
E gerri g Ktizs69 Onkormrinyzata K6pvisel6tesfli letdn ek
7/2008.(XII. I 0.) rendelete

a kiizteriiletek tisztr{ntartisri16l, valamint a telepiil6si szilird
6s foly6kony hulladdkkal kapcsolatos kiizszolgiltatr{s16l

Egerdg K6zsig OnkormrlnyzatdnakKipviselotcsttilete a helyi dnkormdnyzatokr6lsz616 1990.
evi LXV. tdrviny 1Otv.) 16. $ (l) bekezdisdben, valamint a hulladdkgazdalkodasr6l sz6l6
200' ivi XLIII. tdrvdny (Hgt) 23. $-dban kapott felhatalmazds alapj6n killcin<is figyelemmel a
64/2008.(nL28.) kormdny rendeletben, valamint a 213/2001,(Xl.l4.) korm6nyiendeletben
foglaltakra az aldbbi rendeletet alkoda:

I. FEJEZET
AlralAnos RBNDDLKEZESEK

A rendelet alkalmnzdsi kdre
/.$

(l) A rendeletet Eger6g krizseg kozigazgatirsiteriiletin kell alkalmazni,
(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosiira, birtokosdra,

hasznril6jdra fiiggetleniil att6l, hogy a tulajdonos termiszetes vagy jogi szemity,
illetoleg jogi szemilyis6ggel nem rendelkezo szervezet.

(3) Nem alkalmazhat6 a rendelet a veszdlyes hulladdkra, es a veltik cisszefiiggo
tevikenysigre.

(l)

(2)

H u ll ad d k keze I ds i ki)z szo I g dttatds
2.$

Egerilg K<izsig Onkorm6nyzata (toviibbiakban: dnkormrinyzat) ajelen rendeletben
foglaltak szerint kdzszol96ltatdst (tovribbiakban: kdzszolgdltatdsj szlrvez is tart fenn.A kcizszolgriltatris kiterjed a telepiilisi szitiird, valamint a telepi.ilisi fotyikony
hullad6k rendszeres gytijtisire, elszrillitrisdra, iirtalmatlanitdsdra is kezeldsere.

-r.$

A telepi'ilis kdzigazgatitsi teriiletin a telepi.ildsi szitrird hulladikkal kapcsolatos kcitelezo
helyi kdzszolgrlltatds teljesitisire jogosult, illetoleg kdtelezett kcizszolgilltat6:

a kipviselotesttilet 6ltal kiirt nyilvdnos pitlydzat eredmdnyek6nt, azcinkorm6nyzattal
kdtolt kdzszolgilltatrisi szerzodis alapjdn a Kaposviii v6.osgazd6tkod6si Rt.
(szikhelye: 7400 Kaposvdr, Cseri tt I6,) 2004. december 31. nap"ig (tovribbiakban:
szolgriltat6).



4.S

A telepiilds krizigazgat6si tertitetin a teteptilisi folydkony hullad6kkal kapcsolatos

kritelez6 hetyi k<izszolg6ltat6s teljesitdsire jogosult, illetve kdtelezett ktizszolg6ltat6:
a kipviset6testi.ilet 6ltat kiirt krizszotgdttat6si szerz6dds alapj6n Gradwohl J6nos

egy6ni villalkoz6 (szikhelye: 7691 Pics-Vasas, ,,C" utca 17.) 20M. december 31.

napig (tov6bbiakban: v6llalkoz6).

Ertelmez6 rendelkez6sek
s.$

E rendelet alkalmaz6s6ban:
l.t Tetepiitdsi szittird huttatltik: a hAztart6sokb6l szbrmaz6, jogszab6lyi eloir6soknak

megfeteki zfurt rendszerii c6tgdppel sz6llithat6 szit6rd hulladek (pl. a konyhai hulladek, papir,

iiveg, csomagot6eszkdz,hhztartilsi ediny, kdzi eszkoz,. rongy, scipredik, salak, hamu, korom,

kerti 6s j6rdatakarit{si hutlad6k, kisebb mennyisdgti falomb, nyesedik, kar6csonyfa, valamint

a lak6sban fotytatott villalkoz6s gyakorl6s6b6l keletkezett nem veszdlyes hulladik, ha az

risszes hulladdk mennyis6ge nem haladja meg a 4 liter/flo/nap normativdval kisz6mitott

hulladik mennyis6g6t), illet6teg ahilztartisi hullad6khoz hason16 jellegti is cjsszetdteli, azzal

egyiitt kezelhetti m6s hullad6k.
2-.i Telepiildsifotydkony huttatldk; az a hulladdkk6 v6lt fotyaddk, amelyet nem vezetnek el, 6s

nem bocs6tunak ti szennyvizelvezet6 h6l6zaton, illetve szennyviztisztit6 telepen keresztiil,

3,1 Lomtatanitds ntti tartozd hriztarttisi szildrd hutladdk: az az alkalmilag kdpz6ddtt vagy

felhatmoz6dott h6ztart6si szil6rd hultad6k, amely a k<izszolgdltat6st vdgz6 szolg6ltat6 riltal

rendszeresitett gytijt6ed6nyzetben mirete vagy mennyis6ge miatt nem helyezheto 01,

amelynek elsz6tlit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l szol96[tat6 gondoskodik.

a.l Egydb telepiitdsi szitdrd huttaddk: a gazdasilgi v6llatkoz6sokndl keletkezo, h6ztart6si

truthdlkhoz hasonl6 jeltegii 6s dsszetdtelii, veszdlyesnek nem min6si.it6 hulladdk.

5,1 Ingatlnnulajdonos: az a termdszetes vagy jogi szemdly, illetve jogi szemdlyisiggel nem

rendelkez6 szervezet, akinek, iltet6leg amelynek a tulajdon6ban, birtok6ban vagy

haszn6lat6ban liv6 ingatlanAn telepiildsi szil6rd hullad6k keletkezik,

6,1 Huttacldkkezelf letep: a tetepi.itisi hulladdk begyiijtisire, 6tvdtelire is ^z egyes

hullad6kfajtdk tov{bbi t6rol6s6ia, 6trak6s6ra, el6kezel6sere, hasznosit6s6ra vagy

drtalmatlanit6s6ra szo19616 telephely.
7.1 Huyaddkkezelfl: uti u t.t.piil6si szil6rd hulladdkot gazdas6gi tevikenysige kdrdben a

hulladik birtokos6t6l 6tveszi, t6rolja, hasznosida, kezeli ds Artalmatlanitja'

t.l Huttaddkkezeldsi tevdke:nysd[: a hulladik gytijtdse, begytijt6se, sz6[lit6sa, el6kezel6se,

t6rol6sa, hasznositAsa 6s 6rtalmatlanit6sa.

9,1 Gyiiitds: a telepiil{si szilird hulladdk rendezett osszeszeddse, v6logat6sa a tov6bbi

kezelisre tcirtin6 elszdllit6s irdek6ben.
l0.l Begyiijtds: a tetepiildsi szit6rd hullad6knak a hultad6k birtokosait6l tortin6 6tv6tele a

hulladdk birtokosdnak vagy a begyiijt6nek a telephelyin, tov6bb6 a begytijt6helyen 6s a

tovabbi kezel6s 6rdek6benl-ortdn6 <jsszegyiijt6s, v6logatis a begytijt6 telephelydn.

ll.l Szotgtiltatd: a teleptles kOzigazgitasi teri,iletdn a teleptildsi szil6rd hulladdkkal

kapcsolatJs helyi kcizszolg6ltatas ettatasira az e rendelet szerint kiz6r6lagosan fbljogositott

hulladdkkeze16.
lz.t Vtittalkozri: a telepi.ilis k}zigazgathsi

kapcsolatos helyi k<izszolgdltatAs ell6t6s6ra

hullad6kkeze16

teriiletdn a telepii[6si folyikony hutlad6kkal

az e rendelet szerint kiz6r6lagosan feljogositott



l3.l Kiizszolgtiltatdsi dij: az ingatlantulajdonos 6ltal a kdzszolg6ltatds ig6nybev6tel66rt a
vdflalkoz6nak fizetend\, az e rendeletben meghatdrozott dijfizetdsi id6szakra vonatkoz6an
meg6llapitott dij.

II. FEJEZET
xOzrnntiLETEK rrszrANTARTAsA

6.S

A kdzteriiletek rendszeres tiszt6ntart6s616l, z<ildteriiletek, parkok fenntart6sdr6l az
dnkormdny zat es az erintett in gatlantul aj donosok gondoskodnak.

A z ingntl antul aj do n o s .feladatai

7.$

Az ingatlantulajdonosnak a kdzteriilet tisztdntart6sdval, a zdldteriilet, park 6polds6val
kapcsolatos feladatai:

a.) az ingatlan eltitti (risz6telek esetin az dpiilet kciri.ili) jdrddnak, fi6rda hirlny6ban
egy mdter szeles teri.ilets6v) a j6rda melletti z<ilds6v rittestig terjed6 teljes
teriiletdnek, legf'eljebb az eptilet l0 mdteres kcirzetdn beliil teriiletdnek a
gondozdsa, tisztdntartdsa, szemdt- is gyommentesit6se, burkolt teri.ileteken a
h6 eltakarftisa is sikossdg mentesit6se ; ha az ingatlannak k6t k6zrittal is
irintkezdse van, a fenti feladatok minkdt irdnyra vonalkoznak,

b.) az ingatlan melletti nyilt 6roknak 6s miit6rgyainak tiszt6ntart6sa,
gyomme ntesit6se,

c.) a kdt szomszddos teriilet, eptilet kdzdtti -- kidpitett rittal, jdrdaval ell6tott vagyan6lki.ili k6zforgalmi teri.ilets6v vagy 6tj616 esetdben a tiszt6ntartdsi
k<itelezettsdg a tulajdonosok k6z6tt fere-fele ardnyban oszlik meg,

d) az ingatlanon ldvd madarak fdszkeki helyei alaiti kdzteriilet siennyez<iddst<il
val6 megtisztitisa.

Az ingatlantulajdonos a kdzteriilet tisztit6sa sor6n risszegyiijt<itt telepiil6si szil6rd
hulladdkot kciteles a rendeletben meghat6rozott gytiltoeaenyzetbi vagy m6s
gytij t6eszkdzbe elhelyezni, ds elszril I it6s6r6 I gondoskodni.

(l)

(2)

8.S

Az ingatlantulajdonosnak az dpiilete, telekingatlana tisztdntartdsdval kapcsolatos feladatai:
a.) a telepiilis kdzpontjriban (beltertileten) folyamatosan, a telepiilds egyes teriiletein

6vente legaldbb kdtszer az iptilet homlokzatdnak lkeriidsdneli- a ftildszint
magass6griig tdrtdn6 letakaritdsa,

b.) az ipiilet faldr6l, keritdsdr<il .az idoszeriisigiiket vesztett szakadt jogellenesen
elhe lyezett fa lragaszok, festdsek stb. folyamatos e I t6vo l it6sa,

c.) mind a be6pitett, mind a bedpitetlen ingatlan tisztilntartilsa, gyommentisitse, aj6rda ds rittest fbl6 benyril6 6gak, bokrok megfererci nyesise,
d.) a bedpitetlen vagy idtiszakosan haszndlt ingatlan tulijdonosa kdteles az utca fel6l

ldthat6 tribldt elhelyezni, amelyen a koitisztasdgi kdtelezettsdg megdllapit6sa
cdlj6b6l fel kell tiintetni azingatlantulajdonos uagy haszndl6 nevetlcfm6t,



(l)

(2)

e.) bontiis, epites, fehijitds ds karbantartds miatt tiresen 6116 ingatlan ds az elotte
htiz6d6 j6rda tiszt6ntartdsa a kivite lezo feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal;
az epitisi munka kivitelezoje kdteles az epitts tertiletit is kdzvetlen kdrnyeket
tiszt6n tartani.

A kereskedd, utcai drus ds rendewdnyszewezd kiitelezettsdgei
e.$

Az izlet, egydb el6rusit6hely, vendigl6t6 ds szolg6ltat6 egysdg elotti is melletti
j6rdaszakaszt, illet6leg ha a j6rda mellett zdlds6v is van, az rittestig terjedo teljes
teri.iletet a tulajdonos kOteles tisztdn tartani, a keletkezett telepi.ildsi szil6rd hulladikot
tisszegytijteni, es elsz6llit6s6r6l gondoskodni. A tulajdonos kdteles a burkolt
tertileten a sikossig mentesitisdrol is a h6 eltakarit6sdr6l gondoskodni.
Az ingatlan elotti es mellettij6rddt a tulajdonos ktiteles naponta mind a tili, mind a

ny6ri iddszakban legkdsdbb reggel 7 6rdig letakaritani, a nyitva tartds ideje alatt
folyamatosan tiszt6n tartani, z6r6s elott dsszetakaritani.

10.s

Az utcai 6rus k0teles a rdszire kijeldlt helyet ds kdzvetlen kdrnyekit tisztAn tartani, az

6rusit6sb6l keletkezett hulladdkot Osszegytijteni, ds elt6voliteser6l gondoskodni.
Kdztertileten rendezett v6sdr, sport- es egyeb rendezviny tartdsa idejdn a rendezviny
szervezoje kdteles gondoskodni a v6rhat6 forgalomnak megfelelo sz6mt illemhely
biztosit6s6r6l, iizemeltetisdrol, valamint a rendezvdny alatt is azt kdvetoen a

teriiletnek 6s kdzvetlen kdrnyezetinek tiszt6ntart6s6r6l, tov6bb6 a teriilet eredeti

6llapotban tdrtdno visszaad6s6r'61.

Sikoss rig mentesitris ds hdeltakaritds
r/.$

(l) A sikoss6g elleni v6dekezdshez a kdrnyezetkimdlo anyagokon (homokon, salakon)

kiviil klorid tartalmf fagy6spontcs<ikkento szer (pl. konyhas6) haszn6lata csak rigy
alkalmazhat6, hogy a vegyszer egyszeri kijuttat6sdnak mdrtdke 40glnf -n6l tdbb ne

tegyen, Az ilyen anyagot t6rol6eddnyben, kdrnyezetszennyezist kiz6r6 m6don kell
tirolni.

(2) Klorid tartalmir vegyszer haszn6lata z<jldtertileten, illetve azok kdzvetlen kornyekin
tilos.

(3) H6rak6st tilos elhelyezni:
a.) ritkeresztez6disben,
b.) ritburkolati jelen,
c.) jdrdasziget is j6rda kdze,
d.) tdmegkdzlekeddsre szolg6l6 j6rmii meg6ll6helyenel,

e.) kapubejdrat el6,
f.) kdlszolg6ltat6si felszerelisi tilrgyra es kOre: pl. vizelzhr6 csap, g|z- 6s egyib

k6zletesitmdny (l6mpaoszlop, hirdet6oszlop stb.).

(l )

(2)



Kdzteriilet tisztdntartdsdval 6 sszetiiggd egdb rendel kezdsek
r 2.s

(l) Tilos
a.) az tttestet, j6rd6t, egy6b kcizteriiletet, a krizteriilet felszerelisi es berendezisi

trirgyait szennyvizzel, vizelettel, emberi is dltati iiriilikkel beszennyezni,
megrongdlni,

b.) feltakarit6sb6l, felmos6sb6l keletkezett szennyez6ddst, szennyvizet a
kcizteriiletre , csapadikviz elvezeto rendszerbe beleseperni, illetve belerinteni,

c') a kozteri.ileten, zdldtertileten liv6 nrivinyeket (fa, diszcserje stb.) megrongdlni,
csonkitani, leszakitani,

d.) a parkositott ds fiivesitett zcildtertiletet rendeltetdsellenesen haszn6lni.
(2) Ebek 6ltal a ktizteriileten okozott szennyezis eltdvolittisd16l az eb sdtriltat6ja koteles

haladiktalanul gondoskodni.

A rELEpu L Es r s zLA ri$ -["Jf lil[KKA L KApcso LA ro s
HULLADEKKEZELESI KOZSZOT,CAITATAS

A kd zs zo I g ti I t nt d s i g d ny b ev d t el ti n e k m d dj n d s fet t d t e I e i
13.$

(l) Az ingatlantulajdonos 6s a szolgriltatd kozdtti jogviszonyt a k<izszolg6ltat6s
iginybevitelinek tinye hozza l6tre.

(2) A jogviszony kezd6 id6pontja az a nap, amelyen a szolgiiltat6 a kozszolg6ltatris
teljesftis6nek megkezdisir6l is linyeges feltdteleir6l az iigatlantulajdonos irrisban
irtes itette, va gy fe I h iv 6s kdzzetltele ritj rin t6j ikoztatta.

(3) A hulladik begyiijtisinek, elszrillftris6nak rendje: az Onkormdnyzatgger6g teriileten
biztositja a h6ztart6si szemdt gytijtisdt ds szrillitris6t, heti egy alkalolm'al, szerdai
napokon' Az elszilllitando hintartdsi hulladikot a szemdtgytijt6 edinyben az t$
szilire kell kitenni a szem6tsz6llit6s napjdn reggel I oiaia trgy, hogy az a
kcizforgalmat ne zavarja. A hdztartitsi szemit 6ivltelekor szeniyezldciii iaroa,kozteriilet megtisztftrisiir6l az ingatlan haszn6l6ja koteles gondoskodni.

I4.S

(l) Az ingatlantulajdonos a telepiil6si szil6rd hulladdk gyiijt6s6re elsz6llit6s6ra a
szolgriltat6 sz6llit6eszkozihez rendsz_eresitett gyiijtciedinyt, valamint * a szolg6ltat6
6ltal rendelkezisre 

. 
bocsiitott gyiijt6ed enyzet' tiitartalm6t meghalad6 mennyisdgri

alkalmi hulladik gyiijt6sire - a szolg6ltat6 6ltal rendelkezisre bocsatott is azonos(tdjellel elLitott m6s gyiijt6eszkcizr kdteGs iginybe venni.
(2) Az iginybe veend6 gyiijt6edinyek tipusii is a gyrijt6eddnyekben elhelyezheto

telepiilisi szil6rd hulladikok sirly6nak fels6 hat6ra:
I 20 literes gyi,ijt6ed6ny,
2 db szabvdnyosftott zs6k

(3) A gyiijtdedinyek miretdnek ds sz6m6nak meghatiroz6sakor k6t i,iritis kozotti
id<iszakra ingatlanonkint legkevesebb 4 liter/fllnap hulladdkmennyisiget kellfigyelembe venni.



/5.$

Az Onkorminyzat ds a szolg6ltat6 kcjz<itt a jogviszony az erre vonatkoz6 ir6sba foglalt 16.$-
ban me ghat 6r ozott tarta I mf - szerzodds me gkdtdsdve I j dn I etre.

/6.$

A krizszol g6ltat6s i gdnybevdte I ir6 I sz6l6 szerzodds tartal mi e I eme i :

a.) a felek megnevezdse ds azonosit6 adatai,
b.) a kcizszolgdltat6s iginybevdteldnek kezdo napja,
c.) a teljesitds helye,
d.) a megrendel6 rendelkezisdre bocsdtott gyiijtoeddny iirtartalom ds darabsz6m

szerint,
az tiritdsi gyakoris6g 6s az tiritds ideje napok szerint,
a megrendelo 6ltal meghat6rozott, az ingatlanon elorel6thatdlag keletkezo
hulladdk mennyisdge, amelyre a kOzszolg6ltatdst a megrende16 igdnybe veszi,

g.) tdrsash6zi szerzildds esetdn a lakdsok szima,
h.) a gytijtriedenyek haszn6lat6nak jogcime 6s m6dja,
i.) a kdzszolg6ltat6s dija ds alkalmaz6s6nak feltdtelei,
j.) a kdzszolg6ltat6s mirlikdt meghalad6, a megrendel6 igdnyei szerinti esetleges

tdbbletszolgdltat6s 6s annak dija,
k.) a kdzszolgdltatdsi dij megfizetesenek m6dja,
l.) a szerzodds m6dosit6sdnak, felmond6s6nak feltdtelei,
m.) az ir6nyad6 j ogszab6lyok meghat6rozdsa.

Az ingatlantalajdonos jogni ds kdtelezettsdgei
r7.s

Az ingatlantulajdonos kOteles az ingatlaniln ke letkezo vagy birtok6ba keriilt telepi.ilisi
szil6rd hulladdkot az e rendeletben meghatdrozott m6don vagy helyen gytijteni,
tov6bb6 hasznosit6sdr6l vagy 6rtalmatlanitds6r6l gondoskodni.
E kdtelezettsdg teljesitise sor6n az ingatlantulajdonos kdteles.

a.) az ingatlan6n keletkezd hulladek mennyisdgdt alacsony szinten tartani,
b.) a teleptilesi szil6rd hulladekot * ktil<inds tekintettel a hulladik tov6bbi

kezeldsire - az elsz|llitds6ra val6 dtvdtelig gyiijteni, illetve tdrolni, ennek

sor6n megfelel6 gondossdggal elj6rni annak drdekdben, hogy a hulladdk m6sok

dletit, testi epsdgdt, egeszsiget is j6 kdzdrzetet ne veszilyeztesse, a

termdszetes es dpitett krirnyezetet ne szennyezze, a ndviny- ds 6llatvil6got ne

k6rositsa, a kcizrendet es a k<izbiztons6got ne zavarja,
c,) az ingatlandn keletkez6 telepiilesi szildrd hulladdk kezeldsire az cinkorm6nyzat

6ltal szervezett kOzszolg6ltatdst igenybe venni, illetve a hulladdkot a

begyiij tisre e rendeletben felj o gositott szol g6ltat6nak etadni.

Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosv6ltozds vagy egydb ok folyt6n a

kiizszolgdltat6s iginybevdtelire k6telezetti v6lik, kOteles ezt e teny keletkeziset

kdvetd 30 napon beli.il ir6sban bejelenteni a szolg6ltat6nak. Meg kelljelolnie egyben

az ingatlanon lak6k sz6mdt, nem rendszeres szil6rd hulladik esetdben pedig a
v6rhat6an keletkez6 hulladdk mennyisdgdt.

e.)

f,)

(l)

(2)



(l)

(2)

(3)

(3) Nem terheli az (l) bekezdesben foglalt kdtelezettsd g az ingatlantulajdonost az olyan
beepitetlen ingatlan tekintetdben, ahol nem tartdzkodik, ds ahol hulladek sem
keletkezik.

(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanrin telepiildsi szil6rd hulladdk keletkezik, de
az ingatlana egyidejtileg gazdrllkod6 szervezet cilnyilv6ntartrisba bejegyzett
szekhelyetil, telephelydtil vagy fi6ktelepitil is szolg6l, kdteles a teleptilesi szil6rd
hulladek6t a gazd6lkod6 szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasdgi
tevekenysige sor6n keletkezett nem telepiilesi szil6rd hulladdkt6l elktildnitetten
gytijteni is arra kcizszolgriltatdst iginybe venni, feltdve, hogy a teleptilesi szil6rd
hulladdk kezeleserol a Hgt.2l.$-6nak (2) bekezdise szerint nem gondoskodott.

/8.S

Az ingatlantulajdonos az iltvett gyiijtoeddnyeket az ingatlana teri,iletdn beliil k6teles
elhelyezni. Gytijtdedinyt kdztertileten tart6san elhelyezni kizilr6lag az dnkormrinyzat
kiil6n rendeletiben meghatrirozott kdztertilet-haszn6lati engedely (k6zteriilet-
haszndlati szerz6dds) alapjrin lehet.
Az ingatlantulajdonos kdteles az iltvett gytijtoeddnyeket a hulladdk elsz6llitrisa
cilj6b6l a szolgriltat6 6ltal megieldlt idopontban, a kdzteriileten a begyiijtist vdgzo
gipjdrmiivel megk<izelitheto es tiritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A-gyUito.Aenyr
f egkordbban a szrillit6si napot megelozd napon l8 6rrit6i lehet t<itretyezni 

^kciztertil etre, kivive a tart6san en gedilyezett e lhelyezist.
A hulladek elsz6llit6sa cilj6b6l kihelyezett gytijtoeddny fedelinek - a k6ztertilet
szennyezisdnek elkertilese erdekeben - lecsukott 6llapotban ke ll lennie. A hulladdkot
a gyffjtoeddnyben rigy kelt elhelyezni, hogy az az eddny mozgat6sakor is iiritdsekor
ne sz6r6djon, valamint a gipiiiritdst ne akadillyozza.
A kihelyezett gytijtoeddnybdlmdg hasznrilhat6 dolgot kivrllogatni (guber6lni) tilos.
A kihelyezett gytijt6eddny nem akad6lyozhada a j6rmti- iJgyalogos forgalmat, es
elhelyezdse egydbkdnt sem jdrhat baleset vagy k6rokoz6s veszdiyenet eloidZzdsdvel.

A szo I g titta,o i * 
;; :; 

kdterez ettsd ge i

(l) A szolg6ltat6 ktiteles a rendelet hatrilya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hulladikot
az e rendeletben.el6irt szabdlyok szerint rendszeresen-elsz6llitani a kijel6lt hulladdklerakdhelyre, illetve annak 6rtalmatlanit6sdr6l a szakmai kornyezetvide lmi
szabrilyoknak megfelelo m6don gondoskodni.

19.5

(l) Az ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni a gytijtoediny tiszt6ntart6srir6l,
fertotlenitisdrol, rendeltetdsszeni haszniilatiir6l is kcirnyezetdnek tiszt6ntart6s6r6l.(2) Ha a gyiijtoeddnyben olyan nedves.hulladdkot helyeztek el, amely az eddnyben
cisszet<imcir<idcitt vagy befagyott, illetve az edenyben livo truttaOetot 

- 
rigy

cisszepreseltek, hogy emiatt az eddnyt nem lehet kitiriteni, az ingatlantulajdonoJa
szolgriltat6 felhiv6srira kdteles az eddny tirithetdvd, illetve haszn6lhat6v6 te;ni.(3) Tilos a gytijtoeddnybe folydkony, mirge zo, tiz'- ds robban6sveszilyes anyagor,
6llati tetemet 

.v.agy ggydb olyan anyagot elhelyezni, amely veszilyeztetheti a
begyiijtest, i.iritist vdgz6 szemdlyek vagy m6s szemelyek iletdt, testi dpsdgit,
egdszsdgdt.

(4)
(t



(2) A telepiilisi szil6rd hulladek elhelyezisit, 6rtalmatlanit6s6t kizir6lag a szolg6ltat6
jogszerti haszndlat6ban l6vri hullad6k lerak6helyen lehet elvigezni.

2I,S

A szolg6ltat6 kdteles a gyiijt<iediny kiiiritisdt kimdletesen, elvdrhat6 gondoss6ggal
vEgezni.
A szabiilyszertien kihelyezett gytijtciediny i.iritise sor6n esetleg keletkezett
szennyezridis takarit6s6r6l a szolg6ltat6 kciteles gondoskodni.

(3) A gytijtrieddnyben okozott k6rt a szolg6ltat6 tdritesmentesen k<jteles kijavitani, ha a
k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l k<ivetkezett be. A szolg6ltat6 kdteles az ebbol eredo
karbantart6si munka, is javit6s idtitartamdra helyettesitri gytijtoedinyt biztositani. Ha
a k|rokozils nem r6hat6 fel a szolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v6lt gyiijtoediny
javit6sa, p6tl6sa, illetve cserdje az ingatlantulajdonost terheli.

Lomtalanitds
22.5

(l) A lomtalanit6s megszervezisinil is lebonyolit6s6r6l a szolg6ltat6 ivente 4

alkalommal a kcizszolg6ltat6s keretdben kiikin dij felsz6mit6sa nilkiil
gondoskodik.

(2) A szolg6ltat6 kizilr6\ag a lomtalanit6s al6 tartoz6 h6ztart6si szil6rd hulladik
elsz6llit6s6ra kOteles,

(3) A hulladdkot az ingatlantulajdonos a szolg6ltat6 6ltal hirdetmeny ritj6n ekizetesen

megjekilt helyen is idcipontban helyezheti ki elsz6llitds cilj6b6l.
(4) Az elszillitand6 hulladdkot rigy kell elhelyezni a ktizteriileten, hogy a j6rmti- is a

gyalogosforgalmat ne akad6lyozza, a begyiijto sz6llit6eszkdz 6ltalj6l megktizelithetti
legyen, a zOldteriiletet is nciv€nyzetet ne kdrositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy
kirokozris veszilydnek eloidizisevel.

Kiizszolgtiltatdsi dii
23.5

l) A hullad6ksz6llft6sba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a kdzszol96ltat6sirt dijat

kdtelesek fizetni,
Az ig6nybevev6t terheki kdzszolg6ltat6s dij6t a kdpviselotestiilet 6llapitja mog a

telepiildsi hulladdkkezeldsi k<izszolg6ltat6si dij meg6llapit6s6nak rdszletes szakmai

szab6lyair6l sz6l6 64 / 2008.(III. 28, ) kormdnyrendelet a lapj 6n.

Kcizszolg6ltat6si dij: az egysignyi dijtitel 6s az iiritisi gyakoris6g 6tlagsz6m6nak

szorzata. Egysignyi dijtdtel: a v6laszhat6 t6rol6eddnynek a rendelet L sz.

m e I I e k I e t e b e n r 6 gzitett egyszeri iiritis i dij a.

Nem tagadhatja meg a kdzszolgdltat6si dij megfize teslt az, aki a telepiilisi hulladikkal

kapcsolatos kdtelezettsigeit nem teljesiti, feltdve, hogy a k<izszolg6ltat6 szdmfua a

k6zszolg6ltat6st felaj6nlja, illetve a kdzszolg6ltat6s teljesitdsere vonatkoz6

rendelkezdsre 6ll6s6t igazolja.
A k6zszolg6ltat6sba bekapcsolt teriiletek meghat6roz6s6t ds a gyiijtisi id6szakot a 2.

s z. m e I I d lc I e t tartalmazza.

(l)

(2)

2)

3)

4)

s)



l)

2)

24.5

A kcizszolg6ltatds dij6t a kdzszolgdltat6 6ltal megki.ild<itt sz6mla alapj6n kdzvetleniil,
vagy a k<izszolg6ltat6 6ltal megbizott dijbeszedci rid6n - a teljesitett ktizszolg6ltat6s
alapj6n sz6mla elleniben - ut6lag kdteles megfizetni az ingatlantulajdonos.
Amennyiben a lak6sszOvetkezetek, t6rsash6zak kipviseletre feljogositott szerve a
kdzszolgdltat6 rendelkezisire bocs6tja a krizszolg6ltat6si dij ingatlantulajdonosokra
tiirtino feloszt6siit tartalmaz6 hat6rozatot, valamint az ingatlanfulajdonosok nevit es
szemilyi illetve azonosit6 adatait, a kdzszolglltat6 kdteles a dijat tartalmaz6 sz6ml6t
az ingatlantulajdonosok nevdre ki6llitani.
A kdzszolg6ltat6 a sz6ml6t az ingatlantulajdonosnak negyed6vente, az egyiittesen
haszn6lt t6rol6ediny esetiben a lak6sszdvetkezeteknek, t6rsash6zaknak havonta ktildi
meg.

25.$

Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, haszn6lati viszonyaiban v6ltoz6s kcivetkezik be,
'(tgy az rij tulajdonos, vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegesen k<iteles a
v6ltoz6s tinyit l5 napon beli.il irdsban bejelenteni a kcizszolg6ltat6nak. A v6ltoz6s
bejelentisivel egyidejtileg az irj tulajdonos is a k6iszolg6ltat6 ktjzdtt a
kOzszolg6ltat6si szerztidis l6trej<in. Ennek a bejelentisnek i megteteliig a
k<izszolg6ltatdsi dijat a bejelentis h6napj6nak utols6 napj6ig - a korabbi
ingatlantulajdonos, azt k<ivetoen pedig az [j ingatlantulajdonos t<riieteJ megfizetni.
Az ingatlantulajdonos kciteles a kdzszolg6ltat6si sre.r<idds (l) bekezdEsiben nem
emlitett e lemeiben bekcivetkezett v6ltoz6st a kozszol96ltat6nak bejelenteni. A
szerztjddsm6dosftds a kdzszolg6ltat6n6l ir6sban ragy ui iigyfelszolg6iaton sz6ban
kezdeminyezheto. A szerz<jddsm6dosit6st ir6sba kell foglalni. A v6laszthat6
szabv6nyos t6rol6edinyekre vonatkoz6 szerzodism6dosit6ssal egyidejtileg az
ingatlantulajdonos k6teles gondoskodni a t6rol6eddny lecserilisirol.
Amennyiben az ingatlantulajdonos nem kdt ir6sbeli krizszol96ttat6si szerzodist
6s/vagy az illtala haszn6lt tdrol6ediny tipus6r6l a kdzszolg6ltat6nak egy6ltal6n nem
tesz bejelentist, a kcizszolg6ltat6si dij megdllapit6s6ndl a lozszolg6ltat6 mindaddigjogosult ingatlanonkint I db 120 liter tirfogatri t6rol6eddny heti egyszeri iiritisi
gyakoris6g6t vilelmezni, .ig az iginybevitelre kcitelezett ir6sban a k6zsrolgdltat6si
szerzodist meg nem k<iti.

3)

l)

2)

3)

r)

2)

26. 5

Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a kdzszolgdltat6si dij megfizetdsit, ha a
kdzszol96ltat6 kOzszol96ltat6si kiitelezettsigdnek nern t.r, eleget.
Nem tagadhat6 meg. a kdzs.zolgdltat6s dijdnak megfizetdse az (l) bekezdis szerint, haa kdzszolg{ltat6t a kdzszolg|ltatds nyirjt6s 6ban ai idoj6r6s vagy m6s, a ptk. szerinti
elh6rithatatlan ok akadillyozta is a k<izszolg6ltat6 urLuuailty eih6rut6s6t kcivetoen alehet<i legrcividebb idcin beliil p6tolta mulaszt6s6t. Elh6rithatatlan oknak minosul
tov6bb6 az is, amikor a kdzszolg6ltat6 a t6rot6edinyt rendszeresitett j6rmtivivel
rinhib6j6n kiviil nem tudja megkcizeliteni.



27.5

l) A kdzszolgiltat6s ig6nybevdtel66rt az ingatlantulajdonost terhelo dijh6tralik ad6k
m6dj 6ra behaj that6 kdztartozds.

2) Ak6zszolg6ltat6t megilletri dijh6tralik mag6ba foglalja a tcikit, a Ptk. 301. $-a szerinti
kdsedelmi kamatot, valamint a felsz6lit6s kdltsdgdt.

3) A dijh6tralik keletkezisdt krivetci 30 napon beliil a kdzszolg6ltat6nak az

ingatlantulajdonost fbl kell sz6litani dijfizetdsi k<itelezettsdge 8 napon beluli
teljesit6sire, amely fblsz6lit6snak tartalmaznia kell az (l) bekezdisben foglaltakra
t<irtdn6 figyelmeztetdst is.

A kiiazolgtiltatds sziineteltetdse
28.S

A kdzszolg6ltat6s teljesitise csak tdrvdnyben vagy korm6nyrendeletben meghat6rozott
esetekben sziineteltethetri vagy korl6tozhat6.

2e.s

(l) a kdzszolgdltat6s iginybevdtele sziineteltetheto azon az ingatlanon, amelyen legal6bb

30 napig senki sem tart6zkodik, is emiatt hulladik sem keletkezik.
(2) A sziineteltetdsre vonatkoz6 igdnytaz ingatlantulajdonos ir6sban kOteles bejelenteni a

szolg6ltat6nak, legk6sobb 30 nappal a sziinetel6s kiv6nt kezdci idopontja elott.
(3) Ha a szilnetelds fbltdteleiben v6ltoz6s k<ivetkezett be, az ingatlantulajdonos ezt

ir6sban, halad6ktalanul kciteles bejelenteni a szolg6ltat6nak.
(a) Ha a sziinetelds id6tartama alatt hulladikkezelisi kdzszolg6ltat6s al6 tartoz6

hulladdkot helyeztek ki, a szo196ltat6 az ingatlantulajdonos egyidejii irtesitdse mellett
kdteles a hullad6kot elsz6llitani.

A gaztltilkorlf szervezetre vonatkozd kiildn szabdlyok
r0.$

(l) Gazd6lkod6 szervezet akkor kriteles akdzszolgdltat6s iginybevdtelire, ha a gazdas6gi

tevdkenys6gdvel <isszefiiggdsben keletkezeft teleptilisi hulladik6nak kezelisir<il a
Hgt. 13.$-6ban foglaltaknak megfbleloen nem gondoskodik.

(2) Az olyan gazd6lkod6 szervezetek, amelyeknil a keletkezett telepiildsi hulladikuk heti

mennyisdge nem haladja meg a I l0 litert, egyazon gytijtoed6nyben is gytijthetik a

hulladdkot.
(3) Az a gazd6lkod6 szervezet, amely a kcirnyezetvddelmi f'eliigyeloseg 6ltal

engeddlyezett telepiilisi szil6rd hulladik 6rtalmatlanit6s6ra alkalmas

trulladdtkezeldsi berendezissel, l6tesitminnyel rendelkezik, a kOzszolg6ltatds

k6telezri iginybevetele al6l mentesiil, ha a tevikenysige sor6n kdpztidtitt teleptilesi



szil6rd hulladek 6rtalmatlanit6s6r6l ebben a berendezisben, litesitmdnyben
gondoskodik.

@) Az a gazd6lkod6 szervezet, amely a kritelezd kdzszolg6ltat6st nem veszi igdnybe, a
ktilcin jogszab6lyban meghat|rozott m6don is tartalommal kdteles a tevikenysige
sorrin keletkez6 hulladik mennyisigdt is <isszetitelit fajtdnkint nyilv6ntartani, az
6ltala vegzett kezelisr<il, a kezelt is a kezelis eredmdnydb6l sz6rmaz6 hulladikr6l
nyilv6ntartdst, a kezel6ldtesitmdny mtikddisir6l iizemnapl6t vezetni is ezekr6l a
hat6s6gnak bejelentist tenni, A gazd6lkod6 szervezet a k<izszolg6ltat6s al6 nem
tartoz6 hulladdkdnak mennyisigir6l, risszet6teldrdl, keletkezisdnek forr6s6r6l is
kezel6sdnek m6dj6r6l kdteles a jegyzot t6jikoztatni, Ha a gazd6lkod6 szervezet e
t6jdkoztat6si ktjtelezettsigit elmulaszda, akdzszolgiltat6st kriteles iginybe venni,

A kiizszolgtiltatds hatdlya ald nem tartozti telepiitdsi szittird huttaddlclcal kapcsolatos
rendelkezdsek,

(l) A k<izszolg6ltatds nem terjed ki a gazdas6gi t6rsas6gnakaz ingatlanon fotytatott ipari,
kereskedelmi, szol96ltat6 is egyib gazdasdgi tevdkenysdgdvel <isszefiiggdsben
keletkezett telepi.ilesi szil6rd hulladik6ra, ha nem kdtelezett a k<izszol96ltat6s
iginybevdtelire; nem terjed ki tov6bb6 a k<izintizmdny mtik<idise sor6n keletkezett
hulladdkra, E hulladikfajt6k esetiben az ingatlantulajdonosnak a Hgt. l3.g-a (l)
bekezd6siben megjeltilt, a hulladdk termeldjire is birtokos6ra vonatkoz6 szab6lyok
szerint kell elj6rni.

(2) A hulladik termel6je, birtokosa a tevikenysdg6nek gyakorldsa sor6n keletkezettvagy
m6s m6don birlokdba keriilt hulladdkot kdteles gytijteni, tov6bb6 6rtalmatlanit6s6r6l
vagy hasznosft6s616l gondoskodni.

(3) Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznosft6sra vonatkoz6 kcitelezetts€gdt a hulladdk
termeldje, birtokosa

a.) a jogszab6lyban meghat6rozott f'eltdteleknek megfblel6 6rtalmatlanit6 vagy
hasznosft6 elj6r6s, berendezis, litesitminy alkalmaz6s6val saj6t maga teljesiti,
vagy

b.) u erre f'eljogositott es engedillyel rendelkez6 hulladikkezel6nek ttirtdnd
6tad6ssal, a kezelis k<iltsigeinek megfizetdsivel teljesiti.

(\ Az (l) bekezddsben megjeltilt hulladikot a 20. $ (2) bekezdisiben frt hulladik
lerak6helyre, tov6bb6 egyib, krirnyezetvidelmi hat6sdgi engeddllyel rendelkez6
6rtalmatlanit6 helyre vagy hasznosit6 helyre a hulladik termeloje, birtokosa kiildn
engedily nilkiil maga is elsz6llfthada.

(5) Az ingatlantulajdonos jogosult az (l) bekezdis szerinti hulladikdnak begyiijtdse,
elsz6llit6sa, 6rtalmatlanit6sa vagy hasznosit6sa cilj6b6l a szolg6ltat6 k<izszolg6ltat6s6t
igdnybe venni, de a szolg6ltat6n kiviil, kdrnyezetvddelmi hat6s6gi engedillyel
rendelkezd gazdasigi t6rsas6g is igdnybe vehet,

32.9

(l) A hulladik elsz6llit6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a hullad6k a
sz6llit6jdrmiibe tortinti iiritisekor, illet6leg a sz6llit6s folyam6n ne sz6r6djon, is m6s
k<irnyezetterhelist se iddzzen el6. 5z6llit6sb6l eredrj szennyez6dds esetin a hulladik



(l)

(2)

eltakarit6s6r6l, a teriilet szennyezddis mentesitisdrdl is az eredeti kdrnyezeti 6llapot
helyre6llit6s6r6l a hulladik termeldje, birtokosa, illet6leg az ingatlantulajdonos
ktlteles gondoskodni.

(2) Az Onkormlnyzat igdnybeviteldvel tcirt6n6 szdllit6s esetdn az OnkormAnyzat, sajilt
sz6llit6s esetdn pedig a hulladik termeldje, birtokosa, illet6leg az ingatlantulajdonos
az 6wett, illetve 6tadott hulladik mennyisdgit ds osszetite ldt - a ktil<in jogszab6lyban
meghat6rozott m6don is tartalommal - kriteles fajt6nkdnt nyilv6ntartani, is err6l a
hat6s6goknak bejelentdst tenni.

(3) A (2) bekezdisben el6irt kdtelezettsig - a kiilOn jogszab6lyban meghat6rozottak
szerint - mind a 20. $ (2) bekezdisiben irt hullad6k lerak6hely iizemeltetdjdt, mind
az egyeb 6rtalmatlanit6 hely tulajdonos6t (iizeme ltet6jdt, haszn6l6j6t) terheli.

(4) Ha a hulladdk termeloje, birtokosa a hulladikot saj6t maga sz6llida a kijelcilt hulladik
lerak6helyre, a hulladik 6tad6s6val egyidejtileg, sz6mla e lleniben kdteles a

rendeletben meghat6rozott elhelyezisi dijat fizetni az$zemeltet6 r6szdre .

33.$

Ha az ingatlantulajdonos a k0zszolg6ltat6s al6 nem tartoz6 hulladik elsz6llit6s6val a
szolg6ltat6t bizza frog, a megrendelds is a szolg6ltat6s feltiteleiben tcirtino
meg6llapod6suk alapj6n a szolg6ltat6 a megielOlt id6pontra vagy id6tartamra a

megieltilt mennyisigti, ds dsszetitelii hulladiknak megfelelo gyiijt6edinyt az
ingatlantulajdonos rendelkezisire bocs6tja, a hulladik elsz6llit6s6t elvdgzi, is
gondoskodik a kijel6lt irtalmatlanit6 helyen tdrt6n6 elhelyezisr6l,
Az ingatlantulajdonos a szolgdltat rdszire a meg6llapoddsukban rdgzitett dijat kdteles
megfizetni.

34,s

(l ) A hulladik termel6je, birtokosa kciteles gondoskodni az rinkorm6nyzat kiildn
rendeletiben meghat6rozott krizteriilet-haszn6lati engedely (kdzteriilet-haszn6lati
szerzddds) megszerzisdr6l, ha a hulladik dsszegyiijtis6re szol9616 kontiner a
kdzteri.ileten 24 6rit meghalad6 iddtartamra keriil kihelyezisre. K0teles gondoskodni
tov6bb6 a kontdner ktirnyezetinek folyamatos tiszt6ntart6s6r6l, a kontiner telit6dise
eset6n annak haladiktalan elsz6llittatds6rol.

Q) A gazd6lkod6 szervezet kontdnert kOzteriileten a kdzirti is a gyalogosforgalom
biztons6g6t nem veszilyeztet6 m6don, az al6bbi rendelkezisek megtartds6val
helyezheti ki:

a.) ftiritvonalon kontiner kiz6r6lag folyamatos rakod6s idejire helyezhet6 ki, a

sz6llit6 j6rmti helyszinen tart6s6val annak irdekdben, hogy az elsz6llit6s a

telit6d6skor haladiktalanul megtrirtdnhessen,
b,) tdmegkcizlekedisi irtvonalon, ha a kontiner kihelyezise csak a kdzirti forgalom

zavarils|val oldhat6 meg, az a.) pontban foglaltak szerint kell elj6rni,
c.) egy6b irtvonalakon a kont6nert a telitdddst kdvetd 8 6r6n beli.il el kell

sz6llitani.



IV. FEJEZET
A TDLBp{]LEST FoLyEKoNy HULLADEKKAL KApcsoLATos

rruLLADEKKDzELEst x0zszot cAlrarAs

A kiizszolgtiltatds igdnybe vdteldnek mtidja ds feltdtelei

r5.$

(l) Az ingatlanon keletkezci telepiilisi folyikony hulladdkot az ingatlan haszn6l6ja
kdteles a szi.iksiges idokdzdnkint elsz6llittatni az Onkormilnyzat 6ltal nyilv6nos
p6ly |zattal kij el<ilt szol96ltat6s t v 69zo v6llalkoz6val.

(2) A szolg6ltat6s igdnybevdtelinek kirdsdt az Eger6gi Polg6rmesteri Hivatalban,
illettileg az Egerdgi Ktirjegyzosigen, szemilyesen vagy telefonon, legal6bb egy
nappal a sz6llit6s napja elott lehet bejelenteni. A Polg6rmesteri Hivatal, illetoleg a
K0rj egyzosig a bej elentisekrol nyi lv6ntart6st vezet.

(3) A sz6llit6s id<iponda: minden het csi.it<irtciki napja, illetoleg - amennyiben a
v6llalkoz6 b6rmely okb6l kifoly6lag a meghat6rozott napon nem, vagy csak rdszben
vlgzi el munk6j6t - a penteki nap.

(4) A k0zszolg6ltat6si iginybe vitelinek dij6taz 3..szdmrt meildlclettartalmazza.

A kdzszolgtiltatds igdnybe vdteldnek dija
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A telepiildsi folydkony hulladik gyiijtdsdt, elsz6llitds6t, 6rtalmatlanit6s6t ds kezelisit a

mindenkori hat6lyos jogszab6lyok, jelenleg a 4/1984. (II, l.) EVM rendelet eloir6sai szerint
kell elvigezni.

V. FEJEZET
zAno RBNDBLKEZEsBK

Sznbdlysdrtds
37.$

Szab6lysdrtist ktivet el, is harmincezer forintig terjedo pdnzbirsdggal srijthat6, aki e rendelet
a.) 7. is 8.$-6ban az ingatlantulajdonosnak a krizteriilet, 6piilet 6s telek

tiszt6ntart6s6ra,
b.) f. is 10.$-6ban a kereskedo, utcai 6rus is rendezvdnyszervezo kcitelessdgeire,
c.) I l.$-6ban a sfkoss6gmentesitisre is h6eltakarit6sra,
d.) 12.$-6ban a ktizteriilet tiszt6ntart6s6val Osszefiigg<i egyib tilalomra is

kdtelessdgre,
e.) I 7.$-6nak (2) bekezddsiben az ingatlantulajdonos kcitelessdgdre,
f.) 18.$-6nak (3) (t bekezdis€ben is a l8.g-6nak (3) bekezddsiben a

hulladikgytijto edinyre,
g.) 27.$-6nak (l) is (a) bekezd6siben a gazd6lkod6 szervezet kritelessigeire,
h.) 28.$-6nak (2) bekezdisdben a hulladik termelojinek es birtokos6nak

feladataira,



i.) 29.$-6nak (l) bekezddsiben a hullad6k sz6llft6s6ra,
j.) 30.$-6ban a hulladikgytijto kontinerre

vonatkoz6lag megdllapitott rendelkeziseket megszegi.

Hatdlybaldpds
38.$

(l) E rendelet kihirdetis6t kcivetoen 2009. janu6r l-in l6p hat6lyba.
(2) A rendelet kihirdetisir6l a kcirjegyzri k0teles gondoskodni.
(3) Jelen rendelet hat6lybaldpisdvel a 1112004.(1X.20.) sz6mir rendelet hat6lyt veszti.

A rendeletet a Kdpvisel1testiilet a 2008. december 09 ^i kepvisel| testiileti tildsen fogadta el,

Hegyi Gycizci
polg6rmester

A rendelet lcihirdet ve :
2008. december I}-dn

dr. Kutny6nszky Zsolt
ktlrjegyzri

dr. Kutnydnszlqt 7,solt ktirjegyz1



I. szdmrt meUdklet

A telepiildsi szildrd hulladdkkal kapcsolatos halladdkkezetdsi
ki)zszolgdltatds igdnybe vdteldne k dij a

A normil iirit6s dija 2009. janudr 1.
kettfiszhz forint/6v

napj 6t6l 3.200,-Ft | 6v azaz Hiromezer-

A tdbblethulladdk elszdllit6s6ra hasznrilhat6, a
szabvdny PVC zshk, melynek 6ra brutt6 340,-
6rtalmatlanit6s dij 6t is tartalmazza.

szolgdltat6 riltal forgalmazott
Ft/db, mely az elsz6llit6s es



2. szdmi melldklet

Teljes belteriilet, ingatlan el6li elszfllftissal

A kcitelez6 kcizszolg6ltatdsba a telepiilis teljes belteriileti r6sze folyamatos l2
h6napos id6szakban bekapcsol6sra keriil.



3. szdmrt melldklet

A telepiil6si foly6kony hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezeldsi
kiizszolgiltatis igdnybe v6tel6nek dij a

A szolg6ltatds dijdt az Onkormfunyzat is a v6llalkoz6 kozcitt ldtrejcitt szerz6dis
tartalmazza, melynek dijtetelei 2009, janu6r 01,-t6l - 200g. december 31.-ig az
alibbiak:

. maginszem6lyektdl sz6llitott szennyviz esetdben
68 0, - FVm' azaz Hatsz|zny olcvan forinVm3

o villalkozisok, gazdasigi tdrsasdgoktdl szdllitott szennyvizesetiben
I ,150,- Ft/m3 azaz Egy"zeregyszfuzcitven forint forint/m3


