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Bostir Kiizs6 ei Olrkormiinyz :rt
8/2002.(XII. I 6.) sz. l.enrleletc

:r kiiztiszt:rsiigr'61, virl:rrnint :r teleptildsi szihird llullrrrldkra voniltkozil
helyi kiizszol grilt:rt isrol 6s iurn:rh kiitelezti ig6n5' bev 6tet6 rrit

Bevezetii

ll,osta Pi6z.^segi t)nkormS.rryzat liipviseli-testiilr:te a telel>ules tisztasiigri:rak fbnntar:tasa 6s a
telellulesi sziltircl hullaclekkal iisszefuee6 kotelezo huly'i l:cizszolgaltatais szabalyozasa
erclekebert, az e€li'es helyi kozszolealtalasok kOtel',:zo igenybe','eLelercil szold 1g95. evi ],,LII.
Tv I s! alaplan es a Lrullaclekgazclalkoclasrol szolo iO(l(") evi XL[I. Tv. ]3.$-aban kaltotl
f'elLratalmtrzas trlapjan iig1,'elerrmrrl.e tcinr6nye.kben. valamnrt a lzlll200r-).1..i11.?3..) I(orm.
.ltencleletben" is az | 11.986. (il.] | .) E\,t't Ellf,f esrnitl.es rencleletben fogltrltakra a l<rivetl<ezii
renclelelet alkr:tja.

{.Renclel+t celja.

r\ renclelet cilja, hogl' Bosta kozses lcozigirzgatersi terrjleten tr l:dztisztasirsot i"errltirfi.sa a
telel;ulesi szildrrcl hullaclekrtr rronadcozcl k(izszolgirltatast. a:1rak kirtelezo iee'1,bevite1:L
biztositsa €s az ezelftel kirltcsolatos Itlaclatokat. kotelezettsig,eket is rilalgrakar a helyr
sa.1 atossai eoknak megt'eIe Ioen rencle zze.

Att"t,innr,],laut turu.ut

i.l ) A jelert I'etrdelet (torrirbbiakban: ,..ll" t tratall'a kiterjecl a (2) trekezclesben fbglalt elteressel
Rostir l<Ozseg egisz kiizigazgat6si i.ertiletire.

(i)A Lelupulesi sziltirci hulladekl:al kapcsolalc.rs kcrzszolgaltatas ki1er-jecl a l..ijzst:g belt-er.ulcte
varlzrmetrtt)'i utcii.idbtrn levo urgatlan tr:laiclono:iaira. Lrutokosau'a vagy fraszrrflr.jara
(tcrvabbiakbtur: .,in gatlan tul.ajtlono.v'igtitrltbettettiire", ) zt lrr.rllatlek 

-o.sszeg1,.tr1tisir,:.

elszdllitaseira. artalmr'rtlauutasirrir. ell:el1'e.zds6re iranl,rrl,r kozszolgalttrt6sr ellatii
(tovabbiakbatt: ,,Aaz.szolgtittatdrz") valarnint ttz irrgatlarron l<eletl<ezd hai)rartasi is es1,eb
szilru'cl Lralmazirllal>ot(r visszarnalaclL an.r,assal (Lor,.abbiakban. ,.terepiirisi .yziitit.d
h u I I ad tklcrrl" ) l :apcso Iatos s zo lgaItatasra.

2.$
Az i n gatla nok 6,s liiizterii I etek tiszti nta r.tisa

( I I lrr koztisiatasdg f'buntartasa els,,ilendu kbzegi:;zsegrigyi irclel:. ez,jrt ern'ark
e l t,rn6 26lilaisaba n minclen-L, i kd tel es hatha tosan ktr a-emirkiicln i. 

-

A' I:'dzseg t.eniletdrt le'r6 ingirtJ.iutol< l.isztantart-Asarril az ilrgatlanol; tr:lajrl.,rrpsai.
leiuyleees hasznaloi kdtelesek qoncloskodni, LovabL'ti k6telessc,g-uk, Lrogy i'e.tla.ukar
nte gnruv el j ek- rertclben t.arrtsak. il,o nrtol. ga ziol me ettsztjtsak.

{ 2 ) llltrginszemelyek. jogi szemelyek, .;ogi rr.*.l1,isdggel renrjelkezri t:s1,g[ szervezetek
tevdkenysege koi'etkezteben lcoztertileten lceletkezetr ,.izp-nn5,ezoclds rnegs:zi.i'te-.,te.se. a
s zenn;'ez6de.sr olcczri szerv. il I et',,e szern e I r, lib I aclata.
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(3) Koztisztasagi szernpontbol jarclanak mindstil az a gyalos,)s kozlekecldsre renclelt
kiepitett es kiepitetlen irtteriilet. arnely az ingatlan telekhatAratol az fttest szeleig
(s ze-qe l)'e i g) terj ecl,

(4) Az ingatlan eldtti jalcla tisztirntartasa az urgatlan tinyleges hasaralolirnak, illetve
tul a.jclonosanak koteless6 ge.

Iiiz a kotelezettsis kiterjecl a hoeltakaritdssal. a sikossag rnegsztintetisevel kapcsolatos
felaclatokra is.

(5) A tenl,leges hasnalo, illetve a tulajclonos kotelessege a .ldrrcla nrellell" novo gaz

kiiltasa, a jarcLira kinyirlc' irgak es bolirok rnegt,::lelo nvesese, a jrircla 'is a csapaclekviz
e lve zeto d., r'ok ko zotti terulet tis ztantart as a.

ifi) L)nos esotol. jegtol. hotol sikossa valt jarclat a sztiksighez kipest naporrkint tdbbszor
tel kell hinteni
A li:lhintesre borrrlo- szer\ies an.iagol nerrr taltahnaz6 szdr6an;*ugot (ltotno].., ltarttu.
lfrr.lszpor. kdporlisztI kell hasmalni.
E celra trizeles r-rtan rrisszarnaraclt clarabos. serlilest okozo anyagot hasznalni nent

szabacl.

A sziiroanyag beszerzeser6l ir tiszt.iintartitsra kotelezefl.nek l<eil goncloskoclnr.

(i) A jarcla is a koz[rt sikossag-mentesit,is,it a tisztantarttisla kdtelezeltrtelt ug,'" kelL

elv,Sgeni, hogy abbol ne szannazzon baieset.

3.$

il) tlr kozterrrleten ldvo 6rkok, nvitott csatornak. titll'okalt. dtereszelc trsztirntartalra. a

csapaclikrriz akacldlytalan eltblydrsdrnak biaositiisa az ingatlan elotti szakasra

terjecloen -- az ingatlan t,invleses hasaalojanak. illetve tulajclonosanak kotek'ssdge

il) Jarmtibehajtitk itereszeirrek. jokarban ,5s tisztarrtartasa minclen esetben az i.rrgat-lan

has air loj rinali. i I I e t,,'e [ul aj clc''noslutak ko tel ess e ge.

(3) tlrz u:.gartlanon keletkezo csapaclekviz sa.iat teruleten tortdno elhelyezdserol. rlletoleg

kiepitett csapaclekcsatorna eset,jn az abba t0rLeno beriezetisdr,rl - elcizeteri lre.;clente,s

al apjarr -- az ingatlarr tr rl ajclonosa gotr closkoclik.

i4) A csapaclel.,elv'ezeto drokba szelr.n)'szett (olajos. vegyszel'es stb.) r,izet bevezetuti trlosl

Elch-rgrltis vagl/ rongaloclirs okoz6:i'ala all.:.alrrtats arlyagot (.szeIltetet. rsztrpot" p'apirt,

touneliket. tiiz- ds robbanasrreszilves trtyag,lt; a csal:ackikviz-elvezeto arokba szorlll.

beieonteni. beleseperni. rrag), bevezetni tilosl

{.s

( I ) Jrpitesi ten.ileten es az epitkezis kdzvetlen kom-vekdn (az epitkezes elot[r tenileten; az

epitest vegzo kivitelezonek kell biztosit'anr a tisztasaqot.
(:) - 

Epitesnel. borrtirsrral rragy tatarozasnAl a rrrrrnkalatokatriS'kell vegezri. az epitesi .is

bontasi al1,agokal, a kiasc'tl. fdlcleL ley kell tarolli. hoqv por es esveb szerutye26cles ne

keletkezzen.
(3) 'I'ilos kozu[a. ritpaclkara salakot, epitesi tdrmel,iket. illetrre szetnetet szallitani es

helyezril Kazteniletle kihorcloti: szemetet vagy epitesi l.6r:meldket az ririntett ingatlarr

tglajclonosa k6teles t'elsztilitasra 3z.l orirn belul sa.jAt koltsegen osszetakzuitarri. illetve

elszdllit'ani.



-J-

s.$

(l) Kcizteruleten szennvez6 anytrgot (szemetet, rongyot, eg,yg[ ltrllaclekot) csrrk olyan
modon szabacl szdllitani, hogy a szallitasbol semmi ki ne lrr.rlljon, por es csepeges ne
keletkezzen. Ha a szrlllitas kozberr a teriilet szenn.vezdclnek, a szennvez6des el6iclezqe
ktiteles trzL eltavolittrni es a tovabbiszerulezdcl6s megtrkacialyozasdrol gondosko<ini.

(2) Ha barnril1,e11 szallitnrany fel- rragy leralcasrinal. a koz- vagy magzurterulet
szennyezodik. a szennvezodes el6idez6.16nek azt a i'el- vtrgy lerakds elvegzese utan
nyomban nreg kell tiszlitani.

6.S

(l ) A kiizseg ktizieruleten tilos jarmfrvet mosni. olajcseret vagy mas olyan tev6kenyseget
rregeznri, amely szennvez6dest okoz.
Lakohazh<.:z titrtcrzo uclveu'trart ilven rmu'rkakat ugy kell viqeani, hog,"- a szelrryez6des
kii zt eruletle ne kerlilj rin.

(:.i A gonclozott ziildten-iletle jalmtivel rahajttrni, trzon palkolni. tr:i:[ barmi mocion
krirosi.tani tilosl

7.S

(1) A kozterirletek, a sporr;olris celjara szolgdlo tenjjetek,
he lyise g, te I e fon{tilke treszerurl,ezds e t il os I

(:,2) Szemetet. hullaclekrt cstrk az 'au:ra a celrtr renclszeresitett
lehet elhelve;ari.

valam.int az autcittr,rsntdro

tls feldllitott szem6ttzutoba

8.S
Telepii | 6si szil6rd h u llnd6kra von:rtkoz6 k<iz.szo I gil tat6.s

('l) A telepr"llesi szilard lrr.rlltrclekktrl ktrpcsoltrtos komple;< helyi kcizszolgaltrrtds: tr
telepulesi sz.ilird hulladek renclszeres gl,irjtesere. Llsi:dllita,sara, itrtalommentes
elhelyezesere il dnycrlo koirs zolgal tattis.

(2.t A I(epviselS-testulet. felaclataktilcincisen:
a') a komple;< helyi kcizszolgaltirtds korebe tartozo telepulesi szilarcl lnrlladek rendszeres
dsszegyir.ltdsenek, eIszalIitasanak es ar[almatlanjtasdrra]r rnesszervezese.h) tr [elepulesi szikh'cl lrullaclekkal kapcsola[os kom*plex he 1.,-i kozszolgdltrrtas
tel iesitesere szolgdltato kiiel6lese,
c) a teleptilesi szilard hulladekkal kapcsolatos komplex- helyi kc'rzszolgaltat6s dij6nak
(kozs zo I gri lt at dsi s zem etdij'; megal I ap itds a,

(3) A liepviselo-testulet a telepiil6si szilatcl hullactekkal kapcsolatos Iblaclalai'ak
megverlositastr soian a hull.acl6kok hasznositasanak, ujraf'eihasznalasapak es az
artalmatlanitando lrr-rlladek menrryisegenek cscikkentese erclekeben tamogatya a
szelelctirr hrrlladekgyiijtes szeles kcirii elterieszteset.
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e.s

(1)A helyi kdzszolgaltat6s igenyberretele a,,R" l$ (2) bekezdese hatrilya alti tarloz<:
igenybever,6kre kotelez6.

(2) A kdzszolgdltat6s igenybeveteleert az igenybevevot terhelo diih6tralek adok mocljara
behajthato k6ztartozas.

(.3) Szlmeteltetheto a 8. !\ (l ) bekezdise szerinti komplex helyi kozszolgtiltatds kotelezo
igenyberretele azokon az ingatla:rokon, amelyeken legalabb -30 napig serrki sern

tarl-ozkodik, s emiatt azokon hr,rlladek nem keletkezik.
(4) i\ kozszolgaltat6s igenyberretel6nek szrureteldsdre vonatkozo igenyet a tula3dorlos a

szlinetelis kirrdnt kezcl6 idopontja elott, azt legalabb 3ti nappal rnegelozoen irdsban
koteles bejelenteni a Szolg6ltatonak.

(5) I{a a szureteltetes (1) bekezdes szerinti lblteteleiben val[oz6s kovetkezik be. a tulajdorros
a Szolgaltatonak haladektalanul jrdsban koteles azt bejelenteni.

(.6) ,\meruryiben a szuneteltetes ideje alatt a komplex helyi kdzszolgaltatas korebc tafiozt
hulladek kerul kilrelyezesre, ugy - a tr.rlajclonos egyideju ertesitese mellett - a Szolgdltato
a hulladekot koteles elsz6liitani, a ll:lladik mennyisegenek megtblelo - e rendelet ?.

szdmti melleklete szerinti - dij l'elszarnilasa rnellett.
(i ) A nern lakok celjara szolgdlo biz ingatlanok tor,6bbiakban ,,hdt,i6gi hiizak"

tula.lclonosai a 2. sz. mellek.tet szerintr dijat hat honapi iclotartamra kotelesek meglizetni.

10.s
A l<iizszolgiltatas ellitisinak rendje 6s rn6dja

(.1.) ,,1i itepviselo-testulet a szikird hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatas ellatasd'ral a

DET,-K Ohd li lt-t (tovabb iakban : .,szol ga ltato" ) bizza me g.

i?)A kozszolgdrltatds eilatrisa rendjenek altaliuros szabalyaikent a kovetkezoket. i<ell

6rv6nyesiteni:
(3) A telepulesi szilard hr-rlladek gyiijtese, tdrolasa sordn olyan gonclossaggal kell elidmr,

hogy a hrrlladek sem az urgatianorl sem a koztenrleten. sem a szdllito jarnirlibe 'ralri
tir:iteskor ne szorodjon sz6t. ne porozzon, 6s egydbr modon konlyezetter:helest ne tcl|zzen
elo.
A teleulesi szildrd hr:lladek gyujtese a keletkez6 hulladekrneruryis6g 6s a gyu;tes

gyakorisriga alapjan rneghatdrozott urtartahnit. szabvirnyos I 1(i I I{LJKA hulladekgytilto
iclenyben tort6nhet, melynek srilya a 35 kg-ot nem haladhatja meg. Tobblethulladek

esetdn kizarolag a kozszolgdltatot6l vasarolt, jelzessel ellirtott zsdkokban helyezhet6 el a

hulladek.
(a) A hr.rlladdkgyr{ito ingatlanon belul helyedreto el, a gytiito edenyzetet, a szdlhtasi napok

kivetelevel, k6ztenrleteken csak ten.ilet-tblhasznaldsi engedely birtokirba:l Iehet

elhelyezni.
(5)i\ huilaclek gytjtese heti egy alkalommal a szolgaltatoval kotoLl megaliapodas szerutLr

iclopontbau az ingatlan elotti jarda sz6l6re, illetrre a kr.lelOlt g,lultollrlntclkla tort.6no

kihelyezessel tdrt6nhet,
(6t A nagyobb meretti berenclezesi targy (lorn) szervezett osszegy.lteserol es elszallitasdrol

t'lomiatanitds.) errente ket ali:alommal a szol96ltatS teritesmentesen gondoskorlil<.

f?) A lorrrtalarritAs idopontlrirol. valamur.t terr-rleti felosztasarol a szolg6ltato .J heftel az akcio
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elott az (inkormanyzat ttjan ertesrti a lakossdgot.

11.$
A szolgiltnt6 felndntai

(i) A szolgriltato a renclelet hatalya ald tartozo ingatlanon keietkezett telepulesi szilircl
hulladekot kdteles retrclszeresen elszallitani a kfelolt lcokenyi hullacleklerakir telepre.
illetve autnak iftalmatlanil-asir.r'ol mas, a szakmai ds kor:rye,zetv,iclelmi szabdlyokat
megl"arto moclon gonclosko clni.

(2) A szolg6ltato koteles a tdrolo eclenyek kiurit6set kimeletesen- azelvar-6ato golclossaggal
elvegezni.

i:i,t A taroloedenyben okozott kir:okat a szolgiiltato terrtesmentesen k6teles kijavitali,
amerrnyibeu a meghibasoclas neki t'elrohato okbol kovetkezik be. A szoigaltaionak az
ebbol ereci6 karbantattasi rnunkdk, valamint a javitris iclotartamifu.u 

"d,"nytetet 
kell

biaositania. Amennyiben a meghibdsoclas nem rohato fbl a szoigrillato'ak. a
haszr6lhatatlanna v6lt taroloeclenyek jarritasa" potlisa. illetve csereje a haszndlot terheli.

(4) A sz.olg6ltato a renclelet hatrilya altr nem tartozo lrullaclek elszallitrisat megtagaclSatja.
(j/ A tulajclonos koteles a Szolgaltato altal nyir.;tott korrrplex helyi kozszolgalta6st ilenybe

vennl.
(rj) A komplex helyi kozszolgaltatds koreben a SzolgAltato es a tulajclonos k6zotti

logviszonyt a telepiilesi szilarcl lrrrllaciek esetin a kozszolgdltatds iginybeveteldnek
t6nye hozza letre.

(i) A (6) bekezclesben meghatdrozott .logrriszony kezclo iclopontla az a nap. amelyen a
Szolgaltato a komplex helyi kozszolg6ltatas teljesitesenek megkezcleseroi'es lenyeg"s
felteteleir6l a tulajdonost irasban ertesitette, illetve fblhi"vas kozzetetel. i.,tjen
tajekoztatta. A hdztarl"asi szil{r'clltr-rllaclekkal kapcsolatos komplex helyi k6zszolgiiltai:ris
kotelezo igenybevetelenek tblteteleirol szolo ertesiteis mintaiat e runclele L L .y;zdnui
nt e I I I kl e t e tarlahnazza.

{8) A Szolgdltato akozszolgdltatrissal osszeftiggo tevdkenyseget minclenkor a
I'onatkozo jogzabalyi eloirasokban tbglalt miiszaki. k6zegeszsegugyi es egyeb
I'el tetel eknek meg i'el e I oen koteles ellitn i.

(.9) Az igenybevevo'zel kotott szerzoclds ala5lan a kozszolgaltatasi dij beszedise a
szolgriltato tblaclata az Crr:kormanyzat altal f;;delkez6sre bocsatott aclatok ala;r.ja*.

!191 A kozszolgdltatas clijanak megdliapit6sdhoz rdszletes k6ltsegelemzdst kell keszitenie.
(1 l) L{oteles a terrdkenysegeriil a kepviselo-testtiletnek ivente be.szdmolni.
(12) A tulajclonos jogosult a Szolgdltatonak a huliaclek eiszallrtrisara ralyulo megge.clelds6t

bejelenteni. ha ingatlandn a komplex helyi kozszolgaltatas ala 
'em eso esetilecszallithato alkalmi haztartdsi szilarcl hullacleka is ke"letkezik ,,ugy'iiy." fr"firaii

keletkezese vdrhato.
il3) Ha a hrlajclonos a (1'2') bekezclesben foglaltakkal a szolgaltat<it l>izza meg, arrtegrendeles cis a szolgaltatds f'elteteleiben torGno megrillapoclas'alapjdn a Szolgaitaio amegielolt iclr5pontr-a vagy iclotartarnra a rneglelolt memyisdgu es rnurosegu Sullacleknakmegtelelo g- r;totartalvt, illetve,hullaciek*gyujtesere alkalmas mas gyu.ytiieszkozt a

tr-rlajclonos renclelkezesdre bocsatja. ar:nak .Ltrattitardrol es a lrr.rllaclek artalomme'tes
elhel yeziserijl a rnegal l apoclds szerinti ciij el J eneberr qoncloskoclik.
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Az ig6rrybevcv6 kiitcless6gei

(1) A haztartasi szildrrcl lrullaclekot a szallitasi napon elszallitas ciljdbol a szolgdltato
rerrcle]kezesere kell bocsatanr. hosszabb iclon at tblhalmozni nem szabacl.

(2) A tulajclonos a gyiijtotzutalyban, a hdztartdsban szokdsosan keletkezo hullaclekot
tilrnoritds nellail rigy helyezl.eti el. hogy az a hulla<1ek elszerllitasa soran alkalmazott
gepi uritest rre akacldlyozza.

(3) Ha a tallaly olyan neclves hullaclekot tartalmaz. amely az ecldnyben osszetomc.rroclott
vaey befbayott. \rasy a tartalyban levo hullaclekot ugy Osszeprdseltek, vagy a tardlyban
elhelyezett hullaclek Osszsulya ol,v-arr mertekben meghalaclja a tartdly terhelhetoseeet.
lrog,' emiatt a tart6l,vl. az eloilt moclon kiUriteni nem lehet, a tulajtlortos koteles a

visszamaractl. szemetet t'ellazitani 6s a tartirlyt trtuiar'illralova teruri.
(4) A tdroloeclerryekben nem szabacl olyan anyagot eihelyeani (for:r'o hamu. rnorci-.

mdrgez6 anyag. allati hulla. fblyekony vagy bethgyott zsiracl6k. gy'irlekony vagy
robbano anyag ko- es eptilettorntelek. nagvobb terjeclelmii, strllni targy. stb,)" amely
rresz6lyezteti a szemetszdllitissal fbglalkoz-o clolgozci egeszseget, vagy rregrongalhatja a

gytijti,jdrmtit'et. illetve irrtalmatlarritisa soran veszdly'eztedreti a korrryezetdt.
(5) I'Ia a szolgdltato alkalmazottai megdllapitjdk, hogy a t'aroloeclenyben az (:4)

bekezclesben megjelolt anyagoi. tdrgyat helyeaek el, a kiuritist.;ogosultak megtagaclni.

A kitn'il.es megtagacldsarril a tt.tlajcionost a szolgdrltato az ok f'eltuntettls6vel 6rtesiti, majcL

amennyiben a tulajclonos a kulon koltsegeL megfizel"te. a hullaclekot a megf'elelc>

&'talmaLlanilo helyre szallitla.
(6'.1 A gyrjitoeclerryzetek beszerzdsdrol es tisztitdrsarcil az igenybetrevo goncloskoclil<.

13.S

A kiizszolgiltatisra vonatkoz6 szerziidds

,,1.i A kozszolgirltatonak az lgenyberrerror;el kotOtt szerzticl6s6ben meg kell leldlnr tr

teljesites helyet. iclejet. mo,:ijiL, a kOzszolgdltatdsert fizeterrclci ch1at. t'erultartva e

szolgaltatr)nak - trz onkormdnyzat dijmegdllapit<i renclelete szerinti mert-eknek inegt-elelii

- moclositdsra rronatkozo jogat.
(:2) A kozszolgdltatds dtiu beszecles6nek mocliat az esetleges clijhdtralek behajtarsa

erdekeberr a szolgaltatci jogait.
(.1.y .A.z finkormiinyzat a koz^szolgiiltatoval szerzoclist k6t a lrtrllaclekszallitiisra.

A szerzricldsnek a Ptk-ban szabtrlvozott l'elteteleken tul tartalmazrria icell:

- a kdzszolg6ltatas Lartalmdt. a kozszolgaltaLassal ellatott teriilet
- akozszolgdltatoszolgaltatasikotelezettsegeit

hatiu'iri.t

- az Orrkormd'nyzatnak a kozszolgaltatds messzervezesdvel es

kapcsolatosan kotelezellsege tt
- a kozszolgdltatir:; dijaL a clij megallapitasdhoz s'ziiksdges kOltsegelemztlsL

- a dij beszeclesenek m6cljdt" az ezzel ka;rcsolatos aclatszolgaltarasi

kotelezet[seget
- a clijtratralek eset€n a lzolgdltatot megilleto jogoka[. illetve az Otrkortnany'zat

f'elarlatait
- A felek kttlcsdnos tajtikozlatasi kotelezet.tseget.

f'enrrtartdsarral
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14.$
A l<iizszolgriltatis dijrr

(1) A szolgaltat6st igdnybevevok kcizszolgdltatrisert clijat kotelesek lizetni.(.2) A kozszolgaltatds ellatdsaert a szolgaltatot megilleto diiat az Onkormdnyzat 6s a
szolgaltato kozdtti szerzod6sben meghatdrozott modon kell meg6llapitani a szolgaltato
ti lta.l'regz.ett koltsegele mz6s alapjan.

(3) Az igenybevevot terhelo kozszolgdltatas dijat a kepviselo-tesfulet dllapitja meg a
telep0lesi hulladekkezel6si kozszolgaltatasi drl megallapitasdrnak r'6szletes szakmar
s zabalyairol s zo lo 2 42/2Q00 .0ilI. 2 3 . ) Kormanyrendel et alapi an.

(4) Az alkalmazhato clij legmagasabb mefieket es a dijmegdllapitds alapjriul szolgdlo
koltsegelemz6st a rendelet 2. szAmrr melleklete tartar.mazza.

(5) A kozszolgaltatds dijat egy 6vre kell meghataroni" amely (a tovabbiakban:
,.kovetkezo dijfizetesi idoszak") a dijfizetesi rdoszak kezcietet a renclelet ?. sz.
melleklete tartalmazza.

1s.$

'-i,) A kozszolgaltatas dijdt a szolgdltatrist igenybe rrerro utolag a szolgaltatorral kot6tt
szerzoclds szerint a szolgdltato altal megkulclott szdmla alapjan kot"l.* megfizetni.

!2A szolgaltato a szdmlin az ingatlan trrlajdorrosdnak (haimalojinak) ne!yeclevente
kuldi meg.

16.S

.Amennyibetl az irgatlan ttrlajdonosi. vagy haszndlatj. r,iszonyaiban vdltozds k6vetkezik be,
ugy az uj tulajdonos, vagy hasaal<l a korabbi tulaj<lonoisal eweLemlegesen koteles a
valtozas tenyet 15 napon beltil irarsban belelentlni a szoi{altatonuk. A rraltoza:;
belelent6sevel egyidejrlleg az tj tulalclonos, ilietve haszrdrlo es- a szoledltat6 kozott a
koazolgdltatasi szerzodds letrej 6n,
E** a bejelentdsnek a me$.6teleig a kozszolgdltatasi clijat a korabbi hrlajdo,osrrak kellmegfizetni. -

17.S

'..i i A tulaidonos megtagadhatja a dij megfizeteset abban az esetben, ha a szolgaltato
kozszolgal tatdsi kotele zettsegenek ne m tesz eleget.

Q'i |iem tagadhato meg a dii lizetes e az (Ii bekezdes szeri:rt. ha a szolgdltatot a
kozszolgaltatdrs nyultasaban az iclojdras vagy mas elhdrrithatatlan ok alcaclaly*ozta es a
szolgiiltato az akadaly elhanrlasat kovetoen a leheto legrovidebb idon beirrl potolta
mulasztdsat.

18.ii

(l I n ti:lajdonost, illetve has:ardlot a szolgdltato, vagy megbizottja a keseclelernl.re es6stol
szzirniLott 3t) napon belul irasban szolitja Cl clijlizeldsi koielezel[ssigeinek teljesitisere,
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1e.$
Kcdveznr6rryek 6s lnerrtess6gel<

A kepvisel6-testiilet diifizetesi kedvezmenyt biztosit az alabbi szemelyek rdszdre:
a) az egyedul ei6 nyugdijasok reszlre a kedvezmeny merteke: a m.indenkori

kozszolgdltatdsi dij ?'ptfii:it ir \; ',/ , ' "r' ''

20.$
Szahrilys6rt6.si rerrd ell<ez.risek

A kulon jogszabdlybarr meghatarozott koztisztasdgi szabalysertesen tfl szabdlys6itest
kovet el es 3().(-rOil Ft-ig terjedo p6nzbirsdggal sqthato, al:i:

(1) Az .ingatlan ds az ahhoz tutozo jalda 6s arokszakasz tisztantartdsaval es sikossag-
mentesit6serrel kapcsolatos kotelezettseget elmulasztja. illetve az ezzel kapcsolatos

szabdlyokatmegszegi 2 $ (5)-(6),3 $ (1)-(2),3 $ (4)

{2) Hriztartdsi hulladekot felhalmo z vagy a kdaeniletre, illetrre mds urgatlan'ala a jelerr
rende letberr me ghatar ozoLt feltetel ektol eltero mod on kihe lye z.

(3) A szemdtgyrijtii tartaly tisztantartasies t'ertotlenitesi kotelezettseget elmulasztja.
(4) ,L{ulladekgy{to tartalyt rerrdeltetestol elteroen haszn'il. nem haztartdsi hullaclekot

rak a tartalyba, rothado, nagyon budos szem6t elszdllitasdr6l es 6rtalmatlanitasarol nem
gondoskodik.

21.$
lirtclmcz6 rcndelkec6sek

E rerrdelet alkalmazdsaban:
1. telepiiltisi hulladdk.: a bhzLartrisokbol szarLnazo sziliiu'd hulladek, illetoleg a haztartasi

lrr.rlladekhoz hasonlo 3ellegii €s osszetit ell.\, azzal eeytitt kezelheto mds hulladek:

2. haztartasi szilarcl lztl.laddk: a rendszeres hrizta.rtdsi szilard hullad6k 6,s az alkirlnri
hdzl-artrisi szillu'cl hulladek:

3. rendszeres Jtaztctrtasi szilard hulla.ddk' a lakas. iidtiles, pilrenes sordn az ingatlanon (igy a

lakasokban, valamint rrem lakds celjara szolgdlo eg,"-eb hel,visegekbeu es teriiletekerr)

folyamatosan keletkezo, a Szolgriitato altal rendszeresiteL[ ggfijtotartdlyokbarr

dtmenetileg tdu'olhalo, rendszeres gyujtojalatlal, a jogszabrilyi elofu'dsoli'nai: megtblelo

zdrt rendszeni celgeppel szallithato hulladek (igy pl. a konirhai hulladek" papir.

uveg, csomagol6eszkoz. hdztartasr ed6ny. kezi eszkoz, rortgy, sopredek. salak,

haniu, kororrU tovabba kisebb mennyisegu falrtakolat, a kefii es .;ardatakaritdsi
hulladek, kisebb merutyisdgfi ialomb, nlzeseddk, kardcsonyfa), tovabba

a lakdsban. valamint a nem lalcds celjrira szolgdlo egyeb helyrsegben ds terfileten

tlrlytatott kisipari tevekenyseg gyakorldstibol keletkezett hulladek. tblt6ve, hogy

egvrirttesep elhelyezlreio a fizolgal.tato trltal rendszeresitett szem6tgyiijtti tartalyokliarr 6s



4.

-9-

rfutalmatlanithato a tulajclonos altal k6telezoen igenybe vert kozszolgdltatas keretiben a
kijelolt rirtalmatlanito helyen:

alkalmi hazta.rtasi .szildrd lnlladdk: a lakds. iidtiles, pilrentis soran trz ingatlauron ligy
lakdsokbtrn. valamint a nem lakirs celjdra szolgdlo egyeb helyisegekben es teniletek;)
alkalmilag kepzoclott vagy tblhalmozodott hulladek. visszamaraclt anyag, ha
reli(-Ljzeresitett Snijtoeclenyben mirete vagy minosige rniatt nem hel,u*ez.heto el. amely
lehet

lomtalanitds aki tartozo alkalmi hilztartasi szildrd hullacldk nagyobb mriretfi <larabos
Itulladek (igy pl nagyobb haztartdsi eszkoz. berendezisi tdrgy, butor. dgybetet stb.).
arrrelyet a rendeletben krielolt Szolgaltato erri kitszeri - elore kOzzetei iclopontban
tor:teno - lomtalarritas sordn elszallit.

esetileg szrillithato alkalmi hriztartrisi sziLu'd hulladek: az ct.) porrl ald nem tarlozo. eseti
megrendeles alap.i6rr drtalmatlanitas celiabol elszaillitando lullaclek (pl. epitesi. bo'tasi
tonnelek, ar.rtoroncs).

5, egvdb (nem haztarti,si) ,szilard hulhcldk: az irrgatlanon firlytatott ipari. kereskeclelmi,
szolg6ltato 6s egveb gazdasdgi tevekenys6g sorrur, valamurt a kozilterleinvekben
keletkezo rendszeres egyeb szilard lullaclek es alkalmi egyeb szildrd hullaclek:

q) rendszeres egyeb szilard hullaclek: a tevdkenyseggel osszefi.rgg6st:en - a tev6kenyseg
jellegenek megfeleloen - rendszeresen es/vagy fcilyanratosan f,eletk ezo, a Szolgaitatii
riltal rendszeresitett 5'ujtoedenyben atrnenetileg tarolhat6. a jogszabalyi elojrrisol.:tak
megtblelo rendszeru celgeppel szdlliilmto egyeb szilird trUtaagh *r"ly a telepulesi
sziltrld hulladek elhelyez6sere kr.lelolt iirtalmatlanito helyen. letesitmenyben helyezheto
el-

&.J alkalmi egfeb szilarcJ hulltrrJek: a tevekenyseg f'enntartdsdnak ti'rlyilnlataba1 esetileg, nenl
ismetlodoen keletkez6. a telepril..jsi szilard lrtrllaclek elhelyezesere szolgdlo 

"eg)reb

;r:lahnatlanito helyen. l.itesitmenyben elhelyezheto rragy irasznositSato egyeb ,ritar.l
lrulladek:

22.$

i 1j E rendelet 2()()3, .januar 1-.jen lep hatdlyba.
(2) E rendelet hatalyba lepesevel 

_ 
egyiclellileg hatalyat veszti l3osta rjr:kormanyzat

szenr,6tszdl I itdsrol szolo 1 i1999.$4..9.) onk renclelete

a)

h)

l'ilorrrdth l-aszlone dr. sk.
korf egyzo

.N'Iegalkotta a kipviselo-testulet'. 20e2. decernber 1?-ei olesen.

l.i.ihirdetve: 20r.'{2. .i"""m6er i fr.

,,;.1

tlazsoki .tgndc sk.
polgdnrrester



l. szamit nrcl.lehlet a:3/200-2.,__ffi!. tS.) sz. antc. ren

Ertesites a renrlszeres hd.ztat,tdsi szilard hul.l.aclilcleal.leapcsolntos lcompl.ex hellti.
le 6zszo lg riltatas ig e ny b evet e len ele felteteleird I

Bosta Kdzsegi Onkormdnyzat a 8i?0()3. ()ilI. 16.) szdrnu onkorrnfnyzati rendelete alap.jdn
a rendszeres hriztartrisi szildrd hulladekkal kapcsolatos k6zszolgdltat6s igerrybevetele
iiol.elezo. A retrdszeres szilird hdztar:tasi hulladekkal kapcsolatos komplex lrelyi
k6zszolgditatdst a lakossdg szdnifu'a a DEL-KOlr,I KIl., mint Szolg6ltato vtlgelheti
ktzdrrdlagos j o gosults6ggal.
A Szolgdltato az aldLrbi feltetelek szerinti nyujtja a kdzszolgriltatrist:

L A megjelolt szolg6ltatast . napjdtol tblyamatosan v6gzi.

2, A Szolgdltato 6ltal renclelkez6sre bocridtott t',uolotar1ily tillri;a es claraLrsz:dula

I l0 literes tartdly ..., db

i. A tiirolotartiily tiritesi gyakorisriga; ..... ." alkalom/htit, tirit6si napok:

.1. A szolg6ltatris dija: . ... Ft/ho

5. t-lgytblszolgrilat nyitva tartdsa:
tel efbn. telethx szaimok:

P6cs,

Szolgiltato



A khzszolgaltatas dijanalc megallapitrisardl es a dffizetesi iddszaltdl

l.ii
A telepiil6si szilird hullad6l<kal l<apcsolatos helyi kiizsr,olgiltatis ig6nybev6tel6nek

2008, evi dfja

(1 ) A kozszolgdltatdssal ellatott teruleten a komplex helf i kozszolgaltatds
igen,r'bevetelenek dijttaz ingatlanon renclelkezdrr. ,iilo gyrijtotartdlyok sza-rnanak
a tartAlyok iirnreretetcil lbggo egyszeri uritesi clijruuk es az tu.iLesek sz6.ma1ak
szorzatakdnt kel I megdllapitani.

(2) A rendszeres g},-rijtesre rendelkezdsre allo tarriily witesi dija:

I db 110 literes tartilv heti eg1iszeri iirit6s6nek clija: S33 l.t + tZ., ,tfrrf / iirft6s.

2.$

A ,,R" I 4.$ (5) bekezdese szerint dijtizetesi icloszak kezclete: 20(-)3. januar l.


