftal
kijelAlt e ftahatl anit6 telepe n torten5 elhelyezesere.

(4) Balassagyarnat veros k1zigazgaEsi tertleten a telep esi nem k'zmtvel Asszegyt$aft hezhftesi
szennwizzel kapcsolatos k,telezd helyi kAzszobeltates buesitesere jogosult, illet6leg kdtelezett
kozszolgAltat6: a DMRV Duna Menti Regione s Viznfi Zft.

A nem kiSzmtvel asszegytljtiSft heztartesi szennwizzel kapcsolatos alapfogalmak
r8. $

(1) Nem kiSzmiivel asszegyfijtdtt heztartesi szennwiz: olyan hezbftasi szennwiz, amelyet a
keletkezes hely6r6l vagy etmeneti Hrol'b'l - kozcsatornera val6 bekdt4s vagy a helyben taftend
tisztitAs 6s befogad'ba vezetes lehet6segenek hienyeban - gepjernAvel sze ltanak el eftahatlanlfts
c6uebd. (Vgtv. 1. sz. mell. 37.)

(2) Begyfijtes: a nem kdzm1vel 5sszegy1l6ft heztaftesi szennwiznek az ingatlan tulajdonosetd,
vagyonkezeldjethl, bittokoset6l vagy hasznabjercl fift6n0 etu'tele, eEzellitesa 6s eftahatlanit^s
celjebd bft6n6 etadesa (Vgtv. 1. sz. mell. 38.)

(3) Gytjt6: olyan gazdelkod' szeNezet - a hulladektermel6t ide nem 6ftve -, amely a hulhdekot a
hulladdkbirtokost6l, ietve hu adekgazdekodesi Etesltmenyekb6l \sszegynfii, etueszi, es azt az
elsza i6st megel1z6en szakseg szerint el1zetesen vabgatja, el5zetesen teroua. ( Ht. 2. S 17/a.)



g) SzalfitAs: a hultadek tetephetyen kivijti mozgaasa. ( Ht. 2. g 41.)

(q Aftatmattanitas: minden olyan kezellsi mavebt, amely nem hasznositas; a mavebt abban az
esefben /s eftahatlanibs, ha az .mesodlagos 

je eggel anyag- vagy energiakinyer'st eredm6nyez; az
eftahatlanitasi mavebtek nem kimerit' ristajet a Ht. 2. mett€krete kftarmizza.? ut. z. s z.)

(6) A telepiil6si nem kiizmfivel iisszegyajt1ft heztaftasi szennwiz szermazesi helye: az emberi
tgft'zkgdesra alkatmas 

'puletek 
szennwtzftrot' t'tesitm'nyeinek 6s egyeb helii kazmap6 6

berendezeseinek arircseb6l, nem k'ztizemi csatorna, valamint gazdasaili, ae nem termercsi
tech nol6g ia i eredefi teveke nysegb1l.

(7) Artatmattanit6 hely: az onkormenyzat 6ttat kijel6tt szennyviztisztit, telep fogad6 maHrgya.

(8) K6zmiip6tl6 l6tesitm6ny: kazmacsatorneval nem rendelkez1 tertileteken keletkez1 szennyvtz
gy1jrcsere alkalmas, ingatlanon elhelyezett akna, vagy mes mUftrgy

(9) Hu ad6kkezeldsi kiizszotgeftates: a tetepiitesi nem kozmavel r,sszegyaftaft hezhftesi
szennwizre vonatkoz6, az onkormenyzat ettat szervezett 6s makadbbtt gyiiteii, szatitasi es
a rtu h atl a n itat s i teve ke ny se g e k e g y A ttes m eg n eve ze se.

(10) Hu adekkezel1si tev6kenys6g: a huttad1k veszetyeztetT haasainak csakkent6s1re,
kdrnyezetszennyezds megel'z1s're es kiz'resera a kezel6st megval6sit6 etjeres akatmazasa,
beleaftve a kezel6l6tesitm6nyek ut6gondozeset is.

(11) Kozszolgeltatesi dij: a rendelet hatetya ab taftoz' telepat,si nem kazmuvel asszegyajbtt
szennyvizkezelesi kozszoqeftaas'ft az inga antulajdonos eftal a kozszoqeftabnax fizeteidS, e
re n de letbe n meg h ate rozoft d ij.

(12) Titbbletszobeltates: a Kozszolgdltat6 Sltat szerz1des atapj1n a katetezb k1zszotgeftaftson t1l
ny,jbft, ahhoz kapcsol6d6 szobatbtes.

Az Onkormdnyzat kiizszoQeftahssat kapcsotatos feladatai

re.$

(1) Az Onkormdnyzat az ingatlantutajdonosoknel ketetkez, telepatesi nem k,zmfivet AsszegyfrIAft
heztaftesi szennyviz kezel4sere hullad6kkezel^si k'zszoqeftatest szeyez es hft fenn.

(2) A hulladekkeze6si kozszoqeltafts tekintet'ben az Onkormenyzat feladata:
a.) a kozszolgelhtes kar4be taftoz6 telepiit'si nem kozmavel 

'sszegyaq'ft 
hezhftesi szennwiz

rendszeres begytjtesenek, elsz6lfitesenak 6s eftaha anitesAnak megszervez1se,
b.) a kazszoueltaas e easera Kazszoqaftat6 kivelaszasa, a K'zszolgaftabval szerz6d6s
megk)rcse,
c.) a kozszolg^lta6si dijnak es a dijfizetes rendjenek mege apit,sa.

(3) A kazszobelbtes az ingatlanon asszegyfrjtatt, 6s az e rendetet 175 G) bekezdes'ben megjet'tt
Kozszoqeltato rendelkezesere bocsatoft telepulqsi nem kazmavel 1sszegyujt'ft heztaftesi szeinyviz
eftahatlanites celj^b'l t6ft6nd rendszeres elszdlltt1s1tra terjed ki.

A hul ladekkezelasi k,zszoqeftaas el Etasenak rendje

A k,zszoqeltates kiiteteza iganybevatele

20.s

(1) A helyi kdzszolgalta6s karaben az ingatlantulajdonos 6s a 17s &) bekezd1s'ben negjel,lt
Kozszo@eltato kozatti jogviszonyt a telepal'si nem kozmfrvel 1sszegy1jrctt hAztaftesi szennyvtzre
vonatkoz6 kozszolgaltaas eseteben az a teny hozza l6tre, hogy a 1TS G) bekezd'seben megjelalt



Kdzszolgdltat6 az ingatlantulajdonos szemera a kazszobeftaqst febjenua, illetve a kbzszoqeftafts
teljesit&6re rendelkezesre ell.

(2) A k1zszolgAltafts teljesitlsenek feltdteleir6l a 175 U) bekezdeseben megjel1lt Kazszobeftab az
ingatlantulajdono* iresban k1tebs 6ftesiteni vagy felhives k)zzercbb 1tjen Ejekoztatni.

(3) A 175 @) bekezdeseben megjel'lt K1zszolgeftab az ingatlantulajdonos bejelentese alapjen, a vele
egyeztetett idhpontban k'teles a k'zszoqeftahst ny1jtani.

(4) A huiladekkezercsi kazszoqeltafts felteteleiben bek1vetkezett v^ftoz^sokr'l a 175 @
bekezdeseben negjel1lt Kozszoqelhb az ingatlantulajdonosf - a veftozes bekovetkezte el6ft -
iresban efteslteni k5teles.

A hullad6kkezel6si k6zszobeltates teljesit6s6re vonatkoz6 szerz6d6s
egyes taftalmi elemei

21. 5

(1) A telep1lasi nem kdzm1vel )sszegyfrjt1tt hezhftesi szennyvizzel kapcsolatos hulladEkkezel'si
helyi kozszoqelta6s igenybev6tel6r6l sz6l6 szerz1desben neg kell ha6rozni a szerz6d'skatd feleket:
a 175 G) bekezdeseben megjel'lt K'zszolgeltat6t 6s a Megrendel6 ingatlantulajdonost.

(2) A szerz6d'sben meg kell jel6lni:
a.) a k,zszolg'ltaffis igenybeveb6nek kezd6 napjaL
b.) a teljesit€s helyet,
c.) a begytlesi gyakoris1goL
d.) a felek jogaft es kotelezeftsegeit.

(3) A szen6desben rendelkezni kell bvebbe:
a.) a kAzszobelbhsi dijr'l 6s alkalnazesenak felteteleirdl,
b.) a kozszoqeltaas neft'kdt neghalad6, a megrendel1 igenyei szerinti esetleges
t1bbletszoqeltaftsrd es annak dljerd,
c.) a kozszoqeftaEsi dij negfizercsenek m6djerd,
d.) a szerz1des m6dosiftsenak, felmondAsenak felt6teleir5l,
e.) az irenyad1 jogszabelyok meghattlrozeserdL

Az ingatlantulajdonos kdtelezelbegei

22.5

(1) Az ingatlantulajdonos koteles az inga anen keletkez1, vagy onnan szermaz1 az ideiglenes
ftrohsra szolgdl6 kozmfrp'tl' l'tesitmenyek Urlt6s6b1l sz'rmaz', illetve a k1zlzemi
csatornahebzatba, vagy mes befogad6ba, vagy szennyvlztisztlt6ba nem vezetett telepal^si nem
kozmlvel 1sszegyt$5ft hezhftesi szennwizet a k1rnyezetuedehi 6s a kAzegeszseg1gyi elairesok,
illetve az egy'b habsegi el1iresok szerint gyfrjteni, valamint etadni.

(2) Az ingatlantulajdonos kAteles az (1) bekezd6s szerint gyttjt)ft telepulasi nem kazmfrvel
dsszegyt8'tt heztaftesi szennwizre vonatkoz6, az )nkormdnyzat eftal szeNezett kAtelez'
kozszoqeftaast 6vente legabbb 4 alkalommal igdnybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonos k'teles a telep1l'si nem kAzmlvel Asszegytjbft hezbftesi szennwizet a
jelen rendelet 17$ (4) bekezd'seben megjeldlt K'zszoqeltatdnak ebdnL a 175 G) bekezdaseben
negjel5lt Kazszoqeftat' sze it' eszkazeit ig6nybe venni, 6s reszere a jelen rendelet szeinti
kO zszo U e lta6 si dij at megf izetn i.

(4) Az ingatlantulajdonos k1teles a nem k'zmfrvel 1sszegyfrjt^tt hezbftesi szennwiz gyfrjtese soren
megfelel1 gondosseggal euerni annak erdekeben, hogy a nem k'zmAvel asszegydjtoft heztaftasi
szennyviz nesok 4lercL rc$i epsegeL egeszseget es jO k'zerzetet ne veszelyeztesse, a veros



brmeszetes es apiteft karnyezetet ne szennyezze, a n6veny- es e afuihgot ne kerositsa, a k,zrendet
es a kdzbiztonsagot ne zavarja.

(5) Az ingatlantulaidonos koteles biztositani a gy1jt'hety megkozelithet6s6g6t a szelfit'jermU szemAra
oly m6don, hogy az ell6thassa feladaEt.

(6) Az ingatlantulaidonos kcifeles a 175 G) bekezdeseben megjet,lt K6zszotg6ttat6nak bejelenteni, ha
tulajdonosveltozes vagy egyeb ok foutan a kozszotgattaas ig6nybevercEre i6telezeft6 verk.

(7) Az ingatlantulaiclonos mentesiil a kazszotg^ftafts igenybevetel're vonatkozo kltelezettslge at6l:
(a) akinek a beepibtlen ingatlanen bbputesi nem kozmuvel \sszegy1jtatt heztaftasi szenny:viz nincs,

vagy nem ketetkezik, es ennek t6nya iresban bejelenti a 17s G) bekezd6sebei megjetolt
Kozszolgeltat6nak.

(b) akinek a kerehere elvegzett harcsegi vizsgetat alapjen az enged'ty eredeti vagy kazjegyz, eftal
hitelesiteft mesoh6vat igazotja a 17s g) bekezd's'ben megjetatt Kozszotg,tti[6 red, iogy az
inga anen rcft6n6 nem k,zmuvet 1sszegyalott h'ztartasi szennyviz kezel6s 6s eftahail;;ites
egyedi szennyviztisztit6 berendezessel a vonatkoz' jogszabetyoknak megfelet6en t6ft6nik.

(c) akinek ingatlana a kozm1ves iv1vizhebzatba nincs bekotve, vagy csak kefti csappal rendelkezrk
es nincs hezi vizel6t1 rendszere.

(8) A (7) bekezdes (b) pontia szerinti igazobsi kotelezettsegenek az ingatlantutajdonos a berendez's
azembe helyezesercl szamlbft 1S napon belat k,tebs eteget tenni.

A szennwiz gyiJjtasevel 6s eEzelfiteseval kapcsolatos kaitetezetts6gek

23.S

(1) 4z illggtlantulajdonos a teleptil4si nem kdzmAvel asszegy1jrctt hezbrasi szennyvizet az ingattana
brAbrcn belAl, zeft, vizzer' kiviteM k6znAp6 6 l'tesitm'nyben k,tetes gy1jbni.

(2) K1znapotl'ba csak kommune s, vagy 6sszet6tet6ben kommunefis jetbga szennyviz vezethet,.
Tilos a koznapotl' l'tesihenybe mergez6-, tfrz- 6s robbanesvesz'lyes anyagot, e ;ti tetemet vagy
egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely veszelyeztetheti a begytrjrcd, 0rit6st v6gz6 vagy mes
szem6lyek 6/et- 6s fest epsegeL egeszseget, valamint a szennyviztisztit6 telep rendettetesszerT
mfikodes es a mfrtergyainak e ageL

(3) A 175 @) bekezd4s5ben megjelalt Kozszobeftab mindenkor kotetes a tulajdonos bejetenrcset,t
szdmitoft legfeljebb 3 munkanapon beliil a vele egyeztetett id1pontban a szoqeftahst eiv1gezni, az
ingatlantulajdonos pedig a begyfrjrcst et1segiteni.

(4) Az ingatlantulaidonos a helyi kazszoqeftaftst 6vente legal1bb 4 atkatonmal k'tetes igenybe venm.

(5) A telepal'si nem k1zmtvel ,sszegyfrjtatt hezbft^si szennyviz begy1jt'se es eEze ftasa,
eftahatlani6sa csak a torvenyben vagy kormenyrendeletben meghaftrozott esetben sziineteltethet6,
vagy korlebzhat6.

(6) A klilon iogszabdlyokban kAzzeteft hu adekjegyzdkben nem szerepl1, vagy ismeretlen asszet'telfi
hullad6kot veszelytelensegdnek, vagy vesz'lyesseg'nek nege apiteseig veszetyes hultadeknak kelt
tekinteni, amely esetekben a 179 (4) bekezd6seben megjet1tt Kazszolgeftab a mindenkori jogszabetyi
ercirasok figyelembe vetel+vel megfelel6 intdzkedesek nellett megtagadja a hultad6k ebze iteset.

(7) A 175 g) bekezdeseben megjel1tt Kazszobeftab a telepuasi nem kozmUvet 1sszegy1jbtt
hezbftesi szennyviz eEze iaset nem tagadhatja meg, kiveve az (6) bekezd'sben foglaltakat 6s azt
az esetet, ha a hullad'k az 5nkormAnyzat 6ltal kijel)lt eftahatlanit6 helyen szennyvizelvezet6
rcrzshebzatba vagy szennyvizelvezet1 mfrbe a kal6n jogszabelyok szerint nem helyezhet, et.



A szen nwiz eftalm atlanfteseval kapcsol atos rendelkez4sek
24.5

(1) A telepulasi nem kazmIvel asszegyhjtott haztaft^si szennyvizet csak az Onkormdnyzat Aftat kAetatt
dftalmatlanit6 helyen szabad leereszteni 6s eftahatlanitani.

(2) A szennwiz eftahatlaniteserd a 175 u) bekezd1s'ben megjet,tt Kdzszotg1ttat, kltetes
gondoskodni.

(3) A 175 U) bekezdeseben megjelAft KAzszoqeltat' a telepAl'si nem kdzmfrvel Asszegy1jbtt
heztaft1si szennwiz elhelyezesevel asszefaggd nyilventafta oly m6don k'tetes kialakitani, hogy a
leurit6 helyen tenylegesen elhelyezett telepul1si nem kdzmlvel 1sszegyfrjtaft heztaftesi szennyviz
mennyis6ge, min1sege 6s szermazAsi helye akadelymentesen, pontosan meg6llapithat6 legyen.

AdatszobeftatAsi- 6s nyilvenhftesi kdtelezettseg
25.S

(1) Az ingatlantulajdonos k6feles a kAzszo@eftaftnak I napon beliil bejelenteni szemetyes adatait (a
kozszobeltaqst ig6nybevev6 neve, lakcime, sziilet6si helye €s ideje, anyja neve), ha
tulajdonosvelbzes, vagy egyeb ok folfien a k'zszoqeftaas igenybevetet1re k,telezefte ve\k.

(2) A 175 &) bekezdeseben megjelAft K1zszo\eftarc kAteles az ingatlantutajdonos adatainak
kezel'sevel asszefUggesben a mindenkor haalyos adatv'delmi rendelkezeseket betartani.

(3) Azon ingatlantulajdonosok eseteben, akik a telepAl'si nem k'zmdvet Osszegy1jrcft hezhftesi
szennryizaket a 175 G) bekezdeseben megjel,lt K'zszoqeftabnak adjak et, a hutbdekok
nyilvenbi1serd kal6n jo$zabalyban meghaterozottak szerint a17S g) bekezd's^ben negjet1tt
Ko z szoq e I hb go n d oskod i k.

Gazdelkod6 szervezetekre vonatkozo egyeb rendelkezesek
26.S

(1) Azok a gazdekod1 szeNezetek, amelyek a gazdasegi bvekenysegakket Asszeftigg^sben
keletkezett telepU6si nem k5zmrvel 1sszegynfiAft hezbftesi szennwizUk kezel4sere nem a
kozszoqefta6st veszik igenybe, k1bbsek a tevekenysegak sordn keletkez6 szennwiz nennyis'gqt
6s 1sszetetelqt faftenkent nyilvenhrtani, az eftatuk vegzett kezel6sr6l, a kezelt 6s a kezel's
eredm6nyebnl szermaz6 szennwizrdl nyilvanhrEst, a kezelalatesitm6nyek mAkAdeser6l (izemnapl6t
vezetni, 6s ezekr1l a habsegoknak bejelentest tenni.

(2) A gazdSlkod6 szeNezet, amely telepalisi nem kozmlvel Asszegy1jftft hezhftesi szennwizenek
kezeaserd kdzszoqefta6son kivtl gondoskodik, k'teles en6l a rcnyr6l a 175 e) bekezd's'ben
megjel5lt K1zszolg1ltat6 egyidej1 Ej4kozhftsa melleft a nyilv1ntaft1s szemera iresban nyilatkozni 6s
egyidejfrleg igazolni, hogy a mentes?l6s alapjed szoqeb felteteleknek megfelel.

(3) A gazdelkod1 szervezet, amely a telepiilasi nem kAzmtvel dsszegyn4'ft heztaftesi szennwize
kezel'ser6l k1zszoqeftaason kiv l gondoskodik, az (1) bekezdesben meghaftrozoft nyifuenhftes
szAmera kAteles iresban bejelenteni az eftah igenybe vett hulbdekkezel6(ke)t, az igenybe veft
szoqeltaftsokat, valamint megjel1lni a hulladekkezel1(k) hulbdekkezelesi engedelyenek szemeL a
175 g) bekezdeseben megjelAlt KAzszoqeftarc egyidejt Ejekoztatesa melleft.

(4) A (3) bekezdes szerinti bejelentesi k1telezeftsegnek a gazdAlkod6 szeNezet e rendelet
haffilybabpeset kAvet5 30 napon belAl, majd ezt k'vet1en az eltala igenybe venni kivent
h ull adekkezel1vel t6ft6n6 szerz6deskAte* megel1z6e n kAtele s eleget te n ni.

(5) A gazd6lkod6 szeNezet, amely a telepul'si nem kozm1vel 1sszegyfijtott hAztartdsi szennwize
RezeEser6l k5zszobelb6son kiv1l gondoskodik, k1teles igazolni a k1rnyezetvedelmi fel1gyel1seg
engedelyenek eredeti vagy k1zjegyz5 eftal hitelesiteft p6ldenyeval azt, hogy az eftahatlanlt6
berendezes vagy l1tesltmeny a k'rnyezetv6delmi felUgyercseg eftal enged'lyezett 6s annak
Uzemeftetesevel - hulladekkezel4si enged6ly alapjen - maga gondoskodik telepii6si nem k1zm1vel
5sszegy1jt6tt hezhftesi szen nyvizen ek keze6sarAl.



(9 Az (5) bekezdes szerinti igazoasi katelezetgegenek a gazdekodo szeNezet a mer mak6d6
rcbsitett berendezes esef6, e rendelet haalybal6peset k6vet6 30 napon betul, majd ezt klvetoen az
igenybe venni kivant, illetve Etesiteft t1tesitmeny, berendez1s esetln az uiembe hetyez6st6t
szemibtt 15 napon belil kateles eleget tenni.

(7). Az (1)-(6) bekezdesben foglaltakat megfelel\en alkalmazni kett akkor, ha a gazdekod, szervezet
adataival asszeftiggesben veftozes kovetkezett be. A fentiek bejetentesere a g;zdekod6 szeNezet a
veftozas napiet6l, illetve a v,ftozes Enydnek tudomesra jutdsdt6l szenibttl, napon beti)l karcr-s
eleget tenni.

9) A (3) bekezdesben meghahrozott esetekben a kamyezetvedehi felagyet1seg igazodsenak
beszerzeser1l az egyes hulladekkezel1kre, valamint az egyes gazddlkod6 szefiezetetlre ionatkozoan
kul5n-kuldn a 175 @ bekezdes6ben megjelatt Kazszotg6i[atO iatetes gondoskodni.

A hu ad6kkezetdsi kaizszoQeltahs dija
Az egysegnyi dijt6tet 6s a fizetend' dij mege apitesa

27.5

(1) Az ingatlantulaidonosnak a telepiircsi nem kazmfrvel 1sszegy1jtaft hezhftesi szennyvizzel
kapcso/afos hulladekkezel6si kdzszoqeftaas ig6nybev6tel66rt huttadekkezebsi kozszo4eltatisi dijat
kell fizetnie, amelynek egysegnyi dij6t jelen rendetet 3. nett1klete taftalmazza.

(2) Egysegnyi dijt'tel az ingatlanon keletkez, nem k'zmavel \sszegyajbft h'ztarftsi
szennwizmennyisdg egys6gnyi teiogaanak kezel'si dija. Az ingatlanon ketetke26 nem kazmTvel
asszegyfritott heztar6si szennwiz mennyis1g kiszenitesenel az ingatlanon fogyasztott Gzen6zoft)
vizmennyiseget kell alapul venni.

(3) Az ingatlan tulajdonositnak a k1zszoqeftahs'tt fizetend, k,zszoqeftaasi dijat az egysegnyt
dijtetel (2) bekezd4se szerint meghaarozott mennyis^g szorzata alapjdn iell megdltapitani. -'

(4) Lakossagi blepiil'si nem k'zmavel osszegyajtott hezbftasi szennwiz esefeben a kozmaves
csatornahal'zattal el nem Etoft telepiil4sr'szekr1l besze ibft mennyis'g u6n a Magyar K'zarsaseg
mindenkori ev$ kaltsegvetesAr1l sz6l6 t6N€ny "normativ, k'tott fethasznehs(r t^mogaasok" Ergyu
mell4klete szerint a "lakossegi blepal^si folyekony hu ad6k eftaha anit^s^nak t6mogatasa, cimen
ig6nyelhet6 tAmogabs 1sszegevel csakkenteni kell a Kozszoqeftab lakossegifajtagos iefordihsait.

O) A kAzmfrves iv6vizzel e ebft, a kAziizemi csatornahebzatba nem k,thetd ingattanoknet a
lakossegi fogyaszt'k a vizmer5n meft fogyaszas uftn az 56,2s % dijkedvezm'nyben reszesLjlnek

(6) A 175 G) bekezd^seben megjet1tt KAzszolg'ttat' kethavonta szemat bocslt ki az
ingatlantulajdonos eftal fizetendo k)zszoqefta6si dijr6l, nety alapjen az inga antutajdonos a
kazszoqeftaftsi dijat a175 H) bekezdeseben megjet1tt Kazszobeftab r6iz6re a teljesiteft
kozszobelta6sra kibocsabft szemh alapjan ut6lag, a sz'mla k'zhezv'bbtd szemitoft 1s napon
bel U I kAteles kiegye nl iten i.

(7) Az ingatlan tulajdonosa a kdzszolg6ltatitsi dijat taftalmaz1 szdmla adataival 6s 1sszegevel
kapcsolatban a 179 (4) bekezdeseben megjetatt K,zszotgeftabnet iresban kifogest emethet.

(8) A kifogesnak a szemla kiegyenlites're vonatkoz6 k,telezetbeg r-iiesitlsere halaszt6 hat^lya
nincsen.

(9) A kifogesra, annak kezhezvetercrcl szemitott 30 napon belut a 175 U) bekezdes'ben megjelatt
Kdzszolg 5ltat6 vagy meg bizottja vebszol n i k1teles.

(10) Nem tagadhatja meg a k1zszoqeftabsi dij megfizercst az, aki a telepabsi nem k,zm1vel
dsszegyljbft hAzbftesi szennwizzel kapcsolatos kAbtezettsegeit nem teljesiti, fett6ve, hogy a 1Tg (4)
bekezd'saben megjel1lt Kozszobeftarc a kazszoqeltatest felhiv,s vagy egy6b m6don kozz'teszi,
illetve a kdzszobeftaqs teljeslrcsere vonatkoz6 rendelkez6sre e eset igazolja.



(11) T1lszemhzes esef6r? a t'bblet,sszeget a 17s G) bekezdlseben megjelaft K,zszo4eftab azingatlantulaidonos irasbeli kerelmere visszafizeti vagy azt a soron kdvek6)a, eseaZiei"iifizetesi
k1telezettseg be besze m iua.

(12)- | .fazszolqeftafts igenybev6.tet66ft az ingatlantulajdonost terhet, dijfizetlsi kdtetezeftseg
ha6ridejenek elmulasztesa esercn dijheta6i rebtxizi*, amely az izzat osszeiuggesten
mege apitott k6sedermi kamaftat,. v?tgnint a behajfts egyeb kotislgeivet egyutt idii"iooara
behajtandd k'ztaftozesnak min6sat.. (Vgtv. Urc. g g j
(13) A diihetarck keletkezls6t kovet1 30 napon beliil a kdzszolglltat1 fethlvja az ingalantutajdonosfigyehet a dijfizercsi katetezetts1g\nek etmuraszasera e; fetsz1fitja 

' 
annax 

- titjiiiiiere ajogk1vetkezmenyekr1l t6ften6 Hj'kozbas mettett.. (Vgtv. aa/E. g (2)

(14) A telsz6litAs eredmenytelensege eseten a dijhdtral6k ketetkezeset k6vet6 g0. nap etteltevet akdzszolg4ltat' a dijhetaak, a k'sedelmi kamai 6s az egy6b kattsegek aao* naiaiara- lartena
behajt1sAt kezdemenyez (Vgtv. 44/E.S@

(15) A telepul6si 
'nkormdnyzat 

iegyz\je - a kezdemenyezes kezhezvetet6td szemibtt I napon betijt -a ktildn iogszabAlyban meghaarozottak szerint intezkedik a dijhetral'k, a klsedelmi kLnat es a
tglneralt k5ltsegek behait6sa 6rdek6ben. A behajtoft dijh6trat,kot, klsedetmi kamatot, valamnt a
kozszoqelbrcnak az ezzel kapcsolatban fetmeriilt 6s behajtott k'ttsegeit a teleptilesi ,nkormenyzat
jegyzdje 8 napon betul 

'tutatja 
a kAvebt6s jogosuftjenak. (Vgtv. 44/E S @

(16) Ha a kozszoqeltaast ig6nybe vev6 dijhetaakos nem tulajdonosa az inga annak 6s a vete
szemben lefolytatoft behajt^s eredmenybten, a dlhatabkot, k1sedetmi kaiatot €s a felmerijtt
kdltsegeket az ingatlan tulaidonosAt't vagy vagyoniezel6jet,t ketl behajtani. Koz6s tutajdonban elb
ingatlan eseteben a tulajdonosok fetel6ss6ge egyetemteges. (Vgtv. 44/E'S 6)

.(17) A behajthatatlan diihetarck eseteben ennek tenyer1l 6s okard a tetepitllsi lnkormenyzat
igsyz6ie - a behaifts eredmenyblens'g't kaverc 8 napon bettil - igazoi\st ad a kavetetlsjogosultjenak.. (Vgtv. aaE. g (6)

(18) A 24. g (6) bekezd's'ben fogratt esetekben a 17s u) bekezd^seben megjet,tt
Kdzszobeltatonak joga van az inga antutajdonos r6sz6re a *iszataii *diseget kiszdmtLzni.

Vegyes, etmeneti 6s hatalyba l6ptet6 rendelkez6sek

E rendelet a kihirdet6sft k6vet6 napon rcp n3?iio" Haltybarcp*s\vet egyidejateg a teteparcsi
foly4kony hullad6k kezercsenek kotetezo kozszo4ettaftserd s;6t6 16/2007. (ti.' 2s.j reidelet va'tamrnraz azt modosit6 19/2008 (V.30.), 21/2008.(Vr.26.); sA/2008 (Xtt.20.): 33/2009.(X.1.) 225;
49/2009.(xll 22 ); 20/2011 (tv.29.); 31/2012.(vt.04.) 1nkormenyzati rendetetek es 6 neiyi
hulladdkgazdekodesrol sz6l6 18/2001 . (lv. 20.) rendelet valamint az azt m6dos.rto
?92qu yL2e ),34/2001 .(X.19.),46/2001.(Xt.23.),s1/2002.Xtt.20),6/200s.(t.28.), s5/2005 (Xu.22.),
6!?9q6 (! 2! ), 16/2006.(ilt 31); 3a:906 (x:26.) 55; 48/2006 Xti.21 ); 2/2b08.(t'.1.); 3s/200s.6 1.) ss;
22/2!10.(v 3 ); 44/2010.(xil.27.); 16/2011.(tv.2e.): s1/2012.(Vr.04.)i 50/2012rxt.il.); 52/2012(Xtt 01 )
re ndeletek h aElyu kat vesztik.
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l. saimri mell6klet

A telepiilesi hullad6k heti k6tszeri sz6 it6s6ra kijeliilt vdrosi teriiletek

Rrik6czi - fejedelem ritja
Hunyadi utca tdbbszintes 6ptiletek
D6zsa Gydrry utca tdbbszintes 6piiletek
Achim Andnis utca tdbbszintes 6piiletek
J6kai utca tiibbszintes 6piiletek
Arany Jiinos utca tobbs;intes 6piiletek
M6ricz Zsigmond riti lak6telep
Madrich Liget
Zeke K6lmri.n utca tobbszintes 6piiletek
Blizsik Kriroly utca tdbbszintes 6piiletek
Jeszenszky Krilmrin utca tdbbszintes 6piiletek
Szab6 pilspdk utca tdbbszintes 6piilet&
Mikszith K6lmrln utca tttbbszintes 6piiletek
Arpdd utca tdbbszintes 6piiletek



2, szhmi mell6klet

A szolgrlltatrisi szerz6d6s egyes tartalmi elemei

A kdzszolg6ltat6nak a szolg6ltal,isi szerz6d6sben meg kell jeldlnie:

1) A kdzszolg6ltatr{s ig6nybev6tel6nek kezd6 napjirt,b.) a teljesit6s helydt,
c') . az ingatlantutajdonos rendelkez6s6re bocsitott gyiijt6ed6nlt rirtartalom 6s darabszrim
szennt,
d) az iirit6si gyakoris6got 6s az iirit6s idejdt napok szerint,
e').. 

- ,-az 
ingatlantulajdonos 6ltar megh atfuroiox, az ingatlanon er6rel6that6lag keletkez6

hullad6k mennyis6g6t, amelyre a k<i zsiolg ltatfusi az ing"atlantulajdonos ig6nybie veszi,f.) a gyiijt6ed6nyek haszn6latrinakjogcimdt ds m6;j6t,
g.) a kdzszolgiltardsi dijar ds alkalmazrisfLnak feltireleit,
h. ) a krizszolgiiltatiis m6rtdk6t meghalad6, az ingatlantulajdonos ig6nyei szerinti esetleges
tdbbletszolgelhtdst 6s annak dij6t.

i ) a k<izszolg6ltat6si dij megfizetdsdnek m6djdr.
J.) aszerz6d6sm6dositiisrinak, felmondiisinak felrdreleir,k.) azirinyad6jogszabrilyokmeghatiroz6sit.



3. szrimri mell6klet
A tefepiil6si nem kiizmiiver iis szegyfrjtitt hiutartdsi szennyviz rendszeres gyiijt6s6nek 6selszrlllitr{srinak
egys6gnyi dija:

A k6ziizemi iv6vizzer erlitott ingatlanokon keletkez6 foly6kony hullad6k rendszeresgyiijt6s6nek 6s els ziilitasfunak dlja.az i"g"tl; ti-;6:; i{rt"v'irrogyasztirs alapjen szimftottmegermef t szennyvizmemyiseg 6s az elrysdgny i dij siorzata..'

1u 
I u. Januar t-t6t tz erysdgnyi dijtdtel:

840.00 Ft/m3
(A dii az 6ltal6nos forgalmi ad6 6ss zeget nem tartalmazza.\

A kdziizemi iv6vizzel e|6tort, ak}zizemi csatomah6l6zatba nem kdthet6 ingatlanokn6l akeletkez6 foly6kony hullad6k rendszeres ryiijtes6nek es 
"i.ra-f 

f iJ.a""f. Oi; a az ingatlanvizm6r6j6n.m5rt vizfogyaszt s alapjrln szimiiott megtermelt szennyvizmennyisdg 6s az
eg5zs6gnyi dii szor zata.
2010. janurir l+61 az eg,sdgnyi dijtetel:
I50.00 FVm3
(A dij az 6ltalinos forgalmi ad6 <isszeg6t nem tartalmazza.)


