
2018 06.04 MHKJosszabQlvszolsQltatQ"OL-L4'b'516

Csikostottos Kozseg Onkonndnyzat Kepviselo-testiiletenek l0/2014.(X1.20') onkormbnyzati rendelete

a telepti16si szil6rd hulladekgazd6lkodasi kozszolgaltatasrol

ls-r /
2e t8

csik6st<jttijs Kozseg onkormanyzat Kepviselo-restiilere az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben, a Magyarorszag helyi

<inkormdnyzatair6liz6l6 20il. 6vi cl-xxxlx. torveny 143. {i (4) bekezdes d. pond6ban, valamint a Hulladekrol szol6

2012. CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht,)88. $ (4) bekezileseben kapott felhatalmaz6s alapj6n meghat6rozott

feladatkoreben elj6rva a kovetkezoket rendeli el:

ELSO RESZ

AltaLinos rendelkez6sek

l. Fejezet

l. A rendelet c6lja, hatilYa

I $ (l ) Jelen rendelet celja:

a) Csik6strittos k<izseg lakoss6g6nak egeszsegvedelme, a teleptiles tenneszeti es 6pitett kcirnyezetenek meg6vrisa.

a kornyezettudatos magatart6s kialakitasa a hulladekgazd6lkod6s eszkozeivel;

b) a hulladek 6ttal okozott terhelesek minimaliz6lasa, a teleptiles szennyezettsegenek

kepz<idon hultadek mennyisegenek es veszelyessegenek csdkkent6se, a keletkezo hulladek

hasznosit6sa, a hulladek kornyezctkimelo artalmatlanitasa;

c) azoknak a helyi szabalyoknak a megallapitdsa. anrelyck biztosiqak Csiksot<jttris kozseg kozigazgat|si teriileten a

helyi hulladekkezelesi kozszolgaltat6s tartalm6t. rendjet es modj6t.

(2) A rendelct celjanak eleresc erdckebcn a kiizseg kozigazgatlsi teriileten minden tevekenys6get ugy kell

gyakorolni. hogy
a) a telepliles krirnyezetet a leheto legkisebb nrertekben terhelje. illetve a krimyezet terhelese es igenybev6tele

csokkenjen;

b) biztositsa a keletkezo hullad6k mennyisegenek es miniisegenek megfelelo kezeleset. hasznositds6t.

iirtalmatlanitdsat.

(3 ) Csikostottrjs Kozseg Onkornriinyzat Kepvrselo-testiilete (tovdbbiakban: Kepviselo-testi.ilet) a

hulladekgazdalkodrisi celok elerese erdekeben ervenyesiti a Hulladekr6l sz6lo 2012. evi CLXXXV. ttirvenyben

ltovfbbiikban: Ht.) tbglalt alapelveket, meghatarozza a hulladckgazd6lkodris koreben a hat6skorebe tarlozo

kerdesekben a hullad6kgazddlkodas 6ltal6nos kcivetelmenyeit, az erintettek jogait es kotelezettsegeit.

2. Fogalmi meghat6rozfsok

2.$ ( l) E rendelet alkalmazasdban:

l. alApSrclgdltatas: I db gyi.ijtocdeny lclcn rendeletben meghat6rozott gyakoris6ggal t<irtenri tiritese. melyet

valarnennyi ingatlantulajdonos kotelcs ig6nybe vcnni.

2. elki.ilonitetten gyljtott hullad6k: elkiilonitve gyiijtott papir, mtianyag es tiveg.

3. hulladekgyjijtci szigg1(gytrjtoszige!). a hilztart6sokban keletkezo, hasznosit6sra alkalmas. ki.ilonbozrj fajt6j['
elktilonitetten-gytiltott tr6ztartesi hulladek begyiijtescre szolgalo, lakoovezetben, kozteriileten kialakitott, f'eltigyelet

nelkrili, folyamatosan rendelkez6sre 6llo begyrijtrihely, szabv6nyositott edenyzettel;

4. Tipls_ed6ny-zc:: a korszerr.i ponnenrcs gyiijtcs j6nniiveihez kifcjlesztett speci6lis, szabv6nyositott t6roloedenyek,

mclyek terfogatuk es anyaguk szerint kiilonbozo gyiijtcsi igenyek kielegiteserc alkalmasak.

(2) Egyeb alapfbgalmak tekinteteben a hulla<Jekrot szolo 2012.6vi CLXXXV. torveny (a tov6bbiakban: Ht.) 2.$'(l)
bek. az irdnyado.

MASODIK RESZ

A hullad6kgazddlkodrisi kiizszol96ltat6s

ll. Fejezet

elkerilese erdek6ben a

minel nagyobb aranyu
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l. A hullad6kgazdrilkod6si kiizszolgdltat6s tartalma
3.$

(l)A Kepviselo-testtilet a kcizszolgdltatiis kcirebe tarloz.o hulladek rendszeres risszegyii.jteserol, elsz6llitiisriroles drtal matlan itiisdro I kote I ezci he I y i [dzszo I gri ltatas
utldn gondoskodik.

(2) A kotelez6 helyi kozszol96ltatas csik6stcittcis kozscg cgesz kozigazgatiisi tclilerirc kiterjcd.

(3) Akeze,cij lliiltJl&l' ;;li:xli#ilkeletke hu[idek ossz lanitrisiir6l aze rende atds igenybev

ban : 
-0 

nkorm 6ny zatl k6zi gazgat(tsi ten,eten a te l eprilesia K<izszorg6rtat6 szaritoesz.kozehez rendszeresitett
risszegyrijtritt 6s a Kcizszolgrirtato renderkez6stire bocs6tott

nci rendszeres gytijtesere, elszrll litrisrira es 6rtalmatlanitdsdra
:kkezelci Nonprofit Kft. (7400 Kaposvdr, Achim A. u. 2.),amely kcitelezdKozszolgdltat6nak minrisi.il a felek kozt letrejott helyi kozszo)g6ltatatrlsi szerzcides alapjrin

(5) A Del-Dundntrili Hulladekkezelo Nonprofit Kft. ltovribbiakban: Kcizszolgdltato) vegzi az Onkorm;nyz.at
tenileten keletkezci teleptil6si sziLlrd hullad6kainak gyiijteser es elsz6llitas6t es 

-gondoskoa]k 
a telepi.ilesi sziliirdhulladek - kcirnyezetvedelmi hatos6g dltal engedtlyezett 6sszet6telti es m-ennyisegri - elhelyezeserril 6s

rirtal matlanitas6rol.

(6) A rendelet el<jirdsai nem vonatkoznak a veszelyes hulladekokra es a folyekony hulladekra.

(7) A K ft it lkodasi kozszolgilltat6ssal cisszefiiggci szenrelyes adatok(term6szete dat elesere a kozszolg'dltatiis tel.iesitese eidekeben. A szemelyes
adat kezel6 i6: Jogrol es az inf'crrmaci(rszaLadsdgrol sz6lo 201I. evi CXll.
torveny ren cki l.

(8) A gazd6lkodo szervezetnek a termelesi hullad6kot elkiilonitctten kell gytijtenie. A termelesi hullad6kra a
termelesi hulladekkal kapcsolatos tevekenyscgck vegz6scrol szol6 korm6nyrendetct elijirasait kell alkalmazni.

(9) A nem term6szetes szemely ingatlantulajdonos, azaz ajogi szemely, illetve a jogi szemelyis6ggel nerr
rendelkezci gazdasrlgi tdrsas6g ah|ztartisi hulladekhoz hasonlo hulladck reizet kepczo ,.gy.r hulladek"ol. arnety
az erintett ingatlan tenileten az elkLilonitett hul ladekgyLijtesbcil visszanrarad, a Kcizszolgdliat6nak kciteles etadni.

(10) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlandn kozszolgdltatris korebe tartozo hulladek keletkezik, de az
ingatlana egyidejiileg gazdalkod6 szervezct cegnyilv6ntait,irbun bejegyzett sz6khelyeiil, telephelyeril, vagy
fi6ktelepeiil is szolgdl, krjteles a kozszolgilltatds korcbe tartozo nultuoetat u gurielkod6 szervezetnek az
ingatlanon folytatott gazdasrlgi tevekenys6ge sordn keletkezett hulladekt6l elkiilonitetten gyrijtenr. E hulladek
kezelesere is koteles a krizszolgdltatdst i96nybe venni.

( I l) A ktizszolgriltat6s igenybevetelercjl szol6 szcrzodes kotelezcj tartalmi elemei:
a, a felek megnevez6se es

aa) term6szetes szem6ly eseteben csalildr 6s ut6n6v, tak6helye, tart6zkoddsi es 6rtesitesi helyenek cirne
ab) gazdrilkod6 szervezet ingatlanhaszndl6 eseteben kozhiteles nyilvdntartiis szerinti neve, szekhelye,

telephelye cime, ad6szdma, szAmliydsi es post6zdsi cime
b, a krizszolgdltat6s igenybevetelenek kezdci idopontja
c, a teljesites helye
d, a megrendelo rendelkezes6re bocsdtott gyrijtciedeny [irtartalom es darabsz6nr szerint
e, az tiritesi gyakorisdg es az tirites ideje napok szerint
f, a megrendel<i riltal meghat6rozott, az ingatlanon elcirel6that6tag keletkezci hulladek
mennyisege, amelyre a kcizszolgiiltatdst a megrendelci igenybe veszi.
g, gyiijtoedenyek haszndlatanak jogcime es ntodja
h, a kozszolgaltatas dija es alkahnazAsdnak f'eltctclci.
i, a kozszolg6ltatris mert6ket rneghalado, a megrendelci igenyei szerinti esetleges
tdbbletszol 96ltat6s es annak dija,
j, a kozszolgriltat6si dij megfizetesenek modja,
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k. a szerzod6s modositasanak, felmond6shnak f'eltetelei,

l, az irinyado jogszabalyok meghatdrozdsa'

(12) A hclyi kotetczii kozszolgaltatdssal kapcsolatos szerzodeses;ogviszony letrejotte eseten a kozszolgaltatas

megszervezesehez es a dijszirmlinashoz sziikseges adatokat a szerzci,d6s irdsba foglal6sanak b6rmely

okbol torteno elmarad6sa eseten az ingatlantulajdonos koteles bejelenteni aKozszolg|ltat6nak.

4 $ (l) Szrinetel a szolgaltatds igenybeverele a bejelentestol szdmitott legfeljebb I ev idcitartamra, ha a t6rol6edenyt

"gy.aiit 
haszn6lo, ir6sbeli kozszolgaitat6si szerzod6ssel rendelkezti ingatlantulajdonos k6t napt6ri h6napndl hosszabb

;i"ig a, ingatlant 6letvitelszeruen nem hasznalja, 6s az i,iresedes v6rhato idotartamat elcizetesen irdrsban leadott

nyilitkozattal bejelenti a Kozszolgattatonak. A sziineteltetesre vonatkozo igenybejelentes megrsmetelheto' A

belelentesbe fogliltak valosdgtartalmTt a Kozszolgdltato ellencirizni jogosult. Ha az ingatlan a szuneteltetesi idotanam

telarta elott uJra takottd vdlik. annak tenyer az ingatlanrulajdonos koteles legal6bb 3 nappal korabban a

Kozszol galtat6nak bej elenteni.

(2) A szilneteltetesr.e vonarkozo igenyt legalabb nyolc nappal a sziineteles kiv6nt kezdo id6ponda eltitt. az

i n gatlantu I ajdonos ir6s ban kote I cs bejelentcni a Kozszolgit ltatonak.

2. A telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgr{ltatrls elLitr{sinak rendje

5. $ (l) Az Onkormanyzat a Mecsek- Drdva regionalis szilardhulladek-gazdalkoddsi rendszer megval6sitasdra

letrchozott Onkonn6nyzati Konzorcium (tovabbiakban Konzorcium) tagai altal mcghat6rozott elt6tasi teriilethez es az

e teriiletre szervezett regronalis hLrlladekkezelesi kozszolgaltatdsi rendszerhez lartoz.ik.

(2) Az Onkormanyzat Hclyi hulladekgazdalkod6si tervct az I . rne[leklet tartalmazza.

6. $ (l) Az Onkormanyzat es a Kcizszolgaltato a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos tevekenyseg ell6t6s6rol r6szletes

krlzszol96ltat6si szerzodesben rillapodnak meg, amely tartalmazza a tevekenyseg ell6t6sanak hatiirnapjait es idcitartam6t

ls.

(2) Telepiilesi szilard hulladekot csak az erre a celra kijel6lt es legalisan mukodtetett hullad6klerako telepen, illetve

hulladek udvarokban, a vonatkozo iizemeltetesi szabiilyok es eloirasok szigoru betar-tas6val szabad elhelyezni.

(3) A kotelezrj helyi kozszolgaltatas k<.rrebe tanozo tevekenyseget kizarolag a Kozszol96ltato vegezhet'

3. Az ingatlan tulajdonosok kiiteless6ge

7 $ (1) A hulladekszdllitasi kozszol96ltatas igenybevetele heti egy alkalommalkotelezci.

(2) A szervezeft kozszolgaltatiist igenybe vevok szdmdra a szabvanyos taroloeddnyek hasznalata kcitelezct, kiveve a

kijelolt gyfijtoponttal vegzitt rendszeres kozszolgaltat6s eset6n. A kiietolt gylijtoponton a Kozszolg6ltat6 ktjteles

tont.n.,-t-.it eiyezni a hu-lladek gyiijtcse es elsziillitasa ccljdra, amelynek elsz6ilit6saval eleget tesz a kozszo196ltatasi

kotelezettsegen ck.
A v6laszthato szabvdnyos taroloedenyek f'elsorolasht a rendelet 2. melleklete tarlalmazza.

(3) A begyirlt6s gyakorisaganak figyelenrbevetel6r,el a t6rol6edenyt ugy kell megvalasztani, hogy arrinyos legyen a

keletkezo hulladek ,riinnyir.gErel 6s a izallit6s gyakoris6gaval, de legal6bb 60 liter t6rol6kapacit6s 6lljon rendelkezesre

ingatlanonk6nt.
A tdrol6ed6nyek beszerzeserril (vds6rl6s, berbevetel) az ingatlanrulajdonos koteles gondoskodni, kiv6r'e a kijelolt

gylijtripontos begyi.ijtohelyek eseten, ahol a kontenereket a Kozszolg6ltato biztositja.

4. Azingatlantulajtlonos az ingatlanon a gyi.iltoed€nyzetkapacit6sdn felritkozszolg6ltat6s korebe tartozo hulladekot nem

halm&hat fct, ncrn scrnmisllhct n-,.g, - ingatlanon kcletkczctt hulladekot koztcriiletrc nem helyezhet ki.

5. Az ingatlantulajdonos a kozszolgaltatas korebe tarro26 hulladekot koteles az elszallitdsra valo atvetelig gyiijteni, es

tomorites nelkiil t6rolni. Elszrilliiasrakizitrolaga Kozszol96ltat6nak adhada drt es kizarolag a Kdzszo196ltato altal

nyirjtott szol 96ltatast veheti i genybe.
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MHK Jogszabety szolgettates(6) Az ingatranturajdonosnak a krizszorg6rtatds korebe tarllzo huradekot k erszdritiis cerj6bortrirtenci atad6sig rigy kell gyti.jtenie, hogy azmrisot< testi ep.seget. egeszseget ne ingatlan kornyezet6tne szeflnyezze, az a kcirnyezetre bi.izhatast ne okozzon, a kbrrJndct Es koz6izton

7. nem s elhelyezni (forr6 haradek, ban6anyag, kri 6s ep ,i"#i;,iilXltll,?n#;I::;,,
theti a fbglalkozo alkalnraz
, iiletv r6n vesz6ryczte theti 

megrong6lhada a

8' Ha a Kozszo196ltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a tdroloedenyben a (7) bekezdesben rnegjelolt anyagot, t6rgyathelyeztek er vagy az turt<irtott. a kiiirirlst jogosrrtat i".g,[oani.

A kiiirites megtagadasiir6l a Ktizszolgdltat6 az ok felttintetesevel ertesiti az ingatlantulaldonost. Az emiatt el nemsz6llltott hulladek elsziillitiisdrol az ingatlantulajdonos kciteles gondoskodni.
A K<izszolg6ltat6 jogosult megtagadnr a hulladek elszrillit6sal abban azesetben is. ha az ingatlantulajdonos k6relmerea szerzcides szi.inetel.

(9) A trlroloedenyeket sziikseg szerint, de legalSbb dvente ket alkalommal ki kell tisztitani es fencjtleniteni.(10) A t6rol6ed6nyeket bekeritett ingatlanoknrll a keritesen beltil kell tilrolni, azokatcsak a hulladekszrlllitds napj6nlehet koztertiletre kitenni.
Az ingatlantulajdonos kciteles a t6rol6edenyek elcikeszitri-, trirolo helyet tiszt6n tartani, telen a hot6l megtisztitanl. Abegyrijtes alkalm6val szennyezett kriztertilet tisztit6sdr6l a Kozszolgdlta[o kriteles gondoskodni.

(ll) Tilos a t5roloedenyek kdrnyeket, mcgkcizclitcsi [rtvonalat tilrgyak elhclyezesevcl vagy parko16 gepjrinntivckkcloly m6don elzarni, amely a taroloedenyeknef a gyakorlatban kialakuit m6don tortenci i.iriteset akaditlyoz.za.

8 $ ( I ) A k<itelezci kozszolgaltatasba rijonnan bekapcsorodo ingatlantulajd is ad6ra trirt6ncibejelentkezeset kovetcien a Kozszolgdltattinak kotelcs bc.jelenrcni. hogy a krjzsio telere kcitelezettevdlt. T'ulajdonosv6ltozds eset6n a bejclentesi kcitelezettseg a r6gi es az u.1-tulajdolos rheli.

n bejelenteni a Krizszolgaltatonak, ha ingatlan6n az addtg
segri kozszol gdltat6s korebe tartozo hur radek keletkez6se

b

rendelkezes6re bocsatani, cs a tobbletszolgdltat6st a me 
ajdonos

3. Az ingatlantulajdonos a kozszolg6ltatdsert dijat kotelcs fizetni

(4) Tilos a hulladekot
a) felhalmozni,
b) a komposztllhato szerves hullatlekok kivetel6veljogosultsdg nelkiil - hazilag - leldolgozni,
c) a papirhulladeknak a hagyomdnyos ttizclesti berendezcsbcn rrirr6nci elcgJtesc kiv6tclevel bdrmityen m6don

megsemmisiteni.

(5) A kommun6lis hulladekszrillitasba bekapcsolt teriileteken - a (6) bckezdesben meghatarozort eseten kivril - tilos

. amezogazdasdgi termeles sor6n keletkezett nciv6nyi hulladek,. a kerti hulladek, nyesed6k, gally,

. az avar,

. az ipari eredetri hulladdk,

. a kommun6lis hulladek.

. az Arkok, tolt6sek novenyzetenek

eget6se.

6. A kefti hulladek, nyesedek, gally 6getese hetkiiznapokon (hetfotol pentekig) enge66lyezett.
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7. Tilos a (9) bekezd6s szerinti hultadek egetese

. er6s szel eseten (20 km/h sebessdg felett),

. ttizgyujt6si tilalom idejen,

. hosegriad6 eset6n, valamint iinnepnapokon.

(g) Az ingatlannrlajdonos kciteles az ingatlan6n keletkezci. a rendelet 2.{i 2. pontj6ban leirt szelektiv.hullad6kot

elkiilonitetten gytijteni bs azt a kozseg teni'ieten e c6lra rendszeresitett es a rendelet 3. sz. mell6klet6ben leirt helyekre

telepitett gyiijtoedenybe elhelyezni.

(9) Kozteriileten elhelyezett gyti.ltoedenyzetbol hulladekot kionteni, az edenyzet kciriil szetszorni, illetve mas

tuiajdon6ban levo edenyzetbe nagyobb mennyisegti hulladekot helyezni tilos.

(10)A Kepviselo-testtilet iidiitciingatlanokra vonatkozo ktilon szabalyozast nem 6llapit meg.

4. A Kiizszolgriltat6 jogai cs kiitelezetts6gci

9.$ (l) A Kozszolgaltat6 koteles a t6roloedenyek kiririteset kirncletescn. az elvhrhat6 gondossaggal vegezni.

2. A triroloedenyben okozott kiirokat a Kozszolgaltato teritesmentesen koteles kijavitani, amennyiben a k6rokozds neki

f'elrohato okbol kovetkezik be. A Kozszolgaltatonak az ebbol eredo karbantart6si munkAk, valamint a javitas

idcitar-tamara helyettesito taroloedcnyt kclibiztositania. Amcnnyiben a karokoz6s nem 16hato fel a Kozszolgriltat6nak,

a haszn6lhatattanna valt taroloedenyek javitasa, potl6sa. illetve csereje az ingatlantulajdonost terheli.

3. Az elhaszndlodon t6rol6edeny p6tlas6r6l a mindenkorr ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.

4. A lakossag reszcre nyirjtott kozszolghltat6s kcretebcn a nagydarabos hulladek (lom), szervezett gyiijteseroles

elszallit6sarol (lomtila;itas) evente egy alkalorrnralaz Onkormanyzat kiilon megrendelese eseten es ktilon dijazbs

elleneben a Krizszo196hato az 6ltala meghirdetett lomtalanit6si idtjszak alatt gondoskodik.

5.Alorntalanit6sidoporrtjilrolazOnkonndnyzatahclybcnszokasosmodoncrtcsiti azingatlanrulajdonosokat.A
lomralanit6s sor6n epitcsi trjrntclek cs vcszelycs hLrlladck ncm keriil elsz6llitasra.

6. A lorntalanitdsra meghirdetett idopontban az ingarlantutajdonos a rendszeresiten gytijtesi helyen a hulladekot ugy

helyezheti el. hogy ai a jdrmi- es gyalogosforgalmat ne zavarja, a zoldtertileteket es a n6venyzetet ne k6rositsa,

tov6bb6 ne j6rjon baleset, vagy karokoz6s veszelycnek eloidcz6sevel.

7. A Kozszolgaltato a rendelet hatalya al6tartoz.o ingatlanon keletkezett hulladekot a jelen rendeletben irt szab6lyok

szerint koteles rendszeresen elszallitania kijelolt hulladeklcrako telepre, illetve annak artalmatlanit6s6rol m6s, a

szakmai komyczctvcdch-ni szabSlyokat megtart6 rn6don gondoskodni.

5. A kiizszolg6ltatis kiir6be tartoz'6 hulladek elhelyez6se

l0 5 (l)A Kozszolgdltato Dalmand kozseg kozigazgat6si teruleten gytijton es 6tvett kozszolgaltat6s kordbe tarlozo

hulladekot kizdrotag er-re a celra letesitett es ai Onkon'nanyzat 6ltal ki.ielolt hulladekkezelcjben 6rtalmatlanithatja.

(2) A hivtartasokbol szarrnazo elkijlonitetten gyujtott hulladekot (papir, iiveg, mtianyag) az ingatlantulajdonos a

lakoss6gi hulladek szigereken kozvetleniil is elhelyizireti. A gyi.ijtohelyek kijeloleset a Kepviseki-testlilet, feli.igyeletet a

polg6rmester l6tja el.

6. A kiizszolg5ltatis dija' a dijfizet6s szabrilyai
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ll $ (l) A hulladekgazddlkoddsi k<izszolgriltatrisi dij mertckct a Ht.41. $-a 6s 9r. g-a szerinr a Magyar EnergiaHivatal javasratdnak fi gyerenrbeveterever a niiniszter a r iapida meg.

(2) Mentesiil az ingatlantulajdonos a kozszolgriltardsi d alol:
a) mindaddig. amig ingatlandn semmilyen cmbcri rarto alkalntas tclepitmeny nincs clhclyczvc,b) ha a kozszolgdltat6 ncm tcsz elegct c rendelctben mcg szerinti kozszolgrlltat6si kotelezetts6g6nek.

(3) A kozszolg6ltatrrsi dijat a Kozszolgdltat6 negyedevent e szarnrizzaki.

4' Az ingatlantulajdonos a kdzszolgdltatasi dijat - a teljesitett szolgdltatris alapjrin szdmla e llene ben - ut6[ag, a szamlakezhezveteletcil sziimitott l5 napon beltil kbteles nr"gnr"tni , Kozszolgrilta to szamara,

5. trisi dijat tartalmaz6 szdmla adataival 6s o az ingatlantulajdonos aniil iriisban kifogrist emclhet. A kifbgdsna 6rc vonatkoz6 kotclezcttsdg
laszto hat6lya nincs. A kifogasra, annak k t l5 napon beliil a Kozszol.griltat6

Tilsziml'zits eseten a tobblettisszeg es. annak idclaranyos kamatait a Krizszolgdltato visszafizeti vagy azingatlantulajdonos irdsbeli kerelmere , ,oron kcivetkezci, esedeles dijfizetesi kdtelezettsegbe beszdmitla.

6' Aki a telepiilesi szili'd hulladekkal kapcsolatos kotelezettsegeit nem teljesiti, nem tagadhada meg a kozszol96ltatiisidij megfizeteset, ha a Kcizszo196ltato az 6 r6sz6re akazszol{iitatdst felajrlnlotta. illetve a kcizszolgriltat6s teljesit6serevonatkoz6 rendelkez6sre rllLisrit vagy teljesiteset igazolja.

7' Nem tagadhato meg a kcizszolgdltat6si dij nregfizetese. ha a Szolgiiltatot a krizszolgaltatdssal kapcsolatos
kotelessegenek teljesiteseben az id<ijarAs vagy mds elharithatatlariok akadalyozta e's a Szolgaltat6 az akaditlyelh6ruliis6t kcivetcien a legkozelebbi gyrijtesinapig potolta a mulaszt6s6t.

8' A dijhatralek keletkezeset kovctci 30 napon beliil a Szol96ltato felhivja az ingatlantulajdonos tigyelrnetdijfizetesi
kcitel ezettseg6nek e I mulasztds6ra es fer szol iq a cit arr nak Ielj es i tesere.

9' A kozszolgaltat6s igenybevetele6fi az ingatlantula;donost terhelc! dijhatralek adok rn6djara behajtando kciztartoziis

7' A kiizteriileten keletkez6 telepiil6si szikird hullad6kokkal kapcsolatos kiizszolgrlltatrls

12.$ (l) A koztenileteken keletkezdhiztartAsi 6s egyeb hullacl6kot kiziirolag a
kije lolt hul I adeklerak6ban lehet elhe lyezn i.

2' Ha a ktizteri.ileten elhagyott, illetve ellencirizetlen konilmenyek krjzott elhelyezett hulladek - ideertve atelcpi'ilestisztas6gi feladatok krjrebc tafiozo hulladekot is - korrlbbi birtokosa 
"ugv,rruiJonosa 

a hulladek elsz6llit6siira6s kezelesere vonatkoz6 kotelezettsegenek nem tesz eleget, a hulladek elszallitri"sirol es kezelesercil az Onkorm inyzata Kozszolgdltatoval ko tcitt szerzodcs [r t1 dn go ndoskodi ki

6rusit6, Szolgriltato, kcreskedclmi, vagy egyeb
eti rerdezvenyt szervez, koteres azt aKiz{zdg6rtatonak
ri tev6kenys6g iddtartamdra, valanrint a v6rhat6 hulladek
ridest kritni.
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8. A rendelet alkalmazrls6val kapcsolatos eg1'6b rendelkez6sek.

13.$ A Kozszolg6ltato minden naptdri 6v novemberi honapjaban l<oteles besz6rmolni a Kepvrselo-testiilet elott a

hulladekgazdalkodasi kozszolgdltatrisi tevekenysegercil'

HARMADTK RESZ

Zir6 rendelkez6sek

lIl. Fejezet

14. $ (l) E rendelet 2014. decernber ho l. napjan lcp hat6lyba'

(2) Hatdlyat veszti:' 
a teleptilesr szitard hultadekkal kapcsolatos hulladekkezel6si kozszotgaltatasrol szolo 412007.(11.9') onkorm6nyzatr

rendelete. valamint az ezr modosito l7l2OO7.(XlL 05.) onkormAnyzati rendelet, a l0/2009'(X.29.)onkorm|nyzali

rendelet.

Csik6stottos ,2014. november I I .

Pinter Szrl6rd

polg6rmester

dr. Foki Csilla
jegyzo

Kihirdet6si z6radek:

Jelcn rcndelctet a Kozsighitza (7341 Csikostottcjs, Hunyadi acr 24 ) hirdetiitablajan hirdettem ki.

Csikostottos ,2014. november 20.

dr. Foki Csilla
pgyzo
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\,1cgn evcz6s

l. rrelleklet
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ilIL'r {iI
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l. mell6klet a 412014. (VIl.7.) cinkorm6nyzari rendelethez

A v6laszthat6 szabv6nyos t6rol6ed6nyek:

l.l 60 literes ed6ny
2.1 80 litcres cdcny
3.1 l20lireres edeny
4.1 ll00l-es bobr


