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Hiri cs Kiizs 69 On ko rm6 ny zati K6pvisel6-testiilet6nek

812002.(XII. 13.) Hirics K0zs6gi Onk. szimri rendelete a
m6dositdsfr6l sz6l6 512003 ( v. 15. ) Hirics Kiizs6gi onk. szdmri

Rendelettel egys6ges szekezetben

a kiiztisztasigr6l, valamint a telepiil6si szilfrd hullad6kra vonatkoz6 helyi
kiizszolgriltatrisr6l 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l

Bevezet6

Hirics kOzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel6-testiilete a telepiilds tisztasiigiinak fenntartiisa 6s a teleptildsi szil6rd
hullad€kkal dsszefiiggti k0telez6 helyi kdzszolgilltat6s szab|lyozisadrdekdben, az egyes helyi krizszolg6ltat6sok
ktitelezci igdnybevdteler6l sz6l6 1995. dvi XLII. Tv. 2.$ alapj6n ds a hullad6kgu"dAtkoaar.6l sz6l6 2000. dvi
XLIII. Tv. 23.$-6ban kapott felhatalmazis alapj6n figyelemmel e trirvdnyekben, valamint a 24212000.(Xn.23.)
Korm. Rendeletben, 6s az 111986. (II.2l.) EVM.EUM egyiittes rendelet6en foglaltakra a kcivetkezri rendeletet
alkotla.

A Rendelet cdlia

A rendelet cdlja, hogy Hirics kdzs6gkiizigazgat6si teriilet6n a kdztisztas6got fenntartsa a telepiildsi szilard
hulladdka vonatkoz6 k0zszolg6ltat6st, annak kdtelez6 igenybevdteldt biztositsa €s az ezegei kapcsolatos
feladatokat, kotelezettsdgeket es tilalmakat a helyi saj6toss6goknak megfelel6 en rend,ezze.

Artar6nos .l"lo"tt"rer"t

( I ) A jelen rendelet (tov6bbiakban: "R") hatillya kiterjed a (2) bekezddsben foglalt elt6rdssel Hirics kdzs6g egdsz
kd zi gaz gatilsi ter0 I e t6re.

(2) A telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6s kiterjed a k6zs6g belteriilete valamennyi
utc6j6ban ldv6 ingatlan tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6l6jrira (tvribbiakban: ,,ingatlin
tulsidonos/iginybevev6re") a hulladdk dsszegyrijtdsdre, elszauit6sdra, artalmatlanitiis6ra, elhelyeidsdre
irdnyul6 kdzszolgdltat6st ell6t6 (tovrlbbiakban: ''kduzotgdlraftira") valamint az ingatlanon keletkezri
h6ztart6si es egydb .szikird halmazilllapotri visszamaradl" anyaggal (tov6bbiakban: ,,telepiitisi szildrd
h u iladi kka f ') kapcsolatos szolg6ltatiisra.

2.$
Az ingatlanok 6s ktizteriletek tisztintartisa

(l) A koztisztas6g fenntartiisa els6rendti kdzeg6szsdgiigyi 6rdek, ez6rt annak el6mozditrisdban mindenki
kciteles hathat6san kOzremiikddni.
A kdzsdg teriilet6n ldvd ingatlanok tis.zt6ntart6s616l az ingatlanok tulajdonosai, t6nyleges haszn6l6i
kcitelesek gondoskodni, tov6bb6 ktiteless6giik, hogy ingatlanuiat megmoveljdk, rendben tarts6k, gyomt6l,
gazt6l megtisztitsak.

(2) Az tinkorm6nyzati tulajdonri kcizteriiletek szervezett, rendszeres tiszt6ntart6s6r6l, iiltalanos jellego
takarit6sdr6l, sikossdg-mentesitdsdr6l, a szikird burkolatri utak tisztiintartdsiir6l, szemdttarol6k
kihelyezdsdrdl, i.irit6s6r6l az dnkormdnyzat a falugondoz6 csoport rid6n gondoskodik.(3) 
,-,^1.Iot'.*leten 

keletkezett szewryez6d6s megsziintetdse, u ,r.nny.i6ddst okoz6 szerv, illetve szem6ly
Ielaoata.

(4) Kdztisztas6gi szempontb6l j6rd6nak min6siil az a gyalogos kdzlekeddsre rendelt kidpitett 6s kiepitetlenftteriilet, amely az ingatran telekhat6r6t6l az fttest sz6leig (szeg6ly6ig) terjed.(5) Az ingatlan el6tti j6rda tiszt6ntart6sa az ingatlan te.ryieges haszn6l6j6nak, illetve tulajdonosiinak
kritelessege'Intdzmdnyek, kereskedelmi d.s 

.ye1ddgl6t6-ipaii 
-egysdgek 

ds mris el6rusit6helyek el6ttijiirdaszakaszt a tdnyleges haszn6l6nak kell tiszidntartani niigettentit att6l, hogy a szemdt tizleri
tevekenysdgb6l sz6rmazik-e.
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Ez a k6telezettsdg kiterjed a h6eltakarit6ssal, a sikoss6g megsziintetdsdvel kapcsolatos feladatokra is.

A tdnyleges haszn6l6, illetve a tulajdonos kdtelessdge a jhrda mellett ndv6 gaz kiirt6sa, a jhrdhra
kinyil6 6gak ds bokrok megfeleld nyesdse.

Onos es6t6l, j6gt6l, h6t6l sikoss6 v6ltj6rd6t a sztiksdghez kdpest naponk6nt tObbszdr fel kell hinteni.
A felhintdsre boml6, szeryes anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyagot (homok, hamu, f0rdszpor, k6porliszt)
kell haszndlni.E cdlra tiiael6s ut6n visszamaradt darabos, sdriildst okoz6 anyagot haszn6lni tilos.
A sz6r6anyag beszerzds6r6l a tiszt6ntart6sra kdtelezettnek kell gondoskodni.

A j6rda 6s a kdzrit sikoss6g-mentesitds6t a tisztilntartilsra kdtelezettnek irgy kell elv6gezni, hogy abb6l

ne szilrmazzon baleset.

3.$
A kdzteriileten ldv6 6rkok, nyitott csatom6k, foly6k6k, 6tereszek tiszt6ntart6sa, a csapad6kviz

akad6lyalan elfoly6s6nak biztosit6sa - az ingatlan elcitti szakaszra terjed6en - az tngatlan tdnyleges

haszn6l6j6nak, illetve tulajdonos6nak kdtelessdge.
J6rmribehajt6k 6tereszeinek, j6karban 6s tiszt6ntart6sa minden esetben az ingatlan haszn6l6j6nak, illetve

tulaj donos6nak kdtelessdge.
Az ingatlanon keletkez6 csapaddkviz sajirt tertileten ttirt6n6 elhelyezdsdrtil, illet6leg kidpitett

csapad6kcsatoma eset6n az abba t6rtdn6 bevezet6sdrdl - el6zetes bejelent6s alapjan - az ingatlan

tulaj donosa gondoskodik.
A csapad6kelvezeto arokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!

Eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt, tdrmeldket, ttz- 6s

robban6sveszdlyes anyagot) a csapaddkviz-elvezeti| 6rokba sz6rni, beleOnteni, beleseperni, vagy bevezetni

tilos!
4.S

Epitdsi tertileten €s az 6pitkez6s kozvetlen kdmydkdn (az lpitkezls el6tti tertileten) az dpitest v6gzo

kivitelez6nek kell biztositani a tisztas6got.
Beruh6zSsok esetdn a birtokbav6teltdl a kivitelez6s megkezddsdig a beruh6z6nak (bonyolit6nak), ezt

k6vetden a kivitelezds befejezds6ig a kivitelez6nek kell gondoskodni az 6ltala elfoglalt teriilet

tiszt6ntart6s516l.
Epit6sn6l, bont6sn6l vagy tatarozbsn6l a munk6latokat irgy kell v6gezni, az lpitlsi 6s bont6si anyagokat, a

ki6sott foldet irgy kell t6rolni, hogy por es egydb szennyezddds ne keletkezzen.

Tilos ktizftra, ftpadkara salakot, dpit6si trirmel6ket, illetve szemetet sz6llitani 6s helyezni! Kdzteriiletre

kihordott szemetet vagy 6pit6si tdrmel6ket az lrintetl ingatlan tulajdonosa kdteles felsz6lit6sra 24 6r6n

beliil saj6t k6ltsdg6n 6sszetakaritani, illetve elszrillitani.

s.$
K6zteriileten szennyezd anyagot (szemetet, rongyot, egydb hullad6kot) csak olyan m6don szabad

sz6llitani, hogy a sz6llit6sb6l semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletkezzen. Ha a sz6llit6s kdzben a

teriilet szennyez6dndk, a szewryez6dds el6id6z6je kdteles azt eltdvolitani 6s a tov6bbi szennyezdd6s

me gakad6lyo zbshr 6l gondoskodni.
Ha b6rmilyen s"6llit-6ny fel- vagy lerak6s6n6l, a k6z- vagy mag6nteriilet szennyez6dik, a

szennyez6d6setOiaezO3enet aztafel-vagylerak6selvdgzdseut6nnyombanmegkelltisztitani.

6.$
A kdzs6g kdzter[letdn tilos j6rm0vet mosni' olajcserdt vagy m6Ls olyan

szennyez6ddst okoz.
Lak6hhzhoz tartoz6 udvarban ilyen munk6kat rigy kell v6gezni, hogy a

tev6kenysdget vdgezni, amelY

szennyez6d6s kdzteriiletre ne

(4)

(l)

(2)

(l)

(2)
keriiljdn.

A gondozott z6ldteriiletre j6rmtivel r6hajtani, azon parkolni, aztbtrmi m6don k6rositani tilos!

7.$

A k6zteriiletek, a sportol6s c6lj6ra szolg6l6 teriiletek, valamint az aut6buszv6r6 helyis6gek'

telefonfiilk6k beszennyez6se tilos !

Szemetet. hulladdkot csakaz ana a c|barendszeresitett ds fel6llitott szemdttart6ba lehet elhelyezni.

8.$

Telepiil6si szilird hullad6kra vonatkoz6 kiizszolgiltatis

(1) A telepiil6si szil1rdhullad6kkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolg6ltat6s: a teleptl6si szil6rd hulladdk

rendszeres gytijt6s6re, elsz6llit6sara, 6rtalommentes elhelyez6sdre ir6nyul6 kdzszolg6ltat6s'



(2) AKdpvisel6-testtiletfeladataktil6n6sen:
a) a komplex helyi kdzszolg6ltat6s ktirdbe tartoz6 teleptil6si szil6rd hullad6k rendszeres osszegytijtdsdnek,
elsz6llit6s6nak 6s 6rtalmatlanit6s6nak megszervezdse,
b) a telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi krizszolg6ltatas teljesitdsdre
kijel0l6se,

szol96ltat6

c/ a telepiil6si szikird hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi k6zszolg6ltat6s dij6nak (ktizszolg6ltat6si
szemdtdij) meg6llapit6sa.

(3) A K6pvisel6-testiilet a telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos feladatainak megval6sit6sa sor6n a
hulladdkok hasznosit6s6nak, rijrafelhaszn6l6s6nak ds az 6rtalmatlanitand6 hullad6k mennyisdgdnek
csdkkentdse 6rdek6ben t6mogatja a szelektiv hulladdkgytijtds szdles kdni elterjeszt6s6t.

e.$
(l) A helyi kiizszolg|Ltatds ig6nybevdtele a "R" 1.$ (2) bekezddse hatilya al6 lrlrtoz' igdnybevevdkre

kdtelez6.
(2) Sziineteltethet6 a 8. $ (l) bekezddse szerinti komplex helyi k6zszolg6ltat6s k6telez6 igdnybev6tele

azokon az ingatlanokon, amelyeken legal6bb 30 napig senki sem tart6zkodik, s emiatt azokon hullad6k nem
keletkezik.

(3) A k0zszolg6ltat6s igdnybev6teldnek sziinetelds6re vonatkoz6 iglnyet a tulajdonos a sziinetel6s kiv6nt kezd6
id6pontja eliStt, azt legal6bb 30 nappal megel6z6en ir6sban kdteles bejelenieni a polg6rmesteri Hivataln6l.

(4) Ha a szuneteltetds (l) bekezdds szerinti feltdteleiben villtozds kovetkezik be, a tulijdonos a polg6rmesteri
Hivatalnak halad6ktalanul ir6sban kdteles azt bejelenteni.

(5) Amennyiben a sziineteltetds ideje alatt a komplex helyi krizszolg6ltat6s k6r6be tartoz6 hullad6k kertil
kihelyezdsre, rigy - a tulajdonos egyidejri drtesitdse mellett - a Szolgiltat6 a hullad6kot koteles elsz6llitani, a
hulladdk mennyis6gdnek megfelel6 - e rendelet l. szdmil melldklete szerinti - dii felsz6mit6sa mellett.

10.$
A kOzszolgriltat6s ell6t6s6nak rendje 6s m6dja

( I ) A kdpvisel6-testtlet a szililrd hullad6kkal kapcsolatos kiizszolghltat6s ell6t6s6val a Duna -Dr6vaMenti Hullad6kgazd6lkod6si Kft-t / DDMHG KFT / (tovribbiakban: "szolgiiltat6")bizzameg.(2) A k0zszolgriltatris ell6t6sa rendjdnek 6ltal6nos szab6lyaik6nt a kdvetkez6ket kell 6rv6nyesiteni:(3) A telepiil6si szil6rd hulladdk gyiijtdse, trirol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a hulladdk
sem az ingatlanon, sem a kOzteriileten,.sem a szrillit6 j6rmiibe vatO tiiiteskor ne sz6r6djon sz6t, ne
porozzon,6s egy6b m6don kdrnyezetterheldst ne idlzzen elij.
A teleiildsi szil6rd hulladdk gyrijtdse a keletkez6 hulladdkmennyisdg ds a gyrijtds gyakoris6ga alapj1n
meghatilrozott iirtartalmri, szabv6nyos 110,1 KUKA hulladdkgyrijt6 eddnyben td.teofr"t,"m"lynek-srilya a 35
kg-ot nem haladhatja meg. Tdbblethulladdk esetdn kiz6r6lag'akozszolgaltat6t6l v6s6iolt,llbesset elt6tott
zs6kokban helyezhet6 el a hullad6k.

(4) A hulladdk gytijtdse hetente egyszer a szolg6ltat6val kdtott meg6llapod6s szerinti id6pontban az
ingatlan el6tti j6rda sz6l6re, illetve a kijel0lt gytijt6pontoka t6rtdn6 kihe[ez6ssel t6rtdnhet.(5) A nagyobb mdretri berendezdsi trirgy (lom) szirvezett dsszegl.rijtdsdi6l ds elsz6llit6sar6l (lomtalanitiis)
6vente egy alkalommal a szolgiltato tdrit6smentesen gondoskodik.

(6) A lomtalanit6s id6pontj6r6l a szolg6ltat6 3 hditel az akci6 ekjtt az onkorm6nyzat itj6n 6rtesiti a
lakossiigot.

(l)

I l.$

A szolg6ltat6 a rendelet !tayalva"ti,":::-J[::1ti",l3fT3*""zett telepiilesi sz16rd huuad6kot k'teles
rendszeresen elsz6llitani a kijeldlt hulladdklerak6 ielepre, illetve annak irtalmatlaniths6r6l mds, a szakmai
6s kdrnyezetvddelmi szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.

A szolg6ltat6 koteles a t6ro16 eddnyek kiuritdsdi kimdletesen, az elvitrhatogondossaggal elv6gezni.A t6rol6eddnyben okozott kiirokat a szolg6ltat6 tdritdsmentesen kotelJs kijaviiiri, amennyiben ameghib6sod6s neki felr6hat6 okb6l kOvetkezik be. A szolgdltat6nak az ebb6l ered-6 karbantartiisi munk6k,valamint a javitSs id6tartamiira edlnyzetet kell biztositanii Amennyiben a meghib6sodris nem r6hat6 fel aszolg6ltat6nak, ahaszn|lhatatlann6 v6lt trirol6eddnyek javit6sa, p6tl6sa, illewe ierdje ,t 
^^arot 

terheli.A szolg6ltat6 a rendelet hat6lya al6 nem tartozl huiad6k etszattitasat megtagadhatja.
A tulajdonos kdteles a- szolg6ltat6 6ltal nyujtott komplex helyi kozszolg6ltattist igjnybe venni.A komplex helyi kdzszolg6ltat6s k0rdben a Szolgriltato ds a iulajdono, korotti liguirronyt a telepiil6siszildrd hullad6k esetdn a kdzszolg6ltat6s igdnybevdieldnek t6nye hozza l6tre.A Szolgiiltat6 a kiizszolg6ltat6ssal 6sszeiigg6 tevdkenysdg6t mindenkor a vonatkoz6 jogszab6lyi

el6irilsokban foglalt mriszaki, kOzegdszsdgiigyi ds egy6bfetteietetek megfelel6en koteles ell6tni.

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)



(8)A ktizszolg6ltat6s dij6nak megrillapit6srlhoz r6szletes kdltsdgelemz6st kell kdsziteni.
(9) Kdteles a tev6kenys69616l a k6pvisel6-testiiletnek dvente besz6molni.

12.$
Az ig6nybevev6 kiiteless6gei

(l) A h6ztart6si szil6rd hullad6kot a sz6llit6si napon elsz6llit6s cdlj6b6l a szolg6ltat6 rendelkezds6re kell
bocs6tani, hosszabb id6n 6t felhalmozni tilos.

(2) A tulajdonos a gyi$t6tart6lyban, a h6ztart6sban szok6sosan keletkez6 hulladdkot tOmdritds n6lkiil tgy
helyezheti el, hogy az a hulladdk elsz6llit6sa sor6n alkalmazott g6pi iiritdst ne akad|lyozza.

(3) Ha aIarhilly olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely az ed6nyben Osszetcimdrdddtt vagy befagyott, vagy a

tart6lyban l6v6 hullad6kot rigy dsszeprdseltdk, vagy a tart6lyban elhelyezett hullad6k dsszsrilya olyan
mdrt6kben meghaladja atartaly terhelhet6sdgdt, hogy emiatt a tartillyr az eliSirt m6don kiiiriteni nem lehet, a

tulajdonos kd'teles a visszamaradt szemetet fellazitani 6s a tart6lyt haszn6lhat6v6 tenni.
(4) Ha a szolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a t6rol6ed6nyben a (3) bekezd6sben megjeliilt anyagot,

tfugyat helyeztek el, a kitirit6st jogosultak megtagadni. A kiiiritds megtagad6sar6l a tulajdonost a

szolg6ltat6 az ok feltiintet6sdvel drtesiti, majd amennyiben a tulajdonos a ktildn kdlts6get megfltzette, a

hulladdkot a megfelel6 6rtalmatlanit6 helyre sz6llitja.
(5) A gytijt6ed6nyzetekbeszerzdsdr6l ds tisztit6sar6l az igdnybevev6 gondoskodik.

13.$
A kdzszolgfltat6sra vonatkoz6 szerz6d6s

(l) Az Onkormrinyzat akozszolg6ltat6val szerz6d6st kdt a hullad6ksz6llit6sra.
A szerz6desnek a Ptk-ban szab6lyozott felt6teleken tfl tartalmaznia kell:

- aklzszolgilLtat6s tartalm6t, akdzszolgilltat6ssal ell6tott tertilet hat6rait

- akdzszolg6ltat6 szolg6ltat6si kdtelezetts6geit
- az $nkorm{nyzatnak a kdzszolg6ltat6s megszervezdsdvel 6s fenntartds6val kapcsolatosan

kotelezettsdgeit
- akiizszolg6ltat6s dij6t a dij meg6llapit6s6hoz sziiks6ges kdlts6gelemz6st

- a dijh6hal6k esetdn a szolg6ltat6t megillet6 jogokat, illetve az dnkorm6nyzat feladatait

- A felek kdlcstinds t6j6koztat6si kdtelezetts6gdt.

14.$
A kiizszolgiltat6s dija

(l) A k6zszolg6ltat6s ell6t6s66rt a szolgilltat6t megilletri dijat az Onkorm6nyzat 6s a szolg6ltat6 kdz6tti

szerz6ddsben meghat6rozott m6don kell meg6llapitani a szolg6ltat6 6ltal vlgzett ktiltsdgelemzds alapj6n'

(2) A k6zszolg6tlutar aiiat a kdpvisel6-testtilet 6llapitja meg a telepiildsi hulladdkkezel6si k0zszolg6ltat6si

dij meg6llapit6s6nak rdsiletes siakmai szabdlyair6l sz6\6 24212000.(XII.23.) Korm6nyrendelet alapj6n.

(3) Az alkalmazhat6 dij mdrtdkdt a rendelet l. sz6mir mell6klete tartalmazza.

i+i A kdzszolg6ltat6s iij6t egy dvre kell meghat6rozni, amely (a tov6bbiakban: "kcivetkezti dijfizet6si

id6szak") a dijfizet6si id6szak kezdet6t a rendelet l. sz. melldklete tartalmazza.

(5) A kOzsztlg6ltat6 a szolgaltat6s dijet havonta ut6lag a sziimviteli tOrv6ny el6irfsainak

figyelembevdtelZvel sziml1zza az onkorm6nyzat fel6. Az dnkorm6nyzat a dijat kdteles egy dsszegben, a

sz6mla k6zhezv6tel6t k6vet6 g napon beliil a K6zszolg6ltat6 szimliljhra 6tutalni. Kdsedelmes fizetds eseten

a Kcizszolg6ltat6 a jegybanki alapkamat k6tszeresdt szilmitja fel kdsedelmes kamat cim6n.

1s.$

SzabilYs6rt6si rendelkez6sek

A ktil6njogs zab1lybanmeghat6rozott kdztisztas6gi szab6lysdrtdsen tirl szab6lys6rtdst kdvet el 6s 30'000 Ft-ig

terjed6 pdnzbirs6ggal srijthat6, aki:
(li ' 

ez ingailan Es"az ahioztartoz6 jitrda6s 6rokszakasztiszt6ntart6s6val 6s sikoss6g-mentesitds6vel

kapcsolatols kdtelezettsdg6t elmulasztja, illetve az ezzel kapcsolatos szab6lyokat megszegi

(Z) Hintartisihulladdkot felhalmoz vagy akdzteriiletre, illetve m6s ingatlan6ra a jelen rendeletben

meghat6rozott feltdtelekt6l eltdrti m6don kihelyez.

(3) A szemdtgyrij to 1trlrt61y tiszt6ntart6si €s fert6tlenitdsi k0telezetts6g6t elmulasztja.

i+i Hullad6kgfijt6 tartAlyt rendeltetdst6l elt6r6en haszn6l, nemhhztartisi hulladdkot rakatartllyba,

rothad6, .rugyoo UtidOs szemet elsz6llit6s6r6l ds 6rtalmatlanit6s6r6l nem gondoskodik'



s.t.r-.ro 
1.l,ld 

et kez6 s e k
E rendelet alkalmazds6ban:

1. telepiildsi hulladdk: a h6ztart6sokb6l szirmaz6 szil6rd hullad6k, illet6leg a hbztart1si hulladdkhoz hasonl6
jellegti 6s 0sszet6tehi, azzal egyitt kezelhet6 m6s hullad6k;

2. hdztartdsi szilard hulladdk: arendszeres h6ztart6si szilird hulladdk ds az alkalmi hhztartisi szil6rd hulladdk:
3. rendszeres hdztartdsi szildrd hulladek: a lak6s, Udiil6s, pihen6s sordn az ingatlanon (igy a lak6sokban,

valamint nem lak6s clljira szolg6l6 egy6b helyis6gekben 6s teriileteken) folyamatosan keletkez6, a
Szolg6ltat6 6ltal rendszeresitett gyrijt6tart6lyokban 6tmenetileg t6rolhat6, rendszeres gl,rijt6j6rattal, a
jogszabrilyi el6iriisoknak megfelel6 zirt rendszeni cdlg6ppel sz6llithat6 hullad6k (igy 

-pf. 
a konyhai

hulladdk, papir, tiveg, csomagol6eszklz, hitztart6si ed6ny, kdzi eszk6z, rongy, sopreaeh salak, hamu,
korom, tov6bb6 kisebb mennyisdgti falvakolat, a kerti ds j6rdatakarit6si hulladdk, kisebb mennyisdgii
falomb, nyesed6k, kar6csonyfa), tov6bb6
a lak6sban, valamint a nem lakris cdlj6ra szolg6l6 egydb helyis6gben 6s teriileten folytatott kisipari
tev6kenysdg gyakorl6siib6l keletkezett hullad6k, feltdve, hogy egyiittesen elhelyezhet6 a Slolg6ltatO iltal
rendszeresitett szemdtgyiijt6 tart6lyokban ds 6rtalmatlanithat6 a tulajdonos 6ltal ktitelezOen ig6nybe vett
kdzszolgiiltat6s keretdben a kijeldlt frtalmatlanit6 helyen;

4' alkalmi hdztartdsi szildrd hullqddk: a 1ak6s, iidtilds, pihends sor6n az ingatlanon (igy lak6sokban, valamint a
nem lak6s clljdra szolg6l6 egydb helyisdgekben ds teriileteken) alkalmilag kdpzOdott vagy felhalmoz6don
hulladdk, visszamaradt anyag, ha rendszeresitett gyrijt6eddnyben mdrete 

-vagy 
min6s6ge miatt nem

helyezhetci el, amely lehet
a) lomtalanitis al6 tartoz6 alkalmi hiztartisi szil6rd hulladdk nagyobb mdretri darabos hulladdk (igy pl. nagyobb

hilztartdsi eszkdz, berendezdsi t6rgy, birtor, 6gybetdt stb.), amelyet a rendeletben kijel6lt Szoigaltato evi
egyszeri - el6re klzzdtett idcipontban t6rtdn6 - lomtalanit6s sor6n elsz6llit,

b/ esetileg szdllithat6 alkalmi hdztartdsi szil6rd_hulladdk: az a) pont al6 nem tartoz6, eseti megrendelds alapjrin
6rtalmatlanitds c6lj6b6l elsz6llitand6 hulladdk (pl. 6pitdsi, bont6si tdrmel6k, aut6roncs);

5. egtdb (nem hdztartdsi) szildrd hulladek: az ingatlanon folyatott ipari, kereskedelmi, szolg6ltat6 ds egy6b
gazdasilgi tev6kenys6g sor6n, valamint akdzintlzmdnyekben kelitkez6 rendszeres egydb szilird hulladdk
6s alkalmi egy6b szil6rd hullad6k:

a) rendszeres egy6b szil6rd hulladdk:. a tevdkenysdggel osszefiiggdsben - a tev6kenys6g
jellegdnek megfelel6en - rendszeresen lslvagy folyamatosan leletkez6, a Szo[7ltat6 6ltal rendszeresitett
gyrijt6eddnyben 6tmenetileg t6rolhat6,
a jogszab|lyi el6ir6soknak megfelel6 rendszerri cdlgdppel sz6llithat6 egy6b szil6rd hulladdk, amely a
telepu16si szil6rd hullad6k elhelyezes6re kijeldlt ilrtalmatlanit6 helyen, ldtesiimdnyben helyezhet6 el,b) alkalmi egy6b szil6rd hullad6k: a tevdkenysdg fenntart6sdnak f:olyamatriban esetileg, nem ismdtljd6en
keletkez6, a telepiil6si szil6rd hulladdk elhelyezd-sdre szolg6l6 egydL artalmatlanit6 hellyen, l6tesitmdnyben
elhelyezhet6 vagy hasznosithat6 egy6b szil6rd hullad6k;

17.$

(l) E rendelet kihirdetdse napj6n l6p hat6lyba.

Hirics. 2003.05.14

Papp Csilla
kdrjegyz6

Bdde Lajos
polg6rmester

Papp Csilla
krirjegyz6

A rendelet kihirdetve:
Hirics 2003.05.15



L. szdmil melldklet a 8./2002. (XII. l3) sz. 6nk. rendelethez

A kduzolgdltatds dijdnak megdllapittisdrhl is a dffizetisi iddszskrdl

1.$

A tetepiil6si szilArd hullad6kkal kapcsolatos helyi kiizszolgfltatds ig6nybev6tel6nek 2003. 6vi dija

(l) A kdzszolg6ltat6ssal ell6tott tertileten a komplex helyi kdzszolghltat6s
i gdnybevdte l6nek dij itt az ingatlanon rendelkez6 sre 61lo gyijtotart|lyok sz6m6nak

a tart6lyok iirm6ret6t6l fiigg6 egyszeri tirit6si dij6nak 6s aziJrritdsek sz6m6nak

szorzatakent kell me g6llapitani.
(2) A rendszeres gytijtdsre rendelkez6sre 6116 tart6ly 6ves flritdsi dija:

I db 110 literes tart6ly iirit6s6nek 6ves dija: 2.688'- Ft.

2.S

A *R" 14.$ (4) bekezd6se szerint dijfizet6si id6szak kezdete: 2003janu6r 1.


