
Bo ri5d Kcizs6g 6n ko rm 5 nyzata Krl pvi se | 6-testii I et6 n ek

7 .12002.(Xll. 30.) sz5mri rendelete

a telepiil6si szi16rd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi
krizszolg6ltat6s16l.

Borj6d Kozs6g Onkorm6nyzata Kepvisel6-testUlete a helyi OnkormSnyzatokrol sz6l6
modositott es kiegeszitett 1990. evi LXV. torv6ny 8.S (1) bekezdes6ben, valamint a
hulladekgazd5lkod6srol sz6lo 2000. evi XLlll. tdrv6ny (Hgt.) 21.S (1) bekezd6seben
kapott felhatalmaz6s alapjitn az alilbbi rendeletet alkotja.
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t.
Altal6nos rendelkez6sek

1.S
(1)Borj6d Kozs6g Onkorm6nyzata (a tovabbiakban: Onkormdnyzat) a jelen

rendeletben foglaltak szerint hulladekkezel6si kdzszolgdltatdit szeNez a
telepUlesi szilSrd hulladek rendszeres gyrijtes6re, elszdllitds6ra,
artalmatlanit6sdra 6s kezel6s6re, 6s ezen tevekenys6gek ell6t5sr6l kotelez6
helyi kdzs zolgiiltatits 0tj6n gondoskod ik.

(2) A kdzszolg6ltat6s c6lja a koztisztasdg, a telepUlestisztasdg biztositdsa, a
kozegeszs6gUgy, valamint az epftett 6s term6szeti kornyelet v6delem. A
kdtelez6 kozszolgdrltatdsra vonatkoz6 rendelkezesek celja a kdzszolg6ltatds
kisz6mithat6, folyamatos 6s biztons6gos eil6t6sa, a teveklnyseg
ellen6rizhet6s6ge.

(3)A telepUlesi szil6rd hulladekkal kapcsolatos helyi kozszolgaltat6s p6csa
kozseg (a tovdbbiakban: telepUles) mindenkori klzigazgat6si t,erUlet6re terjed
ki.

(4)A telepUles kdzigazgatdrsi terUlet6n l6v6 valamennyi ingaflan tulajdonosa,
birtokosa vagy haszn6loja (a tov6bbiakban: ingatlantulajdonos) az ingalan6n
keletkez6 telepUl6si sziliird hulladek gyrijteserol es annak a begylltesere
feljogositott 6s engedellyel rendelkezo hulladekkezelonek t6rt6n6 iiaOasarot
az e rendeletben meghat6rozott m6don koteles gondoskodni.

(5) Tilos a hulladekot elhagyni, - a gyrijt6s, a begyrijtes, lerakds szab6lyait6l elter6
m6don - felhalmozni, ellendrizetlen korUlm6nyek kdzott elhelyezni, kezelni.

(6) A telepules kozigazgat6si terulet6n a teleprilesi szi16rd hullad6kkal kapcsolatos
kotelezd helyi kozszolg6ltat6s teljesit6s6re jogosult, illetoleg kotelezett
kdzszolg6ltato a Kaposvdri Vagyongazd6lkod6si Rt. (a toiv6bbiakban:
Szolg6ltatato)

2.S
(1) Az Onkormilnyzat a hullad6kgazd6lkod6si feladatainak ell6t6sa erdek6ben

csatlakozik 
. 
szederkeny , Monyor6d kozs6gek 6ltal szervezett

kdzszolgSltat6shoz.



(2) Az egyUttmfikddes tartalm6t 6s felt6teleit krildn szerz6d6s rogziti. Az
Onkorm6nyzat az egyUttmtikdd6s keret6ben jel6li ki az 6rintett telepul6sek
igenyeit kielegit6 hulladekkezel6 l6tesitm6nyek hely6t Hark6ny kdzs6gben.

3.S
E re ndelet alkalmaztts6ban :

1.a telepril6si szil6rd hullad6k:
aa) az emberek mindennapi elete sor6n a lakiisokban , valamint a pihen6s , udul6s

c6lj6ra haszn6lt helyisegekben 6s a lak6hdzak k6z6s hasznSlat0 helyisegeiben 6s
teru letei n, vala m int az int9zmflnyekben keletkez6,
ab) kdzterUleti hullad6k: kdzforgalm0 6s zoldterUleten keletkez6 ,

ac) h6ztart6si hullad6khoz hasonlo jellegri 6s osszet6telI hulladk: gazdas6gi
vfillalkozitsokn6l keletkez6 - kUlon jogszabSlyban meghat6rozott - vesz6lyesnek
nem min6sU16 hullad6k
1.b Hullad6k : Biirmely a Hgt. 1. Szdm0 mell6klet szerinti kategori6k valamelyik6be
tartoz6 t6rgy vagy anyag , amelyt6l birtokosa megv6lik , megv5lni sz6ndekozik , ,

vagy megvSlni koteles
1.c Vesz6lyes hulladek : A Hgt. 2. Sz6m0 mell6klet6ben felsorolt tulajdons6gok kozUl
eggyel vagy tdbbel rendelkezo , illetve ilyen anyagokat vagy dsszetev6ket tartalmaz6
, eredete , 6sszet6tele , koncentr6ci6ja miatt az eg6szs6gre , a kornyezetre
kockdzatot jelent6 hullad6k. A kul6n jogszab6lyokban kihirdetett hulladekjegyz6kben
nem szerepl6 , vagy ismeretlen 6sszet6te[i hulladekot vesz6lytelens6g6nek , illetve
vesz6lyess6g6nek meg6llapitds6ig vesz6lyes hullad6knak kell tekinteni.
1.d Telepul6si folyekony hulladek : a szennyvizelvezet6 hdrl6zaton , illetve
szennyviztisztito telepen keresztUl el nem vezetett szennyviz , amely
da) emberi tart6zkod6sra alkalmas 6puletek szennyvizt6rol6 l6tesitm6nyeinek 6s
egyeb helyi k6zmUp6tlo berendez6sek Urit6s6b6l ,

db) a nem k6zUzemi csatorna -6s 6rokrendszerekb6l , valamint
dc) gazdas6gi , de nem termel6si , technol6giai eredetti tevdkenysegb6l szArmazik.
2. hAztartits: a lak6s, pihen6s, UdUles celjait szolgdrlo ingatlan, fiiggetlenUl att6l, hogy
az adott ingatlan magdrn (kUl6n) tulajdonban vagy kdzds tulajdonban van-e;
3. lomtalanit6s al6 tartoz6 telepUlesi szil6rd hulladek: az alkalmilag k6pz6dott vagy
felhalmozodott telepulesi szilSrd hullad6k, amely a kdzszolgSltat6st v6gzo Szolg6ltato
6ltal rendszeresitett gyrijt6ed6nyzetben m6rete vagy mennyis6ge miatt nem
helyezhet6 el;
4. ingatlantulajdonos: az a term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szemelyis6ggel
nem rendelkez6 szervezet, akinek/amelynek ingatlan6n telepUlesi szil6rd hullad6k
keletkezik;
5. 6rtalmatlanit6hely: a telepUlesi szil6rd hulladek 6rtalmatlanit6s6t szolg616,
kiziu6lag erre a c6lra l6tesitett 6s az Onkormdrnyzat 6ltal kijelolt lerak6hely,
l6tesitmeny;
6. hasznositohely: telepUlesi szil6rd hullad6knak vagy valamely dsszetevdj6nek a

termef6sben vagy a szolg6ltatdrsban t6rt6n6 felhaszn6l1sflra szolg6l6, kiz6r6lag erre
a c6lra l6tesitett 6s az Onkorm6nyzat 6ltal erre kijeldlt l6tesitm6ny;
7. hullad6kkezel6: aki a teleptil6si szil6rd hulladekot gazdasSgi tev6kenys6ge
k6reben az ingatlan tulajdonos6tol 6tveszi, begyfijti, elszSllitja, t6rolja, hasznositja,
illetve 6rtalmatlanitja;



8. hullad6kkezel6si tevekenys6g: a hullad6k gyrijt6se, begyrijt6se, sz6lllt6sa,
el6kezel6se, t5 rol6sa, hasznosit6sa 6s drrtalmafl an itdsa ;t hulladekgazddrlkod6s: a hulladekkal osszefUgg6 tev6kenys6gek rendszere,
beleertve a hullad6k keletkez6s6nek megel6z6s6t, mennyiseg6nek 6s
vesz6lyess6g6nek csokkent6s6t, kezel6s6t, ezek tervez6s6t 6s ellen6rz6s6t, a
kezeli5 berendez6sek 6s l6tesitm6nyek Uzemeltet6s6t, bezilrttsitt, ut6gondoz6s6t, a
mtikodes felhagy6s6t k6veto vizsgdlatokat, vatamint az ezekhei kapcsol6d6
szaktandcsaddst 6s oktatdst;
10. szolg5ltat6: P6csa telepUl6s kozigazgat6si terulet6n a telepUl6si szil6rd
hulladekkal kapcsolatos helyi kdzszolg6ltat5s elldrt5sdrra az e rendelet szerint
kiz616lagosa n feljogosftott h u llad6kkezel 6;
11. hulladekkezel6si kdzszolgSltatds: a jelen rendelet 3.S (1) pontj6ban megjel6lt
telepUlesi szilSrd hulladeknak a feljogositott Szolg6ltai6 dltal az
ingatlantulajdonosokt6l tort6n6 rendszeres begyfijt6se, elJziillitdsa, t6rot6sa,
5rtalmatlanltSsa es hasznosit6sa (a hullad6k kezel6se), illet6leg kezel6 ietesftmeny
Uzemeltet6se, mrikodtetdse.

Az 6 n ko r milnyzat kcizszo I 96 ltatat6ssa I ka pcso I atos fet adata i

4.S
(1) Az dnkormdnyzat az ingatlantulajdonosokn6l keletkez6 telepUl6si szil6rd hullad6k

kezel6s6re hulladekkezel6si kdzszolg6ltat6st szervez 6s iart fenn. Feladata e
tekintetben kUldnosen:

a./ a helyi kdzszolgdltat6s kdrebe tartoz6 telepul6si szil6rd hullad6k rendszeres
begyfijtesene k, elszSl I itds6nak 6s 6rtalmafl an it6sd nak megszervez6se ;
b./ a kdzszolgSltatds ellSt6sdra Szolg5ltat6 kiv6laszt6sa, a Szolg6ltat6val szerz6d6s
megkdt6se;
c'l gondoskodds a Szolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepUl6si szil6rd hulladek
elhelyez6s6re szol9616 drrtalmatlanft6hely, hasznosftohely kialakit6sd16l,
fenntart6s616l, uzemeltet6s6rol, megszUntet6s616l, illetve rekultiv6ci6j616l,d.l a telepUl6si szilSrd hullad6kkal kapcsolatos egyes, a 

- 
jogszabiilyban

meghatdrozott hat6sSgi jogkdrok gyakorl6sa,
e'l a kozszolgSltatdssal osszefugg6 egyeb jogszab6lyban nem rendezett
on korm5 nyzati feladat-6s hatdskor meg6lla pitasa.

(2) A kdzszolgSltat6s a kozszolgSltat6s ell6t6sSra feljogositott Szolg6ltato
szdtllltoeszkdz6hez rendszeresitett gyrijt6edenyben, a kozterUleten vJgy az
ingatlanon osszegyUjtott, 6s a Szolg6ltat6 rendelkez6s6re bocsatott, a-leten
rendelet 3.$ 1 pontj6ban megjeldlt telepUlesi szilSrd hullad6k elhely'ez6s
celjab6l tdrteno rendszeres elsz6llit6s6ra terjed ki.

(3) Az Onkorm6nyzat a telepril6si szil6rd nullbdefkal kapcsolatos feladatainak
megvalosit6sa sor6n, a hullad6kgazd6lkodSs torv6nyben megfogalmazott
c6ljainak el6r6se 6rdek6ben egyrittmfikodik m6s ielepril6si- 6i t6rs6gi
6nkormdnyzatokkal.

Az ingatlantulajdonos kcitelezetts6gei



5.S
(1)Az ingatlantulajdonos kdteles az ingatlan6n keletkez6 telepUlesi szil6rd

hulladekot az e rendeletben meghatdrozott m6don 6s helyen gyfijteni, tov6bb6
hasznosit6s6r6l vagy 6rtalmatlanit6sdr6l gondoskodni. Alapvet6 koteless6ge
e tekintetben, hogy:

a./ a telepUlesi szil6rd hulladekot - kUldnds tekintettel a hullad6k tovabbi kezel6s6re
- az elszAllit6sra valo 6tv6telig gyfijtse, illetve t6rolja,
b.l az ingatlan5n keletkez6 telepUlesi szil6rd hullad6k kezel6s6re az Onkorm6nyzat
5ltal szervezett kdzszolg6ltat6st vegye ig6nybe, illetve a hullad6kot a begy0jt6sre e
rendeletben feljogositott h u llad6kkezel6nek adja 5t,
c./ a hulladek gytijt6se sor6n megfelel6 gondoss6ggal j5rjon el annak 6rdek6ben,
hogy a hulladek mdsok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t es j6 kdz6rzet6t ne
vesz6fyeztesse, a kdzsdg term6szetes 6s 6pitett kdrnyezet6t ne szennyezze, a
nov6ny - 6s 6llatvil6got ne k6rositsa, a kdzrendet 6s a kdzbiztons6got ne zavarja,
d.l az ingatlan6n keletkez6 hulladek mennyis6g6t alacsony szinten tartsa.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a Szolg6ltat6nak bejelenteni, ha
tulajdonosv6ltozSs vagy egy6b ok folyt6n a kdzszolgAltatirs ig6nybev6tel6re
kotelezett6 v6lik; meg kell jeldlnie egyben az ingatlanon v6rhat6an keletkez6
hulladek mennyis6g6t.

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdesben foglalt kdtelezetts6g az
olyan beepitetlen ingatlana tekintetdben, ahol nem tart6zkodik 6s hulladek
sem keletkezik.

$) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n telepUl6si szil6rd hullad6k
keletkezik, de az ingatlana egyidejUleg gazdSlkodo szervezet
c6gnyilvdntart6sban bejegyzett szekhelyeul, telephelyeUl vagy fi6ktelep6Ul is
szolg6l, k6teles a telepUl6si szil6rd hullad6k6t a gazditlkod6 szervezetnek az
ingatlanon folytatott gazdas6gi tev6kenys6ge sor6n keletkezett hullad6ktol
elkUldnitetten gyfijteni 6s arra vonatkoz6an a helyben szervezett kotelez6
kozszolg6ltat6st igenybe venni , kiv6ve , ha a valamennyi hulladeka
tekintet6ben a Hgt. 13 (1) es (2) bekezd6se szerint j5r el.

il.
A hullad6kkezel6si helyi k6zszolg6ltat6s ell6tis6nak rendje, a krizszolg6ltat6s

ktitelez6 i g6nybev6te le

6.S
(1) Az ingatlantulajdonos kdteles a Szolgdltat6 6ltal ny0jtott kozszolg6ltat6st

ig6nybe venni.
(2) A helyi kozszolg5ltat6s kdr6ben az ingatlantulajdonos 6s a Szolg6ltato koz6tti

jogviszonyt a telepUl6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 k6zszolgSltat5s eset6ben
az a t6ny hozza l6tre, hogy a Szolg6ltat6 az ingatlantulajdonos sz6m6ra a

k6zszolg6ltatdst felaj6nlja, illetve a kdzszolg6ltat6s teljesit6sere rendelkez6sre
6ll.



(3) A hulladeksz6llit6s rendj6t az Onkorm ilnyzat - a kdzszolgdltatoval egyeztetett
m6don hagyja jov5. A hulladek Urit6s6nek rendjet az 1. sz6m0 melleklet
tartalmazza.

(4) A hullad6k begyrijt6s6nek, elszSllit6s6nak rendj6ben bekdvetkezl villtozils
eset6n a Szolg5ltato kdteles arr6l az Onkorm6nyzatot 6rtesiteni.

(5) A telepUlesi szilSrd hulladeknak nem min6sUl6 hullad6k keletkez6s6nek t6ny6taz ingatlantulajdonos kdteles az Onkorm6nyzatnak bejelenteni. A
bejelentesben az ingatlantulajdonos koteles megjeldlni azokat a
korUlm6nyeket, amelyek miatt az adott hulladek nem min6sUl telepUl6si szil6rd
hullad6knak, tov6bbA azokat az intlzked6seket, amelyek 0tjdn a hullad6k
kezel6s616l gondoskodik.

(6) A Szolg6ltat6 6s az ingatlantulajdonos jogaira 6s kdtelezetts6geire, valamint a
kozszolg6ltatiis teljesit6sere vonatkozo szerz6d6s tartalmi elemeire a jelen
rendelet 7.9-6ban foglaltakat kell alkalmazni.

(7) Amennyiben a jelen rendelet 3.S 1. pontjdban meghat5rozott telepUl6si sziliird
hullad6knak nem min6sU16 hulladek 6rusit6, szolg6ltat6 vagy egyeb
gazdasdrgi tev6kenyseg folyt6n kozterUleten keletkelik, a tevZt<enlieg
v6gz6s6re kiadott kdzterUlet-hasznSlati hozzitj6rulSs, illetve engeOety
birtokosa kdteles az Onkormdnyzatnak bejelenteni, hogy hullad6k6nak
kezel6s6rol hogyan gondoskodik. A kdzterUlet-hasznSlati nozzaiarul6s, illetve
engedely megad6s6t az Onkormilnyzat az ltltala szervezett k6zszolg6ltat5s
igenybev6tel6hez kotheti.

(8) A hullad6kkezel6si helyi k6zszolgiiltatds felteteleiben bekovetkezett
v6ltoz6sokrol a SzolgSltato az Onkormdnyzatot - a vSltozSs bek6vetkezte el6tt
- ir6sban 6rtesiteni koteles.

(9) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott ingatlantulajdonosokra a Hgt. 51.S (1)
bekezd6sben foglalt kotelezetts6g nem terjed ki; i n6luk keletkez6 hullad6koli
nyilv6ntart6s6r6l 6s bejelenteser6l a Szolg6ltat6 a kul6n jogszabdlyokban
meghat6rozottak szerint gondoskod ik.(10) A Szolgaltat6 a gytljt6ed6nyek Urites6re 6s a hullad6k elsz6llit6s6ra hetente

egyszer k6teles' A kozszolg6ltat6s hetente egy db 1 10 literes kuka Urft6s6re terjed ki.
A fenti m6rtekri szolgdltat6st meghalado ingJtiantulajdonos a Szolgdltat6 fele koteles
potdijat fizetni amelynek m6rteke g6,02 Ft J fipa t io literes kukal

A h u I lad6kkezel6s i kcizszol g6ltat6s te ljes it6s6re vonat koz6 szerzdd6s egy
tartalmi elemei

7.S
(1) A telepUlesi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos hulladekkezel6si helyi

kozszolg6ltatds ig6nybev6teler6l sz6lo szerz6desben meg kell hatdro zni a
szerz6d6skot6 feleket: a Szolgqltat6t 6s a Megrendel6 ingatiantulajdonost.

(2) lrdsbeli szerzSd6st csak a 17-.g (1) bekezoeJoen meghat6rozott gazdittkodo
szervezetek kdtelesek a Szolg6ltatoval kdtni, a term6szetei szem6lyingatlantulajdonosok szerzodes6nek tartalmdi a szoig-ltato 6s az
O n ko rm 6 n yz.at kdzdtt I etrej ott kozszo I g 6 I a ti sze rz6d e s sza b 6,ti1 izza.(3) A szerz6d6sben meg kelljelolni:

7. 
| 
. 
a kdzszol 96 ltatds i g e n ybevetei6 ne k kezd6 n a pj dt ;

b./ a teljesites helyet;



c./ a Megrendel6 rendelkez6s6re bocs6tott gyfijt6edenyt rirtartalom 6s darabsz6m
szerint;
d.l az Urit6si gyakoris5got 6s az Urit6s idej6t napok szerint;
e.l a Megrendel6 6ltal meghat6rozott, az ingatlanon el6rel6that6lag keletkez6
hulladek mennyis6g6t, amelyre a kdzszolg6ltatdst a Megrendel6 ig6nybe veszi.

(4) A szez6d6sben rendelkezni kell tov6bb6:
a.l a gyfalt6ed6nyek haszn6latdnak jogcimer6l 6s m6dj6rol;
b./ a kdzszolg{ltatAs mert6ket meghalad6, a Megrendel6 igenyei szerinti esetleges
t6bbletszolg6ltat6sr6l 6s annak d ij6rol ;

c. I a szerz6des m6dosit6s6na k, fel mondSs6na k felt6telei 16l ;

d.l a kdzszol g6ltat6si d ij megfizet6s6nek modj6r6l ;

e.l a szerz6d6s modosit6sSnak, felmond6s6nak felt6teleir6l;
f I az ir{nyad o j ogsza b5 lyo k m eg h at6 ro z1sAr6l.

A hullad6k gyfijt6s6re 6s elsz5llit6sra val6 6tad6s6ra szolg6l6 gyfijt6ed6nyek
rendelkez6sre bocs6t6s6val kapcsolatos jogok 6s k<itelezetts6gek

8.S
(1) Az ingatlantulajdonos a telepulesi szil6rd hulladek gyrijtes6re, illetve

elsz6llitSsAra a Szolg6ltat6 sz6llit6eszkdz|hez rendszeresitett gytijt6ed6nyt,
valamint a Szolg6ltato 6ltal rendelkez6sre bocs6tott gyUjt6edenyzet
rirtartalm6t meghalad6 mennyis6g( alkalmi hullad6k gytijt6s6re a
Szolg6ltat6 6ltal rendelkez6sre bocs6tott 6s azonosit6 jellel ell6tott m6s
gy0jt6eszkozt koteles ig6nybe venni. Az ig6nybeveend6 gyfijt6edenyek, illetve
gy0jt6eszkdzdk felsoroldrsdt a jelen rendelet 2. sz. mell6klete tarlalmazza.

(2) A helyi kdzszolgSltat6s 6ltal ell6tando terUletre rendszeresftett, szabv6nyos
gyrijtoedenyek tipus6t, minim6lis terfogat6t, darabsz6m6t es Urit6sre valo
6tad6s6nak helyet a Szolg6lIat6 az Onkorm6nyzat egyetertesevel 6llapitja
meg a keletkezett hulladekmennyis6g 6s a gyfijtesi, Uritesi gyakoris6g
figyelembev6tel6vel.

e.s
(1) Az ingatlantulajdonos a gy0jt6ed6nyeket az ingatlan terUlet6n belul koteles

elhelyezni. Gy0jt6ed6nyt kdzterUleten tart6san elhelyezni kizir6lag az
Onkorm6nyzat rendelet6ben szabillyozott kdzterUlet-hasznAlati hozz6j6rul6s,
illetve a vonatkoz6 szabillyok szerinti kozterulet-haszn6lati engedely alapj6n
lehet. Az ingatlantulajdonos kdteles az 6tvett gytijt6edenyeket a hulladek
elsz6llit6sa celj6b6l a Szolg6ltato 6ltal megjeldlt idopontban a k6zterUleten a

begyUjt6st v6gz6 g6pj6rmUvel megkdzelithet6 6s Urit6sre alkalmas helyen
elhelyezni. A gy0jt6ed6nyt legfeljebb a sz6llit6si napot megel6z6 napon, 18

or6tol lehet kihelyezni a kdztertiletre, kiv6ve a tart6san enged6lyezett
elhelyez6st.

(2) A hulladek elsz6llit6sa celj6bol kihelyezett gyfijt6edeny fedel6nek a

kdzterulet szennyez6s6nek elkerUl6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell

lennie. A hullad6kot a gyfijt6ed6nyben 0gy kell elhelyezni, hogy az ed1ny
mozgat6sakor 6s Urit6sekor ne sz6r6djon, valamint a g6pi Uritest ne

akadillyozza. A kihelyezett gyfijt6ed6nyb6l guberSlni tilos. A kihelyezett



gyUjt6edeny nem akad6lyozhatja a j6rmU 6s gyalogos forgalmat, 6s
elhelyez6se egy6bkent sem jSrhat baleset vagy k6rokoz6s vesz6ly6nek
el6idezesevel.

10.s
(1 ) Az ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni a gyrijt6ed6nyek tisztdntart6s6r6l,

fert6tlenit6s616l, rendeltet6sszerr.i haszn6lat616l, valamint kornyezetUk
tisztdntart6s6rol. Kiv6telt k6peznek ez al6l a 770 liternel nagyobb Urtartalm0
kozcel0 gytijt6edenyek, amelyeket minden 6v m6rcius 1S-tol oktober 15-ig
terjed6 id 6sza kban k6thavonta a Szol g6ltat6 kdteles fert6tlen ite n i.

(2) A szab6lyszertien kihelyezett gytijt6ed6nyek Urit6se sor6n esetlegesen
keletkezett szen nyez6d6s taka rit5s6r6l a Szol g6ltat6 koteles gondoskod n i.

(3) A SzolgSltat6 koteles a t6rol6ed6nyek kiUrites6t kim6letesen, az elv6rhat6
gondoss5ggal elv6gezni.

(4) A Szolgdrltat6 tulajdon6t klpezo, az ingatlantulajdonos rendelkez6s6re
bocsiitott vagy Sltala b6rbe vett, illetve az ingatlantulajdonos tulajdon6t
kflpezl rendeltet6sszerr.ien haszn6lt gy(jt6edenyek - a Szolg6ltat6 hib6j6bol
sz1rmaz6 - szUks6g szerinti javitiisiirol, cser6j6r6l 6s esetleges potl6s6rol az
ingatlantulajdonos bejelent6se alapjdn a SzolgSltat6 koteles gondoskodni.
Az elhaszn6lodott, eloregedett gyrijt6ed6nyek haszn6latdb6l sz{rmaz6
k6rokat a Szolg6ltat6nak nem kdteless6ge megt6riteni.

(5) A gytijt6edeny rendeltet6st6l elt616 haszn6lata, valamint eltrin6se vagy
megsemmisUl6se miatt keletkezett kert az az ingatlantulajdnos kdteles
viselni. A Szolgiiltato k1rdt az ingatlantulajdonos a k5r bekdvetkezt6t6l
sz6mitott harminc napon belUl koteles megt6riteni.

11.S
(1 ) A gyr.jjtoed6nyben elhelyezhet6 telepUl6si szil6rd hullad6k s0lya:

a.l 110 literes gyfijt6edeny eset6ben legfeljebb 25 kg,
b.l 240literes gyfijtoedeny eset6ben legfeljebb 50 kg,
c.l 1100 literes gyrijt6edeny eset6ben legfeljebb 250 kg lehet.

(2) Ha a gyrijtoedenyben olyan nedves hulladekot helyeztek el, amely az
ed6nyben dsszetomordddtt vagy befagyott, illetve az ed6nyben levo
hullad6kot Ogy osszepr6selt6k, hogy emiatt az ed6nyt Uriteni nem lehet, az
ingatlantulajdonos a Szolg6ltat6 felhiv6s6ra kdteles az ed6ny Urfthetov6,
illetve haszn6lhatov6 tenni. Kdteles tov6bb6 az igy okozott esetleges k6rt
megt6riteni.

(3) Tilos a gytijt6edenybe folyekony, m6rgez6, triz-6s robban6svesz6lyes
anyagot, iillati tetemet vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni, amely
vesz6lyeztetheti a begyfijtest, Urit6st vilgzo szem6lyek vagy m6s szemelyek
6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t. Tilos tov5bb6 , a gy(jt6ed6nybe k6-6s
epUlettdrmel6ket 6s egy6b olyan nagyobb terjedelmU 6s s0ly0 t6rgyat
elhelyezni , amely megrong5lhatja a gyrijt6berendez6st. Tilos a
gyrijt6ed emybe b6rm i lye n vesz6lyes h u lladekot el helyezn i.

(a) Ha a Szolg6ltato alkalmazottai meg6llapitjdk, hogy a t6rol6ed6nyben a (3)
bekezd6sben megjelolt anyagot, t6rgyat helyeztek el, vagy az t0lt6ltott, a
kiUrit6st jogosultak megtagadni. Az emiatt el nem sz6llitott hullad6k
elszSl I itiis A16l az i ngatlantu lajdonos k6teles gondoskod n i.



A h u I lad6k el helyez6s6vel, 6rtalmatlan it6s6val, i I letve hasznositis6val
kapcsolatos rendel kez6sek

12.S

(1) (1) A teleptil6si szilSrd hullad6k elhelyez6s6t, 5rtalmatlanit6s6t 6s
hasznosit6sdt a Szolg6ltat6 kizAr6lag a telepUl6si dnkorm lnyzat 6ltal az erre a
c6lra kijeldlt l6tesitm6nyben - jelenleg a kaposmeroi hullad6klerako - illetve a
kdzszolgdltato Sltal alkalmazott egy6b, jogszab6lyban megengedett m6don, a
vonatkoz6 el6fr5sok 6s Uzemeltet6si szabdlyok szigorf betart5sdrval
v6gezheti.

(2)A hulladdk 6rtalmatlanit6s6r6l, illetve hasznosit6s6rol a Szotg6ltat6 koteles
gondoskodni.

13.S
(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlandn alkalmilag keletkezett teleprilesi szil6rd

hullad6kot legfeljebb 6vi 1 m3, illetve evi 123 mennyis6gben - 12.S (1)
bekezd6sben meghat6rozott letesitm6nybe maga is elsz6llithatja, es d
l6tesitm6ny uzemeltetdj6vel kdtott meg6llapodds eset6n az izemeltet6 dltal
megjeldlt dij ellen6ben ott elhelyezheti.

(2) A megsz0nt p6csai szem6ttelepre mindennemri hullad6k lerak6sa 2002.
december 31{61 tilos.

A lomtalanit6s al6 tartoz6 alkalmi h6ztart6si szilird hullad6kra vonatkoz6 ktikin
rendelkez6sek

14.S
(1) A jelen rendelet 3.$ 1. a. pontj6ban meghat6rozott hullad6kra n6zve a

lomtalanlt6s megszervez6s6rol 6s lebonyolit6s6r6l a Szolg6ltat6
gondoskodik.

(2\ A hulladek elszSllitds6t, Srtalmatlanitiis6rt, illetve hasznositiis6t a Szolgdltato
v6gzi.

(3) A hullad6kot az ingatlantulajdonos a Szolg6ltat6 6ltal ellzetesen megjelolt
id6pontban helyezheti ki elsz6llitds c6lj6b6l arra a helyre, amelyet a
Szolg6ltat6 el6zetesen megjeldlt.

(4) Ac elsz6llitand6 hulladekot 0gy kell elhelyezni a kozterUleten, hogy az a jilrmfi
es gyalogos forgalmat ne akad1lyozza, a zdldteruleteket 6s a n6v6nyzetet ne
kdrosftsa, il]etve ne j6rjon baleset vagy kdrokozds vesz6ly6nek el6idez6s6vel.

(5) A Szolg6ltat6 az (1), (3) es (4) bekezd6sben foglalt el6irdsokt6l elter6 m6don,
szabdlytalanul elhelyezett hulladekot kdteles - kulon dfjfizetes ellen6ben -
elszdllitani. Ha a kul6n dfj megfizet6s6re kdtelezett szem6lye nem 6llapithat6
meg, a Szolg6ltat6 a sz6mldt a teleptil6si onkorm6nyzatnak ny0jtja be.

(6) A lomtalanit6s 6vente egy alkalommal a szolgdrltato 6ltal megjelolt id6pontban
ingyenesen tdrt6nik.

(7) A szolg6ltat6 6vente kar6csony ut6n ingyenesen biztositja a feny6f6k
elsz6llitds6t. A Szolg6ltat6 6vente egy alkalommal specidrlis gyfijt6kont6nerrel
felszerelt gepj6rmrivel ingyenesen begyrijti a h6ztartdsokban keletkezo
vesz6lyes hullad6kot.



A szolg5ltat6 6vente 4 alkalommal szelektiv hullad6kgyUjt6st is szervez.
(papir, mrianyag , z6ldhullad6k)

A h ullad6kkezel6si k<izszolg6ltatisi dij

15.S
(1) Borj6d kdzseg kdzigazgat6si terUletln az ingatlantulajdonosok - a 6 S. (10)

bekezd6sben megjeldlt t6bblethaszn6latot kiv6ve-kdzszolgSltat6si Oil tiz&es6re
nem kotelezettek.

(2) Az onkorm6nyzat a kdzszolgttltat6s dij6t mennyis6gar6nyosan a kUlon
szerz6d6sben foglaltak szerint teljesfti a szolgdltat6 fel6.

A k<izszolg6ltatis teljesit6s6nek sziinetel6se

16.5
A hulladekkezel6si helyi kdzszolg6ltat5s teljesit6se csak a tdrv6nyben vagy
korm6nyrendeletben meghat6rozott esetekben szUneteltethet6, illet6leg korl6tozhato

ilr.
A telepiil6si szil6rd hullad6kot 6rint6 k6zszolg6ttatisra vonatkoz6 kul6n

szab6lyok

17.S
(1) Gazd6lkodo szervezet akkor kdteles a kozszolgSltat6s ig6nybevetel6re, ha a

gazdas6gi tev6kenysegevel osszefUgg6sben keletkezett tetepUlesi szil6rd
hullad6k6nak kezeles6rol

a./ a Hgt. 13.9-6ban foglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik, vagy
b.l azon a teleptil6sen, ahol a gazd6lkod6 szervezet tetepUl6si szil6rd hullad6ka
keletkezik, a k6zszolg6ltat6s keret6ben ny0jtott telepUlesi hullad6kkezel6s a
kornyezetv6delmi felUgyeloseg 6ltal igazoltan - kdrnyezeti szempontb6l a Hgt. 13.S-
6ban meghat6rozottaknSl l6nyegesen kedvez6bb megotd6ssal tdrt6nik. A
kornyezetvedelmi felUgyel6seg elj6r6s6t az koteles kezdem6nyezni, aki a
kdzszolg6ltatSst nem kivdnja igenybe venni. Az eljilrits joger6s befejezeseig a
kdzszolg6ltatds igenybevetele k6telez6.

(2) Azok a gazditlkod6 szervezetek, amelyek a kdrnyezetv6delmi felUgyel6s6g
6ltal enged6lyezett - telepUl6si szil6rd hullad6k 6rtalmatlanitdsdra alkalmas -
hullad6kkezel6si berendez6ssel, l6tesltm6nnyel rendelkeznek, a jelen
rendelet 5.S (1) bekezdese szerinti kdtelezettsegek al6l mentesUlnek, ha a
tev6kenysegUk sorSn kepz6dott telepUlesi szil6rd hullad6kuk
6rtalmatlanit6s6rol ezekben a berendez6sekben, l6tesftm6nyekben
gondoskodnak.

(3) Azok a gazdttlkod6 szervezetek, amelyek a kotelez6 kdzszolg6ltatdst nem
veszik ig6nybe, a kUl6n jogszab6lyokban meghatdrozott m6don es
tartalommal kotelesek a tev6kenys6gUk sor5n keletkez6 hulladek
mennyis6g6t 6s dsszet6telet fajt6nkent nyilv5ntartani, az 6ltaluk v6gzett
kezel6sr6l, a kezelt 6s a kezel6s eredm6ny6b6l szArmaz6 hullad6kokrol



nyilv6ntart6si, a kezel6l6tesitm6nyek mrikdd6ser6l rizemnapl6t vezetni, 6s
ezekr6l a hat6s6goknak bejelent6st tenni. A gazd6lkodo szervezetek a
kozszolgSltat6s al6 nem tartozo hulladekuk mennyis6g6r6l, 6sszet6tel6rol,
keletkez6s6nek forrSsdr6l 6s kezel6s6nek m6dj5r6l kdtelesek az
Onkorm6nyzatot t6jekoztatni. Ha a gazd6lkod6 szervezet e t6jekoztatiisi
kdtelezettseget el mu lasztj a, a klzszolg6ltatdst koteles ig6nybe ven n i.

tv.
A hullad6kkezel6si helyi k6zszolg6ltat6s al6 nem tartoz6 telepi.il6si szil6rd

hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6g ell6t6s6nak rendj6re vonatkoz6 el5ir6sok

18.S
(1) A hullad6kkezelesi kdzszolg6ltat6s az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,

szolg6ltato 6s egy6b gazdas5gi tev6kenyseg, valamint a k6zintezm6nyek
mtikod6se sordn keletkezett hulladekra nem terjed ki. Ezen hulladekfajt6k
est6ben az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13 S (1) bekezdes6ben megjelOlt, a
hullad6k termel6j6re 6s birtokosdra vonatkoz6 szab6lyok szerint kell elj6rnia.
Jelen rendeletben foglalt kiv6telekkel nem terjed ki a kdzszolg6ltat6s telepril6si
szil6rd hullad6knak nem minosU16 egyeb hullad6kfajt6kra.

(2)A hullad6k termeldje, birtokosa a tev6kenysege gyakorl6sa sordn keletkez6,
vagy m6s m6don a birtok6ba kerUl6 hullad6kot koteles gyrijteni, tovfibbl az
6rtal matla n it6s6rol vagy a hasznositdsSrol gondoskod n i.

(3) Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznositSsra vonatkoz6 kotelezettseget a hulladek
termeloje, birtokosa

a.l jogszab6lyokban meghatSrozott felt6teleknek megfelel6 6rtalmatlanit6 vagy
hasznosit6 elj6r6s, berendez6s, l6tesitm6ny alkalmazAslval sajdt maga teljesiti,
vagy
b.l az erre feljogositott 6s engedellyel rendelkez6 hullad6kkezel6nek tdrten6
Stad6ssal, a kezel6s koltsegeinek megfizet6s6vel teljesiti.

(4) A'z (1) bekezd6sben megjelolt hulladekot az Onkorm6nyzat Sltal kijeldlt,
tov6bbd egy6b, kdrnyezetv6delmi hatos5gi enged6llyel rendelkez6
Srtalmatlanit6helyre vagy hasznosit6helyre a hulladek termel6je, birtokosa
kulon enged6ly n6lktll maga is elszdllithatja. Amennyiben a hullad6kot jellege
vagy 6sszet6tele miatt az egy6b 6rtalmatlanitohely nem veheti 6t, annak
elhelyez6s6re a kijeldlt 6rtalmatlanit6helyet kell igenybe venni.

(5) A hullad6k elsz5llit6sAhoz egyebekben hullad6ksz6llit6si tev6kenys6gre a
Szolg6ltaton kivUli, kdrnyezetv6delmi hatos6gi engedellyel rendelkezo
gazd6lkod6 szervezetet is ig6nybe lehet venni.

(6) A hullad6k elsz5llit6sa sor6n olyan gondossdggal kell elj6rni, hogy a hullad6k
a szitllit6jitrmfibe tdrteno Urft6sekor, illet6leg a sz6llitSs folyamdn ne sz6rodjon
6s m6s kornyezetterhel6st ne idlzzen el6. Sz6llitSsb6l ered6 szennyezod6s
eset6n a hulladek eltakarit6sSr6l, a terrilet szennyez6d6-mentesit6s6r6l,
valamint az eredeti kornyezeti 6llapot helyre6llit6s6r6l a hullad6k termeldje,
birtokosa, illet6leg az ingatlantulajdonos koteles gondoskodni.

(7) Gazdalkodo szervezet ig6nybev6tele mellett tdrten6 sz6llit6s eset6n a
gazd6lkod6 szervezet, saj6t sz6llit6s eset6n pedig a hulladek termeldje,
birtokosa, illet6leg az ingatlantulajdonos az 6tvett, illetve 6tadott hulladek
mennyis6g6t 6s 6sszet6tel6t - a kul6n jogszab6lyokban meghat6rozott m6don



6s tartalommal - koteles fajt6nkent nyilvdntartani 6s err6l a hat6s6goknak
bejelentest tenni.

(8) A (7) bekezd6sben el6irt kotelezetts6g a kUl6n jogszabrilyokban
meghat6rozottak szerint - mind a kijeldlt drtalmatlanit6hely Uzemeltetdj6t,
mind pedig az egyeb Srtalmatlanft6hely tulajdonos6t (Uzemeltet6j6t,
haszn6l6j6t) is terheli.

(9) Ha a hullad6k termeldje, birtokosa a hullad6kot sajdt maga a kijelolt
Srtalmatlanit6helyre sz6llitja, a hullad6k Stad6sdval egyidejUleg, szdmla
ellen6ben d'rjat koteles fizetni azizemeltet6 r6sz6re.

1e.s
(1) Ha az ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6rs al6 nem tartoz6 hulladek

elsz6llitiis1val a Szolg5ltat6t bizza meg, a megrendeles 6s a szolg6ltatds
felt6teleiben t6rten6 meg5llapod6suk alapj6n a Szolg6ltat6 a mLgjel6lt
id6pontra vagy id6tartamra a megjeldlt mennyisegU, 6s osszet6teli
hulladeknak megfelel6 gyfijt6ed6nyt az ingatlantuiajdonos rendelkez6s6re
bocs6tja, a hullad6k elszSllitdsiit elv6gzi 6s gondoskodik a kijel6lt
6rtal matlan it6helyen torten6 el helyez6sr6l.

(2) Az ingatlantulajdnos a SzolgSltat6 r6sz6re a megiillapoddsban kikotott d'rjat
koteles megfizetni.

20.s
(1) A kozszolg6ltatSs al5 nem tartoz6 hulladek sziillit5sa est6ben a hullad6k

termel6je, birtokosa, illet6leg az illtala szSllftdsra ig6nybe vett gazddlkodo
szervezet koteles a kdztertilet tisztSntartdsdra vonatkozdjogszab6i-yok szerint
elj6rni.

(2) A hulladek termel6je, birtokosa kdteles gondoskodni a kozterUlet-haszn6tati
hozz{i6rul6s, illetve engedely megszerz6s6r6l, ha a huilad6k osszegyfijt6s6re
szolg6lo kont6ner a kozterUleten 24 6r6t meghalado id6tartamra kerUl
kihelyez6sre. Koteles gondoskodni tov6bbd a kont6ner k6rnyezet6nek
folyamatos tiszt6ntart6sdr6l, a kont6ner telit6d6se eset6n annak haiadektalan
elsz6llittatds616l.

(3) A sz6llit6st v1gz6 gazdSlkod6 szewezet kont6ner kozteruleten a kdzuti 6s a
gyalogos forgalom biztonsiigSt nem vesz6lyeztet6 m6do n, az aldbbi eloirdsok
megtart6s6val helyezhet ki:

a./ f60tvonalon kont6ner kiz6r6tag folyamatos rakod6s idej6re helyezhet6 ki, a
sz6flft6 jarmti helyszinen tartSsdval annak 6rdek6ben, hogy az elszitllit6s a
tel it6d6skor haladektalan u I megtort6n hessen ;
p,/ ldmegkozlekedesi 0tvonaton, amennyiben a kont6ner kihelyezese csak akdztiti forgalom zavar6s1val oldhato meg, az a./ pontban foglaltak szerint kell
eljdrni;
c'l egyeb 0tvonalakon a kont6nert, telit6d6st kovet6 8 6r6n belul el kell sz5llitani.(4) KdzterUletre kihelyezett kont6neren el nem tavolithat6 m6don, j6l l6thatoan felkell tuntetni a hulla6k termeldj6nek, birtokosdnak, illet6lej a sz6llitdsra

igenybe vett gazdSlkod6 szervezetnek nev6t, c6gnev6t, cim6t] telefonszdm6t
6s a kont6ner azonosit6 sz6m6t.

V.



Szab6lys6rt6sek

21.S
(1) A jelen rendelet 3.S L pontjiiban meghat6rozott hullad6kkezel6si tev6kenys6g

- a Hgt.-ben meghat6rozottak szerint - kizArolag a kdrnyezetv6delmi hatos6g
enged6ly6vel v6gezhet6.

(2) Aki a kdrnyezetv6delmi hat6s6g engedelyehez vagy hozzi46rul6sdhoz kotott
tev6kenys6get engedely vagy hozzitjirulSs n6lktil v6gez vagy v6geztet, illetve
a kdrnyezet elemeit a kUl6n jogszab6lyokban meghatdrozott m6don terheli,
ilfetve szennyezi, vagy az egyeb kdrnyezetv6delmi el6ir6sokat m6s m6don
megszegi, szab6lys6rt6st kdvet el 6s 150.000 Ft p6nzbirs6ggal s0jthato.

(3)Aki a telepUl6si dnkormAnyzat 6ltal szervezett kdzszolg6ltatds kdrebe tartozo
tev6kenyseget jogosulatlanul vbgzi, szabSlys6rt6st kovetel 6s 150.000 Ft-ig
terjed6 p6nzbirsiiggal s0jthat6.

(4) Aki telepulesi szil6rrd hulladekot a kdzterUleten engedely n6lkUl lerak, elhelyez,
illet6leg nem a kijeldlt lerak6helyen rak le vagy helyez el, szab6lys6rt6st kdvet
el 6s 100.000 Ft-ig terjed6 penzbirs6rggal s0jthat6. Ezen szab6lys6rt6s miatt
helyszini birs6g is kiszabhat6, amelynek dsszege 500 Ft-t6l 10.000 Ft-ig
terjedhet.

(5) Aki tiiroloedenyt a jelen rendeletben meghat6rozott feltetelektol elt6roen
helyez ki, illetve rendeletetest6l elt6r6en haszn6l, nem h6ztart6si hulladekot
rak a tart6lyba, rothad6, bfizds hulladek elsz6llit6sdrol 6s Srtalmatlanlt6s6rol
nem gondoskodik, szab6lys6rt6st kdvet el 6s 30.000 Ft-ig terjedo
penzbirs6ggal s0jthat6.

(6)A p6nzbirs6got, illetve a helyszini birsSgot szabdlys6rt6si hat6s6rg, a rtt
vonatkoz6 kUlon jogszab6ly alapjdn szabja ki.

Altalanos, jogi felel6ss6g

22.S
Aki tevekenys6g6vel vagy mulasztdsAval a hullad6kgazd6lkod6si jogszab6lyokban
vagy re6 vonatkoz6 hatos6gi hat6rozatban foglalt kdtelezettseget megszegi 6s ezzel
a kdrnyezetet vesz6lyezteti, szennyezi vagy k6rositja, vagy tev6kenys6g5t a

kdrnyezetv6delmi el6ir6sok megszeg6s6vel folytatja, a Hgt.-ben, illetve kU16n

jogszab6lyokban foglaltak szerinti (bUntetdjogi, polg6ri jogi, kdzigazgat6si jogi stb.)
felel6ss6ggel tartozik.

Hullad6kgazd6lkodisi birs6g

23.S
(1) Aki tev6kenys6g6vel vagy mulaszt6s6val

a./ a hullad6kgazd6lkoddssal kapcsolatos jogszabdlyok vagy re6 vonatkozo hatos6gi

hat6rozat el6ir6sait megs6rti, illetve az azokban foglalt kotelezettsegenek nem vagy

nem megfelel6en tesz eleget,
b.t hat6s6gi enged6lyhez, hozz1j1rul6shoz, bejelent6shez k6t6tt

hullad6kgazd5lkod6si tev6kenys6get enged6ly, hozz1jfirul6s vagy bejelent6s n6lkUl,

vagy att6l elt6r6en v6gez,



c.l a hulladekgazd6lkod6sra vonatkoz6 elSirSsok megs6rt6s6vel a kdrnyezetet
vesz6lyezteti, kSrositja, hu I lade kgazdSl kod 6si birs6got kdteles fizetni.

(2) A hulladekgazddlkod6si birs6got a kdrnyezetv6delmi hatos6g szabja ki a 16
vonatkoz6 kUlon jogszabSlyok szerint.

(3)A hulladlkgazdit lkoddsi birs6g nem menteslt a bUntetdjogi, a szabfulys6rt6si,
tovdbbi a kdrteritesi felel6sseg, valamint a tev6kenys6g korl5tozds6ra,
felfUggeszt6s6re, tilt6sdra, illet6leg a megfelel6 v6dekez6s kialakit6s6ra, a
term6szetes vagy kordrbbi kornyezet helyre6llit1silra vonatkoz6 kdtelezetts6g
teljesitese alol.

(4) A joger6sen kivetett hulladekgazd6lkod6si birs6g ad6k modjdra behajthat6
kdztartoz6s.

vt.
2616 rendelkez6sek

Hat6lybal6ptet6 6s 6tmeneti rendelkez6sek

24.S
(1)A jelen rendelet 13. $-dnak (2) bekezd6se 2002. december h6 31. napj6n l6p

hat6lyba.
(2) Jelen rendeletnek az (1) bekezd6sben nem emlitett rendetkez6sei

hat6lybalepes6r6l, kUl6n rendelet gondoskodik.(1 )
(3)A Hgt. Hat6lybalepeseig letrejdtt hulladekkezel6si kdzszolg6ltat6s ell6t5sdrra

ir6nyul6 6s az 1.S (6) bekezdesben megjelolt Szolgdltat6val kdtott szerz6d6s
2003. janu6r h6 31. napj6n megszrinik, kiv6ve, ha azt a szerzod6 felek a Hgt.-
ben, illetoleg a Hgt. 59.$ (1) bekezd6se szerinti vegrehajt6rsi jogszab6lyban
meghat6rozott felt6teleknek 6s tarta lom na k megfelel6en m6dositottSk.

(4) A (2) bekezd6sben m6dositottak szerint letrejott szerz6d6s - a Hgt. 56.5 (10)
bekezd6s6ben foglaltakra figyelemmel az eredeti szerz6d6sben
meghat6rozott id6tartamig, de legfeljebb a m6dosit6st6l sz6mitott 10 evig
marad erv6nyben.

ZAradbk:

Jelen rendelet a27.12002.(Xll. 30.) szdm0 rendeletnek a 2.1 2003. (ItI.2. ) sz6mri
rendelettel egysdges szerkezetbe foglalt szdvege

Dr. Fekete G6bor Csaba sk.
korjegyz6

(1) 2. I 2003. (III. 2.) sz6mri rendelet 6rtelm6ben a hatfrlybal6p6s d6tuma a 24 S e)
bekezdds6ben emlitett rendelkezdsek 6rtelm6ben 2003. mdrcius 2.



1. szem0 mell6klet

A hulladek urit6s6nek rendje Borjdd kdzs6gben:

o A kozs6g eg6sz terUlet6n (az aldbbi kiv6telekkel), heti egy alkalommal, kedden;

2. sz5m0 mell6klet



Az ig6nybeveend6 gyfijt6edenyek, gyfijt6eszkdzdk felsorol6sa
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