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KiriszKdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiiletdnek 412015. (IY.27.) cinkormSnyzati rendelete

a hullad6kgazd6lkoddsi krizszolg6ltat6sr6l

KirdszKdzs6g Onkorm6nyzatdnakK6pviselo-testiilete Magyarorszilg Alaptdrv6nye 32. Cikk
(1) bekezd6s a) pontj6ban, a Magyarorszflg helyi tinkormrlnyzatairol sz6l6 2011. 6vi
CLXXXX. tdrv6ny 13. $ (1) bekezd6s6ben meghattnozott feladatkdr6ben eljiirva 6s a

hullad6kr6l sz6l6 (tovribbiakban: Ht.) 2012. evi CLXXXV. t<irv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben

kapott felhatalmaz6s alapjan eljitrva a k<ivetkez6ket rendeli el.

I. fejezet

Attalrlrros rendelkez6sek

1.$
(1) A rendelet hatdlya Kfuilsz krizs6g kozigazgatiisi tertilet6n a hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolg6ltat6sba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6l6ira (a
tov6bbiakban egyiitt: ingatlantulajdonos) terjed ki. A hulladekgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6sba a

telepi.il6 s te lj es k<izi g azgatdsi teriilete bevon6sra keriilt.
(2) A kdzszolg6ltatils az ingatlanon dsszegytijtdtt telepi.il6si hulladdk rendszeres

elsziilitirsira, a k6zszolg6ltat6s keretdben risszegyrijtdtt telepi.ildsi szilard hullad6k

6rtalmatlanititsitt, hasznosit6sit szolgiil l6tesitm6ny mtiktidtet6s6re, valamint a begytijtott

hullad6k 6rtalmatlanit6sra, 6sivagy hasznosit6sra tort6n6 irtadisdra terjed ki.
(3) Az onkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si krizszolgiltatis ell6tasSt a D6l - Kom Ddl-

dun6ntrili Kommuniilis Szolgrlltat6 Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gti Tiirsas6ggal (7632 Pecs,

Sikl6si it 52.), mint k<izszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkodrlsi kdzszolgriltatilsi szerzod6st

ritj6n biztositja.
(4) A krizszolgiiltat6 a hullad6kgazd6lkod6si tev6kenysdget - a szolgiiltat6s6n val6 teljes

fel e l5 s s6 g6nek fenntart6sa me I lett - alv6ll alk ozov al i s v6 geztetheti.

2.$
(l) A rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont teriileten a term6szetes szem6ly

ingatl antulaj dono s kcitel es a kozszolgdltat6st i gdnybe venni.

(2) A gazd6lkod6 szeryezet ingatlantulajdonos a hintartisi hullad6Lhoz hasonl6 hullad6k

rcszet kepezo elki.ikinitetten gytijtdtt hullad6k kezel6s6rol a Ht. 31. $ (l) bekezd6s6ben

fo glaltak szerint gondoskodik.

3.$
Az ingatlantulajdonos, amennyiben krizteriileten kdztertilet-hasm6lati hozzi$irrul5s alapj6n

olyan 6rusit6, szolg6ltat6 vagy egy6b tev6kenys6get folytat, vagy kivan folytatni, amely a

k<jtelezo helyi kozszolg6ltat6s hat6lya al6tartoz6 telepiil6si hullad6k keletkez6sdvel jiir, k<jteles

azt a Szolg6ltat6nak bejelenteni, 6s a kdztertileten vegzendo tev6kenys6g idotartamita a

telepiil 6 si hullad6k kezele s6re szerzo dest kotni.

II. fejezet
A h ullad6kgazddlkodrisi kiizszolgf ltatf ssal iisszefiigg6

szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek

4.$
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(1) A rendelet alapjdn a hullad6kgazdiikodirsi kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kciteles

ingatlantulajdonosokr6l a Szolg6ltat6 nyilvrlntartrlst vezet az azonosit6s6hoz szi.iks6ges adatok
felt0ntet6sdvel.

(2) Az ingatlantulajdonos akozszolgiitatisi szerzSdes megkcitds6hez sztiksdges, a Ht. 38. $
(3) bekezd6s6ben meghatirozott szem6lyes adatait 6s - amennyiben az nem azonos a

szolgflltatits igdnybev6tel6nek hely6vel - a szitmlin6si cimet kciteles a Szolgilltat6 felhiv6s5ra,
valamint a szem6lyes adatainak vi.Jtozitsitt kovetoen 15 napon beliil bejelenteni.

(3) A kdzszolgiitatdsi szerzod6s megkdt6s6hez a gazdiikodo szervezet a kozszolg6ltat6st
igenybe vevo nev6t, ad6szdmdt, c6gbir6s6gi bejegyz6s szitmit, a kozszolgtiltat6s
igdnybevdtel6nek hely6t valamint a szitml6z6si 6s post6z6si cimet kriteles a Szolg6ltat6
rendelkezds6re bocs6tani.

(4) A Szolg6ltat6 a szemdlyes adat kezel6se sor6n kciteles az inforrnitci6s 6nrendelkez6si
jogr6l 6s az informiici6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi CX[. t6rv6ny rendelkez6seinek
megfelel6en elj6rni.

(5) A (4) bekezd6s alkalmaz6sirban a Szolg6ltat6 koteles

a) megteremteni az adatkezel6s szemdlyi 6s t6rgyi feltdteleit,
b) gondoskodni az adatok biztons6g6r6l,

c) meghatilrozni azokat az eljitrdsi szab6lyokat, amelyek az adat- 6s titokv6delmi
szab6lyok 6rv6nyre j uttatris6hoz sztiks6gesek.

s.s
(1) Az adatkezel6s c6lja a kcizszolgiiltatdssal dsszefiiggoen az ingatlantulajdonos

szem6ly6nek megrillapitirsithoz, akozszolgdltat6si dij behajtdsithoz sztiks6ges ds arra alkalmas
adatbdzis l6trehozilsa 6s mtikcidtet6se.

(2) A Szolgiitato az rngatlantulajdonos szem6lyes adatait - az adatok t6rol6sa kiv6tel6vel - a
szerzoddses viszony ldtrejott6tol annak megsztinds6ig, dijh6traldk eset6n atartozits fennrilkis5ig
kezelheti. A jogviszony megszrinds6t k<ivet6en a Szolg6ltat6 a kezelt adatokat kciteles
megsemmisiteni.

(3) A Szolgriltat6 a feladat6nak elliitiisa 6rdekdben nyilv6ntartott adatokat - a behajt6sra
jogosult ad6hat6s6gon kiviil - harmadik f6lnek nem adhatja ki.

III. fejezet

A kiizszolgf ltatrisi szerz6d6s

6.S
(1) A kcitelezilkozszolg6ltat6sra vonatkoz6 kdzszolg6ltatdsi szerzod6s l6trejcin:

a. akozszolg6ltat6s els6 ig6nybevdteldvel, 6s a Szolg6ltat6 a kcizszolgrlltat6s ell6t6s6ra
vonatkoz6 rendelkez6sre :ill6si k6szs6g6nek bizonyitris6val, vagy

b. a kdzszolgriltatris ig6nybev6tel6re iriinyull szerzod€,s iriisba foglal6silval.

(2) A kdzszol g6ltat6si szer zo d6,s tartalmi e leme i :

a. a felek megnevez6se 6s

aa) term6szetes szemdly esetdben a kozszolgriltat6st igdnybe vevo 4. $ (2)
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bekezd6sdben meghatinozott azonosit6 adatai, (amennyiben a kozszolg6ltat6st ig6nybe
vev6 nem tulajdonosa az ingatlanrrak, rigy az ingatlantulajdonos megnevezdse 6s

azonosit6 adatai is),

ab) a gazddlkod6 szervezetek eset6ben a kdzszolgirltatist ig6nybe vevo 4. $ (3)

bekezd6s6ben meghat6rozott azonosit6 adatai.

b. a szerz6d6s tilrgya,
c. a kozszolg6ltat6s megkezd6s6nek id6po ntja, a szeruodds id6beli hatiiy a,

d. a kozszolgiltatfs dij a,

e. aklzszolgdltat6si dij megSllapitils6nak, szinrlilzisnak 6s megfizetds6nek m6dja,
f . a kozszolg6ltat6s telj e sit6s6nek felt6tele,
g. egy6b, a szerzodo felek 6ltal l6nyegesnek tartott felt6telek.

IV. fejezet

A kiizszolg{ltatris ellitrisrlnak rendje 6s mt6dja

7.S
(1) A Szolgrlltat6 a telepiil6si hullad6k begytijt6s6r6l heti egy alkalommal kriteles

gondoskodni.

(2) Az ing atl antul aj dono s a ko zszolgiitatdst k<itel e s i g6nybe venni.

(3) A hulladdkkezel6si helyi kozszolgitltatis feltdteleiben, rendj6ben bekrivetkezett
v6ltoz6sokr6l a Szolgrlltat6 az ingatlantulajdonost - aviitozirs bekovetkezte elott 15 nappal -
ir6sban, vagy hirdetm6ny ttjan kdteles t6j6koztatni.

8.$
(2) AkozszolgSltattis sor6n lcrzdr6lag az alirbbi szabv6nyos tirtartalmf t6ro16k haszn6lhat6k:

a. 80 literes szabv6nyos tirol6,
b. 110-120 literes szabvilnyos tarol6,
c. Egyedi jel<il6ssel jekilt koztisilasSgi zsik (tovtlbbiakban: zsiik).

(3) A (2) bekezdds a) pontj6ban meghatirozott gytijttied6ny haszndlata csak a lak6ingatlant
egyedtil 6s 6letvitelszenien haszn6l6 term6szetes szem6ly ingatlanhasznSl6 rdszdre

enged6lyezhet6.

a. Az a) pontban meghatitrozott esetben Szolg6ltat6 reszdre az igdnylo kdteles nyilatkozni a

szolgdltatis ig6nybev6tel6nek helye szerinti kozigazgat6si cimen bejelentett szemdlyek

szbmir6l v agy az ingatlan funkci6j ar6l 6s hasznrilatrinak m6dj 6161.

b. A kdzszolg6ltat6s ig6nybevevdje kdteles M egy hilztartisbar 616 szem6lyek sz6miiban

bek<ivetkezeltviitozitstaviitozds bekdvetkez6s6t6l szfumitott 15 naponbeliil Szolg6ltat6
rdszdre bejelenteni.

c. Amennyiben a Szolg6ltat6 megSllapitja, hogy azingatlarrtulajdonos az egy hdztartisban 6lo

szem6lyek szdma tekintet6ben tett nyilatkozata val6tlan, ig6nyt tarthat a val6tlan tartalmri
nyilatkozat benyrijtisanak id6pontj6ig visszamenoleg 1 db 120 liter rirtartalmri gytijtSed6ny

heti egyszeri tirit6si gyakorisrig figyelembev6tel6vel meg6llapithat6 szem6tszrlllitrisi dij 6s a

80 liter rirtartalmf gyrijt6ed6ny ut6n megfizetett szemltszillit6si dij kiil<inbrizet6nek

egydsszegti megfizet6s6re.
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(4) A gyrijt6ed6ny mellett kieg6szito megold6sk6nt a szolg6ltat6t6l az elsz6llit6s 6s

hullad{kkezel6s teljes dij6t is tartalmazo 6ron megv6s6rolhat6, egyedi jel6l6ssel jeldlt

kriztisztas6gi zs6k alkalmazhat6, amennyiben

a. azingatlanon keletkezo hulladdk mennyis6ge alkalmilag meghaladja a gytijtoeddny

irtartalmilt,
b. a szabvitnyos gytijt6ed6nybe nem f6r bele, de haztartisi hulladdknak minostil, vagy

c. a tobblethullad6k 6,ltal az ed6ny trilsrilyos lenne.

(5) Az ingatlantulajdonos kdteles ir6sban, h6rom nappal kordbban bejelenteni a

Szolgriltat6nak, ha ingatlan6n az addig szok6sos hullad6kmennyis6get jelentosen meghalad6

mennyis6gti telepiil6si hullad6k keletkez6se v6rhat6. A bejelentes alapj6n a Szolg6ltat6 koteles

az ingatlantulajdonos iital megjeldlt idopontra vagy idotartamra a hullad6k adott

mennyis6g6nek megfelelo gyrijtes6hez, illetve elsz6llit6s6hoz alkalmas nagyobb tirtartalmri,

vagy tov6bbi gytijtoed6nyt, illetve a hullad6k gytijt6s6re alkalmas mtianyagzs6kot az

ingatlantulajdonos rendelkez6s6re bocs6tani, 6s a tcjbbletszolg6ltat6st a megfelelo t6rit6si dij

megfizetese ellen6ben telj esiteni.

e.$
(1) A nagydarabos hullad6k szervezett gytijt6s6rol 6s elsz6llft6s6r6l (lomtalanit6s) 6vente

legal6bb egy alkalommal a Szolgriltato az iitala meghirdetett lomtalanit6si idoszak alatt

t6rit6smente sen gondo skodik.

(2) A Szolg6ltat6 a lomtalanit6st megelozohet nappal kordbban 6rtesiti a lakoss6got.

(3) A lomtalanit6s sor6n a Szolg6ltat6 kizir6lag a Ht. szerint nem vesz6lyes nagydarabos

hullad6kot sz6llftja el.

V. fejezet
A kiizszolgriltatf s sziineteltet6se

10.$
(1) Az ingatlantulajdonos akozszolgdltat6s szi.ineteltetds6t - legfeljebb egy6ves id6tartamra -

k6rheti irfsban vagy szemdlyes bejelent6s keretdben, amennyiben ingatlanrlt 2 h6napot

meghalad6 idotartamban nem haszn6lja. A k6relmet a k6relmezett sziineteltetdst megelozo 8

munkanappal ir5sban kell benyirjtani a Kdzszolgiltat6 fel6. A sziineteltet6s idotartamdra az

ingatlantulajdonos - a k6relem vagy bejelentdst k6veto idopontt6l kezdodoen - mentestil a

dijhzet6si k<jtelezetts6g al6l.

(2) A bejelent6s megt6telere csak a KozszolgSltat6val szerz6d6ses viszonyban itllo, vagy a

me ghatalmazottj a j ogosult.

(3) A sztineteltet6st csak a kdrelem benyrijt6srit, vagy a szem6lyes bejelent6s megt6tel6t

kdveto idopontt6l lehet k6rni.

(4) Amennyiben a Szolg6ltat6 meg6llapitja, hogy az ingatlantulajdonos k6zszolg6ltat6s

sziineteltet6s6re vonatkoz6 nyilatkozata val6tlan, ig6nyt tarthat a kozszolg6ltat6s

sziineteltetds6re vonatkoz6 nyilatkozat benyrijtris6nak idopontj6ig visszamenoleg I db 110 liter

urtartalmri gyrijtoed6ny heti egyszeri tirit6si gyakoris6g figyelembevdtel6vel meg6llapithat6

szemetszitllit6si dijrtnak egydsszegri megfizetds6re. A sziineteltet6s jogszenitlen ig6nybev6tele

esetdn a Kozszol g iitat6 j ogo sult a szi.ineteltet6st visszavonni.

(5) Amennyiben az ingatlan lakatlan, irgy ism6telt sziineteltetds k6rheto a folyamatban l6v6

sztineteltetes lej6rat6t megelozo legal6bb 8 nappal.
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(6) Ha az ingatlan ism6t lakott6 viilik, ennek t6ny6t az ingatlanhaszniio kriteles ert 3 nappal
megelozoen, illetve haladdktalanul bej elenteni a Kdzszolg6ltat6nak.

VI. fejezet

Az iidiil6ingatlanokra
6s az id6legesen hasznrllt ingatlanokra vonatkoz6 sajr{tos szabrllyok

11.$

Az ingatlan-nyilv6ntartiisban tidiil6k6nt bejegyzett ingatlanok tulajdonosai, tovhbbi az

idolegesen haszniilt ingatlanok tulajdonosai a kcizszolg6ltat6s sztineteltet6s6t a 10. $

rendelkez6sei szerint k6rhetik.

VII. fejezet

Az ingatlantulajdonosok, illetve a kiizszolgiltatil jogai 6s kiitelezetts6gei

12.S
(1) Az ingatlantulajdonos az lrintett ingatlan tertilet6n kepzodl teleptldsi hulladdkot gyrijti,

es azt a Ht-ben, illetve jelen rendeletben szabllyozott m6don a krizszolg6ltat6nak rendszeres

idokc,zcrnkdnt 6tadj a.

(2) A hulladdk gytijt6s6re szolg6l6 gytijtSed6nyt, illetve arurak p6tl6s6t azingatlantulajdonos
koteles biztositani.

(3) Az ingatlantulajdonos kdteles a telepiildsi hullad6kot a szdllititsi napokon elsz6llit6s
c6lj 6b6 I a kozszolgirltat6 rende lkezd s6re bo c s6tani.

(4) A gytijtoed6ny a sziillit6st megelozo nap 1800 6r6t6l, a szitllitirs napj6n legkesobb

600 6r6ig helyezheto ki, 6s a sz6llitSs napj6n 1800 6r6ig tarthat6 kciztertileten.
(5) Az ingatlanhaszndionak a k<itelezo kozszolgiitat6s ig6nybev6tele sor6n tdrekednie kell a

szelektiv hulladdkgytijt6s 6s a hullad6k mennyis6g6nek cscikkentdse 6rdek6ben a fel6llitou
gytijtoszi getek igdnybevdtel6re.

(6) A 8. $ (4) bekezdds6nek megfelelo zs6k csak bekdtve helyezheto ki a k<jzteriiletre.

13.$
A Szolg6ltato a rendelet hat6lya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot a jelen

rendeletben irt szab6lyok szerint kriteles rendszeresen elsz6llitani, vagy annak

6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai k<irnyezetv6delmi szab6lyokat megtart6 m6don
gondoskodni.

14.$
(l) Az ingatlantulajdonos a gytijt6eddnyben az ingatlanon szok6sosan keletkez6 hullad6kot

tcimdrit6s n6lktil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zirhato legyen, valamint az a

hullad6ksz6llitAs sor6n a kozszol giltatl alkalmazottainak e96szs6g6t, testi 6ps6get ne

veszdlyeztesse, a g6pi tirit6st ne akadrllyoTTa, az tirit6 berendezdst ne k6rosftsa.

(2) A gyrijtoeddnybe tilos m€rgezo, veszdlyes, robban6 vagy olyan hullad6kot rakni, amely a

kiiirit6ssel foglalkoz6 dolgoz6k eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t vagy 6let6t veszdlyezteti, vagy
begytijt6se sor6n a g6pkocsi mtiszaki berendez6s6ben rong6l6d6st idezhet elo,

iirtalmatlanitisalhasznosit6sa sor6n veszdlyezteti a krirnyezetet, vagy az

iirtalmatlanit6ftrasznosit6 telep mtiszaki berendez6seit.

(3) Ha a k<izszolglltat6 alkalmazottai meg6llapitjrik, hogy a tiirol6ed6nyben az (2)
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bekezd6sben megjeltilt anyagot, titrgyat helyeztek el vagy az triltdltott, a kiiirit6st jogosultak

megtagadni. A kiilrit6s megtagadrisiir6l a Szolg6ltat6 az ok feltiintet6s6vel 6rtesiti az

ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem sz6llitott hul1ad6k elszSllit6s6rol az ingatlantulajdonos

kciteles gondoskodni.

(4) A Szolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t abban az esetben is, ha az

ingatlantulaj dono s k6relmdre a szerzo des s ztinete l.

(5) Ha a gyiijtoeddny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely az ed6nyben

osszetdm<irddott, vagy befagyott, vagy a benne l6v6 hulladdkot rigy dsszepr6seltdk, hogy az

elhelyezett hullad6k osszstilya meghaladja a terhelhetos6gdt 6s emiatt a gytijtoedenyt az eloirt
m6don kii.iriteni nem lehet, az ingatlantulajdonos koteles a visszamaradt hulladdkot, illetve a ki
nem i.irithet6 gytijt6edenyt szabiiyszertien kiiiriteni, haszn6lhat6v6 tenni.

(6) A gytijtoed6ny folyamatos tisilitntartdsa az ingatlan tulajdonos6nak a feladata. A
gyrijtoed6nyt sziiks6g szerint, de legal6bb 6vente kdt alkalommal ki kell tisaitani 6s

fert6tleniteni.
(l) Az tiritdsi mtivelet sor6n kisz6r6dott hullad6kot - a kiikinds esetekben hasm6lt zsiikos

sziilitits sor6n a megrong6l6dott zs6kok miatti sz6thull6s, kihull6s eset6t kivdve - a kitirit6st
vdgzo szemdlyzet a begyrijt6si folyamat megszakit6s6val, k6sedelem n6lkiil, marad6ktalanul

kciteles feltakarf tani.

(8) A kihelyezett gyujtoeddny nem akadiiyozhatja a j6rmti 6s gyalogos forgalmat 6s

elhelyez6se egy6bkdnt sem j6rhat baleset vagy k6rokoz6s vesz6ly6nek eloid6z6s6vel.

(9) Tilos a gytijtoed6ny k6my6kdt, megkozelitdsi ritvonal6t t6rgyak elhelyez6sevel vagy

parkol6 gdpj6rmrivel oly m6don elzdrrri, amely a gyrijtoeddnynek a gyakorlatban kialakult
m6don tdrt6n6 iirit6s6t akadiiy ozza.

VIII. fejezet

A kOzszolgiltatis dija

ls.s
(1) A k6pviselo-testi.ilet a rendelet hat6lya al6 tartozo termeszetes szem6ly

ingatlantulajdonosok rlszere a kozszolg6ltat6st ingyenesen biaositja, a kdzszolg6ltat6s6rt

fizetendo dijat az ingatlantulajdonosok helyett a Szolg6ltato reszere megfizeti.

(2) A Szolg6ltat6 a k6zszolg6ltat6s dij6t havonta ut6lag, teleptil6si szinten cisszesitve, egy

szitmlakibocs6tils6valsztrmlinzakiazonkorm6nyzatnak.
(3) A Szolg6ltat6t megilleto ktizszolg6ltatrisi dij egyt6nyez6s.

(4) A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K<izmti-

szabilyozitsi Hivatal javaslat5nak figyelembev6tel6vel a miniszter rendeletben 5llapitja meg.

16.$
(1) A kozszolg6ltatSs dijAt tartalmazo szilmla adataival, illetve dsszegszenis6g6vel

kapcsolatban az 6nkormSnyzat a Szolg6ltat6n6l kifogrist emelhet, melynek a szttmla

ki e gy enl it6 s 6 ve I kap c s o I atb an halaszto hatiiy a ninc s.

(2) Az ir6sban tett kifog6sra, a Szolgdltato 30 napon beliil ir6sban kdteles vSlaszolni. Ha a
Szolg6ltat6 a trilsz6mlflzissal egyet6rt, a trilsz6ml6zott osszeget 15 napon beli.il koteles
visszafizetni.

17.$
(l) Az ingatlanhaszndl6 a szem6lydben, illetve a Kcizszolgriltat6ssal dsszeftigg6sben kezelt
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adataiban bekrivetkezett b6rmely viitozitst 15 napon beliil kdteles ir6sban bejelenteni a

Kozszolgiltat6nak. A vriltoz6s bejelent6s6vel egyidejileg az irj tulajdonos 6s a Szolg6ltat6
k<iz<itt a kozszolgitltat6si szerzbdes ldtrej 6n.

(2) A vflltoztrs bejelent6s6nek elmulaszt6sa esetdn a bejelent6s megt<irtdntet kovetS h6nap 1.

napj6ig a Kclzszolgiitatilsi dijat a kor6bbi ingatlanhaszniio frzetni k6teles.

18.$
(l) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a kozszolg6ltat6s dij6nak megfizet6s6t, ha a

Szo I griltat6 kozszolgiitat6si kOtelezetts6 g6nek nem te sz ele get.

(2) Nem tagadhat6 meg a kdzszolgiiltat6s dijdnak megfizet6se az (l) bekezdds szerint, ha a
Szolgiiltat6t a kozszolgiitatds nyrijt6s6ban az idojitrils vagy m6s, a Ptk. szerinti elh6rithatatlan

ok akad6lyozta es a Szolgiiltat6 az akaditly elh6ruLis6t kcivet6en a leheto legrdvidebb idon beltil
p6tolta mulaszt6s6t.

IX. fejezet

Kiizteriileten keletkez6 hullad6k gyfij t6se 6s elszf llitrisa

le.s
(1) A kozteriileteken keletkezo hiztart6si ds egy6b szil6rd hullad6kr6l az cinkorminyzat a

kozszolg6ltatiis keretein kivtl, kiilcin szerzodds alapj6n gondoskodik.

(2) Az illeg6lis hulladdklerak6k felsz6mol6s6r6l az dnkorminyzat a kdzszolg6ltat5s keretein

kiviil gondoskodik. A k<iztertiletre illeg6lisan kihelyezett hullad6kok tisszegytijt6s6rol,

elsz6llit6s6r6l a Szolgiitato, az onkormirnyzat ir6sos jelz6s6re 5 munkanapon beltil koteles

gondoskodni.

X. fejezet

A hullad6kok szillitf srlnak kiiltiniis szab:ilya i

20.s
(1) Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlan6n keletkezo telepiil6si hullad6k6nak elsz6llitiisiir6l,

elhelyez6s6rol e rendeletben foglaltak szerint magais gondoskodik, azt csak:

a) zirt, leponyv6zott kont6neres, vagy leponyv6zott plat6s sziilitb j6rmtivel

rendelkezo, erre jogosult c6g, v6llalkoz6s ig6nybev6tel6vel, vagy I

m3 hullad6kmennyis6gig saj6t szervez6sben, sz6r6d6s mentesen, lekotdtt zs6kban

(nem rendszeresitett koztisztas6gi zs6k);

b) a kdaisztasdgi kcizszolg6ltat6t6l t<jrt6n6 tdbbletszolgriltat6s megrendeldsevel (pl.:

alkalmi kontdner rendelds);

c) kcizszolgiitatb 5ltal szervezett lomtalanit6s sor6n, saj6t tulajdonir ingatlan el6

tort6no kihelyez6ssel gondoskodhat.

XI. fejezet
Hatilyba l6ptet6 rendelkez6sek

21.$
(l) E rendelet a kihirdet6st kdveto napon l6p hat6lyba.

(2) A rendelet hatrilyba l6p6sdvel egyidejrileg hatiiydt veszti a koztisztas6gr6l, valamint a

telepiil6si szilfurd hullad6kkal kapcsolatos helyi kdzszolgl,ltat6sr6l 6s annak k<itelezo
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i g6nybev6tel6r6l sz6l6 8 I 2002. (XII3 I . ) sz. dnkorm6nyzati rendelet.

Kir isz, 20 I 5 . miircius 24.

L6p P6ter

polg6rmester

Zirad6k:
A rendelet 2015.dprilis 27. kihirdet6sre kertilt.
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Dr. Mark6 Giibor
jegyzb

Dr. Mark6 G6bor
jegyz6
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