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BARANYAH1DVBCI Onkormilnyzat
1112002. (KI. 10.) rendelete

a koztisztasLgr6l, valamint a telepiil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 helyi krizszolg6ltat6sr6l
6s annak kdtelez6 ig6nybevdtel6rol

Bevezetci

Baranyahidvdg Kozs6gi Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a telepi.il6s tisztas6g6nak
fenntart6sa 6s a telepi.il6si szil6rd hullad6kkal osszefiigg6 k<itelezri helyi k6zs zolghltatds
szabillyozilsa drdek6ben, az egyes helyi kdzszolgilltatdsok k<itelezo ig6nybev6teldrril sz6l6
1995. 6vi XLII. torvdny 2.$ alapj6n 6s a hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII.
t<irvdny 23.$-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n figyelemmel e tdrv6nyekben, valamint a
242/2000.(XII.23.) Korm6ny rendeletben, ds az I/1986. (II. 21) EVM-EUM egytittes
rendeletben foglaltakra a kdvetkezo rendeletet alkotja.

A rendelet c6lja, hogy Bararr"htd;g*;1tfi 
"ulolrrutrurur, 

terriletdn a koztisztasagot
fenntartsa a teleptildsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kdzszolg6ltat6st, annak kritelel6
ig6nybev6tel6t biztositsa 6s az ezel<kel kapcsolatos feladatokat, kotelezetts6geket 6s tilalmakat
a helyi saj 6toss6goknak megfelel6en r endezze.

l.$

Altal6nos rendelkezdsek

(1) A jelen rendelet (tov6bbiakban: "R") hat6lya kiterjed a (2) bekezd6sben foglalt eltdrdssel
B aranyahidvd g kdzsd g e g6sz kiizigazgat6si tertil et6re.

(2) A telepiildsi sziklrd hulladdkkal kapcsolatos kozszolg6ltatds kiterjed a kozsdg belterulete
valamennyi utc6jdban ldvo ingatlan tulajdonosaira, birtokosaira vagy hasznd"l6jira
(tovribbiakban: 'lngatlan talajdonos/iginybevev6re") a hulladdk osszegyiijtds6re,
elsziilitisira, 6rtalmatlanitishra, elhelyezdsdre ir6nyul6 kozszolgilltatdst ell6t6
(tov6bbiakban: "kdzszolgtiltatdra") valamint az ingatlanon keletkezo hhztart6si 6s egy6b
szildrd halmazrillapotu visszamaradt anyaggal (tov6bbiakban: "telepiilisi tziidrl
h ulla d d kkal') kapcsolatos szolg6ltatisra.

2.$

Az ingatlanok 6 s kcizterti letek ti s zt6ntart6s a

(l) A kdztisztashg fenntart6sa elsSrendri kdzegdszsdgiigyi drdek, ezdrt annak elomozditits6ban
mindenki kdteles hathat6san kdzremtikddni. A kOzsdg teriilet6n l6v6 ingatlanok
tisztintarthsitr6l az ingatlanok tulajdonosai, tdnyleges haszn6l6i kotelesek gondoskodni,
tov6bbf k<iteless6giik, hogy ingatlanukat megmfivelj6k, rendben tarts6k, gyomt6l, gazt6l
megtisztitsilk.
(2) Lz <inkormrlnyzati tulajdonri kcizteriiletek szervezett, rendszeres tisztintartirsiir6l,
portalanit6s6r6l, 6ltal6nos jellegti takarit6s6r6l, sikoss6g-mentesitdsdr6l, a szrlhrd, burkolatu
utak tiszthntartis6r6l, szemdtt6rol6k kihelyezds6r6l, iiritdsdrol az onkorm6nyzat a
falugondnoks6g ritj 6n gondoskodik.
(3) Mag6nszem6lyek, jogi szem6lyek, jogi szem6lyisdggel rendelkez6 egydb szervezetek
tev6kenys6ge k<jvetkezt6ben k<izteriileten keletkezett szennyez6dds megsztintet6se, a
szennyezoddst okoz6 szerv, illetve szemdly feladata.
(4) Ktiztisztas6gi szempontb6l j6rd6nak min6stil az a gyalogos k<izleked6sre rendelt kidpitett
6s kidpitetlen irtteriilet, amely az ingatlan telekhat6riitol azfittest szeleig(szeg6lydig) terjed.
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(5) Az ingatlan elotti j6rda tisztintartisa az ingatlan tdnyleges haszn6l6j6nak, illetve
tulajdonos6nak kdtelessege.Intezm6nyek, kereskedelmi 6s vend6gl6t6-ipari egysdgek 6s mis
el6rusit6helyek elOtti jhrdaszakaszt a tenyleges haszndl6nak kell tiszt6ntartani fiiggetlentil
att6l, hogy a szem6t iizleti tev6kenys6gb6l sz6rmazik-e. Ez a k6telezetts6g kiterjed a

h6eltakaritdssal, a sikoss6g megszi.intet6s6vel kapcsolatos feladatokra is.
(6) A t6nyleges haszn6l6, illetve a tulajdonos kritelessdge a j6rda mellett novo gaz kiirt6sa, a
jird$a kinyul6 6gak 6s bokrok megfelel6 nyesdse.
(7) Onos esot6l, j6gt6l, h6t6l sikoss6 v6lt jhrdfit a sztiks6ghez k6pest naponk6nt tdbbsztjr fel
kell hinteni. A felhint6sre boml6, szerves anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyagot (homok,
hamu, frirdszpor, k<iporliszt) kell hasznflni. E c6lra tiizel6s ut6n visszamaradt darabos,
s6rii[6st, okoz6 anyagot haszn6lni nem szabad. A sz6r6anyag beszerz6sdrol a tiszt6ntartisra
kOtelezettnek kell gondoskodni.
(8) A j6rda ds a krizut sikoss6g-mentesit6s6t atiszthntart6sra k<itelezettnek tgy kell elvdgezni,
hogy abb6l ne szhrmazzon baleset.

3.$

(1) A k<jzteriileten 16v6 6rkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k, 6tereszek tisztintarthsa, a

csapad6kviz akadillytalan elfoly6s6nak biztosit6sa - az ingatlan el5ui szakaszra terjedoen - az

ingatlan tdnyleges haszn6l6j6nak, illetve tulajdonosiinak kciteless6ge.
(2) J6rmribehajt6k 6tereszeinek, j6karban 6s tisztfintarthsa minden esetben az ingatlan
haszn6l6j6nak, illetve tulajdonos6nak kdteless6ge.
(3) Az ingatlanon keletkez6 csapad6kviz sajilt teriileten trirt6n6 elhelyez6s6r6l, illetoleg
kidpitett csapaddkcsatorna eset6n az abba tortdn6 bevezetds6r6l - el6zetes bejelent6s alapj6n -
az ingatlan tulaj dono sa gondoskodik.
(4) A csapad6kelvezetri 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6siira alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt, tdrmel6ket,
tttz- 6s robban6svesz6lyes anyagot) a csapad6kviz-elvezetl 6rokba sz6rni, beleonteni,
beleseperni, vagy bevezetni tilos!

4.$

(1) Epitdsi teriileten €s az 6pitkez6s kdzvetlen kdrny6k6n (az epitkez6s el6tti teriileten) az
dpitdst vdgzo kivitelez6nek kell biztositani a tisztas6got.
(2) Beruh6zisok eset6n a birtokbav6telt6l a kivitelez6s megkezd6sdig a beruh6z6nak
(bonyolit6nak), ezt kdvet6en a kivitelez6s befejezdsdig a kivitelez6nek kell gondoskodni az
illtalaelfoglaltteriilettisztintarths6r6l.
(3) Epit6sn6l, bont6sn6l vagy tatarozhsnill a munk6latokat fgy kell vdgezni, az 6pit6si 6s

bont6si anyagokat, a ki6sott ftildet rigy kell t6rolni, hogy por 6s egy6b szennyez6dds ne
keletkezzen.
(4) Tilos kozitra, ritpadk6ra salakot, 6pit6si t<irmel6ket, illetve szemetet szilllitani ds helyezni!
Kozteriiletre kihordott szemetet vagy dpitdsi trirmeldket az drintett ingatlan tulajdonosa
kdteles felsz6lit6sra24 6rin beltil saj6t krilts6gdn risszetakaritani, illetve elszfllitani.

s.$

(1) Kdzteriileten szennyez\ anyagot (szemetet, rongyot, egy6b hulladdkot) csak olyan m6don
szabad szilllitani, hogy a sz6llit6sb6l semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletkezzen. Ha
a szillliths kdzben a teriilet szennyez6dn6k, a szennyezridds ellidezoje kdteles azt elthvolitani
6 s a tov6bb i szenrry ezod6 s me gak ad6ly oz6shr6 I go ndo sko dni.
(2) Ha b6rmilyen sz6llitm6ny fel- vagy 1erak6s6n61, akoz- vagy maghnteriilet szennyez6dik, a

szewryez6d6s el6id6z6j6nek azt a fel- vagy lerak6s elv6gz6se ut6n nyomban meg kell
tisztitani.



6.$

(1) A kozs6g kdztertilet6n tilos j6rmtivet mosni, olajcserdt vagy m6s olyan tev6kenys6get
vdgezti, amely szennyez6ddst okoz. Lak6hizhoz tartozl udvarban ilyen munk6kat rigy kell
vdgezn| hogy a szennyezdd6s k<izteri.iletre ne kertilj0n.
(2) A gondozott ztildteriiletre j6rmrivel rdhajtani, azon parkolni, azt b6rmi m6don k6rositani
tilos!

7.$
(l) A kdzteriiletek, a sportol6s c6lj6ra szolgdl6 teriiletek,
helyis6gek, telefonfiilkdk beszennyez6se tilos !

(2) Szemetet, hullad6kot csak az arra a c6lra rendszeresitett ds
elhelyezni.

valamint az aut6buszv6r6

fel6llitott szemdttart6ba lehet

8.$

Te I epii I 6 s i szililr d hul I ad6kra vonatkoz 6 klzszol g6ltat6s

(1) A teleptildsi szllilrd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi k6zszolg6ltaths: a teleptil6si
szil6rd hullad6k rendszeres gffit6s6re, elsz6llit6s6ra, 6rtalommentes elhelyez6s6re ir6nyul6
kozszolg6ltat6s.
(2) A Kdpvisel6-testtilet feladata kiil6n6sen:

a) a komplex helyi k6zszolg6ltat6s k<ir6b e tartoz6 telepiildsi szil6rd hulladdk rendszeres
dsszegytijtdsdnek, elszillithsinak ds 6rtalmatlanit6s6nak megszervez6se,
b) a telepildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kcizszolg6ltat6s teljesit6s6re
szolg6ltat6 kij e I d I 6 s e,
c) a telepildsi sziliird hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi k6zszolg6ltat6s dij6nak
(kdzszolg6ltatSsi szemdtdij ) meg6llapit6sa.

(3) A K6pvisel6-testiilet a telepiil6si szil6rd. hulladdkkal kapcsolatos feladatainak
megval6sit6sa sor6n a hullad6kok hasznosit6s6nak, rijrafelhaszn il1s1nak 6s az
iirtalmatlanitand6 hullad6k mennyis6gdnek csrikkent6se 6rdek6ben t1mogatja a szelektiv
hulladdkgyrij t6s szdles k6ni elterj eszt6s6t.

e.$

(l) A helyi kdzszolgiitatils ig6nybevdtele a "R" 1.$ (2) bekezddse hat1lya al6 tartoz6
igdnybevev6kre kritelez6.
(2) A klzszolgiitat6s igdnybevdtelddrt az igenybevevrlt terheli dijh6tral6k ad6k m6dj6ra
b ehaj th at6 koztartozils .

(3) Sziineteltethetti a 8. $ (1) bekezddse szerinti komplex helyi k6zs zolg6ltat6s krttelez6
ig6nybev6tele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalabb 30 naiig senki sJm tart6zkodik, s
emiatt azokon hulladdk nem keletkezik.
(4) A kozszolg|ltat6s ig6nybev6tel6nek sziineteldsdre vonatko z6 igenyet a tulajdonos asztinetelds kiv5nt kezdti idtipontja elott, azt legal6bb 30 nappal *"gJOrO.n iriisban k6teles
bej elenteni a Szolgrlltat6nak.
(5) Ha a sztineteltet6s (1) bekezd6s szerinti felt6teleiben v6ltoz6s k6vetkezik be, a tulajdonos aszolg6ltat6nak haladdktalanul ir6sban kciteles azt bejelenteni. 

----- - -:

(6) Amennyiben a sziineteltetds ideje alatt a komplex helyi kcizszolg1ltat1s krjrdbe tartoz6hullad6k keriil kihelyezlsre, rigy - a tu].aj{91or.gyio.j.i 6rtesftdse --.ll.tt - a Szolg6ltat6 ahulladdkot koteles elsz6llitani, a truttioet mein/segenet megfeleli - e rendeletben
meg6llapitott - dij felsz6mit6sa mellett.
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10.$

A kozszolgilltatis ell6t6s6nak rendje 6s m6dja

(1) A k6pvisel6-testtilet a szil6rd hullad6kkal kapcsolatos krizszolg6ltat6s elliltishval a
DDMHG Kft -t (tov6bb i akb an : " szolg6ltat6" ) b izza me g.
(2) A kozszolg6ltat6s ell6t6sa rendjdnek 6ltal6nos szab6lyaik6nt a krivetkez6ket kell
6rvdnyesiteni:

a) A teleptil6si szil6rd hulladdk gyiijtdse, t6rol6sa sor6n olyan gondossiggal kell
elj6mi, hogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a kOzter0leten, sem a sz6llit6j6rmribe
val6 Urit6skor ne sz6r6djon szdt, ne porozzon,6s egy6b m6don kdmyezetterheldst ne
idezzen el6.
b) A telepiildsi szil6rd hulladdk gyrijtdse a keletkez6 hulladdkmennyisdg 6s a gyrijtds
gyakoris6ga alapl6n, szabv6nyos 110 I tirtartalmri fedeles hullad6kgyujt6 eddnyben
tdrt6nhet, melynek srilya a 35 kg-ot nem haladhatja meg. Tribblethulladdk esetdn
kizir6lag a kdzszolgSltat6t6l v6s6rolt, jelzdssel ell6tott zsrlkokban helyezheto el a

hullad6k.
(3) A hullad6kgytijt6 az ingatlanon beltil helyezhet6 el, a gyiijt6 eddnyt, a szilllithsi napok
kiv6tel6vel, kdzteriileteken csak tertilet-felhaszn6l6si engeddly birtok6ban lehet elhelyezni.
(4) A hullad6k gyrijtdse heti egy alkalommal, a szolgiltat6val kdtdtt meg6llapodis szerinti
id6pontban az ingatlan el6tti j6rda sz6l6re, illetve a kijelOlt gyiijt6pontokra tort6n6
kihelyez6ssel t6rt6nhet.
(5) A nagyobb m6retti berendezdsi tfurgy (lom) szewezett osszegytijtdsdr6l 6s elsz6llit6s6r6l
(lomtalanit6s) 6vente egy alkalommal a szolg6ltat6 t6ritdsmentesen gondoskodik.
(6) A lomtalanit6s idcipontj6r6l, valamint teriileti feloszt6s6r6l a szolgftltat6 3 hdttel az akci6
elott az Onkorm6nyzatitjdn 6rtesiti a lakossfgot.

11.$

A szolg6ltat6 feladatai

(1) A szolg6ltat6 a rendelet hatillya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett teleptildsi szil6rd

hullad6kot koteles rendszeresen elsz6llitani a kijel<ilt sellyei hullad6klerak6 telepre, illetve
annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai ds kdrnyezetv6delmi szab6lyokat megtart6 m6don

gondoskodni.
(2) A szolg6ltat6 kdteles a t6rol6 eddnyek kitirit6s6t szakszeriien, az elvirhat6 gondoss6ggal

elv6gezni.
(3) A tirol6ed6nyben okozott k6rokat a szolg6ltat6 t6rit6smentesen koteles kijavitani,

amennyiben a meghib6sod6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A szolg6ltat6nak az ebbSl

ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javit6s idotartam6ra m6sik szem6tgytijt6 eddnyt kell
biztositania. Amennyiben a meghib6sodds nem r6hat6 fel a szolg6ltat6nak, a

haszn6lhatatlann6 v6lt t6rol6ed6nyek javithsa,p6tl6sa, illetve cser6je a haszn6l6t terheli.

(4) A szolg6ltat6 a rendelet hat6lyaal6 nem tartoz6 hullad6k elszilllithsilt megtagadhatja.

(5) A tulajdonos kdteles a Szolg6ltat6 6ltal nyirjtott komplex helyi kozszolg6ltat6st igdnybe

venni.
(6) A komplex helyi k0zszolg6ltat6s krir6ben a Szolg6ltat6 6s a tulajdonos koztitti jogviszonyt

a telepiil6si szilard hullad6k eset6n akdzszolgitltat6s igdnybev6teldnek t6nye hozzalftre.
(7) A (6) bekezd6sben meghathrozott jogviszony kezdo id6pontja az a nap, amelyen a

Szolg6ltat6 a komplex helyi k<izszolg6ltat6s teljesit6s6nek megkezdeserll ds l6nyeges

feltdteleir6l a tulajdonost ir6sban drtesitette, illetve felhiv6s kozzdteteletttjhnthj6koztatta'
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(8) A Szolg6ltat6 a kdzszolg6ltat6ssal dsszefiiggri tev6kenys6g6t mindenkor a vonatkoz6
jogszab6lyi el6ir6sokban foglalt mriszaki, kozegdszsdgugyi 6s egy6b feltdteleknek
megfeleloen k<jteles ell6tni.
(9) Az ig6nytevev6vel kdtott szerzldds alapjhn a kdzszolg6ltat6si dij beszed6se a szolg6ltat6
feladata az Onkormhnyzat 6ltal rendelkez6sre bocs6tott adatok alapj6n.
(10) A kdzszolgrlltatfs dijenak meg6llapithsihoz k<iltsdgelemzlst keszit 6s azt minden 6v
november I 5 . -i g az dnkorm ilnyzatnii ekiterj e szti.
(11) Kdteles a tev6kenysdg6r6l a k6pvisel6-testiiletnek 6vente besz6molni.
(12) A tulajdonos jogosult a Szolg6ltat6nak a hulladdk elszilllitdshra ir6nyul6 megrendeldsdt
bejelenteni, ha ingatlanin a komplex helyi kdzszolg6ltat6s al6 nem esri esetileg szillithat6
alkalmi hhztartilsi szil6rd hulladdka is keletkezik, vagy ilyen hullad6k keletkez6se v6rhat6.
(13) Ha a tulajdonos a (12) bekezddsben foglaltakkal a Szolg6ltat6tbizzameg, a megrendelds
6s a szolg6ltatds felt6teleiben tdrt6n6 meg6llapodds alapj6n a Szolg6ltat6 a megjekllt
idopontra vagy idotartamra a megjeldlt mennyis6gri, 6s minrisdgri huliaddknak -rg?"l.l,igyijt6tatttl5rt, illetve hulladdk gyrijt6s6re alkalmas m6s gyijtoeszklzt a tulajdonos
rendelkez6s6re bocs6tja. Elsz6llit6shr6l ds a hullad{k 6rtalommentes elhelvez6s6r6l a
meg6llapod6s szerinti dij ellen6ben gondoskodik.

12.$

Az igdnybevev<i kritelessdgei

(1) A hintartilsi szil6rd hullad6kot a sz6llit6si napon elsz6llit6s c61j6b6l a szolgiltato
rendelkez6sdre kell bocs6tani, hosszabb idrin rit felhalmozni nem szabad.
(2) A tulajdonos a gy$tStart|lyban, ahdztarthsban szok6sosan keletkez6 hulladdkot t6mrjrit6s
ndlktil rigy helyezheti el, hogy az a hullad6k elsz6llit6sa sor6n alkalmazott gdpi tirit6st ne
akadillyozza.
(3) Ha a tattilly olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely az edenyben risszetrimcirddcitt vagy
befagyott, vagy a tartillyban l6v<i hulladdkot rigy dsszepr6seltdk, vagy a tartslybanelhelyezJit
hulladdk dsszsrilya olyan mdrtdkben meghaladja a tartilly terhelLltds eget, hogy emiatt a
tartfllyl az eloirt m6don kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos kdteles a visJzamaradt szemetet
fellazitani ds a tartrilyt haszndlhat6vd tenni.
(4) A t6rol6ed6nyekben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, m6rgez6
anya9,6llati hulla, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy robban6anyag, kd- ds
6piilettdrmel6k, nagyobb terjedelmri, srilyri t6rgy, stb.); ailely vesz1iyJzteti a
szem6tsz6llit6ssal foglalkoz6 dolgoz6 eg6szsdgdt, uigy megrong6lhatj-a a gytijt6j6rmrivet,
i I I etv e ilrtalmatlanit6s a s o r6n v eszlly ezteth eti a kornyezii6t.
(5) Ha a szolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapid6k, hogy a t6rol6eddnyben az (4) bekezd6sben
megjelolt anyagot, tirgyat helyeztek el, a kiiiritdst jogosultak megtagadni. A kiririt6s
megtagad6s6r6l a tulajdonost a szolg6ltat6 az ok felttintit6ievel 6rtesitf --uid u,,,.noyiben a
tulajdonos a kiilOn kdlts6get megfrzette, a hullad6kot a megfelel6 6rtalm atlanito helyre
sziilitja.
(01 e szemdtgyiijtci ed6nyeket az dnkorm6nyzat biztositj a. Tisztit6s6r6l az ig6nybevevri
kdteles gondoskodni.

13.$

A kdzszolg 6ltat6sr a vonatkoz6 szerzodls
A kdzszolgriltat6nak az igenybevevrivel kotott szerz6ddsdben meg kell jel<ilni a teljesit6s
hely6t, idejdt' m6dj6t, a kozszolgirltatfusert fizetendo dijat, fennt uiru u szolgriltat6 nak - az
dnkorm6nyzat dijmegSllapit6 rendelete szerinti mdrtdknet megfelelo - m6dositrisra vonatkoz6jog6t.
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(2) A kdzszolg6ltatfs dija beszed6s6nek m6dj6t az esetleges dijh6tral6k behajt6sa 6rdekdben a
szolg6ltat6 jogait.
(3) Az Onkorm6nyzat a kozszolgilltat6val szerzdddst kdt a hulladdkszillit6sra. A
szerz6d6snek a Polg6ri torvdnykdnyvben szabillyozott felt6teleken 6s a felek kdlcsonris
thjdkoztatilsikritelezettsdg6ntlltartalmazniakell:

a) akdzszolg6ltat6s tartalmht, akdzszolgiltatdssal ell6tott teriilet hatSrait
b ) a kdz sz o lgSltat6 szol gilltaths i k6te lezetts 6 g eit
c) az dnkorm6nyzatnak a kozszolgfltat6s megszervezdsdvel 6s fenntart6s6val
kapcsolatosan kdtelezetts6geit
d) a kozszolgdltat6s dijht, a dij meg6llapitilsdhoz sziiks6ges kdltsdgelemz6st
e) a dij beszeddsdnek m6dj6t, az ezzel kapcsolatos adatszolg6ltat6si kdtelezettsdget
f; a dijh6tral6k esetdn a szolgilltat6t megilleto jogokat illetve az dnkormhnyzat feladatait

14.$

A kdzszolgiltat6s dija

(1) A szemdtszhllitdsi szolg6ltat6s6rt az ig6nybevev6k szolgilltathsi dij fizetds6re kdtelesek,
annak megfizet6sflt azonban az dnkormhnyzat 2003. 6vben a lakoss6gt6l6w6llalja.
(2) A szolgilltatils ell6t6s66rt a szolgilltat6t megillet6 dijat a k6pviseki-testtilet fillapitja meg, a
szolg6ltat6st v6gz6 v6llalkoz6val tdrtdnt egyeztet6st kdvetrien.
(3) A szolgilltatSsi dij m6rt6ke 2003. 6vben 75 FVtiritds + 12 oh AFA , amely cisszesen 84 Ft.
A dij 6ves m6rt6ke 4368 Ft, havi m6rt6ke 364 Ft.
(a) Ha a kdpviseki-testtilet a szolgilltat6si dijat forrSsainak hidnya miatt 6tv6llalni nem kdpes,
a dij meg6llapitis6nak m6dj6r61, m6rtdk6r6l, a beszed6s rendj6r6l jelen rendelet6nek
m6dosit6s6val ddnt.

1s.$

A kdzszolg6ltat6s dijit a szolgSltathst igdnybe vev6 ut6lag, a szolgiltat6val kotdtt szerzodds

szerint a szolg6ltat6 6ltal megktilddtt szhmla alapjin kdteles megfizetni.

16.$

( t ) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi , vagy haszndlati viszonyaiban vdltozfs ktivetkezik be,

tryy azrij tulajdonos, vagy haszn6l6 a koribbi tulajdonossal egyetemlegesen koteles avilltozis
tdny6t 15 napon beltil irisban bejelenteni a szolgilltat6nak. A viltozils bejelent6s6vel

egyidejtileg az tj tulajdonos, illetve haszn6l6 6s a szolg6ltat6 kdzdtt a kdzszolgdltat6si

szerz6dds l6trejrin.
(2) Ennek a bejelentdsnek a megt6tel6ig akozszolg6ltat6si dijat a koribbi tulajdonosnak kell
megfizetni.

17.$

(1) A tulajdonos megtagadhatja a dij megfizet6s6t abban az esetben, ha a szolg6ltat6

kozszolg6ltat6si k<itelezetts6gdnek nem tesz eleget.
(2) Nem tagadhat6 meg a dij fizet6se az (1) bekezd6s szerint, ha a szolg6ltat6t a

kdzszolgiltat6s nyrijt6s6ban az idi|jirhs vagy m6s elh6rithatatlan ok akad6lyozta ds a

szolg6ltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kdvetoen a lehet6 legrovidebb idon beltil p6tolta

mulaszt6s6t.

18.$

A tulajdonost, illetve haszn6l6t a szolg6ltat6, vagy megbizottja a kdsedelembe es6st6l

szfmitott 30 napon beliil ir6sban sz6litja fel dijfizet6si ktitelezettsdg6nek teljesit6s6re.

1e.$
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Szab6lys6rtdsi rendelkez6sek

(1) A kiildn jogszab6lyban meghatfirozott kdztisztas6gi szabiiys6rt6sen tti szabillys6rtdst
kovet el 6s 30.000 Ft-ig terjed6 penzbirsilggal srijthat6, aki:

a) Az ingatlan 6s az ahhoz tartoz6 jSrda 6s Srokszakasz tisztfuntartis5val 6s sikoss6g-
mentesitds6vel kapcsolatos k<itelezettsdg6t elmulasztja, illetve az ezzel kapcsolatos
szab6lyokat megszegi
b) Hbztartdsi hullad6kot felhalmoz vagy a kdztertletre, illetve m6s ingatlanira a jelen
rendeletben meghat6rozott feltdtelektril eltdr6 m6don kihelyez.
c) A szem6tgytijt6 ed6ny tiszthntartisi, 6s fert6tlenitdsi kdtelezetts6g6t elmulasztja.
d) Hulladdkgyrijt6 eddnyt rendeltet6st<il eltdr6en haszn6l, nem hdztart6si hulladdkot rak a
tartfllyba, rothad6, nagyon biidds szemdt elsz6llit5s6r6l 6s ilrtalmatlanitds6r6l nem
gondoskodik.

20.$

Ertelmez6 rendelkez6sek

E rendelet alkalmazishban:
L. telepiildsi hulladdk: a hintart6sokb6l sz6rmaz6 szilfurd hullad6k, illet6leg a hhztartisi

hulladdkhoz hasonl6 jellegri 6s 6sszet6tel:d., azzal egyutt kezelhet<j m6s hullad6k;
2. hdztartdsi szildrd hulladek: a rendszereshilztartisi szil6rd hulladdk 6s az alkalmihiatarthsi

szil6rd hulladdk;
3. rendszeres hdztartdsi szilard hulladdk: a lak6s, tidiil6s, pihen6s sor6n az ingatlanon (igy a
lak6sokban, valamint nem lak6s clljhra szolg6l6 egy6b helyis6gekben 6s teriileteken)
folyamatosan keletkezo, a Szolg5ltat6 6ltal rendszeresitett gyi4t6tarthlyokban 6tmenetileg
t6rolhat6, rendszeres gyijtljhranal, a jogszabillyi el6ir6soknak megfelel6 z6rt rendszerti
c6lg6ppel sz6llithat6 hullad6k (igy pl. a konyhai hulladdk, papir, [veg, csomagol6eszk1z,
hilztartilsi eddny, kezi eszkdz, rongy, sdpreddk, salak, hamu, korom, tov6bb6 kisebb
mennyisdgti falvakolat, a kerti 6s j6rdatakaritfsi hullad6k, kisebb mennyisdgri falomb,
nyesed6k, kar6csonyfa), tov6bb6

a) a lak6sban, valamint a nem lak6s c61j6ra szolgill6 egydb helyisdgben 6s teriileten
folytatott kisipari tev6kenysdg gyakorl6s6b6l keletkezett hulladdk, feltdve, hogy egyiittesen
elhelyezhet6 a SzolgSltat6 6ltal rendszeresitett szem6tgyrijt6 tart6lyokban 6s
6rtalmatlanithat6 a tulajdonos 6ltal k<itelez6en ig6nybe vett kdzszolg6ltat6s keretdben a
kij el6lt 6rtalmatlanit6 helyen;

4. alkalmi haztartdsi szilard hulladdk: a lak6s, iidtil6s, pihen6s sor6n az ingatlanon (igy
lak6sokban, valamint a nem lak6s c6lj6ra szolg6l6 egy6b helyisdgekben 6s teriileteken)
alkalmilag k6pztiddtt vagy felhalmoz6dott hulladdk, visszamaradt anyag, ha rendszeresitett
gytijtoeddnyben m6rete vagy min6s6ge miatt nem helyezheto el, amely lehet

a) lomtalanitils al6 tartoz6 alkalmi hintatilsi szil6rd hulladdk nagyobb mdretii darabos
hullad6k (igy pl. nagyobb hhztarthsi eszkoz, berendezdsi t6rgy, britor, 6gybetdt stb.),
amelyet a rendeletben kijeldlt Szolg6ltat6 6vi egyszeri - el6re kdzzetett idripontban t6rt6n6
- lomtalanit6s sor6n elszilllit,
b) esetileg sz6llithat6 alkalmi hhztartlsi szil6rd hullad6k az a) pont al6 nem tartoz6, eseti
megrendelds alapj6n 6rtalmatlanit6s cdlj6b6l elsz6llitand6 hulladdk (pl. dpitdsi, bontasi
tdrmel6k, aut6roncs);

5. egydb (nem hdztartasi) szildrd hulladek: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szolg6ltat6 6s egydb gazdashgi tevdkenysdg sor6n, valamint a k0zintdzmdnyekben keletkez6
rendszeres egydb szilird hullad6k 6s alkalmi egy6b szllhrdhullad6k
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a) rendszeres egy6b szil6rd hullad6k: a tevdkenysdggel cisszefiigg6sben - a tev6kenysdg
jellegdnek megfelel6en - rendszeresen 6s/vagy folyamatosan keletkez6, a Szolg6ltat6 6ltal
rendszeresitett gyrij t6eddnyben itmeneti le g tiirolhat6,
b) a jogszab6lyi el<iir6soknak megfelel6 rendszerti c6lg6ppel sz6llithat6 egy6b szil6rd
hulladdk, amely a telepiil6si szikird hulladdk elhelyezdsdre kijelOlt ilrtalmatlanft6 helyen,
l6tesitmdnyben helyezhet6 el,
c) alkalmi egy6b szil6rd hullad6k a tev6kenys6g fenntart6s6nak folyamat6ban esetileg,
nem ism6tlcid6en keletkez6, a telepi.il6si szil6rd hullad6k elhelyezds6re szolg6l6 egy6b
6rtalmatlanit6 helyen, l6tesitm6nyben elhelyezhet6 vagy hasznosithat6 egy6b szil6rd
hulladdk;

21.$

E rendelet 2003.janu6r 1-j6n l6p hatdlyba.

Baranyahidv eg, 2002. december 09.

Bazs6 J6zsef ph. M6sz6ros Gyula
polg6rmester kdqegyz(5

A rendelet kihirdetve.
Baranyahidv 69, 2002. december I 0.

ph. M6sz6ros Gyula
korjegyz60


