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a litiztisztas{gr6l, valamint a teleptildsi szil{rd hulladdkra vonathoz6
helyi lidzszolg{ltatfs161 6s annah k0telezd ig€nybevdteldrcil

Beve.?et6

Babatcszol6s Kozsegi Onkormfnyzat Kepvisel<i-testtilete a telepiiles tisztasigdnak
fertntarlisa es a telepiilesi szilird hulladekkal dsszeftgg6 kdtelez6 helyi kozszolgiltatis
szabilyozisa erdekdberr, az egyes helyi kdzszolgiltatisok kdtelez6 igenybeveteler6l szolo
1995. evi XLll. Tv. 2.$ alapjdn 6s a hulladekgazdilkodisrol sz6lo 2000. evi XLlll. Tv.
23.$-6ban kapott felhatalmazis alapjin figyelemmel e tdrvenyekberr, valamint a
24212000.(XI1.23.) Korm. Rendeletben, 6s az l/1986. (ll.2l.) EVM EUM egyuttes
rendeletben foglaltakra a kovetkez6 rendeletet alkoda.

A Rende]et celja

A rendelet celja" Itogy Babarcszdl6s kozseg kdzigazgatisi teriileten a kdztisztasigot
fenntaftsa a telepiilesi szil6rd hullad6kra vonatkoz6 k6zszolgfltatist, annak kotelezo
igenybevdtelet biztositsa es az ezekkel kapcsolatos feladatokat, kotelezetts6geket es

tilalmakat a helyi sajitossigoknak megfelel6en rendezze.

r.$
Altatri nos renclelkezdsek

( I ) A jelen rerrdelet (tov6bbiakban: ,.R") hatflya kiterjed a (2) bekezddsberr foglalt eltdressel
B abarcsz6l 6 s k ozs 6 g e gesz kdzigazgatis i tertil etere.

(2) A teleptildsi szilfrd hulladekkal kapcsolatos kozszolgiltat6s kiterjed a kdzseg belteriilete
valamertnyi utcfjibarr levci ingatlan tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6l6jdra
(tov6bbiakban: ,,ingatlan tulajdonos/igdnybevevfird') a hullad6k osszegyiijt6s6re,
elszdllitrtsfra, 6rtalmatlanitfsira, elhelyezes6re irinyulo kdzszolgiltatist ell6to
(tovfbbiakbatr: ,./rous?olgtiltatdra") valamint az ingatlzuron keletkez6 hdztartfsi es egyeb
szil6rd halmazillapotri visszamaradt anyaggal (tovibbiakbarr: ,.telepiil6si "^zitdrtl
h ul I addkkaf') kapcsolatos szol giltatisra.

2.$
Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztrintartdsa

( l) A kdztisztasig fentttarttsa els6rendri kozegeszsegtigyi erdek, ez€rt annak
elomozdit6sfban mirrdenki koteles hathat6sarr kozremrikodni.
A kozsdg tertilet6n l6v6 ingatlanok tisztintartis6r6l az ingatlanok tulajdonosai.
tdnyleges hasznfloi kotelesek gondoskodrri, tov6bb6. kdtelessegtik, hogy ingatlanukat
megm0veljek, rendben taftsfk, gyomt6l, gazt6l megtisztits6k.

(2) Magdrrszemelyek. jogi szemelyek, jogi szemdlyiseggel rendelkez6 egyeb szervezetek
tev6kenysege kovetkezteben kdzteriileten keletkezett szennyezddes megsztintetdse, a
szennyezddest okoz6 szerv, illetve szemely l'eladata.
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(3) Kdztisztas6gi szernpontbol jArdinak rnin6siil az a gyalogos k<izlekedesre rendelt
kidpitett es kiepitetlen fittertilet, arnely az ingatlarr telekhatiritol az irttest szeleig
(szegelyeig) terjed.

(4) Az ingatlarr el6tti jarda tisztAntartisa az ingatlan tenyleges hasznilojAnak, illetve
tulajdonosAnak kotelessd ge.
Ez a kdtelezettseg kiteried a hoeltakar:itdssal. a sikoss6g rnegsziintetesevel kapcsolatos
feladatokra is.

(5) A tenyleges haszn6l6, illetve a tulajdonos kotelessege a jdrda rnellett novo gaz
kiirtasa, a jdrd6ra kinyulo Agak es bokrok megfelel6 nyesdse, a jarda es a csapadekviz
elvezet6 Arok kdzdtti tedilet tisztintartAsa.

(6) Onos es6tol, jegt6l, hotol sikossi vilt jdrd6t a sztikseghez kepest naponkent tdbbszor
fel kell hinteni.
A t'elhi.ntesre bornlo, szerves anyagot nern tartahnazo szol'oanyagot (homok, harnu,
firreszpor, kdporliszt) kell hasznalni.
E cdlra ttizeles utAn visszamaradt darabos. sdriilest okoz6 anyagot hasznalni ltem
szabad.
A szoroanyag beszerzeserdl a tisztantaft6sra kotelezetbrek kell gondoskodni.

(7) A jdrda es a koztt sikossdg-rnentesitdset a tisztdntart6sra kotelezettnek ugy kell
elvdgezni, hogy abbol ne szinnazzorr baleset.

3.$

(l) A kdzteriileten lev6 6rkok. nyitott csatonrdk, fbly6kdk, Atereszek tisztantartAsa, a
csapadekviz akadAlytalan elfblyAsAnak biztosit6sa az ingatlan el6tti szakaszra
terjedoen - az ingatlan tdnyleges hasznAl6jinak, illetve trrlajdonos6nak kotelessdge.

(2) Jdr.miibehajtok dtereszeinek, jokarban 6s tiszt6ntart6sa rninden esetberr az ingatlan
hasznAlojArrak, il letve tulajdonosinak kdtelessdge

(3) Az ingatlanon keletkez6 csapaddkviz sa.jdt tertileten torldnd elhelyez6sdrol, illetoleg
kiepitett csapaddkcsatoma esetdn az abba tcirtdn6 bevezet6sdr6l - el6zetes bejelentes
alapj{n - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(4) A csapadekelvezet6 drokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb,) vizet bevezenri tilos!
Elduguk{s vagy rongAlod6s okozAsdra alkalmas anyagot (szernetet. iszapot. papirt,
tdtmeldket, tiz- ds robbanAsveszelyes anyagot) a csapadekviz-elvezeto Arokba sz6rni
beleonteni, beleseperni, vagy bevezenri tilos!

4.$

( l) Epitesi teriileten es az epitkezes kozvetlen kcirnydken (az 6pftkezes el6tti teriileten) az
epitdst vegz6 kivitelez6rrek kell biztositalli a tisztasigot.

(2) Epitesnel, bontiisndl vagy tataroz6sni{l a munkAlatokat tigy kell vdgeari, az epitesi es
bonthsi anyagokat, a kiAsott fttldet ugy kell tarolni, hogy por es egyeb szennyez6des ne
keletkezzen.

(3) 'Iilos kdzirtra, irtpadkira salakot, epitdsi tdrmeldket, illetve szentetet szallitani es

helyeari! I(dzteriiletle kihordott szemetet vagy dpitesi torrneldket az erintett ingatlan
tulajdonosa k6teles felszolitAsra 24 orin beltil sajAt koltsegdn osszetakaritani, illetve
elszAllitani.
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s.$

Koztertileten szeluryezd anyagot (szemetet, rongyot, egyeb hulladdkot) csak olyan
modon szabad sz6,llitani, hogy a sz6llitisb6l semmi ki ne hulljon, por es csepeges ne
keletkezzen. [Ia a szfllitrts kdzben a ter0let szennyezddnek, a szeruryezddds eldidezdje
koteles azt eltitvolitani es a tovibbi szennyezddes megakadilyoz6sA16l gondoskodni.

Ha bir:nilyen szr{llitminy fel- vagy lerakis6niil, a k6z- vagy mag6ntertilet
szennyezddik, a szeruryezddds eldidezdjenek azt a fel- vagy lerak{s elvdgzdse ut6n
nyomban meg kell tisztitani.

6.$

( l) 'A 
kozseg kdzteri.ileten tilos jirmrivet mosni, olajcseret vagy rnis olyan tevdkenyseget

v6gezni, amely szennyez6dest okoz.
Lak6h6zhoz tarlozo udvarban ilyen munkikat figy kell vdgezni, hogy a szennyez6dds
kdzteriiletle ne kertilj6n.

(2) A gondozott zdldtertileue jirmtivel rihajtani, azon parkolni, azt birrni m6don
ki{rositani tilosl

7.$

(l) A koztertiletek, a sportolhs celjara szolgflo tertiletek, valamint az aut6buszv6r6
helyiseg, telefonfiilke beszeruryez6se tilos I(2) Szemetet, hulladdkot csak az aila a cdlra rendszeresitett es felallitott szemdttartoba
lehet elhelyemi.

8.$
Tel ep ii l6si szi 16 rd h u llad6kra vonatko z6 kozszol 96 ltatds

( I ) A telepiilesi szilrtrd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kozszolg6[tat6s: a
teleptilesi sziL{rd hulladek rendszeres gytijtesere, elszi{lUtt{sira, 6rtalommentes
elhelyezesere irfnyulo kcizszol96ltat6s.

(2) AKepviselo-testiiletfeladataktildnosen:
a) a komplex helyi kozszolgfltatis korebe tartoz6 telepiilesi szilard hulladdk rendszeres
osszegytijtesdnek, elsz{llitisinak es 6rta.lmatlzuritrtsfnat< megszervezdse,
h) o telepiilesi szil6rd hulladekkal kapcsolatos komllex lelyi k6zszol96ltat6s
teljesitesere szol grtltat6 kijel 6lese,
c/ a teleptildsi szilird hulladekkal kapcsolatos komplex helyi k6zszolg6ltat6s dij6nak
(kozszo I gttl tatts i szemetdtj ) meg6l I apitis a.

(3) A Kepvisel6-testtilet a 
_ 
teleptildsi szilfrd hulladekkal kapcsolatos feladatainak

megval6sitisa sor6'n a hulladdkok ltasznositfsinak, irjratelhaszn6k{si{nak es az
rtrtalmatlanitand6 hulladek mennyisegenek csdkkentese drdekeben tr{mogada a
szelektiv hulladekgyrijtes szeles korti elter.ieszt6set.

(2)
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e.$

(1) A helyi kdzszolgiltatis igenybevdtele a,,R" 1.{i (2) bekezdese hatflya al6 tartozo
i g6nybevev6kre kdtelezo.

(2) A kozszolgiltat6s igenybevdtel6drt az igenybevev6t terhel6 dijhitralek ad6k modjira
behaj that6 koztartoz6s.

(3) Sztineteltethet6 a 8. $ (l) bekezddse szerinti komplex helyi kdzszolg6ltatis kotelezo
ig6nybev6tele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalfbb 30 napig senki sern

tart6zkodik, s emiatt azokon hulladek nem keletkezik.
(4) A kdzszolgiltat{s igenybevdtel6nek sziineteldsdre vonatkozo ig6nydt a tulajdonos a

szi.ineteles kivint kezdo id6pontja el6tt, azt legalAbb 30 nappal megel6z6en ir6sban
koteles bejelenteni a Szolgiltat6nak.

(5) Ha a sztineteltetds ( 1) bekezdes szerinti feltdteleiben v6ltozfs kcivetkezik be, a tulajdonos
a Szolg6ltat6nak haladdktalanul irisban koteles azt bejelenteni.

(6) Amennyiben a sziineteltetes ideje alatt a komplex helyi kdzszolgfltatiis kor6be tartoz6
hullad6k kertil kihelyezdsre, irgy - a tulajdonos egyidejii 6rtesitese mellett - a Szolgfltato
a hulladekot koteles elsz6llitani, a hulladek mennyis6g6nek megfelelo - e rendelet 2.

szcimfi mellLklete szerinti - dij felsz6mitisa mellett.
(7) A nem lakok c6lj6ra szolg6l6 hhz ingatlanok tovibbiakban ,,hdtvdgi hazak"

tulajdonos ai a2. sz. mell6klet szerinti dijat hat h6napi id6tartamra k6telesek megfizetni.

10.$
A kiizszolgdltatds elldtisdnak rendje 6s m6dja

( f ) A kepvisel6-testi.ilet a szilArd hulladekkal kapcsolatos kdzszolg6ltatrts ell6t6shval a

DEL-KOM Kft-t (tovfbbiakban: ,,szolg6ltat6") bizza meg.
(2) A kozszol96ltat{s ell{t6sa rendj6nek 6ltal6nos szabilyaikent a kdvetkez6ket kell

6rvdnyesiterri:
(3) A telepiil6si szilird hulladek gytijtdse, tirolisa sorfn olyan gondossfggal kell elj6r:ni,

Itogy a hulladek sem az ingatlanon, sem a kozteriileten, sem a szillit6 jirmiibe valo

tirit6skor ne sz6r6djon sz6t, ne porozzon, 6s egy6b modon kornyezetterhel6st ne idezzen

el6.
A teleiil6si szilfrd hulladek gytijt6se a keletkez6 hullad6kmennyisdg 6s a gyrijtes

gyakorisiga alapjAn meghatArozott tirtaftalmi, szabvfnyos 110 1 KUKA hullad6kgyfijto

eddnyben tdrtenhet, rnelynek sirlya a 35 kg-ot nem haladhatja meg. Tdbblethulladdk

esetdn lcizhrolag a kdzszolgiltat6tol vishrolt, jelzessel ellAtott zsdkokban helyezhet<i el a
hulladek.

(4) A hulladdkgytijt6 ingatlanon beltil helyezhet6 el, a gytijto ed|nyzetet, a szfllitisi napok

kivdtel6vel, kozteriileteken csak teriilet-f'elhasznil6si engedely birtokAban lehet

elhelyezni.
(5) A hullad6k gytijt6se heti egy alkalommal a szolgiltatoval kdtott megillapodhs szerinti

id6pontban az ingatlan el6tti jarda sz6l6re, illetve a kijeldlt gytijtopontokra tort6no

kihelyezessel t6rtenhet.
(6) A nagyobb meretti berendezesi t6rgy (lom) szervezett 6sszegyiijt6sdr6l ds elszdllitis6rol

(lomtalanitis) 6vente kdt alkalom-ol o szolgiltato tdrit6smentesen gondoskodik.

(7) A lomtalanitis id6pontjfr6l, valamint teriileti felosztfsrirol a szolgiltat6 3 hettel az akcio
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el6tt az Onkonn6nyzat irtjiur ertesiti a lakossAgot.

1r.$
A szolgiltat6 feladatai

( l) A szolg6ltato a rendelet hatrllya al6 tartozo ingatlanon keletkezett telepi.il6si szilard
hulladdkot kdteles rendszeresen elszAllitani a kijelolt kokenyi hulladdklerako telepre,
illetve arumk artalmatlanit6sar'6l m6s, a szakmai 6s kornyezetvedelmi szab6lyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

(2) A szolgitltato kdteles a tArolo eddnyek kitiritds6t kimeletesen, az elvarhato
gondoss6ggal elvdgezni.

(3) A t6roloeddnyben okozott karokat a szolgAltato tdritdsmentesen koteles kijavitani.
amenrryiben a meghibAsodis neki lblrohato okboi kdvetkezik be. A szolgdltatonak az
ebbol ered6 karbantart6si munkAk, valamjnt a javit6s id6tartamAra edenyzetet kell
biztositania. Amennyiben a meghib6sodAs nem rohato fel a szolgriliatonak, a
hasznalhatatlannA vi{lt tiroloeddnyek javit6sa, potl6sa, illetve csereje a hasinr{lot terheli.(4) A szolg6ltato a rendelet hat6lya al6 nem taftozo hullad6k elsz6llitisit megtagadhada.

(5) A tulajdonos kdteles a SzolgAltato 6ltal nyujtott komplex helyi kozszolgaltat6st
igdnybe venni.

(6) A komplex helyi kdzszolgiltat6s kor6ben a SzolgAltato 6s a tulajdonos kozotti
jogviszonyt a teleptilesi szilard hulladek esetdn a kozszolg6ltatis igdnybev6teldnek
t6nye hozza letre.

(7) A (6) bekezddsben meghatdrozott jogviszony kezd6 id6pontja az a nap, amelyen a
Szolg6ltat6 a komplex helyi kozszolg6ltatis teljesit6sdnek megkezdesdrol 6s lenyeges
felteteleir6l a tulajdonost irAsban 6rtesitette, illetve f'elhivis klzzet€tele irg6n
tAjdkoztatta. A h6ztarti{si szili{rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kozszolg6ltat6s
kotelez6 igenybeveteldnek felteteleir6l szolo ertesitds mint6j6t e rendelet l. szamti
nr.e I I d kl e t e tartalmazza.

(8) A Szolg6ltato a kdzszolg6ltat6ssal 6sszefiigg6 tevekenyseget mindenkor a
vonatkoz6 jogszab6lyi el6irisokban foglalt mriszaki. kozegeszsegtigyi es egydb
feltdteleknek megfelel6en kdteles ell6tni.
(9) * igenybevev6vel kotott szerz6d6s alapj6n a kozszolgdltatdsi dij beszedese a

szolgdltato f'eladata az Onkorminyzatdltal rendelkezesre bocsitott adatok alapjAn.(10) A kcizszolg6ltat6s dijinak me96llapit6sAhoz rdszletes kdltsegelemz6st kell k6szitenie.
(l l) Kdteles a tevekenysegdr6l a kdpvisel6-testtiletnek evente beszdmolni.
(12) A tulajdonos jogosult a Szolgdltatonak a hullad6k elszillitisira ir6nyulo megrendelds6t

bejelenteni. ha ingatlandn a komplex helyi kdzszolg6ltat6s al6 nem .* esetileg
sz6llithato alkalmi hiztart6si szil6rd hulladeka is keletkezik vagy ilyen hulladdi<
keletkezdse vArhato.

(13) I{a a tulajdonos a (12) bekezddsben foglaltakkal a Szolgdltatot bizza meg, a
rnegrendelds es a szolgfltat6s feltdteleiben tdrtdnd meg6llapod6s alapj6n a Szolgiltato a
megjelolt idopontra vagy id6tartamra a megjeldlt mennyisegii ds min6segti hulladdknak
megf'elel6 gyiijt6tartAlyt, illetve hulladdk gytijtdsere alkalmas mAs gyiijtcieszkozt a
tulajdonos rendelkez6s6re bocs6da, annak elsz6llitdsarol 6s a hulladdk Arialommentes
elhelyezdsdr6l a megrillapod6s szerinti dij eilendben gondoskodik.
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12.$
Az ig6nybevev6 kiiteless6gei

( I ) A h6ztart6si szilArd hulladekot a sz6llitAsi napon elszAllitds celj6bdl a szolg6ltato
rendelkezds6re kell bocsAtani, hosszabb id6n 6t felhalrnozri nem szabad.

(2) A tulajdonos a gyrijtdtart6lyban, a hAztart6sban szokisosan keletkez6 hulladekot
tornorites n6lktil irgy helyezheti el, hogy az a hulladek elszallitdsa sorAn alkahnazott
gepi tiritest ne akadilyozza.

(3) I{a a tartAly olyan nedves hulladekot tartalmaz, arnely az edenyben osszetornor6dott
vagy befagyott, vagy a tart6lybarr lev6 hulladekot figy dsszepr6seltek, vagy a tart6lyban
elhelyezett hulladek dsszsulya olyan rndrtekben rneghaladja a tart6ly terhelhet6seget,
hogy erniatt a tartilyt az el6irt m6don kitiriteni nem lehet, a tula.jdonos koteles a

visszamaradt szernetet fellazitani es a tart6lyt haszn6lhat6v6 teruri.
(4) A tiroloedenyekben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (fono hamu, maro-,

mergez6 anyag, Allati hulla. folyekony vagy befagyott zsiradek, gyirlekony vagy
robbano anyag, k6- es eptilettOrrnelek, nagyobb terjedelmti, stlyti t6rgy, stb.), amely
veszelyezteti a szemetszillit6ssal foglalkozo dolgozo egeszseget, vagy rnegrongAlhatya a

gyiijtoj6rrntivet, illetve drtalmatlanit6sa sor6n vesz|lyeitethetia kouryezet6l.
(5) Ha a szolg6ltat6 alkalmazottai megdllapidAk, hogy a t6rol6edenyben 

^z 
(4)

bekezd6sben rnegjelolt anyagot, tArgyat helyeztek el, a kitiritest jogosultak megtagadni.
A kitirites megtagadAs6rol a tulajdonost a szolgAltato az ok felttintetesevel ertesiti, majd
aruennyiben a tulajdonos a ktilon koltseget megfizette, a hulladekot a rnegfelel6
6rtalmatl anito helyr e sz6l litja.

(6) A gytijtoedenyzetek beszerzeser6l es tisztitdsirol az igenybevevd gondoskodik.

13.$
A kiizszolgiltatisra vonatkoz6 szerzdd6s

(l) A k6zszolgAltatonak az ig6nybevev6vel kotott szerz6deseben meg kell jeldlni a
teljesites helyet, idejet, rn6dj6t, a kozszolgiltat6sert fizetend6 dijat, fenntaftva a

szolg6ltat6nak - az dnkormAnyzat dijrne96llapito rendelete szerinti rnerteknek rnegfelel6
- modositisra vonatkozo jogAt.

(2) A kdzszolgiltatis dija beszedesdnek rnodj6t az esetleges dijhdtralek behajtAsa
erdekdben a szolgrtltato jogait.

(3) Az Onkorrn6nyzat a kozszolghltat6val szerzddest kdt a hulladeksz6llitisra,
A szerz6desnek a Ptk-ban szabAlyozort felteteleken tfil taftalmaznia kell:

- a kdzszolgfltatis tartalmdt, a kozszolgAltat6ssal elk{tott tertilet hatArait
- a kdzszolgi.ltato szolg6ltat6si kotelezettsegeit
- az OnkorrnAnyzatnak a kozszolg6ltat6s megszervezesevel es fenntartAsdval

kapcsolatosan kotelezeffsegeit
- a kozszolgaltatas dijat a dij megallapitas6hoz szi.ikseges koltsegelemzest
- a dii beszedesdnek m6djdt, az ezzel kapcsolatos adatszolgAltat6si

kdtelezettseget
a dijh6tralek eseten a szolgAltatot megillet6 jogokat, illetve az onkotmanyzat

feladatait
- A felek kolcsonds tAjekoztatAsi kotelezettseget.
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14.$
A kiizszolgriltatis dij a

( I ) A szolgiltatist igenybevev6k kdzszolg6ltatisdrt dijat kotelesek fizetri.
(2) A kdzszolgAltatis ell6tfs66rt a szolgiltat6t megillet6 dijat az Onkonndnyzat es a

szolgfltato kdzdtti szerz6ddsben meghatfrrozott m6don kell megillapitani a szolgiltat6
6ltal vegzett koltsegelernz6s alapjdn.

(3) Az igenybevev6t terhel6 kozszolgfltatis dii6t a kdpvisel6-testiilet hllapitja meg a
teleptilesi hulladekkezel6si kozszolgiltatisi dij me96llapitis6nak rdszletes szakmai
szabrtlyair6l szolo 24212000 .(xll. 23 . ) Kormanyrendelet alapj 6n.

(4) Az alkalmazhat6 dij legmagasabb merteket 6s a dijmegillapit6s alapjriul szolgilo
kdltsegelemzdst a rendelet 2. szhmi mell6klete tartalmazza,

(5) A kozszolg6ltatrts dij6t egy 6vre kell meghat6rozni, amely (a tovabbiakban:
,'kdvetkez6 dijfizetdsi id6szak") a dijfizetdsi id6szak kezdetet a rendelet 2. sz.
mel I 6kl ete tattalmazza.

1s.$

( I ) A kdzszolgiltatis dijit a szolgdltatist igenybe vev6 ut6lag a szolgfltat6val kot6tt
szerz<ides szerint a szolgrtltat6 6ltal megktilddtt szfmla alapidn kriteles megfizetni.(2) A szolgfltat6 a szimlht az ingatlan tulajdonosfnak (hasznil6jfnak) negyeddvente

ktildi meg.

16.$

Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, vagy hasznilati viszonyaiban viltozds kovetkezik be,
bgy az tj tulajdonos, vagy hasznflo a kordbbi tulajdonossal egyetemlegesen koteles a
viltozis tenydt l5 napon beliil irisban bejelenteni a szolgiltat6nak, A viiltoz6s
bejelentdsdvel egyidejiileg az tj tulajdonos, illetve haszn6l6 6s a szolgiltato kdzott a
kozszol 96ltat6si szerz6des l6trejon.
Emek a bejelentdsnek a megtdteleig a kdzszolgiltatisi dijat a korAbbi tulajdonosnak kell
megfizetni.

17.$

(l) A tulajdonos-megtagadhatja a dij megfizet6set abban az esetben, ha a szolg6ltat6
kdzszolgiltatisi kcitelezettsegenek nem tesz eleget.

(2) Nem tagadhato meg a dij {izet6se az (l) bekezdds szerint, ha a szolgfltat6t a
kdzszolghltatis nyirjtrtsdban az iddjrtrris vagy mis elhfrithatatlan ok akadAlyozta es a
szolgrtltat6 az akadily elhrtrulfsdt kovet6en a leheto legrovidebb id<in beiUl p6tolta
mulasztisit.

l8.s

(l)A tulajdonost, illetve haszn6l6t a szolgt{ltat6, vagy megbizottja a kdsedelembe es6st6l
szfmftott 30 napon beliil ir{sban sz6litia fel dijfizetesi k<itelezettsegdnek teljesit6s6re.
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1e.$
Kedvezm6nyek 6s mentess6gek

A kepviselci-testtilet dijfrzetesi kedvezmenyt biztosit az al6bbi szemelyek 16szere:

a) az egyediil dl6 nyugdijasok rdszdre a kedvezmdny m6rtdke: a mindenkori
kdzszolgiltatfsi dij 50%-a

20.$
Szab6lys6rt6si rendelkezdsek

A ktildn jogszabflyban meghat{rozott koztisztasigi szabAlysdrtesen tul szabAlysert6st
kovet el es 30.000 Ft-ig terjed6 penzbirsfggal sfijthat6, aki:

(1) Az irrgatlan 6s az ahhoz tartoz6 jalda 6s 6rokszakasz tisztintartisival 6s sikossfg-
mentesitesevel kapcsolatos kdtelezettseget elmulaszda, illetve az ezzel kapcsolatos

szabdlyokat megszegi. 2.$ (5){6),3.$ (1)-(2), 3.$ (4)
(2) Hfztartdsi hullad6kot felhalmoz vagy a koztertiletre, illetve mhs ingatlanira a jelen

rerrdeletberr meghatirozott feltetelekt<il eltdr6 modorr kihelyez.
(3) A szemdtgytijt6 tartfly tisztdntartisi es fert6tlenitdsi kotelezettseget elmulaszda.
(4) Hulladdkgyiijt6 taftflyt rendeltetest6l elter6err haszn6,l, rrem hiztartrtsi hulladdkot

rak a tartilyba, rothad6, rragyon biidcis szemdt elsz6llit6sfr6l 6s irtalmatlarrit{sArol nern
gondoskodik.

21.$
Ertelmezd rendelkez6sek

E rendelet alkalmazisiban:
I. telelttil6:;i hullaclLlc: a hhztartisokb6l szhnnaz6 szilArd hullad6k, illet6leg a h6ztarlfsi

lrulladekloz hasonl6 jellegti ds rjsszetdtelii, azzal egytitt kezelhet6 m6s hulladdk;

2. hdztartdsi .szildrd hullqddk: a rendszeres hiztarthsi szilArd hulladek 6s az alkalmi
h6ztart6si szilird hulladdk;

3. reruJszere.s haztqrtdsi szildrcl hulladdlc: a lakds, tidtiles, pihends sor6n az ingatlanon (igy a
lakisokbarr, valamint nem lakds celjdra szolgilo egyeb helyisegekben 6s tertileteken)
folyamatosan keletkezci, a Szolg6ltato 6ltal rendszeresitett gy6jt6tartilyokbarr
dtmenetileg t6rolhat6, rendszeres gyiijt6jirattal, a jogszabilyi el6irisoknak megfelel6

z6rt rendszerii cdlgdppel szillithat6 hulladek (igy pl. a konyhai hullad6k, papir,
tiveg, csomagoloeszkdz, hfztartisi edeny, kdzi eszkoz, rongy, sOpreddk, salak,

hamu, korom, tovfbbd kisebb mennyisegti falvakolat, a kerti 6s jirdatakaritdsi
hulladek, kisebb mennyisegii falomb, rryeseddk, kar6csonyfa), tov6bbi

a lakisban, valamint a nem lakis celjira szolgilo egyeb helyis6gben 6s teriiletert
folytatott kisipari tevdkenysdg gyakorl6s{bol keletkezett hullad6k, feltdve, hogy
egyiittesen elhelyezhet6 a Szolgiltato 6ltalrendszeresitett szemdtgyiijtci tartflyokbarr 6s

irtalmatlanithat6 a tulajdonos 6ltal kotelez6en igdnybe vett kozszolg6ltatis keret6ben a

kijelolt 6rtalmatl anit6 helyerr;
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4. alkalmi hdztarldsi szildrcl hullqddlc: a lak6s, tidtiles, pihends sorfur az ingatlanon (igy
lak6sokbar4 valamint a nem lak6s celj6ra szolg6l6 egyeb helyis6gekben 6s teruleteken)
alkalmilag kepz6ddtt vagy felhalmoz6dott hulladek, visszamaradt anyag, ha
rendszeresitett gytijtoedenyben merete vagy min6sdge miatt nem helyezhet6 el, amely
lehet

a) lomtalanitis al6 tartoz6 alkalmi hd,ztartfsi szikird hulladek: rragyobb meretri darabos
Itulladek (igy pl. nagyobb hiztartisi eszkdz, berendez6si tirgy, britor, igybetet stb.),
amelyet a rertdeletben kiielolt Szolgdltato evi ketszeri - el6re k}zzetett id6pontban
tortenci - lomtalanitfrs sorfn elsz6llit,

b/ esetileg sz6llithato alkalmi hdztartisi szilird hulladek: az a) polt al6 nem tartoz6, eseti
megrertdeles alapjin irtalmatlanit6s cdljib6l elszillitand6 hulladek (pl. epitesi, bontfisi
tdrmelek, autoroncs);

5. e5'Steh (nem hdztorldsi) szildrd hulladdk: az irrgatlanorr folytatott ipari, kereskedelmi,
szolgiltat6 ds egyeb gazdas6gi tevekenys6g sordn, valamint a kozintezmenyekben
keletkez6 retrdszeres egy6b szil{rd hulladek es alkalmi egyeb szil6rd hullad6k;

a) rettdszeres egyeb szilArd hulladek: a tevdkerryseggel osszefliggesben - a tevekenyseg
jellegenek megfelel6en - rendszeresen es/vagy folyamatosan keletk ezo, a Szolg6itatb
6ltal rendszeresitett gytijt6edenyben ftmenetileg t6rolhat6, a jogszabflyi el6irisoknak
megfelel6 rettdszerii celg6ppel szfllithat6 egyeb szilfrrd hulladek, amely a telepi.ilesi
szil6rd hulladek elhelyezesere kijel6lt 6rtalmatlanit6 helyen, letesitnrenyben Selyezhet6
el,

b/ alkalmi egydb szil6rd hulladdk: a tevekerrysdg fenrrtaltfs{nak folyamat6ban esetileg, nem
ismetl6d6en keletkez6, a telep{ilesi szilttrd hulladek elhelyezesere szolgilo lgyeb
irtalmatlarrito helyen, l6tesitmenyben elhelyezhet6 vagy hasznosithato egyeb szilard
hulladek;

22.S

( I ) E rendelet 2003. januir I -jen lep hatilyba,
(2) E rendelet hatflyba lepesevel egyidejrileg

szemetszfllitisrol szolo l/2000.(1.25.) onk.

Horvith Liszlond dr. sk.
ko{egyz6

Megalkotta a kepvisel6-testiilet 2002. december 3-i tilesen,

Ki h i rd etve : Z O O ZraefAG;.
t ,t' -.-.a.A, (t'.

,J*a,tr,wIih; ";.
korjegyz6. \ :

lratAlyit veszti Babarcsz6l6s Onkorm anyzat
rendelete.

llles Jozsef sk.
polgirmester



l. .gzdrltr] ntelt.dklc.t.g 8i2QQ2. {XU. l{).} .sz. dnk. fqndde.tllgz

Ertesftis a renrlszeres hdztartdsi szildrd huttotlikkal kapcsolotos konrplu helyi
kduzo lg ti ltatds ig i ny b ev dte lin e k fe It ite le i r 6 I

Babarcsz6l6s Kozsegi Onkorminyzat a 812002. (XII. 10.) szimfi dnkorminyzati rendelete
alapjfn a rendszeres hiztartfsi szilfrd hullad6kkal kapcsolatos kdzszolg6.ltat6s
igdnybev6tele kritelez6. A rendszeres szildrd haztartisi hulladekkal kapcsolatos komplex
helyi kozszolghltat6st a lakossig szfunira a DEL-KOM l(ft., mint Szolgiltato vegezheti
kizirolagos jogosults69gal.

A Szolg6ltato az aldbbi feltdtelek szerinti nyirjtja a kozszolgiltatf,st:

l. A megjelolt szolgiltatist napi6t6l folyamatosan vdgzi.

2. A Szolgiltato 6ltal rendelkezesre bocsitott tirolotartily tipusa es darabszima
I l0 literes tarti{lv ....... db

3. A tfrolotartfly iirit6si gyakorisiga: ,...,. aikalom/het, iiritdsi napok:

4, A szolg6ltatis dija: ......,. Ft/ho

5. Ugyf6lszolgilat nyitva tartisa:
telefon, telefax szimok :

Pdcs,

Szolgiltato



I a tl,,'2002. ffIt. 10.) .

A kAuzolgttkottis dfjttnak megdllapittisdrdl ds a dijjizetisi itlflszokrdt

l.$
A telepiil6si szi16rd hullad6kkal kapcsolatos helyi kiizszolgiltatds ig6nybev6tel6nek

2003. 6vi dija

( I ) A kozszolg6ltatissal elldtott tertileten a komplex helyi kozszolg6ltat6s
igenybevdtelenek dijht az ingatlanon rendelkezesre 6ll6 grytijt6tartilyok szrlm6nak
a tartflyok tirmeretdt6l fiigg6 egyszeri tiritdsi dijinak es az tiritesek szfm{nak
szorzatak6nt kell megfllapitani.

(2) A rendszeres gyiijtesre rendelkezdsre 6116 tartr{ly iir.itdsi dija:

1 db I l0 literes tartdly heti egyszeri iirit6s6nek dija: s33 Ft * l2'h Ara / iirit6s.

2.$

A ,,R' l4 g (5) bekezddse szerint dijfizetdsi id6szak kezdete: 2003. januar l.


