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K616s Ktizs6g Onkorminyzati K6pviseld-testiilet6nek

8/2002.(XII. 12.) K6r6s Kiizs6gi Onk. szdmf rendelete

a kiiztisztasigr6l, valamint a telepiil6si szilf rd hullad6kra vonatkoz6 helyi
kiizszo196ltat6sr6l 6s annak kiitelezri ig6nybev6ter6rcil

Bevezetd

Kdros kdzseg OnkormdnyzatAnak Kepviselo-testrjlete a teleptiles tisztasdgiinak fenntartiisa es a telepiilesi szilird
hulladikkal risszefilgg<i kdtelezo helyi kdzszolgdltat6s szabdlyoziisa erdekiben, az egyes helyi k6zszolgriltatdsok
ktjtelez6 igenybevetelerol sz6l6 1995. evi XLII. Tv. 2.$ alapjdn ds a hulladekguraattoaairdl sz6l6iOOO. eui
XLIII' Tv. 23.$'riban kapott felhatalmazds alapjdn ligyelemmel e tdrvenyekben, valamint a 24212000.(XIL23.)
Korm. Rendeletben, 6s az ll1986. (ll.2l.) EVM.EUM egy{.ittes rendeletten foglaltakra a krivetkezd rendeletet
alkoda.

A Re.ndelqt c6lja

A rendelet c6lja, hogy- K6rds kdzseg kozigazgatdsi teriileten a kciztisztasiigot fenntaftsa a telepi.ilesi szildrd
hulladekra vonatkoz6 kdzszolgdltatdst, annak kotelezo igenybevitelet biztositsa es az ezekkei kapcsolaros
feladatokat, k6telezensegeket es tilalmakat a helyi sajdtossdgoknakmegfelel6en rendezze.

Artarrinos J"la.n.ror.t

(l)A jelen rendelet (tovribbiakban: "R") hatrilya kiteded a (2) bekezdesben foglalt elterissel Kdr6s kozsig egesz
kdzigazgatAsi terti I e tere.

(2) A teleptilisi sziliird hulladekkal kapcsolatos kdzszolgiiltatris kiterjed a kozseg beltertilete valameruryi
utcrijriban levd ingatlan tulajdonosaira, birtokosaiia vagy haiznril6jrira (iovribbiakban: ,,itrgatlatt
l.ulaidonos/igdnybevevdre") a hulladek risszegyrijtesere, elszdllitiisiira, rirtalmatlanitiisdra, elhely.lirrr.irilnyul6 kozszolgdltatest ellet6 (tov6bbiakban: 1'kauzotgdltatdra") valamint az ingatlanon keletkezo
hiiztart6si is egyeb szil6rd halmazdllapotri visszamaradi anyaggal (tovribbiakban: ,,telepiitdsi szitdrd
hulladCkkat') kapcsolatos szolgdltatdsra.

2.S
Az ingatlanok 6s kdzteriiletek tisztintartdsa

(l) A kdztisztasdg fenntartdsa elsorendri kdzegiszsegrigyi erdek, ,r.n unnru elomozditrisdban mindenki
koteles hathat6san kcizremrikodni.
A kcizseg tertileten lev6 ingatlanok tisztdntartrisdr6l az ingatlanok tulajdonosai, tinyleges hasznril6i
krjtelesek gondoskodni, toviibbil ktitelessegtik, hogy ingatlanufat megm0veljek, rendben tarts6k, gyomt6l,
gazt6l megtisztits6k.

(2) Az clnkormiinyzati tulajdonri kdzteniletek szervezett, rendszeres tisztdntartiisiir6l, iiltaliinos jelleg6
takaritilsiir6l, sikossdg-mentesiteser6l, a szil6rd burkolatf utak tisztiintartiisilrol, szemettiirol6kkihelyezisir6l, iiritesi-r6l az dnJ<ormdnyzat a falugondoz6 csoport ritjrin gondoskodik,(3) A kdztertileten keletkezett szennyez6dds megsziintetise, a szennyeiodest okoz6 szerv, illetve szemilyfeladata.

(4) Kdztisztasrigi szempontb6ljrirddnak min6stil aza gyalogos kdzlekedesre rendelt kidpitett es kiepitetlenittertiler, amely az ingatlan telekhatrirdt6l az rittest rr.l.ig (szegelyeig) terjed. '

(5) Az ingatlan el6tti jdrda tisztdntartdsa az ingatlan-tenyiigis tlusznato.ianuk, illetve tulajdonosiinakkdtelessege'lntizmdnyek, kereskedelmi is 
-veniiglet6-ipari igysigek ii mds eldrusit6helyek el6nijdrdaszakaszt a tenyleges haszndl6nak kell tisziantartani fiiggetlentil att6l, hogy a szemet iizletitevikenysegb6l sz6rmazik-e.

Ez a kdtelezettseg kiterjed a h6eltakaritiissal, a sikossdg megszr,intetdsevel kapcsolatos feladatokra is.(6) A tinyleges haszndl6, illetve a tulajdonos kritelJssdg"e n larau mellett novo gaz kiirtdsa, a jdrddra
kinyti16 dgak is bokrok megfele16 nyer.se,
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(7)

(8)

(r)

Onos esdt6t, jdgt6l, hdt6l sikossii vilt j6rddt a sztiksighez k€pest naponkdnt tiibbszdr fel kell hinteni.
A felhintdsre boml6, szerves anyagot nem tartalmazo szdrdanyagot (homok, hamu, f0rdszpor, kdporliszt)
kellhaszniilni.E cilra tiizelds ut6n visszamaradt darabos, sdriildst okoz6 anyagot haszndlni tilos.
A szdr6anyag beszerzis€r6l a tiszdntartiisra kijtelezettnek kell gondoskodni.

A jArda ds a kijztit sikoss6g-mentesitds€t a tisztentartAsra kotelezettnek rigy kell elvdgezni, hogy abb6l
ne szinnazzon baleset.

3.$
A ktizteriileten lev6 iirkok, nyitott csatomek, foly6kdk, dtereszek tisztdntartdsa, a csapaddkviz

akad6lytalan elfolyrisinak biztositdsa - az ingatlan el6tti szakaszra terjed6en - az ingatlan tdnyleges

hasznil6j dnak, illetve tulajdonosinak kdtelessege.
J6nntibehajt6k dtereszeinek, j6karban ds tiszt6ntartrisa minden esetben az ingatlan haszndlojrinak, illetve

tulaj donosdnak kdtelessdge,
Az ingatlanon keletkez6 csapaddkviz sajdt tertileten tdrtdn6 elhelyezesdr6l, illet6leg ki6pitett

csapaddkcsatorna esetdn az abba tcirten6 bevezetdsdrdl - eldzetes bejelentes alapj6n - az ingatlan
tulajdonosa gondoskod ik.

A csapaddkelvezetl irokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilosl
Eldugulds vagy rongdlodris okozdsira alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt, totmeldket, tiiz- es

robban6sveszdlyes anyagot) a csapaddkviz-elvezet6 drokba sz6rni, belecinteni, belesepemi, vagy bevezetni

tilos!
4.$

Epitdsi teriileten 6s az epitkezds kdzvetlen ktirny€kdn (az ilpitkez€s el6tti teri.ileten) az dpitest vdgz6

kivitelez6nek kell biztositani a tisztasdgot.
Beruhizisok esetdn a birlokbavetelt6l a kivitelezds megkezdesdig a beruhdzonak (bonyolit6nak), ezt

kcivet6en a kivitelezds befejeziseig a kivitelez6nek kell gondoskodni az riltala elfoglalt tedilet

tisztdntartds616l.

Epitdsnil, bontiisnil vagy tatarozilsndl a munkdlatokat rigy kell vdgezni, az epit€si es bontdsi anyagokat, a

ki6sott foldet fgy kell tdrolni, hogy por is egydb szennyez6dds ne keletkezzen,

Tilos kiizitra, ritpadk6ra salakot, dpitdsi ttirmeliket, illetve szemetet szrillitani is helyezni! Kcjzterriletre

kihordott szemetet vagy €pitdsi tdrmeleket az drintett ingatlan tulajdonosa kdteles felszolitdsra 24 orAn

b el iil saj it ktiltsdgdn risszetakaritani, il letve elszrill itani.

s.$
(l) Koztertiteten szennyez6 anyagot (szemetet, rongyot, egyib hulladdkot) csak olyan m6don szabad

szdllitani, hogy a szdllit6sb6l semmi ki ne hulljon, por is csepegds ne keletkezzen, I{a a szdllit6s kcizben a

tertilet szennyez6dndk, a szennyezddds el6id6z6je ktiteles azt eltiivolitani 6s a tovdbbi szennyez6d6s

megakadilyozrisdr6l gondoskodni.
I{a bdrmilyen szAllitmdny fel- vagy lerakiisdnil, a kiiz- vagy magdntertilet szennyez6dik, a

szennyez6dds el6id€z6jdnek azt a fel- vagy lerakds elvdgz€se ut6n nyomban meg kell tisztitani.

6.$
A kdzsig kiizteriiletin tilos jdrm0vet mosni, olijcserdt vagy miis olyan'tevdkenysiget vdgezni, amely

szennyez6dist okoz.

Lak6h6zhoz tartoz6 udvarban ilyen munkdkat tgy kell vdgezni, hogy a szennyez6dis kdzteri.iletre ne

keriiljtin.
A gondozott zbldteniletre jrinntivel rrihajtani, azon parkolni, azt b6rmi m6don kiirositani tilos!

7.$

A kiizteriiletek, a sportol6s ciljrira szolgril6 teriiletek, valamint az autobuszvdro helyisegek'

telefonfiilkik beszennyezdse tilos!
Szemetet, hulladdkot csak az ana a c6lra rendszeresitett ds fel6llitott szemdttartdba lehet elhelyezni'

8.$

Telep0l6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 kOzszolgiltatis

A telepiil6si szil6rd hulladekkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolgriltatds: a teleptlesi szilird hulladik

rendszerei gyiijtis€re, elszillitisira, irtalommentes elhelyezisere irrinyul6 ktizszolgdltatiis.

A Kdpvisel6-testiilet feladata kiil6ntjsen:
o/ a komplex helyi k6zszolg6ltat6s kdr6be tartozo telepiil€si szildrd hulladek rendszeres dsszegytijtesenek,

elszillitdsinak ds Artahnatlanitdsinak megszervezdse,

(4)

(2)

(3)

(l)

(2)

(3)

(4)

(2)

(l)

(2)

(l)

(2)

(l)

(2)



Jr/ a telepiilesi sziliird hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kozszolgdltatAs teljesitesdre szolgriltat6
kijeldlise,
c/ a teleptilesi szilird hulladekkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolgriltat6s dij6nak (kdzszolgriltatrisi
szemitdij ) me gri llapf trisa.

(3) A Kepviseld-testi.ilet a teleptilesi szil6rd hulladekkal kapcsolatos feladatainak megval6sitiisa sor6n a
hulladekok hasznositilsiinak, ijrafelhaszndliisdnak es az dftalmatlanitand6 hulladek mennyisdgenek
csokkentese erdekeben tiimogada a szelektiv hulladekgytijtds szeles kdni elterjeszteset.

e.$
(l) A helyi kdzszolgiiltatds ig€nybevetele a "R" l.$ (2) bekezdese hatrilya alA tartozo igenybevevrikre

kiitelez<i.
(2) Sziineteltethet6 a 8. $ (l) bekezddse szerinti komplex helyi kdzszolgiltatis kotelez<i igenybevetele

azokon az ingatlanokon, amelyeken legatdbb 30 napig senki sem tandzkodii, s emiatt azokon hulladek nem
keletkezik.

(3) A kozszolgdltatds igdnybeveteldnek sziinetelesere vonatkoz6 igenyit a tulajdonos a sztineteles kiv6nt kezd6
id<iponda elcitt, azt_ legaldbb 30 nappal megekizden iriisban ktiteles bejelenteni a Polgiirmesteri Hivatalndl.

(a) Ha a sziineteltetis (l) bekezdds szerinti felteteleiben v6ltozds ktivetkezik be, a tula-.ldonos a polg6rmesreri
Hivatalnak haladdktalanul iriisban koteles azt bejelenteni.

(5) Amennyiben a sziineteltetis ideje alatt a komplex helyi kdzszolgdltatris kijrebe rartoz6 hulladek kert[
kihelyezesre, rigy - a tulajdonos egyidejtl dftesitese mellett - a Szolgriltat6 a hulladekot ktjteles elsziillitani, a
hulladek mennyisegenek megfelelti - e rendelet l. szdmti melliklete szerinti - dij felszdmitdsa mellett.

If.$
A kiizszolgdltat6s ellitSs6nak rendje 6s m6dj a

(1) A kdpviselii-testiilet a sziliird hulladikkal kapcsolatos kdzszolgdltatds elliitrisiival a Duna -Dr6va
Menti Hulladekgazdrilkoddsi Kft-t / DDMHC KFT / (tovribbiakban: ..szolgdltatd")bizza 

meg.(?) A kdzszol96ltat6s ell6tdsa rendjinek dltakinos szabiilyaikdnt a k6vetkeztiket kell ervenyJsiteni:(3) A telepUlesi szihird hulladek gyrijtese, triroLisa soriin olyan gondossiiggal kell eljrirni, hogy a hulladek
sem az ingatlanon, sem a koztertileten, sem a szrillit6 jdrmtibe val6 tiriteskor ne sz6r6Jjon szdt, ne
porozzon, is egyeb mddon kdrnyezetterhelest ne idezzen e\o.
A teleiilesi szilird hulladek gytijtese a keletkezo hulladdkrnennyiseg es a gytijtes gyakorisriga alapjrin
meghatdrozott tirtartalmti, szabvanyos ll0 l KUKA hulladdkgyrijttieddnyben tdienfr.t,-r.tynet< sritya il5
kg-ot nem haladhatja meg. Tdbblethulladek eseten kizdr6lag-i tctizszolgdltat6t6l vrisdiolt, jelz6ssel ell6tott
adkokban helyezhet6 el a hulladek.

(4) A hulladek gytijtdse kit hetente egyszer a szolgdltat6val kdtiitt megdllapodds szerinti id6pontban az
ingatlan eltittij6rda szelere, illetve a kijekilt gyrijt6pontokra tdfldn6 kihelfezessel tiirrinhet.(5) A nagyobb meretii berendezesi tdrgy.(lom) szer\ezettdsszegytijtdsdrdl es elszriilitdsrir6l (lomtalanitds)

. ivente egy alkalomrnal a szolgdrtat6 tdritismentesen gondoskodik.(6) A lomtalanitris idripondrir6l a szolgriltat6 3 hdttel az akci6 ekitt az Onkormiinyzat ritjrin irtesiti a
lakossdgot.

11.$

(l) A szolgdltato a..renderet hatdlya .'ff;:|,tJ[1til'i::tt.,,*.zett terepririsi szilird huuaddkot kcjteles
rendszeresen elszrillitani a kijeldlt hullad6klerak6 telepre, illetve annak iirialmatlanitasdr6l mds, a szakmai
ds k0rnyezetvedelmi szabiilyokat megtarr6 mddon gonioskodni.(2) A szolgiiltat6 koteles a tdrol6 edinyek kitiritesdl kimdletesen, az elv6rhat6 gondossaggat elvigezni.(3) A .tdrol6eddnyben okozott kiirokat a szolgiiltatd teritesmentesen kcjteles kijavitani, amennyiben ameghibdsodds neki felr6hat6 okb6l kcjvetkezik be. A szolgdltat6nak az ebbril ered"ti karbantaft6si munkdk,
valamint a javitds idcjtartamiira eddnyzetet kellbiztositanii. Amennyiben a meghibasodds nem r6hat6 fel a
szolg6ltatdnak, a haszniilhatatlanne vrilt trirol6eddnyek javitrisa, pdttiisa, illetve ierdje a frasznatot terheli.(4) A szolgdltat6 a rendelet hatrilya ald nem tartoz6huiladek etszattitesat megtagadhatia, 

'

(:) A tulajdonos koteles a szolgdltat6 riltalnyujtott komplex helyi kdzszoleaTr^;;riginybe vemi.(6) A komplex helyi ktizszolgdltat6s kdreben i Szotgattaio es a iulajdonos kozritti jogviszonyt a telepiildsiszildrd hulladdk eseten a kozszolgdltatds iginybevdielinek tinye hozza letre,(7) A Szolgdltat6 a kOzszolgiiltatdssal dsizeitiggo tevdkrnyreget mindenkor a vonatkozd jogszabrilyi
.^. . el<jirdsokban foglalt mtiszaki, kcizegdszsigiigyi?i egydbfeltiielJknek megfelelden k6reles elkitni.(8)A kdzszolgdltatiis dij6nak megdllapitisanoz reiitetes [Sttsegetemzist kell kisziteni.
(9) Kciteles a tevikenysegerol a kepviseki-testtiletnek evente b-eszdmolni,



12.$
Az igdnybevevd kiitelessdgei

(l) A hdztartdsi szildrd hulladekot a szAllitdsi napon elszdllitds cilj6b6l a szolgdltatd rendelkezisdre kell
bocs6tani, hosszabb iddn dt felhalmozni tilos.

(2) A tulajdonos a gyrijt6tartAlyban, a hdztartdsban szokdsosan keletkezd hullad6kot tdmdritds nelkiil tigy
lrelyezheti el, hogy az a hulladek elszdllitasa sordn alkalmazott gepi iiritest ne akad|lyozza,

(3) Ha a tartdly olyan nedves hulladekot tartalmaz, amely az edinyben 6sszetdmtirdddtt vagy befhgyott, vagy a

tartAlyban livd hulladdkot rlgy iisszepriseltdk, vagy a tartelyban elhelyezett hulladdk tisszstilya olyan

mdrtdkben meghaladja a tartdly terhelhet6sdgdt, hogy emiatt a tartdlyt azellirt m6don kiiiriteni nem lehet, a

tulajdonos kdteles a visszamaradt szemetet fellazftani es a tartAlyt haszn6lhatdvi tenni.
(4) Ha a szolgdltat6 alkalmazottai megdllapiddk, hogy a tdrol6edenyben a (3) bekezdesben megieliilt anyagot,

tdrgyat helyeztek el, a kiiiritest jogosultak megtagadni. A kiiiritds megtagaddsAr6l a tulajdonost a

szolgdltat6 az ok felttintetesevel irtesiti, majd amermyiben a tulajdonos a ktilon k<iltsdget megfizette, a

hulladekot a megfeleld Artalmatlanit6 helyre szdllida.
(5) A gytjtoeddnyzetek beszerzds€rol ds tisztitds6r6l az igdnybevev6 gondoskodik.

13.S

A kdzszolgiltat6sra vonatkoz6 szerzdd6s

(1) Az Onkornrdnyzat a kdzszolgdltat6val szerz6ddst ktjt a hulladekszrillitdsra.
A szerz<iddsnek a Ptk-ban szabdlyozott felt€teleken tul tartalmaznia kell:

- a kdzszolgdltatds tartalmdt, a kdzszolgdltatdssal elldtott teriilet hatdrait
- akdzszolgdltat6 szolgdltatAsi kiitelezettsegeit
- az Onkormdnyzatnak a ktlzszolgdltatds megszervezisivel is fenntartAsdval kapcsolatosan

kdtelezettsigeit
- 

^krizszolgAltatAs 
dijdt a dij megdllapitdsdhoz sziiksdges kdltsigelemzest

- adijhdtralek esetin a szolgriltat6t megilletd jogokat, illetve az ijnkormanyzat feladatait

- A felek ktilcsdnds tdjekoztatdsi kotelezenseg6t.

14.$
A kiiazolgiltat6s dija

(l) A k6zszolgdltatas ellatdsaert a szolgdltat6t megilleto dijat az Onkormanyzat ds a szolgiiltat6 kijzdtti

szerzriddsben meghatdrozott m6don kell megdllapitani a szolgdltat6 dltal vegzett koltsegelemzes alapjdn.

(2) A kdzszolgdltatAs drjdt a kdpvisel<i-testtilet allapitya meg a telepiild.si hulladekkezelesi kdzszolgdltatdsi

dij megallapitdldnak reszletes szakmai szab6lyair6l szolo 24212000.(XII.23.) Kormdnyrendelet alapjan.

(3) Az alkalmazhat6 dij mdrtdket a rendelet l. szdmri mell6klete tartalmazza,

ial A kozszolg6ltatds dijdt egy ivre kell meghatirozni, amely (a tovdbbiakban: "ktivetkezo dijfizetesi

id6szak") a dijlizetesi id<iszak kezdetit a rendelet l. sz. melldklete tafialmazza.

(5) A ktizsz-olgdltat6 a szolgdltatds ddAt havonta ut6lag a sz6mviteli tdrv6ny eloirdsainak

figyelembeveteldvel szitmlilzza az dnkormdnyzat lbld. Az onkormdnyzat a dijat ktiteles egy tisszegben, a

szdmla kdzhezvetelet k6veto 8 napon beliil a Ktizszolgdltat6 szdmldjdra iitutalni. Kisedelmes fizetis esetdn

a K6zszolgdltat6 a jegybanki alapkamat k6tszereset szAmida fel kesedelmes kamat cimen'

1s.$
SzabSlYs6rt6si rendelkezdsek

A kglonjogszabAlyban meghat6rozott koztisztas6gi szabrllysertisen tul szabdlysertdst kovet el ds 30,000 Ft-ig

terjedd pdnzbirsiggal srijthat6, aki:
(li 'AzingaiLnes-azahhoztartoz6jdrdadsArokszakasztiszt6ntartdsdvalissikossdg-mentesitdsevel

kapcsolatos kiitelezettsdgit elmulasztja, illetve az ezzelkapcsolatos szabdlyokat megszegi

(2) Haztartasi hulladdkot felhalmoz vagy a kdztertiletre, illetve mds ingatlandra a jelen rendeletben

meghat6rozott feltetelekt6l eltdro m6don kihelyez'

(3) A szemdtgy0jt6 tartdly tiszt6ntartasi es fertotlenitdsi kotelezettsiget elmulasztja'

iOl HulladdklyUjtd rartelyt rendeltetestol elterden haszn6l, nem hdztartdsi hulladekot rak a tartAlyba,

rothad6, nagy; biidos szemdt elszdllitdsrir6l es artalmatlanitasdr6l nem gondoskodik.
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etkezisek
E rendelet alkalmazdsiiban:

L. telepiilesi hulladik: a hdztart6sokb6l szirmaz6 sziLird hulladek, illet6leg a h6ztartdsi hulladekhoz hasonl6
jelleg0 es tisszetetelti , azzal egytttt kezelhet6 mds hulladek;

2. hdztartdsi szildrrl hulladik: a rendszeres hdztartdsi szildrd hulladek es az alkalmi hdztart6si szildrd hulladek;
3' rcndszercs hdztartdsi szildrd hulladdk: a lak6s, iidtilds, pihenes sordn az ingatlanon (igy a lakiisokban,

valamint nem lak6s celjiira szolgdl6 egydb helyisegekben es terilleteken) folyamatosan keletkez6, a
Szolgdltat6 iiltal rendszeresitett gyiijtotartdlyokban dtmenetileg trirolhat6, rendszeres gyiijt6jiratlal, a
jogszab6lyi el6iriisoknak megfelel6 zdrt rendszeni celgeppel izrillithatd hulladek (igy- pl. i konyhai
hulladek, papir, iiveg, csomagol6eszkoz, h1ztart6si edeny, kdzi eszkdz, rongy, stipreae4 salak, hamu,
korom, tovribbd kisebb mennyisegti falvakolat, a kerti es jrirdatakaritrisi huliaddt, tisebb mennyisigti
falomb, nyesedek, kariicsonyfa), tovribb6
a lakdsban, valamint a nem lakiis celjrira szolgril6 egyeb helyisegben ds teri.ileten folytatott kisipari
tevekenyseg gyakorldsrib6l keletkezen hulladek, felteve, hogy egyuttesen elhelyezheto a Szolgriltat6 iltal
rendszetesften szemetgytijto tartdlyokban is 6rtalmatlanithat6 a tulajdonos riltil ktitelez6en igenybe vett
kdxzolgriltatiis keretdben a kijekilt drtalmatlanit6 helyen;

4. alkalmi hdztartdsi szildrd hulladek; a lakds, iidtiles, pihenes soriin az ingatlanon (igy lakdsokban, valarnint a
nem lakiis celjiira szolgril6 egydb helyisegekben es teriileteken) alkalmilag tep)Satitt vagy felhalmoz6dott
hulladdk, visszamaradt anyag, ha rendszeresitett gyr.ijtoeddnyben rrr-.rc 

'vagy 
min6sdge miatt nem

helyezhet6 el, amely lehet
a/ lomtalanit6s ald tartoz6 alkalmi h6ztartasi szildrd hullad€k: nagyobb mdretti dar abos hulladek (igy pl. nagyobb

h6ztartdsi eszkoz, berendezesi tdrgy, b0tor, rigybetdt stb,), amelyet a rendelerben kijel6lt Sioigattato evi
egyszeri - elore kozzetett idopontban tdneno - lomtalanites soriin elsziillit,

D/ esetileg szrillithat6 alkalmi hiiztar-tdsi sziLird hulladEk: az a) pont aki nem iartozd, eseti megrendelis alapj6n
iirtalmatlanitiis ciljrib6l elsziillitand6 hulladek (pl. dpitesi, bontdsi ttirmelik, aut6roncs);

5' egib (nem hdztartdsi) szildrd huttadik: az ingatlanon folyratott ipari, kereskedelmi, szolg6ltat6 es egyib
gazdasdgi tevikenyseg sordn, valamint a kdzintdzmdnyek-ben keletkezo rendszeres egyeb sziliird hulladek
es alkalmi egyeb szikird hulladek:

a) rendszeres egyeb szildrd hulladek: a tevekenysdggel dsszefilggesben - a tevekenysdgjellegdnek megfeleloen - rendszeresen es/vagy folyamatosan leletlezo, a szo[g"attato dltal rendszeresitett
gytijt6eddnyben drnrenerileg tdrolhat6,
a jogszabdlyi el6iriisoknak megfelel6 rendszeni celgippel sz-rillithatd egyeb szilard hulladdk, amely atelepiilisi szildrd hulladdk elhelyezesere kijel6lt rirtalmatiinit6 helyen, letesiimenyben helyezhet<i el,D/ alkalmi egyeb szildrd hulladek: a tevekenyseg fenntarrdsdnak iolyamatriban esetile!, nrn1 ismetl6d6en
keletkezti' a telepulesi szilird hulladdk elhelyezdsdre szolgril6 egyeb rirtalmatlanit6 heiyen, letesitmenyben
elhelyezheto vagy hasznoslthat6 egyeb sziliird hulladek;

l?.$

(1) E rendelet 2003. janudrr l-jdn l6p hatdlyba.

Kdrds,

A rendelet kihirdetve:
K6r6s 2002.12.12
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1. szdltt me_Udklet a 8./2002. (XIL I2.) sz.6nk. rendelethez-

A kdzszolgrlltatds dtjdnnk megdllaplttlsdrdl ds o tl(jfirctdsi idilszokrdl

1.$

A telep0l6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi kdzszolg6ltatis ig6nybev6tel6nek 2003. 6vi dfja

(l) A kdzszolgdltatdssal ellitott teriileten a komplex helyi ktizszolgdltatds igdnybevetel6nek dijdt az

ingatlanon rendelkezdsre 6116 gyrijt6tartdlyok szamdnak a tartdlyok iinneretdt6l filgg6 egyszeri Uritesi

dijdnak 6s az tirit6sek sz6mdnak szorzatak6nt kell megdllapitani.
(2) A rendszeres gyrijtisre rendelkezisre dll6 tartdly iiritisi dija:

I db 110 titeres tartily kdthetente egyszeri iirit6s6nek dija: 112 FI+AFA.

2.$

A "R" 14.$ (4) bekezd6se szerint dijfizetdsi iddszak kezdete: 2003janudr L


