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Erd6smecske Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiiletdnek l0/2013.(XII.30.) rendelete
Hat6lyos:2017.-02-l 5 -t6l
Erd6smecske Onkormrfuryzat Kepvisel6-testiilet6nek 10/2013.(XII.30.) rendelete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6sr6l

/Erys6ges szerkezetben/E

Erd6smecske Kdzs6g Onkormdnyzat K6pvisel<i-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t6rv6ny 88. g (4) bekezd6s a), b), d) pontjiban kapon felhatalm az6s alapjin, a
Magyarorszig hell dnkormanyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXX. t6rv6ny l3.g (l) bekezd6s
19. pontja szerinti feladatkdr6ben elj6rva a k6vetkez6ket rendeli el:

J.

Hullad6kgazddlkoddsi kiizfeladatE

l' Stx

Az 6nkormrinyzat a telepiil6si hullad6k 6sszegyiijt6s6re, elsz6llitrisrira, iirtalommentes
elhelyez6s6re, 6rtalmatlanilisrira 6s hasznositAs6ra 6nkormiinyzati
hullad6kgazddlkod6si k6zfeladatain beliil k6zszolg6ltatds ritjrin l6da el.
Erd6smecske kdzsdg kdzigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos
kdtelezo helyi k<izszolgdltatds teljesites6re jogosult, illet6leg k6telezett szolg6Lltat6 a
K6zszol96ltat6.
A telepiil6s kdzigazgatisi teriilet6n a teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos kdtelez6 helyi
k6zszolg6ltatiis teljesit6s6re jogosult, illet6leg kdtelezett k6zszolg6ltat6 a D6lkom
Nonprofi t Kft . (tov6bbiakban: kdzszolgdltat6).
Az illarni hullad6kgazddlkodasi kdzfeladatot a Ht. 32/A. I (2) bekezd6se alapjrin a
Koordin6l6 szerv l6tja el.

A rendelet hatdlya

2.$

A rendelet hat{lya az Erd6smecske Kdzs€g kdzigazgatiisi tertilet6n l6v6 ingatlanokra 6s azok
tulajdonosaira terjed ki.

3.S

Az ingatlantulajdonos - kiv6ve a tulajdon6t k6pez6 be6pitetlen ingatlan (telek) eset6n -jogosult
6s k6teles a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltat6st ig6nybe venni.

A iinkormrinyzati hullad6kgazd:ilkodisi kiizfeladat ig6nybev6tel6nek
m6dja 6s fett6teteiE

4'$t5l

l. Az ingatlantulajdonos 6s a K6zszolgdltat6 k6z6tti jogviszony - amely alapj6n a
K6zszolg6ltat6 6ltal biztositott k6zszolg6ltat6st az ingatlantulajdonos ig6nybe veszi -
kezd6 id6ponda az a nap, amikor a K6zszolg6ltat6 a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek
megkezd6s6r6l 6s l6nyeges felt6teleir6l az ingatlantulajdonost ir6sban 6rtesitette, vagy
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- ennek hidnydban - amikort6l a kdzszolg6ltat6s ig6nybe v6tel6nek lehet6s6ge az

ingatlantulajdonos szimilra rendelkez6sre 6ll.
A ktizszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s ig6nybe v6tel6nek, illetve
teljesit6s6nek l6nyeges felt6teleir6l, a felt6telekben bek6vetkezett v6ltoz6sokr6l,
honlapjdn 6s az 6nkorm6nyzat 6ltal biztositott hirdet6t6blin k6teles az ingatlan
hasznil6j6t 6rtesiteni.
A K6zszolg6ltat6 6s az ingatlantulajdonos inisban kdzszolg6ltat6si szerz6d6st kdt
egymassal a kdzszolg6ltatas ig6nybe v6tel6re. A szerz<idds megkdt6s6nek elmaradiisa
vagy k6s6bbi megk6t6se azonban nem befolyrisolja a k6zszolg6ltat6s (l) bekezd6sben
emlitett - szerz 6d6skiit6st6l fiiggetlen - kezd6 id6pontjSt. A szerz6d6skdt6s bdrmilyen
okb6l tdrt6n6 elmarad6sa nem mentesiti az ingatlantulajdonost a k6zszolgiiltatris
k6telez6 ig6nybev6tele 6s a dijfizet6s teljesitese a161.

A hullad6kgazd6lkodasi szerz<id6s tartalmazza a felek megnevez6s6t, a felek jogait 6s

k6telezetts6g6t ezen beliil a szolg6ltat6s t6rgyitt, a szolgiitalits idej6t, rendszeress6g6t, a

szolg6ltatSs ig6nybev6tel6nek m6djrit, a haszn6lhat6 d€nyzet megnevez4sdl, az

ellen6rt6k megfizet6s6t, a fizet6s m6djat, gyakoris6g6t, a k6sedelmes fizetds
k6vetkezm6nyeit, a dijh6tral6k v6grehajtdsanak szabAlyait, a panaszok jelz6s6nek,

elint6z6s6nek m6dj6t, hat6ridej6t, az egyes jogorvoslati forumok megnevez6s6t.
A hullad6kgazd6lkodasi k6zszolgdltatrisi szerz6d6s megkdt6s6nek b6rmely f6lnek
felrohat6 magatart6sa kdvetkezt6ben t<irt6n6 elmaradasa eset6n, a hullad6kgazddlkoddsi
k6zszolg6ltat6si szerz6d6s r6utal6 magatart6ssal j6n l€tre az ir6sos szerz6d6s
tartalmival egyezoen.
A (4) bekezd6sben szabilyozott rdutal6 magatart6st jelenti, ha a kdzszolg6ltat6 a
k6zszolg6ltatdst a sz6llit6j6rmii rendelkez6sre tart6s6val felaj6nlja, vagy,ha az ingatlan
haszn6l6ja a hullad6kgyiijt6 ed6nyzetet, vagy hullad6kgyfjt6 zsrikot a sz6llit6s
6rdek6ben kihelyezi. Rendelkez6sre 6ll6snak min6siil, ha a k6zszolg6ltat6 a

kdzszolgriltatrisba bevont szlllit6 eszk6z6vel a telepiil6sen ininyado jriratterv szeint az

ingatlanhaszndl6 ingatlan6t 6rinti, illetve a szolg6ltat6st felajinlja. A szolgiltatiis
felajanl6sa k6ts6gkiviil megdllapithat6, ha brlrmely szomsz6dos ingatlan a
k6zszol 96ltat6sba mrir bekapcsol6dott.

s.$

A k6zszolg6ltat6s feltdteleiben bek6vetkez6 vdltoz6sokr6l a Kozszolgilltat6 M
ingatlantulajdonost - a v6ltoz6s bek6vetkez6se el6tt legaLibb tizen6t nappal - 6rtesiti.
A hullad6k gyrijt6s6nek, elsz6llitisanak e rendelet 6s a k6zszolg6ltat6si szerz6d6s
alapjrin meghat6rozott rendjll - az ingatlantulajdonosnil keletkez6 hullad6kmennyis6g
figyelernbev6tel6vel - a K6zszolgiltat6 hatirozza meg 6s arr6l az ingatlantulajdonost
ir6sban 6rtesiti.

6.$

Az iidiil5ingatlanok 6s idtilegesen haszn6lt ingatlanok tulajdonosai 6ltal fizetend6
hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrisi dij az 6lland6 lak6ingatlan tulajdonosrlra meghat6rozott
6ves dij 50%-a.

A Kiizszolg6ltat6 jogai 6s kdtelezetts6gei

7.S
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l. A K6zszolg6ltat6 az e rendeletben el6irt szab6lyok szerint a rendelahatllya al6 tartoz6
ingatlanokon keletkezett hullad6kot rendszeresen elsz6llitja.
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8.S

A K6zszolg6ltat6 a gyrijtried6ny kiiirit6s6t kim6letesen, az elv6rhat6 gondossdggal
k6teles v6gezni.
A gytijt6ed6nyben okozott kart a Kdzszolg6ltat6 - ha a kirokozr{s neki felr6hat6 okb6l
k6vetkezett be - tdrit6smentesen kdteles kijavitani. A Kdzszolgdltat6 az ebb<il ered6
javitiisi munka id<itartam6ra helyettesit6 gyfijt6ed6nyt biztosit. Ha a k6rokoz6s nern
r6hat6 fel a Kiizszolg6ltat6nak, a hasm6lhatatlann6 v6lt gyiijt6ed6ny javitisa, p6tlisa,
illetve csereje az ingatlantulajdonost terheli.

e.s

rul
A Kdzszolgdltat6 k6teles gondoskodni az ekal.a kezelt adatok biztons6g6r6l. Az
adatokat v6deni k6teles ktil6n6sen a jogosulatlan hozzAf res, megvdltoztatris,
nyilviiLnoss6gra hoziis vagy t6rl6s, illet6leg s6riil6s vagy megsemmisiil6s ellen.
tI,ll
t_r21

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

10.s

Az ingatlantulajdonost nem terheli a k6zszolgriltatrisi dij-fizet6si kdtelezetts6g a tulajdon6ban
l6v6 beepitetlen ingatlan (telek) tekintet6ben.

1r.s

Az ingatlantulajdonos a K6zszolg6ltat6nak nyolc napon beliil k6teles bejelenteni, ha
tulajdonosv6ltoz6s vagy egy6b ok miatt a kdzszolgiltat6s ig6nybev6telere k<itelezett6 v6lik.

12' $rx

Az ingatlantulajdonos az ltala fajta 6s jelleg szerint elkiil6nitett telepiil6si - feh6r 6s szines
tiveg, - hullad6kot sz6tv6logatva, a hullad6kgyiijt6 pontokon tal6lhat6 gylijt6ed6nyekbe helyezi
el.

A ktizszolgdltatds dijlizet6seu

12. /A. S

1. Az tinkormrlnyzati hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6trlsrihoz kapcsol6d6
hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6 ig6nybev6tel66rt az ingatlanhaszndl6 a Koordin6l6
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szerv r6sz6re kdzvetlentil vagy a Koordin6l6 szerv 6ltal megbizott dijbeszed6 ttj6n
k6zszolg6ltat6si dijat k6teles fizetni.

2. Az ingatlanhasm6l6 vdltozasa eseten a kdzszolg6ltat6s dijdt az ingatlanhaszndl6 v6lt6s
bejelentese h6napj rinak utols6 napj iig a r6gi, azutir;:, pedig az rij ingatlanhaszndl6 kdteles
fizetni.

3. Az ingatlanhaszn6l6nak nern kell k6zszolgiiltat6si dijat fizetni azokra a h6napokra,
amelyek sorrin a kdzszolgdltat6s ig6nybevdtelere vonatkoz6 kdtelezetts6ge a 6. $-ban
foglaltak alapjrin szifuretelt.

4. A fizeterd6 k6zszolgriltatdsi dijat a Koordin6l6 szerv vagy M riltala megbizott
dijbeszed6 6ltal 6ssze6llitott szimla kdzhezv6tel6t k6vet6en, a szilrnl6ban felti.intetett
fizet6si hatrf id6ig kell kiegyenliteni. A szdmla 6tad6sa t6rt6nhet megbizott ritjan,
szemdlyesen vagy postai riton.

5. Ha az ingatlanhaszndl6 a az dnkormAnyzati hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat
ell6t6srihoz kapcsol6d6 hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6s ig6nybevdtel66rt
jogszenien megillapitott 6s kisz6mlizott dijat nem fizeti meg 6s dijhdtral6ka keletkezik,
akkor a Koordin6l6 szerv a 30 napon beliil kiild6tt fizetesi felsz6litasdrt jogosult az
adminisztnici6s dijat kisziml6zni ingatlanhaszndl6 r6sz6re. Ha a szimla kiegyenlit6s6re
a felsz6lit6s d6tumdt ktivet6en keriilt sor, a befizetett 6sszeg el6sz6r az adminisztr6ci6s
dijjal szemben keriil elszdmol6sra, a fennmarad6 dsszeggel pedig a k<izszolg6ltat6si
dijh6tral6kot csdkkenti a Koordiniio szew.

6. Az ingatlanhasmiid az adataiban bek6vetkezd viltoz6sokat a Koordin6l6 szervnek 15
napon beliil k6teles bejelenteni.

7. Nem tagadhatja meg a k6zszolg6ltat6si dij megfizetes6t az az ingatlanhaszndl6, aki a
hullad6kkal kapcsolatos k6telezetts6geit nem teljesiti, ha a Koordin6l6 szew az
ingatlanhasznril6 szimira a kdzszolgAltatist felajii,nlotta, vagy rendelkez6sre 6llls6t
igazolja.

8. A k6zszolg6ltat6s6rt fizetend6 dij a Koordin6l6 szervet illeti meg.

A hullad6kszdllitis rendje

13.S

A hullad6k gyrijt€s6nek 6s elsz6llit6srinak rendjdt 6s gyakoris6g6t e rendelet hat6ro zza meg. A
K6zszolg6ltat6 jogosult az itvonal 6s a rendeletben meghaterozott kdtelez6 szdllitrisi napok
mellett a napi vagy a heti id6pontok meghatiiroz6s6ra. Ha az utvonal 6s az id6pont vitltozik,
arr6l a K6zszolgiltat6 az ingatlantulajdonosokat 6rtesiti.

14.S

A K6zszolg6ltat6 a hullad6k elsz6llit6sdt hetente egy alkalommal, a hullad6kfajt6k 6tv6tel6re
alkalmas feldpitm€nnyel rendelkez6 g6pjrirmiivel v6gzi.

A hullad6kgr{ijt6 ed6ny rendelkez6sre bocsftisa

1s.s

1. Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkez6 vagy birtok6ba keriilt telepiil6si
hulladEkot a kdmyezet szennyez6s6t megel6zo, krirosit6s6t kiz6r6 m6don gyrijti 6s
ahhoz a K6zszolgAltat6 sz6llit6eszklz€hez rendszeresitett gyfjt6ed6nyt veszi ig6nybe.

2. A gyiijt6eddnl az ingatlantulajdonos a K6zszolg6ltat6t6l is megvrisarolhatja.



3. A hullad6k elsz6llitasara, illetve elsz6llit6sra val6 el6k6szites6re:

szabvii.nyositott, azonosit6 chippel vagy matriceval ell6tott 60, 80, 110, 120,240 vagy
770 literes gy0jt6ed6nl,
szabvrinyositott, azonosit6 chippel vagy matricrlval ell6tott 1.1 ml, 3 m3 vagy 5

m3 rirm6rtekri gyii.lt6ed6nyt kell alkalmazni.

A gyrijt6edenyekhez turto26 azonosit6 chipet a Kdzszolgdltat6 t6ritdsmentesen bocstitja
az ingatlantulajdonos rendelkez6s6re.

Ha az ingatlanon keletkez6 hullad6k mennyisege meghaladja a (3) bekezd6sben

meghatarozott gyiijt6ed6nyek iirtartalmrit, a K6zszol giltat6 - az ingatlantulajdonos 6ltal
vds6rolt, a Kdzszolgiltat6 6ltal a t6bblethullad6k 6sszegyfijt6s6re rendszeresitett, jelSlt

- hullad6kgytijt6 zs6kban kihelyezett hullad6kot is elsz6llida. Ennek t6bbletdij5t az

ingatlantulajdonos a hullad6kgyiijt6 zs6k megvasirl6s6val fizeti meg.

tlllA 60 literes gytijtried6nl csak a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszeriien haszn6l6

term6szetes szem6ly vilaszthatja. Annak t6ny6t, hogy a lak6ingatlant egyediil 6s

6letvitelszenien hasznalja az 6nkorm6nyzat 6ltal ki6llitott igazol6st kell benyijtania a

kdzszolgtiltat6 r6sz6re.

A lak6ingatlant egyedtl 6s 6letvitelszenien haszn6l6 term6szetes szem6ly, jogosult a 60

literes szabvanyositott, azonosit6 chippel vagy matric6val ell6tott hullad6kgyujt6 ed6ny

helyett a hullad6k elsz6llit6s6ra, illetve elsz6llitasra val6 el6k6szit6s6re gytijt<izs6kot

hasm6lni figyelmmel ana, hogy a gyiijt6zsrik maximrilis terhelhet<is6ge nem haladhatja

meg a 15 kg-ot.

16.$

Az ingatlantulajdonos a hullad6kgyrijt6 ed6nyeket a hullad6k elsz6llitasa c6lj6b6l az

ingatlana e16tti k6zteriileten, a gyfjtest v6gz<i g6pj6rmrivel megk6zelithet6 6s iirit6sre

alkalmas helyen kdteles elhelyezi. A grijtSed6nyt legkor6bban a sz6llit6si napot

megel6z6 napon 18 6r6t6l lehet elhelyezni a kdzteriiletle, kiv6ve a tart6san

enged6lyezett elhelyez6st.
ez ingatlantula.jdonos a gyiijt6ed6nl rigy k6teles elhelyezni a k6zteriileten, hogy az

ed6ny fedele - a kdzteriilet szennyez6s6nek elkeriil6se 6rdek6ben - lecsukott allapotban

legyen. A hullad6kot az ingatlantulajdonos a gyrijt6ed6nybe rigy kdteles beletenni, hogy

i'az edeny mozgatrisakor 6s iirit6sekor ne sz6r6djon ki, valamint a g6pi iirit6st ne

akadilyozza.
A kdAeriileten elhelyezeft gytijt6ed6nyb6l hullad6k nern vehet6 ki 6s abban senki nem

v6logathat.
Az ingatlantulajdonos rigy kdteles elhelyezni a gyujt6ed6nyt, hogy az ne akad[lyozza a

jrlrmti- 6s gyalogosforgalmat 6s ne jrirjon baleset vagy k6rokozas veszely6vel'

17.$

Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gytijt6ed6ny tisztantart6s6r6l, fert6tlenit6s6r6l,

rendeitet6sszeni haszn6latar6l 6s az annak k6myezet6ben l6v6 teriilet tiszt6ntart6srlr6l.

Ha a gyiijt6ed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeaek el, amely az ed6nyben

6sszei6mdrddiitt vagy befagyott, illetve az ed6nyben l6vd hullad6kot rigy
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6sszepr6selt6k, hogy emiatt az ed6nyt nem lehet kiiiriteni, az ingatlantulajdonos az
ed6nyt iiLrithet6v6, illetve hasznrilhat6v6 teszi.

3. Az ingatlantulajdonos a gnijt6ed6nybe foly6kony, mfirgezl, tiiz- 6s robban6svesz6lyes
anyagot, allati tetemet vagy egy6b olyan anyagot nern helyezhet el, amely
vesz6lyeztetheti a gnijt6st, iiritdst v6gz6 szem6lyek vagy m6s szem6lyek 6let6t, testi
6ps6g6t, eg6szs6g6t vagy vagyonit.

18.S

A hullad6k gSnijtes6vel 5sszefiigg6, az ingatlantulajdonos hib6j6b6l keletkez<i szennyez6s
esetdn az ingatlan tulajdonosa a szennyezett teriiletet kdteles megtisztitani 6s fert6tleniteni.

Az elkfildnitetten gyffjtiitt hullad6k elhelyez6se

l9' $trcl

1. Az elkiil6nitett hullad6k gyiijt6s6t a k6zszolg6ltat6:

a) hiizhoz men6 griijt6jrlratokkal,

b) hulladdkgyrijt6 udvarok, komposzttelepek tizemeltet6s6vel,

c) gyiijt6szigetek miik6dtet6s6vel,

vagy ezek kombinrici6jrlval biztosi!a.

2. Az ingatlarfl,aszn6l6 a telepiil6si hullad6k r6sz6t k6pez6 papir, mrianyag 6s f6m
hullad6kot a kdzszolgriltat6 riltal rendelkez6sre bocsatott a kizs)obAltat6 ma-mca.yavat
elliltott 240 literes hullad6kgriijt6 ed6nybe gyujti.

3' Az ingatlan haszn6l6 amennyiben erre rendszeresitett hullad6kgyrijt6 ed6nnyer nem
rendelkezik a telepiil6si hullad6k r6sz6t k6pez6 papir, miianyij es rem nuttaaetot
maximum 240 liter rirtartalmt 6tr6tsz6 erre alkalmas mrianyag i.artu gyiiiti.

4. Az ingatlanhaszniil6 a terepi Esi hullad6k r6sz6t k6pez6 papir-, miianyag-, iiveg-, es f6m
hullad6kot a k6zszolg6ltat6 dltal iizemeltetett gyi;ioszigeteten i. 

"rt "liJ"if 
' --

5' A hullad6kgyiijt6 ed6nyben, zsrikban 6s a gyiijt6szigeteken elhelyezett
gyijt6ed6nyekben csak azok felirata szerint engedetyezeii huuaael netyeztretti eil 

-

6. Az.. elkiildnitetten gyiijtdtt papir, miianyag 6s f6m hullad6kokat tartalmaz6 ed6nyek,
gyrijt6zsrikok iirit6s6nek minim6lis gyakorisriga havi egy alkatom, -"ry 

-ffiteri

_ il,fit.e6! a lakoss6got a Kdzszolgdltat6 t6j6kiaatja.
l ' uA termdszeres szemdry ingatranhaszndr| a terepnrdsi huladdk riszit Mpez6

elkiildnitetten g,,tijfitt hulladdkot az elktilanirctten griTatt zt)tdhulladikot, uoloniirr a
hulladdkgnfijt6 udvar iizemeltetdje dlral meghatdroiu egdb hulradikalkot6k - idedrnea hulladikudvar mfrkitdisi engeddrydben meghattiroitt huladdkferes1geket is - ahulladikgilit1 udvar iizemeltetdie dttal knzzd leu nyinanrfisi iti1ben is"feltdtetekkel,a kdzszorgdrtat, drtar iizeme-ltetett huiladikgfrjti portro, huiladikgiitT udvarba,
dtviteli helyre vagt a kizszolgdltatds kr;rdbe iaiori hulloddkot k rrti niilaaakiz"ta



ldtesitmdnybe szdllithatja, ,!s ott a jogosuhnak atadhatja vagt gt jtdeddnyben
elhelyezheti. E jogol a termdszetes szemdly ingatlanhaszndld csak gt gtakorolhatja,
ha a hulladikgazddlkoddsi kazszolgdltatdsi dijat a Koordindl6 szem rdszire megllizette.

A telep lds lakosai rdszdre igdnybe vehetd hulladdhtdvarrdl a Kdzszolgdltatd a helyben
szokisos mddon is a honlapian tdjdkoztatdst nyujt A nyitva tartds rendji| a, a
hulladikudvarban gtijthetf eges hulladdkolta ds a hulladikudvar igdnybevdteli m6djdra ds

mennyisdgi korldtolcra vonatkazd tdjdkoztatdst a Kdzszolgdltali honlapjdn is a
hul I add kudv ar b an ki zzdt e s zi.

8. A Kdzszolg ltat6 az elkiil6nitetten gytijtdtt z6ldhullad6kot az iitala iizemeltetett
komposzt6l6 telepen is 5tveszi.

g. Az ingatlanhaszn6l6 a hullad6kgazd6lkod6si dij megfizet6s6vel szerez jogosults6got

arr4 hogy a h6ztartds6ban keletkez6 elkiil6nitetten gytijt6tt hullad6kot a

hullad6kudvarban valamint a komposzttelepen elhelyezze.

A hullad6k elhelyez6se

19/A $1.L

E rendelet hatrily a a16 tartozh telepi.il6si hullad6k e16keze16se 6s 6rtalmatlanit6sa kizar6lag csak

az erre a celra kijeliilt l6tesitmdnyben, v6gezhet6.

A ryffjt6szigeteken elkiil6nitetten gyffjt6tt hullad6k elhelyez6se

19/B' $r21

1. A hullad6kot az ingatlantulajdonos a gyfjt6szigeteken - a K6zszolg6ltat6 el6ir6saira is

tekintettel - rigy helyezi el, hogy az m6s hullad6kfajt6val ne keveredjen 6s a kdmyezetet

ne szeinyeTze.
2. Az elktilOnitetten gyiijt6tt hullad6k elhelyez6sere szolgril6 gyiijt6szigeteken a

szabviinyos gyiijtOed;yet elhelyez6s6r6l, az ed6nyek iirit6s6r<il, karbantartris6r6l 6s

fert6tle;t6s6;ol a K6zszolg6ltato, a gyrijt6ed6nyek, gyfjt6szigetek 6s k6myezetiik

tiszt6ntartaser6l, h6- 6s sikoss6g-mentesit6s6r6l az dnkormi{,nyzat gondoskodik.

3. A gyiijt6pontokon elhelyezett n-ullad6k el6kezel6s6r6l a K6zszo1g6ltat6 gondoskodik. A

f,uiiuaetgyii;tti pontokon elhelyezett gytijt6ed6nyek iirit6s6t, a hullad6k v6logatls6t 6s

kezel6s6t a KdzszolgAltal6 v6gzi.

Nem rendszeres kiizszolgdltatds

20.$

A lomtalanitas kiir6be tartoz6 nagydarabos hulladek gyiijt6s6r6l, elsz6llit6s6r6l 6s

6rtalmatlanitrfuar6l a K6zszolgilltat6 6vente egy alkalommal, a z6ldhullad6k elsz6llit6s6r6l

6vente k6t alakalommal a i,zszolgiltatfus keret6ben - kiildn dij felsziirnit6sa n6lkiil -
gondoskodik. Ennek lebonyolitasa 6s megszerv ez6se, az ingatlantulajdonosok 6rtesit6se a

K6zszolg6ltat6 feladata.

ZAR6 RENDELKEZESEK
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Hatilybal6p6s

2l.s

Ez a rendelet 2016. jrilius l. napj6n l6p hatrilyba.
Hat6ly6t veszti Erd<ismecske K6zs6g 6nkormii.nyzat Kepvisel6{estiilet6nek a
k6ztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos helyi
kiizszolgriltat6sr6l es annak kdtelez6 ig6nybev6tel6r6l sz6l6 6/2009. (X[.15.) szrimt
6nkormrinyzati rendelete.

Benkovics Gyozbn€
Polgifu'mester

Dr. T6th Srindor
!egyzb

Kihirdetve m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetben Erd6smecske K6 zslgben 2017 . februrir 15.
napj6n.

Dr. T6th Srindor

jegyz6

M6dositotta a 27/2015. (X1r.30.) 6r., a7t20t6( VI.30.) 6r. es az t/2017. (II.t5.) 6r.
14

M6dositotta a 7/2016 (VI.30.) Or.

E)

Mbdositatta a7l20l6 ( VI. 30.) Or.

b)

MbdositotaaT/2016 ( VI.30.) Or.

tq

Mbdositotta a7/2016 ( VI.30.) Or.

IEI

Hatrilyon kivtil helyezte a7/2016 ( VI.30.) G..

ol



Hatrilyon kiviil h elyezte a 7/2016 ( VI.30.) 6r..

EI

Hatalyon kiviil helyeae a 7t2\l6 (VI.30.) 6r..

t9t

Hatrilyon kiviil helyeae a712016 ( VI.3o.) G.

rcl

Hatrllyon kivi.il helyezte a 7/2016 (VL30.) 6r.

[U

Hatalyon kiviil helyezte a712016 ( VL30.) 6r.

I.I21

Hatalyon kiviil helyezte a712016 ( VI.30.) 6r.

tr]l

M6dositotta a 2712015. ( XII. 30.) 6r.

[4]

Hatrilyba leptette a 7/2016 (VI.30.) 6r.

u5l

Hat6lyba leptette a't12016 ( VL30.) 6r.

Eql

M6dositotta a2'112O15. ( XII. 30.) 6r.

tu]

M6dositotta az ll2O17. (ll. 15.) 6r.

Iltl

Hat6lyba leptene a27l2}l5. ( XIl. 30.) Or.

tul

Hatalyba leptette a 2712015. ( XII. 30.) Or.


