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szil{rd hullad6kka I kapcsolatos h ullad6kkezel6s16l,
helyi ktizszolgiltatds kdtelezd ig6nybev6tel616l

a telepii l6si
a

Barcs Vrlros Kepviselo-testiilete a hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000, evi XLIII. trirveny (a
tov6bbiakban Hgt.) 23. $-6ban kapott felhatahna:ris alapjdn az ali"bbi rencleleret alkoda:

I. FEJEZET
Az ii nkorm Lny zati ren d eleti

r.

sza

b:ilyozf s c 6lja

$

(l) ('t'A rendelet cdlja a telepiildsi hulladdkkal dsszeliiggii - kozszolgdltatris rhtjrin
megval6su16 - k6telez6 helyi kdzszolg6ltatAs szabiilyozilsa, a k6ztisztasiig. a
telepiildstisztasiig. a k<izegeszsdgrigyi rendelkezdsek betarl6sdnak biztosit6sa, valamint az
dpftett es a termdszeti ertdkek vddelme.
kdtelez6 kcizszolg6hatasra vonatkoz6
rendelkezdsek cdlja a tev6kenysdg kiszimithat6, biztons6gos elkitrisa, a kcitelezettsegek
ellen6rizhet6sdge.

A

(2; tts'n kepvisel6-testtilet

annak drdekdben. hogy az egydb jogszab6Jyokban megh atdrozott
hulladdkgazdzilkoddsi feladatait a kdrnyezetvedelmi k<jvetelmdnyek szerint teljesitse, a

helyi

kdzszolgdltatiis kotelezti igdnybevdteldnek meghat6roziisdval szeruezert

hu I lad dkgazd ril koddsi ktizszol 96 I tatrist

tt:lg*.t Viiros OnkormSnyzata a

(3;

tart

fe

nn.

hulladdkgazcldlkoddsi

celok eldrese erdekiben

drvdn,"esiti a Ht.-ben foglalt alapelveket. meghat6rozza ahulladdkgazdd,lkodds k6r6ben a
hatdskdrdbe tartoz6 kerddsekben a hullacldkgazdrilkod6s dltallnos krivetelminyeit, az
e{rintettek j ogait ds kcitelezetts6geit.

A rendclet hatdlya
2.$

(1) ('t'A hulladdkgazdrilkodrisi ktizszolg6ltat6s Barcs vdros kcizigazgatiisi teri.iletire terjed ki.
(2; tt;to hulladekgazdilkodrisi kdzszolg:iltat6s kiterjed Barcs v6ros kozigazgariisi rertileten
l6vri valamennyi ingatlan tulajdonosdn6l. tulajdonosi k6zriss6gendl, birtokos6ndl vagy
hasznrilSj6ndrl (a tovdbbiakban egytitt: ingatlanhaszndlo) keletkezd telepiildsi hullarlekra.
Az ingatlanhaszn6l6 az ingatlanAn keletkez6 teleptildsi hulladek gytijtdsdrol es annak
begyiijt6sere I'eljogositott es enged€llyel rendelkezo kozszolg6ltat6nak tcjrrdno 6tad6s6r6l
az e reudeletben meghatdrozott m6don kdteles gondoskoclni,

(3) ttsr4, ingatlanhasznii6 ajelen rendeletbcn meghat6rozottak szerint jogosult 6s kotelcs
i

genybe venni a hu I lad6kkezeldsi k6z.szol griltat6st.

(4)16r'(r0r'(r'r)'(21)A

kdzszolgdltat6s keretdben aklzszolgiltat6 ellitja a

IIt. 42.$(l)

pontj a szeri nti fel adatokat.

(5) Az cgl,iittmtikddis tartalmitt is feltdteleit k0l0n

szerzodds rdgziti.

bekezdes a)-g)

)

II. FEJEZET
Ertelm ez6 rendelkezdsck
(ts)
3. $

III. FEJEZET
A ktizszolgriltaf {s etrl:itdsa

4.$
(

1

)

i5)3or.t r,5.ros kdzigazgatdsi tertiletdrr a hulladdkgazdrilkoddsi kdzszolgdltatiis
teljesiteserc kizar6lagosal jogosult k<izszolg6ltatr: a .,Ddl-Kom'' Ddl-Dunrintfli
Konrmr.rniilis Szolgdltato Nonprofit Kft. (Pecs. Sikl6si rit 52. sz.) (a tor,ibbiakban:
(

r0) t

K0zszolg6ltat6). amel,v a kritelezo kdzszolg6ltatonak mindstil, A k0zszolg6ltat6 a vele
kdtott kiil6n szerzodesben foglaltak alap.jrin Barcs vAros kozigazgatiisi te riiletcn a
teleprilesi hulladikkal kapcsolatos kdtelezrj lielyi kdzszolgziltatas teljcsitesdre jogosult,
illetve kotelezett.

(2) tt;tO, ingatlanhasznril6

k<jteles a kdzszolgdltat6 riltal nyrijtott kdzszolgriltat6st iginybe
venni, az ingatlaniln keletkezd telepiilisi hulladdkot a kiilon jogszabdlyban eldirtak szerint
gytijteni, es a kdzszolgdltat6nak ritadni.

Az

ingatlanhaszn6)6 kdteles a kcizszolgiiltatds vegrehajtdsriban
meghatilrozott m6don ds mertdkben kdzremiikridni.

(3)

jelcn

rendeletben

('tlAz

ingatlanhasznril6 e rendeletben meghat6rozott trulladekkal kapcsolatos
kdzszol gdltatiis esetdben kiz6r6lag a kozszolg6ltat6t veheti igenybe.

(4; tr:l A gazddlkod6

szervezet a I-It.31. g (2) bekezddsdben foglaltak szerinr gondoskodik a
hdztart6si hulladdkhoz hasor:lo hulladdk rdszet kepezo elktildnitetten gyrijtott hulladik
kezel6sirol.

(5)

(rs)

(6;

ttsi

(7;

ttsr

A hullad6kkezeldsi kiizszolg{ltatds tartalma
5'

A hulladekkezel6si kozszolgdltat6s -

Sttor

a tevikenyseg tartalmiiban

-

az alilbbiakra terjed ki:

a) "t)az ingatlanhasznril6 ii.ltal a k0zszolgriltat6 szdllft6eszkdzeihez rendszeresitett 6s
sz-abv6nyos gyiljtoeddnyben, vagy a rendeletben megjekilt egydb m6don. a
ktjztertileten eagy ez, ingatlanon cisszegyrijtdtt ds a kdzszolgriltato rcndelkezdsdp
bocsiitott telepi.ildsi hulladdk begyrijtesdre ds elhelyezds cdtrjribol rdfiino renclszeres.
il letve alkalmi e]szdllftdsdra:

J

b) "t)az ingatlanon dssze-eyiijtdtt lomtalanitds kdrdbe vont telepi.il6si hulladek evente
kdtszcri - a kozszolg6ltat6 Altal meghatdrozott idcipontban es helyen. erre a celm
biztosftott sziillitoeszkcizdn trjrt6ncl begytijtdsdre is a kdzszolgriltat6 dltali
elszdllftiisrira:

c) a telepiildsi hulladdk drtalmatlanitdsdt, lerak6s6t szolgdl6 ldtesfh:reny ldtesitisdle is
mr.ik6dtet6sdre.
d1 ttsr. ktizszolgSltalo Altal mrlkodtetett szelektfv

hulladekgyiilto sz-igeteken gy.'rijrort

teleplilesi hulladek l:egyrijtdse"

o hiiztartri.sokban keletkezii ve.szdlyes hulladdk elcizetesen egyeztctelt iddpontban
tcirtdnci er,i kdtszeri osszegyrl.itdse ds elsziillit6sa, emellett az egesz 6vhen nyitva tafiotr
barc s i hulladekgytij to uclvarban tdndno begytij tese es elszril I f tdsa,

e1(2tl

f) Barcs Viiros kdzterUletein kihelyezett hulladckgyrijto szigetek iizemeltetdseg) 'rt)az a) es d) pontokban foglaltak szerint begyfdtcitt es elsz6llftott telepiilisi
hulladdk hasznosftdsra tdrldn6 dtaddsah) a teleptilesi ztildhulladeknak begyirjtese. elsztillftfsa es kezelise dvi hrirom
alkalommal.
i1 itstu,

onkormtinyzati intezmenyi teleptilesi hulladdk begyiijtise ds elhelyez6s
cilj6ra tdrtdno rcndszeres clszfllitiisa.
kozszolgAltat6 6ltal Lizemeltetett Barcsi hullacldkgyii.jt6 udvaron (0479 hrsz.) a
kdzszolgdltat6s kereteben vdgzi a hulladdkudvarban gytijthcto hulladekok begytijtesdt.
szallitrisrit. kezeldsit. A telepiilis lakosai rdszdre igdnybe veheto hulladdkudvarrol a
kozszolg6ltato a helyben szok6sos ur6don ds honlapjrin tii.jekoztatdst nyrijt. A nyitva
tartas rendiet, a hulladSkud",arban gyfijthet6 egyes hulladdkokra ds a hulladdkudvar

.i)l'') R

igdnybeviteli m6dj5"ra es

a

mennyisegi korl6tokra vonatkoz6 tiijdkoztat6st

a

K<lzszolgdltat6 a honlapjein es a hullad6kudvarban kozzdteszi.

ki{:tl O Kozszolgdltat6 a hr.rlla<ldkudvar iizemeltetdsi szabitlyzat6ban mcghalilrozza a
termdszetes szemdly ingatlanhaszniil6 altal a hulladdkudvarban tdrit6smentesen
c'lhelyezheto hulladekok mennyisdget. A termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6 e jogdt
csak irgy gyakorolhatja. ha a hulladd.kgazddlkoddsi kdzszolg{ltat6si diiat megfizrtte.

A Kiizszolg:iltatisi szerz6d6s
5/A' $
(I

)

(rs)

A krizszolgdltatdsi szerzddes rdszletes l-elteteleit es tarlahni krivetelmenyeit a magasabb
sz.inlti szabrilyokkal dsszhangban jelen rendelet 6llapitja meg. Az Onkormtinyzat a
hulladdkgazct6lkoddsi kcizszolgilltatds elLltrisdt a kdzszolg{ltat6val kotott
hul ad dkgazdrllkod6s i kozszo gdltatiisi szerz6 d es utj riu biztositj a.
I

I

.l

(2)

A kdz.szolg6ltatfisi szcrzodis tanalmi elemei:

a)
b)

a kUz,sz.ol96ltat6 azonosit6 adatai,
a k<izszol96ltatdsi tevdkenysdg megnevezdse.

c)

a kdzszolg6ltatdsi tertilet.

d)
e)

a k0zszolgiiltatrisi ter,6kenyseg vdgzdsinek id6tartama.

0

a kcizszolg6ltatiis teljesitdsdnek feltdtelei,

a kozszolg6ltatrisi dijszdrnlazrisirnak ds megfizetesdnek m6dja.

g) a kdzszol96ltatd kdtelezettsdgei.
h) az dnkormanyzat kotelezettsdgei,
A Kiizszolgrlltato hulladdkgazddlkodrisi ktizszolgdltatrlssal kapcsolatos jogai
kiitelezettsdgei

5/8.
(

l) A Kdzszolgdltato

6s

$ rrt)

az e rendclelben ds a kcizszolgdhatrisi szerzddesben
valamint az egydb jogszabrilyi el6irrisok
k6zszolgiiltatris igdr:ybeviteldrc k<jteles. vagy azt igdnvbevev6

kdtelezettse-qc

foglaltak szerint * a kdrnyezetvedehni.

nregtailds6val a
ingatlanhasznril6t6l

a) tt8ia Kdzszolgiltat6 sz6llit6eszkozeihez

rendszeresitett gytijt<ieddnyben
vegyesen es elktilcinitetten gyrijtritt hiztartdsi hulladik es a hiiztar-t6si
liul l ad dkokhoz h a.son lo j el legti es dsszetdte hi hul laddkok rend szeres be gytij tdse

6s elszAllitrisa.

b) a

c)

Kozszolgdltat6 61tal mtikcidtetett szclektiv hulladekgyuj16 szigeteken
szelektiven gyiij tdtt tel eptilesi hulladdk begyrijrdse.
a Kdzszolgdltat6 rlltal erre a c6lra biztositott szdllit6 eszkdzdn az ingatlanon
dsszegyt-ijttitt ds a K6z.szolg{ltatti rendelkezisdre bocsdtott nagy darabos,
lomtalanitris kdr6be vont teleptildsi hulladdk dvente kettci alkalommal t<jrtdno

d)

(ll)a

begy'tij t€se ds elszdll itdsa.

hiiztarttlsokban kelerkezett veszdlyes hulladeknak- a K6zszolg6ltato 6ltal
meghatdt'ozott idopontban ds helyen- dvi ketto alkalotnmal torteno
Osszegyiijtdse 6s elsz6llitdsa, emellett a barcsi hulladekgyrijtci udvarban trirldno
Iblyamatos begyrijtese ds elszrlllitfsa,

e)

t)
g)
h)
(2)

a Kdzszolg6ltat6 d,ltal erre a cdlra kriztositott szrillit6 eszkdzdn az ingatlanon
dsszegytii tcitt es a Kozszolg6ltat6 rende I kezdsere bocstitott z6 I dhul ladek evente
hdrom alkalornrnal tOrldno begytijtdse 6s elsziillitdsa,

a kdzteriileti hulladdknak a Kdzszolgriltat6 szdllit6eszkrlzeihez rendszeresftett
gyrijtoedenyben vagy miis esz-kcizben, egyedi megrendetds alapjdn t6rtin6
alkaln:ri begytijtisc ds elszdllftdsa.
az a) - b) pontokban lbglaltak szerint begl,tijtott 6s elszrillitott teleprilesi
huIladdk hasznosit6sra tcirlin6 .{tadiisa,
az cinkormiinyzali inlezmdrryi telepiilesi hulladek begytijtese ds elhelyezds
cdljara tcirteno rendszeres el sziillit6sa.

"*'A Kdzszolgdltato az informdcios dnrendelkezdsi jogr6l ds informdciosz-abaclszigrcil
sz6lo 2011. dvi CXU. tdn6ny 5.$ (1) bekezde's b) pontja alapjan a hulladekr6l
szol6 torveny ds vegrehajtfsi rendeleteiben meghatiirozott feladatainak ellatAsdval
cisszettiggcsben .iogosult kezelni a kdzszolgdJtat6st ig6nybevevo nel'it. lakcfmdr.
sziilct6si hely'it ds idejit. anyja ner.dr.

(3)

Az

kirelmire a Kdz.szolgdltat6 tdjdkoztatdst ad az itllala kezelt adatairc;I. az
adatkezelds celjdr6l. jogalapjdrdl, iddtartam6rdl. ar6l, hogy kik es milyen cdlbol
dr"intett

kapjdk vagi.'kaptak meg az adatokat.

(4)'tr'Az ingatianhaszndlo kdzszolg6ltatdsi dijtartoz{rsdnak ad6k rn6dj6^ra tdndnS beliajtdsa
irdekebm a Kcizszolg6ltat6 a (2) bekezdes szerinti adatokat ritada a kovetel6s
egydb jogosultjdnak a hulladekrol sz6l6 trjrvdny ds vegrehajtiisi rcndeleteiben
meghatdrozottak sz-erint.
(5; ttrtU Ktizszolgdltato.jogosult megtagadni a hulladek elszd.llit6siit:
a) az Onkormiinyzat e rendeleteben el6frtt6l elt€rcj tiirol6eddny kihelyezdse eseldn,
b) ha a tdrol6edcnyben a tclcp0lesi szildrd (kommuniilis) hulladek kdrdbe ne m taftozo
anyag keriilt elhelyezdsre (pl. fbrt6 hamu. k6-. dpitesi tdrmeldk. 6llati tetenr. mar6.

rndrgezri anyag. elektronikai hulladdk, folydkony vagy belbgyott zsiracl6kgy[rldkony vagy robban6 a.nyag. nagyotrb terjedelmfi, sull,ti t6rgy), arnely
veszdlyezteti a hulladdkszzillitdssal foglalkoz6 alkalmazott egiszsdgdt. \,agy
nregrongdlhatja a gy'tijt6berendezest. illetve dr-talmatlanitisa sordn veszelyezteti a
kornyezetet.

c) a hulladek nem a szabvdnl'os, ziin tAroloeddnyben. illewe nem a Kcizszolg6ltat6tol
vds6rolt jelzett zs6kban kenil kihelyezisre,

d)

a hulladdk oly modon kerUl kihelyezdsrc. hogy a t6rol6edeny mozgatdsakor

a

kisz6r6diis veszdlye fenndll (nem lezirt, illetve sdrtilt ediny),
e)

f)

ha a taroloedcrry korril szabiilytalanul. amrak mozgatitst ds tiritdst

akacl6lyoz6

m6don trjbblethulladdk keriilt kihelyezesre.

a

tdrol6edenvek jelzdse bevezet6sre
matric6j:inak hi6nya, i I letve siriil ese esetdn.

amemyiben

keriil - a

lriroloeddnyek

Az ingatlanhaszndl6 6s a gazd{lkod6 szen'ezetek hulladdkgazrldlkod{si kiizszolg6ltar{s
ig6nybevdtel6vel kapcsolatos jogai {s kiitelezetts€gei
5/C. g

ttst

(1) Az ingatlanhaszudlo k6teles az Onkorma:ryzat dltal szervezett

kiizszolgriltatirs

iginybevdtelerc: 'az ingatlanrin keletkezo telepiildsi hulla<lek e rendeletben eloi{tak
szerinti gyrijtdsdre. a K<izszolg6ltat6nak tdrten6 Stad;isala. valamint a kdzszolgdltatirsi
dij rnegfizetCsire.

(?)
(i)

Az ingatlanhaszn6l6t nem rerheli az {t)

bekezdesben foglalt k<itelezettsdg az olyan
be6pitetlen ingatlana tekinteteben, ahol senki sem tarttizkodik. is ahol teleprllesi
hulladek nincs. vagy nem keletkezik.

Az ingallanhaszn6lo- akinek ingatlandn telepiilesi hultraclek keletkezik. de az ingatlana
egyideji.ileg gaz-dalkod6 szervezet cegnyilvantartdsban bejegyzett szekhelydiiltelephelyiiil vagy fi6ktelcpdi.il is szolgril. kriteles a telcpiildsi hultadekdt a gazdrilkodo
szen'ezetnek az ingatlanon lblvtatott gazdasdgi tevdkenysdge sordn keletkezett
telepii ldsi hul I addk

to

I

e

I

ktilon iret ten gyiij teni.

5

Az ingatlantulajdonos alapveto kotelessege. hogy:

(4)

a)

az ingatlandn keletkezd teleptildsi hulladik kezelesdre az dnkormrinyzat Altal
szeNezett k6zszolgiiitatrist igdnybe vegye. es a hulladdkot az e rcndelctben
feljogositott hulladtkgazd6lkodrisi kozszolgiiltatonatri adja it, illetve a
kdzszol gdltat6si dijat mcgfi zesse,
b;Gttu veszell,es hullaildkot kiil<in gy(ijrse ds a ktizszolgiiltat6nak a veszdlyes hulladdk
gytijtdsi napokon 6tadja vagy" egdsz 6vben a kOzszolgdltat6 6ltal tize'meltetett barcsi
hul ladekgy[jtri udvarban r{tadj a.
c)(r8'az ingatlanon kipzoddtt teleprildsi huiladikb6l a szelektiv gyrijt6e<ienybe - a vegyes
hulladdkt6l elkiikinitetten - gyiljtse a rn[ianyaghulladdkot is ffm hulladikotvalamint a papirhulladckot,
dlttttt a telepiildsi iiveg hulladekot elkiilOnitetten gyrijtse es azt a hulladdkgyfrjt6
szigeteken helyezze el.

(5)

Tilos a hulladdkot elhagyni, a gy[ijtds. a begydjt6s. Ierakiis szab{lyaitdl eltero m6dop
felhalmozni, eI Ien6rizetlen kdni Imenyek k0zcitt elhelyezni, kezelni.

A gazddlkod6 szervezet ingatlanluszn6lo a kcizszolgdltato felhivdsdtdi sz{mftott 8 napon
beltil a k<izhiteles nyilvdntaniis szerinti nevdt. sz6khelydnek. telephely€nek cimet.

(6)

addszdmiit kdteles ntegadni.

IV, FEJEZET
A kdzszolgfltatis elkit:isr{nak

(l)

6s igdnybev6teldnek

fri szabdlyai

6.$

tt:t

A teleptildsi hulladdk gytijt6se 6s tirol6sa csak zdrlan. szabviinyos gyii.jt6edenl,ben.
vagy a kdzszolgriltat6 6ltal rendszeresitett mi{s eddnyzetben vagy ideiglenes tdroliisilra
szol gdl 6 berendezdsben (a tovdbbiakban : g,vtijtoed

iny) tcjrtenhet.

A g_vtijt6edinyck merete

a)

a kcjvetkez6:
I r8)
60 vagl' 80. I 10. illetve I 20 Iitetes zdrt

gyfijtoediny. A 60 literes gyrijr6ed6nyr csak
a lakdingatlant egyediil ds eletvitel.szer[ien hasznAlo termeszetes szemily v6laszthatja.
Annak tdnyet, hogy a lak6ingatlant egyedtil 6s 6letvitelszelien ltasznilja az
dnkonn6nyzat dltal ki6llitott igazol*st kell benyiitania a kdzszolgdltar6 rdszdre.

b) 770. 1100 liter iirmdretfi zdtt

ed(nyzet. illetve

3 mj. 5 m3 --c-s kontener (kdztis

eddnyhasznrilat esetdn).

c)

tt&'1

Az elkiilonitetten gyiijtrjtt hullacidkot a temeszetes szerndly ingatlanhasznril6 a
Mecsek-Driva Regiondlis Sziliirdhuilad6k Kezelci Rendszer Lerehozds6t Cldlz.o
Onkormilnyzati Trirsulas dltal teritdsmenlesen biztositott 240 literes. a rninimum l2
lakdsos tdrsaslriirz-ak tulajdonkozdss€ge ll00 litcrcs az elkiilcinitett gyujtdsre utal6
j elzessel el Lit.tt gyr-ijttieddnyben adj a iit a krizsz-ol gal rat6nak.

trsiBarcs Vriros Kdpvise)o-testiilete
a hullacldkgazdalkoddsi kozszol96ltat6s vegzesdlek
t'eltiteleirol sz6l6 385/2014.(XIL3l.) Konn. rendelet 7.$ (lb) bekezdese szerinti igazol:is
ki adrisrinak hat dsk ordt a j egyzo re r ahinza it.
(31 tts:U

telcprilesi hulladek gytiitdse. tdroldsa soriin ol-van gondossriggal kell cljdrni, hogy a
hulladik seln az ingatlanon. sem & kdzterlilcten. se[1 a szdllit6 jarmribe valo tiritdskor ne
szor6djon szit. 6s egydb nr6don ktimvezetszennyezdst ne idezzen elo. A teleptildsi

7

hulladek szrill(tdsAt zArt kontdnerben vagy a kiporzist es a kisz6rdddst megakadrilyoz6
ideiglenes takar6sir kontenerben. vagy e i'elteteleket hiztosit6 cdlgdppel. szrillitojArmuvel.
kdmyezetszennyezdst kizdr6 m6don kell elvegezni.
(3)

Az tiritisbcil vagy szdllitrisb6l eredci szennyez6dds esetdn a sz6ilit6 a

hulladdk
leriiletszennyezrides nrentesit6sdrol. r,alaminr az eredeti kdrnyezeti
rillapot helyre6llitds6rol koteles gondoskodni.

eltakaritiisdr6l.

a

(rt)A vegyes hulladdk gytijtdsdtrrez .sziiksiges gl,tijt6eddnyeket
az rinkormiinyzat
tulajdon6ban ldvo lakdsokhoz ds a kdztcriilctre Barcs Vdros Onkorminyzata

(1) irs)'

V6rosgazdiilkodasi Igazgat6sziga. az Onkorminyzat intdznlenyeihez az intdzmeny. minden
miis esetben - eltdr6 rnegdJlapodiis hi6ny6ban * az ingatlantulajdonos kcjteles biztositani"

7.S

(l) 'rs'A kozszolgdltat6 a

kdzszolgiiltat6ssal <isszc{iigg6 tevdkenysdgit mindenkor a
'i'onatkoz6 jogszab6lyi eldirrisokban foglalt rnliszaki. krizeg6szsegiigyi 6s egy€b
feltdteleknek megf'eleloen - az <inkormiinyzattal ds az ingatlanhasznAl6r,al gazddlkodo
szervezettel k6tdtt szerzodisben. valamint a Ht.-ben es e rendeletben foglaltak szerint
-

kdteles ellrttni.

(2) A kdzszolg{ltat6 a rendelet hatiilya al{ tanoz6 teleptjldsi hulladdkot krjteles rendszeresen
gytijteni, az Altala dsszcgyujtdtt hulladikot a megftlelo har6sigi engeddlyekkei
rendelkez6 hulladeklerak6 tciepre sziillitani ds drtalommentes elhclyezdser6l
gondoskodni.

(3)

A

hulladekot a kdzszolgdltat6nak az iitala megjeldlt napokon, de legaliibb Iieti kit
alkalommal kell elszdllitani- kivdve Somo_qyanr6ca es Driivaszentes vdrosrdszeket. ahol a
szemetsziillitris heri egy alkalommal ttjrtenik. Amennyibeu a beiitenrezett j{ratterv szerinti
szdllftdsi napon valamilyen okn;il fogva a sziillitils kimarad. r-rgy azt a rd k6vetkez6
munkanapon a kcizszolgdltat6 p6toini k6teles.

8.$

(1)'t''Az- ingatlanhaszn6l6 alapveto krjteiessdge, hogy a hulladik keletkezdsdt a
legalacsonyabb szinten tartsa.

(2)

u,,

lehetd

rr5i4. ingatlanhasznal6 az ingatlaniin keletkezo vagy
birrokriba keriilt

teleptilesi
hulladekot az elszdllititsra valo dtvdtelig a krirnyezet szennyezds€t megel6zo. kdrositrlsdt
kizlro rnodon k6teles gyri.lteni, illetve tArolni"
{r-t)Az ingatlanliaszn6lo
kdteles a hulladekot rigy kezeini. hogy az miisok 6letet. tcsti
dpsdgit' cgeszsdgdt is j6 k0zirzetdt ne veszdlyeztesse. Barcs viiros termeszetes ds epitett
kcirnyezetdt az elkeriilhetetlen mdrleken felill ne szennyezze. a ncivdny- ds iillat'il6got

k{rositsa. a kdzrendet is a ktjzbiztonsAgot ne zavzuja.

ne

8

(4) 'i5rA gytijroeddny tisztiin

tartds6nak ds fertotlenftdsdnek elvdgzdse

kotelessdge, nrelynek gyakorisdga m6jus
legal6bb egy alkalom.

I-i is

az ingatlanhaszndlo

szeptember 30-i idotartam kdzcitt havonta

e.$
(1)isi'tt:tO krjtelczo szemdtsziillitrisba bekapcsolt teri.ileten az. ingatlanhaszniil6 a hullatlckot
csak egysdges es jelenleg is folgaiomban ldvo. zirhato tet6r,el elldtott. a szillito
gdp. j fu mtihri z tartozo. szabvdnyo s g,v iij to ecldnyb en tdrolh ad a.

(2) "t'A

lakossrig - ha a gyrijt6ectdnyben nem rudja elhelyczni - a keletkezett hullarldkor a
gSijt6ed€ny melle, a gytijtest vigzo gdpj6"rmtivel rnegkdz-elitheto ds az iir(tdsre alkalmas
helyen. matricdval elldtott mtianyag zs6kban a szrillitfsi napon eihelyez,heti. A
k0zszolgriltatd a lakossrig riszdre hriztarldsonk6nt a keletkezett trjbblerhulladek
elszriliftasdra rendszeresitett 6 db matric6s zs6k biztositSsAt is elsziillit6sdt ingyen vdllalja.
A k6zszolgriltato a 6 db ingyenes nraticais zsdkon Ibltil tirites elleniben toviibbi
matricdval el l6to tt zsrikok rnegvris6rliisi lehetdsiget b iztos itj a.
Az ingyenes matriciis zsiikokat iitvenni, illetve a matriciis zsiikokat megviisdrolni a
krizszol 96l tat6 Ugyfdlszolgdlati trodrijiin I ehet.
Az ingatlanhaszn6l6nak a zsdkot az ingatlanon beli.ll - ds ha ene lehetosdg van - vddctt
helyen kelltdrolnia.
(3) A kihelyezett gytijtoeddny illctve zsiik nem akad6ly62[atja a j6rmii- ds gyalogosforgalmar,
es elhelyezdse egydbkdnt sem j6rhat baleset vag-v krlrokozds vesz6lyenek el6idezesdvel.
vagy miisok jo k0zerzetdnek illetve a telepiil6skepnek indoltolatlan megzavardsival.

(4)'')Az dnkormdnyzat 6ltal kijeldlt helyeken kont€neres (3 m' r'agy 5 m3 (irmdretri) vagy
kiskonteneres (770 liter vagy ll00 liter rirmeretil) gyujtds ds szdllit6s vdgezhet6. A
kijeldlt helyeket az l. mell6klet,r r) lanalrnazza.
(5i ttrt
(61 tt'1'.'"

(7)

A

hulladek elszillitiisa celjdbdl kihelyezett gyiijtoed6ny fedelenek a kdzteriiler
szennyezesdnek elkertildse drdekeben lecsukott 4llapotban kell lennie. A hullacidkot a
gytljtoedinirben 0gy ksll elheiyezni. hogy az az eddny mozgatdsakor es iiritdsekor ne
sz6r6djon, valamint a gipi riritist ne akadilyozza.
10.$

(1;

trsrO

teleptildsi hulladdk

g.vuijtdsdre szolgdlo gyrijtoeddnyr a szolgriltatiissal drintett
ingatlanon behil kell trirolni. ugy. hogy ahhoz illetdktelen szemdlyek 6s rillatok ne ferjenek

hozzil Gytijtoeddnl4 kdztertileten taft6san csak a ktjztertilet haszniilat6ra vonatkoz6
hat6siigi enged6ly alapj6n * zarl sor(. tdmbtis. nenl csakidi hdzas bcdpitesnel a jegyzo
dltal kijeldlt is engedelyezett helyen - szabad elhelyezni.
(2)

('5'Az

ingatlanhaszndlo a gvtijtiSeddnyeket kdteles a szdllit6si napon a kcizszolg6ltat6 6lral
nregiel6lt idtipontban az ingatlarr elotti titszakasz n:elletli kozteriiletre, a begyil{tdst v€gzo
jiirmtivel megkcizelitheto is iiritdsre alkalmas helyen kihelyezni rigy, hogl, az. a
ktjzlekedist ne akaddlyozza. a biztons;igot rrc veszdlyeztessc. a kriztertiletcl ne szenn,v-czze
es abban kdrt ne tegyen. A gytijtoedcnyt az ingatlanhasznzil6 kdtcles az iiritdst krivetrlen
meg aznap az eredeti helyclrc visszahely.czni.

()

(J)'''A kOzszolgdltat6 a gyfijtoeddnyek tiritdset a sziillit6si napokon reggel har es este hhsz ora
kdzott vegzi. A szdilitrtsi napokat a 2. melleklet'il'tanaln"tazza. Ha a kdzszolgdltat6 a
rendelet 2. sziimfr nielldkletdben meghatdrozott szAllftr{si rendet rajta kivtilAll6 okok
(pdldriul: [izemzavar. rendkivi.ili id6.irirrisi viszonyok) miatt nem tutlja teljesiteni.
akk.r
effol a tdnyr6l a lakossiigot a helybcn szok6sos m6don (helyi televizio" helyi r6did). ds
ezzel egy-idejiileg tsarcs Viiros Onkon:rrinyzatrit irdsban (level. fax. e-mail) irtesiti.

A

(4)

kihelyezett gyiijt6cddnyekbdl hulladekot kiszedni. kcjzteriilerre kisz6rni. vdlogatni
(guber6lni). valamint miisnak a gyujtriediuy'ibe annak engeddlye ndlkril * hulladdkor
elhelyezui tilos.

A kdzszolgirfat6"r ig6nybev6tcrdnek m6dja

6s fert6terei

11. $

(l)

tr5'Az ingatlanhaszn6l6
es

a kcizszolgdltat6 kdzdtti jogviszon),t vagy a kcizsz-olgriltat6s
igdn;"bevdteldnek tdnyc hozza ldtre, vagy az a tdny. t-gy u kdzszolgziltatd
a
kdzszol96ltatrist az ingatlanhasznfl6 rdszdrc felajiinlja, illeive a kOz-szolg:iltaras
tcljesitdsere rendelkczesre rill.

(2) "tlA jogviszony kezdo id6pontja az a nap. amell,en a krizszolgdltat6 a kozszolgaltatiis
teljesitdsenek megkezddserol es ldnyeges ftltdteleirdl M ingatlanhaszn6lot
ir6sban
drtesfrette" iIletve felhivds kcizzetdtele ridr{n tdjdko

(3)

.rafia.

rtst'(r?)Az ingatlan
haszrrii6.la kdteles a kdzszolgaltatdnak bejelenteni, ha ingatlanhaszndlo

viiltoz6s vagy egyeb ok miatt * a kozszolgdltatris ig6nybevdtelere kotelezette
v6lik. Az
ingatlanhaszndlo szemdll'cben ds az alkalmazott ttilol6eddny adataiban
bekdvetkezett
r''iiltoziist a Kdzszolgdltat6nak l5 napon beli.il irisban kciteles be-ielepteni.

-

(41t..r

l2.5rtsr
A gazdrilkod6 szervezetekkel megkiitcnd6 szcrzdcl6s egyes tartalmi elernei
13. 5 t t:r

A Szolgiltat:is szilncfeltet6se,

l,l,

(l)

r7)

g ira

Sziineteltetheto a szolgaltat6s igdnybevdtele
- a kcjzszolgriltatrls igdnybeveteldre
egdsz dvben kdtelezett ingatlanhasznril6 sziimdra a bejelentiit6i
szrirnitott
tegfeljebb I dv idotartarnra. ha a trirol6edenyt egycdi.il haszniilo. ir*sbeli
Itatrisi
ingatlanhaszndl6 kdt naptriri h6napn6l
ideig
a. ds az riresedes vrirhat6 idotartamdt *
a sz
megeloz<i g munkanappal bezar6lag _ a
Krizszolgaltato r6szere iritsban aclott nyilatkozattal. faxon. levdt. r,agy
e-mail

form:ij 6ban a bej

e

I

enti a Kcizszolgril taton ak.

A be.ielentis megtetelere csak
meghatahnazclttj

a j ri gosult.

a K6zszolgiiltatoval szerzorldses viszon;-ban iil16, r,agy

l0
{2) Az ingatlan toviibbi lakatlansdga eseten a sz[ineteltetdsre vonatkoz6 igdnybejelentds
- 8 nappal a sztineteltetds lejdrta eltitt - irAsban adott nyilatkozattal, fuxon. levdl vagy
e-mail formdj 6ban

(3)

A

-

rnegismdtelhet6.

bejelentdstren f,oglaltak vd6segtartam6t a Kdzszolgdltat6 ellen6rizni jogosult. A

sztineteltetds jogszerritlen igcnybevdtele eset€n

a

Krjzszolgiiltat6 jogosult

a

szLineteltet6st visszavonni.

(a) Ha az ingatian a sziinctcltetesi idotartarn lej6l1* elott ujb6l Iakottrt vdlik, annak tdnydt
a Ktizszolgdltat6val szerzodijtt fel, vagy meghatalmazotda kdteles legaldbb 3 nappal
korilbban a K0zszolgdltat6nak iriisban adott nyilatkozattal, fbron, Ievil vagy e-maii
fbrm{j dban

bej elenten i.

A lim-lom akci6ra

6s a

kar:icsonyfa begyiijt6sdre vonatkozd renrlelkez6sek

ls.$

(l) A nagy darabos hulladcrk (lonr) gytijtesdrcil. clszdllitrisdrol is rirralmatlanftas6rol
kdzszolgriltato dvente kdt alkalomrnal (aprilis ds oktober htinapbal)

a
a

hul ladekgazdrilkod6si k6zszolgriltatris keretdben gondoskoclik.

(2;

rt'ir'pr1

A

a lako.ssdgn6l. a haztartiisokban k€pzr:d6tt, de a
rendszeres hulladdk.szAllit6sra haszndlatos g.v'fijtcieddnyekben el nem helyezheto nagy
darabos hulladdk elszallitdsAra ktiteles. A kcizszolgdltato az ingatlanhaszniii6k szarni{ra
a
Ktjzszolgriltat6 kizdrrilag

hiiztartds<lkbal kepz6ddtt veszdlyes hulladek elkiildnitett gyiijtdset az eloir6soknak
megfeiel6 kontdnerck kihelyezese udiin, emellett az egdsz Cvben mtik<idtetett barcs.i
hulladikgyiijt6 udvarbrur vdgzi. A kdzszolgiiltat6 riltal a kdzszoJgriltatas keretdben
szen'ezett lomtalanftiisi szolgriltatds semrnil;-en mds hulladdkra (igy pl. intert hullacldkra.
dpitdsi tiirmeldkre. jiirmuroncsra. trdgyrira. dllati tetemrc) ncrn terjed ki.
(3) ttsio hulladekot az ingatlanhaszndJo legfbljebb a sz6ltitdst megel6zo nap lg 6rdia utin
lrelyezheti ki az ingatlaru elotti krizteriiletre (rgy. hogy az a jilmti ds a gyaiogos foigalmat
ne akadrilyozza. a zdldteriileteket es a ndvdnyzetet ne kirositsa. ne
.jd{on balesei vagy
kiirokozds veszdlydnek eldid6zisivel, valamint a begyiijto szrillit6iszkciz dltal jol
rnegkcizel itheto legyen.

(4) A kozszolg6ltat6 a kariicson-vi tinnepeket

kcjvetoen. f'ebruir I-ig
az,illrala elcizetesen
meghirdetett napokon .- a lakossrigi gyrijt6edenyek melle kihelyezett kariicsonyf6t ktilcjn

-

dd felsziimokisa nelkiil clszrillitja. Ett6J az idopontt6l eltdro

icloszakban karticsonyf6t

kcizteriiletrc kihelyezn i til os.

Lakossdgi vcszdlyes h ulladdkok gyiijtise

l5/A'

5

trsr

(l ) A I'lt.-ben kihirdetett hulladdkjegyzdkekben nem szerepl6. vagy ismererlen osszctetclti
hulladdkot veszelyelenseginek. illetvc vesz6lyess€ginek rnegdllapit6siig vcszdlyes
hulladdknak kell tckinteni.

11

(2) Minden terrdkgnt.5*et. amelynek vegzdse sordn veszdlyes hulladdk kelerkezik.
kell vegezni. hogy a vesz.slyes hullad6k rnennyisdge. ilietve

6gy

veszelyessdge a leheto
legkisebb legyen. illetve hasznositAsiit minel nagyobb mdrtdkben segftse elo.

(3) A

veszdlyes liulladdk birtokosa kOteles megakaddlyozni. hogy tevdkenysdge vdgz6se
sordn a vesz.dlyes hulladik a talajba. a lelszini- a ltlszfn aiatti vizekbe. a levegobe
jutva szennyezze vagy kiirositsa a kdrnyezetet.

(a)

Az (l)-(3) bekezddsben meghatdrozott kdvetelm6nyek teljesitise errlekeben a
h6ztandsokban keletkezett veszdlyes hulladikokat az ingatlanhaszn6l6 kejteles a
telepiildsi hulladdk rniis <isszetevoit6l eikiildnitettcn
*eyi.ijteni es a veszdlyes hulladik
6tvdteldre feljogosftott hulladdkkczekjnek 6tadni, illet.r,e az egyes vesz€lyes
hulladekoknak a trjbbi hulladekt6l vald etkiiltjnitett
-qyiijtdsdt biztosito gyLijt6helyeket
igdnybe venni.

(5;rl'l A

h6ztartiisokban kelerkezett veszdlyes hulladikokat dvente ket alkalommal
ozszalg(itatd teritesmentesen gytijti es szrillitja-

(aprilis ds okt6ber
emcllett az Altala

gondoskodik

hulladekgyfijtri udvarban

gp:ti

szriilfrja

ds

a-z 6:r;a

Lakoss:igi ztildhutlad6kok grffjtdse

l5/B.

(1)

(2)

A
sz
ev

5

ttsr

(

a kertekben. udvarokban, konyhdban keletkez6 ndvenyi
fanyeseddk, thlomb. e-uyeb nOvdny eredetui hulladel)
priiis, augusztr"rs ds okt6ber h6napban) a kcizsz-olgriltat6 a
hulladdkgazdalkoddsi kdzszolgaitat6s kereteben.

I

A zdldhulladdkol

az ingatlanhaszn6ld

helyezheti ki.

ip

ds zrirt ltrliazsdkban. vagy k6tegelve

Epftdsi ttirmel6k elhelyez6s6re vonatkoz6 el6ir{sok
16. Sttst

Az cpitesi tdrrneleke-t az iugatlan tulajdonosa, illetve az, akinek tevekenysege
rdvin a hullad6k
keletkezert a Barcsi Hulladdkudvarba (0479. hrsz.) szrillithada el.

A kiizszolg6trtatds dija
17.$
(l)r:t'ttsta telepiilesi szikird hulladdkgazddlkoclasi krizszolgrilrat6s igdnybevdteldre
ktiteles"
illetve a ktizszolgAltatrist igdnybe vevo ingatlanhaszniil6pak teleptilisi
hulladekgazdrilkod6si ktizszolgiltat6si dijat - tovribbiakbin; kcizszolgiiltatrisi
dijat - kell
fizetnie.
(l)

t

tttt.i t't;

(31tt.i t'tt
(4)i

?

i'(']^i.i'r ).( I oi.{

l -1)

t2

(5 )(7r.(Io),(r3)

(6)ri.rl)'il3)

(7;tr:r A krizszolgiitat6 a tevdkenysdgdrdl -

idedrtve beviteleit ds kiad6sait

aIkalommal ktiteles beszdmolni a kdpvisel6{esti.iletnek.

-

dvente egy

A kiizszolg:iltat:lsi dij lizetdsi mridjinak 6s fizrt6s6nek rneghatdroz{sa

I7lA' g lox"i'

A kdzszolgrlltatfsi dijal a Nemzeti Hutladdkgazdrilkoddsi Koordindld 6s Vagy.onkezel6
Zrt. szedi be. Az ingatlanhasznalo azt a rdszere rnegki.ilddtt szitmla alapjiin kdteles
megfizetni a huliadektor"rdnyben ds vegrehajtdsi rendcleteiben mcghatdrozottak szerint.
DijkedvczmCnyek

l7lB 5
(

rzt

l) A

kdzszolgrlltatiis igenybevdtelire kdteles nragi{nszemdly kerelmdre a kdvetkezo
kedvezmenyekben rdszestil, ha az egy frire es6 havi jrivedelme a tdnylegcsen eg1,,tittlak6
(hzizastirs, dlettars is a Ptk. 685. SS b.) ponti6ban meghatirozott krjzeli) hozzdrartoz6k
jdvedelmit is figyelernbe vdve nem halad.ia meg a nyu_edfjak legkisebb cisszege{rcil sz6l6
j o gszabril yban meghatiirozort m irtdket az aldbbi ak szeri nt :
a.l

0-50%
50-75%

75--tP9%_

t00 %

_

50%
zs %

b./ 50 %-os kedvezmeny illetimeg:
- az egyedtildl16 nyugdijasokat az riltaluk lakott lak6singatlan esetin.
amennyiben a n.v*ugdijuk nem haladja meg a mindcnkori nyugdijrninimnm 2x-61.
c./ti

ri

50 %o kedvezneny illeti me1 azt:
- aki egvediil6llo es 70. eletdvdt bet<jlttitte. vagy a csakid nrintien tagja 70 evndl
iddsebb.

(2) A kedvezmdnyre vonatkoz6

illetdkrncntes kerelmet a Polgdnnesreri Hivatal Krlz-gazdasdgi
('')
Irodiijahoz
keli benyrijrani.

(3) Az egy fcirc es6 jdvedelem megdllapitdsflroz a sziiksdges adatokat a diilizetdsre krjtelezett
a PolgArmesteri llivatal Kdz.gazdasdgi Irodrija('u) fe16 kdteles igazolni, a sz1mlinds a
m

e

grillapitott ked vezndny ligyelenrbcvetel evel t<trteni k.

(4)t:)Barcs Vdros Kepvisel6-testiilete a dijkedvezniinyckrc vonatkoz6 kirelmekben valti
d<jntest a po i giirmester hatdskcirdbc utalj a.

l3

(5; tt;r A kedvezmdnyes hulladdkgazdalkoddsi dij szhtnlitzisdnak feltdtele a jogosultsdgr6l
kirillitott cinkorm6nyzati igazoliis benyfjt6sa a Kcizszolg6ltat6 f'eld. amelynek a
Polgdrmesteri Hivatal tesz eleget.

l7lC.

Ad atszo I g:i lta

t{si

ds

S

(!).rr8)

nyilvin
18. $

ta rt6s

i kii telezctts 69

(ts)

Felel6ssdg a hultad6kgazd{lkod6si szabdtyok megtart{sd6rt

le.$

(l) Aki tevdkenysdgdvel

vagy mulaszt6s6val

a hulladdkgazddlkoddsi jogszabdlyokban yagy a
red vonatkoz6 hat6srigi hatiirozatban foglalt kcjtelezettsdgdt -mlgszegi ds ezzel
a
krirnyezetet veszdlyezteti, szennyezi vagy krlrositja. vagy tev?kenysdgdt
a
krirnyezetvddelmi eloir6sok meg
lytada, a miis jogizab6lyokban foglaltak
szerinti (biintetojogi. polg6rijogi,
jogi stb.) felelossZggel tartozik.

(2;i"

(|?)

tzt
(3)t"r) t

Verycs 6s hatdlyba l6ptet6 rendelkez6sek

20.$

(l)

E rendelet a kihirdetdsdnek napjdn lep hatdlyba.

(2)E rendelet hatrilyba lepisdvet egyicle.itileg hat6lyrit veszti Barcs
Vdros onkormiinyzardnak a
teleptilisi sziklrd hulladek elszfllitdsdr6l ds kezeldsdrdl. a helyi kcizszolgeltatris
kcitelezo

iginybevcteldrtjl sz6l6 15/1997. (xI.2S.) sziim0. valamint az ezt m6iosit6
2211997.
(xr1.27.) sz., a t7/1998.6rI.28.) sz., a 30/t ggg. (xtr.24.) sz..
a 20t2ooz.(xll.27.) sz. ds a
2112003, (XI.28.) sz. rendelete.

(-i)'''E rendelet a belsci piaci szolgaltatasokr6l sz6lti, az Eur6pai parlament
ds a Ta,6cs
2006 / 1 23 / EK irAnyel vnek val6 megfblel est szol grilj a.
Barcs, 2004. mdrcius 18.

Feigli Ferenc s.k.
polgdrmester

Bal6zsn6 Dr. Vristvdn Krisztina s.k.

jegyz6

14

Az {ri'{rr) rendeletekkel egysdges szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.
B a r c s, 2017. janu{r 26,

Bahizsnd

tina

cfmzetcs fdjeg.vzd

I' M6dositotta 4412004.(XI.
a
27,) rendelet. HatAlyos : ?005. janurir I -t61.
Q)
2712006.(XII.29.) rendelet. Hat6lyos: 2007. janudr I -161.
(

(r)

l3/2008.(V.30.)

rendelet. Harfilyos: 20011.05.3O-tol.

tt!26/2008.(Xt1.30,) rendelet. Hatdlyos: 2009. janutir l-tol.
F)

9I

2009 . (IV. 24. ) rendeJ et. Hatdlyos : 200

)

9

"

04. 24-to l.

rendeler. I{atiirlyos: 2AA9.06.26-t61.
-jl2009.(VI.26.
('t'
2L/2009.(VIII.4.) rendeler. Hatiilyos: 2009.08.04-rol.
{8) 3612009.(XII.28.)
rcndelet. Hatalyos: 2010.01.01-161.
('))
2112010.(XII.23.) rendelet. Hatiilyos: 201 I .01 .0 t -ro1.
tt$)ll6/2011.(VII.29.) rendelet. Hatrilyos: 201 1.08.01-tol.
() t)24/2011
.(XIL30.) rendelet. Hatr{lyos: 2012.01.01 -tol.
'6; l

(r:)l

ll20l2.(V.25.)

rendelet. Hat6lyos: 2012.05.Zi-ilil.
kivi.il hel.vezte 6s m6dos itotta a25/z0l 2.(x}1.28.) rendelet.
Hatrilyos: 20 I 3.0 l. 0 I -rol.
ttl)10/2013.(lILz8.) rendelettel mdrclosirott szriveg. I'lat6lyos:2013.03.29-t61.
tt"7/?014.(v1.19,) rendeleuel m6dositott sz6r,cg.Ilardlyos: 2014.06.20-t61.
\t6)2/2015.(r.22.) rendelettel m6dosirott szoveg. IIatdlyos: 3015.01.23-t61.
'rr)3/3015.(II.26.)rendelettel m6dositou sz6veg. Hatdlyos: 2015.02.27.t61.
Ilatiilyos:2016.04.01-161.
'r8)412016.(III.17.) rendeletrel
t")' 7/2016.(lv.2l .) rendc-lette
. Hatdlyos: 20.l 6.05.01-ttjl.
(r")
9/2016.(X.20.) rendelettel
Hat6l;.6s; ?016.10.30-t61.
ijl) l/2017,(1.26.) rendelenel m6dositott sz6veg. Hatdlyos: ?017.01 .27-rt)|.
(rr)I-lat{lycrn
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I'

mell6klet a I l/2C04.(III.26.)rentlelethez

Bajcsy-Zs,u. 2.
Bajcsy-Zs.u . 2l-23.

Bajcsy-Zs.u. ?5.
Bajcsy-Zs.u. 27.
Bajcsy-Zs.u. 29.
Bajcsy-Zs.u.

3

3-3 5-3 7.

Bajcsy-Zs.u. 43-45. + Bdke u. 2.
Bajcsy-Zs.u. 6l-105.
Baj csy-Zs, u . 52-5 4, (..csfkoshaz,.)

Bajcsy-Zs.u. 78.
Bajcsl,-Zs.u. 82-84. (piramis epiilet")

Ikisdk tere (.,88 szoc. bdrlakiis,,)
Mrijus l. u. l-3.
Kdztr{rsasig u. l-3.
Kdztrirsasiig u. 5.
Ktizt{rsas6g u. 7 -9.
Kdztarsasdg u. I
Kdztiirsasrtg

l,

u. I 3-15-l

7.

K<iztrirsas6g u. I 9-2 I -23.
Kdztdrsasag u.

27

-29-3

Kdzt6rsas6g u. 33.
Koztdrsasdg u. 37-39.

Kdztiirsasdg

t.41-43.

Koztdrsasdg

u.4?-49.

Kdzt6rsasiigu.5l-57.
Piact6r

1

Piaccsanrok ip0[ete
Szechenyi u.3.

l.

{5).(s)'(rs)
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2. mell6klet a 1 1/2004-{III.26.)rendelethez

rr''r

I s)"{ I

8)' ( re)' (20)

A hullad6kszrillftr{s rend.ic
Verves h 6zta rl{sijsladiE_szA![!6sar

tI6tf6-Csiitiirl6k
Iv{djus 1. u.. Koddly Z. u.. RAkocz-i u. Aradi u.-'foldi u., Szent Lriszlir u., Ktilcscy u.. }lunyadi u.. Vak
B. u.- Esze T. u.. Dedk F. u.. Csokonai u.. Szentesi u., Bdke u., G;,iingyvi169 u., Szsgfti u., Kinizsi u..
Segesvriri u.. Dank6 u.. Di6fasor.u., Aranv J. u.. Uj fller u.. Vds6(dr u.. lldrsfa u.. Cagarin u.. 11]tsrig
u.. Fiirdo u.. Barritsdg u.. Gabor A. u., Yhl M. u.. Kand6 K. u.. Krdnusz u.. J6zsef A. u., B4jcsy-Zs. u..
Tiszta u.. Datnjanich u., Kilmdn I. u.. Nagyhfd u.. MunkAcsy u., K6lviria u.. Daldnyi u.. Bem u.. Vasvr{ri P. Lr." l{6s u.. Szdpkiki.tis u.. Klira u., Klapka u.. Ady E. u., N'{artinovics u.. \zirdg u.. F{zmriny P.
ll.

Il6.f6
D rdrr.aszentes, Somo

gitarn6ca

Kedd-P6ntek
Verbina u.. Gyitr u.. Nagyhid u.. H6stjk tere tere. I-lat6rr{llomds. Drdva u., Kazinczy u., Zrinyiu.. Szeur
Istvdn lt., Bar"trik B. u., l,iszt F. u.. Vikrir B. u., C6rdon,"-i G. u., Vtjrdsnrarty u.. Arpdd u., Kis u.. Mez6
u,. Disi H. u., Dohiin,"- u.. Magvar u.. Fodor u.. Kdztdrsasrig u.. Somogyi B. u." Somogyi B. kdz, D6zsa
Gy. u.. Bagovasirt u.. Szdchenvi u., Szdchenyi kOz- Mesz€get6 u.. J'tincsic.s u.. J'dncsics kOz.. MAV
P6l1'audvar, ltinya u.. Almr{s u.. Birnbd u., Il6zsa u., Kossuth u.. Mdlyds kir. u.. Dr. Pisz;lr A. u., Pozson\ii Lr.. Bocskai u.. Kolozsvdri u., Biithory u.. Pet6fi u.. J<ikai u.. Sernmelweis u-, Ttirr I. u., Ncf'elejts u., Belcsapuszta.
El kii lii

n

it-q!J@

6k szi llitdsa

:

P{ro.s h6t ketltl:

Mrijus L u., KodSly Z, u., Rrik6czi u., Aradi u., Toldi u.. Szent Lriszl6 u., Kdlcsey u.. Hunyadi u.. Vak
I]. u.. Hsze T. u.. Derik I
Szentesi u., Beke u. (korflorgalomt5l kifele). Gydngrvirdg
u., Szeglii u.. Kinizsi u.,
S u.. Ditifasor u., Arany L. u.. 0j E,let u., V6srirrer u.. H{rsfa u., Gagarin u.. l[ris6g
tsrig u.. Gibor A. u.. Ybl M. u.. Kand6 K. u.. Krenusz u..
J6zsef A. Lr.. Bajcsy-Zs. u., Darnjanich u., Kiiirndn Imre u.. Nagvhid u. fels6 rdsze (Sornogyi B.
ufc6,ig). Munkicsy M. u.. Kdlvriria u., Dariiny'i u." Bern u.. VasviiriPrilu.. Hos u." Szepkil6t6s u., K|iira
u.. Klapka u,. Ady l:. u,. IVlartinovics u.. Virdg u., Belcsapuszta.
DrAvaszentes

Pdratlan h6t kedd:
Verbina u.. Gydr u.. Nagyhid u. als6 r6sze (Somogyi B. utci4t6l lelbl6)" Hosok tere. Drdva u.. Kazinczy
u." Zrinvi u., Szent l. u.. tla(dk B. u., l.iszt F. u.. Vikrir B. u,. G;irdonyi u.. Vrirosmarty u.. Arprid u..

Kis u.- Mez6 u.. Bdke u. (kcirforgalomt6l befele), Ddsi IIubcr u., Dohrinv u.. Mag,n-ar u,. Irodor u..
Ktia{rsasig u.. Sonrog.vi B. u.. Driz-sa Gy. u., Bag6vas[t u., Szdchenvi u.. Szdchenyi-kriz. l'dncsics u..
'l'iincsics-kciz,
Pd.l-u-aLrdvar u.. Rinya u.. Alrniis u.. Binrb6 u.. R6zsa u., Kossuth u., Mityr{s Kinily u., Piszdr A. u.. Pozs<lnvi u., Bocskai u.. Kolozsvziri u., I}ithory u.. Pet6fi u., J6kai u." Semnrelrveis u.. l'iirr
l. u-, Nefelejcs u..
Somogl'tarn6ca

!7

3. .szdmri,rra116L1.1

r+:. r tir

