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a telepiilesi szil6rd hulladdkgazd6lkoddsi kaizszolgiltatdsrdl

Encsencs Ktizsdg Onkormtuyzatanak (a tovdbbiakban: itnkomanyzat) Kdpvisel6_testtilete a
hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CL)OC(V. tijrvdny 35. g. €s a 88. g (4) bekezd6s a) ds d)
pontj6bar kapott felhatalmazds alapj6n, Magyarorsz6g helyi dnkormrinyzatai6l sz6l6
201l.6vi CLXXXX.titrvdny 13. g (l) bekezd6s 19. pontj6ban meghatarozott feladatkdr€ben
eUarva a kiivetkezdket rendeli el:

l. A hullad6kkezel6si kiizszolsiltat{s tartalma

r.$
(1) Az itnkomAnyzat a jelen rendeletben foglaltak szerint kdzigazgatesi teriiletdn

hullad6kgaz drilkoddsi kdzszolgaltat6st tart ferllr a telepnl6si szil6rd hulladdk ,endszeres
gyiijtdsdre, elszlllit6sdra, iirtalmatladtdsfta ds kezelesdre.

(2) Az dnlom6nyzat Encsencs kdzsdg kajzigazgatiLsi teriiletdn a telepiildsi szilird hulladdk
tisszegfijteset, elszallit6sdt, kezeldsdt es rrtalommentes ethelyeidsdt az Eszak_Alfttldi
Kdmyezetgazdalkod6si Kft.-vel (4400 NyiregyhAza, Bencair t6r 7. a tov6bbiakban:
kttzszolgdltat6) kdtittt kdzszolg'latAsi szefttides alapjdn ktjzszolgdltat6s ritjdn biztositja.

(3) A kozszolgeltat6s kiteded az iinkormdryzat kiizigazgatesi teriiletdn l6v6 valamennyi
ingatlanhasauil6 ingatlanin keletkez6 telepiildsi sziltud hulhdek osszegyiijtds&e,
elsz6llit6sara, kezel6s6re, futalmatlanit6s6ra. A gazd,ilkod6 szerv€zetek, vAllalkoziisok,
intdzm6nyek esetdben a vegyesen gyiijtdtt, hiztaxLisinak min6siil6 hulladekoka teried ki
a kdzszolg6ltatds.

(4) A kttzteriileten szeNezett rendezvdny soriin keletkezetr hulladdk begyiijt6s6r6l,
szAllitdsdr6l a rendezvdny sz€rvez6je kdteles gondoskodni a kiizszolg6ltat6val kdtdtt
kiildn szerz6d6s alapjan.

2.$

(1) A kdzszolgriltatd ds az ingatlantulajdonos kdzijfti jogviszony a szolgdltatAs
igdnybevdteldvel jtin l6tre.

(2) A kdzszolg6ltatis igdnybevdteldr6l sz6l6 szerz6des taxtalmi elemei:
a) a felek megnevezdse ds azonosit6 adatai,
b) a kdzszolgdltatas igdnybevetelenek els6 napja,
c) a teljesit€s helye,
d) az iiritds gyakorisAga 6s id6pontja,
e) a gyiijt<ieddny m6rete, hasznrilatrinak jogcime 6s m6dja,
f) a kdzszolgAltat6si dij megfizetdsdnek m6dja,
g) a szerz6d6s m6dositasaluk, felmond6sdnak felt€telei,



h) az ir6nyad6 jogszab6lyok meghat6rozrlsa.
2. A hulladekkezel6si kiizszolgdltatrs ell6t6sdnak rendje 6s m6dja

3.S

(1) A hulladdk begyiijtesdnek ds elszallitAsdnak rendj6t, gyakorisAget e rcndelet hat|xozza
meg. Ha az iddpont valtozik, arl61 a kdzszolg6ltat6nak a helyben szokasos m6don kell az
ingatlanhaszndl6kat tdj 6koztatni.

(2) A k6zszolg6ltat6 a telepiildsi szilird hullad6kot hetente egy alkalommal szdllitja el. A
kdzszolgek,J6 el6zeteset t|jekonatla az ingatlanhasznal6kat, hogy az adott €vben melyik
napon vdgzi el a kdzszolgdltatAst, valamint megadja a lomtalanitds €s a szelektiv
hulladdkgyiijtds id6pontj6t, ismerteti ezek szab6lyait.

(3) A kdzszolg6ltat6 szintdn el6zetesen t6j ,kozatja az ingatlanhaszn6l6kat a kdzszolgriltatls
id6pontjrir6l, amennyiben az eredeti gyiijtdsi nap iinnepnapra esne.

(4) A kdzszolgAltat6 - amennyiben b6rmilyen okb6l a szallitdai napon elmaradt a
hulladekszillitds - azt 48 6iin beliil o6tolia.

3. A kiizszolgdltat6 hullad6kkezel6si kiizszolgdltatdssal kapcsolatos jogai 6s

kiitelezetts6gei

4.$

(1) A kitzszolg6ltat6 a hulladdkgazdekodasi kdzszolgAltat6si tev6kenysdgdnek e116t6s6t saj6t
naga v€gzL A kdzszolgAltat6 jogosult a kdzszolg6ltatrst r€szben vagy eg6szben
alvAllalkoz6val vdgeztetni, mel;,nek soriin az ingatlanhaszn6l6k 6rdekei, a min6s6gi
kdvetelmdnyek, illetve a tdrvdnyesseg nem sd ilhetnek.

s.$

(1) A kiizszolg.iltat6 kiitelessege az e rendeletben foglaltak szerint , a kijmyezetvddelmi,
valamint egydb jogszabdlyi el6ir6sok megtaxtAs6val 

^z 
ingatlanhasznil6 6ltal a

kdzszolgeltat6 szAllit6eszkiizehez rendszercsitett, valamint az egydb g)'ujt6eddnyben
dsszegyiijtittt telepitl6si sziliird hulladdk rendszeres begyiijtese 6s elszillitrisa.

(2) A kiizszolgdltat6 kdteles a nagyobb m6retii berendezdsi t&gy, tov6bb6 a naponta
keletkez6 h6aartrisi hulladdk mennyisdgdt meghalad6 egydb szilird hullad6k (lom),
elszdllitrsara 6s megsemmisitdsdre dvente egy alkalommal. A lomtalanitas kdlts6gdt a
szol galtatasi dij tdtelek taftalmazz{k.

(3) A kdzszolgAltat6 kdteles az egyedi megrendeldsek alkalm6val a folyamatos
lomtalanitdshoz kontdnercket biztositani, el szilli+iLsilr6l 6s a hullad6k megsemmisitds6rill
(lomtalanitis) kiildn dijazds ellendben gondoskodni.

(4) A kitzszolgaltatdnak biztositania kell, hogy az ingatlantulajdonos a 120 literes 6s 1.100
literes iirm&tdkii gyiijt6eddny kdziil vdlaszthasson.



(5) A kiizszolgAltat6 kdteies biztositani a szelektiv hullad6kok hdzt6l tdrt6n6 glujt6s6t. Az
ingatlanhasznel6 rdszdre dvente igdny szerint szelektiv hulladekgyiijt6 zsrik keriil
kiosztrisra, melyben az azokon felttintetett hullad€ktiDusok keriilnek havi
rendszeress6g gel begyiijt6$e.

(6) A kdzszolgdltat6 koteles a gyiijt6eddny kiijritdsdt kimdletesen, az elv6rhar6 gondossdggal
vEgezi. Az ed6nyben okozott ktuokat tdritdsmentesen a kdzszolgalbt6 kttteles javitani,
amennyiben a meghib6sodris a kdzszolgriltat6 felr6hat6 magatartds6nak kdvetkezm6nye.
A kdzszolg6ltat6nak a javitis id6tartamfua eddnyzetet kell biztositania. Amennyiben a
meghibasod6s nem r6hat6 fel a kitzszolgatat6nak, a haszn6lhatatlann6 v61t tarol6eddnyek
javitasa, p6tl6sa, illetve csereje az ingatlanhaszoil6t terheli.

(7) A kijzszolgeltat6 ktiteles a hdztartAsi hullad6kot az 6ltala a 3. S (2) bekezdds szerint
megieldlt napokon - a k6zlekedds- 6s vagyonbiaonsdg szabSlyaita figyelernmel
atven .

4. Az ingatlanhasznil6 jogai 6s kiitelezetts6gei

6.S

(1) Az ingatlanhasznal6 kitteles az itgatlanin keletkez6 vagy birtokeba kedilt telepiildsi
szilird hulladdkot az e rendeletben meghatArozott m6don 6s helyen gyiijteni, a
kdmyezetvddelmi el6ir6soknak megfelel6en kezelni. E kdtelezettsdg teljesitdse soiin
ktiteles:
a) az ingatlaftln keletkez6 hulladdk mennyisdget alacsony szinten tartani,
b) a telepiilesi szilerd hullad€kot Atvdtelig $njteni, illetve t6rolni, ennek sor6n megfelel6

gondossAggal elj6mi annak drdekdben, hogy a hulladdk m6sok 6letdt, testi 6psdgdt,
egdszsegdt ds j6 kdzdrzetdt ne veszdlyeztesse, a termeszetes ds dpitett kdmyezetet ne
szetutyezze, a nijvdny- 6s dllatvilagot ne k6rositsa, a kijzrendet ds kiizbiztonsagot ne
zatarla,

c) az ingatlanan keletkez6 telepiildsi szilird hulladdk kezeldsdre az dnkorm6nyzat altal
szer\/ezelt kiizszolgaltatdst ig6nybe venni, illetve a hulladdkot a begyiiitdsre e
rendeletben feljogositott kdzszolgaltat6nak 6tadni.

(2) Ha az lngatlanhasznel6 a tulajdonosv'ltozAs yagy egy6b ok folytan a kdzszolg.iltatds
igdnybevdtel€rc kdtelezettd vAlik, kOteles ed a tentt akelatkezes€t kdvet6 8 napon beliil
irdsban bejelenteni a kdzszolgiiltat6nak. A viiltozris bejelentdsdvel egyidejiileg az fj
ingatlanhaszndldval a szerzddds ldnejdn.

(3) A bejelentds megt€teleig a kitzszolgaltatrisi dijat a kor6bbi ingatlanhaszn6l6 kdteles
megfizetni.

(4) A kttzszolgAltatar igdnybevdtel6re kiitelezett a kdzszolgiiltatisb6l nem vonltatja ki mag6t
arra val6 hivatkozAssal, hogy a kdzszolg6ltatdst a hulladdktermelds hirinyiiban nem,
illetve csak rdszben veszi igdnybe.



7.S

( 1) Az ingatlanhaszn6l6 a gyiijt6eddnyeket az ingatlan tediletdn beliil kdteles elhelyezni.

(2) Az ingatlanhasznttl6 sz{mtua a szabviinyos rendszeresitett hulladekgyiijt6 6s ttuol6
eddnyek (tipus eddnyzet) haszndlata kdtelez6.

(3) Az ingatlanhasznal6 a gyiijt6eddnyeket a hulladdk ehzAllitdsa c61j6b6l a szolg6ltat6 altal
a 3. $ (2) bekezdes szerint megjeliilt id6pontban rigy kdteles kihelyezni, hogy az a
begyrijtest vegzd jr4rmiivel megkdzelithet6 6s ttitdsrc alkalmas legyen. A kihelyezett
gy0jt6eddny nem akadrilyozhatja a jrirmii 6s gyalogos forgahnat, elhelyezdse nem j6rhat
baleset 6s kfuokoz6s veszdly€vel.

(4) Hird t6si hulladdkot nem szabad felhalmozni, azt a megadott sziillitdsi napokon
elszrillit6s c6lj6b61 a kdzszolgriltar6 rendelkezds€re kell bocs6tani.

(5) Az ingatlanlaszoal6 a tiircl6edelyben a hAztartasokban szok6sosan keletkez6 hulladdkot
tiimdritds nelkiil k6teles ugy elhelyezni, hogy az az ed6ny mozgatasakor 6s itrit6sekor, a
hulladdk elszrillit6sa soran akalmazott gdpi iiritdst ne akad^lyozza.

(6) A ttrol6eddnyekben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (kiiltindsen fon6 hamu, mar6-
mdrgez6anyag, rillati hulla, gyrildkony-, vagy robban6anyag, nagyobb memyisdgti k6- ds
dptlettitmeldk, nagyobb terjedelmii, stilyti t6rgy), amely veszdlyezteti a
szemdtsz6llitdssal foglalkoz6 dolgoz6 egdszsdgdt, vagy megrong6lhatja a gyiijt6j6miivet,
illetve adahatlanitAs soriin veszdlyeztetheti a kdmyezetet.

(7) Ha a kaizszolgeltat6 alkalmazottai megrillapitjrik, hogy a ttol6edenyben a (4)
bekezd6sben megjel<ilt anyagot, tdrgyat helyeztek el, a kiiiritestjogosultak megtagadni.

(8) Az iiritds megtagad6s6r6l a ingatlanhaszndl6t a ktizszolgriltat6 az ok feltiintetdsdvel a
szAllitris oapjdn ir6sban dfiesiti. Amennyiben az ingatlanhasznrll6 a kiildn kitltsdget
megfizette, a kdzszolg'ftat6 a hulladdkot a kijeliilt 6s a hullad€knak rnegfelel6
hullad€klerak6 hel).re sz6llitja.

(9) A 120 literes gyiijtdeddnyek tisztit6sdr6l, ferr6tlenit6sdr6l dvente legal6bb egy
alkalonmal az ingatlanhaszoil6, az 1.100 literes gyiijt6ed6nyek tisztit6situ6l,
fert6tlenitdsdr6l dvente egy alkalommal a kdzszolgAltat6 kiiteles gondoskodni.

(10)Az ingatlanhasznal6 kiiteles egyiittmukitdni a hulladdk mennyisdgi csdkkentdser c6lz6
progmmokban, illetve a haztaxtAsokban kepz6dd veszdlyes hullad€k gyiijtdsdben.

(11)A nem kiiztediletnek min6siil6 teriiletekdl - amennyiben az elkitvetd kilete nem
bizonyithat6- az ingatlanhasznel6 sajat kiiltsdgen kdteles az illeg6lisan lerakott hulladekot
(szemetet) elszallitatni.



5. A kdzszolcdltatfs sziinetelese

8.$

(1) Sztlnetel a kiizszolgriltatAs, ha az ingatlan
a) bedpitetlen,
b) lakadan, azt alkalmankdnt sera haszn6lj6k, €s ott hulhdek sem keletkezik.

(2) A szijneteldsre vonatkoz6 igdnlt az ingatlanhasznril6nak ir6sban, az ok felmeriildsdt6l
sz6mitott 8 napon beliil kell bejelenteni a szemdlyes adatok megadaseval
(ingatlanhasznAl6 neve, sziilet€si neve, lakcime, sziiletdsi helye ds ideje, anyja neve)
kitzszolgAltat6 fel€. A bejelent€shez csatolni kell a jegyzi: 6ltal kie itott, az (1)

bekezddsben meghatirozott ten)4 igazol6 hat6s6gi bizonftv6n)'t, vagy kizrir6lag alapdijal
tartalmaz6 kijzmiisz6n 6t ds 2 tanf igazol sitt az (1) bekezd6sben meghatarozottaka
vonatkoz6an.

(3) Ha a sztinetelds feltdteleiben v^toze.s kitvetkezett be, az ingatlanhaszn6l6 azt ititsbat
halad6ktalanul kijteles bejelenteni a kiizszolg6hat6 fel6. A bejelent€s elmulasztasa eseten a

meg nem fizetett kiizszolg6ltatasi dijat a mindenkori jegybanki alapkamat mdtdkdnek
megfelel6 kesedelmi kanattal niivelten kell megfizetni a k6zszolgaltat6 fel6.

6. A kiizszolgiltatds6rt lizetend6 dij

e.$

(l) A kdzszolg6ltatrisert az ingatlanhasznal6 kozszolgAltat6si dijat kiiteles fizetni A dijat a

kdzszolg6ltat6 szedi be.

(2) A kdzszolg|ltat|si dij mag6ban foglalja a telepiildsi szilird hulladdk begyiijtds€nek,
ekzallilis6nak 6s artalmatlanitis6nak dijdt.

(3) Az ingatlanhaszn6l6 megtagadhatja a dij megfizetds€t abban az esetben, ha a

kiizszolgaltat6 kdzszolg6ltatasi kdtelezettsdg6nek nem tett eleget.

(4) Nem tagadhat6 meg a dij fizetdse az (3) bekezd6sben rtigzitett mulasztds esetdn, ha a
kdzszolgdltat6t a kijzszolgaltatas n)rujtAs6ban az drdeltijrdn kiviil 6116 elhiirithatatlan ok
akadiilyozta, 6s a kijzszolgdltat6 az akad y elhrlruldsdt ktjvet6en a lehetit legitvidebb
id6n beliil p6tolta a kijzszolg4llalist.

(5) A kdzszolg6ltat6 minden negyeddvben ut6lag egyenlii dsszegii sziml|lt bocsAt ki a

lakoss6s r6szere.



7. Szemelyes adatok kezel6se

10. $

(1) A kdzszolg6ltat6 a kdzszolgaltatissal dsszefuggdsben az al6bbi szemdlyes adatok
kezel€s€re jogosult: az ingatlanhasznril6 neve. sziiletdsi reve, lakcime, sziilet6si helye ds
ideje, anyja neve. A szemdlyes adat csak a c€l megval6sul6s6hoz sziiksdges mdrtdkben 6s

ideig kezelhet6.

(2) A kdzszolgeltat6 ktiteles gondoskodni az adatok biztons6g6r6l. Az adatokat vddeni
kdteles, kiiliiniisen a jogosulatlan hozzafefts, megv6ltoztatis, nyilvanossagra hozatal
vagy tdrl€s, illet6leg sdriilds vagy megsemmisiil6s ellen.

(3) A kdzszolgriltat6 kdteles az ingatlanhasaniil6 adatainak kezelese sorAn a mindenkor
hatdlyos adatvddelmi rendelkezeseket betartani A kdzszolglJtat6 a kijzszolg6ltatdssal
6sszeffigg6 szemdlyes adatokat az ingatlanhasznril6 azonositilsiira, a kdzszolg6ltatisi
szez6dds teljesitdsdvel, jogszabdlyban el6irt ellen6zdsek vdgrehajtris6val kapcsolatos
feladatok elutes&a, szfur|L{z sru, k'zs?rlgiltat6si dij h6traldkok behajt6s6ra haszndlhatja
fel.

(4) A kitzszolg6ltat6 nem jogosult az 1ltala kezelt kiizszolgdltatdssal iisszeffigg6 szemdlyes
adat nyilv6nossdgra hozatalira.

(5) A kdzszolg6ltat6 az ingatlanhaszdl6 szem6lyes adatait a szerztiddses jogviszony
l6hej6ttdt6l annak megsziindsdig, dijh6tal6k esetdn a tartozAs fenn6ll6s6ig kezelheti. A
jogviszony megsz(m€sdt ktivet6en a kdzszolg6ltal6 a kezelt adatokat kiiteles atadni 

^z 
rij

kdzszolgAltat6nak.

8. Zdr6 rendelkez6sek

11. s

(1) Ez a rendelet 2014. m6jus 1-j6n napjdn l6p hat6lyba.

(2) A rendelet hatilyba lepds€vel egyidejiileg hatdly6l veszti Encsencs Kiizseg K6pvisel6-
testiilet€nek a kdztisztasag fenntartrsfu6l s2616 5/1999. (XI.30.) KT. szamf rendelete 3. $
3-9. pontja, 11. S-a, 12. $ (2), (5)-(6) bekezdese ds 14. $-a.

E ncs etr cs, 2014. dprilis 28.
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