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Hark6ny V6ros Onkormd,nyzat K6pvisel6-testiilete az Alapt<irv6ny 32. cikk (l) bekezd6s a)
pontjdban, tov6bb6 a hullad6kr6l s z616 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 35.9-
5ban, 6s a 88.$ (a) bekezd6sdben foglalt felhatalm azis alapjin, a Magyarorszdg helyi
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 20ll . 6vi CLXXXX. t6rv6ny l3.g (1) bekezd6s 19. pontjriban
meg6llapitoft feladatk6reben elj6rva a k6vetkez6 rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Altal6nos rendelkez6sek

1.$

Az iinkorm{nyzati rendeleti szabdlyoz6s c6lja

(1) Jelen rendelet c61ja

a) Harkri,ny V6ros lakossriga eg6szs6g6nek v6delme, term6szeti 6s 6pitett k6myezet6nek
meg6v6sa a hullad6kgazd6lkodds eszk6zeivel,

b) Harkany VriLros k6rnyezete hullad6k eltal okozott terhel6s6nek minimalizrilisa,
szennyezetts6g6nek elkeriil6se 6rdek6ben a kepz<id<itt hullad6k mennyis6g6nek 6s

vesz6lyess6g6nek cs6kkent6se, a keletkez6 hullad6k min6l nagyobb ar6nyf hasznosit6sa, a
hullad6k krimyezetkim6l6 rlrtalmatlanitrisa.

(2) Az dnkorm6nyzati rendelet c6ljrinak el6r6se 6rdek6ben Harkriny Vriros kdzigazgat6si
teriilet6n minden tev6kenys6get ugy kell gyakorolni, hogy

a) a k<imyezetet a lehet6 legkisebb m6rtekben terhelje, illetve a kdmyezet terhel6se 6s

ig6nybev6tele cs6kkenjen,

b) biaositsa a keletkezo hullad6k mennyis6genek 6s min6s6g6nek megfelelo kezel6s6t,
hasznositis6t, iirtalmatlanit6s6t.

(3) Harkriny Vriros 6nkormanyzata a hullad6kgazd6lkod6si c6lok elerese 6rdek6ben erv6nyesiti
a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. ttirv6nyben foglalt alapelveket, meghatirozza a

hullad6kgazd6lkod6s k<ir6ben a hat6sk6rebe tartoz6 k6rd6sekben a hulladekgazd6lkod6s
riltal6nos kdvetelm6nyeit, az 6rintettek jogait 6s kdtelezetts6geit.

2.S

(1)A rendelet teriileti hat6lya kiterjed Hark6ny V iros kozigazgat{si teriilet6re.

(2)A rendelet szerndlyi hat6lya kite{ed a rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont, helyi
k6zszolg6ltat6ssal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6l6ira,
egyiittesen hasznilt t6rol6ed6ny eseten a lakSssz6vetkezetekre, trirsashazakra 6s

t6rsastidtil6kre, az dnkormfunyzati int6zm6nyekre,- jelen rendeletben meghatarozott
felt6telek fennrlllasa eset6n - a gazddlkodo szervezetekre, valamint a kdzszolgdltat6ra.

(3) A rendszeres hulladeks z5.llitdsba bevont teriiletek felosaiisiit az l. szilmri
mell6klet IGM1I tutakn ?".a.



(4) E rendelet thrgyi hatAlya a hullad6kgazddlkod6si k6zszolg6ltat6s v6gz6s6nek
felt6teleir6l szol6 38512014.(XII.3I.) Korm.rendelet 2.9. 2. pontj6ban meghatiirozott
hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgilltatas k6r6be tartoz6 hullad6kra terjed ki.

(5) A hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6s - a tev6kenys6g tartalmdban - az al6bbiakra terjed ki:

a) az ingatlanhaszn{l6, valamint a gazdrllkod6 szervezet altal a Kdzszolg6ltat6
szillit6eszk6zeihez rendszeresitett es a jelen rendelet 2. sz. mell6klet6ben felsorolt
ed6nytipusokban, vagy a rendeletben megjeldlt egyeb m6don az ingatlanon gyiijtdtt 6s a
K<izszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott hullad6kgazdiilkod6si k6zszolg6ltat6s k6r6be tartoz6
hullad6k begl.tijt6sere 6s rendszeres, illetve alkalmi elsz6llit6siira;

b) dz ingatlanon dsszegyiijtiitt nagy darabos, lomtalanitiis kdr6be tartoz6 lomhullad6k 6vente
kett6 alkalommal - a K6zszolg6ltat6 6ltal megha6rozott id6pontban 6s helyen, erre a c61ra
biztositott sz6llit6eszk6z6n - tdrt6n<i begyfijt6s6re 6s a K6zszolgriltat6 eltali elszillit6srira;

c) a telepiil6si hullad6k egyes dsszetev6inek m6s 6sszetev6kt6l elkiil6nitetten, szelektive
gyujt<itt hullad6k begyiijt6s6re k6thetente egy alkalommal (tov6bbiakban: szelektiv
begyrijt6s).

d) az a) -c) pontokban foglaltak szerint 6sszegyiijt6tt, begytijtdtt es a k6zszolg6ltat6 6ltal
kozzetett j6ratprogram szerint elszillitott hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgeltatas k6rdbe
tartoz6 hullad6k 6Lrtalmatlanit6siira;

(6)A hullad6kkezel6si k6zszolg6ltat6s - gazdrilkod6 szervezetek 6s rinkormiinyzati
int6zm6nyek eset6ben - az alibbiakra terjed ki: a gazd6lkod6 szeNezet a K6zszolg6ltat6
sz6llit6eszk6zeihez rendszeresitett 6s a jelen rendelet 2. sz. mell6kleteben felsorolt
ed6nytipusokban, yary a rendeletben megjel6lt egy6b m6don az ingatlanon gytjt6tt 6s a
Kdzszolgdltat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepiil6si hullad6k begyiijt6sere 6s rendszeres, illetve
alkalmi elsz6ll i tAsitra, az dsszegyiijtdtt, begyrijt6tt 6s a k<izszolgiltat6 6ltal kozzlteli
jdraprogram szerint elsz6llitoft telepiil6si hullad6k iirtalmatlanitrisara.

3.S

Harkfuy Vriros k6zigazgatAsi teriilet6n a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolgSltat6s k6r6be tartoz6
hullad6k begyiijt6s6t, elszelliteset 6s 6rtalommentes elhelyez6s6t a D6l-Kom Nonprofit Kft. (a
tovribbiakban: k6zszolg6ltat6) szervezett kdzszolgiltatris ridrln biztositja, amely k6telez6
k<izszolgiiltat6nak min6siil a felek k6z6tt l6trej6tt helyi k6zszolgiltatdsi szerz6d6s alapjiin.

4.S

A rendeletben hasmrilt fogalmakra a Ht., illetve a v6grehajtiisri.Lra kiadott rendeletek, tovribbS a
Polg6ri tdrv6nyk6nyv fogalom meghatiroziisait - a hivatkozott jogszabdlyok szerinti alapelvek
6s tartalom alapjiin ertelmezve - kell alkalmazni. A fogalmak tartalmiinak titk6z6se eset6n -
amennyiben nem a Ptk. kogens fogalmair6l van sz6 - a Ht., illetve a v6grehajt6si rendeletei
szerinti fogalom meghatilrozris 6s 6rtelmez6s ir6nyad6.

s.s



(1) A rendszeres hullad6kszallitasba bevont teriileten az ingatlanhaszniil6 k6teles a
szew ezett kdzszalgeltatast igenybe venni.

(2) A gazd6lkod6 szervezetek kdtelesek a keletkezett telepiil6si hullad6kaikat a lakossrlgi

hullad6kokt6l elkiildnitetten gyrijteni,6s a h6ztart6si hulladdkhoz hasonl6 hulladek r6sz6t

k6pezri vegyes hullad6kot kdtelezoen a K<izszolgaltat6nak Stadni, fiiggetleniil a Yegzett

tev6kenys6g jelleg6t6l. tGM 1 l

(3) A helyi kdtelezo kozszolglltatisra vonatkoz6 ktizszolgdltatrisi szerzod6s l6trej6n:

a.) a k<izszolg6ltatis els6 ig6nybev6tel6vel'

b.) ha a krizszolg6ltat6 a kdzszolgltats elliit6s6ra vonatkoz6 rendelkezesre 6llasi k6szs6g6t

bizonyitja,

c.) a szerz6d6s ir6sba foglakisival.

(4) A kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s tartalmi elemei:

a.) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai (amennyiben a kSzszolg6ltatast ig6nybe vev6

n"- tuu;aorroiu az ingatlannak, |igy az ingatlantulajdonos megnevez6se 6s azonosit6 adatai

is):

afelekneve,cime,vagyjogiszem6lyis6ggelnemrendelkez6szervezeteset6nannak
sz6ktelye, tirsastrazatl- tatissziivetkezetek eset6n a k6z6s kepvisel6 neve 6s cime,

tovebbetermeszetesszem6lyeset6naszem6lyesadatokkiir6benanyjaneve,sziilet6si
helye 6s ideje,

b. a szerzodts tirgYa,

c.) a k6zszolg6ltatiis megkezdes6nek id6pontja,

d.) a szerz6ddtt t6rol6ed6ny t6rfogata 6s darabsz6ma'

e.)azellen6rt6kmeg6tlapit6sanak,szitm]rlzisnak,aszimlakiegyenlit6s6nekm6dja'

f .) a szenod1s id6beli hat6lYa,

g.) a szerzotldtt gyiijt6ed6ny azonosit6sdra vonatkoz6 el6ir6sok'

h.) egyeb, a szerziido felek 6ltal l6nyegesnek tartott elemek'

(5)Akozszolg6ltat6smegszervez,6s6hez-6sa..dijszdmlazAshozsziiks6gesadatokata
,reIzoao, ir6iba foglaLi's6nak b6rmely okb6l t6rt6n6 elmarad6sa eset6n az

ingatlantulajdonos k6teles bejelenteni a k6zszolg6ltat6nak'

6.S

(1)Akozszolg6ltatrisig6nybevetel6rek6telesingattanhaszn6l6kr6lak6zszolg6ltat6
ivirra*"rta.t izet a ni-d"n -"ehutarozott adatok feltiintet6s6vel. Az adatokat a



k6zszol96ltat6s elldtrisa, illetve ellen6rz6se c6tjrib6l kizrir6lag a k<izszolg6ltat6 jogosult kezelni,
illetve az Onkorm inyzat, mint ell6tiisra k6tele;ett jogosult megismemi.

(2) Az ingatlanhaszriil6nak a v6ltoz6st kdvet6 15 napon beliil inisban be kell jelentenie a
k6zszolg6ltat6 fel6,, ha az (l ) bekezdesben meghatrirozott adataiban vriltoz6s t6rt6ni.

(3) A szem6lyes adatok kezelese sor6n a k<izszol gSltat6 az inform6ci6s 6nrendelkezesi
jogr6l 6s az informdci6szabadsdgr6l sz6lo 2011. 6vi cXII. t6rv6ny rendelkezeseinek
megfelelSen j6r el.

(4) A kdzszolghltat6 biaositja az adatkezeles szem6lyi 6s trirgyi felt6teleit, gondoskodik az
adatok biztons6g6r6l, meghatriro zza azokat az eljfurasi szabTiyokat, u-"iy'"t az adat- 6s
titokvedelmi szab6lyok 6w6nyre juttatrisdhoz sztiks6gesek.

n6l6 a lkod{si szolgdltatrisn6ll6srl ziint addig, amig akeriil, 6tral6k fenndll6saig

7.$

(l)Sztineteltethet6 a szolgdltatiis ig6nybev6tele
6vben k6telezett ingatlaihaszn6l6 sz[mtua ^ TT"id6tartamra, ha a t:irol6ed6nyt egyedtil haszniil6, irrisbeli I d6ssetrendelkez6 ingatlantulajdonos k6t naptri,ri h6napn6i hosszabb
teriilet6n kiviil tart6zkodik es t6voll6t6nek v6rhat6 id6tartama
iigyf6lszolg6latrin ir6sban leadott nyilatkozattal, faxon, illefv
kdzszolgdltat6nak.

(2)A bejelent6s megt6tel6re csak a k6zszolgriltat6val szerz6d6ses jogviszonyban 6llo,illetve a 
..meghatalmazottja jogosult. A 

- 
sztnetel6sre vonatkoz6 igenybejelent6s

megism6telhet6.

(3) A bejelenteshez csatolni kell az 6rintett i
6ltal kirillitott, az ingatlan vinn6ri5 6rit

a kdzszolg6ltat6 ellen6rizni jogosult.
at6, hogy az ingatlant hasmri.irik a

olgriltat6 jogosult a sziineteltetes teljes

(5)Ha az ingatlant a sztineteltet6si id6tartam lejrirta el6tt haszn6liiik. annak t6nv6t aKdzszolgriltat6val szerzcid<in 
.f61, vagy megharalmazoitj; kr;;;;;r;ffi r]il;;koriibban a K6zszolg6ltat6nak bejelenGni.



II. FEJEZET

A K0zszoLcAr-rarAs Br,r,ArAsAr.r,lK RENDJE

8.S

(1) Hulladekgazd6lkoddsi kdzszolg6ltat6s k<ir6be tartoz6 hulladdkot csak az erre a c6lra
kijel<ilt 6s legdlisan mtik6dtetett hullad6klerak6 telepen, hulladek udvarban, vagy a

k6zszolg6ltat6 6ltal alkalmazott egy6b, jogszabilyban megengedett m6don, a vonatkoz6
iizemeltet6si szabdlyok 6s el<iirrisok szigoru betartrls6val szabad elhelyezni.

(2) Az 6nkormii,nyzat gondoskodik a k6zszolg6ltat6 javaslata alapjrin a sziiks6ges
gyiijt6pontok, valamint a lerak6hely kijel6l6s6r6l, a l6tesitm6nyek megval6sitrlsrlr6l 6s

miik6dtet6ser6l a k6zszolg6ltat6 ttjiin, valamint biztositja a k6zteriilet haszrfilatit az
indokolt mennyis6gri gy'.ijt6ed6ny kihelyez6sdhez, tiirolisiihoz es megkdzelit6s6hez.

(3) Az ingatlanhasznril6 kdteles gondoskodni a k6zteriileten 6l1and6 jelleggel - a krizteriilet
kezel<ij6vel egyezl.etell, enged6lyezett m6don - elhelyezett tarol6ed6nyek biztonsdgos,
elguruldsmentes hely6nek kialakitds6r6l.

e.s

(l) A hullad6kszdllitisi kdzszolg6ltat6s ig6nybevetele 6prilis 01. napjdt6l szeptember 30.
napj6ig heti 2 alkalommal k6telez6 az dllanddan lakott ingatlanokkal rendelkezd
vdrosrdszben (1. avezet) a I l0-120, valamint a 80 literes szabvdny ed6nnyel rendelkezo
h6ztartrisok eseteben, valamint az l. szAmi mell6kletben megjel6lt tdrsas-iidiildkndl (lll.
dvezet) tov bbiheti 2 alkalommal az I. 6vezetben nern 6lland6an lakott ingatlan haszn6l6i
szivnira (UA). Az iidiildingatlanokkol rendelkzzd "vikendtelepen" (II. avezet) a

kdzszolgiiltat6 6ltal biztositott jelzett zsakok <isszegyfljt6se heti 1 alkalommal ttirt6nik
6prilis 01. napj6t6l szeptember 30. napjriig. A IL dvezetben 6lland6 lak6hellyel rendelkezo
ingatlantulajdonosok r6szere a hullad6kszrillitls az l. ovezetben meghatdrozottak szerint
t6rt6nik.

(2) Okt6ber 01. 6s miircius 31. k6z6tt a hullad6ksz6llit6s ig6nybev6tele heti 1 alkalommal
kdtelez6 az dllanddan lakotl ingatlanokkal rendelkezd vdrosrdszben (1. avezet) a 110-120,

valamint a 80 literes szabvrlny ed6nnyel rendelkez6 hriztartrisok eset6ben, valdminl
az iidiil6ingatlanokkal rendelkezd "vikendtelepen" (II. dvezet) 6lland6 bejelentett lak5ssal

rendelkez6k szabv6ny ed6ny6nek eset6ben.

(3) A ,,vikendtelep" (1l 6vezel) ingatlarrhaszn6l6i megkdt6tt szerz6des es a

hullad6kkezel6si dij megfizet6s6nek igazoliisa eset6ben a dijfizet6si k6telezetts6g
id6tartamrira - II. 6s III. negyedev - kiildn dij felszrimit6sa n6,lkil22 db/2 negyed6we 1 10

literes jelzett gyiijt6zsrik aitv6tel6re jogosultak a Harktinyi VriLrosi Ktinyr46r, Kulturilis 6s

Sport K6zpont 6piilet6ben lev5 Del-Kom Nonprofit Kft. iigyf6lszolg6lati irod6j6ban. A II.
dvezetben az itllarld6 bejelentett lakcimmel rendelkez6kre az I. ovezet el6ir6sai

vonatkoznak



(4) Az 6lland6 bejelentett lakcimmel rendelkez6k szabviiLny ed6ny6re a K6zszolgriltat6
jogosult egyedi azonosit6 jelet felhelyezni (matrica), amely hi6nya eset6n a
kdzszolg6ltatiisra kiz6r6lag az iidiiloingatlanokra vonatkoz6 szab6lyok alkalmazhat6k.

(5) A szervezett k6zszolg6ltat6st ig6nybe vevrik szitmita a szabv6nyos trlrol6ed6nyek
haszn6lata kdtelez<i,

(6) A v6laszthat6 szabv6nyos tarol6ed6nyek felsorol6s6t a 2. szimt mell6klet tartalmazza. A
III. szrirnri dvezetben a k6zdsen haszn6lt ed6nyek szim6t, 6s az VA. besorol6s szerinti
ingatlanok hasztdl6i 6ltal haszn6lt t6rol6ed6nyeket rigy kell megv6lasztani, hogy lakreszenk6nt
legal6bb 50 liter t6rol6kapacit6s 6lljon rendelkez6sre.

(7) 80 literes trirol6edeny hasznrilat6ra jogosult az igazoltan egyszemelyes hriaartrisban 616

ingatlantulajdonos (egyediil6ll6 ingatlantulajdonos), aki HarkriLny k zigazgatisi teriilet6n
beliil k<izszol96ltat6si szerzrid6ssel rendelkezik.

A 80 literes ed6ny haszn6latara k6t6tt szerzod6s felt6tele az 6nkormrinyzat n6pesseg-
nyilv6ntart6jri.nak igozol{sa a jogosults6gr6l, valamint az ed6ny beszerzese.

(8)A 80 literes trirol6kapacit6s ig6nybevdtel6hez szi.iks6ges adatokat a kdzszolg6ltat6 tartja
nyilviin. A nyilvrintartott adatok ellen6rzes6t a Kdzszolg6ltat6 kerelmdre a n6pess6g-
nyilv6ntart6 iroda Litja el. Elt6r6 adat eset6n a K6zszolg6ltat6 a kedvezrn6ny megad6s6t
megtagadja, illetve a kedvezm6nyt megvonja. A kedvezm6nyre jogosit6 k6ri.ilm6ny
megsziin6se eset6n a szerztid6 kdteles aA halad6ktalanul bejelenteni, 6s a k6zszolgiiltati{si
szerz6d6s m6dositis6t kezdem6nyemi.

(9)A t6rol6ed6nyek beszerz6s6r6l (v6s6rl6s, b6rbev6tel) 6s esetleges p6tl6srir6l az
ingatlanhaszn6l6 kdteles gondoskodni.

r0.s

(1) A k6zszolgriltat6 a telepiil6si hullad6kot a 9.$ szerinti gyakoris6ggal k<iteles elsz6llitani.

(2) A szdllitis m6djdr6l es idej6nil - rigyszint6n az iinnepnapi sz6llit6s rendj6r6l
igdnybevev6t a kozszolgiitat6 ir6sban vagy kij.zzeIercl l6tjlr. a v ltozfls hat6lyba
legalribb 8 nappal megel<izoen t6j6koztatja.

(3) A k6zszolg6ltat6 a hullad6kkezel6si k6zszolg6ltat6s keret6ben a hullad6k elsz6llitasit
megtagadhatja, ha:

a) az nem a ktizszolgdltat6 sz6llit6eszkriz6hez rendszeresitett a jelen rendelet 2.
mell6klet6ben meghatrirozott gyiijtoed6nyben, vagy jelzett zsiikban keriil ritad6sra,

b) a szillitrlsra 6tadott $ ijt6ed6nyben a hullad6kot a Ht.-ben foglaltak megszeg6sevel
helyezt6k el, 6s azt a kdzszolg6ltat6 felhivisrira sem tett6k tirithet6v6,

c) a gytijtried6nyben tobb hullad6kot helyeztek el, 6s emiatt az tult6ltdtt, vagy a
gyfjtded6ny nem ziirhat6 le, 6s emiatt a glrrijt<ieddny iirit6se a kdmyezet szennyez6se, a
hullad6k sz6r6d6sa n6lkiil nem lehets6ges,

ts-az
l6p6s6t



d) a tdbblethullad6k vagy a z<ildhullad6k nem a krizszolg6ltat6 iiltal e celra rendszeresitett
zsrikban keriilt kihelyez6sre, vagy

f) meg6llapithat6, hogy a gyrijt6ed6nyben kihelyezett hullad6k az iirit6s, illetve a sz6llit6s
sor6n a sz6llit6st vdgzi5 szemblyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szseg6ben, tovSbbii a
begyii.:it6 jrirmiiben vagy berendez6s6ben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve
rlLrtalmatlanitiis soriin vesz6lyeztetheti a k<imyezetet,

g) szernrevetelezessel meg6llapithat6, hogy a kihelyezett gyrtjtfidiny mdrgezo, robban6,
foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiil6si hullad6kkal
egyiitt nem gytjthet<i, nem szillithat6, nem drtalmatlanithat6, illetve nem min6siil
telepiil6si hullad6knak,

h) a tarol6ed6nyek matricrij6nak hiiinya, illetve s6rtil6se eset6n.

(4) A (3) bekezd6sben meghatrirozott esetekben a Klzszolg{ltat6 az ingatlantulajdonost
ir6sban, haladdktalanul 6rtesiti a hullad6k elszdllit6sa megtagadrisrlnak t6ny6r6l 6s okrir6l.

Az ingatlantulajdonos k6teles a megtagad6shoz vezet6 okot vagy okokat megsziintetni,

illet6leg a megsziintetesr6l gondoskodni. Az emiatt el nem sz6llitott hullad6k elsz6llit6sdr6l

az ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni.

(5) A kdzszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t abban az esetben is, ha az

ingatlantulajdonos kerelm6re a szerz6d6s sziinetel.

(6) A hullad6k elsz61lit6srfu:ak (3) bekezd6sben meghatarozott okb6l tdrt6n6 megtagadhsa az

ingatlanhasmrll6 k<izszolg5ltat6si dijfizet6si k<itelezetts6g6t nern 6rinti.

III.FEJEZET

AZ INGATLANTULAJDONOSOK JOGAI BS XOTBT,BZETTSEGEI

11.S

(1) A telepiil6si hullad6kot a sz6llit6si napokon elsz6llit6s c6lj6b6l a kdzszolg6ltat6

rendelkez6s6re kell bocsdtani.

(2)A kozszolglltat6 a teleptldsi hullad6kot az ingatlan bej6rata elotti jard6n, vagy a kapu

k6zel6ben, kd zteri.ileten veszi 6t.

(3)A t6rol6ed6nyeket bekeritett ingatlanokn6l a kerit6sen beliil kell t6rolni, azokat csak a

hullad6ksz6llit6s napj6n lehet kriaerilletre kitenni.

(4)Az ingatlanhaszn6l6 k<iteles a tarol6ed6nyek el6k6szit6-, t6rol6 hely6t tisztrfur tartani,

t6len a h6t6l megtisztitani, az iitlshez a hozzdf6r6st biztositani.

(5) A begyijtes alkalmiival szennyezett ktizteriilet tisztit6srir6l a k6zszolgiiltat6 k<iteles

gondoskodni.



(6) Tilos a tiitol6ed6nyek k6mydkdt, megkcizelit6si ritvonaklt trirgyak elhelyezes6vel vagy
parkol6 g6pjrirmiivekkel oly m6don elz6mi, amely a trirol6ed6nyeknek a gyakorlatban
kialakult m6don t6rten6 [rit6s6t akad\lyozza.

r2.s

(1) Az ingatlanhaszr6l6 a tarol6edenyben a telepiil6si hullad6kot tdmdrites n6lkiil rigy
helyezheti el, hogy annak fedele zdrhato legyen, valamint az a hullad6ksz.illit6s sor6n a
k6zszolgiiltat6 alkalmazoftainak eg6szs6g6t ne vesz6lyeztesse, a g6pi iirit6st ne
akadiiyozza, az iirit5 berendez6st ne kiirositsa.

(2) A t6rol6ed6ny mell6 hullad6kot elhelyezni csak a kdzszolg6ltat6t6l v{siiLrolt, jelz6ssel
ellritott zsdkban lehet. A jelzett zsitk 6ra tartalmazza a telepiilesi hullad6k elszritlit6s6nak,
kezel6s6nek 6s drtalmatlanit6srlnak kdlts6g6t.

(3) Ha a trirol6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely 6sszet6m6r6d6tt vagy
befagyott, vagy a benne l6v6 hulladekot rigy 6sszepr6selt6k, hogy erniatt a tiirol6ed6nyt az
eltiirt m6don kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos kdteles a visszamaradt hullad6kot fellazitani
6s a tarol6ed6ny haszn6lhat6vii tenni.

(4) A t6rol6edenyben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-, m6rgez6
anyag, 6llati hulla, folyekony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy robban6 anyag, k6
6s 6piilett<irmel6k, nagyobb te{edelmri, stlyu trtgy, stb.), amely vesz6lyezteti a
hullad6kszrlllitdssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, yagy megrong6lhatja a
gyiijt6berendez6st, illetve irtalmatlanitdsa soran veszelyeztetheti a k6myezet6t.

13.S

A t6rol6edenyeket sziiks6g szerint, de legal6bb evente ket alkalommal ki kell tisztitani 6s
fert6tleniteni. A 770 literes iirtartalomn6l kisebb trirol6ed6nyek rendszeres tisztit6sa 6s
fert6tlenit6se az ingatlanhasznril6 feladata, a 770 lircniil ll00 liter iirtartalomig terjed6
lakoss6gi trlrol6ed6nyek evi k6tszeri tisztit6sir6l az e/,bny haszn6l6jival k6t6tt szerz6d6s
alapjin a k6zszolg6ltat6 gondoskodik.

14.S

A gazd6lkod6 szervezetekre vonatkoz6 elt6r6 rendelkez6sek

(l) HarkriLny vriros k6zigazgatiisi teriilet6n miikrid<i gazd6lkod6 szervezet kdteles minden ev
febru6r 15. napj6ig, illetve a hulladekkezel6si kdzszolg6ltatrisi szerz6d6s6t 6rint6 v6ltozris
eset6n az att6l szriLrnitott 15 napon belil az i)nkormlnyzat fel6 igazolni, hogy mely m6don
gondoskodik a tev6kenys6ge sor6n keletkezett hullad6k gyiijt6ser6l, elszelliirlsrlr6l es
6rtalmatlanitris616l.

(2) A gazdilkod6 szervezetek tekintet6ben a kdzszolg6ltatdsi jogviszony l6trejdn:

a) akcizszolg6ltatiisels6ig6nybev6tel6vel,

b) ha aKlzszolgiitat6 a k<izszolg6ltatiis elletrisfua vonatkoz6 rendelkez6sre iillisi
k6szseg6t bizonltja,



c) aszerzbdesir6sba foglal6s6val.

Az a gazditlkod6 szeryezet, amely jelen rendelet alapj6n kdteles a kdzszolgiiltatrist
ig6nybe venni, a k<izszolgilltatiis teljesit6s6re aKozszolg{ltatival irasbeli szerz6d6st krit a
rendeletben meghatfuozoft tartalommal.

(3) Ha az (2) bekezd6sben emlitett, vagy a k6zszolg6ltatris ig6nybev6tel6re k6telezett6
vrllt gazd6lkod6 szervezel akdzszolgAltatist az (2) bekezdbsben foglalt kdtelezetts6g
ellen6re sem veszi ig6nybe, a Kdzszolg6ltat6 a jegyz<it k6teles 6rtesiteni, es az 6rtesit6ssel
egyidejrileg felhivja a gazd6lkod6 szervezetet az irrlsbeli szerz6d6s megk6t6s6re.

(4) Azt a gazdiikod6 szervezetet, amely hullad6kkezel6si kdtelezetts6genek nem tesz

eleget, a Kdzszolg6ltat6 felhivja a hullad6kkeletkez6s t6ny6nek 6s mennyis6g6nek
bejelent6sere es a szerz<id6s megk6t6s6re.

(5) Ha a gazd6lkod6 szervezet nern tesz eleget a szerz6d6skdt6sre vonatkoz6
kdtelezetts6genek a K6zszolg6ltat6 6ltal megjel6lt hatririd6re, a Kiizszolg6ltat6 a

bir6s6gt6l k6rheti a szerz6d6s l6trehozAset, tov6bb6 igazolt k<ilts6g6nek 6s karrl,nak

megl6rit6s6t.

(6) A gazd6lkod6 szervezetek k6telesek a keletkezett telepiildsi hullad6kaikat a lakossdgi

hullad6kokt6l elkiildnitetten gyujteni 6s a k6zszolg6ltat6nak etadni, fiiggetleniil a v€'gzett

tev6kenys6g j elleg6t6l'

(7) A gazd6lkod6 szervezetekkel k6tend6 k6zszolg6ltauisi szerz6d6sben meg kell
hatarozni a szerz6d6st kdt6 feleket: a K6zszolg6ltat6t 6s a gazdilkodi szervezetet

clgtregyzbkszeruen, cbgtregyz€ksziirn, n6v, sz6khely szeint, az addszrimot 6s a

bankszimlasz6mot is feltiintetve.

(8) A szerz6d6sben meg kell jel6lni:

a) a kozszol g6ltat6s i g6nybev6tel6nek kezd6 napj 6t,

b) a teljesit6s hely6t 6s m6dj5t,

c) a gazd6lkod6 szervezet 6ltal hasznalt gyiijt6ed6nyt iirtartalom 6s darabszam szerint,

d) az tiritdsi gyakoris6got,

(9) A szerzSd6sben rendelkezni kell tov6bb6:

a) a kdzszolgriltat6si dij16l,

b) a k6zszolg6ltat6si dij megfizetds6nek m6dj6r61,

c) a szerz6d6s m6dosit6s6nak, felmond6s6nak felteteleir6l,

d) az iranyad6 jogszabrilyok megh atirrozisir6l.



(10) A szerz6d6st a Kdzszolg6ltat6 rendes felmond6ssal nern mondhatja fel. A
gazd6lkod6 szervezet a szerzid6st irdsban, 30 napos hatiirid6vel mondhatja fel.

(1 l) A gazd6lkod6 szervezet a szerz6dest akkor mondhatja fel, ha

a) Harkriny kdzi gazgatisi tertilet6n megsziint az a tev6kenys6ge, amellyel 6sszefi.igg6sben
telepiildsi hullad6ka keletk ezett, yary

b) a K<izszolg6ltat6nak megszrinik az e rendelet szabdlyain alapul6, a hullad6kkezelesi
kdzszolgrfltatrisra vonatkoz6 kiz6r6lagos jogositv6nya.

(12) A K6zszolg6ltat6 6s a gazd6lkod6 szervezet a kdzszolgaltatris hat6lya al6 nem
tartoz6 hulladdk tekintet6ben kiil6n szerz6d6st kdthet (ide6rtend6 a lomtalanitas, inert
hulladdk elszillitrisa, szelektiven gyiijtdtt hulladdk-dsszetev6k begyiijt6se).

(13) A gazd6lkod6 szervezetek tiirol6ed6nyeinek tisztitasa kiildn megrendel6s alapjri,n
tdrt6nhet.

l.

IV. FEJEZET

A KozszoLGAI,TaT6 JOGAI fS KOTELEZETTSEGEI

ls.s

A kdzszolg6ltat6 a rendelet hat6lya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot a jelen
rendeletben irt szabdlyok szerint k<iteles rendszeresen elsz6llitani a kijekilt
hullad6kkezel6 telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l miis, a szakmai
k6myezetv6delmi szabillyokat megtart6 m6don gondoskodni.
A k<izszolgiiltat6nak kriteless6ge biztositani, hogy a keresletnek megfelelci darabsziimri
6s min6s6gii szabvdnyos t6rol6ed6ny fllljon az ingatlanhasznril6 rendelkez6s6re. A
tarol6ed6ny a k6zszolg6ltat6t6l - el<izetes megrendel6s alapjiin - megvasiirolhat6 vagy
berbe vehet6.
A b6rbe adott t6rol6ed6nyek karbantart6sat, feltjitaset 6s sziiks6g szerinti kicser6l6s6t
kiildn ir6sbeli szerz6d6s alapjrin a k<izszolgriltat6 v6gzi. Ez a szolg6ltatds abban az
esetben dijmentes, ha a cser6t vagy a javitrist a szabviinyositott tiirol6ed6ny
rendeltet6sszeni haszniilata soriin bek<ivetkezett elhasznal6dds teszi sziiks6gess6.
A kdzszolgaltat6 kdteles a t6rol6ed6nyek kiiirit6s6t kim6letesen, az elv6rhat6
gondossriggal v |gezni.
A trirol6edenyben okozott krirokat a k<izszolg6ltat6 t6rit6smentesen k6teles kijavitani,
amennyiben a krirokoziis neki felr6hat6 okb6l k6vetkezik be. A k6zszol gitltatinak az
ebb6t ered6 karbantart5si munkrik, valamint a javitds id6tartam6ra helyettesito
t6rol6ed6nyt kell biaositania. Amennyiben a kirokozils nem r6hat6 fel a
k6zszolg6ltat6nak, a haszndlhatatlann6 v6lt t6rol6edenyek javitdsa, p6tl6sa, illetve
cseft,1e az ingatlanhaszniil6t terheli.
Az elhaszniil6dott t6rol6ed6ny p6tl6srir6l a mindenkori ingatlanhasznril6nak kell
gondoskodnia.

2.

J.

4.

5.

16.S



(l) A lakoss6g r6sz6re nyrijtott Kdzszolgiiltat6s keret6ben a nagydarabos hullad6k (lom)
szelezett gyrijt6s6r6l 6s elszrillit6sdr6l (lomtalanitris) dvente legal6bb k6t alkalommal a

kdzszolg6ltat6 az 6ltala meghirdetett lomtalanitrisi id6pontban t6rit6smentesen
gondoskodik.

(2) A lomtalanitas id6pontjdr6l akozszolgiltato 3 h6ttel kor6bban 6rtesiti a lakoss6got.

(3) A lomtalanit6s keret6ben kdaeriiletre nern helyezhet6 ki:

a) epit6si 6s bontrisi hullad6k,

b) vesz6lyes hullad6k,

c) hiiatartdsokbankeletkez6vegyeshullad6k,

d) elkiil<initetten gyfijthet6 papir, miianyag- 6s fdmhullad6k,

e) kerti biohullad6k,

0 ipari, mezlgazdasilgi vagy szalgiitatflsi tev6kenysdg soran k6pz5d6tt hullad6k.

r7.$

(l)A z6ldhullad6k kiildngyiiiitese minden 6v dprilis 0l . 6s okt6ber 31. k6z6tti id6szakban
(1. ds II. dvezet) k6thetente t6rt6nik. A zdldhullad6k gyiijt6s sordn kizilr6lag rignyeseddk
(max. 5 cm. 6tm6rti:jii 6s I m6ter hosszu 6gak), fiikaszril6k, falomb helyezheti|kt. Az gakat
k6v6be k6tegelni, a fiikasz6l6kot, valamint a falombot pedig 6tl6tsz6 miianyag zs6kba kell
ki helyezni. A zsrikoliist csak irgy szabad elv6gemi, hogy az kibirja a kezi emel6st.
Amennyiben a hullad6k kdz6 kommun6lis jellegii anyag is kertil, abban az esetben az
elsz6llit6st a kdzszolgriltat6 jogosult megtagadni

(2) A gazd6lkod6 szervezetek r6sztre az (l) bekezd6sen felsorolt szolg6ltat6st kiil6n
megrendel6s alapjrin t6rites ellen6ben v6gzi akdzszolgAltato.

18.S

(1) Az ingatlanhasmil6 6ltal elkiil6nitetten gyiijt6tt papir, miianyag 6s f6m hullad6k
gytijt6s6r6l a kdzszolgdltat6 k6thetente egy alkalommal a hullad6kgazdrilkoddsi
k6zszolgdltatis keret6ben - kiil6n k6zszolg6ltat6si dij vagy egy6b ellenszolgiiltatSs
felszilmit6sa n6lktil gondoskodik , az iltala megjat6rozott napokon.

(2) Az 6lland6 lakos vagy 6letvitelszenlen (nem id6szakosan) a telepiil6sen tart6zkod6
ingatlanhaszn6l6k az elki.ikinitetten efijt6tt hullad6kot a k6zszolg6ltat6 6ltal
t6rit6smentesen haszonkrilcs6nbe adott, k<itelez6en ig6nybe veend6 t6rol6ed6nybe gyiijtik
6s a trirol6ed6nl az elsziilitAs napjrln helyezhetik ki az ingatlan el6tti k6zteriiletre.

(3) A nem 6lland6 lakos, csak id6szakosan a telepiil6sen tart6zkod6 ingatlanhaszn6l6k
(fi.igget1eni.il az 6ltaluk haszniilt ingatlan tipus6t6l) az dnkorm6nyzat dlltal t6rit6smentesen
rendelkez6sre bocsritott, feliratos zs6kokba gytijtik elktiltiniteften a papir, miianyag 6s fan
hullad6kot. Az elszdllitdsra kihelyezett zsriLkok helyett ij zsrikot az onkorm{tyzat biztosit



az ingatlmra t6rt6n6 kihelyez6ssel, illetve iigyf6lfogad6si id<iben a Harkrinyi Tourinform
Irod6ban, illeWe a Harkdnyi Parkol6irodiban.

(4) T6rsashazak, illetve tr{rsasiidiil6k eset6ben az elkiildnitetten gyiijtdtt papir, mrianyag,
f6m hullad6kot az 6lland6 lakos vagy 6leftitelszeriien (nern id<iszakosan) a telepiil6sen
tart6zkod6 ingatlanhaszn6l6k

a) amennyiben a kdzszolgriltat6val szerz6d6sben 6116 6lland6 lakos vagy 6lewitelszeriien
(nem id6szakosan) a telepiil6sen tart6zkod6 ingatlanhaszn6l6k szrirna a tinsashiuban azt
indokolja, a kdzszolg6ltat6 6ltal iizemeltetett, a td.rsashazhozlt6rsasiidtil<ih<iz tartoz6
nagymeretii szelektiv hulladekgl.tijt6 ed6nyekben helyezhetik el vagy

b) amennyiben a k<izszolg6ltat6val szerz6ddsben 6116 6lland6 lakos vagy 6letvitelszertien
(nem id6szakosan) a telepiil6sen tart6zkod6 ingatlanhasznriLl6k sz6ma a tisashiaban ad.
nem indokolja, egy6nileg 6tvett, a kdzszolg6ltat6 6ltal t6ritesmentesen haszonkrilcs6nbe
adott, kdtelez6en igenybe veend6 t6rol6edenybe gyiijtik.

(5) Az 6nkormii,nyzat gondoskodik a kdzszolgSltat6 javaslata alapjan a

t6Lrsash6aakn6Vt6rsasiidiil6kn6l l6trehozott gyftjt6pontok valamint a lerak6hely
kijeltil6s6r6l, valamint biztositja a kdzteriilet ingyenes haszn6lat6t a gyiijt6ed6nyek
kihelyezes6hez, triLrolisihoz, 6s megkdzelit6s6hez.

V. FEJEZET

A KozszoLcAr,TarAs ni.la

19.S

(l/ A k6zszolg6ltatas ig6nybev6tel6re k6teles, illetve a ktizszolg6ltat6st ig6nybe vev6

ingatlanhaszn6l6k a kdzszolg6ltatasert jogszab6lyban r6gzitett hullad6kgazd6lkod6si
k6zszolg6ltatrisi dijat (tov6bbiakban:dijat) kdtelesek fi zetni.

(2) Nem tagadhatja meg a k6zszolg6ltatrisi dij megfizet6sat az, aki a telepiil6si hullad6kkal
kapcsolatos k<itelezetts6geit nern teljesiti, felt6ve, hogy a kozszolg{ltat6 szhmfua a

k6zszolgiltatrist felajrinlja" illetve a kdzszolgdltatrls teljesit6sdre vonatkoz6 rendelkez6sre

6ll6sht igazolja.

20.s

(1)A k6zszolgiltatas dijet a k6zszolg6ltat6 riltal megkiild6tt szrimla alapj6n k6teles

megfi zetni az ingatlanhaszniil6.

(2)T6rsashrizakn6l a dijat lak6- 6s iidiil6egys6genk6nt kell megfizetni a kdztis ktilts6g
r6szek6nt. A dij beszed6ser6l a k6zds k6pvisel6 gondoskodik.

(3) A K6zszolg ltat6 a szfunlit az ingatlanhaszn6l6nak negyed6vente, az egyiittesen
haszn6lt trirol6ed6ny eset6ben a lak6ssz6vetkezeteknek, t6rsash6zaknak, trirsasiidiil6knek,
valamint a gazdilkod6 szervezeteknek havonta kiildi meg.

21.S



(l)Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, haszndlati viszonyaiban v6ltoz6s kdvetkezik be,
ugy az nj tulajdonos, vagy haszn6l6 a kordbbi tulajdonossal egyetemlegesen kdteles a
vd,ltozis t6ny6t 15 napon beliil irdsban bejelenteni a kdzszolg6ltat6nak. A v6ltoz6s
bejelent6sevel egyidejiileg az rij tulajdonos 6s a k6zszolgriltat6 kdz6tt a krizszolg6ltat6si
szerz6d,6s l6trej6n.

Ennek a bejelent6snek a megt6tel6ig a k<izszolg6ltatrisi dijat a kor6bbi ingatlanhaszn6l6
k6teles megfizetni.

(2)Az ingatlanhasznrll6 k6teles a kdzszolgdltatdsi szerz6d6s (l ) bekezd6s6ben nem emlitett
elemeiben bek6vetkezett v6ltoz6st a k<izszolgiiltat6nak bejelenteni. A szerz6d6sm6dositris
a kdzszolg6ltat6n6l ir6sban vagy az iigyfelszolg6laton sz6ban kezdem6nyezhetci. A
szerz6d6sm6dositrist ir6sba kell foglalni. A vdlasahat6 szabv6nyos tiirol6ed6nyekre
vonatkoz6 szerz6d6sm6dosit6ssal egyidejril eg az ingatlathaszn6l6 k<iteles gondoskodni a
trlrol6ed6ny lecser6l6s6r<il.

(3) Amennlben az ingatlanhasmil6 nem k6t inisbeli kdzszolg6Lltatasi szerz6d6st 6s az
6ltala hasznilt tiirol6ed6ny tipusrlr6l a k6zszolg6ltat6nak egy6ltalan nern tesz bejelent6st, a
k6zszolg6ltatdsi dij meg6llapitris lul,6l a kozszolgltat6 mindaddig jogosult ingailanonk6nt
1 db 110 liter t6rfogatu trfuol6ed6ny I. sziirni dvezetre meghat6rozott iiLrit6si gyakorisag6t
velelmezni, mig az ig6nybev6telre kdtelezett inlsban a kozszolg ltatasi szerz6d6st meg
nern kdti.

(4)Amennyiben a k<izszolgdltat6 az ellen6rz6s soriln ad tapasztalja, hogy
az ingatlanhaszndli a kizszolgitltat6si szerz6d6sben r<igziteftn6l vagy i v6leimezettn6l
nagyobb, valamint t6bb t6rol6ed6nl haszn6l, a kozszolg ltail ezen szerz6d6s
m6dosit6sar6l a fogyasn6t 6rtesiti, egyidejrileg jogosult a fogJaszt| 6ltal t6nylegesen
haszn6lt ed6nyek szerinti iirit6si dijat r6sz6re lesz furilzni.

22.$

(1)Az ingatlanhaszn6l6 megtagadhatja a dij megfizet6s6t, ha a ki)zszolgiitat6
kdzszolg6ltat6si kdtelezetts6gdnek akdzszolgiltatds sz6llitisi menetrendj6nek megfeiel<ien
nem tesz eleget.

(2)Nem tagadhat6 meg a dij fizet6se az (1) bekezd6s szerint, ha a kozszolgltatlt a
k6zszolg6ltatiis nyujt6sdban az idljirts vagy m6s, a ptk. szerinti elhdrithJatlan ok
akadiiyozta 6s a k6zszolgdltatb az akadlly elh6rukisrit k6vet6en a lehet6 legr6videbb id<in
beliil p6tolta mulasztds6t. ElhriLrithatatlan oknak min6siil tov6bb6 az is, amikor a
k6zszolgriltat6 a trirol6ed6nyt rendszeresitett jrirmiiv6vel itnhibdjdn kiwl nem tudja
megk<izeliteni.

23.S

(1)A kdzszolgdltati{s ig6nybev6tel66rt az ingatlanhasm6l6t terhel<i dijhitral6k ad6k m6dj6ra
behajthat6 k6^artozas.

(2)A dijh6tral6kok behajtiisiira a Ht. 52.g-ban meghatrlLrozottak szerint keri.il sor.

VI. FEJEZET



Kiizteriileten keletkez6 hullad6k ryiijt6se 6s elsz{llit:lsa

24.S

(1)A kiizteriileteken keletkez6 h6ztart6si es egy6b telepiil6si hulladek tisszegyiijt6ser6l az

Snkormrl,nyzat gondoskodik, majd azt elsz6llitasra es 6rtalmatlanitrisra 6tadja a

ktizszol96ltat6nak.

(2)Az illeg6lis hullad6klerak6k felszirnoldsar6l az dnkormiinyzat vary az |ltala megbizott

szervezet gondoskodik.

Udiil6ingattanokra vonatkoz6 rendelkez6sek

2s.s

(1) Az iidiil6ingatlanok haszniil6i a hullad6kkezel6si k6zszolg6ltatiist a haszn6lati szezonban

k6telesek i g6nybe venni.

(2) Udiil6ingatlan haszn6l6ja szlrn6ra a haszn6lati szezon aprilis l. napj6t6l okt6ber 3l . napj6ig

tart, dijfizet6si k6telezetts6g is ezen iddszakban terheli'

(3) A hasznri,lati szezonon kivill az iidiil6ingatlanokn 6l szetvezelt hullad6kkezel6si

k6zszolg6ltat6s nincs, az ingatlanhasznal6 azonban tov6bbra is kdteles az ingatlanon k6pz.t\d6

hullad6k iisszegyijt6s6r6l 6s elszillit6sar6l saj6t k6lts6gen gondoskodni'

IX. FEJEZET

Vegres hatilyba l6ptet6 6s 6tmeneti rendelkez6sek

26.S

(1) E rendelet 20l5.november 1. napjen l6p hat6lyba'

(2)A 271/2001. (XII. 2l') Korm. s

hullad6kgazd6lkod6ssal 6sszefiigg6 egy

rendeletben szab|ly ozott, a kozszolgAltat
elmulaszt6sa, melY alaPjrln Hark

hulladekgazd6lkodisi birs6got 6llapit meg'

(3)Erendelethat6lybalep6s6velegyidejiileghaLily6tvesztiHarkrirryVSros
6nkorm6nyzatrln ak 3312011. (XII.13') sz6mri rendelete'

Fenti rendeletet a Kdpviselllestillel a 2015. szeptember l7-i kdpvisel1testiileti ldsdn

tdrgtalta is fogadta el.

Baksai Endre Tam6s

polgiirmester

Dr. Markovics Boglarka

jegyzb



Kihirdetve : Harkiny, 20 I 5. 09. 22.

Dr. Markovics Bogldrka

je9z6

I . sz. mell6klet

I. dvezet: Az 6lland6an lakott ingatlanokkal rendelkezri v6rosr6sz - utc6k jegyz6ke:

Kiizteriilet neve
Kiizteriilet

.iellegc
Ady Endre utca

Alkotm6ny utca

Aradi utca

Arany J6nos utca

Bem utca

Bercs6nyi utca

Bezerddi Btca

Bocskai utca

Damjanich utca

Dank6 Pista utca

D6zsa Gycirgy utca

Erdosz6l utca

Hdrsfa t6r

Hunyadi Jiinos [tca
I6zsef Attila utca

Klauz6l utca

Kolozsv6r utca

Korvin Ott6 utca

Kossuth Laios utca

K6lcsey Ferenc t6r

K<ir6si Csoma S6ndor utca

Mack6 tanya

Munk6csy MihSly utca

Nagyhegy utca

Nevel6k utca

Ostoros utca

Pet6fi S6ndor lltca

Riik6czi Ferenc utca

R6zsa Ferenc utca

Sdgv6ri iidiilotelep
S6gvriri Endre utca



Kiizteriilet neve
Kiiztcriilet

iellege
Sallai utca

Sz6chenyi 16r

Szent Istv6n utca

Tancsics Mih6ly utca

Ierehegyi utca

Vak Botty6n utca

Vastt utca

V<irosmarty Mih6ly utca

ZalkaMilI6 utca

Z6ia utca

Zrinyi Mikl6s utca

Malom lelep

Icitt6si lanya

Vastti 6rh6z vasritiillom6s

II. 6vezet: Az iidiil6ingatlanokkal rendelkez6 ,,vikendtelep'L utciik jegyz6ke:

Kdzteriilet neve
Kiizteriilet

jellege

48-as l6r

Avar utca

B ab6r utca

Bar6tsdg utca

B6ke utca

Berek utca

Buzog6ny utca

Cikl6men utca

Dr6va utca

Fenyci ter

Fiirdo utca

Gy<ingyvir6g utca

Hajnalka utca

Hdrsfa utca

Homok utca

tbolya utca

Ilus69 utca

I6kai M6r utca

Koppiiny utca

Kcik6ny utca

K6r t6r

Lanka utca

Lepke utca

Ligct utca

Liliom utca



Ktizteriilet ncve
Kiizteriilet

jellege

Lomb utca

Muskdtli utca

Nefelej cs utca

Ny6rfa t6r

Orgona utca

Pipacs utca

Rezeda utca

R6zsa Ferenc utca

Sikl6si utca

Szabads69 utca

Szegffi t6r

Tulip6n utca

0atil6s utca

Vi169 t6r

Vor<ismarty Mih6ly utca

III. dvezet: Trirsas-iidiiltik:

rAnsesuou16
NEVE

Fasor

Zengo

Rekord

Fortuna

Tavasz

Bart6k B. u. 17.

Bart6k B. u. 19.

Bart6k B. u. 21.

Tenkes

Szauna

Erkel

CiME

Hark6ny, Bart6k B. u. 2.

HarkriLny , Bart6k B. u.

4.
Harkany , Bart6k. B. u.

6.

Harkany, Bart6k B. u. 7.

Harkriny, Bart6k B. u.

11.

Harkiny, Bart6k B. u.

t7.
Harkany, Bart6k B. u.

19.

Harkany, Bart6k B. u.

21.
Harkany, Bart6k B. u.

23.

Harkany, Bart6k B. u.

25.

Harkriny, Erkel t6r 1,

HULLADEKGYUJT6
EDENY

l0 db I l0 l-es szabvii,nY

ed6ny
6 db 1 l0 l-es szabvrLnY

ed6ny
6 db I 10 l-es szabv6nY

ed6ny
2 db 200I-es szabv6nY
ed6ny
10 db 1 10 l-es szabv6nY

ed6ny
12 db I 10 l-es szabvdny
ed6ny
16 db I 10 l-es szabviirnY

ed6ny
16 db 1 10 l-es szabvrinY

ed6ny
10 db 1 10 l-es szabv6nY

edeny
4 db I 10 l-es szabv6nY

ed6ny

1 db 500 l-es kont6ner
5 db 1 10 l-es szabv6nY

edeny

LAKASOIq
SZOBAK
SZAMA

51

55

5l

l6

72

162

162

154

154

119

56



Harkany 74 Harkany, Erkel t6r 2. 24 4 db I 10 [-es szabviiny
ed6ny

cikl6men Harkriny, Erkel ter 3. 60 6 db 1 l0 l-es szabviiny
ed6ny

olimpia Hark6ny, Erkel t6r 4. 60 8 db I 10 l-es szabvriny
ed6ny

Meesek Harkri,ny, Erkel t6r 5. 4g 8 db 1 l0 l-es szabvriny
ed6ny

Sz6fia Harkany, Liszt F. t6r 80

H6vinig Hark6ny, Liszt F. t6r 4g 5 db I l0l-es szabv6,ny
ed6ny

Gydngyvir6g Harkriny, Liszt F. t6r 6g 5 db 110I-es szabv6ny
ed6ny

Lanka I Hark6ny, JriLr6 J. u. 1 l8 2 db kont6ner
Lanka 2 HarkriLny, Jrir6 J. u. 94 2 db kont6ner

2. sz. mell6klet

A vdlaszthat6 szabvinyos t6rol6ed6nyek

60 literes (mflanyag, kerekes) (2016janurir 01. napj6t6l v6laszthat6
eleMtelszeriien egyediil 616 ingatlanhasznril6 eset6n)

80 literes (miianyag, kerekes)

110 literes (mrianyag vagy f6m)

120 literes (miianyag, kerekes)

240 literes (mrianyag, kerekes)

770 literes (miianyag vagy f6m, kerekes)

1100 literes (miianyag vagy fern, kerekes)

5000 literes (f6m, zitrt)

Jelzett mffanyag zsik (110 literes)


