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Dr6vagtlrdony K<izs6g 6nkormanyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2/2018 (II.l6.) iinkormdnyzati
rendelete
Hat6lyos:201 8-03-01 -t6l
Dr6vagardony K6zsdg Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2/201 8 (II.16.) 6nkorm6nyzati
rendelete
a telepiildsi hullad6kgazd6lkod6sr6l

Dr6vagardony K6zs6g flnkorm6,nyzata K6pvisel6 - testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. t6rv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazris alapj6n, a Magyarorsz6g

helyi dnkormriny zatair'l sz6l6 201 i. 6vi CLXXXX. tiirv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban

meghatarozott feladatkdr6ben eljrirva a kdvetkez6ket rendeli el:

A rendelet hatdlYa

1.$

(1) A rendelet hat6lya Drivagirdony K<izs6g k<izi gazgatAsi teriilet6n a hulladekgazddlkod6si

kiizszolg6ltat6ra 6s i k6zszolgaltatast ig6nybe vev6 ingatlanhaszn6l6kra terjed ki.

(2) A rendelet hak{lya nem terjed ki a kdzteriileten szervezett rendezv6ny soriin keletkezett

irutuaet t,enot,lu ar4 szallitasira, arr6l a rendezv6ny szervez6je k6teles gondoskodni.

A ktizszolg6ltat6s tartalma

2.$

(l)Aztinkormanyzatkingazgattsiteriilet6n_aK-aposmentiHullad6kgazd6lkod6si
6nto.-anv-ti i'attulas altal-megkot6tt k6zszolg6ltatasi s"erzod6s alapj6n - a hullad6k

trgy[:,6rei, szallitas6t, a hullad6k keze16s6t, ifu.talmatlanitflsat 6s a hullad6klerak6

tir; 
"tt"teset 

a D61-Kom D6l-Dunantuli Kommun6lis szolg6ltat6 Nonprofit Korlatolt

reierossegti rarsas6g sz6khelye : 7632p6cs, Sikl6si [t 52. (a tov6bbiakban: k6zszolg6ltat6)

vdgzi.

(2) A hullad6kgazd6lkodtisi k6zszolg6ltat6s tartalm6ban

a) az ingatlanhas zn6l,6 itltal ak6zszalg6ltat6 sz6llit6eszk<izeihez rendszeresitett

gy"ftOf;e"Vt"., vagy a rendeletben meglel6lt egy6b m6don az ingatlanon gytijttitt 6s a

i6i^rotgai616 rendIikez6s6re bocs6tottiilepiil6si hullad6k begvtijt6sere 6s rendszeres, vagy

alkalmi elsz6llit6srl.ra;

b)azingatlanonosszegyiijtdttlomhullad6k6venteegyszer-aktizszolgaltat6eltal
."gt utirorott iaoponitan es nelyen _ t6rt6n5 gy6jt6sre 6s a k6zszolg6ltat6 6ltali

elsz6llitis6ra;

c) az ingatlanon elkiiltinitetten gyiijttitt hullad6k begytijt6s6re 6s rendszeres elszallitesara;

d)azingatlanontisszegyfljt<ittziildhullad6krendszereselsz6llit6s6ra;

e)aza).d)pontokbanfoglaltakszerintgytijtdtt'begyti]jti'tt6selsz6llitotthullad6k
eihelyez6s6re, kezel6s6re es rlrtalmatlanit6s6ra terjed ki'



A kiizszolgdltatis ell6t6snak rendje 6s mr6dja

3.S

,(l) A hullad6kgazd6lkoddsi k6zszolgdltatds ig6nybev6tel6vel az ingatlanhaszn6l6 6s a
kdzszolg6ltat6 k6z6tt a Ptk. k6zszolgeltat6si sierz6ddsekre vo natkiza szab1lyai szerinti
szerz6d6ses jogviszony j<in l6tre. A jogviszonyt term6szetes szem6ly ingatlanhaszndl6
esetdben akdzszalg|rtatits ig6nybev6tel6nek t6nye, ig6nybevdtelre i atei"r.tt g*i;ig)
tirsasiig eset6ben aklzszolgflltat6val megk6t6tt sze i6i6" ulupo:zlu ^g.
(2).A.k6zszolgilltatris teljesit6s6nek felt6teleiben bekdvetkezd v6ltoz6sokr6l a k6zszolg6ltat6
az ig6nybe vev6t ir6sban k6teles 6rtesiteni vagy helyben szok6sos m6don felhives ;tj;
t6j6koztatni.

veryes 6s elkiirdnitetten ryffjt6tt hurlad6kkar kapcsotatos renderkez6sek

4.S

(1) Az ingatlanhaszniil6 a telepil6si vegyes hulrad6kot a mell6kletben szerepl6 szabv6nyos, azingatlanhaszn6l 6niit ket etkez6 hullad6kiennyi s6gd ;"gf"i;il ;:;;;6ffi d;;cyiijti.

(2) Az ingatlanhasznril6 a teleptilesi.yggrys_lr_u1lad6k gytijt6sere s zo19616 gyi4ti5ed6nyiirtartalmat a hrlaartrisriban keletkez6 huilad6k becsrilimlnnyis6genek figyelembe v6tel6vel arendelet mell6klet6ben felsorolt ed6nymeretek k6Af 
"ai^rtfru6u ti.

(3) Az (l) bekezd6sben szereptri gyiijt6ed6nyen kiviil az ingatlanhaszn6r6 a telept,6si papir,miianyag 6s f6m hulrad6kot itelepiilesi 
"egyes 

tr,rlaaorrotitttitonit"tt* gytijii'- 
",.J*r*rendszeresitett, az ingatlanhaszn6l6n6l kelefiez<i rrrirratf,""*vis6gnek megfelel6 m6rehi120 literes vagy I 100 literes, szabviinyos ket szinti gyilt-O-eaenyUen.

(4) A gyujt6ed6ny beszerz6se, elhaszn6l6dds miatti javitrisa, p6tlisa az ingatlanhasznril6

[3:"'',""''"fffi:i* lt:,Tu'' 
6sgazd6rkod6 

""*"'"ti e:'iji:io'aenv r*'"t,ffi;;;ffi,;,sv 
"

(5)..A.glijt6ed6ny k.zreriilehe csak aiLr.t fed6llel helyezhet6 ki. A hullad6kot asr.ujiqf6nvben rigy kell elhetyezni, hogy az,;;i;";;;"8^tiisakor 6s iirit6sekor nesz6r6djon. valamint a g6pi tirii6st 
"" uXf,aatvoii.--"' 

"'"'

(6) A kiheryezett gyiiit.ed6nv nem akadrilyozhatja a jriLrmii 6s gyarogos forgalmat 6selhelyez6se egv6bk6nr sem irirhar baleset ;.cy k;;"k;;;esz6ryenek er6id6z6s6ver. Azingatlanhasznril6 az ingatlanri,n trirolt gwitd6nyt;;i"ry"ri 
"r, 

hogy ahhoz rillatok vagyillet6ktelen szem6lyek ne flrjerck hozz6.

s.s

(l ) Az ingatranhasznrir6 a edjkled.nyt a k.zeriiletre csak a beglnijt6st megel6z6 naponr8.00 0ra utrin' a begviiiteJi,uil,i".o.tio 6r6ig h"ly;;;il. e tozsrorgartat6 hullad.igyri.it6ed6nyek ih-ir6s6r a begpijt6si napokon..ss.i il'.ril il.r 6* 6;"il6;ffi1"";ff:.



napjit a k6zszolgAltat6 6llapida meg. A tulajdonos k6telezetts6ge a hullad6k elsz6llit6s6nak
napjin, az elszellit6st kdvet6en a gyiijt6ed6ny tarokisi helyre t6rt6n6 visszahelyez6se'

(2) Belteriileten a vegyes hullad6kot a k6zszolg6ltat6 heti egy, az elktil6nitetten gyrijt6tt
hullad6kot k6thetente egy alkalommal sz6llitja el. Kiilteriileten a szolg6ltat6s ig6nybev6tele

nem k6telez6, az esetenk6nt megrendelt hullad6kszrillit6s gyakorisag6t a szerz6d6 felek

hatirozzlk meg. A kdzszolgiltat6 az ingatlanhaszn 616 szfunitra a tirry6vet megel<iz6 6v

utols6 napj6ig t6ritesmentesen gytijtesi napt6rt biztosit, amely tartalmazza abegyijtend6
hullad6k fajtdj6t 6s a begyiijt6s id6pontj6t.

(3) Az ingatlanhaszn{l6 a telepiil6si iiveg hullad6kot elkiil6nitetten gyujti 6s a hullad6kgytijt6

szigeten helyezi el.

(4) Az ingatlanhaszn6l6 az elkiil6nitetten gyrijtdtt telepiil6si papir, mrianyag, f6m 6s tiveg

hullad6kot a hullad6kgytijt6 udvarban t6rit6smentesen leadhatja'

(5) A kdzszolg6ltat6 a h6ztart6si hullad6kot k6teles a gyfijtoed6nybe elhelyezhel6.

mennyis6gen ieliil is korl6tlan mennyis6gben elsz6llitani, ha a kiizszolgltat6 6ltal

."rd.r"."iit"tt, akdzszolgirltat6n6l megv6s6rolt miianyag zs6kban van elhelyezve a regisztr6lt

gyiij t6 edeny mellett.

ZStdhullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

6.S

(1) Az ingatlanhasznal6 a zrildhullad6k komposzt6l6sar6l els6sorban saj6t ingatlan6n

gondoskodik.

(2) A nern komposztdlt z6ldhullad6kot az ingatlanh aszrr6l6 a gyijtesi naptrffianmegadott

zdldhullad6k-sz6llitasi napot megel6z6en legfeljebb 15 napon kereszttil elkiildnitetten gytijti

6s a k6zszolg6ltat6 r6sz6re 6tadja.

(3)A(2)bekezd6sbenmeghatiirozottid6tartamonkivtilazingatlanhasznil6anem.
iornpo.iat zdldhullad6kot a telepiil6si vegyes hullad6k c6ljara szolg6l6 gviijt6ed6nyben

Cyujti.

(4) A ziildhullad6kot a k6zszolg6ltat6 az alapszolg6ltatas r6szek6nt sz6llitja el a gytijt6si

naptarban meghattirozott naponl az ingatlanhaszn6l6 el6zetes ig6nybejelent6se alapjrfur'

(5) A zdldhullad6kot az ingatlanhaszn6l6 6p 6s z6rt foliazsakban, vagy k6tegelve helyezheti

ki.

Egy6b hultad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

7.$

(1) Elhaszn6l6tlott gumiabroncsot, lakk- es fest6kmaradv6nfl, 6tkez6si olajat, fri.radt olajat,

idrlrry"eaO ,r"."kit, akkumul6tort 6s szarazelemet, miianyag-, iiveg-, papirhullad6kot,

iJnv"ror"t, izz6li-,pi$6s lomot a barcsi hullad6kgyiijt5 udvarban lehet (term6szetes szem6ly

ingutluofrut^af O 6lta1 tdrt6n6 besz6llit6s eset6n t6rit6smentesen) elhelyezni'



(2) Az (1) bekezd6s szerinti hullad6k elhelyez6s6t a k6zszolg6ltat6 a lakossrig r6sz6re a
honlapjrin kdzz6tett dijaz s szerint biztositja.

(3) A kdzszolgdltat6 haszn6lhatatlann6 v6lt, nagyobb m6retii hlzt rti$i felszerel6si t6rgy,
britor 6s egy6b feleslegess6 v6lt ing6srig elsz6llit6srira 6vente egy alkalommal lomtalanitrisi
akci6t szervez, a gyiijt6s hely6r6l, iddpontj6r6l, a helyben szok-risos m6don a lakoss6got
t6j6koztatja.

A kiizszolgriltatis szflnetel6se

8.S

(l) Sziineteltethet6 a kdzszolg6ltatris igdnybev6tele azokon azingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legal6bb 60 napig senki iem tart6zkodik es erniatt hullad6k sern keletkezik.

(2) A sziineteltet6sre vonatkoz6-ig6nyt legaldbb 30 nappal meger6z6en az ingatlan
tulajdonosa, haszn6l6ja irrisban bejelenti i kozszolgaltat6nak, aki aa nyilvriniartjsba veszi 6saz ig'nyl akezd6 napot k6vet6 sz6llitrist6l 6rv6nye-siti. A sziineteltet6s csak teljes h6napra
6rvdnyesithet6.

(3) A sziinetel6s felt6teleiben-viiltoziis kdvetkezik be, az ingatlan tulajdonosa, haszniil6ja ezt akdzszolgriltat6 r6szere halad6ktalanul, ilisban tOteles beplenteni.

A k6zszolg6ltatt6 hullad6kgazd6lkoddsi kiizszolgdltatrissal
kapcsolatos kiitelezetts6gei 6s jogai

e.s

(1) A kdzszolg6ltat6 k6teless6_ge a k<izszolgiiltatds ig6nybev6ter6re kdteles, vagy azt ig6nybevev<i ingatlanhaszndl6kt6l a kdzszolgriltat6 szatrtoeizLoierre, ."rd.ro".it"tf 7^r;:;*egy6b gyiijt6ed6nyben

a) a telepiil6si hullad6k rendszeres begyiijt6se 6s elszillit6sa,

b) ingatlanoa <isszegyiijtdtt 6s a k6zszolgdltat6 rendelkez6s6re bocs6tott lomhullad6k 6venteegyszer - a kcizszolgdltat6 riltal meghatiirozott id6pontban 6s helyen - t6rt6n6 u"r*.irZr" aelszrlllitdsa,

c) a begnijtdtt 6s elsziillitott telepiil6si hulladdk kezel6se, hasznositiisra td(6n6 6tad6sa,drtalmatlanitdsa 6s elhelyez6se,

d) a meghirdetett szrillitisi napon ermaradt hullad6ksz6llitris 48 6r6n beliili p6tl6sa.

(2) A kdzszolgirltat6 k6teles a gyiijt6eddny kiiirit6s6t kim6letesen, az elvdrhat6 gondossdggalvdgemi' A gyiijr<ied6nvben oygigil ta1 , to^rorgair^to't6.it6.."nt"."n kdteles kijavitani, haa karokoziis neki ferr6hat6 okb6l k vetkezetr b.. A"k;;;;;iga,rrat6 k6teles az ebb<il ered<ijav.itris id<itartamiira helyettesit6 gyrijt<ied6ny bia"rit""i, 
"l*irr,.tarlan ed6nytt6rit6smentesen p6tolni.



(3) A kdzszolg6ltat6 k6teles nyilvtintartdst vezetnt akozszolgdltatrist ig6nybe vev6kr6l, a

bevont ingatlanokr6l, a kdzszolg6ltat6s sziineteltet6s6r<il.

10.$

(l) A k6zszolg6ltat6 jogosult a hullad6k elsz6llit6s6t megtagadni, ha

a) meg{llapitja, hogy a gyiijt<ied6nyben kihelyezett hullad6k az iirit6s, vagy a sz6llit6s sor6n a

szallitast v'gzo szern6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6ben, tov6bb6 a begytijt6
j6rmiiben vagy berendez6s6ben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve kezel6s sorrln

vesz6lyeaetheti a kdmyezetet.

b) ha a kihelyezett gyiijtSed6ny m6rgez6, robban6, fotyekony, veszelyes, vagy.olyan anyagot

tutalmaz,amely a telepiil6si hullad6kkal egyiitt nem gyijthet6, nan sz61lithat6, nem

6rtalmatlanithat6, es nem min6stil telepiil6si hullad6knak'

(2) A k6zszolg6ltat6 a nyilvantart6sa vezet6s6hez jogosult kezelni az ingatlanhaszn6l6

termeszetes szemdlyi adatait 6s lakcimet.

Az ingattanhasznil6 ktitelezetts6gei 6s jogai

1l.s

(1) Az ingatlanhaszn6l6 k6teles az ingatlan6n keletkezS vagy birtokaba keriilt telepiil6si

fr"ff uaeto-t az e rendeletben meghatirozott m6don vagy helyen gytijteni' tovribb6

hasznosit6s6r6l vagy ri.rtalmatlaiit6sr6l gondoskodni. E kiitelezetts6g teljesit6se sorrfut az

ingatlanhasm6l6 kdteles :

a) ttirekedni arra, hogy az ingatlandn keletkez6 hullad6k mennyis6g6t a lehet6 legkisebb

m6rt6krire szoritsa,

b) a telepiil6si hullad6kot - kiil6n6s tekintettel a hullad6k tovrlbbi kezel6s6re - az elszallitisra

r'"fO attliJig gytilteni, tarolni, ennek sor6n megfelel6 eondoss6ggal elj6mi annak 6rdek6ben'

i;; il["d;k m6sok 6let6t, iesti 6ps6g6t, eg6szs6g6t 6s j6 k'z&zetbt re vesz6lyeztesse, a

ter6szetes 6s epitett k6myezetet ne szennye zze, a tov,ny - 6s 6llatvilagot ne karositsa' a

k6zrendet 6s a ktizbiaonsigot ne zavarja.

c) az ingatlan6n keletkez6 telepiil6si hullad6k kezel6s6re az 6nkorm lrlyzat ehal szervezett

torrrotiattuta.t ig6nybe venni 6s a hullad6kot a begyrijtesre e rendeletben feljogositott

k6zszolg6ltat6nak 6tadni.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles gondoskodni a gytijt6ed6ny tiszt6ntart6s6r6l, legal6bb 6vente

iiet alkali.rmal a fert6tlenit6serdl, rendeltet6sszini haszn6lat6r6l 6s k6myezet6nek

tisztantartasar6l.

(3) Ha a gyujt6edenyben olyan nedves hullad6kot helyeznek el' amely az ed6nyben 
-

i.'.r"io-"o.oiot vagy befagyott, vagy az ed6nyben 16v<i hullad6kot rigy iisszepr6selt6k,. hogy

"-J,i - "aerv, 
n"ii t"t ",-fiuieni,- 

ingatlanh asznii6 akozszolg6ltat6 felhivrls6ra k6teles

az ed6nyt iirithet6v6, es haszn6lhat6v6 tenni'



(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhaszn6l6 szem6ly6ben v6ltoz6s t6rt6nik vagy egy6b

9t fo-lrtan a kdzszolg6ltatiis ig6nybev6tel6re k6telezett6 vdlik, kdteles ezt a ftrryl a
keletkezes6t k6vet<ien haladdktalanul a k6zszolg6ltat6 reszdre irilsban bejelenteni.

(5) Az ingatlanhasmiil6 kdteles a kdzszolg6ltat6 nyilvantartrlsriaak vezet6s€hez sziiks6ges
term6szetes szem6lyazonosit6 adatainak 6s lakcim6nek k i)zszolgAltat6 fel6 val6 k6zl6sEre.

12.S

(1) Az ingatlanhaszndl6 jogosult e rendelet rendelkez6sei szerint a k6zszolg6ltat6st ig6nybe
venni, annak felt6teleiben t6rt6n<i vdltoz6sr6l a v6ltozrist megel6z6en 6rtesilni

(2) Az ingatlanhasznril6 joga, hogy a hriztartdsirban keletkez6 hullad6kmennyis6g figyelembe
v6tel6vel e rendelet mell6klet6ben szerepl6 tipused6nyek kdziir az altarahaszniiii firartut
kiv6lassza.

Il]^Yllilrl1rhaszniil6 
jogosult a kdzszolg6ltat6 nltvrintartrisdban szerepl6 adatair6l

lnrormacrot l(emr.

A kiizszolgdltatrlsi dij fizet6s6nek rendje

13.S

( 1) A k6zszolg6ltat6si dij egy1.6nyez6s.

(2)-Az dnkormrin yzat 100%o k6zszorg6ltatiisi dijkedvezrn6nyt biztosit a telepiil6sen adijfi zetesre k6telezett magdnszem6ly-ingatlanh;r;;i;k;:'

(3) A dijkedvezrn6nyben r6szesiteftekr6l k6zszolgriltatdsi dij6t a Koordin6l6 Szervdijkedvezrn.nvre vonatkoz6 sz'niitjaul"pje";6;i;; inyz-at fizaimeg havonta.

Adatszolgdltatdsi 6s nyilvdntartdsi kiitelezetts6g

14.s

(1) Az.ada*ezer6s c6lja a k6zszolgd.t1Tr_"1 dsszefiigg6en az ingatranhasznr,6 szem6ry6nekmeg6llapirrisahoz. az tgyfltsmtgaiati feladatok "riaiiii")l ilo?rr;;i;il,"d,;",,"r"
beszed6s6hez, a hritral6k behajt6srihoz rriik.6g;;;;; ulla-* adatbiizis I.trehozrisa dsmiik6dtet6se, valamint akizszorgrtatit ttit"i-"ro ig*vt""eter6nek sziineter6se eset6n annaknyilvrintartrisa.

(2) Az ingatlannal rendelkez6, 
\^ry yb6rmilyen m6s jogcimen haszn6l6 gazd6lkod6szervezet k6teres ereget tenni a huilad6kkar tup"rotuto, nlivrintartrisi * 

"ai"[r.igirt"a.rkdtelezetts6g6nek.

(3) A k6zszoleartarii"t ig6nybe vev6 ingatlanhaszn6l6k nyilvrintart6siir6l a kdzszolg6ltat6gondoskodik, ennek keret6ben megteremti es fennta.6a az aa"tk;;;;;ilH;;;felt6teleit, gondoskodik az adatok 6iaons6grir6r,;;i^r6r;r. azokat azerjri.isi szabiryokat,amelyek az adat- 6s titokvedelmi szab6rvoi e*ery.ilir[riar"rr-,-^ir*egJ*['| 
rL,u'"w



(4) A k6zszolgdltat6 nyilvantartds6ban a term6szetes szern6lyek eset6ben a termeszetes
szemdlyazonosit6 adatokat, valamint a lakcimet tarthatja nyilvifur, ezeket az adatokat kezeli.

(5) A kdzszolgiltat6 az ig6nybevev6 szem6lyes adatait a szerzi5d6ses viszony l6trejdttet6l
annak megsz[ines6ig, dijh6hal6k eset6n a tartoz6s fennillis6ig kezelheti. A jogviszony, vagy
dijh6tral6k megsziines6t k6vet6en a kdzszolg6ltat6 a kezelt adatokat megsernmisiti.

ls.s

(l) A gazd6lkod6 szerrezet, a szolg6ltatds ig6nybev6tel6re egy6bk6nt kdtelezettek, valamint a

k6zszolgdltat6 kdzdtt a jogviszonyt a (2) bekezd6sben meghatii,rozott tartalmt szerz6d6s
alapozza meg.

(2) A kozszolgiltatris ig6nybev6teler6l sz6l6 szerz6d6s tartalmi elemei:

a) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai,

b) a k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek els6 napja,

c) a teljesit6s helye,

d) a gytijt6ed6nyek hasm6latanak jogcime 6s m6dja, rirtartalma 6s darabsz6ma,

e) az iirit6s gyakorisdga 6s az iirit6s ideje napok szerint,

f) a megrendel6 6ltal meghatiirozott, az ingatlanon el6rellthat6lag keletkez6 hulladdk

mennyis6ge, amelyre a kiizszolgeltatest a megrendel6 ig6nybe veszi,

g) a kdzszolg6ltatrisi dij megfizet6s6nek m6dja,

h) a szerz6d6s m6dositasanak, felmondrlsinak felt6telei,

i) az iranyad6 jogszab6lyok meghat{rozhsa.

2616 rendelkez6sek

16.$

(1)E rendelet 2018. m6rcius 1. napjan lep hat61yba.

(2) Hat6ly6t veszti Dr6vagrirdony K6zs6g K6pvisel6-testiilet6nek A ktiztisztas6gr6l, valamint

a telepiil6si szilard hullad6kkal kapcsolatos helyi k<izszolg6ltat6sr6l es annak igdnybev6tel6r<i1

sz6l6 712009. (KI.17.) sz6mt 6nkormrinyzati rendelet'

Dr6vagardony, 2018. 02. 15.

Radics Jdaef s.k. Dr. Kdlmdn Ldszki s-k.

alpolgdrmesler kgzo



A rendelet kihirdetve: Dr6vag6rdony, 2018. 02.16.

Dr. Kdlmdn Ldszlti s.k.

jegtzd

Mell6klet a 2/20f 8.GI.16.) szimri dnkormdnyzati rendelethez

A szabviinyos trirol6 gyiij t6edeny

Tipus gyujt6ed6ny: a korszerii pormentes glnijt6s jrirmtiveihez kifejlesztett speci6lis,
szabv6nyositott trirol6ed6nyek, amelyek t6rfogatuk 6s anyaguk szerint kiil6nb6z6 gytijt6si
ig6nyek kiel6git6s6re alkalmasak.

Hasm6lhat6 tipusok a lakossrlg k6r6ben: Gazd6lkod6 szeruezetek, int6zrn6nyek k6r6ben:

60 literes (DIN) 120 literes (DIN)

80 literes (DIN) 240 literes (DIN)

120 literes (DIN) l l00 literes @IN)


