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aoOnrASI Onkorm5nyzat
9/2002. (X[. 11.) rendelete

a kciztisztasLgrol, valamint a teleptldsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6 helyi kdzszolg6ltatisr6l
ds annak kdtelezo igdnybevdteldr<jl

Bevezeto

Adorjfs Kozsdgi Onkorm6nyzatKepviseki-tesfiilete a teleptil6s tisztas6g6nak fenntartisa 6s a
telepiildsi szil6rd hullad6kkal <isszeftigg<i kotelezri helyi kozszolg6ltat6s szabilyozisa
drdek6ben, M egyes helyi krizszolgfltat6sok kcitelezo ig6nybevdtel6r6l sz6l6 1995. dvi XLII.
tdrvdny 2.$ alapj6n 6s a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. torvdny 23.g-dban
kapott felhatalmaz6s alapj6n figyelemmel e t<irvdnyekben, valamint a 24212000.(XII.23.)
Korm6ny rendeletben,6s az l/1986. (II. 21.) EVM-EUM egyiittes rendeletben foglaltakra a
kdvetkezo rendeletet alkotia.

A Rendelet c6lja

A rendelet cdlja, hogy Adorj6s kdzs6g kdzigazgat6si terulet6n a koztisztas6got fenntartsa a
teleptil6si szildrd hulladdkra vonatkoz6 kozszolgilltat6st, annak kcjtelez<i igdnybev6tel6t
biztositsa 6s az ezekkel kapcsolatos feladatokat, kiitelezettsdgeket 6s tilalrnakut u h.tyi
saj 6toss6goknak me gfeleloen rendezze.

1.$

Altal6nos rendelkezdsek

(l) A jelen rendelet (tov6bbiakban: "R") hat6lya kiterjed a (2)bekezd6sben foglalt elt6r6ssel
Adorj 6s kdz s 69 e g6sz klzigazgat6s i teriil etdre.

(2) A telepiildsi szilird hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6s kiterjed a k6zsdg belteriilete
valamennyi utc6j6ban ldv6 ingatlan tulajdonosaira, birtokosaira vagy iaszn6l6j6ra
(tov6bbiakban: "ingatlan talajdonos/iginybevevdre") a hulladdk Osszegyrijt6sdre,
elsz6llit6s6ra, 6rtalmatlanitilsitra, elhelyezdsdre ir6nyul6 kcizszolgdltatiist ell6t6
(tov6bbiakban: "kijzszolgtiltatdra") valamint az ingatlanon keletkez6 h6itart6si 6s egydb
szililrd halmaziillapotu visszamaradt anyaggal (tov6bbiakban: "telepiilisi tziiAra
h u I ladi kkal') kapcsolatos szol giiltatisra.

2.$

Az ingatlanok ds kozteriiletek tisztintarthsa

(1) A ktlztisztas6g fenntart6sa els6rendti kdzeg6szsdgiigyi 6rdek, ezdrt annak elihmozditfus6ban
mindenki ktiteles hathat6san kdzremtikddni. A kdzsdg teriiletdn l6v6 ingatlanok
tisztintartirshr6l az ingatlanok tulajdonosai, t6nyleges haszn6l6i k<itelesek gondoskodni,
tovtibb6 kciteless6giik, hogy ingatlanukat megmffveljdk, rendben tarts6k, gyomt6l, gazt6l
megtisztitsilk.
(2) Az dnkorm6nyzati tulajdonri kozteriiletek szewezett, rendszeres tisztilntartilsiir6l,
portalanit6s6r6l, iiltaklnos jellegti takaritds6r6l, sikossfg-mentesit6sdrol, a szil6rd burkolatu
utak tisztilntart6sdr6l, szemdtt6rol6k kihelyezds6rdl, iiritdsdrril az <jnkorm6nyzat a
falugondnoks6g ritj 6n gondoskodik.
(3) Mag6nszem6lyek, jogi szem6lyek, jogi szem6lyis6ggel rendelkez(i egy6b szervezetek
tev6kenys6ge kdvetkeztdben kdzteriileten keletkezett szennyez6dds megsztntetdse, a
szennyezoddst okoz6 szerv, illetve szemdly feladata.
(4) Kdztisztas6gi szempontb6l jrird6nak minosiil az a gyalogos k<izlekeddsre rendelt kidpftett
ds kidpitetlen ritteriilet, amely az ingatlan telekhat6r6t6l az irttest sz6ldig (szeg6ly6ig) terjed.
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(5) Az ingatlan eltitti j6rda tisztfuntartisa az ingatlan tdnyleges haszn6l6j6nak, illetve
tulajdonos6nak ktiteless6ge. Intdzmdnyek, kereskedelmi 6s vend6gl6t6-ipari egys6gek ds m6s
el6rusit6helyek el6tti jfirdaszakaszt a tlnyleges haszn6l6nak kell tiszt6ntartani fiiggetlenill
att6l, hogy a szemdt iizleti tev6kenys6gb6l sz6rmazlk-e. Ez a kdtelezettsdg kiterjed a
h6eltakarit6ssal, a sikossdg megsziintetds6vel kapcsolatos feladatokra is.
(6) A t6nyleges haszn6l6, illetve a tulajdonos kdteless6ge a j6rda mellett novo gaz kiirtdsa, a
jhrdaykinyul6 6gak 6s bokrok megfelelti nyes6se.
(7) Onos es6t61, j6gtol, h6t6l sikoss6 v6lt jilrdht a sziiks6ghez k6pest naponkdnt tribbszrir fel
kell hinteni. A felhint6sre boml6, szerves anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyagot (homok,
hamu, ftir6szpor, k6porliszt) kell haszn6lni. E c6ha tttzelds ut6n visszamaradt darabos,
s6riil6st, okoz6 anyagot haszn6lni nem szabad. A sz6r6anyagbeszerzlsdrll a tiszthntart6sra
kdtelezettnek kell gondoskodni.
(8) A j6rda 6s a kcizrit sikoss6g-mentesitdsdt atisztintartfsra kotelezettnek rigy kell elvdgezni,
hogy abb6l ne szhrmazzon baleset.

3.$

(l) A koztertileten l6v6 6rkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k, 6tereszek tiszt6ntart6sa, a

csapad6kviz akadillytalan elfoly6s6nak biztosit6sa - az ingatlan elSui szakaszra terjedSen - az

ingatlan t6nyleges haszn6l6j6nak, illetve tulajdonos6nak k<iteless6ge.
(2) Jdrmtibehajt6k 6tereszeinek, j6karban 6s tiszt6ntarthsa minden esetben az ingatlan
haszn6l6j6nak, illetve tulajdonosinak kdtelessdge.
(3) Az ingatlanon keletkez6 csapad6kviz sajit tertileten t<irt6n6 elhelyez6s6rol, illet6leg
ki6pitett csapad6kcsatorna eset6n azabbatortdn<i bevezet6s6r6l - el6zetes bejelentds alapjfn -
az ingatlan tulaj dono sa gondo skodik.
(4) A csapad6kelvezeto 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugul6s vagy rong6l6dds okoz6s6ra alkalmas anyagot (szemetet,iszapot,papirt, tormel6ket,
tlz- 6s robban6sveszdlyes anyagot) a csapad6kviz-elvezeto drokba sz6rni, beleonteni,
beleseperni, vagy bevezetni tilos !

4.$

(1) Epit6si tertileten 6s az 6pitkez6s kdzvetlen kdrnydk6n (az epitkezds elOtti teriileten) az
dpitdst vegz6 kivitelez6nek kell biztositani a tisztas6got.
(2) Beruh5z6sok eset6n a birtokbavdtelt6l a kivitelez6s megkezd6s6ig a beruh6z6nak
(bonyolit6nak), ezt kovet6en a kivitelez6s befejez6s6ig a kivitelez6nek kell gondoskodni az
illtalaelfoglalttertilettisztintarthsar6l.
(3) Epit6sn6l, bont6sn6l vagy tatarozhsnill a munk6latokat rigy kell vdgezni, az dpitdsi ds

bont6si anyagokat, a ki6sott ftildet rigy kell t6rolni, hogy por 6s egydb szennyezod6s ne
keletkezzen.
(4) Tilos kozitra, ritpadk6ra salakot, dpitdsi t0rmel6ket, illetve szemetet sz6llitani 6s helyezni!
Kdztertiletre kihordott szemetet vagy lpitdsi tdrmel6ket az 6rintett ingatlan tulajdonosa
kdteles felsz6lit6sra24 6rhnbeltil saj6t k<ilts6g6n risszetakaritani, illetve elsziillitani.

5.$

(1) Kozteriileten szennyez| anyagot (szemetet, rongyot, egy6b hullad6kot) csak olyan m6don
szabad szilllitani, hogy a szdllit6sb6l semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletkezzen. Ha
a sz6llit6s krizben a teriilet szennyez6dndk, a szennyezcid6s el6id6zrlje kdteles azt elt|volitani
6 s a tov 6bb i szenny ezbd6 s me gak ad6ly o zhs6r6 I gondo sko dni.
(2) Ha bdrmilyen sz6llitmSny fel- vagy lerak6s6n6l , akoz- vagy mag6nteriilet szennyezodik, a

szennyez6d6s elciid6z6jdnek azt a fel- vagy lerak6s elv6gz6se ut6n nyomban meg kell
tisztitani.



6.$

(1) A kdzsdg kdzteriiletdn tilos j6rmtivet mosni, olajcser6t vagy m6s olyan tev6kenysdget
vdgezni, amely szennyezdd6st okoz. Lak6hazhoz Iartoz6 udvarban ilyen munk6kat rigy kell
vdgezni, hogy a szennyez6d6s krizteriiletre ne keriilj6n.
(2) A gondozott zoldtertiletre j6rmrivel rirhajtani, azon parkolnl azt b6rmi m6don k6rositani
tilos!

7.$

(l) A kdzter0letek, a sportol6s c6lj6ra szolg6l6 teriiletek,
helyis6gek, telefonfiilk6k beszennyez6se tilos !

(2) Szemetet, hullad6kot csak az arra a cdlra rendszeresitett 6s
elhelyezni.

valamint az aut6buszv6r6

fel6llitott szemdttart6ba lehet

8.$

( I ) A te,epu,6,i,,;;l;Tffff ilJffi:ffi:: ififf;J:[,tati,s : a te,epii,6si
szildrd hulladdk rendszeres gyiijt6s6re, elszilllitisira, 6rtalommentes elhelyez6sdre iranyul6
kdzszolg6ltat6s.
(2) A K6pvi s elci-testiilet feladata ktil<in6 s en :

a) akomplex helyi kozszolgiltat6s k<ir6be :artoz6 telepiildsi szllfurd hulladdk rendszeres
dsszegytijt6s6nek, elszilllithsfinak 6s 6rtalmatlanit6s6nak megszervezdse,
b) a telepiildsi szilird hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi k<izszolg6ltat6s teljesit6s6re
szolg6ltat6 kijel6l6se,
c) a teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kozszolgilltat6s dij6nak
(kozszolgilltat6siszemdtdij)megillapit6sa.

(3) A Kdpvisel6-testtilet a teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos feladatainak
megval6sit6sa sorin a hulladdkok hasznositSs6nak, rijrafelhasznfl6s6nak 6s az
6rtalmatlanitand6 hullad6k mennyisdg6nek csdkkent6se 6rdekdben t6mogatja a szelektiv
hulladdkgyij t6s szdles kdni elterj esztds6t.

e.$

(1) A helyi kdzszolgilltatds igdnybev6tele a "R" 1.$ (2) bekezddse hat6lya al6 tartoz6
igdnybevev6kre kritelez6.
(2) A kdzszolgilltat6s igdnybevdteld6rt az igenybevev6t terhel6 dijh6tral6k ad6k m6dj6ra
b ehaj that6 kdztartozds.
(3) Sziineteltetheto a 8. $ (1) bekezd6se szerinti komplex helyi kdzszolgiltaths krjtelezrj
igdnybevdtele azokon az ingatlanokon, amelyeken legal6bb 30 napig senki sem tart6zkodik, s
emiatt azokon hullad6k nem keletkezik.
(4) A kdzszolg6ltat6s ig6nybevdtel6nek sztinetel6s6re vonatkoz6 igenydt a tulajdonos a
sziinetel6s kivAnt kezdo id6ponda el6tt, azt legal6bb 30 nappal megelciz6en fr6sban k6teles
bej elenteni a Szolg6ltat6nak.
(5) Ha a sztineteltet6s (1) bekezd6s szerinti felt6teleiben v6ltoz6s k<ivetkezik be, a tulajdonos a
Szolg6ltat6nak haladdktalanul ir6sban kdteles azt bejelenteni.
(6) Amennyiben a sziineteltetds ideje alatt a komplex helyi kdzszolgilltaths ktirdbe tartoz6
hulladdk keriil kihelyezlsre, rigy - a tulajdonos egyidejti 6rtesit6se mellett - a Szolg6ltato a
hullad6kot ktiteles elsz6llitani, a hulladdk mennyisdgdnek megfelel<i - e rendeletben
meg6llapitott - drj felsz6mit6sa mellett.
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10.$

A kdzszolgilltaths ell6t6s6nak rendje 6s m6dja

(1) A k6pvisel6-testiilet a szilArd hullad6kkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6s ell6t6s6val a
DDMH G Kft -t (tov6bb i akb an : " szolg6ltat6") b izza me g.
(2) A kozszolg6ltat6s ell6t6sa rendjdnek 6ltal6nos szab6lyaik6nt a kovetkezoket kell
6rv6nyesiteni:

a) A teleptildsi szil6rd hulladdk gyrijt6se, t6rol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell
elj6rni, hogy a hullad6k sem az ingatlanon, sem a kOzteriileten, sem a sz6llit6j6rmtibe
val6 tiritdskor ne sz6r6djon szdt, ne porozzon,ds egydb m6don kdrnyezetterheldst ne
idezzen el6.
b) A telepiil6si szil6rd hullad6k gytijt6se a keletkez6 hulladdkmennyis6g 6s a gyrijtds
gyakoris6ga alapjin, szabvinyos 110 I tirtartalmri fedeles hulladdkgyujto ed6nyben
t0rtdnhet, melynek srilya a 35 kg-ot nem haladhatja meg. Tdbblethullad6k esetdn
kizhr6lag a kdzszolgeltat6t6l v6s6rolt, jelzdssel ell6tott zs6kokban helyezhet6 el a

hullad6k.
(3) A hullad6kgytijt6 az ingatlanon beliil helyezhet6 el, a gyiijt<i ed6nyt, a szilllithsi napok
kiv6tel6vel, kdzteriileteken csak teriilet-felhaszn6l6si engeddly birtok6ban lehet elhelyezni.
(4) A hullad6k gnijt6se heti egy alkalommal, a szolgiltat6val kotott meg6llapod6s szerinti
idopontban az ingatlan el6tti j6rda sz€l€re, illetve a kijelcllt gyfijtcipontokra tcirtdn6
kihelyez6ssel tdrtdnhet.
(5) A nagyobb m6rehi berendezdsi tilrgy (lom) szervezett dsszegyiijt6s6r6l 6s elsz6llit6sir6l
(lomtalanit6s) dvente egy alkalommal a szolg6ltat6 tdritdsmentesen gondoskodik.
(6) A lomtalanitds id<1pontj5r6l, valamint teriileti feloszt6s6r6l a szolg6ltat6 3 h6ttel az akcio
elott az Onkorm6n y zat :iutj 6n drte s iti a I ako s s 6 got.

1 1.$

A szolg6ltat6 feladatai

(1) A szolg6ltat6 a rendelet hatillya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett telepiil6si szilSrd
hulladdkot kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijeldlt sellyei hullad6klerak6 telepre, illetve
annak 6rtalmatlanit6sir6l m6s, a szakmai 6s k<irnyezetvddelmi szabdlyokat megtart6 m6don
gondoskodni.
(2) A szolg6ltat6 kdteles a t6rol6 ed6nyek kiiirit6sdt szakszerfien, az elvirhat6 gondossiggal
elv6gezni.
(3) A t6rol6eddnyben okozott k6rokat a szolg6ltat6 t6ritdsmentesen kdteles kijavitani,
amennyiben a meghib6sodfs neki fe1r6hat6 okb6l kdvetkezik be. A szolgiltat6nak az ebb6l
ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javitSs id<itartam6ra m6sik szem6tgyiijto eddnyt kell
biztositania. Amennyiben a meghib6sod6s nem r6hat6 fel a szolg|ltat6nak, a

haszn6lhatatlann6 v6lt t6rol6eddnyek javitilsa,p6tl6sa, illetve cserdje ahaszn6l6t terheli.
(4) A szolg6ltat6 a rendelet hatillya al6 nem tartoz6 hullad6k elszilllitdsdt megtagadhatja.
(5) A tulajdonos koteles a Szolg6ltat6 6ltal nytrjtott komplex helyi kdzszolgdltat6st igdnybe
venni.
(6) A komplex helyi kozszolghltat6s kor6ben a Szolg6ltat6 6s a tulajdonos kdzdtti jogviszonyt
a telepiildsi szil6rd hullad6k esetdn a kdzszolgilltaths ig6nybev6tel6nek t6nye hozzal6tre.
(7) A (6) bekezddsben meghatilrozott jogviszony kezd6 idoponda az a nap, amelyen a

Szolg6ltat6 a komplex helyi kozszolg6ltat6s teljesit6sdnek megkezdds6r6l 6s ldnyeges
feltdteleirril a tulajdonost ir6sban drtesiteffe, illetve felhivds kozz|tetele ritjdn t6j6koztatta.
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(8) A Szolg6ltat6 a kozszolg6ltat6ssal 6sszefiigg6 tev6kenysdgdt mindenkor a vonatkoz6
jogszab6lyi el6ir6sokban foglalt mtiszaki, krizeg6szsdgugyi 6s egy6b feltdteleknek
megfelel6en kdteles ell6tni.
(9) Az ig6nybevevtivel kritott szerzcid6s alapjfun a ktizszolg6ltatrisi dij beszed6se a szolg6ltat6
feladata az onkorm funyzat 6ltal rendelkez6sre bocs6tott adalok alapj6i.
(10) A k0zszolg6ltat6s dij6nak megdllapithsiltoz k<ilts6gelemzdst kdszit es azt minden 6v
novemb er I 5 . - i g az cinkorm 6nyzatn6l elSterj eszti.
(11) Kciteles a tevdkenysdg6r6l a k6pvisel6-testiiletnek 6vente beszimolni.
(12) A tulajdonos jogosult a Szolg6ltat6nak a hulladdk elszilllithshra ir6nyul6 megrendelds6t
bejelenteni, ha ingatlaniln a komplex helyi kdzszolgdltatfs al6 nem esri esetileg szdllithato
alkalmi hbztartisi szil6rd hullad6ka is keletkezik, vagy ilyen hullad6k keletkez6sevirhat6.
(13) Ha a tulajdonos a (12) bekezd6sben foglaltakkal a Szolgilltatotbizzameg, a megrendelds
ds a szolg6ltat6s felt6teleiben t0rt6nri meg6llapod6s alapjhn a Szolg6ltat6 a Legjelolt
id6pontra vagy id6tartamra a megjeldlt mennyisdgti, 6s min6s6gri hullad6knat megfetetO
gy$totart|lyt, illetve hulladdk gyrijt6s6re alkalmas m6s gyiijt6eszkozt a tulajdonos
rendelkezdsdre bocs6tja. Elsz6llit6s6r6l 6s a hultad6k 6rtalommentes elhelyez6s6rol a
megdllapod6s szerinti dij ellen6ben gondoskodik.

12.$

Az igdnybevev6 kdteless6gei

(1) A hitztarttsi szililrd hulladdkot a szrlllit6si napon elsz6llit6s cdljdb6l a szolg1ltato
rendelkezdsdre kell bocs6tani, hosszabb idon rlt felhalmozni nem szabad.
(2) A tulajdonos a gyijtiltartillyban, ahhztartilsban szok6sosan keletkezri hullad6kot tomorit6s
ndlkiil irgy helyezheti el, hogy az a hullad6k elsz6llit6sa sor6n alkalmazott gdpi tirit6st ne
akadfilyozza.
(3) Ha atartilly olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely az edenyben 6sszetrimtir6dtitt vagy
befagyott, vagy a tattillyban ldv6 hullad6kot rigy tisszeprdselt6k, vagy a tartdlyban elhelyezJtt
hulladdk dsszsrilya olyan mdrt6kben meghatadja a tartitly terhelh-et6s eget, hogy emiatt a
tartii;rt az eloitt m6don kii.iriteni nem lehet, a tulajdonos k6teles a visszamaradt szemetet
fellazitani ds a tart6lyt haszn6lhat6v6 tenni.
(4) A t6rol6ed6nyekben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, m1rgezo
anyag,dllati hulla, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyuldkony vagy robban6anyag, k5- 6s
6ptilett<irmel6k, nagyobb tededelmti, srilyri t6rgy, rtb.); #ely veszeiyJzteti a
szemdtsz6llitdssal foglalkoz6 dolgoz6 egdszsdgdt, vagy megrong6lhatj-a a gnijtdj6rmtivet,
i lletve iirtalmatlanitdsa s or6n v eszlly eztetheti a ktlrnyezii6t.
(5) Ha a szolg6ltat6 alkalmazottai megallapitjak, hogy a t6rol6ed6nyben az (4) bekezddsben
megjeltilt anyagot, thrgyat helyeztek el, a kiiiritdst jogosultak megtagadni. A kiiiritds
megtagad6s6r6l a tulajdonost a szolg6ltat6 az ok felttintetdidvel drtesitf -"uid u-.*yiben a
tulajdonos a ktl6n kciltsdget megfrzette, a hullad6kot a megfelel6 6rtalm atlanit6 helyre
szfillitja.
(6) 1 szemdtgytijt6 ed6nyeket az dnkorm6nyzat biztositj a. Tisztit6s6r6l az ig6nybevevo
kdteles gondoskodni.

13.$

A krizszolg illtathsr a vonatkoz6 szerz6d6s

A kozszolg6ltat6nak az igenybevev6vel kdtdtt szerzridds6ben meg kell jel6lni a teljesit6s
hely6t, idej6t' m6dj6t, a kdzszolgfrltatilsert fizetendo dijat, fenntafrra a szalg1ltatonak - az
dnkorm6nyzat dijmeg6llapit6 rendelete szerinti mdrt6knet megfeleld - m6dositasra vonatkoz6jog6t.
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(2) A kdzszolg6ltat6s dija beszed6s6nek m6djit az esetleges dijh6tral6k behajt6sa 6rdek6ben a

szolgdltat6 jogait.
(3) Az Onkorm6nyzat a kozszol g6ltat6val szerz6d6st kdt a hullad6ksz6llit6sra. A
szerz6d6snek a Polg6ri tOrvdnykOnyvben szabillyozott felt6teleken 6s a felek kdlcsrinos
tilj 5koztatilsi k0te lezetts d g6n tul tartalmazni a ke I I :

a) a ktizszolg6ltat6s tartalmilt, akdzszolghltat6ssal ell6tott tertilet hatirait
b) a kdzszol g6ltat6 szolgilltatilsi kotelezetts 6geit
c) az onkormrinyzatnak a kozszolgilltaths megszervez6sdvel 6s fenntart6s6val
kapcsolatosan kotelezettsdgeit
d) a krizszolg6ltat6s dijht, a dij meg6llapithsilhoz sziiks6ges krilts6gelemz6st
e) a dij beszed6s6nek m6dj6t, az ezzel kapcsolatos adatszolg6ltat6si k<itelezettsdget
f) a dijh6tral6k eset6n a szolgilltat6t megillet<i jogokat illetve az <inkormfinyzat feladatait

14.$

A kdzszolg6ltat6s dija

(1) A szemdtsz|llit6si szolg6ltat6s6rt az igenybevevdk szolgilltatisi dij fizetdsdre kdtelesek,

annak megfizetdsEt azonban az <inkormhnyzat 2003. 6vben a lakoss6gl6l6tv6lLalja.
(2) A szolg6ltat6s e116t6s66rt a szolgilltat6t megilletci dijat a kdpvisel6-testtilet illlapitja meg, a

szolgiitatilst v6gz6 v6llalkoz6val tdrt6nt egyeztetdst kdvetden.
(3) A szolg6ltatasi dd mdrt6ke 2003. 6vben 75 Ft/tirit6s + 12 yo AFA , amely tisszesen 84 Ft.

A dij 6ves m6rtdke 4368 Ft, havi m6rtdke 364 Ft.
(a) Ha a k6pvisel6-testtilet a szolghltat6si dijat forr6sainak hi6nya miatt 6tv6llalni nem k6pes,

a dij meg6llapit6s6nak m6dj6r6l, m6rt6k6r6l, a beszed6s rendjdrdl jelen rendelet6nek
m6dosit6s6val dOnt.

15.$

A kozszolg6ltat6s dijht a szolgilltatitst ig6nybe vev6 ut61ag, a szolgilltat6val kdtdtt szerz6d6s

szerintaszolg6ltat6illtalmegkiild0ttszhmlaalapjilnkotelesmegfi zetni.

16.$

(1) Amennylbenazingatlan tulajdonosi,vagyhasznillati viszonyaibanvilltozhs kdvetkezik be,
.frgy azrij tulajdonos, vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegesen kdteles avfiltozits

tlnyet 15 napon beltil ir6sban bejelenteni a szolg6ltat6nak. A villtozhs bejelent6s6vel

egyidejrileg az tlj tulajdonos, illetve haszn6l6 6s a szolg6ltat6 kozdtt a ktizszolg6ltatdsi

szerz6d6s l6trejdn.
(2) Ennek a bejelent6snek a megt6tel6ig a kdzszolg6ltat6si dijat a koribbi tulajdonosnak kell

megfizetni.

17.$

(1) A tulajdonos megtagadhatja a dij megfizet6sdt abban az esetben, ha a szolg6ltat6

kozszolgfltat6si kotelezetts6gdnek nem tesz eleget.

(2) Nem tagadhat6 meg a dij fizet6se az (1) bekezd6s szerint, ha a szolgdltat6t a

kdzszolg6ltat6s nyrijt6s6ban az id6jir6s vagy mds elh6rithatatlan ok akad6lyozta 6s a

szolg6ltat6 M akad6ly e1h6ru16s6t kcivet6en a lehet6 legrcividebb idcin beltil p6tolta

mulaszt6s6t.

18.$

A tulajdonost, illetve haszn6l6t a szolg6ltat6, vagy megbizottja a kdsedelembe es6stol

szfmitott 30 napon bel1l ir6sban sz6litjafel dijfizetdsi kdtelezettsdg6nek teljesit6s6re.

1e.$
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Szab6lys6rt6si rendelkezdsek

(1) A kiildn jogszab6lyban meghathrozott koztisztasdgi szabillys6rtdsen tul szab6lys6rt6st
kovet el 6s 30.000 Ft-ig terjed6 pdnzbirs6ggal srijthat6, aki:

a) Az ingatlan es az ahhoz tartoz6 j6rda 6s 6rokszakasz tiszthntart6s6val 6s sikoss6g-
mentesitdsdvel kapcsolatos kdtelezetts6g6t elmulasztja, illetve az ezzel kapcsolatos
szab6lyokat megszegi
b) Hhztart6si hullad6kot felhalmoz vagy a kdzteriiletre, illetve m6s ingatlanira a jelen
rendeletben meghat6rozott felt6telekt6l elt6rcl m6don kihelyez.
c) A szemdtgytijt<i ed6ny tisztfintarthsi, 6s fert<itlenit6si kcitelezetts6g6t elmulasztja.
d) Hulladdkgytijto ed6nyt rendeltet6stol eltdroen haszn6l, nem hintart6si hulladdkot rak a
tartillyba, rothad6, nagyon biidos szemdt elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l nem
gondoskodik.

20.$

Ertelmez| rende lkez6 s ek

E rendelet alkalmaz6s6ban:
l. telepillesi hulladek: a h6ztart6sokb6l sz6rmaz6 szil6rd hullad6k, illet6leg a htztarthsi

hullad6khoz hasonl6 jellegti 6s 6sszet6te1rii, azzal egyiitt kezelhetS mfs hulladdk;
2. hdztartdsi szildrd hulladdk: a rendszeres hfztart6si szil6rd hulladdk 6s az alkalmi h6ztart6si

szil6rd hulladdk;
3. rendszeres hdztartdsi szildrd hulladdk: a lak6s, iidtil6s, pihen6s sor6n azingatlanon (igy a
lak6sokban, valamint nem lak6s celjhra szolg6l6 egy6b helyis6gekben 6s teriileteken)
folyamatosan keletkez6, a Szolg6ltat6 6ltal rendszeresitett gyalt6art|lyokban 6tmenetileg
t6rolhat6, rendszeres gyijtiSjirattal, a jogszab6lyi el6ir6soknak megfelelo zhrt rendszeni
c6lg6ppel sz6llithat6 hullad6k (igy pl. a konyhai hulladdk, papir, iiveg, csomagol6eszkoz,
hhztarthsi ed6ny, kdzi eszk6z, rongy, sdpreddk, salak, hamu, korom, tov6bb6 kisebb
mennyis6gri falvakolat, a kerti 6s jfrdatakarit6si hullad6k, kisebb mennyisdgri falomb,
nyeseddk, kar6csonyfa), tov6bb6

a) a lak6sban, valamint a nem lak6s c6lj5ra szolg6l6 egy6b helyis6gben 6s tertleten
folytatott kisipari tev6kenys6g gyakorl6s6b6l keletkezett hullad6k, felt6ve, hogy egyiittesen
elhelyezhet6 a Szolg5ltat6 6ltal rendszeresitett szemdtgyiijt6 tart6lyokban ds

6rtalmatlanithat6 a tulajdonos 6ltal kotelez6en ig6nybe vett kdzszolg6ltat6s keret6ben a
kij elOlt 6rtalmatlanit6 helyen;

4. alkalmi hdztartdsi szildrd hulladdk: a lak6s, iidtil6s, pihends sor6n az ingatlanon (igy
lakiisokban, valamint a nem lak6s c6lj6ra szolg6l6 egy6b helyisdgekben 6s teri.ileteken)
alkalmilag k6pz6ddtt vagy felhalmoz6dott hulladdk, visszamaradt anyag, ha rendszeresitett
gyrijt6ed6nyben mdrete vagy minos6ge miatt nem helyezhet6 el, amely lehet

a) lomtalaniths alh tartoz6 alkalmi hilztarthsi szilfird hulladdk: nagyobb m6rehi darabos
hullad6k (igy pl. nagyobb hhztartilsi eszkdz, berendez6si thrgy, britor, 6gybet6t stb.),
amelyet a rendeletben kijeldlt Szolg6ltat6 6vi egyszeri - el6re kiizzltett idopontban tdrt6n<i
- lomtalanit6s sor6n elszSllit,
b) esetileg sz6llithat6 alkalmi hhztarthsi szilfird hullad6k: az a) pont al6 nem tartoz6, eseti
megrendel6s alapjrln 6rtalmatlanit6s c6lj6b6l elsz6llitand6 hullad6k (pl. 6pitdsi, bont6si
tormel6k, aut6roncs);

5. egydb (nem hdzt1atdsi) szildrd hulladdk: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szolg6ltat6 6s egydb gazdasSgi tev6kenys6g sor6n, valamint a kdzintlzm6nyekben keletkez6
rendszeres egy6b szillrd hullad6k 6s alkalmi egy6b szilSrd hulladdk:
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a) rendszeres egy6b szilSrd hullad6k: a tevdkenys6ggel risszefiiggdsben - a tevdkenys6g
jelleg6nek megfelelcien - rendszeresen ds/vagy folyamatosan keletkeziS, a Szolg6ltat6 6ltal
rendszeres itett gyiij t6ed6nyben 6tmenetile g t6rolhat6,
b) a jogszabillyi el<iirSsoknak megfelel6 rendszerti cdlgdppel sz6llithat6 egydb szilfurd
hullad6k, amely a telepiildsi szil6rd hulladdk elhelyezdsdre kijeldlt irtalmatlanit6 helyen,
ldtesitmdnyben helyezhet6 el,
c) alkalmi egydb szll6rd, hulladdk: a tevdkenysdg fenntart6srinak folyamat6ban esetileg,
nem ismdtl6d6en keletkez6, a teleptildsi szilSrd hullad6k elhelyez6sdre szolg6l6 egy6b
6rtalmatlanit6 helyen, ldtesitmdnyben elhelyezhet6 vagy hasznosithat6 egy6b szildrd
hulladdk;

21.$

(l) E rendelet 2003. janu6r 1-jdn l6p hat6lyba.

Adorj6s, 2002. december 10.

T6th Gyula
polg6rmester

A rendelet kihirdetve.
Ado{6s, 2002. december 11.

ph.

ph.

Mdsz6ros Gyula
kdrjegyz6

Mdsz6ros Gyula
ko{egyz6


