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Bodolyab6r K<izs6g Onkormr{nyzata K6pvisel6testiiletdnek

5/2017. (V. 30.) 6nkorm6nyzati rendelete

3/20 I 5. (III. 3 0.) 6nkormrinyzati rendeletdnek

m6dositrlsrir6l

Bodolyab6r Kcizs6g Onkormrinyzat K6pvisel6testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV.
tdrv6ny 88. (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazits alapjrin, a telepiil6si sziLird hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolgiltatAsr6l sz6l6 312015. (XI. 30.) d,nkormrlnyzati rendelet6t (tov6bbiakban: R.) az al6bbiak
szerint m6dositja.

l. $

Az R. I l. $ hatrily6t veszti.

2.$
(l) Az R. I l. fejezetiben l6v6 g szfimozAsa 14. g-ra m6dosul.
(2) Az R. 14. $ kieg6sziil azalitbbi szdvegr6sszel:

,,(3) Az elkiildnitetten gnijtdtt hullad6k a kdzszolgiltat6 6ltal iizemeltetett hullad6kgytijto
pontra, hullad6kgnijt6 udvarbq 6tvdteli helyre, vary kilzszalghltztAs k6r6be tartoz6
hullad6kot kezel6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe is szillithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,
vagy kiildn gyujt6ed6nyben elhelyezhet6.
(4) A telepiilds lakosai rflszdre ig6nybe vehet6 hullad6kudvarr6l a kdzszolgilltat6 a helyben
szokrlsos m6don 6s honlapjin tAjdkoztatilst nyujt. A nyitva tart6s rendjdt, a hulladdkudvarban
gyrijthet6 eryes hulladdkokra 6s a hulladdkudvar ig6nybev6teli m6djrira 6s a mennyisigi
korl6tokra vonatkoz6 tfuj5koztatilst a Kdzszolg6ltat6 a honlapjin 6s a hullad6kudvarban
kilzziteszi.
(5) A Kdzszolg6ltat6 a hullad6kudvar iizemeltet6si szabiiyzatAban meg)ratAroz"a a

termdszetes szem6ly ingatlanhaszniiil Lltal a hullad6kudvarban elhelyezhet6 hullad6kok
mennyis6gdt. A termdszetes szemdly ingatlanhasmitl6 e jog6t csak rigy gyakorolhatja,ha a

hullad6kgazd6lkodisikdzszolgilltatAsidijatmegfizette.".
3.$

A rendelet 2017. jrinius l-6n l6p hatrilyba 6s jfnius 2-{nhatillyht veszti.
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Bodolyab6r Kdzs5g Onkorm{nyzata K6pvisel6test et6nek
3/2015. (Itr. 30,) dnkormrinyzati rendelete

A telepEldsi sziLflrd hullad6kgazd{tkodrisi kdzszolg{ttatrisnil

Bodolyabdr Kozs6g onkormri.nyzat K6pvisel6testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi GLXXXV.
ltirv6nv (Ht.) 88. (4) bekezd6s6b€n kapott felhatalmaz.is alapjin, az Alaptdrvdny 32. cikk (1)
bekezd6s6nek a) pontj6ban, a Maryarorszlg helyi tinkormri.ny zztait.6l szal6 2011. ivi cl-xxxx.
ttirv6ny 13.$ (1) bekezd6s6ben meghatiirozott feladatk<ir6ben eljrirva a kdvetkez6ket rendeli el:

l. A rendelet c6lja
l. $ (1) Jelen rendelet celja:

a) BodolyaMr kdzs6g lakossiginak eg6szs6gv6delme, a kiizs6g term6szeti 6s dpitett
ktirnyezet6nek meg6v6sq a kornyezettudatos magatart6s kialakit6sa a hullad6kgazdilkodris
eszkdzeivel;
b) a hullad6k riltal okozott terhel6sek minimalizihisa, a telepiilds szennyezettsdg6nek
elkeriil6se 6rdek6ben a k6pz6dtitt hulladdk mennyiseg6nek 6s veszelyess6g6nek cs0kkent6se, a
keletkez6 hullad6k min6l naryobb aninyu hasznositrsa, a hullad6k ktimyezetkim6l6
6rtalmatlanitrisa.

(2) A rendelet c6ljdnak el6rdse 6rdek6ben a kdzs6g kiSzigazgjatAsiternletdn minden tev6kenys6ger riry
kell grakorolni, hory

a) a telepiil6s k6myezet6t a lehet6 legkisebb m6rt6kben terhelje, illetve a komyezet terhel6se 6s
ig6nybev6tele csdkkenjen;
b) biztositsa a keletkez6 hullad6k mennyis6g6nek 6s min6s6g6nek megfelel6 kezel6s6!
hasznositiisrig iirtalmatlanitis6t.

(3) Bodolyab6r kOzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a hullad6kgazd.ilkodrisi c6lok el6r6se
6rdek6ben drvdnyesiti a Ht.-ben foglalt alapelveke\ me$tatirozza a hullad6kgazd6lkodrls kdr6ben a
hatisk0r6be tartozo k6rd6sekben a hullad6kgazdilkod6s iltallnos kdvetelm6nyei! az drintettek jogait
6s kotelezettsdgeit.

2. Altal6nos rendelkez6sek
2. $ (l) Bodolyab6r k6zseg Onkormdnyzat K6pvisel6{estiilete (a tovibbiakban: K6pvisel&testiilet)
a kdzszalgiltatAs kdrebe tartozo hullad6k rendszeres 6sszegnijt6s6r6l, elszillit6s6r6l ds
6nalmatlanitris6Lr6l helyi kiizszolg6ltatis
ritj6n gondoskodik.
(2) A kdtelez6 helyi ktizsmlg6ltaLis Bodolyab6r kiizsd g eglszkdzigazgatAsi teriilet6re kiterjed.
(3) A kiizsdg ki:zigazgatAsi terulet6n l6v6 valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi kdzdss6ge,
haszn6l6j4 kezel6je, iinkorrndnyzati tulajdonf lalcis- 6s helyis6g b6rl je (a tov6bbiakban eryiitt:
tulajdonos) az ingatlanon keletkez6, illetve felrytileml6 telepiil6si szilird hullad6k iisszeryiijt6s6r6l,
elszillitrisir6l, :irtalmatlariLisri.r6l az e rendelet szerint szervezett kdtelez6 kilzszolg6ltatris
igdnybev6tele ritjri.n kdteles gondoskodni.
(4) A rendelet el6irisai nem vonatkomak a veszelyes hullad6kokra 6s a foly6kony hullad6kra.
(5) A Kdzszolgriltat6 jogosult a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatrissal 0sszeffigg6 szem6lyes
adatok (term6sz€tes szem6lyazonosit6 adatok, lakcim) kezel6s6rc a kdzszolgfiltatAs teljesit6se
6rdek6ben. A szem6lyes adat kezel6se sor6n az informrici6s dnrendelkezesi jogrol 6s az
informici6szabad*igrol szol6 201 1. 6vi CX[. tdrvdny rendelkez6seinek megfelel6en kOteles eljemi.
(6) Gazd6lkod6 szervezet a termeldsi hullad6kot elkUldnitetten kell gnije€. A termel6si hullad6kra a
termel6si hullad6kkal kapcsolatos tevdkenys6gek vbgzfls6rol sz6l6 kormrinyrendelet el6ir6sait kell
alkakna.an i.
A nem termeszetes szem6ly ingatlantulajdonos, azaz a jogi szem6ly, illetve ajogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 gazdasflgi tiirsas6g a hAztartAsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk reszet k6pez6 vegyes
hultad6kot, amely az 6rintett ingatlan teriilet6n az elkiil6nitett hullad6kryiijt6sb6l visszamarad, a
kdzszolg6ltat6nak kdreles 6tadni.

(7) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanrin kdzszolg6ltatis ktir|be tartoz6 hullad6k keletkezik, de az
ingatlana egyidejilleg gazdilkod6 szervezet c6gnyilvintaruisban bejeryzett szekhelydiil, telephely6iil,
vagy fi6ktelepetl is szolg6'1, kdteles a kozszolgriltatris ktir6be tartoz6 hullad6krit a gazdilkod6
szervezetnek az ingatlanon folytatott gaztasfigi tev6kenys6ge sorin keletkezett hullad6kt6l
elkiildnitetten grffjteni. E hullad6k kezel6s6re is ktiteles a kdzszolg6ltalist ig6nybe venni.
(8) A helyi kiitelezb kdzszolghltatAsra vonatkoz6 kdzszrlgbltatAsi szerzhd6s l6trejdn:

a) a kdzszolgr{ltaLis els6 ig6nybev6tel6vel,

kdtelezo



b) ha a Kdzszolgiltat6 a kdzszolgaltatAs ell6tisrira vonatkoz6 rendelkez6sre
6llisi k6szs6g6t bizonyitja.
c) a szerz6d6s inisba foglal6sival.

(9) Az a giazd lkod6 sznrvezel amely a 3. $ (6) bekezd6se alapjria kiiteles a kiizszolgiltalist ig6nybe
venni 6s az 15. $ (2) bekezd6s6ben meghalirozott nyilvdntartrisban szerepel, vary szeiepelnie lielline,
a ktizszolgdltatr[s teljesit6#re a Kdzszolgriltat6val ir6sbeli szerz6d6st k0teies kotni.(10) A helyi kdtelez6 k0zszolg6ltaLissal kapcsolatos szerz6d6ses jogviszony l6trej6tte eset6n a
ktizszolgriltatris megszemezis5hez 6s a dijszAmliuAshoz sztiks6ges aautotut " szerz6d6s inlsba
foglahisrlnak b6rmely okb6l t0rt6n6 elmaradisa eset6n az ingatlantulajdonos koteles a rendelet l.
szimt fiiggel6k6t k6pez6 Adatbejelent6 lap felhaszndlis6val bejelenteni a kdzszolgiltat6nak.
3.$ (l) Ha a gazd6lkod6 szgrvezqt a ktizszolgiltatist az el6inisok ellendre sem veszi ig6nybe, a
Kdzsmlgiital6 a jegzot kiiteles drtesiteni 6s az 6rtesit6ssel eryidejfleg felhivja a gpzAirlkod6
szerv ezotet az inisbeli szerz<idds megk0t6s6re.
(2) Ail a gazniikodf szervezotat, antely a jegzfr 6ltal vezatefi nyilvrlntartdsban nem szerepel 6s
hullad6kkezeldsi kdtelezetts6g6nek nem tesz elege! a jeryz6 felhivja a hullad6k keletkezes t6nyenek
6s mennyis6g6nek bejelentds6re 6s a szerz6d6smegktit6s6re.
Ha a gazdiikod6 szgrvezet nem tesz eleget a szerz6d6sktit6sre vonatkoz6 kotelezetts6g6nek a
Kdzsznlglltat6 6ltal megieldlt hatri.rid6re, a Kiizszolgriltat6 a bir6sigt6l k6rheti a szerz6d6s
l6trehoziMt, tovfbbri igazolt kolt#geinek 6s krininak megt6rit6s6t.
(3) Sztlnetel a szolgriltatris ig6nybev6tele a bejelent6st6l sz6mitott legfeljebb I 6v id6tartamra, ha a
tirol6ed6nyt eryediil hasm6l6, inisbeli klzszolgiitztAsi szerz6d6ssel rendelkez6 ingatlantulajdonos
k6t naptriLri h6napruil hosszabb ideig az ingatlaat 6letvitelszpriien nem hasznilj4 6s az iiresed6s
v6rhat6 id6tartam6t el6zetesen inisban leadott nyilatkozattal bejelenti a kiizszolg6ltat6nak. A
sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s megism6telhet6. A bejelent6sbe foglaltak val6sSgtartalmrit
a Kdzszolgiltat6 ellen6rizni jogosult. Ha az inflatlan a sziineteltet6si id6tartam lej6rta el6tt rijra lakotLi
vdlik, annak t6r,yflt az ingatlantulajdonos kdteles legakibb 3 nappal korriLbban a Kozszolgiltat6nak
bej elenteni.
(4) A sziineteltetdsre vonatkoz6 ig6nl legal6bb nyolc nappal a sziinetel6s kivriLnt kezd6 id6pontja
el6tt, az ingatlartulajdonos ir:isban kdteles bejelenteni a ktizszolg6ltat6nak.

3. A telepiil6si sziLird hullad6kkal kapcsotatos kiizsmlgiltatrls eltritr6sinak rendje
4. $ (l) Bodolyab6r Kdzs6g Onkorm funyzata kdzigazgaLisi teriiletdn a telepiil6si szi[i.rd
hulladdkkezel6si kiizszolgriLltatriLs ktir6ben, a kdzszolg6ltat6 szAllit&szkiizlhez rendszeresitett
gyfijt<ied6nyben, a kdzteriileten vary az ingatlanon dsszegyiijt6tt 6s a kitzszolgeltat6 rendelkez6s6re
bocs6tott telepiil6si szilird hullad6k elhelyezes c6ljera titrt6n6 rendszeres g,{jt6sere, elszillitisrlu-a 6s
drtalmatlanitdsi.ra jogosult hullad6kkezpl| a Ddl-Kom Nonprofit Kft., amely kdtelez6
k6zszolg6ltat6nak mh6stl a felek k6a l6trejiitt helyi kdzszalgltztztisi szerz6d6s alapjrin. Tov6bbi
Maryarszek Kdzs6g Nonprofit Kft. a hrizt6l t6rt6n6 szelektiv hullad6kgyiijt6s tekhtet6ben.
A kdzszolgriltat6 v6gzi az dnkormrlnyzat teriilet6n keletkez6 telepiil6si szilird hulladdkainak ryiijtds6t
6s elszlllitisrlt 6s gondoskodik a telepiil6si szilird hullad6k - kdrnyezew6delmi hat6sig 6ltal
enged6lyezett tisszet6telii ds mennyis6gii -elhelyez6s6r6l 6s irtalmatlanitis6.r6l.
(2) BodolyaMr KOzs6g Onkorminyzata a Mecsek-Dr6va region6lis sziLi.rdhullad6k-gazd6lkod6si
rendszer megval6sitisriLra l6trehozott Onlorminyzati Trl.rsuLis - a tovibbiakban TrirsuLis - tagai 6ltal
megha&irozott ell6tisi teriilethez 6s az e teriilehe szgwezgtt regionilis hullad6kkezel6si
kdzszolgiltatisi rendszerhez tartozik.

5. $ (1) Az iinkormrinyzat 6s a kdzszolg6ltat6k a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6g
ell6trisrir6l reszletes kdzszolg6ltatisi szerz6d6sben 6llapodnak meg, amely tartalmazzz a tevdkenys6g
elkitisrlnak haLirnapjait 6s id6tartamit is.
(2) Teleptil6si szilird hullad6kot csak az erre a c6lra kijeldlt 6s legilisan miikOdtetett hullad6klerak6
telepen, illetve hullad6k udvarokban, a vonatkoz6 iizemeltetdsi szabrilyok 6s el6inlsok szigoru
betartiis6val szabad elhelyemi.
(3) A kdtelez6 helyi kozszolgriltatris kdrCbe tartoz6 tev6kenysdget kizfu6lag a Kdzszolgaltat6
v6gezhet.

4. A K6pvisclGtestiilet szil6rd hullad6kkal kapcsolatos feladatai
6. $ A K6pvisel6-testiilet feladata ktildndsen:

a) a kdtelez6 ktizszolg6ltatris rendj6nek rendeletben tort6n<i meghatri.,roz sa 6s a rendeletben
foglaltak betartiislnak ellen6rz6se;
b) a Ktizszolgtiltat6 kiv6lasztrisinak c6lji$61 p{lyimt kiir6s4 a pllylzat elbkiiflsa 6s a



kdzszolgaltatr{. rdszletes feltdteleit tartalmaz6 k<izszolgdltatisi szerz6d6s megkot6se;
c) a kittelez6 k6zszolg6ltatis teljesit6sdvel 6sszeffigg6 onkormrinyzatT t 

"tosagi logorotgyakorl6s4 illetve az azzal kapcsolatos feltdtelek megterelnt6se;
d) a kiizszolg6ltatris kdrebe tartozo hulladdk hLzrositi.sdnak, irjrahasznosilisri.Lnak 6s azirtalmatlanitand6 hu ad6k mennyis6ge csdkkentdse 6rdek6ben a 

-szelektiv 
hulrad6kryrfijtds

e lterj eszt6s6nek trimogatrisa;
e) 

, a sziiks6ges adatok 6s informrici6k rendelkez6sre bocsik6sival a K}zszalg ltat6
tev6kenys6g6nek segit6se;
f) a kiitelez6 kdzszolgiltatrissal 6s a Kiizszolg6ltat6val kapcsolatos tapasztalatok

6venk6nti 6rt6kel6se;
g) m6dszerek kidolgozisa a.keletkez6.hullad6k mennyisdg6nek cscikkentds6re, a szelektiv gniijt6s
sz6lesebb kdrii bevezetes6nek tdmogatrisa.

donosok k6teless6ge
bev6tele heti I alkalommal k6telez6.
k szAmira a szabvinyos tirol6ed6nyek haszn6lata

tiis eset6n. A kljeliilte e 6s elszillitisa celjrira
i

l6vel a L6rol6ed6nyt tiry kell megv6lasztani, hory
el 6s a szillitis ryakoris6grival, de legal6bb 70 liter
t.

(5) 
- 
Az ingatlantulajdonos a kdzszolgriLltatris k0r6be tartoz6 hullad6kot koteles az elszillikisra val6ritvdtelig griijteni, 6s t6m6rit6s n6rkiil trirolni. Ersr itrisra kizir6rag a Kor.rorgautor* Jr,ul" a, e.

veheti ig6nybe.
be tartoz6
hog az m
az a k6m

(8)- A tlLrol6ed6nyeket bekeritett ingatlanokn6l a keritdsen beliil kell tiirolni, azokat csak ahullad6kszillilis napjriLn lehet kdzteriiletre kitenni.
Az ingatlantulajdonos koteles a.tr{rol6ed6nyek el6k6sziki-, tirol6 hely6t tiszIin tartani, telen a h6t6lmegtisztitani A begnijtds alkalm6val szennyezull ktiaerulet tiszitris6r6l u rtir.-igatuiJ ttit"r".gondoskodni.

kiimy6k6t, megkdzelit6si ritvonalit trirgyak elhelyezesdvel vagy parkol6
erzami, amery a tiroroed6nyeknek a ryakorlatban idalakurt .oa"on'to.teno

sol6d6 ingatlantulajdonos a kommun6lis ad6ra
kdteles bejelenteni, hogr a kozszolg6ltatris

t6n a bejelentesi kdtelezeftseg a regi is az [j
ir:isban, hrirom n

ad6kmennyis6get
z6se v6rhat6. A

ingatlantulajdonos 6ltal megieltilt id6pontr4 va
megfelelS gnfijt6s6hea illetve elsrllitrisahoz
ryiijt6ed6ny( illerve a hullad6k
rendelkezes6re bocsritani, 6s a tdbbl
te lj esiteni.



(3) Az ingatlantulajdonos a kdzszolg6ltatisdrt dijar kdteles fizetrri, melynek
megfizet6s6tjelenleg a Kdpvisel6testillet dont6se 6rtelm6ben nz onkorm6nyzat 6tv6llalt.
(4) Tilos a hullad6kot

a) felhalmozni,
b) a kornposztrilhat6 szerves hullad6kok kiv6tel6vel jogosults6g ndlktil - hlzilag -feldolgomi,
c) a papirhulladdknak a haryom6nyos tiizel6sii berendezesben ttirt6n6 el6get6se kiv6tel6vel
brirrnilyen m6don megsemmisiteni.

6. A kdzszolgiltat6 jogai 6s kdtelezetts6gei
9.$ (l) A Kdzszolgriltat6 ktiteles a tri.rol6ed6nyek kiiirit6s6t kim6letesen, az elvdrhat6 gondossiiggal
vdgezrl.i.
(2) A tiroloed6nyben okozott kirokat a Kitzszolgeltat6 terit6smentesen k<iteles kijavitani,
amennyiben a lclrokozis neki felr5hat6 okb6l kOvetkezik be. A Kdzszolg6lt^t&nk az ebb6l ered6
karbantartrisi munklk, valamint a javitiis id6tartamrira helyettesit6 hirol6ed6nyt kell biztositania.
Amennyiben a kirokozis nem r6hat6 fel a Ktizszolg6ltat6nak, a hasznilhatatlann6 v6lt ti.roloeddnyek
javit6s4 p6tl6sa, illetve cser6je az ingatlantulajdonost terheli.
(3) Az elhasznilodott tfroloed6ny p6tLisrir6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.
(4) A lakossig rdszere nyirjtott kdzszolgAltatris keret6ben a narydarabos hullad6k (lom), szaltezett
gyujt6s6r6l 6s elszillitrisrir6l (lomtalaniLis) 6vente egy alkalommal a Kozszolgaltat6 az Lltala
meghirdetett lomtalaniuisi id6szak alaft t6rit6smentesen gondoskodik.
(5) A lomtalaninis id6pontjri.r6l a Kdzszolgiltat6 3 h6ttel konibban 6rtesiti az Onkorminyzatot, aki a
helyben szokisos m6don az id6pontot kdzziteszi. A lomtalanitris sonin 6pit6si tdrmel6k 6s veszelyes
hullad6k nem keriil elszillitisra.
(6) A K0zszolg6ltat6 a rendelet hatAlya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot a jelen
rendeletben irt szab6lyok szerint kttteles rendszeresen elszillitani a kijelOlt hulladdklerak6 telepre,
illetve annak dirtalmatlanitis6.Lrol mis, a szakmai kOrnyezetvddelmi szabrilyokat megtart6 m6don
gondoskodni.

7. A kdzsmlgdltatds k6r6be tartozri hullad6k elhelyezGse
10. $ (1) A Kdzszolg6ltat6 a Bodolyab6r kdzsig kdzigaz.gat.isi teriiletdn S/fijtdtt 6s etvett
kdzszolgriltatis kdr6be tartozo hullad6kot kizfu6lag erre a c6lra l6tesitett hullad6kkezel6ben
rirtalmatlanithatja.
(2) A hilztattAsokb6l szirmazi elkiiliinitetten grtjtdtt hullad6kot (papir, iiveg, mtanyag) az
ingatlantulajdonos a lakoss6gi hullad6k szigeteken kiizvetleniil is elhelyezheti. A ryiijt6helyek
kijel016s6t a K6pvisel&testiilet.

8. A kdzsmlgil tatis dija
11.$ Kdzszolgiltatisi dij: 266.-Ft+AFA./iirit6s, neryed6ves dij: 1.729.-Ft+AFA, a neryed6ves brutt6
dij:2.196.-Ft.

9. A lomtalanitisgal kapcsolatos jogok 6s k6telez,ettsegek
12. $ (l) A nary darabos alkalmi hriatartisi hullad6k (lom) 6s a zdld hullad6k gyujt6s6r6l
(lombtalanitris) a Kdzszolgiltat6 6vi l-l alkalommal, kiiliin erye7retetl id6pontokban, gondoskodik,
mely t6rit6smentes. Tov6bbi lomtalanitris(ok) szervez6se eset|n azok elv|gznsdr6l a Kdzszolg6ltat6 az

Onkorminyzattal kdtdtt szerz6d6sben foglaltaknak megfelel6en gondoskodik. Az akci6r6l a

K6zszolg6ltat6 6s az O*orminyzat kiizt!,sen tijdkoaatja a lakoss6got.
(2) Gazd6lkod6 szervezetek 6s dijfzet6s szempontjib6l azonos szervek az (l) bekezd6sben

meghatirozott lomtalanitAsi akci6t nem vehetik ig6nybe.
(3) A lomtalanit6sra meghirdetett id6pontban az ingatlantulajdonos a rendszeresitett ryiijt6si helyen a

hullad6kot fry helyezheti el, hory az a jr{rmii- 6s ryalogosforgalmat ne zavarja, a zdldteriileteket 6s a

ndv6nyzetet ne kerosisa, tov6bb6 nejiirjon balese! vagy krirokozls veszely6nek el6iddzis9vel,

lO A kozteriileten keletkez6 telepiil6si szilird hullad6kokkal krpcsolatos
k6zsmlgiltstds

13. S (l) A kdzteriileteken keletkez6 h|izrtAsi 6s ery6b hullad6kot kiz6r6lag a

kijeliilt hullad6klerak6ban lehet elhelyezni.
(2) Ha a kozteriileten elhagyott, illetve ellen6rizetlen kiiriilm6nyek kdzott elhelyezett hullad6k -

idedrtve a telepiil6stisztas6gi feladatok k6r6be tartoz6 hullad6kot is -konlbbi birtokosa vagr

tulajdonosa a h;lhd6k elszillitrisira 6s kezel6#re vonatkoz6 ktitelezettsdg6nek nem tesz eleget, a

huliad6k elszillitisar6l 6s kezel6s6r6l a teleptil6si OnkormriLnyzat a ktizszolgiltat6val vagi mlis

hullad6kgazdilkodrisi enged6llyel rendelkez6 gazdrilkod6 szervezettel kiltdtt szerz6d6s 6tjrf





gondoskodik.
(3) Aki kdaeriileten kdzteriilet haszn6lati engedilyhez kdtdtt 6rusit6, szolgiltat1, kereskedelmi, vagy
egrdb tev6kenysdget vdgez, vary kfvrln vdgeni, illetve kdztertileti rendeifinyt szayel kdteles aa a
KdzszolgSltat6nak bejelenteni 6s a Kdzszolgdltat6val a kd4ertileten v6gznnd6 tev6kenys6g
iddtartarndra valamint a vrirhat6 hullad6k fajti$ira, risszet6teldre 6s mennyfsdgdre firyelemme'i
szerz6d6st kdtni.

ll.ZA16 rendelkez6sek
16' $ (l) E rendelet a kihirdet6s6t kdvet6 napon ldp hatrilyba.

Bodolyab6r Kdzs6g Onkormrinyzatinak a kdzteriileiek tisztrin'tart6srir6l ds a
folyikony hullad6kkal kapcsolatos kozsznlgiitatfusokr6l szal6 512008.(VlI. 2g.)

elete

Pataki Srindorn6
polgrirmester

Dr. Sitkei Luk6cs
jeWz6
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TriLrry: Hullad6kgazd6lkod6si
rendeletek megkiild6se

Tisztelt Cim!

Csatoltan m 6 telepiit6sek vonatkoz6siban a regi 6s [j -m6dosito

rendeletek a ell6trisira vonatkozoan tov6bbi szives felhasznil6sra'

Dr. Sitkei Luk6cs jeryz6 megbizls6b6l kiadmri'nyoaa:
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