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Gerde dnkorrndnyzat K6pvieel6teEtiilet6nek
5/2002. (XII. 15.) szSmd rendelete

Gerde onkorm5.nyzat K6pvisel6testulete (tov6bbiakban: k6pvisel6testuleE) a
helyi onkormdnyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi Lxv. Ev. g. s. ( r) , (2) bek. i1].
16. S. (1) bek. , 6s a hul-1ad6kgazd51kod6sr61 sz6l6 20OO.6vi xLIII. torv6ny
23. S -ban 6s 25. S. (1) - (3) bek. -ben kapott feLhataLmaz6.s, valamint a
v6grehajtdsira kiadott 2I3/2OOt (XI. 14. ) kormdnyrendeLet, illetve a
4r/2000. (xrr. 23- ) 6s a 242/2ooo (xrr. 23) Korm6ny rendeLetek el5irdsainak
fegyelembe v6Eel-6vel az al6bbi rendeletet al_kotia.

A rendelet c61ja

1.S.

A rendelet c61j a, hogy a koztis zEaslg, a kornyezetv6delem 6s akozeg6szs6gugyi kovetelm6nyeknek megfelel5en a telepul6si szildrd
hu1lad6kka1 osszefuggc5 kotelez6 helyi kozszolgaltatast szab11yozza
a. ) telepul6si szil5rd hul1ad6k osszegyrijt6s6re, elsz6llitdsdra 6sartalmatLanit6sS'ra szervezet t kotel-e26 helyi k6zszorg5.1t.at5s

ig6nybev6tel6nek 6s biztonsSgos, e11en5rizhet6 teljesit6s6nek rendj6t,valamin!
b') a kotelez6 k6zszolg6lt.at.dssaL osszefugg6 jogokat 6s koteLess6qeket.

61tal6noe rendelkez6eek

2.S.

1. ) A j elen rendelet (tov6bbiakban: ,R,,) hat6lya kit.erj ed a (2)bekezd6sben foglalt ert6r6sser a kozs6g eg6sz kozigazgat6siterulet6re.
2') A telepul6si szil6rd hul1ad6kka1 kapcsolat,os kozszolgdltat6s kiteljed afalu belterulete valamennyi utcdjSban 16v5 tulajdonosaira, birtokosairavagy haszn616j6ra (tov6bbiakban: ,,ingatlantulajdonos/ig6nybevevore',), ahullad6k os s zegyri j t6 s6re , e 1s z6L 1it5.s6ra, drtaLmat l-ani t.6sdra,elhe1yez6s6re ir6nyu16 kozszolgdltatAst elLit5 (tovdbbiakban:

,,kozszorgaltat.6ra" ) , valamint az ingatlanon keletkez6 haztartdsi 6segy6b szildrd hal_maz611apot0 visszamaradt anyaggal (tovdbbiakban:
,,telepul6si szil6rd hulIad6kkal") kapcsolatos szo196lt.at6sra.

Terepiil6ei Ezir6rd hurrad6kra vonatko z6 k6zezolg6Ltatie

3.S.

1. ) A telepur6si szildrd hurlad6kkal kapcsolatos komplex helyik6zszorg6'LtatSs: a telepul6si szilSrd hullad6k rendszeres gyrijt6s6re,elsz511it6s6ra, Srlalommentes e1helyez6s6re irdnyul6 k6zszo1961tatds.
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2.) A K6pvisel6testulet feladata kulonosen:
a.) a kompJ-ex helyi ki5zszolg6ltat6s kor6be EarEoz6 telepul6si szildrd

hullad6k rendszeres 6sszegyiijt6s6nek, e1sz6llit6s5nak 6s
6rtalmatl-anit.5.s6nak megs zervez6se,

b. ) a telepul6si szildrd hu11ad6kkal kapcsolatos komplex helyi
k6zszolg6,ltatds teljesit6s6re szo1g61tat6 kije1ol6se,

c. ) a telepul6si szil6rd hu11ad6kka1 kapcsolatos komplex helyi
kbzszoLgAltatS.s dij6nak (kbzszolg6ltat6si szem6tdij ) meg6llapitAsa

3. ) A K6pvisel6testulet a telepul6si szil6rd hull-ad6kka1 kapcsolatos
feladat.ainak megval6sit6sa sor6n a hullad6kok hasznosiE6s6nak,
fijrafe1haszn6l5.s5.nak 6s az SrtalmatIanitand6 hullad6k mennyis6g6nek
csokkent6se 6rdek6ben t6mogatja a szelektiv hullad6kgyrijt6s sz6les korii
elterj ed6s6t .

4.S.

1.) A helyi k5zszolgAltatS.s ig6nybev6tefe a ,,R" 1.S Q) bekezd6se hatdlya
a15 tartoz6 ig6nybevev6kre koEe1ez6.

2.1 A kozszolg6ltat5s ig6nybev6te166rt az ig6nybevev5t terhel6 dijhStral6k
ad6k m6dj5ra behajthat6 k6zEartozAs.

3. ) szuneteltethet6 a B. S. (1) bekezd6se szerj-nti komplex helyi
kozszolgAltat6s kotelez5 ig6nybev6tele azokon az ingatlanokon,
amelyeken 1ega15bb 30 napig senki sem tart6zkodik, 6s e miatt azokon
hullad6k nem keletkezik.

4. ) A kozszolg6ltatds ig6nybev6tel6nek szuneteltet6s6re vonatkoz6 ig6ny6t
a tulajdonos a szuneteltet6s kivSnt kezd6 id5pontja eL5tt, azL legal5bb
30 nappal megel5z5en ir6sban koteles bejelenteni a Szolg6ltat6nak.

5.) Ha a szuneteltet6s (1) bekezd6s szerinti felt6teliben vdltozds
kovetkezik be, a tulajdonos a Szolg6ltat6nak halad6ktalanul irSsban
koteles azt bejelenteni.

5.) Amennyiben a szuneteltet6s ideje alatt a komplex helyi kbzszol-g6itatds
kor6be tartoz6 hullad6k kerul kihelyez6sre, ,1gy - a tulajdonos egyidejii
6rtesit6se mel1et.t-a Szo1g61tat6 a hullad6kot koteles efsz611itani, a

hul1ad6k mennyis6g6nek megfele16 e rendelet 2.s26mfi. mell6kLete
szerinti -- dii felsz6mitdsa meLlett

A kdzezolgileat6s ell6t6e6nak rendje 6e n6dja

5. S.

l.) A K6pvisel6testulet a szil6rd hullad6kkal kapcsolatos eI16tAsAval a

Duna - Dr6va Menti Hullad6kgazd6lkod6si Kft. (tov6bbiakban:

,,Szo1g61tat6") bizza meg.
2.) A k6zszo1g6ltat6s el16t6sa rendj 6nek altalanos szabdlyaik6nt a

kovetkez6ket kell 6rv6nYesiteni :

3. ) A telepul6si szil6rd hullad6k gyiijt6se, t5.ro16sa sordn olyan
gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a hulfad6k sem az ingatlanon, sem a

kozteruleten, sem a sz611it6 j6rmribe va16 urit6skor ne sz6r6djon sz6L,
ne porozzan, 6s egy6b m6don k6rnyezetterhel6st ne id1zzen e15. A

telepul6si szil6rd hullad6k gyiijt6se a keletkezS hu]ladSkmennyis6g 6s a

gyrijt6s gyakoris6ga alapj6n meghatArozotrL iirtartalmri, szabvdnyos 110 1

KUKA hu11ad6kgyii1E6 ed6nyben E6rt6nhee, melynek s61ya a 35 kg-ot nem



haladhatja meg. Tobblethullad6k eset6ben kiz6,r6lag a kozszolg6ltat6r6l
v6sdrolt, jelz6ssel ell5tott zsdkokban helyezhet6 el- a hulLad6k.

4.1 A hullad6kgyiijt5 ingatlanon belu1 helyezhet6 eI, a gyiijt6 ed6nyzetet,
a szSl-l-it6si napok kiv6te16ve1, kozterulet.en csak terutet-fethaszn6l6si
enged6ly birtokdban lehet elhelyezni.

5.) A hul1ad6k gyfjt6se hetente a szolgdltat6va1 kototr meg611apod6s
szerintj- id5pontban az ingatlan el5tti j6rda sz516re, illetve a
kijelolt gytijt6pontokra tort6n6 kihelyezdssel tort6nheL.

5.) A nagyobb m6retii berendez6si tdrgy (lom) szervezett osszegyiijt6s6r6l
6s e1sz5.11it.6s6t6L (Iomtalanitas) 6vente 1 alkal-omma1 a szolqd.ttat6
t6rit6smentesen gondoskodik.

7 .l A lomtal-anit5.s id5pontj A16l-, valamint teruleti feloszt6s6r61 a
szo1g51tat6 3 h6ttel az akci6 el5tt az onkormdnyzat 6tjdn 6rtesiti a
lakossdqot.

A szolgS.Itat6 feladatai

5.S.

1. ) A szo1961tat.6 a rendeLet hat6lya a15 Lartoz6 ingatlanon keletkezet.t
telepul6si szil6rd hullad6kot koteles rendszeresen eLszdllitani akij e1o1t sellyei hul1ad6klerak6 Eelepre, il1et,ve annakSrtalmatlanit6sdr6l m6s, szakmai 6s
megtart6 m6don gondoskodni.

kornyezetv6delmi szab6lyokat.

2.) A szolg6ltat6 koteles a t5.ro16 ed6nyek urit6s6t kim6letesen, az
e1v5.rhat6 gondoss5.ggal elv6gezni .

3. ) A tdrol6ed6nyben okozott kdrokat a szolgSltat6 t6rit6smentesen kotel_es
kijavitani, amennyiben a meghib6sodds neki felr6hat6 okb61 kovetkezikbe. A szolg5'1tat6nak az abb61 ered6 karbantart6si munkak, valamint.javitds id6tartamdra ed6nyzetet kel-l- biztosit.ania. Amennyiben a
meghibdsod5s nem r6hat6 fel a szo1g51tat6nak, a haszn6]hatatlannd v61t
t5'ro16ed6nyek javitdsa, p6t16sa, j-11etve cser6je a haszndl6t terheli.

4. ) A szo1g61tat6 a rendelet hat6lya al-5 nem tartoz6 hullad6k
elszSLl_it.5s5.t megtagadhat j a.

5 . ) A tulaj donos koteLes a szolgaltat6 61ta1 nyrlj tott komplex helyik6zszolg6.ttat6st ig6nybe venni.
5') A komprex helyi kozszolgSltatds kor6ben a szo1g5.1eat6 6s a tulajdonoskozotti jogviszonyt a telepul6si szil-6rd hul]ad6k esetdn akozszolg6r-tatas ig6nybev6ter-6nek t6nye hozza 16tre.
7 ') A (6) bekezd6sben meghatdrozott jogviszony kezd,6 id5pontja az a nap,amelyen e szo1g5.Ltat6 a komplex helyi kozszolg6.l-tat6s tel j esit6s6nekmegkezd6s6r61 6s l6nyeges fe1t6terei16l a tulajdonost ir6sban6rtesitette, ill-etve ferhivds kozz6t6ter-e otj dn laj6koztatta. Ah6ztart6si szirdrd hurlad6kkar kapcsolatos komplex helyik6zszorg6'l-tat5.s kot.elezcj ig6nybev6tel6nek fe1t6teleir51 sz616 6rtesit6smintdjS.t e rendelet 1. szdmf mell6krete tartar-mazza.

8')A szol-g51tat6 a k6zszorgSltat6ssal- osszefugg6 tev6kenysdg6t., mindenkora vonat.koz6 logszabdJ-yi er5ir6sokban fogralt m6don, kozeg6szs6gugyi 6segy6b felt6t.eLeknek megf eleL5en kotel_es el_l6tni..
9 ' ) Az ig6nybevev5veL kot6tt szerzod,€.s alapj 6n a kozszolg6rt.at6si di jbeszed6se a szo1961taE6 feladata az onkormdnyzat 6Ltal rendelkez6srebocsdtott adatok alapj6n.



4

10.) A kozszolg6ltatds dlj6nak meg6llapitAs6hoz r6szletes kolts6gelemz6st
keIl k6szitenie.

11.) Koteles a tev6kenys6g6r6l a k6pvisel-6-testuletnek 6vente besz6molni..
L2.) A tulajdonos jogosult a Szo1961tat.6nak a hull-ad6k elsz611it6s5ra

ir6nyu16 megrende16st bejelenteni, ha ingatlanS.n a komplex helyi
kozszo196l-tat6s a]6 sem es5 esetleg sz5llithat6 aLkalmi szilSrd
hulladdka is keletkezik vagy ilyen hu1lad6k keletkez6se v6rhat6.

13.) Ha a tulajdonos a (I2) bekezd6sben foglaltakkal a Szo1gd.1Eat6t bizza
R€9, a megrendel6s 6s a szo1g61tat6s felt6teleiben tort6n5 meg6llapodds
alapj 5n a Szo1g5.l-tat.6 a megj e1o1t id5pontban vagy idStartamra a
megjelolt mennyis6gii, 6s min6s6gii hullad6knak megfelel5 gyiijt5tart6lyt,
illetve hul1ad6k gyiijt6s6re alkalmas m5s gyiijt6eszkozt a tulajdonos
rendelkez6s6re bocs6tja, annak elsz611it6,s6,r6l 6s a hul1ad6k
artalommenEes elhelyez6s6r51 a meg611apodds szerinti di.j e1len6ben
gondoskodik.

Az ig6nybevev5 k6t,e1ess6gei

7. S.

1.) A h6ztart,6si szilSrd hulLad6kot a sz6llitdsi napon elsz611it6s c61jdb6}
a szo1g5.1tat6 rendelkez6s6re ke11 bocsdtani, hosszabb id6n at
felhalmozni nem szabad.

2.) A tulajdonos a Syiijt6tart6lyban, a h6ztart6sb61 szok6sosan keletkez6
hu1lad6kot tomorit6s n6lkul rlgy helyezheti e1, hogy az a hul-1ad6k
e1sz511it6sa sor5,n alkalmazott g6pi tomorit6st ne akad6lyozza.

3.) Ha a tartSly olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely az ed6nyben
osszeEomorodott vagy befagyott, vagy a tart6lyban l6v6 hullad6kot Ogy
6sszepr6se1t6k, vagy a tart6lyban elhelyezett hul-Iad6k osszsflya olyan
m6rt6kben meghaladja a tartdly terhe1het6s6g6t, hogy emiatt a tartdlyE
az e15irt m6don kiuriteni nem 1ehet, a Eulajdonos kotel-es a
visszamaradt szemetet fellazitani 6s a taruSlyt haszn61hat6v6 tenni.

4.) A t6ro16 ed6nyekben nem szabad olyan anyagokat elhelyezni (forr6 hamu,
mar6, m6rgez6 anyag, 611ati huIla, foly6kony vagy befagyott zsirad6k,
gyrll6kony vagy robban6anyag, k6- 6s 6pu1ettormel6k, nagyobb terjedelmii,
sr11yd t6rgy 6. S. (3) , amely vesz6lyezteti a szem6tsz6LlitAssal
fogJ.alkoz6 dolgoz6 eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a Sytijt5j6rmiivet,
illeEve 6rtatmatlanitS.sa sor6n vesz€Lyeztetheti a kornyezet6t.

5.) Ha a szo1g61tat6 alkalmazottsai meg6llapitjak, hogy a tdro16 ed6nyben a
(4) bekezd6sben megjelolt anyagot, t.6rgyat helyeztek e1, a kiurit6st
jogosultak megtagadni. A kiurit6s megtagadds6r6f a tulajdonos a

szolg6ltat6 az ok feltuntet6s6vel- 6rEesiti, majd amennyiben a

tulajdonos a kulon kolts6get megfizette, a hullad6kot a megfele15
6rtalmatlanit6 helyre sz5llitja.

5.) A gyiijt6ed6nyzeLek beszerzlsi-rdl- 6s tisztit6s6r61 az ig6nybevev5
gondoskodik.



A k6zezolg6ltatdera vonatkoz6 Ezerz6d6E

8.S.
1.) A kozszolg5.ltat5nak az ig6nybevev6nek kotott szerz5d6sben meg ke11

jeIolni a teljesit6s hery6t, idej 6t, m6dj dt, a k1zszolg6.ltatas6rt
fizetett dijat, fenntartva a szorgdltae6nak - az $nkormd.nyzat
dijmeg6llapit6 rendelet.e szerinti m6rt6k6nek megfelel6en-m6dositdsra
vonatkoz6 jogait.

2-) A kozszolgS.ltat6si dij beszed6s6nek m6djdt az esetleges dijhdtral6k
behajtSsa 6rdek6ben a szolgdltaE6 joga.

3.1 Az dnkorm6nyzat a kozszolgdlt.at6val szerz6d.6st kot a
hul lad6ks 261 I itdsra .

4.)A szerz6d6sben a Ptk. -ban szab6lyozott fe1t.6te1eken tfl tartalmaznia
ke11:
- a kozszolgAltat6s tartalm5.t, a kozszolglltat6s el16tott terulet

hat5rait
- a kozszolgSltat6 szo1g51tat6si kotelezettsdgeit
- az OnkormdnyzaEnak a kozszolg6ltat6s megszervez6s6vel 6s

f enntartS.sSval kapcsolatosan kotel e zet.t s6ge i t,
- a kbzszorgllratS.s dijat a dij meg611apit6s6hoz szuks6ges

ko1t.s6ge1emz6st,
- a dij beszed6s6nek m6dj5t 6s ezze! kapcsolatos adatszotgdltat6si

kot.el-ezetts6get,
- a felek kolcsonos t6j6koztatdsi koteLezet.ts6q6t.

A kozgzolgiltsatde dija

l. ) A szolgdltatdst id6nybevev5k kbzszolglltat6s6rt. dijat kotel-esek
fizetni.

2. ) A kozszolgS.ltat6s ellatase6rt a szo1g5.Ltat6t megi11et6 dijak az
Onkorm6nyzat 6s a szolg51tat6 kozotti szerzodl.sben meghatS.rozott mddon
ke11 meg6llapitani a szo1g5.1tat6 dlta1 v6gzett kolts6gelemz6s a1apj6n.

3. ) Az ig6nybevev5t terhel-5 kozszolg6ltat6s dijat a k6pvisel6testulet
611apiEja meg, a telepul6si hullad6kkezel6si k6zszoJ-g61tat6si dij
meg6llapitasanak 16szl-etes szakmai szab5lyai161 sz6|6 242/20oo.(xrr.
23.) Korm. rendeLet. alapj6n.

4.lAz alkalmazhat6 dij legmagasabb 6rt6k6t 6s a dij meg6llapit6s alapj6ul
szo1g616 kolts6gelemz6st a rendelet 2. szdmri me1l6k1ete tartalmazza.

5. ) A kbzszol-g5]tatds dijat az (6) bekezd6st. kiv6ve I 6vre ke]l
meghatSrozni, amely (a tov6bbiakban: ,,kovetkez6 d,ijf izet.6si id6szak" ) a
dijfizet.6si id5szak kezdet6t a rendelet 2.sz5.mri mell6klete tarEalmazza.

5.) Jelen rendeleL hat6lyba 16p6s6t kovet6en az e1s6 dljfizet6si id5szak
futama kivStelesen 20e2. december 31.

10. s.

Amennyiben az ingat.lan tulajdonosi, vagy haszn6l-ati viszonyaiban vdltozds
kovetkezik be, $gy az fr'j tulajdonos, vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal
egyetemlegesen koteles a vAILozS.s t6ny6t 15 napon belu1 irdsban bejelenteni
a szolg5.1tat6nak. A v6ltoz6s bejelent6s6vel egyidejiileg az 6j tulajdonos,
iLLetve haszn515 6s a szo1g5ltat6 kozott a kozszolg6ltat6i szerz6d.6,s
16t.rei on.



1.)

2.)
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Felek bejelent6s6nek a megt.6te16ig a k6zszolg6ltatdsi dijat a korAbbi
tulajdonosnak ke11 megfizetni.

11. S.

A tulajdonos megtagadhatja a dij megfizet6s6t abban az esetben, ha a
szo1g61tat6 kozszolg6ltatdsi koterezetts6g6nek nem tesz eleget.
Nem tagadhat6 meg a dij fizetdse az (1) bekezdds szerint, ha a

szolg51tat6t. a k5zszolg6ltatds ny6jt6s6ban az idc5j6rds vagy m6s
elh6rithatatlan ok akaddlyozla 6s a szo1g61tat.6 az akaddly elharitasat
kovet5en a lehet6 legr6videbb id5n belul p6tolta mu1aszt6s6t.

L2. S.

1.) A tulajdonost illetve haszn6l6t a szo1g61tat6 vagy megbizottja a
k6sedeLembe es6st51 sz6mitott 30 napon be1ul ir5.sban sz6litja fe1
dijfizet6si kotelezetts6g6nek t6ny6re.

Szab6lys6rt6si rendelkez6eek

13.S.

E rendelet alkalmazS.s5'ban
1. ) Telepul6si hul1ad6k: a h6ztart6sokb6l sz5,rmaz6 szil6rd hu11ad6k,
i11et61eg a hS.ztartdsi hultad6khoz hasonl6 je11egii, azzal egyut.E kezelhet5
mds hu11ad6k.
2.', HSztart.dsi szildrd hullad6kok: a rendszeres h6ztartdsi szil-6rd hullad6k
6s az alkalmi hS.ztart6si szil6rd hu]lad6k.
3.) Rendszeres hdztartdsi szildrd hu11ad6k: a 1ak6s, udu16s, pihen6s sordn
az ingatlanok (igy a lak6sokban, valamint nem 1ak6s c61j6ra szojgdl6 egy6b
helys6gekben 6s teruleteken) folyamat.osan keletkez5 a Szo1951tat6 5lta1
rendszeresitett gyiijt6tart6lyokban dtmenetileg tdrolhat6, rendszeres
gyiij t.5 j 6rattal, a j ogszab6lyi e15ir5.soknak megf e1e16en z5,rt rendszerii
c61g6pper sz6llithaE6 hurlad6k (igy p}: a konyhai hu11ad6k, papir, uveg,
csomagol6eszkoz, h6ztart6si ed6ny, k6zi eszkoz, rongty, s6pred6k, sa1ak,
hamu, korom, tovdbbd kisebb mennyis6gii falvakolat, kert 6s j6rdatakaricdsi
hu11ad6k, kisebb mennyis6gii falomb, nyesed6k, kardcsonyfa), tov6bb6 a
lak5.sban, valamint a nem lak6s c6ljdra szoLgdl6 egy6b helys6gben 6s
teruleten folytatott kisipari tev6kenys6g gyakorl5.s6b61 keletkezett
szem6tgytijt5 tartdlyokban 6s S.rtalmatlanithat6 61tal k6telez5en
ig6nybevett kozszolgAltatds keret6ben a kijelolt 6rtalmatlanit6 helyen.
4.)Alkalmi h6ztart6si szildrd hul1ad6k: A 1ak6s, udu16s, pihen6s sor6n az

ingatlanon (igy lak6sokban, valaminE a nem 1ak6s c6ljdra szoIgAI6 egy6b
helys6gekben 6s teruletekben) alkalmilag k6pz6dott, vagy felhalmoz6dott
hu11ad6k, visszamaradt anyag, a rendszeresitett gyiijt6ed6nyben m6rete
vagy min5s6ge miatt nem helyezhet6 e!, amely lehet
a. ) ]ombt.a1anit.6s a15. Eartoz6 alkalmi h6ztartdsi szil6rd hul1ad6k:

nagyobb m6retii darabos hu11ad6k (igy pI: nagyobb b6rtart6si eszkbz,
berendez6si Ll.rgy, britor, 6gybet6t stb. ), amelyet a rendeletben
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kijelolt szolgdJ-taE6 6vi egyszeri - e16tte kozz6tett id6pontban
tort6nS - Iomtalanitds sordn elsz5.1liL,

b.) egy6b sz5l1ithat6 aLkalmi szil6rd hultad6k: az a.) pont a16 nem
tartoz6, eseti megrendel6s alapj6n 5.rtalmatlanitds c6fjdb6]
elsz61litand6 hul]ad6k (pl: 6pit6si, bontdsi torme16k, aut6roncs)e') egy6b (nem h6ztartS.si szil6rd hull-ad6k: ) az ingat.lanon folytatott

ipari, kereskedelmi, szolgdltat6 6s egy6b gazdas6gi tev6kenys6g sor6n,valamint a kozint6zmSnyekben keletkez6 rendszeres egy6b szildrdhullad6k 6s aLkal_mi egy6b szj_16rd huL1ad6k.
5') A rendszeres egy6b szil6rd hul-1ad6k: a tev6kenys6ggeJ- osszefugg6sben -a tev6kenys6g jelleg6nek megfelel5en - rendszeresen 6s/vagyfolyamatosan kel-etkez5, a szo1g51tat6 61ta1 rendszeresitettgytijtcied6nyben 6tmenetileg tdrolhat6, a jogszabalyi el-6irdsoknak

megfe1e16 rendszerint c61g6ppe1 sz5ll-ithat6 egy6b szil6rd huI1ad6k,amely a teJ-epul6si sziLard hu1lad6k e1he1yez6s6re kljelo]Edrtalmatlanit5 helyen, l6tesitm6nyben helyezhet5 e1.6') Alkalmi sziL6rd hul1ad6k: a tev6kenys69 fenntartds6nak fotyamat6banesetileg, nem ism6t16d6en keletkez6 a t.e1epuI6si szild.rd hulLad6ke1heIyez6s6re szo1g516 e9y6b 6rtalmatranitasi helyen, l6tesitm6nybenelhelyezhet5, vagy hasznosithat6 egy6b szir6rd hu1rad6k.

Szabadszentkir5.ly, 2002. december 19.
Rozmer B61a

PolgS.rmester

A rendeletet a k6pvisel6testuLet. 2002. december
fogadta e1, kihirdetve: 2002. december 20_6n.

Dr. Bunna Gyul6n6

korj egyz5

16 -5n tart.ot.t ul6s6n

Dr. Bunna Gyu16n6
korlegyzd


