Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, és a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozó
szabályok megállapításáról
a módosításáról szóló 9/2016. (VI.29.), 1/2018. (I.24.) rendelettel egységes szerkezetben
Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.
(továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA
1.§ (1) E rendelet célja az emberi egészség védelme a természeti és épített környezet megóvása a
fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás
eszközeivel. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja Kőröshegy község közigazgatási
területén, a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység
ellenőrizhetősége.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Kőröshegy község közigazgatási területén lévő ingatlanhasználókra,
valamint a települési önkormányzatra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóra.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz gyűjtésével összefüggő tevékenységre.
2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
2. § (1) A rendelet alkalmazásában:
a) Gyűjtőedény: a Ht. 2. § (1) bekezdés 18. pontjában meghatározott hulladék gyűjtés céljára igénybe
vehető edényzet.
b) háztartási hulladék: a Ht. 2.§ (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott hulladék.
c) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a Ht. 2.§ (1) bekezdés 22. pontjában foglalt hulladék.
d) hulladék: a Ht. 2.§ (1) bekezdés 23. pontjában foglalt bármely anyag vagy tárgy.
e) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a Ht. 2.§ (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott kötelező
jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.
f) ingatlanhasználó: a Ht. 2.§ (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott személy.
g) közszolgáltató: a Ht. 2.§ (1) bekezdés 37. pontjában foglalt közszolgáltató.
h) lomhulladék: a Ht. 2.§ 39. pontjában meghatározott háztartási hulladék
i) települési hulladék: a Ht. 2. § 43. pontjában meghatározott hulladék
j) vegyes hulladék: a Ht. 2. § 47. pontjában meghatározott hulladék
k) belterület, külterület, zártkert: a földhivatali nyilvántartás alapján meghatározott földterület.
l) hulladékgyűjtő pont: a külterületi hulladék gyűjtésébe bevont területeken, a gépjárművel nem
megközelíthető helyeken keletkező települési hulladék elhelyezésére kijelölt hely.
m) lakóegység, üdülőegység: helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és mellékhelyiségek
műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló
önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas.
n) alapszolgáltatás: belterületi ingatlanon 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott
gyakorisággal történő ürítése, melyet valamennyi ingatlanhasználó köteles igénybe venni, valamint
külterületi és zártkerti ingatlanon 1 db jelölt zsák jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal történő
ürítése, melyet valamennyi ingatlanhasználó köteles igénybe venni.
o) jelölt zsák: települési hulladék gyűjtésére szolgáló és a szolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő zsák.
p) emberi tartózkodásra alkalmas épület: emberi tartózkodásra akkor alkalmas az épület, ha legalább egy
lakószobával, főzőhelyiséggel, WC-vel rendelkezik és az ingatlanon a vízvétel lehetősége biztosított.

r) az ingatlan használójának kell tekinteni: A Ht. 2. § (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott személyt,
vagy szervezetet.
3. A KÖZSZOLGÁLTATÁS
3. § (1) Kőröshegy Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) kötelezően ellátandó
közszolgáltatásként az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék rendszeres gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására (elhelyezésére), hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék elhelyezéséről a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező
igénybevételével kell gondoskodjon. A közszolgáltatás igénybevétele az állandó lakás céljára szolgáló
ingatlanok tulajdonosai részére egész évben kötelező. A külterületi és zártkerti üdülési célokat szolgáló
ingatlanok, a külterületi és zártkerti lakott ingatlanok, illetve a külterületi és zártkerti mezőgazdasági
ingatlanok esetében az ingatlanhasználó a közszolgáltatást tárgyév április 15. és október 15. napja közt
köteles igénybe venni.
(3) Az ingatlanhasználót nem terheli a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség beépítetlen ingatlana
tekintetében.
(4) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó:
a) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére
és kezelésére nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére,
b) amennyiben nem a közszolgáltatóval köt a 2. § (1) bekezdés c) pontban meghatározott hulladék
kezelésére szerződést, köteles a Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzésre feljogosított
köztisztviselőjének bemutatni a hulladékgazdálkodási létesítmény által kiállított számlával vagy
befogadó nyilatkozattal hulladékának létesítménybe történő beszállítását,
c) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló nem
elkülönítetten gyűjtött (vegyes) hulladékának kezelésére, köteles a közszolgáltatóval szerződést
kötni.
(5) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
polgári jogi jogviszony
a) az ingatlanhasználó esetében – a b) pont kivételével - a közszolgáltatás igénybevételével jön létre,
valamint akkor is, ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását felajánlja, rendelkezésre állását
igazolja.
b) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók esetében – az a) ponttól eltérően - a közszolgáltatás
igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés aláírásával jön létre, melynek tartalmi elemeit a 2.
melléklet tartalmazza. A gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
szerződést a működésének megkezdése előtt, az üzemeltetés, illetve a működés teljes tartalmára
kell megkötnie. A szerződést egész évre vagy a szezonális időszakra kell megkötniük. Kétség
esetén a működés idejét a gazdálkodó szervezetnek kell bizonyítani.
4. A KÖZSZOLGÁLTATÁS RÉSZTVEVŐINEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4. § (1)1 Kőröshegy község közigazgatási területén a 3. § (1) bekezdésének megfelelő hulladékkezelési
közszolgáltatást a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /8600 Siófok,
Papfődi u. 3./ közszolgáltató végzi. A feladat ellátása a Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ( 8693 Lengyeltóti, Zrinyi u. 1-3.) mint alvállalkozó közreműködésével
történik.
(2) A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató:
a) a belterületi ingatlanhasználóknál e rendelet 1. mellékletében meghatározott gyakorisággal, napokon és
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gyűjtőedényben köteles gondoskodni,
b) a külterületi és zártkerti ingatlanhasználóknál e rendelet 1. mellékletében meghatározott gyakorisággal,
napokon és jelölt zsákban köteles gondoskodni.
(3) A települési hulladékot csak az alábbiakban meghatározott méretű gyűjtőedényben lehet, kizárólag a
szállítás napján 7:00 óráig az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a
közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.
A települési hulladék az alábbi méretű gyűjtőedényben gyűjthető:
a) 60 literes edényzet
b) 110 literes edényzet
c) 240 literes edényzet
d) 1.100 literes edényzet
e) külterületi és zártkerti ingatlanok használói az a)-d) pontokban említett merevfalú edények
helyett a közszolgáltató nevével ellátott műanyagzsákot használhatják.
(4) A hulladékgyűjtő edények beszerzéséről (vásárlás, bérlet) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
(5) Az alapszolgáltatásban használt gyűjtőedény méretét esetenként meghaladó többlet települési hulladék
elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltató által
rendszeresített „Pelso-Kom” jelzéssel ellátott műanyagzsák felhasználásával is jogosult. A jelzéssel
ellátott zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának
költségét. Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás hatálya alá tartozó olyan települési hulladékot kíván
esetenként elszállíttatni a közszolgáltatóval, amelynek a mérete meghaladja az alapszolgáltatás során
használt gyűjtőedény, valamint a többlethulladék elszállítására használható zsák méretét, akkor azt egyedi
megrendelés alapján - a megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül köteles a közszolgáltató
elszállítani. Amennyiben a határidő lejárata munkaszüneti napra esik, a határidő az azt követő első
munkanapon jár le.
(6) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest között
legalább l méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság- mentesíteni, annak
érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul,
balesetmentesen történhessen.
(7) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját ingatlanra
történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége.
(8) Közterületen, bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése vagy tárolása - a szállítás napját kivéve kizárólag Kőröshegy Község Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulása alapján történhet.
(9)2
(10) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti
fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.
(11) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, forró
hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a közszolgáltató
munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E
rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.
(12)3

2

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.

3

Hatályon kívül helyezte a 1/2018. (I.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

(13) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott
kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a
közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó
kötelezettsége.
(14) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani.
(15) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, szállítás és lerakás szabályaitól eltérő módon
kezelni.
(16) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem köteles
elszállítani, ha az nem a Pelso-Kom Kft. felirattal ellátott műanyag zsákban lett kihelyezve, vagy annak
elszállítására vonatkozó „6.§ (3) bekezdés”4 szerinti igénybejelentést az ingatlan használója határidőben
nem tette meg, vagy nem a 4.§ (5) bekezdés szerint került megrendelésre.
5. § (1) A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az Önkormányzat a helyben
szokásos módon köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni.
(2) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását
ha
a) az nem a 4.§ (3) bekezdésben meghatározott gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési
hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható,
c) a gyűjtőedény a közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni,
d) a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatási szerződés megkötését elmulasztotta,
e) az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését kérte.
(3) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató gondoskodik az
Önkormányzattal történt egyeztetés követően évente egy alkalommal, melyről az érintetteket a helyben
szokásos módon tájékoztatja.
(4) Lomhulladékként nem lehet kihelyezni, és a szolgáltató nem köteles elszállítani:
- az építési törmeléket,
- a növényi maradványt és ágnyesedéket.
(5) A gazdálkodó szervezetek a (3) bekezdésében meghatározott lomtalanítási akciót nem jogosultak
igénybe venni.
(6) A természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató által
használt hulladékgyűjtő helyre, külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. E jogot a természetes
személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a
közszolgáltató részére megfizette.
(7)5 Az ingatlanhasználó elkülönítetten
240 literes merevfalú edényzetbe köteles gyűjteni a
papírhulladékot ( újságpapír, folyóirat, prospektus, könyv, boríték, füzet, hullámpapír),
műanyaghulladékot (PET palack, tiszta műanyag fóliazsák, bevásárlótáskák, kozmetikai, mosószeres
flakonok (HPDE/PP), italos dobozok (sörös- üdítős aluminium dobozok, papír-műanyag-fém kompozit
üdítős, illetve tejes dobozok /tetrapack/ . Az öblösüveg hulladékot az ingatlanhasználó zöld
műanyagzsákban köteles gyűjteni.
.
4
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5. A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA, DÍJFIZETÉS
6. §6 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása és számlázása a Ht. 47/A. § alapján
történik.
(2) Az ingatlanhasználó, ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, nem tagadhatja meg a
közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a
közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását igazolja.
(3) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybevett
edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, ezirányú változtatási igényét
a közszolgáltatóval, a változtatást megelőző hónap 15. napjáig írásban kell közölnie.
6. A KÖZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE
7. § Az ingatlan használójának a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel:
a)7 Amennyiben az ingatlanhasználó hitelt érdemlő módon igazolja, hogy az ingatlan üresen áll
(lakatlan) mindaddig, míg ez az állapot fennáll.
b) ha a külterületi vagy zártkerti ingatlanhasználó kérelmet nyújt be azzal, hogy az ingatlanon emberi
tartózkodásra alkalmas épület nem található és ezt az önkormányzat helyszíni szemlén megállapítja.
8. § (1) A kérelmeket Kőröshegy Község Önkormányzatához kell benyújtani. A kérelemben meg kell
jelölni a szüneteltetés kezdetét, időtartamát, pontos okát és az ezt alátámasztó bizonyítékokat (pl.:
közüzemi számlák, kórházi jelentés, külföldi tartózkodást igazoló dokumentum, stb. ). A közszolgáltatás
szüneteltetésének legrövidebb időtartama 3 hónap.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kérelmet a szüneteltetés megkezdése előtt legalább 30 nappal be kell
nyújtani.
(3) A kérelmek elbírálásáról a tényállás teljes körű tisztázását követően a Humán Bizottság dönt.
(4) Amennyiben a 7.§-ban meghatározott feltételek fennállnak, a szüneteltetés időtartamát a Humán
Bizottság8 legfeljebb két év határozott időtartamra állapítja meg, melyről a közszolgáltatót a határozat
megküldésével értesíti. Amennyiben az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartama alatt az ingatlant
ismételten használatba veszi, úgy ezen szándékát a használatbavételt megelőzően köteles az
önkormányzatnál bejelenteni. Az önkormányzat a bejelentésről a közszolgáltatót értesíti.
(5) A Humán Bizottság jogosult a szünetelő közszolgáltatás felülvizsgálatára, amennyiben arra vonatkozó
információ áll rendelkezésre, hogy az ingatlanhasználó a szüneteltetést jogosulatlanul veszi igénybe.
7. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
9. §9 10 (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez, a
hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a
Módosította a 9/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 9/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
8
Elírás miatt helyesbítve (Polgármester szövegrész helyett helyesen Humán Bizottság szövegrész) 2014. március 31.
9 Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
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Módosította a 1/2018. (I.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. február 1. napjától.

közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása.
(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet köteles
eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.
(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató gondoskodik,
ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az
adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természete személyek esetében a természetes személyazonosító
adatokat, valamint a lakcímet tartja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.
(5) A közszolgáltató az igénybevevő személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak
megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony vagy díjhátralék
megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.
10. §11
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉS
11. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 1/2010. (I.26.) számú rendelete hatályát
veszti.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Kőröshegy, 2014. február 28.
Marczali Tamás sk.
polgármester

dr. Friss Attila sk.
jegyző

E rendelet a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2014. február 28. napjától 15
napra kifüggesztésre került.
Kőröshegy, 2014. február 28.

dr. Friss Attila sk.
jegyző
Elírás miatt helyesbítve 8. § (4) bekezdés 2014. március 31.
Dr, Friss Attila sk.
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Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.

Jegyző
Egységes szerkezetbe foglalva: 2016. június 30.
Dr, Friss Attila
Jegyző
Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. február 1.
Dr, Friss Attila
Jegyző

1. melléklet a 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez12
1. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett belterületi ingatlanhasználók esetében a települési
hulladék elszállítására január 1. és december 31. között heti egy alkalommal keddi napon kerül sor.
Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítására a közszolgáltató által megjelölt időpontokban történik.
2. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett külterületi ingatlanhasználók esetében a települési
hulladék elszállítására április 15. és október 15. között heti egy alkalommal keddi napon kerül sor.
3. Az Önkormányzat közigazgatási területén keletkezett települési hulladék és lomhulladék elhelyezésére
kijelölt lerakóhely a Kaposmérői Hulladéklerakó.
4. A gyűjtőedényzeten a közszolgáltató regisztrációs címkét köteles elhelyezni, amely alapján
azonosítható:
az ingatlan helye/edényzet ürítési helye,
a használó nevet címe.
5. A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza:
a használó nevét, címét,
az ürítés helyét.
6. A külterületi, zártkerti ingatlanokon keletkezett hulladék lerakására kijelölt gyűjtőpont:
Kőröshegy, Öreghegyi feljáró,
Kőröshegy, Borkút utca vége,
Kőröshegy, Borochegyi feljáró (futballpálya mellett)
Kőröshegy, Kishegyi feljáró,
Kőröshegy, Gyár utca.
7. Külterületi és zártkerti települési hulladékgyűjtéssel érintett ingatlantulajdonosok a hulladékgyűjtésére
használt, jelölt zsákokat ügyfélfogadási időben a Közös Önkormányzati Hivatalban vehetik át.

12

Módosította a 9/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.

2.

melléklet a 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TELEPÜLÉSI HULLADÉK
RENDSZERES ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ
KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS EGYES TARTALMI ELEMEI

1.) A szerződésben meg kell jelölni:
a) a szerződő feleket, a szerződő közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének
címét, adószámát,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, időtartamát,
c) a teljesítés helyét pontos cím szerint,
d) a gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,
e) az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat.
2.) A szerződésben rendezni kell továbbá:
a)
b)
c)
d)
e)

a gyűjtőedény(ek) használatának módjáról,
a közszolgáltatás díjáról és megfizetéséről,
a szerződés felmondásának feltételeiről,
az irányadó jogszabályok meghatározásáról,
polgári peres eljárás esetén eljáró bíróságról.

