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Bikal Ktizs6g Onko rm6 ny zat K6pvisel6-testiilet6nek I /20 I 5. (I.22.)
ii nko rm 6 ny zati rendelete

a hullad6kgazd6lkodrflsi kdzszolghltatisr6l

Bikal Kcizs6g Onkorm6nyzathnak K6pvisel6-testiilete Magyarorsz6g
Alaptdrv6nye 32. Cikk (2)bekezd6sdben 6s a hulladdkr6l sz6l6 (tovdbbiakban: Ht)
2012. 6vi CLXXXV. tcirvdny 35. $-ban kapott felhatalmaz6s alapjdn a
kdvetkez6ket rendeli el.

I. fej ezet

Altalfnos rendelkezilsek
1.$

(l) A rendelet hatillya Bikal kozsdg kozigazgathsi tertilet6n a
hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgilltat6sba bevont ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosaira vagy haszn6l6ira (a tov6bbiakban egytitt: ingatlantulajdonos)
terjed ki. A hulladdkgazd6lkod6si kozszolgilltai6sba a telepiil6s teljes
kozigazgat6si terulete be van vonva.
(2) A kcizszolg6ltat6s az ingatlanon cisszegyrijtcitt telepiil6si hullad6k (a

tov6bbiakban: TH) rendszeres elsz6llitilsira, a kozszolghltat6s keret6ben
osszegytijtdtt teleptil6si szilfurd hullad6k 6rtalmatlanit6i6t, hasznosit6s6t
szolg6l6 l6tesftm6ny mrikcidtet6sdre, valamint a begytijtcitt hullad6k
firtalmatlanitrisra 6s / v agy h aszno s it6sra tdrtdnd 6tad6s 6r a te4 ea li.(3) Az cinkorminyzat a hulladdkgazdSlkod6si k6zszolg6ltat6s ell6t6s6t a
,,D61 - Kom" D6l-dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltat6 roilatolt Feleloss6gri
T6rsas6ggal (7632 Pdcs, Sikl6si ft 52.), mint kozszolgilltat6val k6tott
hul I addkg azdillko dils i kciz szo lg6ltat6s i szerz6 d6 st ritj 6n b izto sitj a.(4) A kdzszolgilltato a hullad6kgazddlkod6si tevdkenys6get a
szolg6ltat6s6rt val6 teljes felel6ssdgdnek fenntart6sa mellett - alvattatkoz6val
is v6geztetheti.

2.$
(l) A rendszeres hulladdkszdllit6sba bevont tertileten a termdszetes szemdly

ingatlanfulaj donos koteles a kozszolg 6ltat6st igdnybe venni.
(2) A gazd6lkod6 szewezet ingatlantulajdonos a hdztartdsi hultad6khoz

hasonl6 hullad6k rdszdt kdpezo elkiikinitetten gyrijtcirt hullad6k kezel6s6rdl a
Ht. 31. $ (1) bekezddsdben foglaltak szerint gondoskodik.

3.S
(l) Az ingatlantulajdonos, amennyiben krizteriileten kcizteriilet-haszn6lati

hozzijfirulils alapj6n olyan 6rusit6, szolg6ltat6 vagy egy6b tevdkenysdget



folytat, vagy kiv6n folytatni, amely a kdtelez6 helyi kozszolgilltat6s hatillya
al6 tartozo TH keletkezdsdvel j6r, kotele s azt a Szolg6ltat6nak bejelenteni, ds a
k<iztertileten v6gzend6 tevdkenysdg idotartamhra a TH kezel6sdre szerzoddst
k6mi.

II. fejezet
A hullad6kgazdilkodfsi kdzszolgiltatrissal iisszeftiggd szem6lyes adatok

kezel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek
4.S

(1) A rendelet alaplfin a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s
igdnybev6tel6re koteles ingatlantulajdonosokr6l a Szolg6ltat6 nyilvSntart6st
v ezet az azono sitds 6ho z sztiks 6 ge s adatok fe ltiintetd s 6v e l.
(2) Az ingatlantulajdonos a krizszolg6ltat6si szerzldds megkot6s6hez

sziiks6ges, a Ht. 38. $ (3) bekezdds6ben meghat6rozott szemdlyes adatait 6s -
amennyiben az nem azonos a szolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek hely6vel - a

szdmlilzdsi cimet koteles a Szolg6ltat6 felhivdsilra, valamint a szemdlyes

adatainak villtozhsht k6vet6en 15 napon beliil bejelenteni.
(3) A krizszolg6ltatSsi szerzodls megkdt6sdhez a gazdhkod6 szewezet a

kozszolgilltat6st ig6nybe vev6 nev6t, ad6sz6m6t, c6gbir6s6gi bejegyzds
sz6mdt, a kdzszolgilltatils ig6nybev6tel6nek hely6t valamint a szdml6z6si 6s

post6z6si cimet koteles a SzolgSltat6 rendelkez6sdre bocs6tani.

(4) A Szolg6ltat6 a szem6lyes adat kezel6se sor6n kciteles az inform6ci6s
onrendelkezdsi jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l s2616 2011. 6vi CXII.
tcirvdny rendelkez6 seinek me gfelel6en elj 6rni.
(5) A (4) bekezd6s alkalmazhs6ban a Szolg6ltat6 koteles

a) megteremteni az adatkezel6s szem6lyi 6s tfirgyi felt6teleit,
b) gondoskodni az adatok biztons6g6r6l,
c) meghat6rozni azokat az elj5r6si szab6lyokat, amelyek az adat- 6s

titokvddelmi szab6lyok 6rv6nyre juttat6s6hoz sziiks6gesek.

s.$
(l) Az adatkezeles c6lja a kozszolgilltat6ssal osszefiigg6en az

ingatlantulajdonos szem6ly6nek meg6llapit6s6hoz, a kozszolgilltat6si dij

behajt6s6hoz sziiksdges 6s arra alkalmas adatbizis l6trehoz6sa 6s mtikddtetdse.

(2) A Szolg6ltat6 az ingatlantulajdonos szem6lyes adatait - az adatok

t6rol6sa kiv6tel6vel - a szerzoddses viszony l6trejott6t6l annak megsztin6s6ig,

dijh6tral6k eset6n a tartozis fenn6116s6ig kezelheti. A jogviszony megszrin6s6t

kovet6en a Szolg6ltato akezelt adatokat koteles megsemmisiteni.
(3) A SzolgSltat6 a feladat6nak ell6t6sa 6rdek6ben nyilv6ntartott adatokat

- a behajt6sra jogosult ad6hat6s6gon kiviil - harmadik f6lnek nem adhatja ki.

III. fejezet



A ktizszolgfltatfsi szer z6d,6s

6.S
(1) A kcitelez6 kozszolgSltatisra vonatkoz6 kdzszolgdltatSsi szerzodds

ldtrejcin:

a) a kdzszolgilltat6s els6 igdnybevdtel6vel, 6s a Szolg6ltat6 a
kozszolgdltat6s ell6t6sftra vonatkoz6 rendelkezdsre 6116si k6szs6g6nek
bizonyitfts6val, vagy
b) a kdzszolgilltat6s ig6nybev6tel6re ir6nyul6 szerz6dds ir6sba

foglal6s6val.

(2) A kcizszolg6ltat6si szerz6dds tartalmi elemei:

a) a felek megnevez6se 6s

aa) term6szetes szemdly eset6ben a kozszol gilltatdst igdnybe vev6 4. $(2) bekezd6sdben meghat6rozott azonosit6 adatai, (amennyiben a
kozszolgilltat6st ig6nybe vevci nem tulajdonosa az rngatlanrtak, 6gy az
ingatlantulajdonos megnevezdse 6s azonosit6 adatai is),

ab) a gazd6lkod6 szewezetek eset6ben a kozszolgdltat6st igdnybe vev6
4. $ (3) bekezd6s6ben meghatfurozott azonosit6 adatai.
b) aszerzod6s t6rgya,
c) a kcizszolgilltatds megkezddsdnek id6pontja, a szerz6d6s id6beli

hatillya,
d) a kozszolg6ltat6s dija,
e) a kdzszolgilltat6si dij meg6llapit6s6nak, szfumlinilsnak 6s

megftzetdsdnek m6dja,

0 a kcizszolg6ltat6s teljesit6s6nek felt6tele,
g) egy6b, a szerzod6 felek 6ltal ldnyegesnek tartott feltdtelek.

fV. fejezet

A kiizszolgfltatfs ell{ftfisfnak rendje 6s
m6dja

7.$
(l) A Szolg6ltat6 a TH begyfijt6s6r6l heti egy alkalommal kriteles

gondoskodni.
(2) Az ingatlantulajdonos a kcizszolg6ltat6st koteles ig6nybe venni.



(3) A TH begytijt6s6nek, elsz6llit6sdnak a rendelet l. szdmi fiiggel6kdben
meghat6rozott rendj6t (gyakoris6g, irwonal 6s id6pont) az cinkorm6nyzat a

S z o I g 6ltat6val e gye ztetett m6 don |llapitj a me g.
(4) A hullad6kkezeldsi helyi kozszolgilltat6s felt6teleiben, rendj6ben

bekcivetkezett vdltoz6sokr6l a Szolg6ltat6 az ingatlantulajdonost - a villtozhs
bekcivetkezte el6tt 15 nappal ir6sban, vagy hirdetm6ny ritj6n kdteles
thjdkoztatni.

8.$
(2) A ktizszolg6ltat6s sor6n kizfur6lag az alilbbi szabv6nyos rirtartalmri t6rol6k

haszn6lhat6k:

80 literes szabv6nyos t6ro16,
110 literes szabv6nyos t6rol6,
120 literes szabv6nyos t6rol6,
Egyedi jeloldssel jekl'lt koztisztas 6gi zsik (tov6bbiakban: zs6k).

3. a) A (2) bekezdds a) pontj5ban meghathrozott gytijt6ed6ny haszn6lata csak
az egyszem6lyes hiztartisok, valamint az lletvitelszeni tartozkod6sra nem
hasznillt,azingatlan-nyilv6ntart6sbaniidiil6k6ntbejegyzettingatlanok
tulaj dono s ai vagy haszn6l6i r 6szdr e engeddlye zheto .

b) Az a) pontban meghat6rozott esetben Szolg6ltat6 reszere az igdnyl6 kciteles
nyilatkoznr a szolgiltat6s ig6nybevdtel6nek helye szerinti kozigazgat6si cimen
bejelentett szemdlyek szdm6r6l vagy az ingatlan funkci6j6r6l 6s hasznillatdnak
m6dj5r6l. A 80 literes gyrijt6ed6nynek megfelelo kozszolgSltatSsi dij
meg6llapithshra a nyilatkozat bead6s6t krivet6 h6nap els6 napj6t6l kezd6d6en
keriilhet sor.

c) A ktizszolgSltatds igdnybevev6je kriteles az egy hilztartdsban 616 szemdlyek
szfimdban bekcivetkezett villtozdst a v6ltoz6s bekdvetkezesetll sz6mitoff 15

nap on be liil S zolgdltat 6 r 6sz6r e bej elenteni.
d) Amennyiben a Szolg6ltat6 meg6llapida, hogy az ingatlantulajdonos az egy

hhztartdsban 616 szemdlyek sz6ma tekintetdben tett nyilatkozata val6tlan, igdnyt
tarthat a val6tlan tartalmri nyilatkozat benyrij t6s6nak id6pontj 6ig vis szamen6leg
1 db I20 liter rirtartalmri gyrijt6eddny heti egyszeri tiritdsi gyakorisdg
figyelembev6teldvel meg6llapithat6 szemdtszilllit6si dij 6s a 80 liter tirtartalmir
gyrijt6ed6ny ut6n megfizetett szemdtszdllit6si dij hildnbozetdnek egycisszegti
megfizetdsdre.

4. A gytijt6eddny mellett kiegdszit6 megold6sk6nt a szolg6ltat6t6l az elsz6llit6s
6s hulladdkkezel6s teljes dij6t is tartalmazl 6ron megv6s6rolhat6, egyedi
j e I o 16 s s e I j e I o lt kozti sztas 6gi zshk alkalmazhat6, amennyib en

a.

b.
c.

d.



az ingatlanon keletkez6 hullad6k mennyisdge alkalmilag meghaladja a
gyrij t6ed6ny rirtartalm6t,
a szabvhnyos gyfijt6eddnybe nem f6r bele, dehilztart6si hulladdknak
min6stil, vagy
a tdbblethulladdk 6Ital az ed6nv tulsrilvos lenne.

5. Az ingatlanfulajdonos kciteles ir6sban, h6rom nappal kordbban bejelenteni a
Szolg6ltat6nak, ha ingatlanhn az addig szok6sos hulladdkmennyis6get
jelent6sen meghalad6 mennyisdgri TH keletkez6se v6rhat6. A bejelentds
alapj6n a Szolgrlltat6 kdteles azingatlantulajdonos 6ltal megjekilt id6pontra
vagy idotartamra a hullad6k adott mennyisdgdnek megfelelS gyiijtds6hez,
ill etve elsz6llit6s 6hoz alkalmas nagyobb tirtartalmri, vagy tov6bb i
gytijt6eddnyt, illetve a hulladdk gyrijtdsdre alkalmas mrianyagzsilkot az
ingatlantulaj donos rendelkezdsdre bocs6tani, 6s a tdbbletszolg6ltat6st a
megfelelo tdritdsi dij megfizetdse ellen6ben telj esiteni.

(6) A kihelyezett gyfijt6ed6nyb6l ds zs6kb6l guber6lni tilos.
e.$
(1) A nagydarabos hulladdk szewezett gyfijtdsdr6l 6s elsz6llit6s6r6l

(lomtalanit6s) 6vente legal6bb egy alkalommal a Szolg6ltat6 az illtala
me ghirdetett lomtalanit6s i id6 szak alatt tlritesmente s en gondo sko dik.

(2) A lomtalanit6s id6pond6r6l a SzolgSltat6 minimum egy h6uel
kor6bban 6rtesiti a lakoss6got.
(3) A lomtalanit6s sor6n a Szolg6ltat6 kizhr6lag a Ht. szerint nem

veszdlyes nagydarabos hullad6kot sz6llitj a el.
V. fejezet
A ktizszolgiltatds sziineteltet6se
10.$
(l) Az ingatlantulajdonos a kozszolgilltatds sziineteltet6s6t k6rheti ir6sban

vagy szemdlyes bejelent6s keretdben, amennyiben ingatlan6t 30 napot
meghalad6 idotartamban nem hasznillja. A sziineteltet6s id6tartam6ra az
ingatlantulajdonos - a k6relem vagy bejelent6st kovet6 id6pontt6l kezd6doen

- mentestil a dijfizet6si kdtelezetts6g a161.

(2) A sztineteltetdst csak a k6relem benyrijt6s6t, vagy a szem6lyes
bejelent6s megtdteldt kovet6 id6pontt6l lehet k6rni.

(3) Amennyiben a Szolg6ltat6 meg6llapitja, hogy az ingatlantulajdonos
kdzszolgdltat6s sz0neteltet6s6re vonatkoz6 nyilatkozata val6tlan, igdnyt tarthat
a kozszolgilltat6s szi.ineteltet6s6re vonatkoz6 nyilatkozat benyfjt6s6nak
id6pontj6ig visszamen6leg 1 db 110 liter rirtartalmir gytijt6ed6ny heti egyszeri

a.

b.

c.



tiritdsi gyakorisSg figyelembevdteldvel meg6llapithat6 szemdtszilllit6si dij6nak
egyosszegri megfizet6s6re.

VI. fejezet
Az iidiil6ingatlanokra 6s az id6legesen haszndlt
ingatlanokra vonatkozf saj6tos szabdlyok

11. $
Az ingatlan-nyilv6ntart6sban iidiil6k6nt bejegyzett ingatlanok tulajdonosai,

tov6bb6 az id6legesen hasznillt ingatlanok tulajdonosai a kiizszolgilltat6s
sziileteltet6s6t a 10. $ rendelkez6sei szerint kdrhetik.

VII. fejezet
Az ingatlantulajdonosok, illefve a kiizszolgfitat|jogai 6s kiitelezetts6gei

12.$
(1) Az ngatlantulajdonos az drintett ingatlan teriiletdn kepzldo TH-ot

gytijti, 6s azt a Ht-ben, illetve jelen rendeletben szabillyozott m6don a
kozszolgdltat6nak rendszeres id6k6zcink6nt dtadja.
(2) A hulladdk gffitdsdre szolg6l6 gytijt6eddnyt, illetve annak p6ltdsht az

ingatlantulaj donos kriteles biztositani.
(3) Az ngatlantulajdonos kciteles a TH-t a sz6llit6si napokon elsz6llit6s

c 6 lj 6b 6 I a kozszolgilltat6 rendelkez6 s 6re b o c s 6tani.
(4) A gffit6ed6ny a sz6llit6st megel6z6 nap l80a 6rdt6l, a sz6llit6s napj6n

legkds6bb 600 6r6ig helyezhet6 ki, 6s a sz6llit6s napj6n 1800 6rdig tarth;d
kcizteriileten.
(5) A 8. $ (4) bekezddsdnek megfelel6 zs6k csak bekdwe helyezhet6 ki a

krizteriiletre.

13.$
A Szolg6ltat6 a rendelet hathlya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot a

jelen rendeletben irt szabillyok szerint kciteles rendszeresen elsz6llitani, vagy annak
ilrtaImatlanitSs6r6l mds, a szakmai kornyezetv6delmi szab6lyokat megtart6 m6don
gondoskodni.

14. $
(1) Az ingatlantulajdonos a gyrijt6eddnyben az ingatlanon szok6sosan

keletkez6 hulladdkot tdmciritds ndlktil rigy helyezheti el, hogy annak fedele
zhrhato legyen, valamint az a hulladdkszilIlitils sor6n a kozszolg6ltat6
alkalmazottainak eg6szsdg6t, testi 6psdg6t ne vesz6lyeztesse, a gdpi iiritdst ne
akaddly ozza, az iirit6 b erendez6st ne k6ro s its a.

(2) A gyrijt6eddnybe tilos mdrgez6, veszdlyes, robban6 vagy olyan
hulladdkot rakni, amely a kitiritdssel foglalkozo dolgoz6k egdszsdgdt, testi
6ps6g6t vagy 6let6t veszllyezteti, vagy begyrijtdse sor6n a g6pkocsi mriszaki



berendezds6ben rong6l6d6st id6zhet el6, 6rtalmatlanit6sa/hasznosit6sa sor6n
veszllyezteti a kdrnyezetet, vagy az furtalmatlanit6lhasznosft6 telep mriszaki
berendez6seit.
(3) Ha a kozszolgilltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a

t6rol6ed6nyben az (2) bekezddsben megjekilt anyagot, tfurgyat helyeztek el
vagy az tult6lt6tt, a kitirit6st jogosultak megtagadni. A kitiritds
megtagad6s6r6l a Szolg6ltat6 az ok felttintetds6vel drtesiti az
ingatlantulajdonost. Az emtatt el nem sz6llitott hullad6k elsz6llit6sdr6l az
ingatlantulaj dono s kciteles gondoskodni.
(4) A Szolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llitilsht abban az

esetben is, ha az ingatlanfulajdonos k6relmdre a szerzodds sztinetel.
(5) Ha a gffit6ed6ny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely az

eddnyben cisszetcimorddott, vagy befagyott, vagy a benne l6v6 hullad6koi fgy
osszeprdselt6k, hogy az elhelyezett hulladdk osszsrilya meghaladja a
terhelhetosdg6t 6s emiatt a gffit6eddnyt az ellirt m6don kiiiriteni ttr- l.h.t,
az ingatlantulajdonos kciteles a visszamaradt hullad6kot, illetve a ki nem
iirith e to grij t 6 e dd ny t szab 6ly s z enien k iiiriten i, hasznilhat6v d tenn i.
(6) A gytijt6ed6ny folyamatos tiszt6ntart6sa az ingatlan tulajdonos6nak a

feladata. A gyrijt6eddnyt sztiksdg szerint, de legal6bb dvente k6t alkalommal
ki kell tisztitani 6s fert6tleniteni.
(7) Az iiritdsi mtivelet sor6n kisz6r6dott hullad6kot - a kiiloncis esetekben

hasznSlt zsdkos szilllitds sor6n a megrong6l6dott zs6kok miatti sz6thul16s,
kihull6s esetdt kiv6ve - a kiiirftest vegz6 szemllyzet a begyfijt6si folyamat
megszakit6s6val, kdsedelem ndlktil, marad6ktalanul kriteles feitakaritani.
(8) A kihelyezett gyi4t6eddny nem akadilIyozhatja a jdrrnii ds gyalogos

forgalmat 6s elhelyez6se egy6bkdnt sem jdrhat balesei vagy k6rokoz6s
vesz6ly6nek el6iddz6sdvel.
(9) Tilos a gytijt6eddny kcirny6kdt, megkcizelit6si ritvonal6t t1rgyak

elhelyez6s6vel yagy parkol6 g6pj6rmtivel oly m6don elz6mi, u-.iy a
gytijt6eddnynek a gyakorlatban kialakult m6don tcirt6n6 iirft6s6t akaddlvozza.

VUI. fejezet

A kiizszolgriltatfs dija
ls.$

(l) A k6pvisel6-testiilet a rendelet hatillya al6 tartozo term6szetes szem6ly
ingatlantulajdonosok rlszdre a kozszolgdltat6st ingyenesen biztositja, ;



kdzszolg6ltat6sdrt fizetend6 dijat az ingatlantulajdonosok helyett a Szolg6ltat6
rdszdre megfizeti.
(2) A Szolg6ltat6 a kozszolg|ltat6s dij6t havonta ut61ag, telepiil6si szinten

6 s sze s itve, e gy szdmla kib o c s 6t6s 6val szirmlilzza kt az onkorm6n y zatnak.
(3) A Szolg6ltat6t megillet6 kozszolgilltatdsi dij egytdnyez6s.
(3) A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s

Kcizmti-szabillyozilsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel a miniszter
rendeletben Sllapitja meg.

16.$
(l) A kdzszolgilltat6s dijit tartalmaz6 szfimla adataival, illetve

<isszegszenis6gdvel kapcsolatban az rinkorm6nyzat a SzolgSltat6n6l kifog6st
emelhet, melynek a szdmla kiegyenlit6s6vel kapcsolatban halaszt6 hatillya
nincs.
(2) Az irdsban tett kifog6sra, a Szolg6ltat6 30 napon beliil ir6sban kdteles

v6laszolni. Ha a Szolg6ltat6 a tllszfumlin6ssal egyetdrt, a tulszSmlilzott
osszeget 15 napon beliil koteles visszafizetni.

17.$
( 1 ) Amennyib en az ingatlan tulaj dono s i, hasznSlati viszonyaiban v illtozds

kdvetkezik be, l6gy az fj tulajdonos, vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal
egyetemlegesen kdteles avilItozis tdnydt l5 napon beliil ir6sban bejelenteni a

Szolg6ltat6nak. A villtozhs bejelent6s6vel egyidejtileg az ij tulajdonos 6s a
Szo lg6ltat6 kdzdtt a kozszolg6ltat6s i szerz6d6 s 16trej cin.

(2) A bejelent6snek a megtdteldig a kozszolgilltat6s dijfit a kor6bbi
ingatlantulaj donos kciteles megfizetni.

18.$
(1) Az ingatlantulajdonos megtagadhada a k6zszolg6ltat6s dij6nak

megfizet6s6t, ha a Szolg6ltat6 kozszolgilltxisi kcitelezettsdgdnek nem tesz
eleget.
(2) Nem tagadhat6 meg a kozszolgilltatSs dij6nak megfizetdse az (l)

bekezd6s szerint, ha a Szolgilltat6t akozszolg6ltat6s nyujt6s6ban az iddj6r6s
vagy m6s, a Ptk. szerinti elh6rithatatlan ok akad6lyozta 6s a Szolgilltato az

akad6ly elh6rul6s6t kovet6en a lehet6 legrdvidebb id6n beliil p6tolta
mulaszt6s6t.

IX. fejezet

Kozteriileten kele tkez6 h ullad 6k gyiij t6 s e 6s

elszfllftfsa
le.s

(1) A kcizteriileteken keletkez6 hhztartilsi 6s egy6b szil6rd hulladdkr6l az

rinkormAnyzat a kozszolg6ltat6s keretein kiviil, kiilcin szerz6d6s alapjhn
gondoskodik.



(2) Az illeg6lis hulladdklerak6k felsz6mol6s6r6l az cinkorm6nyzat a
kozszolgdltat6s keretein kiviil gondoskodik. A kcizteriiletre illeg6lisan
kihelyezett hulladdkok cisszegyfijt6s6r6l, elszilllitSsdrol a Szolg6ltat6, az
cinkorm6nyzat irilsos jelz6s6re 5 munkanapon beltil koteles gondoskodni.

X. fejezet
A hullad6kok szdllitisrlnak ktiliiniis szabilyai
20.$

(1) Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlan6n keletkez6 telepiildsi
hulladdk6nak elsz6llit5s6r6l, elhelyez6s6r6l e rendeletben foglaltak szerint
maga is gondoskodik, azt csak:

a) zilrt, leponyvdzott kont6neres, vagy leponyv6zott plat6s sz6\Iit6
j6rmiivel rendelkezS, erre jogosult ceg, vSllalkoz6s igdnybevdteldvel,
vagy 1 m3 hulladdkmennyisdgig saj6t szervez6sben, szOiOAas mentesen,
lekotott zs6kban (nem rendszeresitett koztisztas 6gi zs6k);
b) a kciztisztas6gi kdzszolg6ltat6t6l tort6n6 tdbbletszolgilltatfus

megrendel6sdvel (pl. : alkalmi kont6ner rendel6s);
c) kdzszolgilltato 6ltal szewezett lomtalanit6s sor6n, saj6t tulajdonri

ingatlan el6 tcirt6n6 kihelyezdssel gondoskodhat.

XI. fejezet
Hatflyba l6ptet6 rendelkez6sek
21.$

(1) A rendelet a kihirdetdsdnek napjiln l6p hat6lyba.
(2) A rendelet hat6lyba ldp6s6vel egyidejrileg hatillySt veszti a helyi

kornyezet vddelm6r6l, a kcizteriiletek 6s ingatlanok rendj6r6l, a telepiil6s
tisztashgdr6l sz6l6 912004. (xII.29.) rendelet 2. $-a, 13. $ - 16. g-a.

Bikal, 2015.janu6r 19.

K6mrives J6zsef
polg6rmester

Zhradek:

A rendelet 20 | 5 . j anu6r 22. napjfun kihirdetdsre keriilt.

Dr. Mark6 G6bor
jegyzo

Dr. Mark6 G6bor
jegyz6

Bikal, 2015. januSr 22.


