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Esvhfzasharaszti kiizs6s Onkorminvzat K6pvisel6 - testiilete

5/2003./03. 14./ sz. rendelete

a telepiil6si szilfrd hullad6k begyiijt6s6re, sziilithsira vonatkoz6 kdzszolgfltatfsr6l

1.$.

A hulladdkgazd|lkodhsr6l sz6l6 2000. 6vi XLIIL tv. 23.g. rendelkez6seire tekintettel az
onkorm6nyzat a kizigazgatisi teriiletdn az ingatlan fulajdonosoknril keletkezett szil6rd
hulladdk begyiijt6sre, sz6llit6sra az alihbi rendeletet alkotia:

2.$.

(l) Az onkormiinyzat a teleptil6si szil6rd hullad6k begyrijtds6re, szhlliths6ra vonatkoz6an
a DEL - KOM Kft -vel (7632, Pdcs, Sikl6si ft 52.) 2006. december 3l - ig
kozszolgilltathsi szerzdd6 st kot.
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(2) A begyrijtdtt ds elsz6llitott hulladdk 6rtalmatlanit6s6t
meghat6roz ott gazdillkod6si szerv ezet v 6gzi.

3. $.

(l) K<izszolg|ltat6 az rinkorminyzat klzigazgatiisi teniletdn az
lezirt hullad6kgyrijtoben l6v<i kommun6lis hullad6kot
rendszeres s 6 g ge I elszilllitja,

az (1) bekezd6sben

ingatlantulajdonok 6ltal
szerdai napokon, heti

(3)

(4)

(2) Kiizszolgdltat6 dvi egy alkalommal elore egyeztetett iddpontban ,,lim - lom,,
(lomtalanit6si) akci6 keret6ben az ingatlanok el6 kihelyezett felesleges t1rgyakat
elsz6llitja.
Kozszolg6ltat6 minden 6v kar6csony ut6n ekire egyeztetett id6pontban a fenyofirkat az
ingatlanok elol elsz6llitja.
Kdzszolg6ltat6 6vi 3 - 4 alkalommal szelektiv hullad6kgyiijtdst v6gez, eltire
e gyeztetett i dripontban 6,s azt elszrlllitj a.
Kozszolgiltat6 dvi egy alkalommal a vesz6lyes hulladdkot elore egyeztetett
id6pontban begyrijti.
Onkormanyzat a (2) - (5) bekezd6sben foglalt id<ipontokr6l a telepiil6s lakoss6g6t
hirdetm6ny ritj 6n el6zetesen t6j dk oztatja.

4.$.

(l) Onkgrmilnyzat klzigazgat6si tenileten az ingatlantulajdonosok kotelezettsegeit az
al6bbiak szerint rendeli el:

a. Az ingatlan tulajdonosa a hilztarthsb6l szdrmaz6 hullad6kot z6rt
gytijtocsomagolfsban a 3.$. (l) bekezd6sben megjekilt id6pontokr6l az
ingatlan eltitt begyijtdsdre ds szilllitirsira alkalrnas 6llapotban kdteles
elhelyezni.

b' Amennyiben az ingatlan tulajdonosa begyijtds6re alkalmatlan (a) pont szerint
helyezi ki a kommun6lis hulladdkot, szab6lysdrtdst ktivet el.

(s)

(6)



c. Az ingatlanon elhagyott hullad6kkezeldsi kdtelezeffsdge a hulladek
tulajdonos6t, ha annak szemdlye nem iillapithat6 meg - ellenkezd bizonyitdsig
- az ingatlan tulajdonos6t terheli.

(2) A koztertileten elhagyott hullad6k elszilllithsira az <inkorminyzat feladata.
(3) Ha az elhagyott hulladdk tulajdonosa az azonosithat6 az dnkorm6nyzat vele szemben

az elsz6,llittis 6s elj6r6s koltsdgeit drvdnyesiti.
(4) Vesz6lyes hulladdkot a kommunAlis hulladdkkal kevemi TILOS!

Ezen rendelkezds megsdrtdje szabAlysdrtdst kovet el.

s.$.

(1) Onkorminyzat a telepiildsi szil6rd hulladdk begyijtds6re szilllithsilra vonatkoz6
dijfizet6si kdlts6geket kozigazgat6si tertilet6n maghra vd,llalja 6s krizszolgilltathsi
dijfizetdsi kdtelezetts6get a maginszemdly ingatlan tulajdonosok sz6mira nem 6llapit
meg.

(2) Onkormhnyzatkozigazgat6si tertiletdn mtikddo egy6ni ds tdrsas v6llalkozAsok a szil6rd
hullad6k begytijtdsdre 6s sz6llit6sfra a kdzszolg6ltat6val kiildn meg6llapodni, 6s dijat
frzetni kotelesek.

(3) A lakossAgl6l6tvfllalt hulladdkkezelds dij osszeg6t az cinkorminyzat kcilts6gvetdse
tartalmazza.r

(4) A kozszolg6ltat6si dijat a kdpvisel6-testtilet havonta, szimla alapjin kdzvetleniil tdriti
meg a kozszolg6ltat6nak, melynek dsszege

47.722 Ft+ 20 o/o Afalh6. 2

6.$.

A teleptildsi szilird hullad6k begyijt6sdre, szilllitisra vonatkoz6 rdszletes szab6lyokat az

0 nkorm 6n y zat 6ltal me gkdtdtt,, Kd z szo I g6ltat6s i szerzo dE s" tartalmazza.

7.$.

Ezen rendelet kihirdet6se napjin 16p hat6lyba. Rendelkezdseit 2003.janu6r l. napj6t6l kell
alkalmazni.

Vida Dezs6
Polg6rmester

Zilradfikz elfogadta a Kdpvisel6 - testtilet a 2003. 03. l3 - i i.il6s6n.

Kihirdetve: 2003. 03. 14.

Dr. Kincsei K6rolv
Krirjegyzrl
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Dr. Kincsei Kfroly
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