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Fazekasboda 6nk orminyzat K6pvisel6-testiil et6nek 7 /2013.(XII.6.) rendelete
Hatdlyos:201 7-02-1 5 -t6l
Fazekasboda dnkormrLnyzat K6pvise16-testtilet6nek 7 /2013.(Xlt.6.) rendelete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos k6zszolg6ltat6sr6l

/Egys6ges szerkezetben/Ill

Fazekasboda K6zsdg dnkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrveny 88. g (4) bekezd6s a), b), d) pontj6ban kapott felhatalm azis alapjin, a
Magyarorszig helyi dnkormanyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi clxxxx. t6rv6ny l3.g (l) be[ezd6s
19. pontja szerinti feladatkdr6ben eljirva a kdvetkez6ket rendeli el:

l.

Hullad6kgazddlkoddsi kiizfeladatf

1.S{x

Az dnkormdnyzat a telepiil6si hullad6k dsszegyiijt6s6re, elsz6llit6s6ra, 6r.talommentes
elhelyez6s6re, Artalmatlanit6sdra 6s hasznosit6s6ra dnkormrlnyzati
hullad6kgazddlkod6si kdzfeladatain beliil k6zszolg6ltat6s ritjan letja el.
Fazekasboda kdzsflg kdzigazgatdsi teriilet6n a telepiildsi hullad6kkal kapcsolatos
k6telez6 helyi kdzszolgdltat6s teljesit6s6re jogosult, illet6leg kdtelezett srolg6ltat6 a
K6zszolgeltat6.
A telepiil6s kdzigazgatisi teriilet6n a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos k6telez6 helyi
k6zszolg6ltat6s teljesit6sere jogosult, illet6leg k6telezett k6zszolg6ltat6 a D6lkom
Nonprofit Kft . (tov6bbiakban: k6zszolg6ltat6).
Az Allami hullad6kgazd6lkodrisi kdzfeladatot a Ht. 321A. g (2) bekezd6se alapjrin a
Koordin6l6 szerv l6tja el.

A rendelet hatdlya

2.S

A rendelet haliiya az Fazekasboda Kdzsbg kozigazgatrisi teriilet6n l6v6 ingatlanokra 6s azok
tulajdonosaira terjed ki.

3.$

Az ingatlantulajdonos - kiv6ve a tulajdondt k6pez6 be6pitetlen ingatlan (telek) eset6n -jogosult
6s k6teles a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6st ig6nybe venni.

A 6nkormrinyzati hullad6kgazdritkodisi kiizfeladat ig6nybev6tel6nek m6dja 6s
felt6teleitr

4' $Er

1. Az ingatlantulajdonos 6s a K6zszolgiiltat6 k6z6tti jogviszony - amely alapjan a
K6zszolg6ltat6 6ltal biztositott k6zszolg6ltat6st az ingatlantulajdonos ig6nybe veszi -
kezdd id6pontja az a nap, amikor a K6zszolgriltat6 a kdzszolgiiltat6s teljesit{s6nek
megkezd6s6r6l 6s l6nyeges felt6teleir6l az ingatlantulajdonost irisban 6rtesitette, vagy

3.

4.
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l.

- ennek hiany6ban - amikort6l a kdzszolgiitat s igenybe v6tel6nek lehet6s6ge az

ingatlantulajdonos sz6m6ra rendelkez6sre 6ll.
A k<izszolgiltat6 a hullad6kgazddlkod6si k<izszolg6ltatiis ig6nybe v6telenek, illetve
teljesit6senek l6nyeges felt6teleir6l, a felt6telekben bek6vetkezett v6ltozr4sokr6l,

honlapjan es az 6nkorm6nyzat riltal biaositott hirdet6t6bl6n kiiteles az ingatlan
haszn6l6j6t 6rtesiteni.
A Kdzszolg6ltat6 6s az ingatlantulajdonos ir6sban k6zszolg6ltatrisi szerz6d6st k6t
egymiissal a kiizszolgriltatiis ig6nybe v6tel6re. A szerz6d6s megkdt6sdnek elmarad5Lsa

vary kes6bbi megkiit6se azonban nern befoly6solj a a kdzszolgfiltattis ( 1 ) bekezd6sben

emlitett - szerz6d6sk6t6st51 fiiggetlen - kezd6 iddpontj6t. A szerz6d6sk6t6s brirmilyen
okb6l tdrt6n6 elmaradrisa nem mentesiti az ingatlantulajdonost a k6zszolg6ltatiis
kdtelez6 ig6nybev6tele 6s a dijfizet6s teljesitese al6l.
A hullad6kgazd6lkod6si szerzodfis tarlalmazza a felek megnevezes6t, a felek jogait 6s

k6telezetts6g6t ezen beliil a szolg6ltatils t6rgyrit, a szolg6ltatiis idej6t, rendszeress6g6t, a

szolg6ltatris ig6nybev6tel6nek m6djrit, a haszn6lhat6 ed{nyzet megnevezdset, az

ellen6rt6k megfizet6s6t, a fizetes m6dj6t, gyakoris6g6t, a k6sedelmes fizet6s
kdvetkezm6nyeit, a dijh6tral6k v6grehajtasrinak szabdlyait, a panaszok jelz6s6nek,

e1int6z6s6nek m6djet, hatdridej6t, az egyes jogorvoslati forumok megnevez6s6t.

A hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgriltat6si szerz6d6s megk6t6s6nek b6rmely f6lnek
felr6hat6 magatart6sa kiivetkezt6ben tdrt6n6 elmaradasa eset6n, a hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolg6ltatasi szerzod$s rdutal6 magatartdssal jdn l6fie az iriisos szerz<id6s

tartalmival egyezoen.
A (4) bekezd6sben szabrllyozott rdutal6 magatart6st jelenti, ha a k6zszolg6ltat6 a

kiizszolgSltatast a sz6llit6j6rmii rendelkez6sre tart6s6val felajrinlja, vagy, ha az ingatlan
hasmil6ja a hullad6kgyujt6 ed6nyzetet, vagy hullad6kgyiijt6 zsikot a szillitds
erdek6ben kihelyezi. Rendelkez6sre 6ll6snak minSsiil, ha a k6zszolg6ltat6 a

kiizszolg6ltatrlsba bevont szdllit6 eszkdz6vel a telepiil6sen irriLnyad6 jriratterv szeint az

ingatlanhaszn6l6 ingatlan6t 6rinti, illetve a szolgriltatrist felaj6nlja. A szolg6ltat6s

felaj6nl6sa k6ts6gkiviil meg6llapithat6, ha brirmely szomsz6dos ingatlan a

k6zszolgdltatrl.sba mar bekapcsol6dott.

5.S

A kdzszolgSltatds felt6teleiben bek6vetkez6 v6ltozisokr6l a K6zszolg6ltat6 az

ingatlantulajdonost - a vdltoz6s bek6vetkez6se el6tt legal6bb tizen6t nappal - 6rtesiti.
A hullad6k gyijt6s6nek, elszrillit6sanak e rendelet 6s a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s

alapj6rr meghat6rozott rerrdjbl - az ingatlantulajdonosn6l keletkez6 hullad6kmennyis6g
figyelernbev6tel6vel - a K6zszolgeltat6 hatirozza meg 6s arr6l az ingatlantulajdonost
ir6sban 6rtesiti.

6.S

Az iidtl6ingatlanok 6s id<ilegesen haszn6lt ingatlanok tulajdonosai eltal fizetend6
hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6si dij az illardo lak6ingatlan tulajdonosrira meghatiirozott
6ves dij 50%-a.

A KSzszolgiltatri jogai 6s kdtelezetts6gei

7.S

J.

4.

5.

2.



I . A K6zszolg6ltat6 az e rendeletben el6irt szab6lyok szerint a rendelet hat6ly a al6 txtoz6
ingatlanokon keletkezett hullad6kot rendszeresen elsz6llitja.

2. IA

3. o)

4. El

5. t91

8.$

1 . A K<izszolg6ltat6 a gyiijt6ed6ny kiiiLrit6s6t kim6letesen, az elv that'l gondossdggal

kdteles v6geani.
2. A gyiijt6edenyben okozott k6rt a Kdzszolg6ltat6 - ha a krirokozris neki felr6hat6 okb6l

kdvetkezett be - t6rit6smentesen kdteles kijavitani. A Kdzszolgriltat6 az ebb6l ered6

javit6si munka idStartamara helyettesit6 gyrijtoed6nyt biztosit. Ha a k6rokoz6s nem

iOhut6 f"l a Kdzszolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlanni v61t gyujt6edeny javitasa, p6tl6,sa,

illetve csereje az ingatlantulajdonost terheli.

e.s

1. tlol

2. A Kozszolg6ltat6 k<iteles gondoskodni az ltala kezelt adatok biztons6g6r6l. Az

adatokat vedeni kdteles kiil<indsen a jogosulatlan hozzlferas, megvhltozlatds,

nyilvanoss6gra hoz6s vagy t6rl6s, illet6leg s6riil6s vagy megsemmistl6s ellen.

3. tlll
4.M

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

t0.s

Az ingatlantulajdonost nem terheli a kdzszolgiltatasi dij-fizet6si k<itelezetts6g a tulajdonaban

l6v6 beepitetlen ingatlan (tele$ tekintet6ben.

11.S

Az ingatlantulajdonos a K6zszolg6ltat6nak nyolc napon beliil k6teles bejelenteni, ha

Lta.idoiosvattozas vagy egy6b ok miatt a k6zszolg6ltatris ig6nybev6tel6re kdtelezett6 v6lik'

12' Stlx

Az ingatlantulajdonos az dltala fajta 6s jelleg szerint elkiildnitett telepiil6si - feher- 6s- szines

ii*g,16u1udr1ot sz6w6logawa, u t uiluaetgyiil6 pontokon tal6lhat6 gy[jt6ed6nyekbe helyezi

el.

A kdzszolgdltatis dijfizet6sel4

12. /A. S

1. Az dnkormanyzati hullad6kgazd6lkodasi k6zfeladat ell6tas6hoz kapcsol6d6

hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg6ltat6 ig6nybev6tel66rt az ingatlanhaszn6l6 a Koordin6l6



szerv resz6re k6zvetleni.il vagy a Koordin6l6 szerv iiltal megbizott dijbeszed6 ttjrin
kdzszolgiiltat6si dijat kdteles fizetni.

2. Az ingatlanhaszn li viitozAsa eseten akozszolgiitatits dijit az ingatlanhasznAl6 v6lt6s
bejelentese h6napjrinak utols6 napj 6ig ar€gi, azfiinpedig az uj ingatlanhaszn6l6 k6teles
fizetni.

3. Az ingatlanhasmril6nak nem kell k6zszolgiltatrisi dijat fizetni azokra a h6napoka,
amelyek sonin a kdzszolg6ltatiis ig6nybev6tel6re vonatkoz6 kdtelezetts6ge a 6. $-ban
foglaltak alapjrin sziinetelt.

4. A fizetend6 kdzszolg6ltatisi dijat a Koordin ii6 szerv vaw az 6ltala megbizott
dijbeszed<i iiltal 6ssze6llitott szrimla kezhewltellt k6vet6en, i sz6ml6ban feltiilntetett
fizet6si hatririd6ig kell kiegyenliteni. A sziirnla iitadrisa tdrtenhet megbizott ritj6n,
szemdlyesen vary postai riton.

5. Ha az ingatlanhaszniil6 a az dnkormiinyzati hulladekgazdilkodrisi k6zfeladat
ell6trlsdhoz kapcsol6d6 hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgiltatris ig6nybev6tel66rt
jogszeriien meg6llapitott 6s kisz.imlizott dijat nem fizeti meg 6s dijh6tral-eka keletkezik,
akkor a Koordin6l6 szew a 30 napon beliil hild6tt fizereai fels;6lit6s6rt jogosult az
ad-minisztrdci6s dijat kiszimlizni ingatlanhasznril6 r€szlre. Ha a sz6mla kiegyJnlit6sere
a felsz6litrls d6tum6t kdvet6en keriilt sor, a befizetett dsszeg el6sz6r az adminisareci6s
dijjal szemben keriil elszrimol6sra, a fennmarad6 6sszeggll pedig a k6zszolg6ltat6si
dijhatral6kot csdkkenti a Koordin6l6 szerv.

6' Az ingatlanh asznii6 az adataiban bekdvetkez6 vriltozisokat a Koordin6l6 szervnek l5
napon beliil kdteles bejelenteni.

7. ]{* taeadhada meg a k6zszorgdltatrisi dij megfizet6s6t az az ingatlanhas nulr6, aki a
hullad6kkal kapcsolatos k6telezetts6geit nem teljesiti, ha a I{oordin6l6 sziw az
ingatlanhaszn6l6 sz6m6ra a kdzszolgdltatSst ferajinlotta, vagy rendelkez6rr" ellerdt
igazolja.

8. A ktizszolgiiltatiis6rt fizetend<i dij a Koordin6l6 szervet illeti meg.

A hullad6kszr{llit6s rendje

l3.s

A hullad6k gyfijt6s6nek 6s elszdllitris6nak rendj6t 6s gyakoris6grit e rendelet hat[rozza meg. AK6zszolg6ltat6 jogosult az ritvonal.6s a rendiletben- meghatiirozott k6telez6 szrlllit6si napokmellett a napi vagy a heti id6pontok megltatfuozitsfua. Ha az ritvonal 6s az id6poni v6ltozik,
arr6l a K6zszolg6ltat6 az ingatlantulajdonosokat 6rtesiti.

14.s

A K6zszolg6ltat6 a hullad6k elsz6llit6s6t hetente egy alkalommal, a hulladekfajt6k 6tv6tel6re
alkalmas fel6pitm6nnyel rendelkez6 g6pjdrmiivel vigzi.

A hullad6kgnftjt6 ed6ny rendelkez6sre bocsdtrisa

l5.s

l. Az_ ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkez6 vagy birtokrrba keriilt telepiil6si
hullad6kot a kdmyezel szennyez6s6t megeriSz6, k6rosit6s6t kiz.ir6 m6don gyti;ti e.

^ ahhoz a Krizszorgdltat6 szitrit6eszklzlhezlendszeresitett gyiijt6ed6nyt v*ri G'eri'vt".2. A gyljtiteddnyt az ingatlanrulajdonos aK6zszorg6rtat6t6l [-rnegvr{s#omaga. '---'



J.

'7.

A hullad6k elszillit6s6ra, illetve elszSllit6sra val6 el6k6szit6s6re:

szabv6nyositott, azonosit6 chippel vagy matric6val ell6tott 60, 80, I 10, 120, 240 vagy
770 literes gyiij t6ed6nyt,
szabviinyositott, azonosit6 chippel vagy matric6val ellatott l 1 m3, 3 m3 vagy 5

m3 rirmert6kri gyujt6ed6nyt kell alkalmazni.

A gyiijt<ied6nyekh ez lutoz6 azonosit6 chipet a Kdzszolgdltat6 t6rit6smartesen bocs6tja
az ingatlantulajdonos rendelkezds6re.

Ha az ingatlanon keletkezo hulladdk mennyis6ge meghaladja a (3) bekezd6sben

meghatri.rozott gyfijt6ed6nyek iirtartalm6t, a K6zszol giilat6 - azingatlantulajdonos 6ltal

v6siirolt, a K6zszolg6ltat6 6ltal a t6bblethullad6k dsszegyfijt6sere rendszeresitett, jel6lt

- hullad6kgytijt6 zsrikban kihelyezett hullad6kot is elszdllitja' Ennek t6bbletdij6t az

ingatlantulajdonos a hullad6kgyfijt6 zs6k megvas6rl6sdval fizeti meg.

u51A 60 literes gyfijtoed6nyt csak a lak6ingatlant egyediil es 6letvitelszeriien hasznril6

term6szetes szern6ly vdlaszthatja. Annak t6ny6t, hogy a lak6ingatlant egyediil 6s

6letvitelszenien haszn6lja az inkorminyzat 6ltal kiallitott igazol6st kell benytjtania a

k6zszolg6ltat6 r6sz6re.

A lak6ingatlant egyediil 6s 6lewitelszeriien haszn6l6 term6szetes szern6ly, jogosult a 60

literes szabv{nyositott, azonosit6 chippel vagy matricaval ellatott hullad6kgyujt6 ed6ny

helyett a trutuaet elsz6llitrisii.ra, illetve elszallitasra val6 el6k6szit6s6re gyfijt6zsakot

hasm6lni figyelmmel ana, hogy a gyrijt6zsak maxim6lis terhelhet6s6ge nem haladhatja

meg a 15 kg-ot.

16.$

Az ingatlanrulajdonos a hullad6kgyiirjt<i edenyeket a hullad6k elsz6llit6sa c6lj6bol az

ingatlina elotti kiiaeriileten, a gyiijt6st v6gzo g5pjin,:rrliivel megkdzelithetS 6s iirit6sre

alialmas helyen kdteles elhelyezi. A gyr.ijt6eddnyt legkor6bban a szallitrisi napot

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

enged6lyezett elhelYez6st.

ez-ingattantutaldonos a gytijt6ed6nyt rigy kiiteles elhelyemi a kdzteri.ileten, hogy az

edenyledele - a k6zterilJi szennyezes6nek elker0l6se 6rdek6ben - lecsukott ifllapotban

legyin. A hullad6kot az ingatlantulajdonos a gyiijt6ed6nybe irgy kdteles beletenni, hogy

i az d6ny mozgat6sakoi 6s iirit6sekor ne sz6r6djon ki, valamint a g6pi iirit6st ne

akad|lyozza.
A k6dlrileten elhelyezett gyujt6edenyb6l hullad6k nem vehet6 ki 6s abban senki nem

v6logathat.
Az ingatlantulajdonos igy kdteles elhelyemi a gyrijtoedenyt, hogy az ne akad{lyozza a

jrlrmtii es gyalogosforgalmat 6s ne jarjon baleset vagy karokozris vesz6ly6vel'

17.S

1.

-J.

l. Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyijtSed6ny tisztrintart6s6r6l, fert6tlenit6s6r6l,

rendeliet6sszeni haszn6lat6r6l 6s az annak k6myezet6ben 16v6 teriilet tiszt6ntart6s6r6l.

2. Ha a gyiijt6ed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az ed6nyben

iissret6-mtiiitddtt 
-vagy 

Lefagyott, illetve az edenyben l6v6 hullad6kot rigy

4.

5.

4.



6sszepr6selt6k, hogy emiatt az ed5rryt. nem lehet kiiiriteni, az ingatlantulajdonos zz
ed6nyt iirithet6v6, illetve haszn6lhat6vd teszi.

3. Az ingatlantulajdonos a glnijt6ed6nybe foly6kony, mtrgezo, t[iz- 6s robban6svesz6lyes
anyagot, iillati tetemet vagy egy6b olyan anyagot nern helyezhet el, amely
vesz6lyeztetheti a gyiijt6st, ttu-it6st v6gz6 szem6lyek vagy m6s szem6lyek 6let6t, testi
6ps6g6t, eg6szs6g6t vagy vagyon6t.

18. s

A hullad6k gyrijtes6vel 6sszefiigg6, az ingatlantulajdonos hib6jdb6l keletkez6 szennyez6s
eset6n az ingatlan tulajdonosa a szennyezett teriiletet kdteles megtisztitani 6s fert6tleniteni.

Az elkiil6nitetten ryrfrjtiitt hullad6k elhelyez6se

19' $u6r

l. Az elkil6nitett hullad6k gyffjt6s6t a k6zszolgaltat6:

a) hrizhoz men6 gpijt6jriLratokkal,

b) hullad6kgytijt6 udvarok, komposzttelepek iizemeltet6s6vel,

c) gyiijt6szigetek miik6dtet6s6vel,

vagy ezek kombin6ci6jrival biztositja.

2. Az ingatlanhasznrrl6 a telepiir6si hullad6k reszet k€pezii papir, miianyag 6s f6m
hullad6kot a k6zszolg6ltat6 Sltal rendelkez6sre bocs6tott a kiJzs)oeiitat6.itri"aia*t
ellitott 240 literes hullad6kgyijt6 ed6nybe gyijti.

3. Az ingatlan haszn6l6 amennyiben erre rendszeresitett huflad6kgyujt6 edennyel nem
rendelkezik a telepiildsi hullad6k rlszet k6pez6 papir, miianyij o f6- hoiludekot
maximum 240 liter iirtartalmri 6tliitsz6 erre alkalmas mrianyag isa-kua gyiilr.

4' Az ingatlanhaszn6l6 a telepiil6si hullad6k r6sz6t k6pez<i papir-, miianyag-, tiveg-, 6s f6m
hullad6kot a k6zszolg6ltat6 6ltal iizemeltetett gyuji6szigeteken is elhellezheti 

'

5. A hullad6kgyrijt6 ed6nyben, zs6kban 6s a glijt6szigeteken elheryezett
gyujt6ed6nyekben csak azok felirata szerint enged6lyezeii hulhdJk helyezhet6 ei

6' Az elktil6nitetten gytjtiitt papir, miianyag 6s f6m hullad6kokat tartalmaz6 ed6nyek,
gyiijt6zsrikok iirites6nek minim6lis gyakoris6ga havi egy alkalom, mely ffit6si

_ alkalmak6l a lakossdgot a K6zszolg6ltat6 t6j6konatja.
l. uA termiszetes szemily ingatranhaszndr| o terepiirdsi hu adik riszdr kepez|

e-lh)lanitetten gfrjrctt hulladikot qz elkiilanircfien gtilTatt zaldhulladdkor, volamirr a
hulladdkgdjt1 udvar iizemeltet6je dltal meghattiroitt egtdb hulladdkalkat1k - idedrnea hullqddkudvar mfikiidisi engeddlydben meghatdroit hulladdlcfdlesdgeket is - a
hulladekgnijtd udvar azemeltetdje dltal kazzd /ett nyinaurrdsi id1len is"feltdtelekrel,
a knzszolgdltatf drtal iizemertetett hulladdkg,frjti pontro, huLadikg,iljtT udvarba,
dndteli hely'e vagt a kazszolgdltatds knrdbeioitora hrlloddl-t kezeli hiilaadkkczem



l4tesitminybe szdllithatja, As ofi a jogosultnak dtadhatjq vag gdjt1edinyben
elhelyezheti. E jogot a termdszetes szemdly ingallanhaszndli csak igt gtakorolhatja,
ha a hulladdkgazdilkoddsi knzszolgdltatdsi dijat a Koordindl6 szerv rdszire megfizette.

A telepillis lakosai rdszdre igdnybe vehetd hulladikudvarrdl a Kdzszolgdltatd a helyben
szokisos m6don ds a honlapjdn tdjikoztatdst nryjL A nyitva tartds rendjdl, a, a
hulladdkudvarban grfrjthetd eg/es hulladikokra is a hulladdkudvar iginybeviteli m6djdra ds

mennyisdgi korldtolqa vonatkoz1 tdjdkoztatdst a a Kdzszolgdhatd honlapjdn is a
hul ladd kudv qr b an kizzd t e s z i.

8. A K6zszolgiltat6 az elkiildniteften gyijtdtt z6ldhullad5kot az 6ltala iizemeltetett
komposzt6l6 telepen is 6tveszi.

9. Az ingatlanhaszn6l6 a hullad6kgazd6lkod6si dij megfizet6s6vel szerez jogosultsagot

arra, hogy a hhztartisAban keletkez6 elkiiliinitetten gyiijttitt hullad6kot a

hullad6kudvarban valamint a komposzttelepen elhelyezze.

A hullad6k elhelYez6se

l9lA $l!!l

E rendelet hatilya ale tartoz6 telepiil6si hullad6k el6kezel6se 6s Artalmatlanitrisa kizir6lag csak

az erre a celra kijel6lt l6tesitm6nyben, v6gezhet6.

A ry(jt6szigeteken elktliinitetten ryffjtiitt hullad6k elhelyez6se

19/B' Sllel

l. A hullad6kot az ingatlantulajdonos a gyiijt6szigeteken - a Kiizszolgaltat6 el6irasaira is

tekintettel - rigy helyezi el,hogy azmas hullad6kfajt6val ne keveredjen es a k6myezetet

ne szeffryezze.
Z. Rz ekdltinitetten gyiijtiitt hullad6k elhelyez6s6re szolg6l6 gyiijt6szigeteken a

szabvtinyos gytijt6edenyek elhelyez6s6r6l, az edlnyek tirit6ser6l, karbantart6srir6l 6s

fert6tlenit6s6r6l a K<izszolg6ltato, a g1'rijt6ed6nyek, gyfjt6szigetek 6s kiimyezetiik

tisztrintart6sar6l, h6- 6s sikois6g-mentesit6s6r6l az dnkormilnyzat gondoskodik.

3. A gl.rijt6pontokon elhelyezett hullad6k el6kezel6ser6l a Kiizszolgiltat6 gondoskodik' A

lriiuaeqyoitO pontokon elhelyezett gyiijt6ed6nyek iirit6s6t, a hullad6k v6logatdsit 6s

kezel6s6t a K6zszolg6llat6 vtgzi.

Nem rendszeres kiizszolgiltatis

20.$

A lomtalanitas k6r6be tartoz6 nagydarabos hullad6k gyrijt6ser6l, elsz6llit6srir6l 6s

iirtalmatlanitrisiir6l a K<izszolg6ltat6 6vinte egy alkalommal, a zdldhullad6k elsz6llit6srir6l

6vente k6t alakalommal a k-dzszolgtiltatas keret6ben - kiiliin dij felsztirnitasa nelkiil -
gondoskodik. Ennek lebonyolitasa 6s megsze rtez6se, az ingatlantulajdonosok 6rtesit6se a

Ktizszolg6ltat6 feladata.

zAR6 RENDELKEZTSEK



Hatilybal6p6s

2t.s

1. Ez a rendelet 2016. jrilius 15. napjdn l6p hatrilyba.
2. Hatilyitt veszti Fazekasboda K6zsdg Onkormrinyzat K6pvisel6testi.ilet6nek a

k6zteriiletek tisztrfurtartristir6l 6s a telepiil6si szildrd 6s foly6kony hullad6kkal
kapcsolatos kiizszolg6ltat6sokr6l sz6l6 1012004. ( VIII. 02.) 6nkormiinyzati rendelete.

GAI Zoltiua Dr. T6th Sandor
Polgrirmester Jegyz|

Kihirdetve m6dosittisokkal egys6ges szerkezetbertFazekasboda Kiizs6gb en20l7. februrir 15.
napj6,n.

Dr. T6th S6ndor

jegyzt

M6dositotta a 2812015. ( XII. 30.) Or., a 6/2016 (yt.30.) Or. rh az t/2017. (il.lg 6r.
l2t

M&dositottz a 6/2016 ( VI. 30.) Or.

BI

M6dositotta a 6/2016 ( VI. 30.) G.

I4l

M6dositotta a 6/2016 ( VI. 30.) Or.

151

M6dositotta a 6/2016 ( VI. 30.) Or.

IE1

Hatilyon kiviil helyezte a 6/2016 ( VI. 30.) G.

E)

Hat6lyon kivtil helyezte a6/2016 ( VI. 30.) 6r.



t&1

Hatilyon kivtil helyezte a 612016 ( VI. 30.) Or.

t2l

Hatelyon kivi.il helyezte a 612016 ( VI. 30.) Or.

t10l

Hat6lyon kiviil h elyezire a612016 ( VI. 30.) Or.

t]ll

Hat6lyon kiviil helyezte a 6/2016 ( VI. 30.) Or.

[21

Hatrilyon kiviil helyezte a 6/2016 ( VI. 30.) Or.

trl1

M6dositotta a2812015. ( Xll. 30.) 6r.

u{l

Hatilyba llptette a 612016 ( VI. 30.) 6r.

tl51

Hatrilyba leptette a 612016 (VI. 30.) 6r.

Ilql

M6dositotta a28l2}l5. ( XII. 30.) 6r.

tl?l

M6dositotta az ll20l7. ( ll. 15.) 6r.

t!tl

Hat6lyba l6ptette a2812015. ( XII. 30.) 6r.

t!91

Hatdlyba leptette a 28/2015. ( XII. 30.) 6r.


