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Barcs V{ros 6nkorm6n yzatinak
iinkorminyzati rendelete
a telepiil6si szil{rd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6sr6l, a helyi
kiizszolgriltatis
kdtelezfl ig6 nyb ev6tel6 16l sz6l6 11 / 20 0 4. (III.2 6.) iinkormd ry rin rend
elet
3/

2015. (II.26.)

m6dositisir6l

Barcs Viiros

32' cikk

bekezd6s6ben
bekezd6s a)

po

(2)

X,'3;*,,!ll

t<irv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontjriban meghatarozott feladatkcir6ben
eljarva,a hullad6kr6l
sz6l6 2012. CLxxxV. tv. (a tovribbiakban: Ht.) 35. g-ban 6s 88. g (a)
bekezd6se alapj6n a
k<ivetkezoket rendeli el:

1.$

A telepiil6si
ig6n
Rendelet) 5/B

kapcsolatos hullad6kke zellsrbl, a helyi kozszolg;.ltatas
112004. (111.26) rinkormilnyzati rendelei (a tov6bbiakban:

ktitelez6

bekezddssel egdsztil

ki:

,,(5) A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsziilitfusilt:
a)
6l eltdro t6rol6ed6nykihelyez6se eset6n,
b)
(kommun6lis) hulladet td.eue nem tartoz6

mdrgezb Myag, elekhonikai hu
gyildkony vagy robban6 MydE,
vesz5lyeztetr

a

hulladdkszilllit6ss

megrong6lh atja a gyiijtdberen

dez6,s

k<irnyezetet.

c) a hullad6k nem a szabvanyol:

zfurt tarol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolgiltat6t6l
v:isrirolt jel zett zs{kban keriil kihel y ez6sre,

d) a hullad6k oly m6don keriil kih-elyezlsre, hogy a trirol6ed6ny
kisz6r6dris yeyzdlye fenn6il (nern le ,,6rt,llletve.e.tirt ed6ny),

e) ha a trirol6ed6ny k<irtil szab6lytalanul, annak

0

mozgat6sakor a

mozgatist 6s ririt6st akadilyoz6

m6don t<ibblethullad6k keriilt kihelyez6sre,
amennyiben a tirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre
m ahiciij rlnak hirlnya illetve s6rtil 6se eset6n.,,

kenil - a

trirol6ed6nyek

2.$
emdlyi v6ltoz6sii

a

sz<ivegr6sz az ,,Az
ban kcitel es bej e lenteni.,, r%'r.

3.S

A Rendelet 14. $ helydbe

a krivetke

,,

z6 rendelkezes lep:

A Szolgiltatis sztineteltet6se

::Iffj::'#

2

14.$
szolgiltatLis igdnybev6tele - a kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re
egdsz 6vben kotelezett ingatlanhaszn6l6 szdmira - a bejelentdstol sz6mitott
tegferyeUU I 6v id<ltartamra, ha a t6rol6eddnyt egyedril hasznii6, iriisbeli
kizsiolgdltatfisi szerz<iddssel rendelkezo ingatlanhasznii6 kdt napt6ri h6napn6l
hosszabb ideig az ingatlant nem hasznillja, es az iiresed6s v6rhat6 idotartam6t legkdsobb a sztineteltetds megkezdeset megel6zo 8 munkanappal bezitt6lag - a
KSzszolg[ltato rbsz|re iriisban adott nyilatkozattal, faxon, lev61, vagy e-mail

(l) Szrineteltetheto a

formrij 6ban a bej elenti a Kozszolg6ltat6nak'

A bejelentds megtdtel{re csak aKozszolg6ltat6val szerzoddses viszonyban
meghatalmazottj

a

6116,

vagy

jo gosult.

(Z) Az ingatlan tovribbi lakatlans6ga eset6n a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelentes
- 8 *ppul a sztineteltet6s lej6rta el6tt - ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l
vagy e-mail formSjSban - megismdtelhett!.

jogosult. A
(3) A bejelentdsben foglaltak val6s6gtartamit a Kozszolghltat6 ellen6rizni
jogosult a
sziineteltetds jogszenitlen ig6nybev6tele eset6n a K6zszolgilltat6
szrineteltet6st vis szavonni.

(a) Ha az ingatlana sziineteltet6si idStartam leilrlta el6tt rijb6l lakotta v6lik, annak t6ny6t
aK1zszolg6ltut6rul szerzodott fdl, vagy meghatalm azottia k<iteles legal6bb 3 nappal
kor6bban aKozszolgdltat6nak inisban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail
form6j rlban bej elenteni.

"
4.S

A Rendelet 17lB $.-a az alilbbi (5) bekezd6ssel eg6sztil ki:
feltdtele a jogosultsrigr6l
,,(5) A kedvezmdnyes hulladdkgazd6lkodrisi dij szdmliu;isinak
ki6llitott rinkonn6nyzan igazolits benyfijtasa a Kozszolgiltat6 fel6, amelynek a
Polg6rmesteri Hivatal tesz eleget."

s.s
A Rendelet 9. $ (5)-(6) bekezd6sei hat6lyukat vesztik'

6.$
Ez arendelet

a kihirdetds6t kovet6 napon

lephat6'lyba'

Barcs, 2015. februdr 26.
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rendelete(r)-(17)
a telepiil6si szil{rd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6sr6l,
a helyi kdzszolgiltatds kiitel ez6 ig6.nybev6tel6r6l

Barcs Viiros Kdpviselci-testrilete a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2O0O.6vi XLI[.
t6rv6ny (a
tov6bbiakban Hgt.) 23. $-6ban kapott felhatalmazds alapjhn az al1bbirendeletet
alkotja:

I. BEJEZET
Az iinkorminyzafr rendeleti szabilyozis c6lja

1.$

(1)

6s szabiiyozisa,
ek betartisanak bi
risszefligg6

An

a
az

e. A kotelezl klzszolgiitat6sra vonatkoz6
rendelkezdsek c6lja a tev6kenys6g kisziirnithat6, biztons6gos ell6t6sa,
a kotelezetts6gek
ellen<irizhetrisdge.

Q) o'd, kdpvisel6+esftilet

annak 6rdek6ben, hogy az egytbjogszab6lyokban megh
atirozott
hulladdkgazdrilkodrisi feladatait a kornyezetv6delmi k<ivetelm6nyek szerint
teljesitse, a

helyi

kizszolgdltatfus k<jtelez6 igdnybevdtel6nek meghatiroz1s1val szeryezett

hul I ad 6kgazd 6lko drisi ko zszol gilltatdst

tart fenn.

(3) (ls)Barcs Viiros d*ormdnyzata

a hullad6k gazditkodasi c6lok el6r6se 6rdek6ben
6rv6nyesiti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meg)ratirozza ahulladIkgazdilkodas
k<ir6ben a
hat6skor6be tartoz6 k6rd6sekben a hulladdkgazdillkod6s 6ltalinos k<ivetelmlnyeit,
az
drintettek jogait 6s kritelezetts6geit.
A rendelet hatilya
2.S

(1) (''A

hulladdkgazdrilkoddsi kozszolgilltat6s Barcs v6ros kozig azgatitsitenilet6re
terjed ki.

(2) (")A hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgilltatds kiteq'ed Barcs vilros kozig azgat6si tenilet6n
tulajdonosi kcizcissdgdndl, birtokos 6n6l v agy
lanhaszn6l6) keletkez6 teleprildsi hulladdkri.
z6 telepiildsi hullad6k gyrijtdsdr6l ds annak
begytijtdsdre feljogosftott 6s engeddllyel rendelkezo kozszolgdltat6nal i,irte.ro
iiad6s6r6l
az e rendeletben meghatdrozott m6don koteles gondoskodni.

2

jogosult 6s koteles
(3y tr:lO, ingatlanhas zn[l6 ajelen rendeletben meghatirozottak szerint
i

g6nybe venni a hull ad6kkezel6si kozszolgi ltat6st'

vesz6lyes
kozszolgiitato vdgzi Barcs v6ros teleptil6si 6s lakoss6gi
a hullad6k elhelyezds6rol a
hulladdkainat gyri;teset ds elsz6llititsitt, 6s gondoskodik
mtiszaki enged6llyel
Szigetviiron taiinitt' hulladdklerak6n' va 5'rn5'' kdmyezetvddeLni

14y(o),(ro),trslO

rendelkezo hullad6klerak6n'

(5) Azegytittmukodds tartalmat ds feltdteleit kiil<jn szerzodds togziti'
II. FEJEZET
fi)rtelmez| r en d elkez 6 s ek
(tsl
3. 5

III. FEJEZET
A kiizszolgiltatis ellitr[sa

4.$

(1)

(z)

(10)'(lslBarcs

kozigazgatisi t
teljesit6s6re kizar6lagosan jogosul
KommunSlis SzolgSltat6 NonProfit
Kozszolgilltat6), arnely a kotelezo kozsz
kotdtt k016n szerzod6sben foglaltak al
teleptl6si hullad6kkal kapcsolatos kotel
illetve kotelezett.

viros

o5)Az ingatlanhasznal6 k<iteles a k6zszolg6ltat6 6ltal nyujtott kozszolgilltatilst ig6nybe
a ktitdn jog szabiiyban eloirtak szerint
venni, az rngatlan6n keletkez6 teleptil6si frJUaetot
gyiijteni, 6s a ktizszolg6ltat6nak 5tadni'
kozszolgilltatis v6grehajttis6ban jelen rendeletben
ingatlanhas zniii koteles
dni'
me ghatiro zott m 6 don 6 s m drtd kb en k<izremtiko

a

Az

k6zszolg6ltat6seset6benkiz6r6lagakozszolgilltat6tvehetiig6nybe'

(+y

szerint gondoskodik a
$ (2) bekezd6s6ben foglaltak
kepezo elktilonitetten gyujtott hulladdk
h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 hultaiet< rdszdt
kezel6s616l.
(rsl

(5)

(15)

(o

(15)

(7)

('5)

A

gazd6lko

d6

szervezeta Ht.

31

A hullad6kkezel6si kozszolgiltatis tartalma
5.

A hullad6kkezel6si kiSzszolgiitat6s

-

$(10)

a tev6kenys6g tartalm6ban

- az alabbiakraterjed ki:

a) (ls)u, ingatlanhas znill6 6ltal a kozszolgiltat6 szillitoeszkozeihez rendszeresitett
6s
szabv:lnyos gy[ijtoeddnyben, vagy a rendeletben megjel<ilt egydb m6don,
a
kciztertileten vagy az ingatlanon <isszegytijt<itt 6s a kozszolgaltat6 rendelkez6s6re
bocs6tott teleptil6si hulladdk begy0jt6sdre ds elhelyezes cdljitiol t6rtdn6 rendszeres,
illetve alkalmi elszilTitisira;

b) os)M ingatlanon cisszegyiijtcitt lomtalanit6s krir6be vont teleptil6si hullad6k 6vente
k6tszeri - a kozszolgiitat6 riltal meghatdrozotl id6pontban ds helyen, erre
a cdlra
biztositott szilllit6eszkozen t6rt6no begyiijtdsdre ds a k1zizol.g1ltatb 1ltali
elszSllitdsitra;

c) a teleptil6si hullad1k irtalmatlanititsilt,lerak6s6t szolgilo l6tesihn6ny l6tesit6s6re
6s
mrik<idtet6sdre.

d)

(rs)a

kozszolgilltat6 ehdmiikridtetett szelektiv hulladdkgyrijt6 szigeteken gyujt<itt
telepiil6si hulladdk begyiijt6se,

e) ahintartasokban keletkezo veszdlyes hulladdknak el6zetesen egyeztetettid6pontban
trirtdn6 dvi kdtszeri <isszegyiijtdse 6s elsz6llit6sa,

f) Barcs Vi{ros kdzteniletein kihelyezett hullad6k gvnj:l6 szigetek iizemeltetdse,

9l''ura)

ds d) pontokban foglaltak szeintbegyrijtritt 6s elsz6llitott telepiil6si
hulladdk hasznosftilsra trirt6n<i ifiadfusa,

h)

telepril6si z<ildhulladdknak begyiijtdse, elszilllitfusa6s kezel6se 6vi hiirom
alkalommal,
a

1)o'M

<inkormrlnyz ati intlzmlnyi telepril6si hullad6k begyrijtdse ds elhelyez6s
c1ljitra t<irt6n6 rendszeres elszlllitisa.

A Kiizszolg fltatisi szerzfidis

5/A' $
(1)

(1s)

A ktizszolgdltat6si szerzodes rdszletes feltdteleit ds tartalmi kdvetelmdnyeit a magasabb
szinhi szabiilyokkal iisszhangban jelen rendelet iilapitja meg. Az $nkormiinyzat a
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltatis elliltfusfut a koiszolgilltat6val k6tott

hulladdkga zdillkodini kozszolgiltatilsi szerz6d6s ritj rin biztositj a.
(2)

A kdzszol g6ltatrlsi szeru6 dds tartalmi elemei

:

a) akozszolgilTtat6 azonosito adatai,
b) akozszolgiltat6si tev6kenys6g megnevez6se,

4

c)

akozszolgilltat6si teriilet,
d)akozszo|gitltat6sitevdkenysdgv6gzdsdnekidotartama,
e) a kozszolgilltatasi dij sz6m li,jisin*. 6s megfi zet6s6nek m6dj a,
0 akozszolgdltat6s teljesit6s6nek felt6telei,
g) a kozszolgirltat6 k<itele zetts|gei,

h)

az onkotminyzat k<itelezetts6gei'

jogai
A Kiizszolg iitat6hgllad6kgazdilkodfsi ktizszolgiltatfssal kapcsolatos

6s

ktitelezetts6gei

5/B.5

(1)

(ts)

szerz<iddsben
Kozszolg1ltat6 kotelezettsdge az e rendeletben 6s a kdzszolgiltatrlsi
jogszab6lyi el6irrlsok
foglaltak verint - a kcirnyezetv6delmi, valamint az egy6b
mJgtart6s6val a kozszolg6ltatas ig6nybev6tel6re koteles, vagy azt ig6nybevev6
ingatlanhasznill6t6l
a)a Kozszolgiitat1 szillitoeszk<izeihez rendszeresitett gytijt6ed6nyben vegyesen
jellegri ds
gyrijton i*turtati hulladdk es hlilartitsi hulladdkokhoz hasonl6
gytij t6se 6s elsziillit6sa,
6 s szet6teli hullad6kok rendszeres be
b) a Kozszolgiltat6 6ltal mrikridtetett szelektiv hulladdkgytijt6 szigeteken
szelektiven gfijtott teleptild si hullad6k be gy[ij t6 se'
c)a Kozszogahiti 6ltal, erre a c6lra biztositott sz6llit6 eszkozln az ingatlanon
nagy darabos,
osszegyiiJt<itt 6s a Kozszolgiitat6 rendelkezdsdre bocs6tott
t<irt6n6
lomtalanitrls k<ir6be vont telepiil6si hultaddk dvente kett6 alkalommal

A

begYiijtdse ds elszi{llitasa,

d) iilot*tpokban

keletkezett vesz6lyes hullad6knak

-

aKdzszolgfultat6 6ltal

6s helyen 6vi kettS alkalommal t6rt6n<i

meghatilrozott idopontban

6ssze gYiijtdse 6s elszallitasa,
e)a l<ozr:iolg6ltat6 6ltal er:re c6lra

a

biztositott sz6llit6 eszk1z€r- az ingatlanon

zoldhulladek 6vente
osszegyiijt<itt 6s a Klzszolghltat6 rendelkezlslre bocs6tott

hriromalkalommalt<jrt6nobegytijtdse6selsz6llit6sa,
f)a kdzteriileti hullad6knak a Kozszolgiltatl szilllit6eszkozeihez retdszeresitett
t<irtdnd
gyrijtoeddnyben vagy m6s eszkozben, egyedi megrendel6s alapjrln
alkalmi begytijtdse ds elsz6llit6sa,
telepiil6si
az ay --il pontokban foglaltak szerint begnijtdtt 6s elszrillitott
s)
hullad6k hasznositasra t<jrt6n6 6tadisa,
az <inkorm hnyzati int6zmdnyi telepiildsi hulladdk begyijtdse 6s elhelyez6s
h)
celjir a tcirtdn6 rendszere s elsz5,llitdsa'

(2) A K<izszol g6ltat6 az informbci6s

onrendelkez6si jogr6l 6s inform6ci6szabads6gr6l

sz6l620|1.6viCXII.tV.5.$(1)bekezd6sb)pontjaalapjinakozszolgSltatassal
jogosult kezeini a kozszolgliltatist ig6nybevevtl nevdt, lakcimdt,

<isszefi.igg6sben

sziilet6si hely6t 6s idej6t, anyjanev6t'

aKozszolgiitat6 tillkoztatlst ad az illtala kezelt adatair6l, az
6s milyen c6lb6l
adatkezelds celj6r6l, jogalapjar6i, id6ti arrlir:6l, arr6l, hogy kik
kapj 5k v agy kaptik meg az adatokat'

(3) Az 1intett k6relm6re
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(4) Az ingatlanhasznitl6

kozszolgiitatisi dijtartozisdnak ad6k m6dj6ra tcjrtdn6 behajt6sa
6rdekeben a Klzszolgiitato a (2) bekezdds szerinti adatokat iiadla
a Nemzeti Ad6 6s
Vrlmhivatalnak.

(5)

(t 7)

A Kozszolgilltat6j ogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:

a) az dnkorm inyzate rendelet6ben ekiirtt6l eltdr6 t6rol6ed6ny kihelyezdse eset6n,
b) ha a tiirol6ed6nyben a teleprilesi szilird (kommun6lis) hulladek kor6be nem tartoz6
anyag kenilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si torrnel6k,
iillati tetem,
mdrgezb anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony yagy befagyott -u.o,
ziirad6k',
gyrildkony vagy robban6 anyag, nagyobb terjedelmril srflyu --tirgy),
amely
vesz'lyezteti a hullad6ksz6llit6ssal foglalkozo alkalmazott 'eg6szig6t, yag;
megrongdlhatja a gyujt<iberendezdst, illetve furtalmatlanit6sa sor6n
veszelyezte{ a

k<imyezetet.

c)

hullad6k nem a szabv6nyos , 26rt ffroToed6nyben, illetve nem a
Kozszolgiiltatot6l
v6s iiro lt j el z ett zs 6kban kenil kih elye z6sre,
d) a hulladdk oly m6don keriil kihelyezlsre, hogy a trirol6eddny mozgatilsakor
a
kisz6r6dris vesz6lye fennAll (nem lezfurt illetve .Zr,itt ed6ny),
e) ha a tiirol6ed6ny k<inil szab6lytalanul, annak mozgatist'6s ririt6st akadiiyozo
m6don tcibblethullad6k keriil t kihelyez6sre,
D amennyiben a tdrol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tilrol6ed6nyek
maticij inak hiiinya, illetve s6riil6se eset6n.
a

Az tngatlanhaszndl6

a gazd'itlkod6 szervezetekhullad6kgazdflkod6si kiizszolgdltat6s
ig6nybev6tel6vel kapcsolatos jogai 6s kiitelezetts6gei
6s

5/C. g

(ts)

(l) Az

ingatlanhaszndl6 k<iteles az }nkorminSrzat 6ltal szervezett
krizszolgiltatis
igdnybevdteldre: az tngatlandn keletkez6 teleprit6si hullad6k
e rendeletben el<jirtak
szerinti gytijt6sdre, aKlzszolgriltat6nak tdrtdnri iiadilsira, valamint
a krizszolg6ltat6si
dij megfizet6sere.

(2) Az ingatlanhasznilot nem terheli az (l)

bekezd6sben foglalt k<itelezetts6 g az olyan
be6pitetlen ingatlana tekintet6ben, ahol senki sem tart6zkodik,
6s ahol telepr.il6si

hullad6k nincs, vagy nem keletkezik.

(3) Az ingatlanhaszndlo, akinek ingatlaniin teleptil6si hulladdk keletkezik,
de az ingatlana
egyidejrileg gazddlkod6 szervezet c6gnyilv:lntart6sban bejegyzstt
sz6khely6iil,

telephelyeril vagy fi6ktelep6ril is szolg6l, kdteles a telepiil6si rruriaietat
a gazd1lkodo
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazd,asilgs tev6kenysdge
sor6n keletkezett
telepiil6si hullad6kt6l elktildnitenen gyrijteni.

(4)

Az ingatlantulajdonos alapveto

kcitelessdge, hogy:

a) az ingatlarttin keletkezo telepillsi hullad6k

kezel6s6re az <inkorm imyzat iital
szervezett kozszolgSltat6st ig6nybe vegye, 6s a hullad6kot
az e rendeletben
feljogositott hulladekgazdrilkodrisi kozszolgilltat6nak adja ifi, illetve
a
ko zszol giltatilsi dij at m egfi z es s e,
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b)
c)

d)

a veszdlyes hulladdk
a vesz6lyes hulladdkot kiil<in gytijtse es a kozszolg6ltat6nak
g1'tijtdsi naPokon ifiadja,
hogy a
u-tu[uaet grijtdse soran megfelelo gondoss6ggal jarjon el annak 6rdek6ben,
j6
kozdrzet6t ne
hullad6k -i.ot elet1t, testi 6ps6g6t 6s eg6szsegdt, valamint
a n6v6ny
ne
szennyezze,
vesz[lyeztesse, a varos term6.r"t.. 6s 6pitett komyezetlt
te zavaqa,
6s 6llatvilagot ne k6rositsa, a kozrendet 6s akozbiztons6got
hullad6kot
ingatlaiinkeletkez6 hulladdkot alacsony szinten tartsa, feleslegesen

az

ne bocs6sson

(5)

ki.

eltdr6 m6don
Tilos a hullad6kot elhagyni, a gyiijtds, a begytijtds, lerak6s szabiiyait6l
kez elni'
felhalmozni, ellenorizetlen kdrtilm6nyek \ 6zott elhelyezni,
felhivitsSt6l szrimitott 8 napon
cim6t'
beltil a kdzhiteles nyilvantart6s szerinti nev6t, sz6khely6nek, telephely6nek
ad6sz6mii koteles megadni.

(6) A gazd6lkod6 szervezet ingatlanha szn6l6 akozszolgilltat6

IV. FEJEZET
A kiizszolgiltatis ellfltfsrflnak 6s ig6nybev6tel6nek f6 szabdlyai

6.$
gytijt5eddnyben,
(ty trsl A telepi.ildsi hullad6k gyrijtdse 6s tarolisa csak zirtan, szabv6nyos
t6rolasara
iuW u kozsiolgiitat6 6ltal rendszeresitett m6s ed6nyzetben vagy ideiglenes
tdrt6nhet.
srJigel6berendez6sben (a tov6bbiakban: gyftjt5ed6ny)
A gytijtoeddnyek mdrete a k<ivetkezo:

a)

b)

illetve 120literes zirted5nyzet
770, 1100 liter rirmdretti z6rt edenyzet, illetve 3

110,

ed6nYhasznSlat

es

m" 5 m3 -es kont6ner

(koz<is

et6n)

hogy a
kell
(Z; trslO teleptil6si hullad6k gyiijtdse, tarol6sa soran olyan gondoss6ggal
-"!'futti,
ne
tirit6skor
szillit6jarmribe val6
hulladdk sem .v ingatlano-n, ,"- u kdztertileten, sem a
ne idezzen el6' A telepiil6si
sz6r6djon sz6t, 6s egy6b m6don k<lmyezetszennyezlst
gy a kiporz6st 6s a kisz6r6dast megakadilyoz6
hullad6k
i.ttet.t.t.t biztosit5 cdlg6ppel, sz6llit6jrlrmtivel,
ideiglene
elvlgezrtl
komyeze

(3) Az iiritdsb6l vagy sz6llitrlsb6l eredo szennyezodds eset6n a sziilit6
eltakarit6sar6l, a iertil etszewryezod6s mentesit6sdrol, valamint
6llapot helyre6llit6sar6l k<iteles gondoskodni'

a hullad6k

az eredeti k6rnyezeti

az
(4) (r5)A telepiil6si hulladdk gyijtesehez sziiksdges gyftjt6ed6nyeket -onkorminyzat
varos onkonn6nyzata
tulajdonaban ldv6 lak6sokhoz 6s a koztertiletre Barcs
az rntlzmeny' minden
Y[rosgazdllkod6si lgazgat6sitga, az onkorm [nyzat rntlzmbnyelhez
koteles biztositani'
m6s esetben eltdrolelauupoaar hi6ny6ban - azingatlantulajdonos

-

7.$

(1) (t5)A krizszolgiltat6

a

vonatkoz6 jogszab6lYi

kozszolghltat6ssal tisszefiigg6 tev6kenysdg6t mindenkor a
eloir6sokban foglalt mtiszaki, kozegdszsdgiigyi 6s egYdb

7

feltdteleknek megfelelcien
szervezettel

kotdtt

k<iteles ell6tni.

(2)

-

az <jnkorm Snyzattal 6s az ingatlanhaszn6l6val gazd6lkod6
szerzSdesben, valamint a Ht.-ben 6s e rendeletben foglaltak
szerint

-

Akozszolgdltat6 a rendelet hat6lya al6tartoz6 telepril6si hullad6kot
kriteles rendszeresen

gyijteni, az {itala <isszegyiijttitt hulladdkot a megfelel6 hat6srigi
rendelkezl hulladdklerak6 telepre sziilitani ds 6rtalommentei

gondoskodni.

engeddlyekkel
elhelyezds6rdl

(3) A hullad6kot a kozszolgiitatonak az illtala megjel<ilt napokon,
de legal6bb heti k6t
alkalommal

kell elszrlllitani, kiv6ve Somogytarnoca 6s Driryaszentes v6rosr6s zeket,ahol
a
szemetszdllit6s heti egy alkalommal t<irt6nik. Amennyiben
a beiitemezett jiratterv szerinti

sziilititsi napon valamilyen okn6l fogva

a szillitdi

kimarad,

munkanapo n a klzszolgiiltato p6tolni k<iteles.

igy

azt a

rit

kovetkez'

8.S

(1) (")A' ingatlanha5znilo

alapvet<! kriteless6ge, hogy
legalacsonyabb szinten tartsa.

a hulladdk keletkezds6t a

lehetcj

(\ lts)lz ingatlanhaszn6l6 M
hulladdkot

ingatlan6n keletkezcl vagy birtok6ba keriilt teleptil6si
az elszillitasra val6 l/'vetelig a kdrnyezet szewryezdsdt megel6 26,
kirositirsitt

kizdro m6don kdteles gytijteni, illetve trirolni.

(3) (")4, ingatlanhasznill6 kdteles a hullad6kot rigy kezelni, hogy
az m6sok 6let6t, testi
eps6g6t, egeszsdglt 6s j6 kdz1net6t ne veszdlyeiiesse, Barcs
vriros term6szetes
6s epitett
kornyezetlt az elkertilhetetlen m6rt6ken fehil ne szennyezze,
a n<iv6ny- es illlatvil6got ne
kiirositsa, akozrendet 6s akozbiztons6got ne zavaqa.

@) o'A gytijt6eddny tisztrln tartrisiinak 6s fert<itlenftdsdnek
ktiteless6ge, melyrek gyakoris6ga mSjus
legaldbb egy alkalom.

l-i

elv6gz6se az ingatlanhasznirl6
6s szeptember 30-i id6tartam krjzdtt havonta

e.$
(l)ts)'rtslo kotelezl szemdtsziilitrisba bekapcsolt teriileten az
ingatlanh aszn1lo a hullad6kot
csak egysdges ds jelenleg is forgalomban ldv6, zdrhat6 tet6vel
ellatott, a sziilito
gdpjarmrihd z tartozd, szabv6nyos gyiijt6eddnyben trirolhatja.

(2) (")A

lakossiig - ha a gyiijt6eddnyben nem tudja elhelye zni
- akeletkezett hullad6kot a
gnijt6eddny melld, a gytijtdst vdgz6 gdpjrlrmiivel megkozelithet6
ds az riritdsre
alkalmas

helyen, matricdval ell6tott mrianyag zsikban a szilllititsi napon
elhelyezheti. A
kozszolgilltat6 a lakoss6g rlszere hriztartasonk6nt a keletkezett
tdbblethullad6k
elszilliti.sira rendszeresitett 6 db matriciis zsilkbiztosit6s6t es elszilllitksitingyen
A kcizszol gilltat6 a 6 db ingyenes matricas zs6kon fehil t6rites ellen6ben vrlllalja.
tov6bbi
m atri c iiv al e I I iltott zs iik ok me gv its irlits i I eheto s d g et
b izto sitja.
Az ingyenes matric6s zsiikokat 6tvenni, illetve a matricas zs6kokat megvilsrirolni
a

kiszszolgiitat6Ugyfelszolgiltatikod6j6nlehet.
Az ingatlanhaszndl6nak a zsikot az ingatlanon behil
helyen kell t:irolnia.

-

ds ha erre lehetrisdg van

- v6dett

8

gyrijt6eddny illetve zsiik nem akadiiyozhatiaa j6rmi- 6s gyalogosforgalmat'
veszelydnek eloid6zds6vel'
6s elhelyeze.e egyett6.ri sem jarhat baleset vagy krirokozis
indokolatlan megzavarils5val'
.ragy m6sok j6koz1rzetenek illetve a teleptil6sk6pnek

(3) A kihelyezett

iital kijelolt helyeken kont6neres (3 -' vagy 5 m' 'itmdretri) vagy
gnijtds 6s sz6llitds vegezheto' A
kiskont6neres (770 liter vagy.l]00 liter tirmdretti)
kijeldlt helyeket az 1. mell6kl etol) tartalmazza'

(+1{+l*

onkorrranyz

at

(51 ttzr

(6)

(1s)' (17)

(7)

A

a k<iztertilet
hullad6k elszlllitasa c6ljrib6l kihelyezett gyijt6eddny fedeldnek
6llapotban kell lennie' A hullad6kot a
szennyez6senek elkertil6se 6rdek6ben lecsukott
mozgatasakor 6s iirit6sekor ne
gyrijtSed6nyben irgy kell elhelye zni, hogy az az ed6ny
rrOiOa3or, valamint a gepi tirit6st ne akadillyozza'

10.s

(l)

(r5)A telepiil6si hulladdk gytijt6s6re szolg6l6 gytijt5ed6nyt a szolgiitat6ssal 6rintett
szern6lyek 6s Sllatok ne f6rjenek
ingatlanon beltil kell trlrolni, rigy, t ogy alrhoiillet6ktelen
k<iztertilet hasztilatira vonatkoz6
hozzir. Gytijt6eddnyt k<izteriileten ir.tOt* csak a
csal6di hiaas be6pit6sn6l a jegyz6
hat6s6gi enged6ly alapjan - zirt sor(r, t<imb<is, nern

altd kiJel<ilt es enged6lyezetlhelyen

-

szabad elhelyezni.

6ltal
znil6 agyrijt6eddnyeket k<iteles a szilllithsi napon akozszolgdltat6
kozteriiletre, a begytijtestvegz6
megjelilt id6pontban aziigitlnetotti ritszakasz melletti
helyen kihelyezni lid;9l, hogy az a
;ari'tivet megkrizelithet6 6s tiritdsre alkaLnas
a koztertiletet ne szetnyezze
kozleked6st ne akad6lyo zza, abiztonsSgot ne vesz6lyeztesse,
k<iteles az iirit6st kovetoen
6s abban krlrt ne tegyen. A gytijt6edeiy az ingatlanhaszn6l6

(2) os)Azingatlanhas

mlgaznap az eredeti helyere visszahelyezni'
tirit6sdt a sziilitisinapokon reggel hat 6s este hrisz 6ra
(3)(o)e kozszolgiitat6 a
a 2. mer6,J,et(ll) tartalmazza. Ha akozszolgiltat6 a
kozott v6gzi. A sz
okok
eteben meghatirozott szallitasi rendet rajta kiviilall6
rendelet 2. szirrfi
nem tudja teljesiteni' akkor
(pdldriul: itzemzavar, rendkiviili iadjaiasi viszonyok) miatt
(helyi televizi6, helyi rrldi6), 6s
enol a t6nyrol u lukorregot a helybln szok6sos m6don
(lev6l, fax, e-mail) 6rtesiti'
ezzel egyidejrileg Barcs ieros Onkormanyzatifiirisban
v6logatni
(4) A kihelyezett gnijtoed6nyekbol hullad6kot kiszedni, kozteriiletre kisz6mi,hullad6kot
(guber6lni), vallmint m6snak a gytijtoed6nydbe
elhelyezni tilos.

-

annak enged6lye n6tkiil

-

Akiizszolgiltatisig6nybev6tel6nekm6dja6sfelt6telei
11.$

(1)

jogviszonl vagy akozszolgiitatils
ingatlanhaszrllo bs a kdzszolgiitat6 kozolti
yagy
M a t6ny, hogy a kozszolgiltat6 a
ig6nybevetelenek t6nye hozza l6tre,
illetve a kozszolgitltaths
kozszolg6ltat6st az ingatlanhaszndl6 rdiz1te felaj6nlja,
(15)Az

teljesit6s6re rendelkez6sre

611'

(2)

(r5)A

logviszony kezdb idopontja az a nap, amelyen akozszolg1ltat6 aki1zszolgitltat3s
teljesit6sdnek megkezddsdr6l ds ldnyeges feltdieleir6l
az ingatlanhas zn6,lot ir6sban
6rt es it ette, i I I etv e felh f v ris ko zz 6t6tele tnj
fij 6ko ztatta.
(t5)'

(3)

^

('TAringatlan

haszniiojakcjteles a kri
- vdltozds vagy egyeb ok miatt _ akozsz
ingatlanhasznil6 szem6ly6ben 6s az alk
viitozdst aKozszolgilltatonak l5 napon be

@)(o)

12. 5

(ts)

A gazdilkod' szervezetekkel megkiitend 6 szerzSdlsegyes
tartalmi elemei
13. 5

(ts)

A Szolgiltatis sziineteltet6se

(lD

14. 5 ttzl

(1) Sztineteltethetri a szolgl.ltatits ig6ny
eg5sz 6vben kotelezett ingatlanhas
Iegfeljebb I dv id6tartamra, ha a
kozszolgiltatisi szerzciddssel rendelkez
hosszabb ideig az ingatlant nem haszn
legkds6bb a szrineteltetds megk ezddsdt megel6z6
8 munkanapp al bezir6lag a
Kozszolgdltat6 r6sz6re iriisban adott nyilatk ozattal,
faxon, levet, v-agy e_mail
fonn6jdban a bej elenti a Kozszolgilltat6nak.
A bejelentds megtdtel6re csak aKdzszolgiitat6valszerzriddses
viszonyban
meghatalmazottj

a

j

(2) Az ingatlan tovribbi
- 8 nappal a sztnete
e-mail form6j6ban (3)

A

ill6, vagy

ogosult.

a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s
r6sban adott nyilatkozattal,faxon, lev6l
vagy

bejelentdsben foglaltak valosdgtartamii

a Kozszorgiitat6 ellenorizni jogosult. A
sztineteltetds jogszenitlen igdnybevdtele esetdn
i Kozszolgiitato iolorrrrt a
sztneteltet6st visszavonni.

(4)
formij 6b an b ej el enteni.

idcitartam
fel, vagy
fr6sban a

akottd v6lik, annak tdny6t
kriteles tegaiaUU 3 nappal
faxon, lev6l vagy e_rnail

10

A limJom akcir'ra

6s a

karfcsonyfa begyiijt6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek

ls.s
(1)

6rtalmatlanit6sar6l
nagy darubos hullad6k (lom) gytijtds6rol, elsziilitirsar6l 6s
h6napban)
okl6ber
6s
kozszoTgiitato 6vente k6t alka'lommal (6prilis

A

a
a

hullad6kgazdalkod6si kozszolgilltat6s keret iben gondoskodik.

(2)

(3)

kdpzodott, de a rendszeres
kozszolgiitat6 kizfu6lag a lakoss6 gnii, a haztartrisokban
nem helyezheto nagy darabos
hullad6ksz6llft6sra haszn6latos gyijt6eddnyekben el
szittnLra a
hullad6k elsziilitishra ktiteles. A k<jzszol gtitat6 az ingatlanhasznSlok
gytijtdset az el6ir6soknak
hL,dartirsokban kepziid<itt veszdlyes hulladdk elktilonitett
megfelelo kont6nerek kihelyez6se ritjan,
kozszolgilltatl 6ltal a kozszolg6ltat6s
semmilyen m6s hullad6kra (igy pl' inert
trilgydra,6llati tetemre) nem terjed ki'
(r5)A

(15)A

hullad6kot az ingatlanhaszniio
helyezheti ki az ingatlana elotti k<izte
ne akadilyozza) a ztildtertileteket 6s a n<i
karokoz6s vesz6ly6nek el6id6z6sdvel, v
megk<izelitheto legYen.
etesen

akat6
meghirdetett naPokon dij felsz6molisa ndlkiil

(4) A kozszolgiitato

kiilon
onYfrlt

kozteriiletre kihelYezni tilos'

Lakossfgi vesz6lyes hullad6kok gyfljt6se
15/A. S

(1s)

ismeretlen risszet6telti
(1) A Ht.-ben kihirdetett hullad6kjegyz6kekben nem szereplo,vagy
meg6llapitris6ig vesz6lyes
hullad6kot vesz6lytelens6g8n"i, illetve vesz6lyess6g6nek
hullad6knak kell tekinteni'

amelyn
a
vesz6lyes
hogy
kell v6gezni,
legkisebb t.gyenlit"we hasznositfs6t

(2) Minden

tev6kenys6get,

keletkezik' rigy
ess6ge a leheto
se el5'

hogy tev6kenys6ge vegzese
alatti vizekbe, a levegobe
sor6n a vesz6lyes hullad6k a talalba, a felszini, a felszin
jutva szennyezze vagy k6rositsa a kcirnyezetet'

(3) A vesz6lyes hultad6k birtokosa koteles megakadSlyozri,

6rdek6ben
(a) Az (1)-(3) bekezd6sben meghatarozott k<ivetelm6nyek teljesit6se
koteles

a

a
az ingatlanhasznill6
haztartasokban keletkezett vesz6lyes hullad6kokat
gytijteni 6s a veszdlyes hullad6k
teleptldsi hulladdk miis osszetevoiiot elkiil<initetten
az egyes veszdlyes
6tvdteldre feljogositott hulladdkkezelSnek iitadni, illetve
gytijtdsdt biztosit6 gyujtohelyeket
hulladdkoknak a tobbi hulladdkt6l valo elki.ilonftett

ig6nYbe venni.

l1

hiutartS
ds okt6ber
gondoskod

(5) A

vesz6lyes hullad6kokat 6vente k6t alkalommal (riprilis
zolgiitat6 tdritdsmentesen gyiijti es sziilitja, valamint
sukr6t.

Lakoss{gi ziildhullad6kok gyiijt6se
15/B. $

(rs)

(1) A z<ildhullad6kot

(kizir6lag a kerrek
szerves hulladdk, kaszillk, fanyes
6vente h6rom alkalommal (6prilis,
hul I ad 6k gazd6lko dris i kozszol gilltat

Q) A

z<jldhullad6kot az ingatlanhasznitt6 6p
helyezheti ki.

fpf t6si tiirmel6k

erh eryez6s

6

es z6rt foliazsrikban, ydEy

k<itegelve

re von atkozri er6irri s ok

16.$

Az epitlsi t<irmel6ket az ingatlantulajdonosa, illetve az, akinektev6kenys6ge
r6v6n a hullad6k
keletkezett, csak a jegyz| riltal kijekirtheryre sziitithatjaer.
A kiizszolgdltatis dija
17.$
6

(2)

(ro)'(r3)

(3)(4)'(r3)
14;(z),(s)'(r)'(t

o),(

t

rl

15;(z),(lo),(t3)
(6)(7,r

Q)

1)'(r3)

a3) A

kozszolgdttat6 a tevdkenysdgdr6l
- ide6rtve bev6teleit 6s kiadrisait
alkalommal k<iteres besz6molni a kdpviser<i-testtiletnek.

A kiizszolgfltatr{si dij fizet6si mr6djrinak

6s fizet6s6nek

-

6vente egy

meghat 1rozisa

17lA. 5 tto)

(1) ('5)A kozszolgSltat6si dijat annak az ingatlanhaszndl6nak kell
megfizetni, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a hullad6k gazdillkodlsi
k<izszolg auit6s igZnybev6tel6re
kciteles.

t2

(2)

os)Az ingatlanhas znill6 virltozdsa esetln a kozszolgiitaths dijitt a kozszolg6ltat6hoz
pedig az ij
tortdnt bejelentdse h6napjanak utols6 napj6ig a kor6bbi, azt k<ivet6en
tulajdonos koteles megfizetni.

(3; trslo, ingatlanhas
(4)

zn6l6 akozszolgitltatbs dijit szitmlaelleneben koteles ut6lag megfizetni'

kozszolgilltat6si dij ftzetlslte k<itelezettek a
hullad6ksz6llit6s dijet negyed6vente kotelesek megfizetni.

A

(5)

jogi

(5)

bekezd6s kiv6tel6vel

sz

a

YagY a

rrlryi

tkezetr
ut6lag

dptilete
fizetik meg.

(6)

napon beliil kell
kozszolgiltatLs diiilt a szitmla k6zhezvetel6t6l szdmitott 15
eset6n a kozszolgSltat6
kiegyenliteni. A kdzszolg6ltatrisi dij k6sedelmes megfizetlse

A

kesedelmi kamatot 6rv6nyesithet'

(7) A kozszolgiltat6si dijat tartaLnaz6 s
ingatlantulaj donos a Kiizszolgilltat6nill
kiegyenlit6s6re vonatko z6 kotelezetts6g tel

villaszolni koteles'
annak k6zhen6tel6t6l sztmitott 15 napon beltil a kozszolgilltat6
Dijkedvezm6nYek

17ln g

(1)

{zr

kerelmdre a kdvetkezo
k<izszolg6ltat6s ig6nybev6telere k<iteles magiinszern6ly
jdvedelme a t6nylegesen egytittlak6
kedvezmdnyekben r6szestil, ha az egy fdre es6 havi
pontj6ban meghatirozott kozeli) hozzbtattoz6k
Qtizastdrs,6lettrirs 6s a Ptk. 685. 5b.)
<isszeg6rol sz6l6
j'6vedelm6t is figyelembe v6ve nem haladjameg a nyugdijak legkisebb
j o gsz ab 6lyb an m e ghatilro zott m 6rt6k et az alibbiak sz erint :

A

a.l

0-s0%
50-7s%

50%

15-

b.l

50 %-os kedvezm6nY

illeti meg:

- az egyedil6ll6 nyugdijasokat az illtaluklakott lak6singatlan eset6n,
2x-6t'
amennyiben u nyog-aii"t nem haladja meg a mindenkori nyugdijminimum

c.lot) 50 % kedvezmlny illeti meg azt:
tagja 70 6vn6l
- aki egyediilall6 6s 70. eletlvltbetoltotte, Yagy a csal6d minden
idosebb'

vonatkoz6 illet6kmentes k6relmet a Polgirmesteri HivatalKozgazdasdgtr
k"ll benYuj tani.

(2) Akedvezm6nyre
('o)
kodijilhoz

13

es6
a Polgiirmesteri
meg6llapitott ke

(3) Az

egy fore

a szriksdges adatokat adijfizetesre

k6telezett

eja[6) fel6 kriteles igazolni, a sz6ml6zis a
6vel t<irt6nik.

(4)(s)Barcs Vilros Kdpviselo-testtilete a dijkedvezm6nyekre vonatkoz6
k6relmekben val6
dcint6st a pol giirm ester hat6skcir6b e utalj a.

(s; ttzl A kedvezm6nyes hullad6kgazd6lkodrisi dij szimlia6s6nak felt6tele a jogosults6gr6l
kirillitott cinkormiinyzati igazolis ben rjtilsa a Kozszolgiitat6 fel6, amelynek a
Polg6rmesteri Hivatal tesz eleget.

A kiizszolgiltatr{si dij megfizet6se
171c. 5

(1)

rzr

(

ellen6ben - ut6lag k<iteles megfizetni.

- a teljesitett kozszolgiitatds alaplin, sziimla

(2) (t5)Tflszimllzi.s

esetdn a tdbblettisszeget ds arurak id6ar6nyos kamatait akozszolgiltato
vagy a dijbeszed<i visszafizeti vagy az ingatlanhasznitl6 irasbeli k6relm6re
Mt a soron
kcivetkez6, esed6kes dijfi zet6si k6telezetts6 gbe beszdmitja.

(3) (ts\'lem tagadhatlameg

a kdzszolg6ltat6si dij megfizet6s dt az, akia telepiil6si hullad6kkal
kapcsolatos k<itelezetts6geit nern teljesiti, felt6ve, hogy akozszolg1itat6
akozszolgdltatist

felajinlja, illetve aklzszolgilltat6s teljesit6s6re vonatkoz6 rendelkez6sre 6ll6s6t
igazolja.

(4) tl'A

hullad6kgazdrilkod6si kozszolgiitztds igdnybev eteleertaz ingatlanhrlajdonost
terhel6
dijhStral6k ad6k m6dj6ra behajthat6 koztartozfus.

(5)

(r3)'(r5)

A

dijh6hal6k keletkezdsdt k<jvet
dijbeszed6nek az ingatlanhas znitl6t fe
teljesit6s6re, amely felsz6lit6snak tartalm

hogy a tartozils nem fizetls
eredm6nlele
kciveto 45.
kezdemdnyez
(6)

eset6n

a

dijhdtrallk megfizet6s6nek esed6kess6g6t
litds megt<irt6nt6nek igazol[sa mellett
zeti Ado- 6s V6mhivataln6l.

(ts)Az

ingatlanhasznill6nak nem kell kozszolgiitatasi dijat fizetrne azoh,raa h6napokra,
amelyek sor6n a kozszolgdltat6s ig6nybev6t:l6re vonatkoz6 k<jtelezetts6ge
sziinetelt.

(7) Nem tagadhato meg a

kozszolgilltat6s dijrinak megfizet6se, ha a kozszolg1ltat6t a
kozszolgiitatiissal kapcsolatos kcitelezettsdge teljesitds6ben az idoj6rris yagy
miis
elhitrithatatlan ok akadllyozta 6s a Kozszolgriltat6 az akad,iiy elhai1sat kcivet6en
a

legkrizelebbi gyrijtdsi napig p6tolta a mulasztiis6t.

t4

Adatszolgitltatf si 6s nyilvintartisi kiitelezetts6g
18. 5

Felel6

ss6

ga

h

(tsl

ullad 6k gazdiiko ditsi szab dlyok m e gtartd

s6 6

rt

1e.$

(1) Aki tev6kenys6gevelvagy mulasztis6val a hullad

a

vonatkoz6 hat6s6gi hatitozatban foglalt
a
k<irnyezetet veszdlyezteti, szennyezi YaW
1,
jogszabiiyokban foglaltak
k<irnyezeWddelmi eloir6sok ..grr.gdtdvel folytatja,_ a m6s
tartozik'
szerinti (biintetdjogi, polgdri jogi, k6zig azgatfsi iogi stb.) felelossdggel

a

re|

(2)Q)02)
(3)(3)

(t2)

Vegyes 6s hat:llyba l6ptet6 rendelkez6sek

20.s
(1

)

E rendelet

a

kihirdetes6nek napj6n l6p hatalyba'
esrti Barcs Vriros Onkonnanyz atinak a
kezel6s6r6l, a helyi kdzszolgilltatils kritelez6

ly 6t v

szirmi, valamint az ezt m6dosit6 2211997 '
1999. (X\.24.) sz., a 2012002' (XII'27 ') sz' 6s a
2ll2OO3. (XI.28.) sz. rendelete'

ds a
(3)(rE rendelet a bels6 piaci szolg6ltat6sokr6l sz6l6, az Eur6pai Parlament
20061 123EK iranyelvnek val6 megfelel6st szolgillja'

Barcs, 2004.marcius

1

8.

Feigli Ferenc s.k.
polgirmester

Baldzsn6 Dr.

Vistyfn Krisztina s.k'

iegYz6

Tanacs

15

Az

(1)-(17

) rendeletekkel
egys6ges szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

B a r c s, 2015. febrtdr 26.

*--=PBalizsn6 dr. Vistyin Krisztina
cfmzetes f6jegyz6

delet. Hatrilyos: 2005. januar 1-t61.
s: 2007.janu6r l-t61.
s: 2008.05.30-t61.

s:2009.janu6r 1-t61.
s: 2009.04.24-t61.
s: 2009.06.26-t61.
s: 2009.08.04{61.
s: 2010.01.01_tril.
s:2011.01.01_t61.
s: 201 1.08.01_t61.
s: 2012.01.01_tdl.

s: 2012.05.25_t6t.
tta a 25 I 20 I 2. (XII.28 .) rendel et.

sitott sz<iveg. Hatrilyos : 2013.03.29_t61.
sitott szcjveg. Hatdlyos : 201 4.06.20_t61.
sitott szrjveg. Hatrilyos : 2015.01.23_t61.
sitott szriveg. Hatillyos : 20t 5.02.27 _t61.
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1. szrimri mell6klet

Kontinercs

(j

6s 5 ms) szemdtsztillitdsba bevont

M6jus 1. u. 1-3.
Bajcsy-Zs:,t.2Bajcsy-Z,s.t.21-23.
Bajcsy-Zs.t.25.
Bajcsy-Zstt. 27 .
Bajcsy-Zs.t. 29.
Bajcsy-Zs.u. 33 -35-37.
Bajcsy-Zs.u. 4345. + B6ke u' 2'
Bajcsy-Zs.u. 52-54. (',csikoshitz")
Bajcsy-Zs.u.78.
Bajcsy-Zs.u. 82-84. (piramis 6piilet")
Piact6r
Kozlirsas6g u. 1-3.
Kdztrirsas6g u' 5'
Kiiztrinas6g u. 7-9.
K6ztarsasiig u. 1 1.
Kciztrirsas6g u. 1 3-1 5-1 7.
Kdztrirsas6g u. 19-21 -23.
K<iztrirsasig u' 2'7 -29-31.
Kdztiirsas6g u. 33.
Kdztirsashg tt. 4143.
Kdztirsast'g v 41-49.
K<iztarsas6g u. 51-57.

Kiskontineres (770

is

Sz6chenyi u.3.
H6sok tere (,,88 szoc b6rlakSs")
(8)

37 -39 -

Piaccsarnok 6piilete

ter letek

1 db.

2 db.
1 db.
1 db.

1 db.
1 db.
1 db.

1 db.
1 db.
1 db.

2 db.
1 db.

1 db.
1 db.
1 db.

1 db.
1 db.
1 db.
1 db.

l

db.

2 db.
1 db.

1100

liter) szemdtszdllittisba bevont ter letek
1100

Klzlirsasig t,

(sr(t)

liter

770

Iiter

2 db.
9 db.

2 db.
1db

1 db.

t7

2. szim.6 -.;16L;"1

A hulla

d

6k

(r),(ts)

szillitits ren dj e

HErF6-CSUrOnr6r
MAruS 1. U., KODAIY Z. U., RAKOCZIU., ARADI
u., IfLINYADI u., VAK B. u., ESZE T. u., DE'
GYONGwnAc u., SZEGFU u., KINZSI
ARANY J. u., UJ ErFr u., vASARTER u
narArsAG u., GABon AnoNr u., yrlt,
BAJCSY ZS. u., TISZTA u., DAMJANICH
rAr-vArua u., DARANyI u., BEM u., vAS
u., KIAPKA u., ADY E. u., MARTINOVICS u.,

U.,

TOLDI U., SZENT LASZLOU., KoLCSEY

SZERDA
ONAVASZENTES, SOMOGYTARNOCA

KEDD-PENTEK
eTe,

JOKAIu., SEMMELWEIS u., TURRI. u., NEFEL

IIATARAILoMAS, DRAVA u., KAZINCZY

18

3. sz6mri

(r)' (ts)
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