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Abaliget Kcizsdg Onkorm6nyzatKepvisel6-testtiletdnek gl20l4.(Ix.l.) onkormilnyzatirendelete
a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6sr6l 6s a telepiildstisztas6g fenntartrisdr6l

\,.

\

-

Abaliget Kozsdgi Onkorm6nyzat Kdpvisekitestiilete a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV
tdrvdny 35. $-6ban, 39. $ (2) 6s (5) bekezd6sdben, valamint a 88. g (4) bekezd6s6ben kapott
felhatalmazils alapjiin, a Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny
13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban meghat6rozott feladatk<irdben elj6rva

a kdvetkez<jket rendeli

el.

I.FEJEZET

ATmTANoS RENDELKEZESEK
1.

A rendelet c6lja

1.$ Jelen rendelet c6lja Abaliget
tisztasig6nak meg6v6sa,

a

kclzsdg lakoss6ga egdszs6g6nek vddelme, kdzigazgat6si teriilete

ktirnyezetterhel6s m6rsdkl6se,

a

telepiil6si hulladdk nagy m6rtdkti

rijrahasmosit6sa.
2.

A rendelet hatdlva

2.S (l)

Szemdlyi hat6ly: A rendelet hatillya valamennyi Abaligeten tart6zkod6, ott
ingatlant hasm6l6 szem6lyre, szervezetre, a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s
tekintetdben a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st igdnybe venni kdteles, a hulladdkr6l
sz6l6 2012. 6vi CLXXXV t6rv6ny (a tov6bbiakban: Hl) 2. g (1) bekezdds 34. pontj6ban
meghathrozott ingatlanhasm6l6kra, a Ht. 39. $ (3) bekezd6s6re tekintettel, a Ht. 2. g (l)
bekezdds 15. pont szerinti gazd6lkod6 szervezetekre, valamint a kOzszolg|ltatora terjed
ki.
(2) Teriileti hat6ly: A rendelet hat6lya kiterjed Abaliget kdzs6g kiizigazgatdsi
tertilet6re, a hulladdkgazdirkodisi k<izszolg6ltat6s tekintetdben pedig a 3. mell6kletben
felsorolt teriiletekre.

(3)

A kdzszolgfltat6s kiildnosen az alSbbi tev6kenysdgekre terjed ki:

a)

a

kdzszolgilltat6 hullad6kgazd6lkodisi tev6kenysdg6rol 6s a
hullad6kgazd6lkod6si tevdkenysdg vdgzds6nek a feltdteleirril sz6l6 43812012,
(XII.29.) Korm. rendelet (a toviibbiakban: Vr.) 3. $ (2) bekezd6s6ben meghat6rozott
hullad6kokkal kapcsolatosan a Ht. 2. $ (1) bekezdes 27. pontjriban meghat6rozott
tev6kenys6geknek kdzszolgiiltat6 sz6llit6eszkozeihez rendszeresitett szabv6nyos
eddnytipusok tekintetdben, vary e rendeletben megjeltilt ery6b m6don t<jrt6n6
vdgzesere,

b)

az ingatlanon osszegyrijtOtt nagy darabos lomhullad6k dvente

egy

- a K<izszolgilltat6 6ltal meghatilrozott iddpontban 6s helyen, erre a
cdlra biaositott sz6llit6eszkdz6n - ttjrtdn<i gytijt6s6re 6s a K0zszolg6ltat6 |ltali
alkalommal

elszd,llithshra,
a Ht. 2. $ (1) bekezd6s 43. pontjriban me$tathrozott

c)

- a Kcizszolg6ltat6 6ltal
kozzetett jhratprogram szerint elsz6llitott - telepiilesi hulladdk Ht.2. g (1) bekezd6s
2. pontja szerinti kezelds6re,
d) a c) pont szerinti telepiil6si hulladdk Ht.2. $ (1) bekezdds 5. pontja szerinti
e lktildnitett gyrijtd s6re,
e) Abaliget kdzs6g rendszeres kozszolg6ltat6ssal elkitott kdzigazgat6si tertilet6n,
aHt.2. $ 27. pontj6ban meghat|rozott hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6sra.
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1.

Ertelmez6 rendelkezfsek

3.$
1. Az

Erendelet alkalmazAsilban:

ingatlant 6letvitelszrriien hasmil6: akinek

a lakcfm-nyilv6ntart6s szerinti lak6helye vagy

tart6zkod6si helye az adott ingatlanban van, vagy akkdnt nyilatkozik, hogy azrngatlant
6letvitelszenien hasm5lja.
2. Atmeneti gyiijt6pont: a telepiil6s hulladdk6nak 6tv6tel6re ideiglenes jelleggel (pl. ritfelbont6s,
6pit6s, kOzrntifektet6s, vagy m6s fontos ok miatt) legfeljebb hSrom h6napi id6tartamra kijekilt hely,
ahonnan a Kozszolg6ltat6 a t6ritdsmentesen kihelyezett kcizdss6gi ryrijt6ed6nybol tortdno
elszallit6ssal teljesiti k<izszolgiltat6si kdtelezettsdg6t. Az 6tmeneti gytijtdpontot a Kcizszolgitltat6
javaslata alapj6n - az onkorm6nyzat jekili ki 6s felhiv6s irtjin keriil kdzz6t6telre. A kihelyezett
gytijt6ed6nyzetnek a gytijt6pontot ig6nybe vevo ingatlanhaszril6k szerz6ddseiben riigzitett
mennyis6gti hullad6k t6rol6s6t kell biaositani.
3. Ingatlan: a kdzszolgilltathsba bevont teriileten fekvri aztngatlan-nyilv6ntartdsr6l sz6l6 1997. evi
CXLI. tdrvdnyben ingatlank6nt meghatdrozott - ingatlanok k<ire.
4. K0zteriilet kezel6j ei azAbaliget Krizsdgi 0nkorm6nyzat.
5. Haszrilati sznmn:iprilis 01-t6l szeptember 30-ig
O. UaU6ingatlan: Abaliget kdzs6g koiigazgatilsi terulet6n fekv6 ingatlan, amelyben sem lak6helyet,
sem tart6zkod6si helyet nem ldtesitettek, amelyet haszr6l6ja ahasm|lati szezonban csak iidiildsre
vagy iidiiltet6 sre haszn 6lhat.
7. Kiiziis tirol6ed6ny haszrilat: a hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek azon m6dja, amikor
egy tulajdonosi kdz<issdg tdrsash6z,lakhsszdvetkezetazegyes ingatlanokban keletkez6h6zrcart6si
hulladdkot egy krizds ed6nybe gyrijti, 6s ebben adja 6t aKijzszolgilltat6nak, tov6bb6 a
kdzszolgilltatils dijht egy osszegben kdzcisen , vd1y az egyes ingatianhas nhl6ka koz6ss6g 6ltal
meghatirozott ar6nyban kiil<in fizetik meg a k6zszolg6ltat6nak.

II. FEJEZET
A HULLADf
3. A

xcaznAlxooAsr

Ko

zszor,cAlrarAs

kiinmlgiitat|

(1)

$

A hulladdkkezeldsi kiizszolgilltat6st Abaliget kozs6 g kozigazgatfusi
teri.iletdn kiz6r6lagosan a ,,Ddl-Kom" Ddl-Dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit
KorlStolt Felel6ss6gti T6rsas6g (a tov6bbiakban: K6zszolg6ltat6) jogosult ell6tni.
(2) A K0zszolg6ltat6 az (1) bekezdds szerinti kozszolgilltatSst2013.janudr l-tb|2022.
december 31-ig l6tja el
az ene az id(itartamra Abaliget Kdzsdg Onkorm6nyzatival megkdtcitt k6zszolg6ltat6si
szerz6d6s alapjhn.
4.

4. A kOzsmlgriltatrfls ig6nybev6tele

(1)

5. $

Abaliget kdzs6g kozigazgatisi tertletdn az rngatlanhaszrdl6 kriteles

a

szew ezett kdzszolg6ltat6st igdnybe venni.

(2)

A

gazdhkod6 szervezet tngatlanhasm6l6 a hhnartilsi hulladdkhoz hasonl6
hullad6k rdszet kdpezl vegyes hulladdk tekintet6ben kdteles a kozszolg6ltat6s
ig6nybev6tel6re.

(3) Az (l)

ds (2) bekezdds szerinti helyi k6telez6 k1zszolg6ltat6sra vonatkoz6

ktizszolg6lt atisi szerzldds ldtrej rin :
a) akdzsznlghltat6s els6 igdnybevdtel6vel,

b)

ha

a

Kdzszolg|ltat6 a kdzszolgiltaths ellSt6s6ra vonatkoz6

rendelkezdsre

6ll6si k6 szs e get bizony itja,
a szerzdd6s ir6sba foglal6s6val.
(4) A kozszolgilItatilsi szerz6d6s tartalmi elemei:
a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai, amennyiben akozszolg6ltatrlst
igdnybe vevS nem tulajdonosa az ingatlannak, ttgy az ingatlantulajdonos
megnevez6se ds azonosit6 adatai is: a felek neve, cime, tovdbb5 term6szetes
szem6ly eset6n a szemdlyes adatok kdztil az anyja neve, sziiletdsi helye ds ideje,
tulajdonosi kdzrissdgek eset6n a kdzdss6g k6pviseletdt ell6t6 azonosit6 adatai,

c)

a)

b)
c)
d)

aszerzodlstirgya,

akdzszolghltat6smegkezddsdnekidripontja,
a szerzidiitt tSrol6ed6ny tdrfogata 6s darab szhma, annak azonositfs6ra
vonatkoz6 el6fr6sok,
az ellenlrtdk meg6llapit6s6nak, szhmlfuzhsnak, a szhmla kiegyenlitds6nek
m6dja,
a szerz6dds id<jbeli hat6lya,
a ktiz<is tulajdonri ingatlan esetdben a Ht. 52. g (5) bekezdds szerinti
nyilatkozat az rngatlant dletvitelszerien haszr6l6 tov6bbi tulajdonosr6l, valamint
k<izds haszrrillat esetdn aztngatlant dletvitelszertien haszr6l6 tov6bbi szemdlyekr6l.
egydb, a szerzodo felek 6ltal l6nyegesnek tartott elemek.
A kozszolgrlltat6s megszewezdsehez 6s a dijszilmlilzishoz sziiks6ges adatokat a

e)

0
g)

(5)

h)

szerzi|dds fr5sba foglal6sdnak

birmely okb6l tdrt6n6 elrnaraddsa eset6n az

ingatlanhaszr6l6 koteles fr6sban bejelenteni a K6zszolg6ltat6nak.
A Kdzszolgilltat6jogosult az 5. $ (4) bekezdds a) 6s g) pontj6ban meghat6rozott
szemdlyes adatok kezel6s6re a kdzszolgirltat6s teljesit6se 6rdek6Uen. a szeri6lyes adat

(6)

a

Kozszolgilltat6 az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az
inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi CX[. tdrv6ny rendelkez6seinel megfelel6en
koteles elj6rni.
(7) Sziinetel akozszolghltat6s ig6nybev6tele a bejelentdstol sziimitott legfeljebb I 6ves
idotartamra, ha a t6rol6ed6nyt eryediil hasm6l6, frrisbeli k6zszolg6ltat6Ji szerz6d6ssel
rendelkez6 ingatlanhaszn|l6 kdt napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant
nem
haszr6lja, 6s az iiresed6s v6rhat6 idotartamht legk6sribb a sztinetelds megkezdds6t
megel6z6 munkanappal bezhr6lag
a Kozszolgilltat6 tigrf6lszolg6lat6n frdsban leadott
nyilatkozattal, faxon, illetve levdl form6ban bejelenti aiozsntgeltat6nak. A bejelent6s
megt6tel6re csak
Kcizszolgiltat6val szerz6d6ses jogviszonyban 6116, vagy a
meghatalmazottjajogosult. A sziinetel6sre vonatkoz6 ig6nybejelentds megism6telhet6.
A
bejelentdsben foglaltak val6s6gtartalmht a Kdzszoffiat-O ellenririzni jigosult.
Ha az
ingatlan a sziineteltet6si idrjtartam lejhrta etritt niUOt lakott6 v6lik, urriruf.
Enyet a
Kdzszolg6ltat6val szerzoddtt fel, vagy meghatalrnazottja koteles legallbb
3 nappal
kor6bban a Kcizszolgdltat6nak bejelenteni
A sziineteltet6s jogszenitlen igdnybev6tele eset6n a Klzszolghltat6 jogosult a
sziineteltet6s kezd6 id6pond6ra visszamenrlleg
sztineteltet6si megvonni, a
kdzszolgiiltatrisi dijat p6tl6lagosan kisz6ml6zri, tovibb6 kdlts6geit 6rvdnyesitelni,
kiv6ve,
ha a kdrelmez6 hitelt 6rdeml6en igazolja, hogy a sziineteltet6st a k6relm6ben
me gltatir ozott idtj szakn6l rdvidebb id6re vette j o gszenien
ig6nyb e.
kezeldse sor6n

-

-

a

(8)

a

III. FEJEZET
A K6 Z.Szo

L GAUTATAS

5.

ELLATAsANa.x RENDJE
A telepiil6si szilfrd hullad6k elhelvezese

(1) Teleptildsi hullad6kot csak az erte a clka kijeldlt 6s legilisan mrikodtetett
6. S
hullad6klerak6 telepen, hullad6kudvarban, vagy a K<izszolg6ltat6 6ltal alkalmazott egy6b,
jogszab6lyban megengedett m6don, a vonatkoz6 iizemeltetdsi szab6lyok 6s el6ir6sok
szigoru betart6s6val szabad elhelyezni.
(2) Az Onkorm6nyzat gondoskodik a Kdzszolg6ltat6 javaslata alapj6n a sztiks6ges
glnijt<ipontok, valamint a lerak6hely kijekil6slrol, a l6tesitmdnyek megval6sit6s6r6l ds
mtikddtetds6rril a Kdzszolg6ltat6 itjhn, valamint biztositja a kdaeriilet hasmillatilt az
indokolt mennyis6gri gyujt6ed6ny kihelyezdse, t6rol6sa 6s megkdzelit6se c6lj6ra.

(1) Aszewezett krizszolg6ltat6st ig6nybe vev6k szhmdra a szabv6nyos
7. $
t6rol6eddnyek hasmdlata k<itelez6, a glnijt6pontokon az onkormhnyz.at kontdnert helyez
el a hulladdk gytijt6s6re, melyeknek elszallit6sdval tesz eleget a kozszolg|ltato
kdzszolg6ltat6si kdtelezetts6 gdnek.
(2) A t6rol6ed6nyek beszerz6sdrol - v6s6rl6s, bdrbev6tel irtj6n - az tngatlanhaszr6l6
k<iteles gondoskodni, kivdve a krizsdg gytijt6pontos kdzszolg|ltat6ssal ell6tott rdszein,
ahol a kontdnereket az dnkorm6nyzat biaositja.

6. A telepiil6si

(1)

$

szilird hullad6k elszillitisa

A

K<izszolgilltat6 a telepiil6si hullad6kot heti 1 alkalommal koteles
elszdllitani. A szilllitils m6dj6r61 6s idej6r6l aziglnybe vev6t aKozszolgilltat6 hirdetmdny
irtj6n 6s Abaliget Kozs6g Onkorm6nyzat hivatali port6lj6n (www.abaliget.hu) kereszttl
thjdkozlratja, rigrszintdn az i.innepnapi sz6llit6s rendjdr6l is.
Kdzszolgilltat6 a lomhullad6k ryrijt6s6r5l 6s elsz6llit6s6r6l 6vente egy
alkalommal a kdzszolg|ltaths keretdben - ki.ilon dij felszdmit6sa ndlkiil - gondoskodik.

8.

(2) A
(3)

A ktizszolgaltat6s keret6ben a Kdzszolg|ltat6 kizhr6lag a lakossfgn6l, a
h6ztart6sokban k6pz<iddtt, de a szabv6nyos gyrijt6ed6nyekben el nem helyezheto
nagydarabos, lomhulladdkot szallitja el.
(4) A lomtalanit6s keretdben kdaeriiletre nem helyezhet6 ki:
6pit6si 6s bont6si hullad6k,
vesz6lyes hullad6k,
h6aart6sokban keletkez6 veryes hullad6k,
elktilOnitetten gytijthet6 papir, mtianyag- 6s f6mhulladdk,
ipari, mez6gazlashg vagy szolghltat6si tevdkenys6g sor6n k6pz6ddtt
hullad6k.
A lomhullad6kot az ingatlanhasmill6 elszillit6s c6lj6b6l a Kozszolgiitat6 ilJtal
hirdetm6ny ritj6n, valamint Abaliget Krizsdg Onkorm6nyzathnak hivatali port6lj6n
(www.abaliget.hu) el6zetesen meglelolt helyen 6s id<iben helyeztreti ki.
(6) A lomhullad6kot a kdztertileten riry kell elhelyezni, hory az a jhrmi 6s gyalogos
szilllit6jhrmi rlszlre j6l megkozelithet6 legyen, a
forgalrnat ne akadillyozza,
zcildteruleteket 6s a novlnyzetet ne k6rositsa, 6s ne j6rjon baleset vagy k6rokoz6s
vesz6ly6nek e16id6z6s6ve1.

a)
b)
c)
d)
e)

(5)

a

9.

g (1)
a

A teleptil6si hullad6k elkiilonitetten is gytijtheto. Az elkiilonitett rytijt6s

term6szetes szem6ly ingatlanhasm6l6 h6^art6shban keletkez6 teleptil6si
hullad6 k r 6 szet k6p ez6 e lktilOnite tt en gytij tdtt :

kiterjed

a.
b.

mtianyag

papr,

c.

uveg,

gyrijthe t6 hullad6k glrrijt6 s6re 6 s kezel6 s6re.

(2) Az elkiilonitetten gytijtott hulladdk hulladdkgl ijt6 ponton glnijtrieddnyben
helyezhet6 el.

FEJEZET
AZ INGATLANHASZT.{AT,OXNA VONATKOZ6 NTNUELKEZf SEK
TV.

(1) A teleptil6si hulladdkot, bele6rtve az elki.il<initetten eytijt6tt lomot, a
10. $
szallit6si napokon reggel 6 6r6igelsz6llit6s cdlj5b6l a 13. g-ban meghat6roz,ottakszerint a
Kdzszolg6ltat6 rendelkezdsdre kell bocs6tani.
(2) Az ngatlanhaszn6l6 a t6rol6ed6nyben az tngatlanon szokdsosan keletkezo
hullad6kot tdmdrit6s n6lkiil riry helyezheti el, hogy annak fedele zfurhat6leryen, valamint
az a

a Kozszolgilltat6 akalmazottainak egdszsdgdt ne
veszflyeztesse, a g6pi iiritdst ne akad6ly ozza, aziiritoberendez6st ne k6rositsa.
(3) A trirol6eddny mell6 hulladdkot elhelyemi csak a K6zszolg6ltat6t6l v5s6rolt,
jefzdssel ell6tott zs6kban lehet. A jelzntt zshk 6ra tartalmazza a teleptil6si hullad6k
elsz|llitashnak, kezel6sdnek 6s drtalmatlanit6s6nak k6lts6g6t.
(4) Ha a t6rol6ed6ny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely osszetrimdrcidott vagy
befagyott, vagy a benne l6vti hullad6kot rigy risszeprdseltdk, hory emiatt a tarol6eddnyt
az el6irt m6don kiiiriteni nem lehet, a hasnthl6 koteles a visszamaradt hulladdkot
fellazitani ds a t6rol6eddnyt haszr6lhat6v6 tenni.
hullad6kszillit6s sor6n

$ (1)

A t6rol6eddnyben nem szabad olyan anyagot elhelyezri (ktilon6sen ilyen
a fon6 hamu, mar6-, mergezo anyag,6llati hulla, fo$dkony vay befagyott zsirad6k,
glrul6kony vary robban6 anyag, k6 ds 6pi.ilett0rmel6k, nagyobb terJedelmti, srilyu
t6rgy),
amely veszelyezteti a hullad6kszillit6ssal foglalkoz6 alkalmazott .ger6egei,
megrong6lhatja a rytijttiberendez6st, vagy furtaknatlanitilsa sor6n veszelyertetheti
a
11.

k6rnyezetet.

(2) Ha a Kozszolg|ltat6 akalmazottai meg6llapitjdk, hory a trlrol6ed6nyben az (l)
bekezddsben megjeldlt anyagot, ttrgyat helyezek LL uugy az tultriltritt, a
kitiritdst
jogosultak megtagadni. A kiiiritds megtagad6s6r6l a Kozszol[irltat6
az ok feittintet6sdvel
drtesfti az rngatlanhaszn6l6t. Az emiatt el nem sziilitott hullad6k elsz6llitirsi*61 az
ingatlanhaszr6l6 k6teles gondoskodni.
12.$
A t6rol6eddnyeket sztiksdg szerint, de legal6bb dvente k6t alkalommal ki
kell tisztitani 6s fertritleniteni. A gyiijtripontokon elhelyezett t6rol6ed6nyek tisztit6sa
kiildn megrendelds alapj6n tdrt6nhet.

f3.$
AKdzszolgilltat6 ateleptildsi hullad6kot, lomot hizhoz men6
rytijtds
esetdn az tngatlanbejirata elotti j6rdrln, vagy a kapu kdzel6ben, kdzteriileten
veszi 6t az
ingatlanhasmii6t6l.

$ (1) A t6rol6ed6nyeket bekeritett ingatlanokn6l a kerit6sen beltil kell t6rolni,
azokat csak a hullad6ksz6llit6s napj6n lehet kdzeriiletre kitenni.
(2) Az tngatlanhaszn6l6 kdteles a trirol6ed6nyek el<ik6szit6, t6rol6hely6 t tisztin
14'

tartani, t6len

a h6t6l megtisztitani, a tirol6eddny

biztonsdgos megk<lzelithet6s6gdt
biztositani. A gyr'ijtds alkalm6val beszennyezett kdzteriilet tiszit6s
ar6l-a K1zszolg1ltato
kdteles gondoskodni.
(3) Tilos a t6rol6ed6nyek k<irnydk6t, megk<izelitdsi riwonal6t thrgyakelhelyezdsdvel,
vagy parkol6 g6pjfrmtivekkel oly m6don elzfumi, amely a tl6rol6ed6nyeknek
a

gyakorlatban kialakult m6don ttirt6n6 iirit6s6t akad|ly ozza.
(4) Az elhasnr6l6dott t6ro16ed6ny p6tl6s6r6l, javithsir6Vjavittatilsilr6l a mindenkori
ingatlanhas n6l6nak kell gondoskodnia.
(5) Az ingatlanhasm|l6 k<iteles gondoskodni a kdztertileten 6lland6 jelleggel - a
kdaerulet kezel6j6vel egyetetett, engeddlyezett m6don - elhelyezett t6rol6ed6nyek
bizons6gos, elgurul6smentes helyenek kialakit6s6r6l.
(6) Az ingatlanhaszn6l6 k<iteles az 6lland6 jelleggel a kozteri.ileten elhelyezett olyan
hulladdkt6rol6 ed6nyt, melyet nem a Kozszolg6ltat6 bocs6t rendelkez6sre, azonosit6sra
alkalmas jelz6ssel ell6tni.

15.$ (1) Az tidiil6ingatlan tulajdonosa, hasm6l6ja ahasnrillati szezonon kiviili
id6szakban is kdteles gondoskodni a keletkezett hulladdk risszerytijt6s6r<il, kezel6s6r6l.
Amennyiben az tidiil6ingatlan tulajdonosa a kdzszolgilltat6 6ltal rendszeresitett zs6kban
helyenki a hullad6kot, a k<izszolgiltat6 kdteles gondoskodni annak elszillittlsfr6l.
7.

A gazditlkod6 szervezetekre vonatkom elt6r6 rendelkez6sek

16. $ (1) A gazd6lkod6 szewezetek kdtelesek a keletkezett telepiildsi hullad6kaikat
a lakoss6gi hullad6kokt6l elkiilonitetten gyrijteni, 6s a h6*art6si hullad6khoz hasonl6
hullad6k rdszdt kepezo vegyes hulladdkot k<jtelez6en a Kozszolgdltat6nak 6tadni,
fiiggetlentil a vdgzett tev6kenys6g jelleg6t6l.
(2) A gazdilkod6 szewezetek tekintet6ben akdzszolghltat6si jogviszony l6trejdn:
a) akdzszolghltat6sels6ig6nybevdteldvel,
b) ha a Kdzszolgilltat6 a kdzszolghltat6s el16t6s6ra vonatkoz6 rendelkez6sre
6115 s i k6 szs 6 get bizony itja,
c) a szerz6dds ir6sba foglal6s6val.
(3) Az a gazd6lkod6 szewezet, amely e rendelet alapjhn kdteles a kdzszolghltat6st
ig6nybe venni, akdzszolghltatis teljesitds6re aKdzsznlghltat6val fr6sbeli szerzod6st kdt e
rendeletben meghat6ro zott tartalornmal.
(4) Ha a gazdhkod6 szewezet nem tesz eleget a szerzodlskdt6sre vonatkoz6

kdtelezettsdg6nek a Kdzszolgilltat6 6ltal megjeldlt hat6rid6re, a Kdzszolg|ltat6 a
bir6s5gt6l k6rheti a szerzodds l6trehozas6t, tov6bbh igazolt kolts6g6nek 6s k6rinak
megtdritdsdt. A k6r mdrt6k6t a gazd6lkod6 szewezetn|l keletkezett ennek
megillapithat6s6ga hi6ny6ban I db 110 literes t6rol6ed6ny heti kdtszeri iirit6s6nek
megfelel6 - hullad6kmennyis6g szerinti dijazAs alapj6n kell meghathroni.
17.

g

18.

$

(1) A gazd6lko d6 szeruezetekkel k<itend6 k<izszolg6ltathsi szerzld6sben meg kell
hat6rozni a szerzodlst k6t6 feleket: a Kdzszolghltat6t 6s a gazdhkod6 szervezetet
cdgegyzr,kszerfien, clgtregyzekszhm, n6v, sz6khely szerint, az ad6sz6mot 6s a
bankszimlaszfimot is felttintetve.
(2) A szerz<iddsben meg kell jelolni:
a) akozszolgilltat6s igdnybevdtel6nekkezdS napjht,
b) a teljesit6s hely6t 6s m6dj6t,
c) a gazd6lkod6 szervezet 6ltal hasm6lt gytijt6ed6nyt tirtartalom 6s darabsz6m
szerint,
d) az iirit6si ryakoris6got,
e) a kdzszolg6ltat6si dijat,
0 akozszolghltat6si dij megfizet6s6nek m6dj6t.
szerzoddst a Kozszolg6ltat6 rendes felmond6ssal nem mondhatja fel.
szerzodlst ir6sban felmondhatja, ha Abaliget kdzsdg
szeryezet

A

a
guraanoaO
k1igazgat1si teriiletdn megsziint az a tev1kenys6ge, amellyel tisszefiigg6sben teleptil6si

A

hulladdka keletkezett.

$ (1)

A Kdzszolg6ltat6 6s a gazd6lkod6 szervezet a kdzszolg6ltatis hatillya al6
tartoz6 hullad6k tekintetdben kiildn szerzodlst is kdthet. ide6rtve a soron kivtili
lomtalanit6st, az elktildnitetten gfijtOtt hulladdk-<isszetev6k berytijtds6t.
(2)
A gaztdkod6 szervezetek t6rol6ed6nyeinek tisztitisa kiil<in
19.

me grendel6 s

alapj6n tortdnhet.

20. $
Sziinetel a szolg|ltatds ig6nybevdtele a bejelent6st6l szamitott legfeljebb I 6v
idotartamra, ha a t5rol6ed6nyt eryediil hasm6l6, ir6sbeli szolg6ltat6si szerz6d6ssel
rendelkezS, dijh6tral6kkal nem rendelkezS gazd6lkod6 szewezet tev6kenys6g6t k6t
napt6ri h6napn6l hosszabb ideig nem gyakorolja, 6s annak v6rhat6 idotartam6t
elozetesen, legal6bb nyolc nappal kor6bban ir6sban a Kdzszolghltat6 iiryf6lszolgillatin
leadott nyilatkozattal, faxon, illetve lev6l form6ban bejelenti a K6zszolg6ltat6nak. A
bejelentds megt6tel6re csak a Kdzszolg6ltat6val szerzod6ses jogviszonyban 6116, vagy a
meghatalmazottjajogosult. A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalm6t a K0zszolg6ltat6
ellenorizni jogosult, er:zel kapcsolatos eljhrhsfira a 5. $ (8) bekezdls az ir6nyad6. Ha a
gazd6lkod6 szewezet a sziineteltet6si id6tartam lej6rta el6tt tev6kenysdg6t ism6telten
megkezdi, annak t6ny6t legal6bb 3 nappal kor6bban aKdzszolgilltat6nak bejelenteni.
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A Kdzszolgiitat6 a rendelet hat|lya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett
21. S (l)
hullad6kot e rendeletben foglaltak szerint kciteles rendszeresen elsz6llitani a kijeldlt
hullad6klerak6 telepre, 6s annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai ktirnyezetv6delrni
szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.
(2) A lomtalanit6s idopontj616laK6zszolg6ltat6 hirdetm6ny irtj6n 6s Abaliget Ktizs6gi
Onkorm6ny zat hiv atali port6lj 6n (www. abaliget. hu) 6rte siti a lakoss6got.
(3) A gazdhkod6 szervezetek rlszlre a (3) bekezd6s szerinti szolgfltat6st ki.il6n
megrendel6s alapj6n t6rit6s ellen6ben vegzi a K0zszolg6ltat6.
(4) A K6zszolg6ltat6nak kdteless6ge biztositani, hogy a keresletnek megfelelS
darabszamri 6s min6s6gri szabvinyos t6rol6ed6ny 6lljon az ingatlanhaszrdl6
rendelkez6s6re. A t6rol6ed6ny a Krizszolgfltat6t6l - el6zetes megrendelds alapj6n megv6s6rolhat6 vary b6rbe vehet6.

(5) A b6rbe adott t6rol6ed6nyek karbantart6s6t,

felujit6s6t 6s sziiksdg szerinti
kicser{l{sdt kiildn ir6sbeli szerz6d6s alapjhn a Kozszolg|ltat6 veg. Ez a szolg6ltat6s
abban az esetben dijmentes, ha a cser6t vagy a javit6st a szabvhnyositott tirol6ed6ny
rendeltet{sszeni haszrSlata sor6n bekdvetkezett elhaszr6l6d6s teszi sztiksdgess6.
(6) A Kdzszolgilltat6 koteles a t6rol6eddnyek kitirit6sdt kim6letesen, az elvhrhat6
gondoss6ggal v6gezri.
(7) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a Kozszolghltat6 t6rit6smentesen koteles

kijavitani, amennyiben

a

kirokozds neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A

K6zszolgdltat6nak az ebb6l ered6 karbantartisi munk6k, valamint a javit6s idcitartam6ra
helyettesitS trlrol6ed6nyt kell biztositania. Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a
Kdzszolg6ltat6nak, a hasm6lhatatlann6 v6lt t6rol6ed6nyek javit6sa, p6tl6sa, illetve
c ser6j e az rngatlanhasmii6t terhe li.

VI. FEJEZET
AKilTSZNLGAUTATAS DiJA

22. $ (1) A hulladdkszallitisba bekapcsolt ingatlanhasnill6k akozszolgiltatis6rt
dijat kdtelesek fizetni, a hullad6kgazddlkod6si kdzszolgSltat6si dij megillapit6s6r6l sz6l6
ilgazatert felel6s miniszter rendelet6ben 6s az e rendeletben foglalt szabilyok szerint.
(2) At iidiil<iingatlanok haszr6l6i a hasmillati szezon ideje alatt (0a.01-09.30-ig)
kdtelesek k6zszolg6ltat6si dijat fizetni. Az iidiil6ingatlanok tekintetdben a lak6ingatlanok
dves hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgiltat6si dij6nak 50%-6t kell meg6llapitani.
(3) Nem tagadhatja meg a kdzszolg6ltat6si dij megfizetdslt az, aki a teleptildsi
hulladdkkal kapcsolatos kcitelezetts6geit nem teljesiti, feltdve, hogy a Kdzszolg6ltat6
szAmhra a kdzszolghltat6st felajinlja, illetve a kdzszolgiltat6s teljesit6s6re vonatkoz6
rende lkez6sre 6ll6s6t igazolja.

$ (1)

A kdzszolgiltat6s dij6t a Kozszolgilltat6 6ltal megkiild<ttt szfumla alapliln
tni az ngatlanhaszndl6.
(2) Amennyiben a lak6ssztivetkezetek, t6rsash6zak k6pviseletre feljogositott szerve
ktjzds eddny haszriilat esetdn a tirgyevet megelciz6 dv december l-ig a kozszolghltat6
rendelkezds6re bocs6tja a ki)zszolgaltat6si dijnak az eyes ingatlanhasmill6l<ra tortdn6
felosztfs6t tartalmaz6 hatirozatot valamint az .ry"r ingatlanhas mhl6k nevdt 6s
szem6lyes adatait (5. $ (4) bekezd6s a) pont), a Kdzszolghttat6 k<lteles a dijat tartalmaz6
szfml6t a thrgyev janu6r 1-j6t kdvet6 id6szakban az Lryes ingatlanhasmill6k nev6re
ki6llitani. A haszr6lt ed6ny m6rete, szdma 6s a felosa6st tartalrnaiohathrozat a feloszt6si
arhnyszAmok tekintet6ben t6rgy6ven beliil jrinius 1-ig, illetve december l-ig
m6dosithat6.
Ebben az esetben a K6zszolgilltato a kdvetkez6 negyed6vt6l kezd<id6en fllitja
ki a
m6dositott arilnyszAmoknak megfelelti szAmlit. Ery6b esetekben a szerz6d6s csak
a
szemdlyi adatok tekintetdben m6dosfthat6. A K<izszolgiltat6 e rendeletben el6irtaknak
23.

kdte

le s me

nem me gfe

gfize

le l<i

en el6terj esztett bej e lentdst e lutasftj a.

(3) A Kcizszolg6ltat6 a szfumlfut az ingatlanhasm6l6nak negyed6vente, azeryuttesen
haszn6lt t6rol6eddny eset6ben a thrsashSzaknak, valamint a gazdikod6
szervezeteknek
havonta kiildi meg.

(4) A Kozszolgilltato a szilmlilt a rezsicsd,kkentdsre vonatkoz6 jogszab6lyok
rendelkez6sei szerint illlitja ki, ds az abban foglaltak figyelembev6teldvel -kutai
..g
ingatlanhas zlrtSlo

re

sz€r e.

24' $ (l)
Amennyiben az rngatlan tulajdonosi, hasm6lati viszonyaiban v6ltoz6s
ktivetkezik be, az rij tulajdonos, vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal, hasm6l6val
eglrtittesen kciteles a vd,ltozis t6ny6t azujhasnt6l6 adatanak miglekil6sdvel
15 napon
beliil fr6sban bejelenteni a Ktizszolg6ltat6nak . A villtozAs bejelentdsevel eryid
ejileg iz nj
tulajdonos, haszn6l6 ds a K<izszolgilltat6 krizcitt a kiizszolgilltat6si szerz6d6s
ldtrej<in.
Ennek a bejelent6snek a megtdteldig a ki)nzolghltat6si dijaia kor6bbi ingatlanhasm6l6

kdteles megfizetni.
(2) Az ingatlanhasmill6 k<iteles a kozszolgiltat6si szerz<id6s (l) bekezddsdben nem
emlitett elemeiben bekdvetkezett v6ltoz6si a Kd,zszolg6ltat6nak bejelenteni. A
szerz6d6sm6dosit6s a K<izszolg6ltat6n6l ir6sban vagy ui .igyfekzolgiliaton sz6ban
kezdemdnyezhetl. A sznrz6ddsm6dositiist fr6sba kell foglalni. A v6laszthat6 szabv6nyos
t6rol6ed6nyekre vonatkoz6 szerz6d6sm6dosit6ssal egyidejtileg az ingatlanhaszr6l6
kdteles gondoskodni a t6rol6eddny lecser6l6sdr6l.
(3) Amennyiben az rngatlanhaszril6 nem krjt ir6sbeli kdzszolgfltatisi szerzijddst, ds

az iitala

haszn6lt tSrol6ed6ny tipus6r6l a Krizszolg6ltat6nak egy6ltal6n nem tesz
bejelent6st, a kdzszolg6ltatdsi dij meg6llapit6s6n6l a Kdzszolgilltat6 mindaddig jogosult
ingatlanonk6nt 1 db ll0 liter tdrfogatu t6rol6eddny rendiletnek megfelel6 iirit6si
ryakoris6g6t vdlelmezl, mig az iglnybev6telre kotelezett iriisban a kozszolg1ltat6si
szerz6ddst meg nem k6ti.
(4) Amennyiben a Kozszolg6ltat6 az ellenorzds sordn azt tapasrtalja, hogy az
ingatlanhasnfiio a kdzszolgdltatilsi szerz6d6sben rdgzitettni'l, vagy a velelmezettndl
nagyobb, valamint tdbb t6rol6ed6nyt hasmdl, a Krizszolgilltat6 ezen szerzodds

m6dosit6sr6l a fogyaszt6t 6rtesiti, eryidejtileg jogosult
haszn6lt ed6nyek szerinti tiritdsi dijat reszere leszfirnllmi.

a fogyaszt6 6ltal tdnylegesen

25. $ (1) Az ingatlanhasm6l6 megtagadhatja a dij megfizetds6t, ha a Kdzszolgilltat6
kozszolg6ltat6si kdtelezetts6gdnek a szilllithsimenetrendnek megfelel6en nem tesz eleget.
(2) Nem tagadhat6 meg a dij frzetese az (1) bekezd6s szerint, ha aKdzszolg6ltat6t a
k0zszolg6ltat6s nyrijt6s6ban az idojilrhs, ydry m6s, a Ptk. szerinti elh6rithatatlan ok
akadillyoda, 6s a Kdzszolg6ltat6 az akad6ly elh6rul6sit kovet6en a leheto legrovidebb
id6n beliil p6tolta mulaszt6siit. Elh6rithatatlan oknak minristil tov6bb6 az is, amikor a
Kozszolgilltat6 a t6rol6ed6nyt a rendszeresitett j6rmriv6vel rinhib6j6n kiv0l nem tudja
megk<izeliteni.

$ (1)

A kdzszolg6ltat6s ig6nybev6teld6rt az ingatlanhasn|l6t terhel<i dijh6traldk
aHt.52. $ (1) bekezd6se rendelkezdse szerint ad6k m6dj6ra behajtandokdnafiozhs.
(2) Az ngatlanhaszr6l6t terhel6 dijh6tral6k mag6ba foglalja a tok6t, az azzal
26.

osszefiigg6sben megSllapitott k6sedelmi kamatot, valamint a behajt5s egy6b kolts6geit.
A dijh6tral6k6rt a Ht. 52. $ (5) bekezd6se szerinti felel6ss6g tisztdzhsa 6rdek6ben
Kdzszolgilltat6
ingatlan dletvitelszeni kdzcis haszr6lat6r6l
szerzodo
ingatlanha s nt6l6t nyilatkozt atj a.

(3)
a

az

a
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27.$

bekezd6se szerinti

cv0.lrf,sn

ES

kozteri.ileteken keletkez<j telepiildsi hulladdkot kizhr6lag

6. $ (1)

KELETKE26

HULLADEK

kijeldlt hullad6klerak6kban lehet elhelyezri, amelyrol

az

tinkorm6nyzat (a k<iztertilet kezel6je) a hullad6kgazdhkodhsi kdzszolg6ltat6s keretein
kiviil, kiilOn szerz6d6s alapj 6n gondoskodik.

VIII. FEJEZET

HULLADEK JOGELLENES

ELHELYEZESE.

ELHAGYASA,

ETNK

JOGKOVETKEZMENYE

S (1)

Az rngatlanon, az erre vonatkoz6 jogszab6lyoknak nem megfelelclen,
vagy ellen6rizetlen kciriilm6nyek kdzdtt elhelyezett, vagy elhagyott hullad6k
28.

elszilllitilshr6l 6s kezel6s6rcil a Ht. 61. $-6ban foglalt szab6lyok szerint kell elj6rni.
Amennyiben az rngatlanhaszr6l6 az e rendeletbe foglalt hulladdkgazd6lkod6ssal
kapcsolatos kdtelezetts6geit megszegi,
hulladdkgazd6lkodSsi bfrs6g m6rt6kdr6l,
valamint kiszab6s6nak 6s meg6llapit6s6nak m6dj6r61 sz6l6 27112001. (XII. 21.) Korm.
rendelet 2. 5 Q) bekezd6s6ben foglalt esetekben Orfti Ktizds Onkorm6nyzati Hivatal
J e gy zi5je hullad6kgazd6lkod6si birs6 got szab ki.

(2)

IX FEJEZET
KO zrERUr,n
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29.
Abaliget kdzs6g teljes k<izigazgathsi tertilet6n a szemetel6s, a kdzteriiletek
b5rmely m6don trirt6n5 szennyezdse tilos.

30. $ (l)
Kciaeriileten a hullad6k kizir6lag hulladdkgytijt6 tart6lyokban 6s
kontdnerekben helyeztret6 el. A hullad6kryrijt<i tart5lyok elhelyez6s6r6l, iirit6s6rcil,
fert6tlenftdsdrril, karbantartiis6r6l az 6nkorm6nyzat gondoskodik.
(2) Aki b6rmely anyag szd,llitilsinill, fel-6s lerak6sin6l nem keri.ilheti el a

koztertilet beszennyezdsdt, kOteles a munka befejezdse ut6n a hullad6kt6l a kdztertiletet
megtisztitani. Ha a sz6llit6, fuvaroz6 e kdtelessdg6nek nem tesz eleget, a szenrryeziid6st az
kOteles megsztintetni, akinek arlszdre a szilllitis tdrt6nt.
31.

$ (1)

Azrngatlantulajdonosa kdteles gondoskodni:
szomsz6dos beltertileti irtnak az utpadkhig terjedo rdsz6nek tisztin

al az rngatlan6val
tart6s616l,

bl az ingatlan el6tti

jSrdaszakasz (6rda hi6ny6ban az ftpadka, illet6leg - ha a j6rda
mellett zolds6v is van - az irttestig terjed6 teljes tertilet tisztin tart6sir6l,
cl az rngatlan el6tti nyilt 6rok 6s ennek mtit6rgyai tiszt6n tarths6r6l, a csapad6kviz
zav artalan le fo ly6 s 6t akad|ly oz6 anya gok 6 s hu llad6kok e lt6v o lit 6 s 616 l,
dl a jirdin elburj6nz6 felburj6nz6 gazrnk a burkolat rong6l6sa n6lkiili kiirtisir6l, az
ingatlanr6l az rittest vary a gyaloghr6 ter6be kinyul6 6gak, bokrok folyamatos
lenyesds6nil,
el az ingatlan el6tti j6rdaszakasz Qhrda hi6ny6ban 1 m6ter sz6less6gri irts6v)
sikoss6gmentesit6sdrdl. A jdrd6r6l (rits6vr6l) ahavat sziiks6g szerint naponta tribbszdr is, a
h6es6s ut6n nyomban, de legkdsobb reggel 6 6rhig el kell takaritani. Tilos a h6rak6st a
kriztzemi ds kdzdrdekti l6tesftm6nyekre (pl. vizelzitr6csap, kdzkifoly6, vizelnyelo akna)
elhelyezri. A j6rd6k sftoss6gmentesit6s6re konyhas6t vary ennek tdmdny oldatdt
haszn6lni tilos. A sikossi v6lt jhrdit sziiks6g szerint naponta tobbszdr is fel kell hinteni
kdzeg6szsdgiigyileg veszdlyes anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyaggal (pl. ftirdszpoq
homok, k6por, hamu, kis szemcs6jri salak); a sz6r6anyag beszerz6sdr6l a isrtitilsra
ktitelezett gondoskodik.

(2) A kozintdzmdnyek, terek, s6t6nyok, parkol6k, zdldtertiletek, valamint az ezek
melletti kozutak rendszeres tisaitds6r6l 6s tiszt6n tart6s6r6l a konntenrrdny, illet6leg az
rinkormdnyzat gondoskodik az (l) bekezd6sben foglaltak szerint.
(3) A kereskedelrni ds venddgl6t6 tizletek, 6rusit6helyek ekitti kozteriiletet ds
j6rdaszakaszt az iizlet i.izemeltet<ije kdteles tis*6n tartani az (l) bekezd6sben foglaltak
szerint. Az tizemeltet6 k0teles gondoskodni azizlet kdrny6k6nek tiszt6n tart6s6r6l is.
32.S (1) Azttcai 6s egy6b id6nyjellegri vary alkalmi el6rusit6 helyek 6rusai kritelesek
az 6rusit6sra kijeldlt helyet, valamint annak k6rnydk6t tisrtiln tartani.
(2) Az tizletek 6s alkalmi el6rusft6helyek iizemeltet6i ill. 6rusai az 6rusit6sb6l

keletkez6 hullad6k gytijt6s6re azij'zlet,6rusit6hely elott megfelelS sz6mri z|rhat6 eddnyt
k<itelesek elhelyemi ds azoknak saj6t szem6tgyrijt6 eddnybe tort6nri rendszeres kiiirit6s6r6l
d s e lsz6llit6 s6r6 I v agy elszillhttathsir6 I gondo sko dni.
33.$ (1) Epitdsi trirmel6ket 6s erydb, karbantartfsi szemdtnek nem minosiil6 szil6rd
hullad6kot az koteles elsz6llitani, akindl a hullad6k keletkezett.
(2) Epit6s, tatarozhs, bont6s, az rittest felbont6sa sor6n tdrekedni kell a keletkezo por
6s mds szennyez6dds sz6tterjed6s6nek megakadilyozhshra a pork6pz6 anyagok vizzel
tortdn6 locsol6s6val 6s m6s elj6rdsokkal. Az rittesten, jfirdhn 6s ery6b ktizteriileten
ideiglenesen elhelyezett dpit6anyagot 6s szennyez6d6st ekiid6z<i m6s anyagot fry kell
t6rolni, hogy bizosftva leryen ezerL anyagok es6, szel altali elsodr6d6s6nak
megakad6lyozAsa.

(3) Avart, nyesed6ket 6s m6s kerti hullad6kot csak az ene alkalmas kiv6jt gddorben,
m6jus 1. 6s okt6ber 31. kdzOtti idoszakban, a szomsz5dos ingatlanok drdeksdrelme n6lktil,
feliigyelet mellett szabad 6getni, amennyiben nincs jogszabalyi vagy hat6s6gi tilt6s
drv6nvben.

X FEJEZET
zARb RENDELKEzfsTx

$ (1) E rendelet 2014.09.01. napj6n l6p hat6lyba.
(2) A rendelet hat6lyba l6p6s6vel egyidejtileg hatillyit veszti az Abaliget Kozsdg
Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete 1112004.(W.21.) rendelete a k<iztisztas6gr6l,
valamint a teleptildsi szililrd 6s foly6kony hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltat6s kritelez6
34.

ig6nybevdteld16l.

a belsS piaci szolg6ltatfsok szab6lyat6l sz6l6 Eur6pai Parlament ds
Tan6c s 200 6 I I23 IEK ir6nye lvnek val6 me gfe lel6 st szolg6lj a.

35.

S E rendelet

Kisfali J6nos

Dr.K6bor Gyula
jegyzo

polg6rmester

Kihirdetve: 20 I 4.09.0
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1. FELSO

iin korm dnyzati rendelethez

ROLAS A VALASZTHATO SZABVATvoS

rAno16e

o

E

NYEKR6L

1.1. A 110 literes eddny (170,-Ft+Afa) haszndlata kotelez6 - kiv6ve a 2.) pontban meghatdrozott, az

ingatlantulajdonosokra vonatkoz6 felt6telek fenndll6sa eset6n.

I.2.

7

O

I

iteres ed6nyt ( 13O,-Ft+Afa ) vdsd rol hat

a.) aki a lakcim-nyilvdntartds szerint egyed0lik6nt az ingatlant 6letvitelszer(en haszn6lja; vagy

b.) aki az ingatlandt tidril6ingatlankdnt haszndlja, 6s ezt a kdruilm6nyt kdr6s6re a jegyzl igazolja
kozszolgdltat6 fel6.

a

2. mef l6kf et a 9 l2Ot4.(1X.01.) 6nkorminyzati rendelethez

Abaliget kozs6g kozigazgatiisi tertilet6n a keletkezett telepUl6si foly6kony hullad6k 6sszegyfijt6s6t,
elsziillitdsiit 6s drtalmatlanitiisiit a rendelet hatiilyba l6p6sekor 6rv6nyes szerz6dds alapjdn a Magyar
Energia Hivatal iiltali j6vdhagy6 hatiirozat joger6re emelked6s6nek napjdt6l hatSlyos 6s 15 6ves
hatdrozott id6re a Duniint0li Regiondlis Vhm(Zrt.vdgzi.
5z6khelye: 8600 Si6fok, Tandcsh6z u.7.
Ad 6szd m
C6 gj

: t72260O2-2-

egyz6 ks

44 ;

zim: Cg.L4-10-3 00050

3.

m e I | 6 kl

et a 9 | 20t4.llX.

0 1.

) ii n ko r m 6 nyzati re n del et hez

l.Gyfijt6pontok list6i
1.1. Kont6nerhelyek
1.

Falukozpont 445 Hrsz.

2.

Akdcdomb 355 Hrsz.

3.

R6zsadomb 264/tSHrsz

1.2.Szelektiv ey(jt6k

1.

Falukdzpont 445 Hrsz.

2.

Abaliget 225/2Hrsz.

1.3 Egydb gy0jt6pont

r.

I rtiltelek eey6b (Vasritdllomds)

2.Gyfit6ed6nyek
1.

Kossuth utca

2.

Sz6chenyi lstvdn utca

3.

Bem utca

4.

Pet6fi utca

5.

Pertelek utca

6.

K6lessy Vince utca

7.

Vdrhegy utca

8.

Hdrmaskereszti tit

