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Barcs V6ros Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete
2612008. (XII.30.) rendetete

a telepiil6si szil{rd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6s16l,
a helyi kiizszolg{ltatds kiitelez6 ig6nybev6tel6rdl szri16

ll 12004. (III.26.) rendelet mridosit{s{16l

Barcs Varos Onkormrinyzata Kdpviseki-testtilete a hullad6kgazd6lkodeisr6l sz6l6 2000. dvi
XLIII. tdrvdny 23. $-riban kapott felhatalmazris alapjrin, valamint a teleptildsi hullad6kkezeldsi
kcizszolgilltat6si dij meg6llapitrisiinak r6szletes szakmai szabiilyair6l sz6l6 641200g. (III.2I)
Kormrinyrendelet rendelkez6seire fi gyelemmel az alAbbi rendelet alkotja:

r.s

A teleptil6si szilird hulladekkal kapcsolatos hulladekkezel6snil, a helyi kcizszolgriltatas
k6telezo igdnybevdtel6riil szol6 1112004. (III.26.) rendelet (a tovdbbiakban: Rendeleg 6. g 1s)
bekezddse hatii{yrit veszti 6s helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

(5) Az dnkorminyzat iltal kijeldlt helyeken kont6neres (3 m3 vagy 5 m3 rirmdretri) vagy
kiskont6neres (770 liter vagy 1100 liter iirm6retri) gyiijtds 6s sziilliuis vdgezher6. A lijel6lr
helyeket az I . szrimri mell6klet tarta.7m 77.a.

2.$

A Rendelet 10. $ (3) bekezdese hatilylt veszti,6s helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

(3) A Ktizszolgaltat6 a glnijt6eddnyek iirit6sdt a szallitisi napokon reggel hat 6s este husz 6ra
kdzdtt vdgzi. A szallit6si napokat a 2. szimt melldklet turt"t^*ru.hu a Kdzszolgiitat6 a
rendelet 2. szami mell6klet6ben meghatiirozott szlllitrisi rendet rajta kiviil6ll6 okok fo6ldaul;
iizrmzavar, rendkiviili id6jaftisi viszonyok) miatt nem tudja teljesiteni, akkor err6l a tZnyr6l a
lakoss6got a helyben szokdsos m6don (helyi televizi6, helyi riaioy, er ezzel egyidejrileg 

'Barcs

V6ros Onkormrinyzatii irisban (lev6l, fax, e-mail) 6rtesiti.

3.S

A Rendelet 1 l. g (4) bekezd6se hatrily6t veszri.

4.$

A Rendelet 17. $ (3)-(4)-(5)-(6) bekezd6sei hatrityukat vesztik, ds helyiikbe az alibbi
rendelkezdsek ldpnek:

(3) A dijkalkulici6t e rendelet 3. szimri mell6kl ete taftaJmazza.

(4) A lakossrigi kdzszolgriltatdsi dij a2009.6vben l l0literes gyrijt6ed6ny esetdn l2g Ft+20%
Afa/iirit6s, 120 literes gyrijt6ed6ny eset6n 14l,-Ft+20y" Ataltxites. Azon t6rsashazak eset6n,
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amelyekn6l kont6neres yagy kiskontdneres hulladdkgyrijtds tcirtenik, a lakossiigi
kozszolgilltat6si dijat h6ztart6sonk6nt a I 10 literes gnijtoed6ny 6,s az iiritdsi gyakoris6gon
al apul6 iirit6 si dij as el szrimol6ssal kel I meg6ll apitani.

(5) A Kozszolgilltato ktil<in megrlllapod6s alapjrin a lakossrignal keletkezett nagyobb
mennyisegti szilard hullad6kot sztiksdg szerinti idopontban a keletkez6s hely6rol elsziilitja az

al6bbi dijtdtelekkel:

- 3 m3 -es kont6ner: 8 549 Ft + 20 olo Af'a/tirites'
- 5 m3 -es kont6ner: 15 173 Ft + 20 % Af'A/tirites.

(6) A matricival ellitott mrianyag zsil< 6ra: 255 Ft + 20 %o Afa,laU.

s.$

A Rendelet 1. szdmri melldklete hatillyi.i- veszti 6s hely6be e rendelet 1. szdmri mell6klete ldp.

6.$

A Rendelet e rendelet 2. szimimell6klet6vel eg6sziil ki.

7.$

A Rendelet e rendelet 3. sz6mri melldklet6vel eg6sziil ki.

8.S

Zir6 rendelkez6sek

(l)Ez a rendelet 2009.januar 1-j6n l6p hatdlyba.

(2) E rendelet hatilyba ldpesdvel Barcs Varos Onkormrinyzata KepviseiS-testtilet6nek a

teleptildsi szillrd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6srol, a helyi kozszolgiltatas kdtelez6
igdnybev6tel6r6l sz6l6 1112004. (111.26.) sziimri rendelet m6dosit6srir6l" kiadott 2312007.
(X1I.29.) szimri rendelete hatiiyirt veszti.

Barcs, 2008. december 22.

Bal6zsn6 dr. Vrlstyfn Krisztina
jegyzd



l. szr{mf mell6klet

Kontdneres (3 is 5 m3) szemdtsztitlittisba bevont teriiletek

Mdjus 1. u. 1-3.
Bajcsy-Zs.u.2.
Bajcsy-Zs.'t. 21-23.
Bajcsy-Zs.u.25.
Bajcsy-Zs.tt.27 .

Bajcsy-2s.u.29.
Bajcsy-Zs.u. 33 -3 5 -37 .

Bajcsy-Zs.u. 43-45. + Bdke u. 2.

Bajcsy-Zs.u. 52-54. (,,csikosh{z")
Bajcsy-Zs.u.78.
Bajcsy-Zs.u. 82-84. (piramis 6prilet")
Piactdr 6ntdm6ritS (HTK 10)
Piact6r
Kdztarsas6g u. 1-3.
Kdztdrsasdg u. 5.

Kdztfusas6g u. 7-9.
K<i zt6rsas6g u. I 1.

Kdztrlrsasdg u. l3-15-17 .

Kdztilrsas6g u,. | 9 -21 -23.
Kdztarsas6g t. 27 -29 -3 1 .

Kdzt rirsasdg u. 33.
Kciztiirsas6g u. 37 -39.
Kciaarsas6g n.41-43.
Kdztrirsas6g o. 47 -49.
Kdztarsas6g u. 51-57.

I db.
2 db.
I db.
I db.
1 db.
1 db.
1 db.
1 db.
1 db.
1 db.
2 db.
1 db.
I db.
1 db.
1 db.
1 db.

I db.
1 db.
1 db.
r db.
1 db.
1 db.
2 db.
I db.

Kiskontdneres (770 u lI00 liter) szemdtsztillittisba bevont teriiletek

Sz6chenyi u.3. 2 db.
H6s6k tere (,,88 szoc. b6rlakis") 9 db.
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2. szitmrf mell6klet

A hullad6ks zi.Ilitis rendj e

HErF6-csUrOnrOr

MAJUS l. u., KODALY 2. r., RAKoCZI u., ARADI u., TOLDI u., LATINCA u., KOLCSEY u.,

HLINYADI U., VAK B. U., ESZE T. U., DEAK F. U., CSOKONAI U., SZENTESI U., BEKE U.,

GYONGYVIRAG u., SZEGFU u., KINIZSI u., SEGESVARI u., DANK6 u., DIOFASOR u.,

ARANY J. U., UJ ELET U., VASARTER U., UANST'A U., GAGARIN U., IFJUSAG U., FURDO U.,

BARATSAG u., GABoR A. u., YBL M. u., KAND6 K. u., KRENUSZ u., JozsEF A. u., BAJCSY
ZS.II., TISZTA u., DAMJANICH u., KALMAN I. u., NAGYHiD u., MUNKACSY u., I<AIVANIA
u., DARANyI u., BEM u., VASVARI p. u., H6S u., SZEPKILATAs u., SZ. KLARA u., KLAPKA
u., ADY E. u., MARTINOVICS u., VIRAG u., LATINC AI.,PAZMANY P. u.

SZERDA

DRAVASZENTES, SOMOGYTARNOCA

KEDD-PENTEK

VERBINA u., GYAR u., NAGYHIO u., U6S6K teTe, HATARALLOMAS, ONAVE u., KAZINCZY
u., zRiNyl u., FELSZABADULAS u., BART6K B. u., LISZT u., vIKAR B. u., GARDONYI u.,

VOROSMARTY U., LANDLER U., KIS U., MEZ6 U., DESI H. U., DOHANY U., MAGYAR U.,

FoDoR u., xdzrAnsasAc u., SoMoGYI B. u., soMoGY B.-kdz, DozsA GY. u.,

BeGOVASUT u., SZECHENYI u., SZECHENYl-koa MESZEUEI6 u., tAt\cStCS u.,

TANCSTCS.K6z., MAV PALYAUDVAR, RINYA u., ALMAS u., BIMB6 u., ROZSA u., KOSSUTH
u., IT,TATYAS KIR. u., DR. PISZAR A. u., POZSONYI u., BOCSKAI u., KOLOZSVARI u.,

BATHORY U., PET6FI U., JOKAI U., SEMMELWEIS U., TURR I. U., NEFELEJTS U.
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3. sz{mf mell6klet

A lakoss6gi hullad6kszallitrisi krilts6g sz6mit6srfurak alapjriul szolgdl6 kalkul6ci6s s6ma:

+ Kdzvetlen aryagk6lts6g ds anyagi jellegri szolg6ltatilsok
* Kcizvetlen bdrk<ilts6g 6s szem6lyi jellegLi egydb k6lts6gek
+ Lizing 6s amortiz6ci6s kdltsdg
+ Karbantartdsi 6s fenntartasi k6lts6gek
+ Eev6b kdzvetlen kdltsdgek
= KOZVF..TLEN KOLTSEGEK oSsZEsEN
+ Hulladdkkezelds dija
+ Veszdlyes hullad6k gyrijt6s
+ Uzemi iiLltal iino s kcilts6gek
+ Vrillaiati {iltalanos kdltsdgek
+ Egydb r6fordit{isok
+ Szrim kizdsi, posrezasi kdhsdsekffiAsoxosszrscN
+ Eredm6nv
= TELJES ARBEVI,TEL

A lakoss6gi hullad6kszrillit isi ktilts6g szrlmitrisrinak alapj6ul szol9616 dijk6plet:

Egysdgnyi dijt6tel = koltsdeek + tiforditrisok
ingatlanszim x fajlagos hulladekmeru:ryis6g

Eves kdzszolgriltaLlsi dij : egys6gnyi dijt6tel x eddnyszrim x tirit6sszim x hullad6l-.
mennylseg

Havi kdzszolg6ltatasi dij = dves k6zszole6ltatiisi dii
12
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BARCS vARos dNxonuANYZL"r A

ll 12004. (III.26.) szimf

r e n d e I 
" 

1. (tXz)'(:)'(l)

a telepiil6si szildrd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6s16l,
a helyi kiizszolgiltat:is kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l

Barcs Vriros K6pvisel6-testiilete a helyi rinkormiinyzatok6l sz6l6 tdbbsz<tr m6dositott 1990.

6vi LXV. t6rv6ny 16. $ (1) bekezddsdben 6s a hullad6kgazdrilkodiisr6l sz6l6 2000. 6vi XLil.
t6rvdny (a tovdbbiakban Hgt.) 23. $-6ban kapott felhatalmazds alapjiia, valamint a telepiil6si

hulladdkkezelds i kozszolgiltat si dij megriilapitiisrlnak r6szletes szakmai szab6lyair6l sz6l6

242/2OOO. (xII. 23.) Korm6nyrendelet rendelkez6seire figyelemmel az alibbi rendeletet

alkotja:

I. FEJEZET

^ - 
a-t.opE6!r,?o+i nandalofi szehilwozis c6lia

1.$

(1) A rendetet c6lja a telepi.ildsi sziklrd hullad6kkal dsszeffigg6 - kdzszolgri{tatas utjan

megval6sul6 - kdtelez6 helyi kdzsmlgrl{tatiis szabiilyozdsa, a ktiztisztas6g, a

telepdi6stisztasag, a kdzegdszs6giigyi rendelkez6sek betartrisr5nak biztosit6sa, valamint az

epitett 6s a termdszeti 6(ekek v6delme. A k6telez6 kdzszolg6ltatasra vonatkoz6

rendeikez6sek c6lja a tev6kenys6g kiszr6mithat6, biztons6gos ell6tasa, a kdtelezettsdgek

ellen6rizhet6sdge.

(2) A kdpvisel6{estiilet annak 6rdek6beL, hogy M egy€b jogszabfilyokban meghatiirozott

hullad6kgazddlkodasi feladatait a kdmyezetvddelmi kdvetelmdnyek szerint teljesitse, a

helyi k'zszolgfultatAs kdtelez6 ig6nybev6tel6nek meghatiiroz6srival szervezetl

hulladdkkezeldsi kdzszolgriltatrist tart fenn.

(3) Barcs Varos Onkormanyzata ahtiladdkgazd6lkodrisi cdlok e16r6se drdekdben 6rv6nyesiti

a Hgt.-ben foglalt alapelveket, meghatifuozza a hulladdkgazdri{kod6s kcirdben a

hatask6r6be tartoz6 k6rd6sekben a hullad6kgazdri'lkod6s dltalanos kdvetelmdnyeit, az

6rintettek jogait 6s kdtelezetts6geit.
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A rendelet hatrilYa

2.$

(1) A hullad6kkezel6si kozszolgS:ltat6s Barcs v6ros kozigazgatasi tertilet6re terjed ki'

(2) A hullad6kkezelesi kozszolgilltat6s kit

valamennyi ingatlan tulajdonos6n6J,

hasznril6jan6l (a tov6bbiakban egyiitt:

hullad6kra. Az ingatlantulajdonos az i

gytijt6s6rol 6s annak begy[ijtes6re

huliad6kkezelonek tort6no ifiadisin6l az

gondoskodni.

(3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatfurozottak szerint jogosult 6s koteles

ig6n$ venni a hullad6kkezel6si k6zszolg6ltat6st'

(4)AKozszolgaltat6vegziBarcsv6rostelepiil6siszilard6slakoss6giveszdlyes
hu[ad6kainrt gy,ijterei6s etsza[ itis6t,6s gond^oskodik a szilard hurlad6k elhelyez6s6rol

akezel6s6b"rrl.16,sellydntalalhat6hullad6klerak6n'

(5) Az egyiittmiikod6s tartalm6t 6s felt6teleit kiilon szerzodesrogziti'

TI. FEJEZET

lirtelmez6 rendelkez6sek

3.S

(1) TelePul6si szilard hullad6k:

a) a h6ilafi6si hullad6k: az emberek mindennapi 6lete sorin' a lak6sokban' a pihenes'

iidiil6s celjfuahasznalt helyis6gekben 6s a tat<onazat koz<is haszn6latri helyis6geiben

6s tertiletein, valamint az intezmenyekben keletkez6'

b) a kozteruleti hullad6k: kozforgalmir es zoldtertileten keletkez6,

c) a ha,irartirsi hullad6khoz hasonl6 jellegu 6s <isszetetehi hullad6k: gazdasilgi

vdllalkoz6soknal keletkezo vesz6lyesn"k n"* min6siilo szilard hulladdk'

(2) Inert hullad6ki M a hullad6k, amely nem

6tu1ukrt6ton. Jellemzdje, hogy vizben n

kemiai m6don nem reagdl, nem bomlik le

keriilo mas anYagra olY

karosodasa kove]tkeznl be, tov6bbi csurgal6ka 6s szennyezoarryag-

csurgaldkokotoxikushatasajelent6ktelen,igynemvesz6lyeztethetia
felszini vagy felszin alatti vizeket'
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(3) Nagv darabos hullad6k Oom): a teleptil6sen ahdztartisokban keletkezett azon hulladek
(hlztartasi berendez6si, felszerel6si titrgyak, eszkoz<ik 6s anyagok), amely a

kozszolgiiltatils keret6ben rendszeresitett gyrijtoed6nyzetben nem helyezheto el rigy, hogy

a gyijtoed6ny zirhat6 6s rendeltetds6nek megfelel6en haszndlhat6 maradjon.

(4) Biol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalmri hulladdk,

ami anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talajdloldnyek vagy enzimek

segits6g6vel) lebonthat6.

(5) Vesz6lyes hullad6k: az olyan hullad6k, amely a Hgt. 2. szirnt melleklet6ben felsorolt
tulajdons6gok kriztil eggyel vagy tobbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy

osszetevoket tartalmaz, eredete, 6sszet6tele, koncentrirci6ja miatt az eg6szsdgre, a

kdrnyezetre kockazatot j elent.

(6) : muszaki

vddelemmel l6tesitett, folyamatos ellen6rzdst biztosit6 rendszenel ell6tott, a szilard

hullad6k lold felszin6n vagy ftldben trlrtdno 6rtalmatlanithsitra szolg6l6 mritrirgyak ds

kiszolgril6 l6tesitm6nyek 6sszess6ge.

(7)Hullad6keazd6lkodas: a hullad6kkal 6sszefiigg6 tev6kenys6gek rendszere, bele6rtve a

hulladdk keletkezes6nek megel6zd,sdt, mennyisdg6nek 6s vesz6lyessdgdnek cstikkentdsdt,

kezel6sdt, ezek tervezds6t 6s ellen6rz6s6t, a kezel<i berendez6sek 6s l6tesitm6nyek

tizemeltet6s6t, bezir6s6t, ut6gondozbsful, a mtikodds felhagyrls6t kdveto vizsg6latokat,

valamint az ezekhez kapcsol6d6 szaktan6csadast 6s oktat6st.

(8) Hullad6kkezel6: aki a telepiil6si szilard hullad6kot gazdasitgi tev6kenysdge kordben az

ingatlan tulajdonos6t6l irfreszi, begytijti, elszillitja, illetve 6rtalmatlanitja,kezeli.

(9) Kezel6s: a hulladdk veszdlyezteto hatasainak cscikkentdsdre, a komyezetszewryezds

megelSz6s6re 6s kizarlsirU a termel6sbe vagy a fogyasztitsba tcirt6n6 visszavezet6s6re

iranyul6 tev6kenys6g, valamint a kezellst megval6sit6 eljar6s alkalmaz6s4 bele6rtve a

kezel6l6tesitm6nyek ut6gondoz6s6t is.

(10) Gnijt6s: a hullad6k rendezett risszeszed6se, v6logat6sa a tov5bbi kezel6sre t<irtdno

elsziillit6s 6rdekdben.

(11) Beqviijt6s: a hullad6knak a hulladdk birtokosait6l trlrt6n6 6tv6tele a hullad6k birtokosa
yary abegytijt6 telephely6n, tov6bb6 a begnijttihelyen (gytijt6pontokon, hullad6kgnijto
udvaron, tarol6-, kezel6telepen) 6s a tov6bbi kezel6s 6rdek6ben tort6no risszegyfijtds,

v6logatis a begyijt6 telephely6n.

(12) Szallitas: a hullad6k telephelyen kiviili mozgatils4 bele6rtve a szillitminyozist 6s a

fuvaroz6st is.

(13) Tarotas: a hullad6knak termel6je altal a komyezet vesz6lyeztet6s6t L,tzir6 m6don

v egzett, harom 6vn61 rdvidebb ideig tart6 elhely ez1se.

(14) Ineatlantulajdonos azaterm6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szemdlyiseggel nem

rendelkez6 szervezet, akinek/amelynek tulajdon6ban, birtok6ban, vagy haszn6lat6ban
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levo ingatlanon teleptildsi szilard hulladdk keletkezik. A telepiil6si szilard hullad6kkal

kapcsolatos k6rd6sekben a tirsashizak vagy

ingatlantulajdonos nem M adott tarsashini vagy sz

tulajdonosa, hanem a tarsashazi

n, melyet a krizos k6pviselo yay a tlrsashlz, illetve lak6sszovetkezet

szerinti szerv vagy szem6ly k6pvisel'

(15) KozszolsiLltatiLsi dii: az rendelet6ben rendelet hat6iya

alir tartoz6 teleptilesi 5 I dsszefliggo kcizszolg6ltat6s

igenybevdtelddrt az ingatlanhrlajdonos 6ltal a K<izs etendo, a jelen

rendeletben meghatiroiotr dijfizeldsi idoszakra vonatkoz6an meg6llapitott dij'

(16) Gazd6lkod6 szervezet: a Magyar K6ztarsas6g Polgari Tcirv6nykonyvdrol sz6l6 1959' evi

IV. torvdny 685. $ c) pontja szerinti szemezet

III. FEJEZET

A kiizszolg6ltatfs ell6t6sa

4.$

(1) Barcs viros kozigazgatilsi teriilet6n a
r-:-.1-r.l^^^^^- i^-^.,,1t Lrrllart6lrlrezelo eKizaroiaBusiiii ii.,Bu-urL irB'*evrg

Sikl6si tfi 52. sz.) (a tovdbbiakbarr'Kozsz

minosiil. A Kozszolgaltato a vele kdtdtt k

kozigazgatirsi teruli6n a telepiildsi szilard hullad6ktral kapcsolatos kotelez6 helyi

tozszotgattat6s teljesit6s6re jogosult, illetve kotelezett'

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a Kozszolgilltat6 6ltal nyujtott kozszolgaltatast ig6nybe

venni, azingatlinlin keletkezo teleftlesi ,r]md hutlad6kot a kiildn jogszabalyban elSirtak

szerint gyijieni, 6s a Kozszolgaltat6nak 6tadni'

Az ingatlantulajdonos koteles a k,zszolgiLltatils v6grehajtas6ban jelen rendeletben

meghatfuozottm6don6sm6rt6kbenkrizremrikcidni.

(3) Az ingatlantulajdonos e rendeletben meghatarozott hullad6kkal kapcsolatos

kO zszo I g attatris e set6b en kiz[t 6lag a Kozszolglil tatot veheti i g6nybe'

(4) Gazd6lkod 6 szewezet akkor koteles a kozszolg illtatif- igdnybev6tel6re' ha a gazdashgi

tev6kenys6g6vel dsszefiiggdsben keletkezett telefiil6si szilard hultad6k kezel6s6r5l

a.)aHgI.13.$-6banfogtaltaknakmegfeleloennemgondoskodik;

b.)akozszolgaltataskeret6bennyfjtotttelepiil6siezel6sa
komyezetvia.mri ds hullad6kguzaarla,isi jogszabaly on, a Hgt.

t:.5-aUanmeghatitozottaknall6nyegesenkedvez6bb



(5) A rendszeres adatszolgdltatasra a Kdrnyezetv6delmi Feltigyel6s6g feld telephelyenk6nt -
a szitllito kivdteldvel a hullad6k kezeloje, tov6bb6 az a termel6 kdtelezett,
amelyeset6ben a gazd6lkod6 szervezetnel foglalkoztatottak sz|ma el6ri a 10 f6t, vagy a
t6rgy6vben a telephelyen a hullad6kok dsszes mennyis6ge meghaladja:

a) veszdlyes hulladdkok eset6ben a200 kg-ot,
b) nem vesz6lyes hulladdkok esetdben a2000 kg-ot, vagy
c) nem vesz6lyes 6pit6si ds bontrisi hulladdkok esetdben az 5000 kg-ot.

(6) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlaniin telepiildsi szilard hulladdk keletkezik, de az
ingatlana egyidejtileg gazdilkod6 szervezet cdgnyilvantartrisban bejegyzett sz6khely6til,
telephelydiil vagy fi6ktelepdtil is szolgal, koteles a teleptil6si szilard hulladdkdt a
gazd5lkod6 szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasdgi tevdkenysdge sor6n
keletkezett teleptl6si szilard hullad6kt6l elktlonftetten gyftjteni, 6s arra akozszolgirltat6st
ig6nybe venni.

(7) AKizszolgdltat6 6s azingatlanhrlajdonos, illetve gazd6lkod6 szervezetakitzszolglltatds
hatitlya al6 nem tartoz6 hullad6k tekintet6ben ktlon szerzoddst kot.

A hullad6kkezel6si kiizszolgfltatis tartalma

s.s

A hullad6kkezel6si kdzszolgiltatiis - a tev6kenys6g tartalmdban- M al6bbiakra terjed ki:

a) az ingatlantulajdonos altal a Kdzszolgiltat6 szallit6eszkozeihez rendszeresitett 6s

szabv6nyos gytijt6ed6nyben, vagy a rendeletben megjeldlt egy6b m6don a kciztertileten
vagy az ingatlanon tisszegyiijtcitt 6s a Kozszolgilltato rendelkez6s6re bocs6tott
teleptil6si szillrd hulladek begyrijt6s6re 6s elhelyezes celjih6l trirt6no rendszeres,
i ll ewe alkalmi elszallitasw a;

b) az ingatlanon dsszegy0jttitt lomtalanitSs k<ir6be vont telepiildsi szilard hullad6k 6vente
k6tszeri - a Kozszolgdltat6 Sltal meghatlrozotl idopontban 6s helyen, erre a celra
biaositott szitllit6eszkozdn tcirt6n6 begy[ijt6s6re 6s a Krizszol giitat6 illtali
elszitllititsira;

c) a telepiil6si hullad6k 6rtalmatlanit6s6t, lerakds6t szolg6l6 letesitm6ny ldtesit6sere es

mrik<idtet6s6re.

IV. FEJEZET

A kiizszolgiitatis ellitrisinak 6s ig6nybev6tel6nek f6 szabdlyai

6.S

(1) A telep0l6si szilard hullad6k gytijtdse 6s trlrolasa csak zdrtan, szabviinyos gytijtoeddnyben,
vagy a Kcizszolgilltatl dital rendszeresitett mds ed6nyzetben vagy ideiglenes tarol6sra
szol giil6 berendez6sben (a tov6bbiakban : gyiij tcied6ny) tdrt6nhet.
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(2) A telepril6si szilard hullad6k gyiijt6se, t6rol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni'

hogy a hullad6k sem az ingatlanon, ,"* u koztertiletel, sem a sz6llit6 jarmtibe valo

tirit6skor ne sz6r6djon sz6t, e, 
"gy6U 

m6don kdrnyezetszennyez6st ne idlzzet elo' A

telepiil6si szilird.rruuaaet szallitLsat ztrtkontenerben vaw a kiporz6st 6s a kiszorod6st

megakad6ryorJ ia.igrenes takar,sri kont.nerben, vagy e iert6tereket biztosit6 cdlg6ppel,

s z51l it6j 6rmuv el, k omye zetszenrty ezest k\zir 6 m6 don kell el vd gezni.

(3) Az iiritesbol vagy szallit6sbol .eredo 
szennyezod6s eset6n a sziilit6 a hullad6k

eltakarit5s6r6l, a teriiletszennyezdJds mentesii.serol, valamint az eredeti kornyezeti

6llapot helyredllit6sar6l koteles gondoskodni'

(4) A telepiilesi szilitd hullad6k gffit6s6hez sziiks6ges gytijtoeddnyeket az. onkorminyzat

tulajdon6ban l6vo lak6sokhoz 6s a kozteriiletre B*tt V6ros onkormanyzata

varosgazdalkod6si lgazgat6sitg4 az cinkorm inyzat int,zmenyerhez az int6zm6ny' minden

m6s esetben _ elt6ro megalrapodarii*yaur" I azingatranturajdonos koteles biztositani.

7.$

ell6tni.

(2) A Kozszolgll alltartoz6telepiil6si le

gyiijteni, az hullad6kot a meg

rendelkezo re sz6llitani 6s

gondoskodni'

(3) A hulladekot a Kozszolg6ltat6nak

alkalommal kell elsz6llitani, kiv6ve

szemdtszillitas heti egy alkalommal tort6

szallit6si napon valamilyen oknal fogva

nrunkanapo n a Kozszolgaltato p6tolni kdteles'

8.S

(1) Az ingatlantulajdonos alapveto k6teless6ge, hogy a szilard hullad6k keletkezes6t a leheto

Ie galacsonYabb szinten tartsa'

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlart,6n keletke zo vagy birtokeba kertilt teleptil6si szilard

hullad6kot az e|sz6||itilsra val6 atvetelig a kornyezet szewtyezes6t megelozo, karosit6s6t

kizhr 6 m6don kotele s gyiij teni, illetve tarolni'

rigY kezelni, h 6t' testi

yeztesse, Barcs s dPitett

Le szenrryezze, lSgot ne

tnezava4a.
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(4) A gytijttied6ny tisilln tartdsAnak 6s fert6tlenit6sdnek elvdgzdse az ingatlantulajdonos
kdteless6ge, melynek gyakorisiiga mSjus I -i 6s szeptember 30-i idotartam kdzott havonta
Iegakibb egy alkalom.

e.$

(l) A kdtelezo szemetszl,llitiisba bekapcsolt tertileten az ingatlantulajdonos a hulladekot - a
(2) bekezd6sben szabiiyozoltak kiv6tel6vel - csak egys6ges ds jelenleg is forgalomban
16v6, zdrhat6 tet6vel ell6tott, a sziilito gdpjrirmrihri z tartoz6, szabv6nyos gnijtoiddnyben
tarolhatja.

(2) A piaccsarnok dprilet6ben 6s a Sdtatdren mrik6d6 iizletek, kereskedelmi egysdgek
tulajdonosai, tizemeltetSi az itzlet izemeltet6se soriin keletkezett hulladdkot -U*yugmatricas zsiikban is tarolhadak. A matriciis zs6kot a Kiizszolgaltat6 tdrftes ellen6ben
biaositja. A zsiikokat a sziilitis napjrin a Piaccsarnok melletti cintcimoritos kontdnerbe
kell elhelyezni.

(3) A lakossrig - ha a gy-tijt6eddnyben nem tudja elhelyezni - a keletkezetr hulladdkot a
gytijtoed6ny mell6, a gytijtdst vegzo gdpjrirmtivel megkdzelithet6 6s az rirftdsre alkalmas
helyen, matric6val ell6tott mtianyag zstikban a sz6llft6si napon elhelyezheti. A
K6zszolg6ltat6 a lakoss6g r6sz6re h6ztart6sonk6nt a keietkezett t<ibblethulladek
elszrlllftasara rendszeresitett 6 db matriciis zs6k biaositris6t ds elsziilititsitting,ven viilalja.
A Ktizszolgaltat6 a 6 Cb ingyenes matric6s zsd"kon fehil t6rit6s ellendben tovabbi
matriciival ell6tou zsiikok megvdsrirlrsi lehetri sdgdt bizto sf tj a.
Az ingyenes matriciis zsdkokat 6tvenni. illetve a matric6s zsdkokat
Kozszolgiltat6 Ugyf6lszolg6lati Irod6j :ln lehet.
Az ingatlarfiulajdonosnak a zsrikot az ingatlarton beltil - ds ha erre lehetos6g van - v6dett
helyen kell trirolaia.

(4) A kihelyezett gytijtried6ny illetve zs6k nem akadillyozhatja a jarmij- 6s gyaiogosforgalmat,
6s elhelyez6se egy6bk6nt sem jarhat baleset vagy kiirokozds veszdly6nek eloid6zdsdvel,
vagy m6sok j6kdzeruet6nek illetve a telepiildsk6pnek indokolatlan megzavar1s6val.

15)@lz rinkormiinyzat rlltal kijeldlt helyeken kont6neres (3 m' vagy 5 m3 [irm6retti) vagy
kiskontdneres (770 liter vagy 1100 liter iirm6retti) gyrijt6s ds sz6llitiis v6gezheto. A
kijelrilt helyeket az l. szimrumelldklet tartalmazza.

(6) Gytijt6ed6nybe nem rakhat6 egydb olyan arrtyag (fon6 hamu, mar6 anyag, gyrilekony
ffiYag, nagyobb terjedelmti tirgy, veszdlyes hulladdk stb.), amely vesz1lyezteti 

'a

szemdtszilllitissal foglalkoz6 dolgoz6k eg6szsdgdt, testi 6ps6g et, vagy megrongalh atja a
szAllit6 j drmii mriszaki berendez6sdt.

(7) Ha a Kozszolgaltat6 megrillapitj4 hogy a gytijt5eddnyben a (6) bekezd6sben megjelcilt
arryag talilhato, a kitirit6st jogosult megtagadni. Az ingatlantulajdonost ennek t6nydrol
iftisban drtesfteni kell az ok feltiintet6s6vel. Az ingatlantulajdonos hibejeb6l keletkezo,
egydrtelmtien bizonyithat6 baleset, mtiszaki meghibilsodrls jogkcivetkezm6nyeit a v6tkes
ingatlantulaj donos viseli.

mesvSs6rolni a
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tt gytijt6ed6ny fedel6nek a kdztenilet

tt 6llapotban kell lennie' A hullad6kot a

az edeny mozgat5sakor 6s iirit6sekor ne

OZZA,

10.s

(1) ",g19.,ry,',110:9:1*,i,:2'.|;Y^ssar 
erintett

z illetdktelen szemdlyek 6s 6llatok ne f6rjenek

csak a kozerulet haszniiatfta vonatkoz6

hat6s6gi enged6ly alapjan - z6rt soro, tot-r-rbcls, nem csal6di hiuas be6pit6sn6l a jegyzo

6ltal kijelolt 6s engeddiyezetthelyen - szabad elhelyezni.

teles a szallit6si napon aKozszolgiitat6 itltal

akasz melletti koztertiletre, a be gyftj tdst v6 gzo

almas helyen kihelyezni i'gy, hogy M a

,t ne vesz6lyeztesse, a koaertiletet ne szen\yezze

6sabbank6rtneteg,ven.Agytijtoedenytazingatlantulajdonoskotelesaziirit6stkovet6en
meg aztap az ercdetihelyere visszahelyezni'

(3)(o)R Kyzszolghltat6 a iirit6s6t a szallitasi napokon reggel hat 6s este hfsz 6ra

kozrltt vegzi. A sz6r 2. szitmimerl6klet tartarmazza. Ha a Kozszolg6ltato a

rendelet 2. szirrrrtt meghat ozott szitllit6si rendet rajta kivtil6ll6 okok

viszonyok) miatt nem tudja tetjesiteni' akkor

kasos modon (helyi televizi6, helyi r6dio)' 6s

zatitirfusbarl (lev61, fa:r, e-mail) 6rtesiti'

(4) A kihelyezett gyijtoed6nyekbol hullad6kot kiszedni, koztertiletre kisz6rni, v6logatni

(guber6lni), vallmint m6snak a gyrijtoed6nyebe - annak enged6lye n6lkiil - hullad6kot

elhelYezni tilos.

A kiizszolgiltat6s ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei

11.$

(l) Az ingatlantulajd at6 kozotti jogviszonyt vagy a

ig6nybev6teldnek vagy M a tdtry' hogy a K
kozszo|g6|tat6st r6sz6re felajanlja, illetve a

telj esit6s6re rendelkezesre 6'll'

v) ,x,l?;Ti,tJ,:t,?.r;'1:t;i'iflt,15ffi:::',?13'fr
le ritj an tzjekoztatta-

(3) :L;
veto

15 napon beliil koteles bejelenteni'
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(4)(4)

12.$

(l) Az a gazddlkod6 szervezet, amely kriteles a kozszolg6ltat6st ig6nybe venni, es a jegyzo
iiltal vezetett nyilv6ntart6sban nem szerepel, a kozszolgiltatis teljesitdsdre a
Kd zszol gitltat6val irrisbel i szerzod6st k6t.

(2) Ha az (1) bekezddsben emlitett gazdiikodo szervezet a kozszolgitltatist az eloirdsok
ellen6re sem veszi igdnybe, aKozszolgiltat6 a jegyzotkiiteles 6rtesiteni, 6s az drtesitdssel
egyidejiileg felhfvja a gazdiikod6 szervezetet az irdsbeli szerzodds megkcit6s6re.

(3) A Kozszolgdltato azok'rol a gazdiikod6 szervezetekrol is drtesiti a jegyz6t, amelyek az e
rendeletben meghatirozottak szerint kdtelezette villtak akdzszolgirltat6s ig6nybevdtel6re,
6s az drtesitdssel egyidejiileg felhfvja a gazdiikodo szervezetet az ir6sbeli szerzodes
megkcit6s6re.

(4) Azt a gazdiikodo szewezetet, amely a jegyzb 6ltal vezetett nyilvantart6sban nem szerepel
6s hulladdkkezellsi kdtelezetts6gdnek mis enged6lyezeitm5don nem tesz eleget, a jegyzl
felhfvja a hulladdk keletkezds tdny6nek ds mennyisdgdnek bejelentdsdre ds a
Kozszolgiltat6val t<irtdno szerzildds megkot6s6re.

(5) Ha a gazd6lkod6 szewezet nem tesz eleget a szerzod6skcitdsre vonatkoz6
kdtelezetts6gdnek a jegyzb 6ltal megjeldlt id6pontban, a Kozszolgdltato a bir6s6gt6l
k6rheti a szerzbdls ldtrehozisdt, tov6bbd igazoltktilts6g6nek 6s krirrinak megt6rites6t.

A gazdilkod6 szervezetekkel megkOtend 6 szerzld1s eryes tartalmi elemei

13.$

(1) A szerz6ddsben meg kell harirozni a szerzodl feleket: a Kdzszolgeha,r;lt 6s a gazdflkod6
szervezetet c1,gtregyzekszertien, cegtregyzdkszdm, n6v, sz6khely szerint, az ad6szitmot ds a
bankszrlml aszimtot is felttintetve.

(2) A szerzoddsben meg kell jelolni:
a) akiizszolgrlltatas ig6nybe v6tel6nek kezd6 napj6t,
b) a teljesft6s hely6t 6s m6dj6t,
c) a gazddlkod6 szervezet rendelkezds6re bocsStott gytijtoed6nyt rirtartalom ds darabszdm

szerint,
d) az iirit6si gyakorisrigot 6s az rirftds idej6t napok szerint,
e) nem elore meghatirozott id6ben t<irt6n6 tirit6s esetdn az tiritds m6djrit,
f) a gazd6lkod6 szervezet 6ltal meghatdrozott, az ingatlanon el6rel6that6lag keletkezo

hullad6k mennyis6gdt, amelyre a kozszolgdltat6st ig6nybe veszi.

(3) A szerz6d6sben rendelkezni kell tov6bb6:
a) a gyrijt6ed6nyek hasznalatlnak jogcim6r6l 6s m6dj6r6l,
b) a k<izszolg6ltatasi dijr6l,
c) a kcizszolgeltat6si dfi megfizetdsdnek m6djrir6l,
d) a szerzodds m6dosf tiis6nak, felmond6sanak felt6teleirol,
e) az irinyad6 j ogszabalyok meghatfu oz6sar6l,
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f) a szerzod6s megszrinds6nek eseteirol'

(4) A szerzod1st aKozszolgitltat6 nem mondhatja fel. A gazdAlkod6 szervezet a szetzoddst

ir6sban, 30 napos hataridovel mondhatja fel'

(5) A gazd6lkod6 szervezet a szerzodest akkor mondhatja fel, ha

a) Barcs v6ros k1zigazgat6si teriiletdn megszunt az a gazdx6gi tev6kenysdge, anellyel

osszeftigg6sben a teleptilesi szilard hullad6k keletkezett, vagy

b) a gazdasLgi tev6kenys6g6vel dsszefi.iggdsben keletkezett teleptildsi szilard

hullad6kanak kezel6sdr6l a toviibbiakban a jelen rendeletben foglaltak szerint nem a

klzszolgiltat6s keretdben gondoskodik, vagy

c) a Kozszolg6ltat6nak megsziinik az e rcndelet szabdlyain alapul6, a hullad6kkezelesi

ko zszolgiitztist a vo natko z6 ki zar6 I ago s j o go sitv6nya'

(6) A felmond6s ai<kor 6rv6nYes, ha

p6ldrinyanak csatol6s6val e

nyilvantarths szirnira az e rendeletben

becsatolta a hullad6kkezel6si enged6ly6t,

gazd6lkod6 szew ezet enged6lY6t.

A kiizszolg{ltatrls sziinetel6se

14.$

(i) Sztineteltetheto a kozszolgiitatis ig6nybev6tele azokon az tngatlanokon, amelyeken

folyamatosan legal6bb eo napig ,"oki-r"* tart6zkodik 6s emiatt hulladdk sem keletkezik'

(2) A sziineteltet6sre vonatkoz6 iglnyr az ingatlantulajdonos irasban koteles bejelenteni a

Kozszolgaltat6nak, a sztinetel6s kivant reiao id6pcntja el6tt legd6bb 30 nappal 6s ut6lag

akozizemisz6mlakkaligazolniasziineteltet6st6nyet.

(3) Ha a sziinetel6s (1) bekezd6s szerinti felt6teleiben viitozits kdvetkezik be, az

ingatlantulajdonos ezt ir[sbalhalad6ktalanul kdteles aKozszolgaltat6nak bejelenteni'

A lim-lom akci6ra 6s a kar'csonyfa beryiijt6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek

ls.$

(1) A nagy darabos hullad6k (lom) gyijt6s6r6l, elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6sar6l a

K;zszolgitltat6 6vente k6t 4kalo*uf iapAm 6s oktober h6napban) a hulladdkkezel6si

kozszolgdltat6s keret6ben gondoskodik'

(2) A Kozszolgilltatl l<tzir6lag a lakoss6gn6l, a hddartilsokban kepzodott, de a rendszeres

hulladdksz6llitasra haszn6latos gytijt6ed6nyekben el nem helyezheto nagy darabos

hulladdk elszallit6sara krjteles. A kozszolgaltat6 az ingatlantulajdonosok szitrnfua a
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lraztartrisokbart k6pzbd<itt veszdlyes hulladdk elkulonitett gfljtd set az eloiriisoknak
megfelekl kontdnerek kihelyezdse ttj6n,
Kozszolgitltat6 altal a k6zszolg6ltat6s
semmilyen m6s hulladdkra (igy pl. ine
trdgyina, rillati tetemre) nem te{ed ki.

(3) A hulladdkot az ingatlantulajdonos
helyezheti ki az ingatlana elotti krjzte
ne akadrllyozza, a z<jldteriileteket 6s a n
karokoziis veszdlydnek eloid6zdsdvel,
m egk<izelithet6 legyen.

kdvetoen, februrir l-ig _ az itltala el6zetesen
6nyek melld kihelyezett kar6csonyfiit kiildn
id6pontt6l eltero idoszakban karricsonyfat

Epit6si tiirmel6k erheryez6s6re vcnatko z6 er6ir6sok

16.S

Az 6pft6si tcirmeleket azingatlantulajdonosa, illetve az, akinek tev6kenysdge rdvdn a hulladekkeletkezett, csak a jegyzo riltar kijerdri helyre szilnithatja er.

A ktizszolgdltatds dija

17.S

(l)t'lA teleptil6si szilard hulladdkke zelesi kozszolgdltatas ig6nybev6tel6re kriteles, illetve akozszolgdltatast igdnybe vev6 ingatlantulijdonosnak teleprildsi hulladdkkezelesikdzszolgdltatisi dfjat - tovribbiakban: iozszolgriitatasi dijat - kell fizetnie.

(2) AKozszolgdltat6 k<iteles akozszolgiltat6si drj megrlllapftrlsa 6rdekdben - a Hgt. 25. g (1)bekezddsdben meghatarozottak szerint - - .intoririnyzat r6sz6re minden dv novemberl5-ig dijkalkulaci6t kdsziteni. A dfjkalkul6ci6 el6kds zitese aKozszolg1ttatdfeladata.

(3;t+lo dijkalkukici6t e rendelet 3. szilmf me]l6klete tartalmazza.

(4)'o': t*",::l*: k2T2lzaltatrisi dij a2009.6vben 110 literes gyrijtoeddny esetdn 129 Ft+20% Afalwitds, 120 literes gnijtcieddny eset6n l4l Ft+20 % Afalvites. Azon tarsashrizakesetdn, amelyekndl kont6neres vagy kiskontdneres hullad6kgyrijtds tdrtdnik, a lakoss6gikozszolgilltatrlsi dijat h6ztart6sonk6nt a 110 literes gyrijt6eddny is az riritdsi gyakorisrlgon
alapul6 iirit6si dijas elszamoriissal kell meg6lr apitai'. "
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(5)(o)R Kozszolgiltato ktilon meg6llapod6s

mennyis6gti szilard hullad6kot sztiks6g

elszilllifi a az alihbi dij t6telekkel :

- 3 m3-es kont6ner: 8.54gFt+20!|.o AFNtxitds;
- 5 m3-es kont6ner: 15.173 Ft + 20 X Apa/tirites'

(61r+l O matricdval ell6tott mrianyag zsik 6ra: 255 Ft + 20 oh Afe,taU'

(7) A K1zszolgiitat6 aszolg6ltatas e116tasar61, illetve a kdltsegek 6s dijak alakul6sar6l 6vente

e gy al kalommal kriteles be szS.rnolni a k6pviselo -testiiletnek.

A kiizszolgiltatrlsi dij frzet6si m5djfnak 6s fizet6s6nek meghatirozhsa

17lA. $ 
(2)

(1) A kozszolgaltat6si dijat annak az ingatlatfiulajdonosnak kell megfizetni' aki a jelen

rendeletben foglaltak szerint a hullad6kkezel6si kdzszolgillt'at6s ig6nybev6tel6re k<iteles'

(2) Azingatlantulajdonos v6ltoz6sa eset6n a kozszolgaltatas dij6t a Polg6rmesteri Hivatalhoz

tortdnt bejelentdse h6napjanak utols6 napjaig a kor6bbi, azt k<ivet6en pedig u tiJ

tulaj donos koteles megfi zetni.

(3) Az ingarlantulajdonos a krizszolgaltatis dij6t szfmla e1len6ben koteles ut6lag megfizetni'

(4) A lakoss6gi krizszolgaltat6si dij fizet6s6re kotelezettek az (5)-(6) bekezd6s kiv6televel a

hulladdkszeil it6s dij 6t ne gyed6vente kotele sek me gfi zetni'

I. negYed6vi dijat: marcius 31-ig

II. negYed6vi dijat: junius 30-ig

III. negyed6vi dijat: szeptember 30-ig

lV. negyed6vi dijat december 15-ig'

(5) jogi nem ren vagY a

hel egY6ni tkezeti

6piil segikent ut6lag

fizetik meg.

(6) Maganszem6lyek a (4) bekezd6sben szabillyozott befizetdsi rendtol eltdroen - k6relmiikre

a szem1tszauitasi dijat rravonta is fizethetik a Polg6rmesteri Hivatal P6nziigyi lrod6jan

i gdnyelheto befizet6si bizonylatokon'

(7) A kozszolgaltatas dij6t a szimla kezhezvetelltol szSmitott 15 napon beliil kell

kiegyenliteni. A krlzszolg6ltatasi dij k6sedelmes megfizetdse esetdn a Kcizszolgaltat6

k6sedelmi kamatot 6rv6nyesithet'

alapjin a lakoss6gn6l keletkezett nagyobb

szerinti idopontban a keletkezds hely6rol



l3

(8) A kozszolgitltat6si dijat tartalmazo szirria adataival 6s dsszeg6vel kapcsolatbatt az

ingatlantulajdonos aKlzszolgiltatonel ir6sban kifogdst emelhet. A kifogS.snak a szirria
kiegyenlit6sdre vonatkoz6 k<jtelezettsdg teljesitesdre halaszt6 hatalya nincs. A kifogdsra,
annak kdzhezveteletol szimitott 15 napon belUl a Kozszolgdltat6 vdlaszolni koteles.

Dijkedvezm6nyek

17lB g rzr

(1) A kozszolgilltatas ig6nybevdtel6re kciteles mag6nszemdly k6relm6re a k<ivetkezo
kedvezm6nyekben rdszestil, ha az egy fdre eso havi jcivedelme a tdnylegesen egyiittlak6
(hazastrirs, 6lettrirs 6s a Ptk. 685. $ b.) pontj6ban meghatlrozott kozeli) hozzdtartoz6k
jdvedelm6t is figyelembe v6ve nem haladja meg a nyugdijak legkisebb cisszeg6rol sz6lo
j o g s zab d lyb an me ghatar o zott mlrteket az al 6bb i ak s zerint :

a.l

-0-50%
50 -75 %

100%
50%

7s -r00% 2s%

b.l 50 %-os kedvezn6ny illeti meg:

- Az egyediilall6 nyugdijasokat az ittaluJr. lakott lak6singatlan eset6n,

amennyiben a nyugdljuk nem haladja meg a mindenkori nyugdijminimum 2x-
et.

c.l 100 %-os kedvezmdny illeti meg:

- aki egyediil6ll6 6s 70. 6let6vet bet6lt6tte, vagy a csal6d minden tagja 70 dvnel
idosebb.

(2) A kedvezm6nyre vonatkoz6 illetdkmentes k6relmet a Polg6rmesteri Hivatal P6nziigyi
Irod6j rihoz kell benyujtani.

(3) Az egy fSre eso jdvedelem megallapitisiltoz a sztiks6ges adatokat a dijfrzetesre ktitelezett
a Polgdrmesteri Hivatal P6nziigyi Irod6ja fel6 kdteles igazolni, a sz{n/rlzds a

megallapitott kedvezmdny fi gyelembev6teldvel tdrt6nik.

A kdzszolgiltatrlsi dij megfizet6se

17lC. 5 
{z)

(l) Az ingatlantulajdonos iltal fizetend6 kozszolg6ltat6si dijr6l a Kcizszolgdltat6 vagy az

iitala a k6pviselo-testrilet egyetdrt6sdvel dijbeszed6sre megbizott szinriii bocs6t ki, mely
alapjrln az ingatlantulajdonos a kdzszolgaltat6si d{jat a Kozszolgriltat6 reszdre

kozvetlentil, vagy az iitala megbfzott dijbeszedo ,itjen - a teljesitett kozszolg6ltat6s

alapjin, szlriaellen6ben - ut61ag kdteles megfizetni.
A kozszolgilltatisi szerz6d€s 8.6. pontja alapjrin a lakoss6gi szemdtsza[it6si dij
beszedds6t az Onkorminyzat a Polg6rmesteri Hivatal kozremtikcid6sdvel vegzi.
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(2) Tirlsz6ml|zds eseten a tobbletosszeget 6s annak idoaranyos kamatait a Ktizszolgdltat6
yagy a dijbeszedo visszafizeti yary az ingatlantulajdonos irasbeli k6relm6re azt a soron

kovetkezo, esed6kes dijfi zet6si kdtelezetts6gbe besz6mftj a.

(3) Nem tagadhatja meg a kcizszolgiiltatasi dij megfizet6set az, aki a teleptildsi szilard

hulladdkkal kapcsolatos kdtelezetts6geit nem teljesfti, felt6ve, hogy a Kozszolg6ltat6 a

kozszolgiitatdst felajanlja, illetve akozszolg6ltat6s teljesft6s6re vonatkoz6 rendelkez6sre

|llasix igazolja.

(4) A hullad6kkezel6si kozszolg6ltatas igdnybev6teleert M ingatlantulajdonost terhelo

dijh6traldk adok m6dj ara behajthat6 klztafiozits.

(5) A dijh6tral6k keletkezds6t kdveto 30 napon beli.il a Kozszolgaltat5nak vaW a

dijbeized6nek az ingatlantulajdonost fel kell sz6litani dijfizet6si kdtelezettsdge

teljesit{sere, amely felsz6litasnaklrlrtalmaznia kell az ana vonatkoz6 figyelmeztetest is,

hogy a tartozi;s nem fizetes eset6n ad6k m6djara behajthat6. A felsz6litris

erJm6nytelens6ge esetdn a Kdzszolgaltat6 a dijh6tral6k keletkezdset kdveto 90' napot

k6vetoen - a felsi6lit6s megtdrt6ntdnek igazolisamellett - a dijhritral6k megfizet6se iranti

igenyerbl a jegyzo ritjan 6rtesitenie kell a polgirmestert.

(6) Az ingatlantulajdonosnak nem kell k<izszolg6ltatasi dijat fizetnie azokra a h6napokra,

amelyek sor6n akozszolgiltatls ig6nybev6tel6re vonatk oz6 kotelezetts6ge sziinetelt.

(7) Nem tagadhat6 meg a kozszolgriltates dij6nak megfizet6se, ha a Kozszolgiltat6t a

kozszol[altat6ssal kapcsolatos kotelezetts6ge teljesit6seben M id6jer6s vagy m6s

elharithatatlan ok akadilyoila ds a Kdzszolgriltat6 az akadiiy elharit6set k<ivetoen a

legktizelebbi gffitdsi napig p6tolta a mulaszt6s6t'

Adatszolg{ltatisi 6s nyilvintartdsi kOtelezetts6g

18.$

(l) A hullad6k termeloje, birtokosa 6s kezeldje - a szillit6 kiv6tel6vel - telephelyenkdnt

naprak6sz nyilvantart6st vezet a tev6kenysege sordn k6pzod6, \agy egyeb m6don

birtok6ba jutott, valamint a mast6l 6tvett es az altala kezelt, illetve mrisnak rltadott

hullad6k mennyisdgdr6l 6s fajtank6nti 6sszet6tel6r6l. A hullad6k sz6llit6ja ktiteles

meg6rizni az egyes szillitmanyokra vonatkoz6 fuvarokmiinyokat nem veszelyes

hullad6kok eset6n, veszdlyes hullad6koknril pedig a kiildn jogszabitly szerinti kis6ro

dokument6ci6t.

(2) Az (1) bekezd6s szerinti krltelezetts6g nem terjed ki azon ingatlantulajdonosokra, akik

telepiil6si hullad6kukat aKozszolgaltat6nak szerzodds alapjrin e1adiak. Ezen hullad6kok

nyilvrlntarrisrlr6l 6s bejelent6s6r6l a Kozszolgiitato a kiildn jogszabalyokban

meghatlrozottak szerint gondoskodik.
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(3) Az a gazd6lkod6 szervezet, amely a telepiil6si szil6rd hullad6ka kezelesdrol
kozszolgirltatiison kivtil gondoskodik, a jegyziS 6ltal vezetett nyilv6ntart 6s szAmira - a
jegyzi5hdz cimzetten - kdteles rgazolni a kornyezetv6delmi feliigyelosdg engeddlydnek
eredeti vagy kozjegyziS iltal hitelesitett pdldany6val azt, hogy M drtalmatlanit6
berendez6s vagy ldtesitmdny a kdrnyezetv6delmi feliigyekis6 g itltal engedllyezett 6s
annak tizemeltetdsdvel hullad6kkezeldsi enged6ly alapjan - maga gondoskodik
teleptildsi szikird hullad6krlnak kezeldsdrol.

(4)A Kcizszolgdltatl a koz:dizemi szerzoddsben rdgzitett szem6lyes adatokat kizfu6lag a
kciztizemi szerzbdds teljesftdsdvel, hii6zati fejleszt6sek, a jogszab6lyban etoirt
ellen6rzdsek v6grehajtdsival, akoz:drzemi szolgiitatisok minosdgi szintj6nek emelds6vel
kapcsolatos ktizvdlem6ny-kutatas vdgz6,sevel, a sziml6z6s, post6z6s celjira, valamint
kitzitzemi dijhrltraldkok kezel6sdvel, behajtisi:al kapcsolatban hasznrilhatja fel, illetve
tov6bbfda az ezekbenktizremrik<id6k rdszdre, adatkezells, adatfeldolgozds"eSaUOt

Felel6ssdg a hullad6kg azdilkodisi szabdlyok megtart{s66rt

le.$

(1) Aki tevdkenysdgdvel vagy mulasztiisrival a hulladdkgazdalkodrisi jogszabrilyokban vagy a
ret' vonatkoz6 hat6srigi hatdrozatban foglalt kritelezettsdgdt megszegi 6s "rril u
kcirnyezetet veszdlyezteti, szennyezi vagy krirositja, vagy tevdkenysdgdt a
kornyezetv6delmi eloir6sok megszeg6s6vel folyatja, a mds jogszabdlyokban fqtaltak
szerinti (biintetojogi, polg6ri jogt,k-6ziga.zgai-5-sijogi stb.) felelossdggelt*-oztk.

(z)Q)Szabitlys6rt6st kdvet el - amennyiben cselekm6nye btincselekm6nynek vagy m6s
szabiilys6rt6snek nem min6stil - 6s a szabiilys6rt6si trirvdnyben meghatirozott mertekig
terjedri perubirsdggal srijthat6 az, al<t e rendelet 4. g (2)-(6) bekezd6seiben, a 6. $ (1)-(3j
bekezddseiben, a 8. g (2)-(4) bekezd6seiben, a 9. g (1)-(2), (4), (6), (g) bekezdeseiben, a
10. $ (l)-(2),(4)bekezd6seiben, a 11. $ (3) bekezd6sdben, a 14. g @-(3) bekezddseiben,
a 15. $ (3), (4) bekezd6seiben, a 16. g-ban, valamint a 1g. g (1), (3) bekezddseiben
foglaltakat megszegi.

(3)o)Az e rendeletben meghatarozott szabilysdrt6sek tetten 6rt eikrivet6jet a kciztenilet-
feliigyelo 6s a helyi rinkormiinyzat k6pvisel6-teshilete hivataliinak erre felhatalmazott
tigyint6zdje a szabiilys6rtdsi torv6nyben meghatfuozott m6rt6kri helyszini birsdggal
stjthatja.
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Veryes 6s hatilyba l6ptet6 rendelkez6sek

20.s

( 1 ) E rendelet a kihirdetes6nek napj an ldp hat6lyba.

(2)E rendelet hat6lyba l6p6s6vel egyidejuleg hat6ly6t veszti Barcs Varos Onkormanyzatinak a

telepiildsi szilard hulladdk elsz6llit6sar6l 6s kezel6s6r6l, a helyi kozszolgitltat6s kdtelezo

ig6nybev6tel6r6l sz6l6 1511997. (XL28.) sziimri, valamint az eil. m6dosit6 2211997.

(XI1.27.) sz., a17llgg8. (XII.28.) sz., a3Oll999. (XIl.24') sz., a2012002' 61127 ') sz' 6s a

2112003. (XI.28.) sz. rendelete.

Barcs, 2004. marcius 18.

Feigli Ferenc s.k.

polgfrmester

Az egyseges szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

Barcs, 2009.januar 7.

Bal6zsn6 Dr. V:lstyrln Krisztina s.k.
jegz6

Bal6zsn6 dr. VdstYr[n Krisztina
jegyzb

(r) M6dositona a 4412004.(XlL2l.) rendelet. Hat6lyos: 2005. januar 1{61.
(2) 

27 Doo6.(xl1.29 .) rendelet. Hat6lyos : 2007 . j anurir 1 -t61.
(3) 

1 3/2008.(v. 3 0.) rendelet. Hatalyos: 2008.05.3 0-t61.
(o) 

26 I 2008.(XII. 3 0.) rendelet. Hatalyos : 2009 . j anuar 1 tol.
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1. szimri mell6klet (a)

Kontineres (3 ds 5 m3) szemdtsztillitrisba bevont teriiletek

1 db.
2 db.
1 db.
1 db.
1 db.
1 db.
1 db.
I db.
1 db.
I db.
2 db.
1 db.
1 db.
1 db.
l db.
1 db.

1 db.
1 db.
1 db.
I db.
1 db.
1 db.
2 db.
1 db.

Mdjus 1. u. 1-3.
Bajcsy-2s.u. 2.
Bajcsy-Zs.u. 21-23.
Bajcsy-Zs.u. 25.
Bajcsy-Zs.u. 27 .

Bajcsy-Zs.tt. 29.
Bajcsy-Zs.u. 33 -3 5 -37 .

Bajcsy-Zs.u. 43-45. + Bdke u. 2.
Bajcsy-Zs.u. 52-54. (,,csikoshia")
Bajcsy-Zs.u.78.
Bajcsy-Zs.u. 82-84. (piramis 6piilet")
Piact6r cintdmdritd (HTK l0)
Piact6r
Kciztiirsas6g u. 1-3.
Kdarirsasdg u. 5.
Ktiztarsas6g u. 7-9.
Kdaarsasdg u. 11.

Kdztiirsas6g u. 13-15-17 .

Kdztlrsas6g t. 1 9 -21 -23.
Kciz&lrsasdg u. 27 -29-3 1.

K6ztirsas6g u. 33.
Kdztarsas6g t. 37 -39.
Kdztirsas6g u. 41-43.
Kdziittsxag * 47-49.
K6ztrirsasrig u. 5 1-57.

Kiskontineres (770 is 1100 liter) szemdtsztilllttisba bevont teriiletek

Sz6chenyi u.3. 2 db.
H6sdk tere (,,88 szoc. bdrlakris") 9 db.



18

2. szdmt mel!6klet (a)

A hullad6ksz5llit5s rendje

HErF6-csUrOnrOx

VAfUS i. u., KODALY Z. u., RAKOCZI u., ARADI u., TOLDI u., LATINCA u., KOLCSEY u.,

HL|NYADI u., VAK B. u., ESZE T. u., DEAK F. u., CSOKONAI u., SZE-NTESI u., BEKE u.,

cvONCvvtRAG u., SZEGFU u., KINIZSI u., SEGESVARI u., DANKO. u., DI6FASoB ,.,
eneNY J. u., UJ ftE.t u., vASAilTER u., HAI SFA u., GAGARIN u., IFJUSAG u., FURD6 u.,

BARATSAG u., GABOR A. u., YBL M. u., KANDO .: I P119lY
ZS. u., TISZTA u., DAMJANICH u., KALMAN I. u., KALVARIA

u., ADY E. u., MARTINOVICS u., VIRAG u., LATINCA u., PAZMANY P' u'

SZERDA

DRAVA SZENTES, SOMOGYTARNOCA

KEDD.PENTEK

VERBINA u., GYAR u., NAGYHiD u., H6SOK tere, HATANAILOMAS-, ONAVA U., KAZINCZY

u.,lniNvl u., FELSZABADULAS ,., ganrOK P. u., LISZT u., VIKAR.B. u., GARDoNYI u.,

vbnosrraeRTy u., LANDLER u., KIS u., MEZ6 u., DESI H. u., DoHANY u., MAGYAR u.,

FODOR u., f$zfAnSeSAC u., SOMOGYI B. u., SOMOGY B.-kda DOZSA GY. u.,

gAbovnsiir u., SZECHENYI u., SZECHENYI-koz, MESZEGET6 u., TANCSICS u.,

iANcsrcs-koz., MAV PALYAUDvah., RnqyA u., ALMAS u., BIMBo u., RoZSA u., KoSSUTH

," rt,ITrvns iIR. u., DR. PISZAR A. u., PoZSoI.ryI u., BOCSKAI u., KoLOZSVARI u',

BATHORY u., pETOFI u., J6KAI u., SEIvIMELWEIS u., TURR I. u., NEFELEJTS u.
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3. szimri mell6klet(a)

A lakoss6gi hulladdksziilitdsikciltsdg sziimitiis6nak alapj6ul szolg6l6 kalkul6ci6s s6ma:

r Kozvetlen anyagkciltsdg ds anyagi jellegri szolgiiltatdsok
+ Kcizvetlen bdrk6lts6g ds szem6lyi jellegti egy6b kdltsdgek
+ Lizing 6s amortiz6ci6s kolts6g
+ Karbantartrisi ds fenntart6si koltsdgek
+ Egydb kdzvetlen k6lts6gek
= KOZYETLEN KOLTSEGEK oSSZESEN
+ Hullad6kkezelds dija
+ Vesz6lyes hullad6k gytijt6s
+ Uzemi dltalanos k6lts6gek
+ Vdllalati riltaliinos kclltsdgek
+ Egy6b rdfordftasok
+ Szrimlaz6si. posfiiztisi kdltsdgek
: KOLTSEGEK ES RAFORDITASOX OSSZTSNX
+ Eredm6nv
= TELJES ARgrVrrrL

A lakossri.gi hullad6kszillitasikrilts6g sz6mit6srlnak alapj6ul szolgal6 dijk6plet:

Egysdgnyi dijtdtel : kdlts6gek + rdfordft6sok
ingatlanszSm x fajlagos hu llad6kmennvis6q

Eves kozszolg5ltatdsi dij = egys6gnyi drjt6tel x ed6nyszdm x rjrit6sszdm x hullad6k-

mennyis6g

Havi kozszolg5ltatdsi d0 = 6ves kozszolgdltat6si dij
72


