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Bisse Ktizs6gi Onkorm ilnyzat
612002,(VII.1.) sz. rendelete

a ktiztisztasr{gr6l, valamint a teleptil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6
helyi ktizszolgriltatrlsr6l 6s annak ktitelezd ig6nybev6tel6r6l

Bevezet6

Bisse Kcizsdgi Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete a teleptilds tisztasdg6nak fenntart6s a Es a
telepiildsi szil6rd hulladdldcal dsszefiigg6 kdtelez6 helyi kdzszolgdltatfs szabdlyozisa
drdekdben, az egyes helyi kdzszolghltat6sok kdtelez6 igdnybevdteldr6l sz6l6 1995. dvi XLII.
Tv. 2.$ alapjan 6s a hulladekgazddLkod6sr6l sz6l6 2000. dvi XLI[. Tv. 23.g-6ban kapott
felhatalmazds alapj|n figyelemmel.e tdrvdnyekben, valamint a 242/2000.(XII.23.) Korm.
Rendeletben, 6s az I/1986. (Ilr2L) E\|M EUM egytittes rendeletben fbglaltakra a krivetkez6
rendeletet alkoda.

A Rendelet c6Ua

A rendelet cdlja, hogy Bisse kcizsdg kdzigazgat6si teriilet$n a kdztisztas6got fenntartsa a
telepiildsi szilard hulladdkra vonatkoz6 kdzszolgdltat6st, annak kritelez6 ig6nybev6tel6t
biztositsa 6s az ezeld<el kapcsolatos feladatokat, kotelezettsdgeket 6s titatmatcat a helyi
s aj 6tos s6goknak megfelel6 en rcndezze.

Altatdnos llo.u.urcrur.

(1) A jelen rendelet (tov6bbiakban: ,,R") hatdlyakiterjed a (2) bekezddsben foglalt eltdrdssel
B isse kdzsdg eglsz klzigazgat6si teri.ilet6re.

(2) A telepiildsi szil6rd hulladdldcal kapcsolatos kdzszolg6ltat6s kiterjed a krizs6g belteriilete
valamennyi utc6jdban l6v6 ingatlan tulajdonosaira, birtokosiira vagy iaszn1loj1ra
(tov6bbiakban: ,ringatlan tulajdonos/igdnybevev6re") a hullad6k <tsszegytijt6s-dre,
elszilllitdsfura, 6rtalmatlanitdsdra, elhelyezds6re ir6nyul6 kdzszolg1ltatast ell6t6
(tov6bbiakban: ,,kazszolgtiltat6ra") valamint az ingatlanon keletkez6 hdztartfusi 6s egy6b
szil6rd halmaz6llapotri visszamaradt anyaggal (tov6bbiakban: ,,,telepiildst sztidrA
h ull a ddk kalo') kapcsolatos szolg dltatilsra.

2.$
Az ingatlanok 6s kdzteriiletek tisztintartdsa

(l) A klztisztasdg fenntart6sa els6rendii krizegdszsdgtigyi drdek, ez6rt annak
el6mozditds 6ban mindenki k<iteles hathat6 san kdzremtikddni -A kcizs6g teriiletdn l6v6 ingatlanok tisztdntart6sar6l az ingatlanok tulajdonosai,
tdnyleges haszndl6i kdtelesek gondoskodni, tov6bb6 kdtelessegUk, hogy ingltlanukat
megmtvelj 6k, rendben tartsiik, gyomt6l, gaztol megtisztits6k.(2) Az dnkormdnyzatitulajdonri kdzterUletekszewezett, rendszeres tiszt6ntart6sar6l,
portalanit6s6r6l,. 6ltal6nos jelleg0 tal<aritSsfurol, sfkoss6g-mentesit6sdr6l, a szilard
burkolatri utak tiszt6ntart6s6r6l, szemdttarol6k kihelyezdsdrol, ilrit6s6r6l az
<inkorm6n y zat a falugondnoks 69 ritj 6n gondo sko dik.
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(3) Magdnszemdlyek, jogi szemdlyek, jogi szemdlyisdggel rendelkezd egydb szervezetek
tevdkenysdge kdvetkeztdben kdzteriileten keletkezett szennyezddds megsziintetdse, a

szennyezdd6st okoz6 szery, illetve szemdly feladata.
(4) Kdztisztas6gi szempontb6l jfudanak mindsiil az a gyalogos kdzlekeddsre rendelt

kidpitett 6s kidpitetlen ttteriilet, amely az ingatlan telekhat6rdtlI az tittest szellig
(szegdlydig) terjed.

(5) Az ingatlan eldtti jarda tisztantartisa az ingatlan tdnyleges haszn6l6jdnak, illetve
tulaj donosanak kdtelessdge.
Intdzmdnyek, kereskedelmi 6s venddgl6t6-ipari egysdgek 6s m6s el6rusit6helyek eldtti
jardaszakaszt a t|nyleges haszn6l6nak kell tisztdntartani fiiggetleniil att6l, hogy a

szemdt iizleti tev6kenys6gbdl szirmazik-e.
Ez a kdtelezetts6g kiterjed a h6eltakarft6ssal, a sfkoss6g megsziintetdsdvel kapcsolatos
feladatokra is.

(6) A tdnyleges haszn616, illetve a tulajdonos kdtelessdge a jarda mellett ndvo gaz

kiirtdsa, a judara kinyril6 6gak 6s bokrok megfelel6 nyesdse, a jitrda 6s a csapadelcviz
e|v ezeto arok kcizcitti teriilet tisztantart6sa.

(7) 6nos es6t61, j6gt6l, h6t61 sikoss6 v6lt juddt a sztiksdghez kdpest naponkdnt tdbbszor
fel kell hinteni.
A felhintdsre bom16, szerves anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyagot (homok, hamu,

ffirdszpor, kdporliszt) kell haszndlni.
E c6lra tiizelds ut6n visszamaradt darabos, sdriildst okoz6 anyagot haszn6lni nem

szabad.
A sz6r6anyag beszerz6sdrdl atisztilntart6sra kdtelezettnek kell gondoskodni.

(8) A jarda 6s a kdzrit sfkoss6g-mentesitds6t a tisztintart6sra kdtelezettnek tgy kell
elvdgezni, hogy abb6l ne szirmazzon baleset.

3.$

(l) A kdzteri.ileten 1dv6 arkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k, 6tereszek tisztdntart6sa, a

csapaddkvfz akad6lytalan elfoly6sanak biztosft6sa az ingatlan el6tti szakaszra
terjed6en - azingatlan tdnyleges haszn6l6jenak, illetve tulajdonosanak kdteless6ge.

(2) Jermfibehajt6k 6tereszeinek, j6karban ds tisztdntart6sa minden esetben az ingatlan
haszn6l6j anak, illetve tulaj donosanak kOteless€ge.

(3) Az ingatlanon keletkezd csapad6kviz sajdt teriileten tdrtdn6 elhelyez6s6r6l, illet6leg
kidpitett csapad6kcsatoma esetdn az abba tortdn6 bevezetdsdrdl - el6zetes bejelentds

alapj 6n - az ingatlan tulaj donosa gondosko dik.
(4) A csapad6kelvezetd 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizetbevezetni tilos!

Eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt,
tcirmel6ket, tliz- ds robban6sveszdlyes anyagot) a csapaddkvfz-elvezetd drokba sz6rni,

belednteni, b eleseperni, vagy bevezetni tilos !

4.S

(1) Epitdsi teriileten 6s az dpitkezds kdzvetlen kornydkdn (az 6pitkez6s eldtti teriileten) az

6pitdst v\gz6 kivitelez6nek kell biztositani a tisztas6got.
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(2) Beruh6zdsok esetdn a birtokbav6teltdl a kivitelezds megkezdds6ig a beruh6z6nak
(bonyolft6nak), ezt kdvetden a kivitelez6s befejezdsdig a kivitelezdnek kell
gondosko dn i az illtala elfo g I alt terii I et tisztilntartds ar6 l.

(3) Epitdsndl, bont6sn6l vagy tatarozdsnill a munk6latokat fgy kell v6gezni, az dpftdsi 6s
bont6si anyagokat, a ki6sott fbldet rigy kell tdrolni, hogy por 6s egy6b szennyezldds ne
keletkezzen.

(4) Tilos kdaitra, ritpadkara salakot, dpitdsi ttirmeldket, illetve szemetet szdllitani ds
helyezni! Kdzteriiletre kihordott szemetet vagy dpftdsi tdrmel6ket az &intetr ingatlan
tulajdonosa koteles felsz6lft6src 24 6ran beliil saj6t kciltsdgdn dsszetakaritani, illetue
elsz6llftani.

s.$

(1) Kdzteriileten szennyez} anyagot (szemetet, rongyot, egydb hulladdkot) csak olyan
m6don szabad sz6llftani, hogy a szillLitdsb6l semmi ki ne hulljon, por ds csepeges ne
keletkezzen. Ha a szilllitds kozben a terUlet szennyezddndk, a szennyez6dds eldid6z6je
kdteles azt eltdvolitani 6s a tov6bbi szennyezddds megakadillyozdsar6l gondoskodni.

(2) Ha b6rmilyen sz6llftmany fel- vagy lerak6san6l, a kdz- vagy maganteriilet
szennyezildik, a szennyezddds el6id6z6j6nek azt a fel- vagy lerak6s elvdgidse utan
nyomban meg kell tisztitani.

6.$

(1) A kdzsdg kdzteriiletdn tilos jarm0vet mosni, olajcserdt vagy m6s olyan tevdkenys6get
v 6gezni, amely szennyezdddst okoz.
Lakiha^oz twtoz| udvarban ilyen munkdkat rigy kell v6gezni, hogy a szennyezddds
kciztertletre ne kertilj dn.

(2) A gondozott zdldteriiletre jrirmiivel r6hajtani, azon parkolni, aztbarmi m6don
karositani tilos!

7.S

(l) A kozteriiletek, a sportol6s c61j6ra szolg6l6 tertiletek, valamint az avtlbuszvdr6
helyis6g, telefonfiilke beszennyezdse tilos !

(2) Szemetet, hullad6kot csak az affa a c€lra rendszeresftett 6s fel6llftott szemdttart6ba
lehet elhelyezni.

8.$
Telepiil6si szil 6 rd h ullad 6kra von atko z6 kdzszol giltatis

(1) A telepiildsi szilard hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolgdltatds: a
teleptildsi szilard hulladdk rendszeres gytijtdsdre, elszilllitdsdra, 6rtaiommentes
elhelyez6s6re iranyul6 kdzszolgdltat6s.

(2) AK6pvisel6-testtletfeladatakiilcindsen:
a) a komplex helyi kdzszolgdltat6s kordbe tartoz6 telepiildsi szilard hulladdk

rendszeres 6sszegytijtds6nek, elsz6llit6sanak 6s 6rtalmatlanit6sdnak
megszervezdse,
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b) a teleptildsi szilard hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolgilltat6s
teljesitdsdre szolg6ltat6 kije1016se,
cJ a telepi.il6si szilard hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolg6ltatds dijanak
(kdzszolgdltat6si szemdtdij) meg6llapft6sa.

(3) A Kdpviseld-testtilet a telepiildsi szilard hulladdkkal kapcsolatos feladatainak
megval6sftdsa sor6n a hulladdkok hasznosft6s6nak, rijrafelhasznillilshnak 6s az
drtalmatlanftand6 hullad6k mennyisdgdnek csdkkent6se drdekdben tdmogatja a
szelektiv hulladdkgyiij tds szdles korti elterj esztds 6t.

e.s

(1) A helyi kdzszolgdltatas igdnybevdtele a ,,R' l.$ (2) bekezddse hatillya al6 :rrtoz6
igdnybevevdkre kdtelez6.

(2) A kozszolgilltatds igdnybevdteld6rt azigenybevev6t terheld dijh6tral6k ad6k m6djrira
behaj that6 kdztartozds.

(3) Szi.ineteltethetd a 8. $ (1) bekezddse szerinti komplex helyi kdzszolgilltat6s k6telez6
igdnybevdtele azokon az ingatlanokon, amelyeken legal6bb 30 napig senki sem
tart6zkodik, s emiatt azokon hulladdk nem keletkezik.

(4) A kdzszolgdltat6s ig6nybev6tel6nek sziinetelds6re vonatkoz6 igeny6t a tulajdonos a
szi.inetelds kivant kezd6 id6ponda el6tt, azt legalilbb 30 nappal megel6z6en frdsban
kciteles bejelenteni a Szo1g6ltat6nak.

(5) Ha a sziineteltetds (1) bekezdds szerinti feltdteleiben v6ltoz6s kdvetkezik be, a
tulajdonos a Szolg6ltat6nak haladdktalanul irdsban kdteles azt bejelenteni.

(6) Amennyiben a sztineteltetds ideje alatt a komplex helyi kozszolgilltat6s kordbe tartoz6
hulladdk keriil kihelyezdsre, tigy - a tulajdonos egyidejii drtesftdse mellett - a Szolg6ltat6
a hulladdkot kdteles elsz6llitani, a hulladdk mennyisdgdnek megfelel6 - e rendelet 2.
szdmil melldklete szerinti - dij felsz6mit6sa mellett.

(7) A nem lak6k celjixa szolg6l6 htz ingatlanok tov6bbiakban ,,hdtvdgi hfnak"
tulajdonosai a2. sz. melldklet szerinti dijat hat h6napi iddtartamra kdtelesek megfizetni.

10.$
A kdzszolgiltatfs elldtdsfnak rendje 6s m6dja

(1) A.kdpviseld-testiilet a szikird hulladdkkal kapcsolatos kozszolgilltatds ell6t6sdval a
DEL-KOM Kft-t (tov6bbiakban :,,szol gdltato") bizza meg.

(2) A kdzszolg6ltat6s ell6t6sa rendjdnek 6ltal6nos szab6lyaikdnt a kdvetkez6ket kell
6rv6nyesfteni:

(3) A teleptildsi szilard hulladdk gytijtdse, tarol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6mi,
hogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a kozteri.ileten, sem a sz6lIit6 jdrmiibe val6
tiritdskor ne sz6r6djon szdt, ne porozzon, 6s egy6b m6don kdrnyezetterheldst ne iddzzen
e16.

A teletildsi szilard hulladdk gytijtdse a keletkezd hullad6kmennyisdg 6s a gytijt6s
gyakoris6ga alapjbn meghatarozott tirtartalmf, szabv6nyos 110 I KUKA hulladdkgytijt6
eddnyben tortdnhet, melynek srilya a 35 kg-ot nem haladhatja meg. T0bblethullad6k
esetdn kizafilag a kdzszolg6ltat6t6l v6sarolt, jelzdssel ell6tott zs6kokban helyezhet6 el a



hulladdk. 
-)-

(4) A hulladdkgytijt6 ingatlanon beliil helyezhetd el, a gytijt6 eddnyzetet, a sz6llftdsi napok
kivdteldvel, kdztertileteken csak teri.ilet-felhaszn6l6si engeddly birtokdban lehet
elhelyezni.

(5) A hulladdk gyiijt6se heti egy alkalommal a szolgdltatlval kdtdtt megdllapod6s szerinti
iddpontban az ingatlan eldtti juda sz6l6re, illetve a kijeldlt gyiijt6pontokra tdrtdn6
kihelyezdssel tcirt6nhet.

(6) A nagyobb mdretii berendezdsi targy (lom) szervezettdsszegytijtdsdr6l 6s elsz6llit6sar6l
(lomtalanitds) dvente kdt alkalommal a szolg6ltat6 tdrftdsmentesen gondoskodik.

(7) A lomtalanftds. id6pontjfu6l, valamint teriileti felosztdsar6l a szolg 6\tat6 3 hdttel az
akci6 el6tt az Onkormdnyzatifijan drtesiti a lakoss6got.

11.$
A szolg6ltat6 feladatai

(l) A szolg6ltat6 a rendelet hatillya al6tartoz6 ingatlanon keletkezett teleptldsi szilard
hulladdkot koteles rendszeresen elszdllitani a kijeldlt kdkdnyi hulladdklerak6 telepre,
illeWe annak 6rtalmatlanit6sar6l m6s, a szakmai 6s kdrnyezetvldelmi szab6lyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

(2) A szolgilltato koteles a trirol6 eddnyek kiiirit6sdt kfmdletesen, az elvrlrhat6
gondoss6ggal elv6gezni.

(3) A tarol6eddnyben okozott k6rokat a szolg6ltat6 tdritdsmentesen kdteles kijavftani,
amennyiben a meghib6sodds neki felr6hat6 okb6l kcivetkezik be. A szolg6ltat6nak az
ebbdl ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javit6s id6tartam6ra eddnyzetet kell
biztositania. Amennyiben a meghib6sod6s nem r6hat6 fel a szolg6ltat6nak, a
haszn6lhatatlann6 v61t tarol6eddnyek javit6sa, p6t16sa, illetve cserdje a haszndl6t terheli.

(4) A szolgdltat6 a rendelet hat6lya a16 nem 1'artoz6 hullad6k elsz6llit6s futmegtagadhatja.
(5) A tulajdonos kdteles a Szolgdltatl 6ltal nyujtott komplex helyi k<izszolg6ltatdst

igdnybe venni.
(6) A komplex helyi kcizszolg6ltatds kdr6ben a Szolgdltat6 6s a tulajdonos k0z6tti

jogviszonyt a telepiildsi szilard hulladdk esetdn a kdzszolgilltaths igdnybevdtel6nek
tdnye hozza 16tre.

(7) A (6) bekezd6sben meghatarozott jogviszony kezd6 id6pontja az a rtap, amelyen a
Szolg6ltat6 a komplex helyi kdzszolgiltat6s teljesftdsdnek megkezd6s6r61 6s ldnyeges
feltdteleir6l a tulajdonost ir6sban 6rtesftette, illetve felhfvds kdzzdtdtele ritj6n
tdilkoztatta. Ahdztart6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolgdltat6s
kdtelez6 ig6nybevdtel6nek feltdteleir6l sz6l6 drtesftds mint6j6t e rendelet /. szdmil
m e I I d kl e t e tartalmazza.

(8) A Szolg6ltatd akdzszolg6ltatdssal cisszefiigg6 tevdkenysdgdt mindenkor a
vonatkoz6 jogszab6lyi el6fr6sokban foglalt mtiszaki, kcizegdszsdgiigyi 6s egydb
felt6teleknek megfelelden kdteles ell6tni.

(9) Az igdnybevevdvel kOtott szerzddds alapjan a kcizszolg6ltat6si dij beszeddse a
szolg6ltat6 feladata az Onkorm 6ny zat 6ltal rendelkezdsre bocs6tott adatok alapj an.

(10) A kdzszolg6ltat6s dijanak meg6llapfthsfhozrdszletes k6lts6gelemz6st kell kdszitenie.
(11) Kdteles a tevdkenysdgdrdl a k6pvisel6-testiiletnek dvente beszdmolni.
(12) A tulajdonos jogosult a Szolg6ltat6nak a hullad6k elszdllft6sara ir6nyul6 megrendeldset

bejelenteni, ha ingatlan6n a komplex helyi kdzszolgdltat6s al6 nem es6 esetileg
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sz6llithat6 alkalmi hinta*fusiszilird hulladdka is keletkezik vagy ilyen hulladdk keletkezdse
varhat6.

(13) Ha a tulajdonos a (12) bekezddsben foglaltakkal a Szolg6ltat6t bizza ffieg, a
megrendelds 6s aszolgilltat6s feltdteleiben tdrtdnd meg6llapod6s alapj6n a Szolg6ltat6 a
megieldlt id6pontra vagy id6tartamra a megieldlt mennyisdgii ds min6sdgti hulladdknak
megfelel6 gynjtltartdlyt, illetve hulladdk gytijtdsdre alkalmas m6s gyiijtleszkozt a

tulajdonos rendelkezdsdre bocs6tja, annak elsz6llit6s6r6l 6s a hullad6k 6rtalommentes
elhelyezds &61 ameg6llapodds szerinti dij ellendben gondoskodik.

12.$
Az ig6nybevevd kiitelessdgei

(1) A hdztartasi szil6rd hulladdkot a sz6llit6si napon elsz6llft6s cdlj6b6l a szolg6ltat6
rendelkezdsdre kell bocs6tani, hosszabb id6n 6t felhalmozni nem szabad.

(2) A tulajdonos a gytijt6tafi6lyban, a hdztartfusban szok6sosan keletkezd hulladdkot
tdmdritds n61kii1 0gy helyezheti el, hogy az a hulladdk elsz6llit6sa sor6n alkalmazott
gdpi iiritdst ne akad6Iyozza.

(3) Ha atartilly olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely az eddnyben cisszetdmdrddott
vagy befagyott, vagy a tartdlyban l6v6 hullad6kot rigy dsszepr6seltdk, yagy a tart6lyban
elhelyezett hulladdk dsszstilya olyan mdrtdkben meghaladj a a tartilly terhelhet6sdgdt,
hogy emiatt a tartdlyt az eIlirt m6don kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos kdteles a
vis s zam aradt s zeme tet f ellazitani 6s a tartilly t has zn6lh at6v6 tenn i.

(4) A tarol6eddnyekben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-,
m&gezb anyag, illlati hulla, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 ffiyag, k6- 6s dpiilettdrmel6k, nagyobb terjedelmti, srilyri thrgy, stb.), amely
vesz1lyezteti a szemdtsz6llft6ssal foglalkoz6 dolgoz6 egdszsdglt,vagy megrong6lhatja a
gyiij t6j drmtivet, i I I etv e trtalmatl anit6s a s or6n v eszlly eztetheti a kdrny ezetdt.

(5) Ha a szolgdltat6 alkalmazottai meg6llapitjdk, hogy a trirol6eddnyben az (4)
bekezddsben megielcilt anyagot, tirgyat helyeztek el, a kii.iritdst jogosultak megtagadni.
A kiiirftds megtagad6sdr6l a tulajdonost a szolgdltatl az ok felti.intetdsdvel drtesfti, majd
amennyiben a tulajdonos a ktilOn k6ltsdget megfizeffe, a hullad6kot a megfelel6
6rtalmatlanf t6 helyre szdllitj a.

(6) A gyiijtdeddnyzetek beszerulsdr6l 6s tisztft6s6r6l azig6nybevev6 gondoskodik.

13.S

A kdzszolgiltatisra vonatkoz6 szerz6dds

(l) A kozszolgdltat6nak az igenybevev6vel kdtdtt szerzldlslben meg kell jeldlni a
teljesitds hely6t, idejdt, m6dj6t, a kdzszolgdltat6s6rt fizetend6 dijat, fenntartva a

szolg6ltat6nak - az dnkorminyzat dijmeg6llapft6 rendelete szerinti mdrtdknek megfelel6
- m6dosit6sra vonatkoz6 jogdt.

(2) A kdzszolg6ltat6s dija beszed6sdnek m6dj6t az esetleges dfjhdtraldk behajt6sa
drdekdben a szolg6ltat6 j ogait.

(3) Az Onkorminyzat ak}zszolgilltat6val szeru6dlstktit a hullad6ksz6llit6sra.
A szerzbddsnek a Ptk-ban szabdlyozott felt6teleken trll tartalmaznia kell:

- akdzszolgfiltat6s tartalmdt, a kdzszolg6ltat6ssal elldtott teriilet hatfirait
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- akdzszolgdltat6 szolgdltat6si ktitelezetts6geit
' az Onkormanyzatnal< a kdzszolghltatds megszewezdsdvel ds fenntartfushval

kapcsolatosan kdtelezettsdgeit
- akdzszolgilltatds dij6t adfj megdllapitdsihozsztiksdges kdltsdgelemz6st
- a dij beszeddsdnek m6dj6t, az ezzel kapcsolatos adatszolg6ltatdsi

kdtelezetts6get
- a dijh6tral6k esetdn a szolgilltat6t megillet6 jogokat, illetve az onkorminyzat

feladatait
- A felek kdlcsdnds tdjekortatdsi kdtelezettsdgdt.

14.$
A ktizszolgiltatis dija

(1) A szolgdltat6st igdnybevev6k kdzszolgdltat6sdrt dijat kdtelesek fizetni.
(2) A kdzszolg6ltat6s ellfitdsdert a szolg6ltat6t megillet6 dijat az Onkorm inyzat 6s a

szolg6ltat6 kcizdtti szerz6ddsben meghatdrozott m6don kell meg6llapftani a szolg1Itato
6ltal v 6 gzett kdlts 6 gelemzds alapj an.

(3) Az igenybevev6t terhel6 kdzszolg6ltatds dijdt a kdpvisel6-testi.ilet dllapitja meg a
telepiildsi hulladdkkezeldsi kdzszolgirltat6si dij meg6llapft6sanak rdszletes szakmai
szab 6ry air6l sz6 I 6 242 / 20 00 .(xI I. 2 3 .) Korm6nyrendelet alapj an.(4) Az alkalmazhato dij legmagasabb mdrtdkdt ds a dfjmeg6llapfr6s alapj6ul szolg6l6
kd lts 6gele mzdst a rendel et 2. szdm:6 mel I dklete tartalmazza.

(5) A kdzszolg6ltat6s dijdt az (6) bekezddst kiv6ve egy dwe kell megh atirozni, amely (a
tov6bbiakban: ,,kovetkez6 dijfizet6si id6szak") a dijfizet1si iddszak kezdet6t a rendelet
2. sz. melldklete tartalmazza.

(6) A jelen rendelet hatillyba l6pds6t kdvet6en az els6 dijfizetdsi id6szak tartama
kivdtelesen 2002. december 3 I .

15.$

(1) A kdzszolg6ltatds dijdt a szolgilltatdst ig6nybe vev6 ut6lag a szolghltatoval k6r6tt
szerz6d6s szerint a szolgilltato 6ltal megki.ilddtt szdmla alapj6n kriteles megfizetni.(2) A szolg6ltat6 a szdmlilt az ingatlan tulajdonosanak (haszn6l6janak) negyed6vente

kiildi meg.

16.$

Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, vagy haszndlati viszonyaibanvdltozds k6vetkezik be,
ttgy u tij tulajdonos, vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegesen k6teles a
villtozhs tenylt 15 napon beliil ir6sban bejelenteni a rrolg6ltut6nuL. A v6ltoz6s
bejelentdsdvel egyidejiileg az il tulajdonos, illetve haszn6l6 ds a szol gilltato kdzott a
kdzszolgilltat6s i szerzldds l6trej 6n.
Ennek a bejelentdsnek a megtdtel6ig a kdzszolgdltat6si di.iat a kor6bbi tulajdonosnak kell
megfizetni.
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17.$

(l) A tulajdonos megtagadhada a dij megfizetds6t abban az esetben, ha a szolghltat6
kdzszolg6ltatasi kdtelezettsdgdnek nem tesz eleget.

(2) Nem tagadhat6 meg a dij fizetdse az (l) bekezdds szerint, ha a szolgilltat6t a

kcizszolg6ltat6s nyrijt6s6ban az idljirds vagy m6s elhdrfthatatlan ok akad6lyozta 6s a
szolg6ltat6 aa akadilIy elh6ml6s6t kdvet6en a lehet6 legrovidebb id6n beltil p6tolta
mulaszt6s6t.

18.$

(1) A tulajdonost, illetve haszn6l6t a szolg6ltat6, vagy megbizottja a kdsedelembe esdst6l

sz6mitott 30 napon beliil frdsban szlIitjafel dfjfizet6si kdtelezettsdgdnek teljesftdsdre.

1e.s
Kedvezmdnyek 6s mentess6gek

(1) A kdpviseld-testi.ilet dijfizet6si kedvezmdnyt biztosit az alilbbi szem6lyek rdszdre:

a) az egyedtil 616 nyugdijasok r€szdre a kedvezmdny m6rtdke: a mindenkori
kdzszolg6ltat6si dij 7 0%-a

b) 2 szemdlyes hdztarths esetdn ahol mind a kdt szemdly nyugdijas rdszdre a

kedvezmdny drtdke a mindenkori kdzszolgdltat6si dij 40%-a.

20.$
Szabdlys6rt6si rendelkez6sek

A kiildn jogszab6lyban meghat|rozott kdztisztasdgi szabillysdrt6sen tril szab6lysdrtdst
kdvet el 6s 30.000 Ft-ig terjed6 pdnzbirs6ggal stjthat6, aki:

(1) Az ingatlan 6s az ahhoz tartoz6 j6rda 6s arokszakasztisztdntartdshval6s sikossdg-

mentesitds6vel kapcsolatos kdtelezettsdg6t elmulasztja, illetve az ezzel kapcsolatos
szab6lyokat megszegi. 2.$ (5)-(6), 3.$ (1)-(2), 3.$ (4)

(2) A telepiildsi szilard hulladdkkal kapcsolatos kozszolg6ltatdst nem veszi ig6nybe.
(3) Haztarthsi hulladdkot felhalmoz vagy a kdzteriiletre, illetve m6s ingatlanara a jelen

rendeletb en meghatar ozott feltdtelekt6l elt6r6 m6 don kihelyez.
(4) A szemdtgyiijt6 tartdly tiszt|ntart6si 6s fert6tlenitdsi kdtelezettsdg6t elmulasztja.
(5) Hulladdkgytijtd tartillyt rendeltet6st6l eltdr6en haszndl, nem hdztartilsi hulladdkot

rak a tartilIyba, rothad6, nagyon bildcis szemdt elszilllithsdr6l 6s drtalmatlanitdsir6l nem

gondoskodik.

21.$
ltrtelmez6 rendelkez6sek

E rendelet alkalmazds 6b an :

l. tetepiltdsi huttaddk: a hdztartfusokb6l sz6rmaz6 szilard hu11ad6k, illet6leg a hilztartdsi

hullad6khoz hasonl6 jellegti 6s dsszetdteli, azzal egyiitt kezelhet6 m6s hulladdk;



-9-

2, hdztartdsi szildrd hulladdk: a rendszeres hdztartdsi szilard hulladdk 6s az alkalmi
h{nartdsi szilard hulladdk;

3, rendszeres hdztartdsi szildrd hulladdk.' a lakds, iidi.ilds, pihen6s sorii.n az ingatlanon (igy a
lakdsokban, valamint nem lakds ceIjfua szolgdl6 egy6b helyisdgekben ds teriileteken)
folyamatosan keletkez6, a Szolg6ltat6 6ltal rendszeresftett gyiijtltartdlyokban
6tmenetileg tarolhat6, rendszeres gyiijtdj6rattal, a jogszabillyiel6ir6soknak megfelel6
z6rt rendszeru celg€ppel sz6llfthat6 hulladdk (igy pl. a konyhai hulladdk, papfr, iiveg,
csomagol6eszkdz,hdztartdsi ed€ny, k6zi eszkoz,rongy, sdpreddk, salak, hamu, korom,
tov6bb6 kisebb mennyisdgti falvakolat, a kerti 6s jdrdatakarft6si hulladdk, kisebb
mennyis dgii falomb, nye s eddk, kar6cs onyfa), tovdbb 6
a lakasban, valamint a nem lak6s clljdra szolg6l6 egydb helyisdgben 6s tertileten
folytatott kisipari tevdkenysdg gyakorl6s6b6l keletkezett hulladdk, felt6ve, hogy
egyiittesen elhelyezhet6 a Szolgiitat6 6ltal rendszeresftett szem6tgytijt6 tart6lyokban?s
rirtalmatlanithat6 a tulajdonos 6ltal kdtelez6en igdnybe vett kdzszolgdltat6s keret6ben a
kij el6lt drtalmatlanft6 helyen ;

4. alkalmi hdztartdsi szildrd hulladdk; a lak6s, iidtilds, pihends sor6n az ingatlanon (igy
lak6sokban, valamint a nem lak6s celjfua szolgillo egydb helyisdgekben 6i teriiletekar)
alkalmilag kdpz6d6tt vagy fblhalmoz6dott hulladdk, vissiamaradt ffiydg, ha
rendszeresftett gyiijt6eddnyben mdrete vagy min6sdge miatt nem helye zheto et, i*.ty
lehet

a) lomtalanitds al6 tartoz6 alkalmi hdztartdsi szilird hullad6k: nagyobb mdretii darabos
hullad6k (igy pl. nagyobb haztafilsi eszkdz, berendezdsi targy, Uritor, 6gybet6t stb.),
amelyet a rendeletben kijeldlt Szolg6ltat6 evi kdtszeri - el6re k1zzegfi id6pontban
tdrt6n6 - lomtalanft6s sor6n elszilIlit,

b/ esetileg szilllithato alkalmi hdztartilsi szilfurd hulladdk: M a) pont al6 nem tartoz6, eseti
megrendelds alapj6n 6rtalmatlanftds cdlj6b6l elszdllftand6 hulladdk (pl. dpft6si, bontiisi
t0rmel6k, aut6roncs);

5. egdb (nem hdztartdsi) szildrd huttaddk: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szolg6ltat6 ds egy6b gazdasilgi levdkenysdg sor6n, valamint u kOrintdzmdnyekben
keletkez6 rendszeres egydb szilfurdhulladdk ds alkalmi egydb szil6rd hullad6k:

a) rendszeres egy6b szilard hulladdk: a tev6kenysdggel dsszefiiggdsben - a tevdkenys6g
jellegdnek megfelel6en - rendszeresen lslvagy folyamatosan keletk ezd, a Szolg6itatb
6ltal rendszeresftett gytijt6eddnyben 6tmenetileg trirolhat 6, a jogszab1lyi el6iras-oknak
megfelel6 rendszerfi c6lg6ppel sz6llithat6 egy6b szikird truttiOEk, a..ly a telepiil6si
szildrd hulladdk elhelyez6s6re kijelcilt 6rtalmatlanit6 helyen, ldtesftm6nybln hely ezhet1
€1,

b) alkalmi egydb szil6rd hulladdk: a tevdkenys6g fenntartdsanak folyamat6ban esetileg, nem
ism6tl6d6en keletkez6, a teleptildsi szildrd hulladdk elhelyezdsdre szolg6l6 egy6b
drtalmatlanft6 helyen, ldtesitmdnyben elhelyezhetl vagy hasznosithat6 egy6b tll*a
hulladdk;
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22.$

( 1) E rendelet 2002,jri1ius l-jdn 16p hatillyba,
(2) E rendelet hatrilyba ldpdsdvel egyidejtileg hatdlydt veszti Bisse Onkormanyzat

szem€tszdllft6sr6l s2616 l/2000.(m. 1 .) 6nk. rendelete.

Horv6th LdszI6nd dr. sk. D6zsa Istvan sk.
kdrjegyz6 polg6rmester

Megalkotta a kdpvis e16-testiilet: 2002. j rinius 27 -i til6sdn.

@:2002.jtlius1.

Horv6th L6szl6nd dr.
ktirjegyzil.



Ertesitds a rendszeres hdztartdsi szitdrd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi
kd zs zolg dlt at ds ig dny b ev 4teldne k feltd teleir o'I

Bisse K0zsdgi Onkormdnyzat a 6/2002. (VII. 1.) sz6mri dnkormanyzati rendelete alapjan a
rendszeres hil*artdsi szilard hulladdkkal kapcsolatos kdzszolgilltatils ig6nybevdtele
kdtelez6. A rendszeres szilard hililartasi hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi
kdzszolg6ltat6st a lakossdg szdmira a DEL-KOM Kft., mint Szolg6ltatO vegeztreti
kiztr lIagos j ogosults 6ggal
A szolg6ltat6 az al6bbi feltdtelek szerinti nyrijtja ak6zszolg6ltat6st:

l. A megieldlt szolg6ltat6st napj6t6l folyamatosan v6gzi.

2. A Szolgdltat6 6ltal rendelkez6sre bocs6tott tarol6tafiilly tipusa 6s darabsz6ma
110 literes tartilly ...... db

3. A trfuol6tartilly firftdsi gyakorisdga: ................ alkalom/h6t, tiritdsi napok:

4. Aszolgilltatds dija: ........ Ft/h6

5. Ugyfbls zolgillatnyitva tafiisa:
telefon, telefax sz6mok:

Pdcs,

Szolg6ltat6



2. szdmil mell5klet a 6/2002. (VIL I..I sz. onk. rendelethez

A kdzszolgtiltatds dfjdnak megdllapittisdrdl ds a dffizetdsi idfszakrdl

1.s
A telepiil6si szilfrd hullad6kkal kapcsolatos helyi kiizszolgdltatds igdnybevdteldnek

2002.6vi dfja

(1) A kdzszolghltat6ssal ell6tott teriileten a komplex helyi kdzszolgdltat6s
igdnybev6teldnek dijdt az ingatlanon rendelkez6sre 6116 gyijtotartdlyok sz6manak
a tart6lyok tirm6ret6t61 fiigg6 egyszeri iirftdsi dij6nak 6s az iiritdsek szdmanak
szorzatak$nt kell meg6llapf tani.

(2) Arendszeres gytijt6sre rendelkezdsre 6116 tartilly iirftdsi dija:

1 db 110 literes tartily heti egyszeri iirft6s6nek dija: L23 Ft + lzoh Af.L / tirit6s.

2.$

A ,,R' 14.$ (5) bekezddse szerint dijfizetdsi id6szak kezdete: 2002,jrilius 1.


