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BAr Kiizs6gi 6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete

I / 2076. (V1.27.) szLmit

6nkorminyzati rendelete

a k6ztisztasA916l, valamint a hullad6kgazdilkodAsi ktizszolgiltatis ellCtAsrinak tcndl616l

Bir Kozs6g Onkorm{nyzat K6pviscl5-testi.ilctc, lr{agy-arorszig alaptcin'6nye 32. cikk (1) bekezd6s a.)

ponrjibarr, tovibbi a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CI-X)OiV. N (a tovibbiakban: I{r.) 35.!-ibao, 6s a 88 $.

(+) bekezd6sdben foglalt fclhatalmazis alapi6n, I{ag1'arorszig hclyi onkorminyzatair6l sz6l5 2011. 6vi

CIXXXIX n'. t3.$ (1) bcke.zd6s 19. pontjiban megillapitott feladatk<jr6ben eljirga a k<ivetkez5ket rendeli

el:

t. FEIEZE"|

ALTAI"(NoS RENDELKEZESEK

1.S

A RENDELET CELJA

1. $ (l) Jelen rendelet c6lia:

a) Bir kozs6g lakossiginak v6dclme, a kctzs6g term6szeti 6s dpitett kiimyezct6neh meg6r'isa, a

kcimyezctnrda ros magatartis kialakitisa a hulladdkgazddlkodls eszkoze.ivel,

b) a hullad6k iltal okozotr terhel6sek minimalizilisa, a kozs69 szennyczetts6g6nek clkeriil6se 6rdek6ben

a k6pz6don hullad6k mcnnl.is6g6nek 6s vcsz6ll'css6g6nck csokkent6se, a kcletkez6 hullad6k lehet<l

legnagyobb arinyt hasznositisa, a hulladek komyczetet kim6l6 irtalmadanitisa.

E c6lok mcgval<isitisa 6rdek6ben a kozs6g ki)ztgazgatisi tcrtilet6n minden tev6kenys6gct rigy kell

gyakorolni, hogl'
- az a relepiil€s kcimyezet6t a lehet6 legkisebb mert6kben terhelje, illetve a komyezet terhcltse es

ig6ni'bev6tele csiikkenjen;
- biztositsa a kcletkez5 hullad6k mennyis6g6nek 6s min6scg6nek megfelel5 kezcl6s6t, hasznositis{t,

irtalmatlanitisit.

(2) A Kepvrsel5, testiilet a hullad6kgazdilkodisi celok el6r6se 6rdek6ben 6w6n1'esiti a IJt.-ben foglalt

alapelveket, a hatiskrir6be tartoz6 k€rd6sckben meghatdrozza a huiiad6kgazdilkod6s iltalinos
kdvetelrn6nyeit, az erintcttck iogait 6s kotelezctts6gci.

2.S

A RENDELET HATALYA

1.( (1) Ii rerrdelet teriileti hatilya Bir kozs6g kozigazgatisi tenilctire tcried hi-

(2) E rendeler szem6lyi hatill'a kiteried:
a) r'alanrennyi ingadanhasznilora
b) a kcizszolgiltat6ra.



(3) Az onkorminyzat kdztg zgztisi tenilet6n a hul.lad6kgazdilliod{si kcizszolgilratis kordbcn, a

kozszolgiltat6 szillit6eszktjz6hez rendszeresitett gdit6ed6npetben, a kdzteriileten vag1..az ingatlanon
<isszegyijt<itt es a kiizszolg{ltat5 rendelkez6s&e bocsitott tdepiil6si hullad6k elhelyez6s celjira trindn6
rcndszeres grijt6s6re, szdlitislta, 6s irtalmadanitisira iogosult hullad6kliezel5 a Nlohicsi
Vitosgazdilliod{si 6s Rdvhai6zisi Nonprofit Kft., amely kotelez5 kcizszolgiltat6na\ min6siil a felek
koz<in 16trcj6m helvi k<izszolgiltatisi szetz5d6s alapiin.

(4) A tclepnl6si szi.lird hullad6k irta.lmadanitisra 6s hasznositisra tcirt6n6 itadisinak helye ( a telepii.ldsi
szilird hullad6k itrakisinali kizir6lagos hclye) a Si6-viil9'i Nagt6rs6g Teleptil6si Szilirdhullad6k
Kezcl6s6oek Korszeni iUegoldisira elnevez6sfi Tirsulis (Cik6i Hullad6kgazdilkod{si Tirsulis)
nrlajdoniban 16v6 Mohicsi Hullad6klczel6 Kiizpont. A I lullad6kkezel6 Kcizpont iizemeltet6je a Ir{ohicsi
\zirosgazddlkodisi 6s Rerfiaj6zisi Nonproht Kft.

(5) E rcndelet tdrgf i hatilya a hullad6lgazdrilkodisi k<izszolgiltat6s kcirdbe tanoz5 hullad6kra tcrjed kr.

(6) E rendelet t{rg i hati\a nem teried ki
- a termel6si hullad6kra,
- a hiztarrisi vcsz€)ycs hullad6k krr,6rel6vel a vesz6ll es hullad6k grrljt6s6re, irr 6tcl6rg

szillitas ira 6s kezel6sdre,
- az illati ercderri hullad6kra
- 6pit6si-bont6si hullad6kra.

@ Bir kcizs€g Onkorminyzata kotclez6en ellitand5 kiizszolgiltatisk6nr az ingadanrulajdonosnil
(tirtokos, hasznil6) kcletkez5 telepiil6si szilird hullad6k kezclis6re hullad6k-kezel6si kozszolgdltarist
szen'ez 6s tart fenn.

(8) Bir kozs6g Onkormi.nlzata a Ddl-Balaton 6s Si6volg Nagrr6rs6g regron{lis szitirdhulladik -
gazdilkodisi rendszcr megtal6sitisira l6trehozott Onkorminrzati Konzorcium - a tovibbiakban
Konzorcium - tagjai iltal meghatirozott si6volgyi cllitisi teriilethez, 6s az e teriilctre szeri'ezett rcgion{tis
hullad6k}ezcl6si kozszolgiltatisi rcndszerhez tartozik.

(9) Az Onkorminlzat 6s a Krizszolgiltat6 a tclepiil6si hullad6khal kapcsolatos tev6kenys6g ellitisir6l
r6szlctes k<izszolg'iltarisi szerz5disben illapodnak meg, amely tar].a,lmazza a tcv6kenvs6g ellirdsinak
hatimapjait 6s id6tartamit is.

(10) Az NHKV Nemzeti }lullad6kgazdilkodisi l(oordinil6 6s Vagl onkczcl6 Zrt. ( a tovibbiakban;
Koordinil6 szen') a hullad6kgazdilkoddsi kozszolgiltatisi szetz5d6s megfelel6sdgdt vizsgilja.

(11) A Kootdinil6 szen' megillapitya, hog, a kozszolgiltat6 rev6kenys6gc megfelel-e az Orszigos
Hullad6kgazdilkodisi Tcn'ben foglaltaknak €s arr6l r'€lern6nvt {[ir ki. Amerroyiben a kozszolgiltat6 a [It.-
ben meghatirozort hatirid6re ncm rendelkezik megfclel6s6gi v6lcm6nnyel 6gy az dnkorminl'zat e

hatirid6t kovet6 30 napon beliil a hullad6kgazdilkoddsi kozszolgiltatisi szerz5d6st t h6napos hatirid6vel
felmondja. A telepiil6si iinkorrninyzat c kotelezetts6g6t a megyei korminvhivatal trin'6n)'css6gi feliigyelcti
eljiris keret6ben vizsgilja.

3.S

FOGALOM.MEGHAT/IROZASOK

(l) A rcndclctben hasznilt fogalmakra a }it., illcwe a r,dgrehajr{sira kiadott rendcletcli, rovibbi a Irolgiri
ttirv6nvkonrl fogalom meghatirozAsair - a hivatkozott jogszabilyok szerinti alapclvek 6s rartalom
alapjin Ertelmezvc - kell alkalmazni. ,\ fogalmak taralminak titkiiz6se csetdn - amennt'iben ncm a
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Ptk-, kogens fogalrnair6l van sz6 - a Ht., illetse a v6grehajtis.i rendeletei szerinti fogalom
meghatirozis 6s 6ttclmez6s irinvad6.

n.FEIFZET

A KOZSZoLGALTATAS

4.S.

A KOZSZoLGALTAT,{S TAITALMA

(1) A kozszolgiltatis az alibbi to'6ken;n6gekte tcrjed ki:

a) az ingatlanhasz-ndl6 altal a kozszolgiltat6 szAlli,t6eszkozthez rendszeresitett gyrijt6ed6nybcn az
ingatlaoon gr{itott vegl'es hullad6k osszegltjt6s6re 6s e hullad6k hullad6kkezel6 l6rcsitmdnybe trirr6n5
elszt itlstra,
b) az ingadanon k6pz6d6 zoldhullad6k dsszegytjt6s€te 6s elsz{llit6sdra

c) az ingadanon elkiiliinitetten g'l5jtott papir- 6s mrianyag- 6s f6m csomagolisi hullad€k rirsszegpijtds6re es

e hullad6k hullad6kkezel5 16tesitm6nybe t<irt6n5 elszAhtisi.n,
d) az ingadanon k6pz5d6 6s a lomtalanitis krjr6be tartoz6 lomhullad6k osszegy3Jt6s6re 6s c hullad6k
hullad6kkezcl6 16tesitrn6ny-be tcirt6n6 elszillitisira,
c) a kozszolgilrat6 iltal tizemcltetett hullad6kgl'Jjt6 udvatban, hullad6kgltit6 ponton (hullad6kgnijt6
szigeQ gyrijt<itt hullad& iisszegrijtds6re 6s e hullad6k hullad6kkezelr5 l6tesitm6nybe ttirt6n5 elszilltisdra,
f) hulJad6kgaiit6 szigete( hulladdkptjt6 u&ar, 6trak6illom6s 6s komposzt6.l6telep iizemeltet6s6re.

(2) A kcizszolgiltatis hiteryed a term6szctes szcm6ly ingatlanhesznil6nil keletkez5 6s a hullad6kudvarban
elhelyezhet6 hullad6koka, amclyck gli.jt6s6re a k<izszolgilmt6 engeddlye kiter,ed, igy kiiliinoscn:

- kiselcjtczett elektromos 6s elektronikus berendez6sek,
- clem-, 6s akkumuHtor hullad6k,
- gumiabroncs hulladEh
- f{radt olaj, 6tolaj, zsir hullad6k,
-lorn hullad6k,
- biol6giaiJag leboml6 hullad6k gJtjt6s&c 6s kezcl6s6re.

s.s

a KOzszoLGArTATAsr JocvrszoNy LETREJOTTE

(1) Az ingatlanhas znil6 az Onkorminizattal hatilyos hullad6kgazd{lkodisi kozszolg,iltatisi szerz6d6ssel
rendelkez5 Kozszolgiltat6val a kcizszolgiltatis ig6nybev6tel6re egycdi szerz6d6st (a tovibbiakban:
kriziizerni szerz6d6s) kot.

(2) A koziizemi szerz6d6s a kiizszolgiltat6 6s az iogatlanhasznil6 kcizctn az (1) bekezd6sbcn foglaltak
hiilryiban akkor is l6ucjcin, ha az ingatlanhasznal6 a kdzszolgiltatist igcnybe veszi, vagr ha a
kcizszolgiltatis r6szdre rendelkezdsre ill. r\ rendclkcz6sre illis megillapithat6, ha az adotr ingatlant
a kiizszolgiltat6 begyijtisi 6rvonala 6rinti.

(3) A koziizemi szcrz5d6s rdtibcli hatilya mcgcgl czik a kozszolgilrat6 6s az Onkorminyzar kcizrjrt
16trejott hulladdkgazdilkodisi k<izszolgiltatisi szerz6d6s id6beli hat6.lvival.

(4),,\ kozLizcmi szerz6d6s tartalmi elemei:
- szerz5drS fclek megnevez6sc
- szert6d6 felek azonosit6 adatai:

tcrm6szetes szem6lv ingatlanhasznil6 csalidi 6s ut6neve, lakcimc, rart6zkodisi 6s 6rresit6si
cime, sztiletdsi hcll'e 6s ideje;



gazdilkod6 szen'ezet ingatlanhlszni.l5 neve, sz6khdye 6s telcphely'e, ad6szima,
szlmlat ezetS p6nzint6zet neve;

- a kozszolgdltztissd 6rintett ingadan cime vagy helyraizi szima;
- a tirol6ed€n1zet rittaralma €s databszi.ma1
- a kiizszolgdltatds dijinak megfizet6se;
- a kiizszolg'iltatis sziineteltet6se;
- a. viJtozis bejelcnt6s6oek szabilyai;
- a kozszolgiltatis id6beli hatilya;
- egy6b, a felek dltal leavegesnek tartott clcmck.

6.S

A KOzszoLG ALTAT]ft IGET.TYBEVETELENEX SZABIIYAI

A KOzszoLclLTATo rid.ZSZoLGALTATASSAL KApcsor.aros JoGAr Es
KOTELEZETTSEGEI

(1) A kozszolgiltat6 hullad6kgazdilkodisi ktizszolgiltatisi enged6llyel 6s az Orszigos K<irnlezewddcl '

6s Term6szctvEdelrni Feliigyd6s6g Nemzctj Hullad6kgazd.ilkodisi Igazgat6sig iltal kiilliton
min6sit5 okirattal rendelkez5 gazdasSgi tirsasig, amcly a k6zszolgiltatis kirr6be tartoz6 hullad6kot a

kozszolgiltatist ig6n1'bg ..e1'6,61 <isszegdju, itveszi, dszillitja .illetve gondoskodik annak

kezel6s615l.

(2) A Krizszolgiltat5 feladatai:

a.) a Szcrz6d6s szerioti hullad6kgazddlkodisi kdzszolgiltatis folyamatos 6s telies koni ellitisa;
b.) a hullad6kgazdilkodisi kdzszolgiltatisnak a jogszabilyok szednt meghatirozott rendszer, m6dszcr

6s gyakorisig szctinti tcljcsit6se, ide6rtve a lomtalanitis is az elkiilonitett g1rijt6s teljesit6s6t is;
c.) a k<irnvezen 6delmi hat6sig iltal megharirozott min6sit6si oszrily szerinti k<iveteLrr6nyek 6s a

min6sit5 okirat folvamatos md6tdnek biztositisa;
d,) a hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatis teljcsit6s6hcz sziiks6ges mennyis6gi is min5s6gri yirmn, gep,

cszkiiz, berendez6s bizrositisa, r'alamint a sziiks6ges ldtszdmri 6s kdpzetts6gri szakcmber alkalmazisa;
c.) a k<izszolgiltatis folyamatos, biztonsigos ellitisihoz sziiks6ges fcjleszt6sek 6s karbantarrisok

clv6gzdse;
() a hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatis kdr6bc taltoz6 hullad€k kezel6s6re meghatirozott helyek 6s

ldtcsitm6nyek ig6nybevdtele, illet6leg iizemeltet6se, fenntartisa;
g.) a hullad6kgazdilkodisi, illctvc mis, yopzab6lyok szcrinti nvilvlntartisi rendszetek mrikodtetdsc 6s a

hullad6kmzdilkodisi kcizszolgiltatis tcljesit6s6r,el iisszefii95 adatszo196ltat6sok rendszeres teljesi16se

a hat5s6gok valamint az NHKV Nemzcti }{ullad6kgazdilkod{si Koordinil6 is Vag'onkezel6 Zrt. ( a

'I'ovibbiakban: Koordrnil6 szerv) r6sz6re;

h.) a hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatist ig6nybwev6k szimira kcinnyen hozzif6rhet6 iigrf6lszolgilat
6s til6koztatisi rendszer mikiidtetdse;

i,) a hulladdkgazd6lkodisi" ille*e mis, jopzab{lyok szerinti nyi.lvintarrisi, adatkezel6si is
adatszolgiltatisi rendszer 16trehozisa 6s folyamatos mfikodtet6s6hez sziiks6ges fclt6telek biztositisa;

j.) a kozszolgiltarist ig6nybcve5k kifog6sok 6s 6szrcv6telek cLint6z6si tend)6nek megillapitisa is ennck
nf ih,inoss6gra hozatala.

k.) tij6koztatis adisa az onkormdnlzat rcsz€re az clmrilt 6v tapaszta.lata[6];

l.) a tcr'6kcnrs69 ellirisihoz sziiks€ges biztositis megl6re;

m.) krizszolgiltariri hullad6kgazdilkodisi tcn, k6szit6se, 6s annak az <jnkorminyzattal tiirt6n6 c3)'eztctisc,

n.) a veg,-es hullad6k g.v{jt6s6hez az ingadanrulajdonos legalibb 2 kiiltinboz6 rlrm6ndkrl gvrijt6cd6ny kciznl
tijrt6n6 vilasztis lehet5s696nek bizt<.rsitisa;

nr) tcibblethulladdk, 6s a zoldhullad6k elhelyez6s6t szolg'il6 zs{k biztosirisira.
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(3) A lijzsTlgallar6 a kozszolgilratis kijr6be tartoz6 hullad6k beg,fjt6s6nek 6s szillids{nak rendj6t - a
kepz5d6 hullad6k mennyis6g€nek 6g1'elembcv6tel6r'cl meghararozza,6s arr6l az ingatlanhaszn616r a
viltozis hatilyba l6p6s6t legalibb 15 nappai megel6z6en tfiiikozrala.

(4) A K<izszolgiltat6 a hullad6kkezel€si k<izszolgiJtatis keret6ben a hullad6k elszillirisit megtagadhatia,
ha:

a) az nem a Kcizszolgiltat6 szrillit<ieszkcizihez rendszeresitett szabvinyos (MSZ EN g40 l:2013.)
gyijt6cd6nyzetben kenil kihelyez6sre, itadisra;
b) a grijt6eddny'ben tobb hulladikor hell.eztek el,6s emian az tultoltort, vagi,a gyijt5cd€ny nem

zirhat6 le,6s emiatt a glilt6ed6ny iirit6sc a k<imyczet szennvez6se, a hullad6k sz6r6disa n6lkiil nem
lchers6gcs,

c) a tcibblethullad6k vagy a zcildhulJad6k ncm a krizszolgiltat6 dltal e c6ha tendszeresiten zsikban
kertil t kihelyezisre, vagr-

d) megillapithat6, hogr a g'ijt6ed6nybcn a k<izszolgdlratis kor6be nem tartoz6 hullad6k kenilt
rcirmel{k, dllati terem, g,
befagyon zsirad6k, gyu a

m6lyck 6let6ben, testi a
ben kirr okozhat, vagy a hasznositis, illetve irtalmatlanitis

sorln vesz 6lyeztethe ti a k<inryezcret.

(5) A (3) bekezd6sben meghat{rozott esetekben a Kozszolgilrat6 az ingatlannrlajdonosr ir{sban,
halad6ktalanul 6rtesiti a hullad6k elszillit6sa megtagadisenak t€ny6r6l 6s oki;61. r\z ingatlantulajdonos
kotelcs a megtagad{shoz vezet6 okot vagy okokat megsziintetni, illet6leg a megsziintet6sr5l
gondoskodni.

(6) A hullad€k elszlllitisdnak (3) bekezd6sben meghatirozott okb6l tortin6 me1t^gedilsa 
^zingadanhaszn6l6 kozszolgiltatisi diifizct6si kotelezerts6g6t nem 6rinti.

(7) sznAl6 aha,l a hullad6ku&atba beszillitotr hutladik in'etelet megtagadja,
kcizszolgiltarisi dijhitaleka van, cs/r,ag, irlsbe[ kcizszolgiltatisi

,C

Az' TNGATLANHASZNALO KOZSZOLGALTATASSAL KAPCSOLATOS JOGAr ES
KOTELEZET"TSEGEI

(l) Az ingadanrulaidonos a 2012. 6vi CIX)L\V r6n,6nyben 6s a jelen rendeletben meghat6rozottali
szeriot a hulJad6kgazdilkodisi kozszolgiltatis cllitisihoz sziiks6ges fcltitelekct a k<izszolpfltat<i r6sz6re
biztosida, 6s a kozszolg.iltatisr ig6nybc veszi.

(2) Az ingadanhasznal6 az Onkotmlnyzat eltal szeri,ezen kozszolgiltatist az e rendeletben meghatirozott
gl akonsigal ig&rybe veszi 6s a kozszolgiltatis kdr6be tartoz6 hullad6kait a kozszolgilf,t6 r6sz6re
rendszcrcscn itadia.

(3) A gazdi az ingatlan terii{ctdn k6pz6d6, nem elkiilonitetten gyrijtortbizrarra a kozszolgi.ltar6nak rendszeres id6kdzonkdnt itadia.
(a) A gazd 16 az ingatlan tenilet6n k6pz6d5, elkiilonitenen gl,rijtrin

hl.zrartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6kinak kczcl€s6t6l a Ilt-ben foglaltak szerint gondoskodil, ig,l, c
hullad6kit a kozszolgiltat6 r6sz€re is itadhatja.

(5) Az ingadanhasznil6 a kdzszolgik atis iginybev6teli6rt kozszolgilratisi diiat fizet.
(6) Az ingatlanhasznil6 az ingarlanon- kepz6d6 hullad€ka kozszolg.iltat6nak rorten6 itad6siig a tcleptil6si

hullad€k gtriit6sirc 6s tirolisira a kirzszolgiltat6 szillit6eszk<iz6hez rendszeresitct, trrbtiinyo, iMSZEN 840-1:2013.) g,*ijt6ed6nyt ig6nybe veszi. Az ig6nybe vehet6 szabvinyos gltjt6ed6nyzetck
felsorolisit az 1. sz-imi mell6klet rafialmazza. A nem szabvinyos g)djrdcddnyzet hasznilarib6l ered,jcn
esetlegesen bekovetkez6 kir6rt val6 feleltSssig6r a kozszolg.iltat<i jogosult kizimi.



fl) Az ingatlanha^sznil6 koteles tovibbi a hullad6k gltjt6se sorin megfelel6 gondossiggal eljimi annak

6tdek6ben, hogy a hulladdk misok 6let6t, testi cps6g6t, eg6szs6g6t 6s j6 koz6rzet6t ne vesz6lyeztcsse! a

telepr.il6s 6pitett €s term6szeres komyezet6t ne sz-etrrr\czze, a niiv6ny - 6s illawiligot ne kdtositsa, a

kiizreodet 6s a kozbiztonsigot ne zavarla.

Az ingatlanhrsznil6 az ingadanon keletkez6 telepiil6si hullad6k r6sz6t k6pcz6 csomagolisi papir,

tovibbi csomagolisi mfianyag 6s f6m hullad6kir a vegves hullad6ktr5l elktildoiretten g$iti 6s a

kiizszolgiltat6nak rendszeres id6koz<inkCm at^di^

(8) Az ingatlanhas znil6 a kozszolgiltat6s ig6nybev6tel6re a krlzszolgiltat5val koziizemi szerz5d6st kiit.

Amennl,iben zz ingatlanbaszt|l6 irisbeli koziizemi szerz 6d6s-ktjt6si kotelczens6g6nek nem tesz

cleget, 6gv a kdzszolgiltat6 - a hasznil6 egyidcjti 6rtesit€sc mellen ingatlanonk6nt 1 db 70 lircres

ed6nyzet heti egyszeri iirit6s6t v6lelmezi 6s ennek mcgfelel6 diltt szimltz addig az id6ponttg, amig az

ingadanhasznil6 szerz6d6skcit6si kotclezetts6g6nek clcgct nem tesz

(9) Az ingatlanha sz,n6l6 a szem611,6beo, szem6lyes adataiban, az tngadan tulajdoni helyzet6ben, a

g1'rijt6ed6nyzet darabszim6ban vagy m6rct6ben bekovetkez5 v6ltozist, a viltozist6l szimitott 15

napon belnl a kozszolgiltat6 ngl f6lszolgilatio beielenti. A bejelent6s elmulasztisib6l e'ed6
jogkovetkezm6nyeket az ingadanhasznil6 viscLi.

(10) A kozszolgilraris diiet a yiitoz s bcjclent6s6t kiivet5 h6nap 1. oapiitol az ingadan rli hasznil6ia

megfizeti.
(11) Ai ingatlan hasznd.6ja kijteles a kozszolgiltat6 iltal meglrat6rozott tipusi gyrijt6ed6nl'zetet

beszerez.ni, a hullad6k grrijt6s6hez azt hasznilni, karbantartisir6l 6s tisztintartisir6l, elhaszniltldis

eset6n anoali p6tL6sir6l gondoskodni €s azt a kitzszolglltat6 iltal rendelkez6s6re bocs6rott matricival

ellitni.
(12) A grijt6ed6oyt az ingatlan hasznil6ja a sajit ingadandn kotelcs elhelyezni. Az cd6nyzetet csak a

szi iti,s napjit szabad kihelyezni a gvriit6jirat iltal mcgkozelithet6 m6don az ingadan

kozrjtcsatlakozisa mell6 69r, hogy az a koziti forgalmat oe akad|lyozza 6s a koztettiletben kirr nc

okozzon. Ahol az ritviszon;,ok vagl'eg1'6b akadilyok ncm teszik lehet6v6 (pl.: kozcikben) az ed6nvzct

itv6tele a lcgkozelebbi alkalmas hclyen tcirt6nik
(13) Az ingatlao hasznil6ja a g1{jt5ed6nyt legfeljcbb a szillitisi napot megel6z6 nap 18 6rit6l helyezheti ki

a k<izteriilere, kir'6r'c a tart6san enged6lyezett elhell'ez6st. A kozszolgiltat6 a glSjt5ed6nyzetet oda

helyczi vissza, ahova az ingatlanhasznil6 kihcl,vezte

8.S

A KOZSZOLGILTATAS ETI.TASANAK RENDJE

A vegyes hullad€k gyrlit6sc

(1) A vegyes hiztanisi hullad6k gyrijtdsete szolgil6 gliit6ed6nyzetbe nem helyezhet6 el:

a) foly6kony, mdrgez5, triz- 6s robbanisvesz6lyes anyag, vagl egltb oll'an anyag, amelv

vesz6lyeztetheti a gyijt6st vegz6 szem6lyek vagy misok elet6t, testi 6ps6g6t

b) tclepiil6si hullad6knak nem min6sril6 hulladik, kiiionosen:
- 6pit6si €s bontisi hullad6k
' illati tetem
- hullad6kudvaron $mithet6 clektromos, elclitronikai 6s vcsz6lyes hullad6k

- {llati iinil6k.
c) - szaraz, va'gl
' folyadekot es biol6giailag leboml6 hullad6kot nem tart^lm^z 6, vagl'

- mis hullad6klial clsszc nem tapad<i wagr ragad6 mrianyag-, iiveg-, f6m- 6s papirhullad6k;

- hullad6kki vilt ruhanemfi 6s e1ry6b textflia;

- zoldhullad6k,



(2) A grijt6ed6nyzetet az ingadanhaszni.l6 az ingatlan tcri.ilet6n beliil, vagy zfuhat6 helyen, tirol6ban
helyezi el 6gy, hogi ahhoz illet6ktelen szem6lyck, illatok ne ftrlenek hozzA. Gyriit5ednyzetet
kozteri.ileteo elhelyezni vag)- tart6san tirolni kizir6lag a koztediler-haszn{lara vonatkoz6
jogzabilyok megtartisival, az ou szabAlyozott enged6ly vagy koztenilet-ha sznalaa hozzitj|,rulAs
alapjin lehet.

(3) Az ingatlanhasznil6 az, ingadan{n keletkez6 hiztr,rt^si vcgles hullad6kit a kdzszolgiltat6
szi it6eszkdzthez tendszetesitett - egyedi azonosit6 cmbl6mival elliton - g,'rijt5ed6nyzetben
illctvc a jelen rcnddctben mcghatirozott felt6telek feonillisa eset6n zsikban adja it. A
kcizszolgiltat6 iltal rendszcrcsitett jelzis n6lkriLi cd6nyzer i.irit6s6t a kdzszolgflrat6 jogosult
megtagadni.

(4) A kozszolgiltarist igdnybe vev5 ingarlanhasznil6 szimira a szabvSryos tirol6ed6nyzet basznilata
kcitclez6. A kcizszolgiltat6 iltal rendszeresitett - vilaszrhar<i - g,r1!t6ed6nyek jeglz6kit, 6s a
bennrik tirolhat6 hullad€kok faltijlt ts mcnnfs6g6r a rendelet 1. szimri mell6klete t^tt^ktezz^.
A kozszolg'iltat6 a vcgles hullad6k pdlt6sdre szolgil<i kiilctnbdz6 m6retrl gyijt6edenlzerek koziil

a 60 l.iteres ed6nyzet vilasztisinak lchet6s6g6t bDtosiga annak a term6szetes szemdly
ingatlanhasznil6nak, a[J a laloingarlant Bir kdzs6g Polglrmcsreri l{ivata]a iltal igazoltan egl.ediil
6s 6lewitelszerien hasznilja.

(5) A vegles hullad6k iirit6s6nek minimilis gl,akorisiga az orszAgos rclqlil6srendez6si ds 6pit6si
kovetelm6nyekr5l sz616 korminyrendclet alapjin csalidi hizas <!r'ezetben hcd egy alkalom.
A kozszolglltat6r'al k<itott kd,zszolgiltatisi szcrz6d6s a fentiekn6l szigorubb fclt6teleliet, nagyobb

g1'akorisigot is meghatirozhat.

(6) A begr.rjt6s gyakonsiginak figyclembcr,6tel6vel a gltjt5ed6nyt rigy hell kivilasztani, hogl.arinyos
legl en a keletkez6 hullad6k mennyis6g6r'el, de minimum 70 liter tirol6kapacitis rendelkez6sre
itljon mind a csal{di hizas, mind a foldhivatali nr,ih'intanisban tirsashizi lakisk6nt, iidiil5k6nt
bejcgl'zett ingadaaok eset6n.

Q) A szerz6d6n flrtartalmri cd6nyzetben clhcll'czhct5 hullad€kmennyis6get alkalomszenicn
meghalad6 egyes hulladik l,'tz-it6lag a ktizszolgiltat6t6l ig6nyelt jelz6ssel ellitott zsikban
helyezhet5 cl .r\ jelzett z.sik ira ta alm zza a hullad6k elszill.itisinak, kezel6sdnck 6s
irtalmadanitisinak k<ilts6g6t. Amcnnliben a tijbblet veg'es hul.lad6k clhelyez6se nem a jelz6ssel
ellitott zsikbao keriil kihclyez6sre, igy a kozszolg'iltatci a tobblcthullad6k clszillitisit megtagadia.

(8) -.\ kozszolgiJtat6 a vegves hul.lad6k beglijt6s6t zit edtnyzer hasznilata cset6n poflnenetcs
tirit6sscl, a t<jbblethullad6kot tarraJmazo zsik g1'rijt5irirmfi zirt fcliilct6re t6rrdn6 szakadismenres
felrakisival, kont6ner eset6n Pcdig z{rt kont6ner biztositisival, ellenkez5 eserbe, a szillitis
kcizbeni letal<atisival biztosirja. A gijt6s, szillitis sorin clsz6r6dott hulladdk osszetakaritisa a
kozszolgiltat6 feladata.

(9) A kozszolgiltat6 az osszegfjtotr vcgy'cs hulladikor a gltjt6s befejezis6vel a Cik6i hrrlladdklezel5
l6tesitminvbe szilliria. K6tiitcm[ szillitis eseten a veg.cs hullad6k a lr{oh6csi Hullad6kkezel6
Kozpont irak5illomiszin keriil clhelyez6sre. Az itrak6illom{son elhclyezett hullad6kot a
k<izszolgiltat6 egy h6ten belil kiitelcs a Cik6i hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe bcszillitani.

e.s

Z<ildhullad6k gyfi itds6te vonatkoz6 szabdlyok

(1) A k5zszolg:iltat6 a z<jldhulladdk beg1,6jt6s6t 6s elszillitisit az ingatlanhaszoi.lci rdsz6re biztositja,
amennlibcu a vegles huLladtkg'rijt6s 6s szillitis rcndclkczdsre ill 6s az ingadanha sznil6 a ki)zszolg|fiatis
dilit megFrzeti.

(2) Ha az ingatlanhaszndl6 a zoldhullad6ka komposztilisir6l sajit maga ncm gondoskodik, az ngatlao1.n
kelukez6 zoldhul.lad6kot hizhoz men6 glijr6s keret6ben elkiilonitetten gyrljti 6gv, hogy:



a) lombot, kaszi.l6kot, nyesed6ket, r'6liony gal.lyakat a kozszolgiltat6t6l ig6nydhet6 leboml6 zsikba,

b) a vastagabb faigakat legfeljebb 1 m6teresre darabotva, <isszekiitegelve, a zoldhullad6k 5'rijt6s napjin

hclyezi ki a be$'rlit6jirmri iltd megkiizelithet6 k6ztcriilere'

(3) A kozszolgiltat6 jogosult a zrildhutlad6k gd1t6s6re szolg'il6 zsik tertalmit ellen6rizni Amcnnyiben a

z#kban nem zoldhutlad6k keriilt kihetyez6sre, vagy a zoldhullad6k kihelyez6se nem megfelel5, r15 a

z<ildhulladfk elsz6llitisit a kozszolgiltat6 megtagadja, 6s a hullad6kot az ingatlaotulaidonos kijteles a

kiizterilletr6l elszil[tani.

(.1) Az clkiilonitenen $'6jtott zoldhullad6k elszillitisi gyakorisiga €r'ente 10 alkalom az alibbiak szerint:

- ianuir h6napban kett6 alkalom tekitetrel a k<izszolgiltat6 feny6fa-g3ilt6si k<itelezctts6gere)

- iprilis 1. 6s novembcr 30. kciz6tt havonta eg1'' alkalom.

A gyiit6si napr6l az 6rintettcket a kozszolg6ltat6
ingatlaohasznil6kat. A kiizszolgiltar<i a bcglnijtort
Flullad6kl<ezel6 Kiizpont komposztril6jiba sz6llitja,

honlapjin 6s hftlev6l ritjin tii€koztatja az

z6ldhulladdkot komposzt6.l6sra a mohicsi

(5) .r\z ingatJan hasznil6ia az'ngatlanin kele*ez6 zcildhullad6kor a mohicsi Hullad6klezel6 Kdzpont

komposzril6jiba t6ritesmenresen maga is elhelyczheti. Ez esctbcn a leboml6 zsdl haszn6lata nem

k6teiez6, azor,btn a sajir gtlt6cddnyzetb€n beszillitott ztildhullad6k iirit6s&51 a beszillit6 ktiteles

gondoskodni.

(6) A zoldhulladEk 6tv6tele a hullad6kudvar elkiilonitett pontiin tort6nik t6rit6smentesen. A tetmEszetcs

szem6l,r' ingatlanhasznil6 iltal eg1' alkalommd elhelyezhet6 ziildhullad€k mcnnyis6ge 1m3. A
kiizteriileteken es az iinkorminyzati tulajdonLl teriilctekr6l szirmaz6 zoldhulladdk t6rit6smenteseo is

koritlan mennvisEgben elhe\'ezhet5.

10.s

}Iizhoz merr6 szelclcdv hullad6kgyfi it6s

(1) Az ingatlanhas znal6 az ngldatAn keled;e25, a telepiil€si hullad6k r6sz6t kepcz6 papir, mrianl,ag 6s fitn
csomagolisi hullad6kokar a hizhoz men6 szclektir. gyriit6s keret6ben az. alibbiak szerint kiilon
(ftakcionkent) gyujti ug1', hogy:

a) a papir csomagolisi hullad6kot kiilon, k6k fedeles (vag1 k6k szinri );
b; , 

^6^rryrg-, 
6s f6m csomagolisi hullad6kot egytitt sitga fedeles (vag1 sirga szinf ) clkiilonitett gltjt6sre

szolgril6 gli3 jt6ed6oyzetbc hclyczi.

(2) A kozszolg{ltat6 az elktilijoitetten g}'riitend6 hullad6k g)'ri,t6s€re 6s elszillitisira a csal'idi hizas

ingatlanhasznil6k szimira 120 literes sfuga illewe k6k szinfi edinlzetet biztosit.

(3) Az elktilonitctten gpijton papir-, mfanyag-, 6s f6m csomagol6si hullad6kokat tartalmtz6

9l.6lt6c<J6n1zete\ elszillitis6nak gyakorisiga csalidi hizas ovezetben havonta egl' alkalom. A
kozszolgiltat6 az tir(tdsek g'xli6i5{git ig6ny szerint n<ivelheti

(.1) r\ kcizszolgiltat6 az elszillirist mcgel6z6en ellen6rizheti az iiritdsre cl6k6szitcrt clkiilcinitetten gfit6n
t ul.att"t grl{it6r6r. szolgilo cd6nyzet tartalmit. Amennfben az cd6nyzetben nem a megfelel6

elk6lonitetten gltitcin csomagolisi hullad6k keriilt elhell'ez6src, irgy a kcizszolgiltat6 a hullad6kgyijtds

szabilyainali meg5trt6s6r dokumenti.l ja, 6s az ingatlanhaszn{l6t felsz6litla a hullad€kg1tjt6s szabill'ainak

jiiv6beni betartisira. A kozszolg{ltar6 az ed6nJzetben igv elhdyezett hullad6k elszillitisit j<.gosult

megtagadni.

(5) Ila a kozszolgiltat<i (3) bekezd6sben foglaltaknak mcgfelel5 felsz6lirisit k<ivet6en az ingadanhaszrrfl6

egy 6vcn bcliil niabb alkalomrnal a hullad6kgyfijr€s szabilyait s6rti oly m6don, lrogy- az elkiilonitettcn
jtltott ..o-^golisi hulladdk gl'riit6sirc szolgil6 g1djt6ed6nvbcn ncm a megfdel5 hullad,6kot helyezi cl,6s



ezt a kozszolgakat6 6szleli rigl' a kozszolgi.ltat6 a hullad6kgfjtds szabi.lyainak megs6rt6sit dokumentilj4
6s a dokumentumokat megkrildi a relepiildsi jegyz6 r6sz6re, egyidejrileg kezdem6nyezi
hullad6kgazdilkodisi birsig kiszabisit.

(6) A k<izszolgittar6 az iogadaohasznil6 rendelkez6s6tc bocsitott 6s rendeltet6sszerrjen haszn6Jr,
elkiikjoitctten gySjton csomagolisi hulladdk glujt6s6te szolgil6 sirga ds k6k fedehi, jelz6sfi g1{jt6ed6nyek
sziiks6g szerinti iavitisir6l, cser6j6r6l 6s csetleges p6tlisir6l az ingatJanhasznil6 bejelent6se alapiin
goncloskodili, amcnnyiben a javitis, p6dis vagy cscre oka a k<izszolgiltar6 hibij6b6l eted- Ellenkez6
esetben az elkiilonitetten gdit<itt csomagolisi hullad6k glijt6s6re szolgil6 sirga 6s k6k fedelfi, jclz6srS
ed6nrzet javitisir6l, p6tlis6r6l, cser€i661az ingatlaohasznil6 koteles gondoskodni.

fl) ,\z ingadanhasznil6 wagt' mcghatalmazottja a kcizszolgiltat6 Sltal rcndelkcz6s6rc bocsitott 6s a
kozszolgiltat6 valamint Ci1i6i Hullad6kgazdilkodisi -l'irsulis nrlajdonit kdpezS clki.il<initetten gr1jtotr
csomagolisi hullad6k gyijt6serc szolgil6 hulladdkgl'rijt6 eddnyt irveszi, 6s a birtokbar'6telt aliirisival
igazolla a kirfelel5ss6g cgidejri villalisival.

(8) Az ingatlanhasznil6 sajirjakdnt kritclcs gondoskodni az iltala birtokba vett clkiiliiniruren glni,t6rr
hullad6k g1djt6s6re szolgil6 sirga/k6k jelz6srl ed6nyzct rcndeltet6sszenl hasznilarir6l,6rz6s615l,
rendszercs tisztin tartisir6l, fert6tlcnir6s6r6l, valam.int komyezenjk tiszrdn tartisir6l. A telepiil6s6l
tcirr6n6 clkoltciz6s, illetre clhaldlozis eser6ben az ed6nyzct visszaadisir6l kcirclcs gondoskodni az
ingatlanhasznil6, il.letre annak circikrise.

(9) r\ csomagolisi hullad6k elkiilcinitett glrijr6s6re szolg.il6 hullad6kp{jt6 ed6ny rendeltet6st6l elt€rrj
hasznilata, e)nin6se vagl- megsemmisirlise miatt keletkezetr kiri.tt az ingarlanhasznil<i a polgriri iog
szabilyai szerint felel, a k<izszolgiltat6 a kir 6szlel6sir kovet6 30 napon beliil irisban felsz6litja az
ingarlanhasznilot a kir megt6riresdre.

11.S

Lomtalanlti.s

(1) A lomhullad6k az ingatlanhasznil6t6l a kdzszolgiltat6 ilral a lomtalanitis sorin dtvett olyan
hiztartisi hullad6l.' amely a kozszolgiltatis keret6beo rcndszcresitett gy6jt6ed6nyzet m6reicit
mcghaladja.

(2) A lakossig r6sz6re nlriitott kcizszolgiltatis keret6ben a lomhulladdk osszegytjt6s615l, elszillitisir6l
6s ittalmatlanirisir5l a Kozszolglltat6 a:z 6)rala, meghirdetett id6szak alatt 6\,ente eg) alkalomma.l,
kr.ilcin dij felszimirisa n€lkiil gondoskodik. (omtalanitis).

(3) A kcizszolgiltat6 a kozszolgiltat6s keret6ben kizir6lag a lakossign{I, a hizrartisokban k6pz6dcin,
de a rendszeres hullad6kszillitisra hasznilatos gyijt6ed6nyben el nem helyezhct6 lomhullad6kot
szilliia el.

(4) A lomhulladikot az ingadanhaszn6l6 clsz{llitds cilyib6l az ingatlanin g1tjtr, a lomhullad6k
krizterriletre nem hell,ezhet5 ki.

(5) Lomtalanitis keret6beu nem gvrijthet5:
- 6pit€si 6s bont{si hullad6k
- gumiabroncs hullad6k
- g6piirmrl-roncs vag)'term6kli6nt tovibb nem hasznilhat6 jirmri
- az rpa1 mcz6gazdasig vagl szolg.iltatis.i tev['kcnys69 sorio kepz5dott hullad6k
- r'esz€lyes hullad6k
- hiztanisokban keletkez5 vegvcs hullad6k
- clkiilonitenen g;djtrin papir, mfanlag, vagl' f6m hullad6k
- kcrti biohullad6k.

o



Amennyiben a lomtalaniris soxin az (5) bekezd6sben felsorolt hullad6klal vegyes hullad6k keriil
kihelyez6sre, 6gy az ingadanhasznil6 a lomhullad6kot tartalmaz6 r'cgyes hullad6k begyijt6s6nek 6s

elszillitisinak dfi6t kiitelcs megfizctni.

(6) Az ingadan hasznil6ja az ingatlanin keletkcz6 lomhullad6kot a mohicsi Hullad6kliezel5 Kozpont
hullad6kudrzrlban nyitva tarrisi id6 alatt, az ilyen hullad6k gdit6s6re a kozszolgiltat6 iltal tendszetesitett
g,rl)t6ed6nyzetben, t6rit6smertesen maga is elhdl'ezhefi .

12.S

Elektronikus hullad6k kezcl6s6re vonatkozd szebd\rok

(1) Az e.lektronikai hullad6k g1tjt6s6r6l clszil[tisirol, a kozszolgiltar6 evente eg alkalommal a

hullad6kgazdilkod{si kozszolgihat{s kerctdben - a kiiliin kiizszolgiltatisi dij, vagy egy6b cllenszolg'iltatis
felszimitisa ndlkiil - gondoskodik
(2) A kiizszolgiltaris kerer6ben a kiizszolglltat6 kizat6lag a term6szetes szem€ly ingadanhasznil6nil, a

hiztartisokban keletkez6 elekuonikus hullad&ot sz{llitla el.

(3) az elektronikai hulladdkot e term6szetcs szemdly ingatlanhasznil6t6l elsziilitis c6ljib6l a ktizszolglltato
az 6ltala kozz€tett hirdetrn6ny ritiin el6zetesen megjelolt helyen 6s id6pontban veszi {t.

13.S

HuUad6 lgyiilt6 szigttck, hullad6kudvar

(1) A hizurtisokb6l szirmaz6 elki.ilonitcttco g1'ri)ton papir, mianyag, tiveg hulladdkot az

ingadaahaszni.l6 a kozszolgiltat6 iltal r.izemeltett lakosslgi hutlad6k-szigeteken kozvetleniil
elhdyezheti. A kijelolt gyrijt6szgeteket a rcndelct 2. szimri mell6h.letc t^fi^lrnazza.

(2) A Kitzszolgiltat6 iltal iizemelterett hullad6kgFir6 udvarban - a l6tcsit6s&e kiadott cnged6lyben
foglaltak szcrint - a telepiil€si szilfud hullad6k hasznosithat6, r'alarnint - a kiimyezetv6delmi
hat5sig dltal enged6lyezett - vcsz6lyes hullad6k <lsszetev5i gyiithct6k bc. A hullad6kgrijt5
udvarban inalrnatlanitisi mrivelct ncm v6gczhc16.

(3) A kcizszolgilrat6 iltal itvehet6 hullad6kok jegyz6kit a rendelct 3. szim6 mell6klete tartahnazza.

(4) \/esz6lyes hullad6k eset6n egy ingatlanhasznil5r6l alkalrnank6nt legfeljebb 100 kg mennlis6gi
hullad6k vchct6 it.

(5) Gyijt6sz.iget 6s hullad6kudvar haszn6lata eset6n a hullad6knak elhelyez6s cAiira to(6n6
szillitis{16l az ingadan hasznil6ja gondoskodik,

(6) Kozszolgiltat6 megragadhatja a hullad6kudvarra szillitott telepiil6si szil{rd hullad6k dtv6tcl6t 6s

elhclyez6s6t, ha az adott hullad6k hulladdkfaita szerinti elkil<init6se ncm fclel meg a szelektiv
gi,f jt6s jogszabilyban meghatirozott k<ivetelm6nl'cinek.

14.S

Lakossigi etedet6 egy6b szildtd hulladdk

(1) A hullad6kkezel6si kozszolgiltatis nem terjed ki
a) az 6pit6si-bontisi hullad6kra,

l0



b) a vesz6lycs hullad6kn, kiv6r'e a 11.$ (2) bekezd6s6ben foglalt vesz6lyes hullad6kot.
(2) Az ngatlanhasznil6 jogosu.lt a kiizszolgiltat6s hatilya ali nem tartoz6, az (1) bekezd6sben megjelolt
hullad6kinak beg1dit6s6re, dszi ittsfua, ArtalrnadanitAsira, illcrse hasznositisira a Mohicsi
Virosgazdilkodisi 6s R6vhaj6zisi Nonptofit Kft. rizemeltet6 szolgiltati.sit ig6nybe venni.
(3) A k<izszolgiltatis al6 nem tanoz6 6pitdsi-bontdsi hullad6k kont6ncrel tort6n6 szillitisa eset6ben a

hr.rllad6k termel6ie, birtokosa 6s kezel6je a kcizterr.ilct tisztin tarti.sira vonatkoz6 iogszabilyok szcrinr
kcitelcs elyimi.
Az hgadanhasznil6 az 6pit6si-bontisi hullad6kot (6pitdsi tormel6k; iivegalapri, szilas anyagok hulladdkai;
dpit6si-bontisi riveghullad6k; beton; t6gla; cscrip 6s kerimia; beton, tigla 6s cserr6p valamint kcrimia
kever6ke; iiveg; fcild 6s kovek; talaj 6s kcivek) az e ciha l6tesitett inert hullad6klerak6ban helyezheti cl.
(4) Epit6si-bont{si hullad6k e c6lra tendszeresitert hullad6klerak5ban tort6n5 elhelyez6se dijkiiteles.

ls.s

A kdzteriileten keletkczd, az elhagyott, ellen6rizetlen kririilm6nyek k6zdtt elhelvezett hullad6kkal
kapcsolatos rendelkez6sek

(1) tJa az Onkorminyzar rulajdoniban {116 kozteriileten clhagyott, illetve ellen5rizetlen kdnilm6n}ek
k<izott elhelyezerr hul.lad6k korzibbi bitokosa vag1.'tulajdonosa a hullad6k elszillitisira 6s

kezel6s6rc vonatkoz6 kritelezetts6g6nek ncm tesz eleget, a hullad6k elszillitiszit<5l 6s kezel6s6r5l
az Ookormlnlzat a kozszolgakat6ral k<i,tott szerz6d6s 6tjin gondoskodik.

(2) Aki kozternletcn kozteriileti hasznSlati enged6ll,hez kcitott irusit6, szolgiltat6, kereskedelmi vagy
egy6b ter.€kenys6ger v6gez, \'agt'kiw{n vdgezni, illetvc koztenilcti rendezv6nyt szcn'ez, kiite.les azt
a kozszolg6ltat6nak bejelenteni 6s a kozszolgiltat<lval a kozteriileten v6gzend6 rev6kenys6g
id5tartamra, r,alamint a virhar6 hulladik fajrijira, osszet6tel6re 6s mennlis6g6re figyelemmel
szerz6dist korni.

16.S

A te.lepiil6si hullad€k elhelyez€se, drtalmarlanltisa 6s hasznosltisa

A tendszetes hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatisba bekapcsolt ingatlanon glijt6u telepril6si hullad6k
is nagvdarabos hullad6k a Cik6i hullad6khezcl6 l6tesitm6nyben, u. egylb vcsz6lves 6s nem vesztilyes
hullacl6k pedig a moh6csi hulladikudvarban 6s komposztdl6n keriil elhdyez-6sre.

17.S

Odiil6ingatlanokra vonatkoz6 rendelkez6sek

(1) Udiil6ingatlan hasznd.6ja a hasznilzti szczon id6tartama alatt a hullad6klezel6si kozszolgiltar6st
ig6ni,be veszi 6s a kozszolgiltatis dijit a kozszolgdltat6 r€szdre megfrzeti.

(2) '\ hasznilati szczon mijns 1. napjit6l okt6ber 31. napjiig tart.
(3) A hasznilati szezonoD kirtiLl az tidiil5iogatlanoknil szelvczett hullad6lJ<ezeldsi k<izszolg.i.ltatis

nincs, az ingatlaohaszndl6 azonban tovibbra is kciteles az rngatlanoo kipz6d5 hullad6k
osszegvijt6sdr5l 6s elszillitisit6l sajir kolts6gen gondoskodni.

18.S

L kdzszolgihatis diia, diifizet66

(1) A k<;zszolgiltatis ig6nyber'6rel6rc kiitclcs, illcn e a kozszolg.i.ltatist ig6nybe vcv<i ingatlanhaszoil6
a tclcpiil6si hullad6k kezel6s66rt kozszolgiltatisi diiat {rzct.

(2) Nem tagadhatja mcg a hcizszolgiltatisi dij mcgfrzet6sEt az, aki a relepiilisi hullad6khal
kapcsolatos k<itelezetrs6geir ncm tcllcsiri, fclt6ve, hog1..resz6re a kiizszolg.iltat6

- a kozszolgiltat{st fclajinlja, illctve
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- a kozszolgiltaris teliesit6s&e rendclkcz6sre ill
(3) A kozszolgi.ltat6 teljesit6sre rendelkez6sre illisa megfelel5 igazolisinal tekintend5, ha a

meghat6rozon jiratnapon a i{rat 6wonala az ingadanhasznil6 ingadanit 6tinti.
(4) Az ingatlanhasznil6 megtagadhatia a kozszolgi.ltatisi dij megfizer6s6t, ha a kiizszolgihtt6 az e

rendelet szerinri kiizszolgiltatisi kcitelezctts6#nek felr6hat6 m6don nem tesz elegct.

(5) Nem tagadhat6 meg a kiizszolgiltatisi dij megfizet6se az (4) bekezd6s szerint, ha a szolgiltatis
nltjtisiban a k<izszolgiltat6r az id6jfuis 1'ag)' rrris elhirithatatlan ktiLls5 ok akadilyozta, 6s a

kozszolgaltar5 a mulasztis{t az akadilv elhirulisit kiivet6cn a lehet6 lcgr<ividebb id5n beliil
p6tolta. Up'ancsah nem tagadhat6 meg a diifizet6s, ha az ingadanhasznil6 a g,r'riitdsi napon a

gpijt6ed6nyt nem helyeztc ki,6s emiatt a kozszolgiltatis meghirisult.
(6) A kcizszolgiltatrsi dii megEzerdslrc k<iteles ingadanhasznil6 szem6ly6ben bckovctkez6 r'iltozis

eset6n a k6zszolgiltatisi dijat a viltozis kozszolgiltat6nak tort6nt bejclcnt6se h6napjinak utols6
napiiig a rdgi, azt kovet6 pedig az 6i ingatlanhasznll6 ktjtdes fizetni-

(7) Az rngarlanhasznil6 a k6zszolgiltatis diiit - ha jogzabi\ clt6r6en nem tendelkezik - az NIIKV
Nemzeti l{ullad6kgazdilkodisi Koordinil6 6s Vagl'onkezel5 Zrt. ( a rovibbiakban: Koordinil<i
szen') r6sz6re negyed6vcnte, a szinliu;, feltiintetett frz et6si hatirid6re k<iteles megfizetni.

A Koordinil6 szerv ilral kibocsitott szimla alapjit az ingatlarhasznil6 a k6zszolgiltatis dijir:
- banki itutalissal, vagv
- postai cseklien, vagl'
- a kcizszolg6ltat6 0g1-.f6lszolgilat{n kdszp€nzes belizet6s rigin teliesiri.

(8) A kozszolg6ltatis tirsashizi lakisban tijn6n6 sziineteltet6se eset6n a Koordinil6 szen'a tirsashiz
r6sz6rc csokkentet <isszegi kozszolgiltatisi diit5l sz6l6 szimlit illt ki.

(9) Amennf iben a tirsashizoak nincs k6pviseletre fdiogositott szerve, a Koordin6l5 szen'a diiszin)it

- eg1'edi kilzrizemi szerz6d6s a\apiAn - az inga.tl.enhasznil6 nev6re illitia ki.

(10) i kozszolgihat{si dijszimla adataival, irsszeg6vel kapcsolatban az ingadanhasznil6 a Koordinil6
szen'fel6 irisban kifogist cmclhet. A kifogisra a Koordinil6 szen'annak ktzhczvitel6t kiivert5

15 napon beliil vilaszolni koteles.

(11) A kozszolgilratis ig6nl'bev6reltin az nga.tlanhasznil6t terhel6 diihitral6k 6s az azzal

risszefiig6sbcn mcg6llapitotr k6sedelmi kamar, valamint a behaitis egy6b kcilts6gei ad6k m6diira
behajtaod6 kdzrartozAs. Fizet6si k6sedelem eset6n k6scdclmi kamat, valamint ltzcr6si

fclsz6litisonk6nt kiilon eljidsi koltsig szimithat6 fel.

(12) A kozszolgiltat6si d(jh:itral€k behaitisdra a Ht. 52$-ban fogla.ltak irinyad6k.

le.s

L kdzszolglltztis sziineteltet6se

(1) Az ingatlanhasznil6 (ide6rtve az ingatlan-nyilvintartisban titsashizi lakiskdnt bejeg1zett ingarlan

ltaszr,6'l6jit is) a kcizszolgiltat6hoz intdzett, e c6lra rendszeresitetett k6rdm6ben a kozszolgiltaris
6s dijfizer6s szijnetdtet6sdt kezdeminyczheti, ha

- az ingatlanr 90 napot mcghaladri id6tartamban nem lakia (id6legesen haszndlt ingadan),6s
- az ingatlanr cgr'6b m6don @6rbcadis, szivess6gi lakishasznilat, birminemrl cg16b hasznositis)

ritjin nem hasznositia, 6s

- a szr.inctclter6s jogalapjit a sziineteltetris kezd5 6s befeicz6 id6pontjiban m6rt vizfogvaszr{s

adataival a kozszolg{ltat6 kozremikcid6s6vel igazolja, 6s

- a gltjt6cclinyzetcr azonosirti rratricit a k<izszolgiltat6 fcl6 a sziinetcltct6s kezd6 id5pontjiig
leadja,6s

- hullad6kkezel6si kozszolgiltat{si dijhiualdka mncs.
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(2) A hullad6kkezelEsi kozszolg'iltatis kizir6lag az (1) bekezdisibcn fclsorolt felt6telek egliittcs
fennillisa cser6n sziineteltethet6.

(3) A sziinereltet6s rrinu k6relem az tett formanyomtaruiny kitolt6sevel
kezdem6nyezhet6 a kozszolgiltat6 ri rirsashizi lakis ingatlanhasznil6
kezdem6nyez6s6re a kirelem benyrrjtisira kepvisel6je jogosult.

(4) A kcizszolgilmtis sztinereltet6se a kdzszolglkat6 r.igt'fdlszolgilauin irisban - az ere tendszetesiterr
formanyomtan'iny kit<ilt6s6vel - a sziinetel6s kivint kezd6 id6pontjit mcgel6z5en Icgalibb 15
nappal kezdern6nl'ezher6 az e c6lra rcndszcresitett formany omtarvinyon. A hatirid6 elriulasztisa
jogveszt6.

(5) etehctisinck legr<ividebb idrjtarama 6 h6nap, ame\,nek
csit6s n€lkiil visszaill, kiv6ve, ha az ingatlanhasznil6 njabb

(6) A sziineteltet6s csak a tirgyh6nap els6 napjival kezd6dhet is reljes h6napra vehet6 E6nybc.O asznil6 a szrinetcltetds jogal laton 
-ki.i.ilis6g6t) 

az
t6s kezd5 6s befelcz5 id6pon adataival igazolja..A
kozszolg,iltar6 az ingatlanh el togziti i X6..1"_

(8) etejez5 id6ponrj{ban riigzitett \ l6nyeges
znzil6t a sziineteltet6s teljes id5 tatisi dii
az elt6r6s, ha a havi fog'asztis ia a havi

(9) id6tartama alatt az ingatlanon hullad6kkezel6si kozszolgiltatis hat6.lva
I kihch-cz6sre, rig1,az ingadanrula jdonos egyidejri 6rtesit6se mellett a
ullad6kot elszil[tani, az mgatlanrulaidonos pedig k<iteles a rendelerben

megharirozotr kozszolgiltatisi dijar megFrzctni.

20.s

A k6zszolgiltatdssal iisszef[gg6 szem4lyes adatok kezel6s6re vonatko26 rendelkezdsek

(1) a kozszolg'Lltatis ig6nyber'6te l6re koteles ingatlanhasznil6kr6l a kdzszolgiltat<i nyilvintarr6st
vezet a Hr-ben meghatirozott adatok felttintet6s€vel. Az adatokat a kciiszolgiltatis ellit6sa,
illetve ellen5rzise c6llib6l kizir6lag a k<izszolgiJtat6 jogosult kczelni, illewe az 

-Onkorminyzat,

mint clliti.sra kijtelezett jogosult megismemi.
(2) A szem6lyes adatok kezel6se sori.n a krizszolgiltar6 az Info. Tr-. rendelkez6seinek mcgfelel5en

jit el.
(3) A kozszolgiltat6 l>izrositla az adatkezcl6s szem6lyi 6s ti-rgyi felt6teleit, gondoskodik az adatok

biztonsigir6l, meghatitozza azok*. az elj{rlsi szab6lyokat, amelyek ai a<lat- 6s titokvidclmi
szabilyok 6n-enyre iutrarisi}oz sziiksigcsek.

III. Feiezet

21.S

KOZTISZTASAGGAT OsSzEGUccO FErr{DAToK

(1) A koztisztasiS fcnntartisiban mindcnki k<tteles hethar<isan kiizremfik<ldni. Az ir.rgatlanok
tisztinmrt6sir6l az ingatlanoh tulajdonosai kotclcsek gondoskodni.
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(2) Az ingatlan n:laidonosa kdteles gondoskodni a jirdik, udwero\ kertek" kapualja\ towibbi az

ingatlanhoi tartoz6 valamennli - kozteriilemck nem min5siil6 - teriilet, hehis6g rendszeres

tis]ztintanisir6l, a lak6hinak illet6leg iivegfeliil€tek gondozott megiden6sc 6rdek6ben azok tendszcres

tisztin - 6s karbantart6sir6l.

(3) A gazd6lkod6 szeryezerek 6s int6zm6nyek kotelesek meg6rizni telephelyeik 6s kcizvetlen - kerit6sen

kiviili - komyezetiik rcndi6t ds tisztasigit.

(4) Ktiztcriileteken kelcdiezett szcmrit eltakarit6si-r61, ossze6tit6sdr6l 6s elszillitis6r6l, tovibbi a

k6zt.riilerek tisztintartisfu6l - a (2) bekezddsbcn foglaltak kiv6tcl6vel Bir kozs6g Onkorminyzata salit

munkav6llal6i 6tj6n gondoskodtk.

(5) A kozutakon felgf iilemlen h6 eltakaritisir6l 6s az rittesteken a sikoss6g eUeni r'6dekez6sr6l az

dnkorminyzat gondoikodili, a he\i ktizutak kezel6s6nek szakmai szabilyair6l sz6l6 5/20M. (1.28.) GKN{

rendelet (tovibbiakban: SzabilJzat) mell6klet6bcn foglaltak alapjin.

(6) Az Onkorminlzat kiiteles az utcai hulladr6kglriit5 tartilyok felilltis6r6l 6s azok foll'amatos

iirittet6s616l gondoskodni.

@ Az ingatlan el5tt I6v<5 )irdaszakasz illand6 tisztintanisAr6T, a h6 eltakaritisir6l, a sikossig

-egsziintet6s6r6l az ingatlan tulajdonos kciteles gondoskodni. A tisztintartisi kdtelezetts6g az ingadan 6s a

jfuda a jfude 6s a k6zrit koz<itti iites, fiives vagy virigos sivra vonatkozik'

(8) Az ingatlan tulajdonosa tarozik az ingatlanr6l a gyalogjir6ra kinltlt igak, bokrok folvamatos nycs6s6r6l

gondoskodni.

(9) Az ingatlan el6tt l6v6 j6rda tisztintartisa sorin a szemetet nem szabad a vizeh'czet6 6mkba vagy az

,itiestre sepemi. Az hgatlan bcls6 teriiletir5l (udvar, stb.) havat, ieger a kozteriilcuc szillitani tilos, illetve

csak krlelolt helyc szabad.

(10) Ha a kiirelezett az ingaian cl6tti jirdaszakaszt 8 6riig nem tisztitia meg a h6t6l, i6gt6l {s nem teszi

k6zleked6sre alkalmassi, az Onkorminlzat a mulasztt kolts6g6rc eh,6geztetheti a tisztitist.

(11) Sz6rakoz6helyek, vend6glit6ipari egl's6gek, i.izle rhcl.vis6gek 6s mis eL{nrsit6helyek el6tti jirdaszakaszt

a nliwatartis ideje alatr az iizemeltet6 kiiteles tiszt6ntartani, tekinter n6lkiil arra, hogy a szem€t sajit

tevikcnysdgdb6l szirmazik-c t'agy sem. A ziris el6tt kiiteles meggy6z6dni az el5bb felsorolt helyis6gek

el6ttr teriiletek tisztasigir6l. Az iru lerakisa krivetkezt6ben keletkezett szemctet 0rullad6kot) az iizcmeltet6

ktireles az irusz6llitist k<lvct5en halad6ktalanul eltakaritani.

(12) Az utcai, valamint eg1'6b elinuit6helyek Q6ddlq pavilonok, stb) irusai k,tjtelesek az irusitis sorin

keletkez5 hulladdkot iisszeg}1iiteni, az inrsit6helyek kozvcden kiim)'ezer6t tisztilr tartani.

(13) Kcizreriileren szennyez6anyagot csak olyan m6don szabad szillitani, hogl' a ktizrcrtiletct ne

,.rnnyrrr..I-la szillitis ktizben a kiizteri.ilet szennyez6dn6k, a szennvez5d6s cl6id6z6ic azt elt{volitani 6s

a tovibbi szelrnyez6dist megakadilyozni kotcles.

(14) r\ koztcriiletr6l az iilai hulla elszillit6sa az Onkorminyzat feladata. .'\z Onkorminrzar az irtcsit6s
y6tcle ut6n koteles nyomban int6zkedni a hulla elszillitisir6l 6s az ere a c6lra kiiclolt illati hullaem6szt6

r.eremben (dogkit) rort6nr5 elhetycz6sr6l vagy mis el6irt m6don gondoskodni az illati hulla

megsemmisit6s616l, futalmadanni t6te16r5l.

(15) A kozrcnileten ler.5 fukok, nvitom csatomik, itereszek tisztintanisa, a csapad6kriz akadilytalan

lefolyisinak biztosirisa - az ingatlan el6tti jirdaszakaszra tcrjedScn - az iogatlan t6nyleges haszndl6iioak,

illerve dajdonosinak kotclessdge.
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(16) A jirmribehajt6k itcreszeinek 6pit6se, tisztin- 6s j6karban t^ftasa az ingatlan t6nyleges hasznil6jinak
illen'e rulajdonosinak k<itelessige.

(17) .r\z ingadanon keletkez5 csapad6kviz saiit tcriilcten t6rt6n6 elhelyezes6r6l, illet5leg kiepitett
csapad6kcsaroma eset€n az abba t<inin6 bevezet6sdr6l - el6zetes bejelent6s atapjin - ai irrg^tlan
nrla jdonosa gondoskodik.

(18) A csapadcL-viz elvezct6sdre szolgil6 itokba szcnnyezert (olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni tilos!
Iildugul{s va$'rong'il6dis okozisim alka.lmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt, tcirmel6ket, tfz- 6s
robbanisvesz6lyes anyagot a csapad6kviz clvezctds6re szolgil6 irokba elhelyezni tilos!

(19)Epitcsi tcnileten 6s az ipitkez6s 
. 

kcizvetlen k<jmv6k6n (az 6pitkez6s el6tti teriileten) az 6pitist v6gz6
kiv.itelez6nek kcll biztositani a tisztasigot.

(20) Kciztcnileten 6pit6si, bontisi anlagot a polgirmester iltal kiadott koztcrii{ct-hasznilati engedilybeo
megharirozott teriileten, az engeddlybcn megjelolr m6don 6s id6tartamig lehet tirolni. Magiiterileten
enged6lv nem sziiks6ges, de csak ol1'an anyagot szabad tirolni, amcly kozeg6szsegugfi slempontb6l
vesz6lytelen.

(21)Koztenileten birminemi burkolat (rittest, j{rda stb.) felboorisa csak a jegp5, az 56. szdmri f5rjt
tekifltet6ben pcdig a Barenya N{egyci K<izritkczel6 Kht. hozzijdrulisdval lehets6gei.

(22) Amennyiben a munkilatok v6gz6se sor{n 6pitisi t6rmel6k, illewe hullad6k keletke"zik, azt
folt'amatosan, Iegk6s6bb a munka bcfeiez6s6t6l sz{mitott 48 6rin bcliil a kivitelez6st v6gz5 szcn nek ..ag,,
szem6bnek el kell sz6llitani, 6s a koztertiletet helr.re kell dllitani, illen e meg kcll tisztitani.

(23) Tilos a k<jzritra, Lltpadkira salakot,6pit6si tormel€ket illetve szemeter hclyezni! Kozteniletre kihordon
szcmctct vagy €pit6si t<irmel6ker az irintett ingatlan rulajdonosa k<itelcs felsz6[tisra 24 6rin beJill saj6t
k<ilts6g6n <isszcrakaritani, illetse elsz6.llitani.

(24) .Krizteriilcren szennycz6 anyagot (szemerer, rongyot, cgy6b hultad6kot) csak olyan m6don szabad
szillitani, hogl'a szillirisb6l semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletkezzen. Ha a szillitis kijzbcn a
tenilet szennl cz6dn6k, a szennyczddts el6id6z6jc k<itelcs azt eltivolitani 6s a tovibbi szennvez€s
megakadi\'ozisir6l gondoskodni.

(25) Ira brlrmilyen fel- vagy leraklsinil a koz- vagy maginteriilct szennyez6dik, a szcnnyez6d6s
el6id6z6j6nek azt a fel- r'agy lerakis clv6gz6se urin nyomban meg kelJ tisztitani.

(26) A kozseg tilos jfumrivet mosni, olajcser6t'agy m6s olyan tcv6kenl.s6get v6gezni, amch
szennvez5d6st izhoz ta*ozo udvarban ilyen munkit rlgy kcll elv6gczni, ho[y a siennyez5d6i
k<iz teriile trc nc

(27)A gotdozott zoldteriiletre tihaitani, azon partolni, azt bimi m6don kirositani tilos!

(28) Kozteriileten hirdetmdnyt, plakritot csak az e:fic a ctba rendszeresiteu hell.en szabad elhclyezni. 1i.los
az 6pitm6nyckct, kerit6seke., 616fikar bimi felirarral megongilni.

(2) Epnletcn ftapr.rn, ablakon stb.) eg)-db l6tesitm6nyen lw5, idej6tmrilt hirdetminyt az elhclyezci kciteles
eltivolitani, legk6stibb a fclhivis k6zhezv6tel6t6l szimitott 3 napon beliil, kdteles touibbi az igy^
heletkezett hullad6k risszeg1rijt6s6161 6s elszillitisir6l is gondoskodni.

(30) Kciztcniletck, a spotrolis cill{ra szolgil6 teriiletek, valamint kitindul6helyek beszcnnyez6se dlos! A
kciztisztasig mcg6visa 6rdek6ben az emlircrt rerlilcten szemctet, huilad6kot (tiveg,
papir srb), szcnnvcz5 s anl'agot ki<inreni, elsz6mi vagv eldobni tilos.) Szcmcrer,
hullad6kot csak az arta cmittan6ba lehet elhelyezni.
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(31) Aki kozteriiletet, kirindul6 helyet valamint az itt elhelyezctt felszereldsi, berendcz6si tirgralrat

beszcnnyezi, kdteles annak megtisztit6si16l azonnal goodoskodni.

(32) Villalkoz6i rer'6kenys6g ellitisihoz, magingazdilkodishoz sziiks6ges gepek, iirmrivek tirolisa
kozteriileten tilosl

(33) Alkalrni jelleggel ig6n1'be vett kdzteriilet 6s az azt kiidilvev6 l0 m6teres teriiletsiv isztatttrtisa az

alkalrni hasznil6 k6telcss6ge.

(34)Az 6piiLlet tulajdonosa gondoskodik arr6l, hogl az dpiilet tet6zet6r6l az es6viz, h6l6 a jirdita ne

csoroglon.

(35),\ tclepiil6s teriilet6n lev6 tavakba,615 r'izfolyisokba, holtrigakba, belvizclvezet6 {rkokba tisztitatlan

szenny.r,izer, trigvalevet levezetni, partjair szcm6t vagy eg1'6b hullad6k lerakisdval beszennyezni tilos!

(36) A jirdrir6l letakariton jeget, havat a kozrit ds a jrirda koziin 6gy kdl elhel,vezni" hogl se a gvalogos, se a

g6piirmn forgalmat ne akadilyozza.

(37) Tilos az cisszerahott h6 elhelyez6se,
- gyalogos kozleked6si ritvonalon,
- ritkeresztez6d6sben
' ittorkolatbao,
- kapubejirat el6, annak sz6less6g6ben,

- tdmegkozleked6sre szolglJ6 lirmri megill6hely6nel a jirmri megill6hell'e 6s a,iida kiizott.

(38).r\ iirdir6l a havat, ha sziikseges, naponra tdbbsziir is h6cs6s utin azonnal el kell takaritani.

22.S

Az avz,r 6s keai hulladdkok nllttdri 6get€6e

(l) Avart 6s kerti hullad6kot csak j6l kialakitort o-rzrak6helyen 6s telken szabad 6gcmi ig1, hog az az

emberi eg6szs6get 6s a krirnyezetcr ne kirositsa., 6s az 6get6s h6sugirzisa k6rt ne okozzon- A trizrak<i

helyet 6piilen5l 6s egy'6b 6gher6 anyagt5l olyan tivolsigra kell clhelyezni, hogy arra veszElyt ne ielentsen.
Az 6get6s sodn a helyben (telken behil, iilew e az azrhatS.rol6 kozteriileten) keletkezctt avar, kerti hullad€k

semmisithet6 meg. L{boo ill6 n<!v6nyzet, tarl6 6get6se tilos. K6zterii.leten avar 6s kcrti hullad6k egetdse

tilos.
(2) Az 6get6st szdlcsendes id5bcn, kell6en szlraz ava\ kerti hullad6k eset6n szabad v6gezni az 6get6s

sorin az iltaldnos nizv6delrni szabilvokat be kell tartani. Az eget6s folyamatinak gyorsitisira eghet6

folyad6h nem alkalmazhat6. A szabadban a tiizet 5rizedeniil hag'ni nem szabad, es veszrily eset6n a tiizet

azonnal el kell ohani- Az eget6s helyszin6n olyan eszkiizoket 6s felszerel6sekct kcll k6szenl6tbe tarraru,

amelycklel a rfiz terjed6se megakad,ilyozhat6, ilJet6leg a t6z elolthat6. Az 6get6s v6g6n meg kell gy5z6dni

arr6l, hogr a tfiz elhamvadt, 6s gondoskodni kell a visszamaradt parizs, r'agy hamu belocsolisi-t61, vagy

foldr6tcgel tort6n6 lefed6ser5l.

(3) A kerti hullad6khal cglttt kommunilis 6s ipari ercdeti hulladdk vagy vesz6lycs hullad6k (mfanyag,

gumi, vegyszer, fcst6k illetvc ezek marad6kai) nem 6getherr5. A szabadban tuzet gyujtani'

tiizelribcrendezdst hasznilni csak [g1.' Ichet, hogy tz a kimyezetite tiz- vagv robbanisveszdlyt nc

jelentscn.

(,1) r\var 6s kerti hullad6kok nviltt6ri 6getise csak szeptcmber 15. 6s novembet 30., valamint februir 1. 6s

iprilis 30. kriztjtu id6szakban, szombal, r'asimap 6s iinnepnapok kiv6teletel naponta 9-16 6ra kozrirt

engcd6lyezert. A hatirid6k kczd6- €s utols6 napjin az 6get6s r'6gczher5- Avar is keni hullad6k nem

6gethctri tfzg'r:ytisi tilalom id6tattama alatt.

IV. FEJEZET
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1. sz{mri melldklet

A v6laszthat6 szabvenyos (MSZ EN 840-1:2013,vagy MSZ EN 840-1:2001 ) gyfiit6ed6nyek
tipusai a benniik t6rolhat6 hullad6kok fait6ia 6s mennyis6gei

U rta rta lom Elhelyezhet6 menyis6g(kg)
70 liter 20

120 liter 40

240 liter 60

1 '100 liter 300

3m3 800

5m3 1 000

7m3 1200

70 literes ielzett zsak 20

70 literes jelzett m0anyag 20
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2, szAmfi mell6klet

Szelektiv hullad6kgyiijt6 szigetek iegyz6ke

BAR GPS E GPS K
I Szabads6g utca 95. 46_047 22213'15 18,7119445801
2 Arpdd utca 1 46,0525016785 18,71666717 s3

l9



3. szdmri mell6klet

A hullad6kudvarban itvehet6 hullad6kok jegyz6ke

EWC k6d Vesz6lvessdg Megnevez6se
02 01 08* igen Vesz6lyes anyagokat tartalmaz6, agrok6miai hullad6kok

0801 lt+ igen Szerves old6szereket, illetve mds vesz6lyes anyagokat
tartalmaz6 fest6k, lakk tartalmi vizes szuszpenzi6k

09 0l l1* igen egyszer hasznilatos fdnykdpez6gdp, amely l6 06 01, a l6
06 02 vagy a l6 06 03 azonosit6 k6ddal jel6lt t6telekhez
tartozo 6ram fondst is tartalmaz

t3 02 05* igen Asv6nyolaj alapri, kl6rvegyuletet nem tartalmaz6 motor-,
hait6mii- ds kenriolajok

13 02 06* laen Szintetikus motor-, hajt6mri- es kenoolajok

I3 02 07* rgen Biol6giailag k6nnyen leboml6 motor-, hajt6mii- 6s

ken6olaiok
15 0l 10* lgen vesz6lyes anyagokat marad6kk6nt tartalmaz6 vagy azokkal

szennyezett csomagol6si hullad6k

15 01 ll* igen Veszdlyes, szil6rd por6zus miitrixot (pl. azbesztet)

tartalmaz6 fdmbol kdsztilt csomagolasi hulladdkok, ide

6rtve a kiiiriilt hait6gdzos palackokat

l6 01 07* rgen Olajsziiro
t6 0l l3* igen f6kfolyad6k
16 0l 14t igen veszelyes anyagokat tartalmazo fagydll6 fo'lyad6k

l6 06 01* rgen OlomakkumulAtor
20 01 19* igen Ndvinyv6dri szerek

20 0l 2l* igen F6nycsrivek 6s egy6b higanyartalmri hullad6kok

20 0l 26* lgcn olai 6s zsir, amely kiilcinb6zik a 20 0l 25{61

20 0t 27* lgen vesz6lyes anyagokat tartalmaz', fest6kek, tint6k, ragaszt6k
6s syant6k

20 01 29+ igen vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 mos6szer

20 0l 33* igen elemek es akkumul6torok, amelyek k<iz6tt a l6 06 01, a 16

06 02 vagy a 16 06 03 azonosit6 k6ddal jeldlt elemek 6s

akkumulitorok is megtalilhatok
20 0l 35* igen Vesz6lyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezett elektromos

6s elellronikus berendezesek, amelyek kiil6nb<iznek a 20

01 2 I es 20 01 23 k6dsz6mri hulladekokt6l
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EWC k6d Vesz6lyess6g Megnevez6s
02 01 04 nem miianyaghulladek (kiv6ve q qsomagol6st)
02 0l l0 nem f6mhullad6k
08 01 12 nem fest6k- vagy lakk-hullad6k, amety kiil<inbdzik a 08 0l ll-

tol
08 01 18 nem Festdkek es lakkok elt6volitasrlb6l sztumaz6 hu ad6k,

amely kiilonb<izik a 08 0l I 7-t6l
08 03 18 ncm hullad6kk6 vdlt toner, amely kiildnbdzik a 08 03 I 7-tol
09 0r l0 nem egyszer hasznrilqtos fdnykdpez6g6p, riramforr6s ndlki.tl
09 01 12 nem iramforrdst is tartalmaz6, egyszer haszn6latos

fenykipez6gdp, amely kiil6nb6zik a 09 0l I I -16l
l5 0l 0t nem papir 6s karton csomagoLisi hullad6k
l5 0l 02 nem miianyag csomagol6si hullad4k
15 01 04 nem f6m csomagol6si hullad6k
l5 0r 06 nem egy6b, kevert csomagol6si hullad6k
I5 0r 07 nem iiveg csomagol6si hullad6k
r5 0t 09 nem textil csomagolilsi hullad6k
r6 01 03 nem hullad6kkri vrilt gumiabroncs
l6 06 05 nem egy6b elemek 6s akkumukitorok
t7 0l 0l nem beton
t7 0l 02 nen'l t6gla
I7 01 03 nem cser6p es kerdmia
t7 01 07 nem beton, t6gla, cser6p 6s keriim ia fiakci6 vagy azok kever6ke,

amely kiil<inb<izik a l7 01 06-t6l
t7 02 01 nem fa
1'7 02 02 ncm uveg
t7 02 03 nem muanyag
17 04 0t nem vdr<isr6z, bronz, sdrgar6z
t] 04 02 nem aluminium
t7 04 03 nem 6lom
t7 04 04 nem cink
t7 04 05 nen.) vas ds ac6l
t7 04 06 nem on
17 04 07 n elT) f6mkever6k
17 04 1t nem Mbel, amely kiilcinbdzik a 17 04 l0-t6l
17 08 02 nem gipsz-alapri 6pit6anyag, amely kUl<inbrizik a I 7 0g 0l -tol
t7 09 04 nem kevert epit6si bont6si hulladek, amely kiil6nbdztk a 17 09

0lr6l,a l7 09 02-t6l is al7 09 03{61
20 01 0r NEII papir 6s karton
20 01 02 ncm uveg
20 01 i0 nem ruhanemii
20 0t 25 nem 6tolaj 6s zsir
20 01 28 nem fest6kek, tintdk, ragaszt5k 6s gyantrlk, amelyek

ktl6nbdznek a 20 0l 27 -t6l
20 0l 30 ncm mososzerek, amelyek ki.il<jnb6znek a20 01 29-ti5l
20 01 32 nem Sro€EzgreLlmgy4lruldnbiiznek a 20 0l 31{61
20 01 34 ner.n elenrek 6s akkumuliltorok, amelyek kiiliinbdznek a 20 0l

33-t6l
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20 01 36 nem kiselejtezett elekkomos 6s elektronikus berendezesek,
amelyek kiil,iinbdznek a 20 0l 2l -tol, 20 0l 23-t6l €s a20
01 35-tol

20 0l 39 nem miianyagok

20 0t 40 nem f6mek
20 03 07 nem lomhullad6k
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