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K6bl6ny Kdzs6g Onkorm6nyzatKepviselo-testtilet6nek 412015. (IV.2S.) dnkorm6nyzati rendelete
a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6sr6l

Kdbldny Kdzs6g dnkorm6nyzatinak K6pvisel6-testtilete Magyarorszdg Alaptdrvdnye 32.
Cikk (l) bekezdds a) pontjdban, a Magyarorszitg helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 2011.6vi
CLXXXX. tcirv6ny 13. $ (l) bekezdds6ben meghatirozott feladatkor6ben elj6rva 6s a
hullad6kr6l sz6l6 (tovribbiakban: Ht.) 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben
kapott felhatalmazris alapjrin ellfurva a k<ivetkezoket rendeli el.

I. fejezet

Altakinos rendelkez6sek

l.$

(1) A rendelet hatiiya Kdbldny k<izs6g kdzigazgatLisi tertiletdn a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6sba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6l6ira (a
tov6bbiakban egytitt: ingatlantulajdonos) terjed ki. A hulladdkgazdrilkod6si k6zszolgriltat6sba a
te leptild s telj es kri zi g azgatisi teri.ilete bevoniisra kertilt.

(2) A kcizszolg6ltat6s az ingatlanon risszegyrijt<itt teleptildsi hulladdk rendszeres
elsziilititsitra, a kcizszolg6ltat6s keretdben dsszegytijtott teleptil6si szil6rd hullad6k
6rtalmatlanit5s6t, hasznosit6sdt szolgillo l6tesitm6ny mrik<idtetdsdre, valamint a begytijtcitt
hullad6k 6rtalmatlanit6sra, 6s/vagy hasznosft6sra t6rt6no tiaddsilraterjed ki.

(3) Az dnkormdnyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiitatis ellitasrit a D6l - Kom D6l-
duniintrili Kommun6lis Szolgriltat6 Nonprofit Korlitolt Felelossdgti T6rsas6 ggal (7632 pecs,
Sikl6si it 52.), mint kozszolgiiltat6val k6t6tt hullad6kgazd6lkodrisi kijzszolgiitatiisi szerzod6st
ritj6n biztositja.

(4) A kcizszolgriltat6 a hullad6kgazdrilkod6si tevdkenysdget - a szolgiitat5s6rt val6 teljes
feleloss6gdnek fenntartilsa mellett - alvrillalkoz6val is v6gezetheti.

2.$

(l) A rendszeres hulladdksz6llitrisba bevont tertileten
ingatl antulaj dono s kcitel e s a kozszolgirltat6st i g6nybe venni.

a term6szetes szem6ly

(2) A gazd5lkod6 szervezet ingatlantulajdonos a hdztartfusi hullad6khoz hasonl6 hulladdk
rcszet kepezo elki.iltinitetten gytijtcitt hullad6k kezel6s6rol a Ht. 31. $ (l) bekezd6sdben
foglaltak szerint gondoskodik.
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Az ingatlantulajdonos, amennyiben koztertileten koztertilet-haszn6lati hozztlitrul6s alapj6n

olyan 6rusit6, szolg6ltat6 vagy egydb tev6kenys6get folytat, vagy kiv6n folytatni, amely a

kotelezo helyi kdzszolg6ltat6s hatiiya al6 tartoz6 telepiil6si hullad6k keletkezds6vel j6r, koteles

ail. a Szolgriltat6nak bejelenteni, 6s a k<jzteriileten v6gzendo tevdkenysdg idotartamira a

teleptil6 si hulladdk keze ld sdre szeruo de st kdtni.

II. fejezet

A hullad6kgazdr[lkod:isi kiizszolgiltatrissal iisszefii 996

szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek

4.$

(1) A rendelet alapj6n a hulladdkgazdiikodhsi kozszolg6ltat6s igenybev6teldre k<jteles

ingatlantulajdonosokr6l a Szolg6ltat6 nyilv6ntartdstvezet az azonositds6hoz szi.iks6ges adatok

felttintetds6vel.

(2) Azingatlantulajdonos akdzszolgiiltat6si szerzodds megkotds6hez szi.iks6ges, a Ht. 38. $

(3) bekezd6sdben meghatirozott szem6lyes adatait 6s - amennyiben az nem azonos a

sz::olgiitattts igdnybev6teldnek helydvel - a szitmlitz6si cimet kdteles a Szolg6ltat6 felhiv6s6ra,

valamint a szem6lyes adatainak viitozitsitt ktivetoen 15 napon beliil bejelenteni.

(3) A kozszolg1ltatisi szerzod6s megkdt6s6hez a gazdiikodo szervezet a kozszolg6ltat6st

ig6nybe vevo nev6t, ad6szilmifi, c6gbiros6gi bejegyzds szitmat, a kdzszolg6ltat6s

i!6nybev6tel6nek hely6t valamint a szitml/z6si 6s post6z6si cimet koteles a Szolg6ltat6

rendelkez6s6re bocs6tani.

(4) A Szolg6ltat6 a szem6lyes adat kezel6se

jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6

megfeleloen elj6mi.

sor6n koteles az tnformitci6s dnrendelkez6si

2}ll. 6vi CXII. torv6ny rendelkez6seinek

(5) A (4) bekezd6s alkalmaz6sitbanaSzolg6ltat6 koteles

a) megteremt eni azadatkezel6s szem6lyi es t6rgyi feltdteleit,

b) gondoskodni az adatok biztons6g6r6l,

c) meghat6r ozni azokat az eljilrisi szab6lyokat, amelyek az adat- 6s titokvddelmi

szab6lyok 6rv6nyre juttat6s6hoz sziiks6gesek'

s.$

(1) Az adatkezel6s celja a k<izszolg6ltat6ssal dsszefiiggoen az ingatlantulajdonos

szem6ly6nek meg6llapit(rstthoz, a kcizszolgdltat6si dij behajtdsdhoz szi.iks6ges 6s arra alkalmas

adatblzis l6trehoz6sa 6s mukridtetese.

(2) A Szolg 6ltat6 azingatlantulajdonos szemdlyes adatait - az adatok t6rol6sa kiv6tel6vel - a
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szerzoddses viszony l6trejdttdt6l annak megszrin6s6ig, dijh6tral6k eset6n atartozits fenn6lkisriig
kezelheti. A jogviszony megsztinds6t kdvetoen a Szolgiiltat6 a kezelt adatokat k<iteles
megsemmisiteni.

(3) A Szolg6ltat6 a feladatrinak ell6t6sa drdekdben nyilv6ntartott adatokat - a behajt6sra
jogosult ad6hat6s6gon kiviil - harmadik felnek nem adhatja ki.

III. fejezet

A kiizszolgiltatr{si szerzdd6s

6.$

( 1 ) A k<ite I ezo ko zszol g 6ltat 6sra vo natko z6 kozszol girltatdsi szer zo d6 s I 6trej 6n :

a) a kcizszolgrlltat6s els6 ig6nybev6tel6vel, 6s a Szolg6ltat6 a kozszolgiitat6s ell6t6siira
vonatko z6 rendelkez6 sre 6l I 6si k6 szsd g6ne k bizony it6s6val, vagy

b) a k<izszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re ir6nyul6 szerzodds ir6sba foglalils6val.

(2) A ktizszolgrlltat6si szerzodls tartalmi elemei :

a) a felek megnevez6se 6s

aa) term6szetes szem6ly eset6ben a kdzszolgitltatdst igdnybe vevo 4. $ (2)
bekezdds6ben meghatirozolt azonosit6 adatai, (amennyiben a kcizszolgiitatfust
igdnybe vevo nem tulajdonosa az ingatlannak, rigy az ingatlantulajdonos
megnevez6se 6s azonosit6 adatai is),

ab) a gazd6lkod6 szervezetek eset6ben akdzszolgriltat6st ig6nybe vev6 4. $ (3)
bekezd6 s6ben me ghat6r ozott azonosit6 adatai.

b) a szerzodds t6rgya,

c) a kdzszolg6ltat6s megkezdes6nek idopontja, a szerzldds idobeli hatdlya,
d) a kcizszolgiiltat6s dija,
e) a kcizszolg6ltat6si dij meg6llapft6s6nak, szirmlirdsnak 6s megfizetdsdnek m6dja,
f) a kilzszol griltatris te lj esit6 s6nek felt6te le,
g) egydb, a szerzodo felek riltal l6nyegesnek tartott felt6telek.

IV. fejezet

A kiizszolgfltatris elkitisdnak rendje 6s m6dja

7.$

(1) A Szolg6ltat6 a telepiildsi hulladdk begytijt6sdrol heti egy alkalommal kciteles
gondoskodni.
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(2) Az ingatlantulaj dono s a kozszolgirltat6st kdte I e s i g6nybe venni.

(3) A hulladdkkezel6si helyi kdzszolg6ltat6s feltdteleiben, rendj6ben bekd,vetkezett

v6ltoz6sokr6l a Szolg6ltato az ingatlantulajdonost - aviitozds bekovetkezte elott 15 nappal -
ir6sban, vagy hirdetm6ny ftjan koteles t6j6koztatni.

8.S

A k6zszolg6ltat6s sor6n kiz6r6lag az al6,bbi szabv6nyos tirtartalmri t6rol6k haszn6lhat6k:

a) 80 literes szabv6nyos t6rol6,

b) ll0-120 literes szabv6nyos t6rol6,

c) Egyedi jel<il6ssel jel6lt koztisztas6gi zs6k (tov6bbiakban: zsSk).

a) A (2) bekezd6s a) pontj6ban meghat6rozott gytijt6ed6ny haszn6lata csak a

lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszeruen haszn6l6 term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6

r lszdre engedelyezheto.

b) Az a) pontban meghatirozott esetben Szolg6ltat6 r6sz6re az igenylo koteles

nyilatkozni a szolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek helye szerinti kozigazgat6si cimen bejelentett

szem6 lyek szitmdr ol y agy az in gatlan funkci6j 6161 6 s hasm6lat6nak m6dj ar6l.

c) A kozszolg6ltat5s ig6nybevevoje koteles az egy hdnartisban elo szem6lyek

szitmttban bek<ivetkez ett viitozdst a villtozds bekdvetkez6s6tol szilmitott 15 napon beltil

Szolg6ltat6 reszere bej elenteni.

d) Amennyiben a Szolg6ltat6 meg6llapitja, hogy az ingatlantulajdonos az egy

h1*arttsban 6lo szem6lyek szitmatekintet6ben tett nyilatkozata val6tlan, ig6nyt 1arthat a

val6tlan tartalmri nyilatkozat benyrijt6sanak idopontj6ig visszamenoleg 1 db 120 liter

tirtartalmri gytijtoed6ny heti egyszeri tiritesi gyakoris6g figyelembev6teldvel

meg6llapithat6 szem6tsz6llit6si dij 6s a 80 liter rirtartalmri gytijtoed6ny ut6n megfizetett

szemdtsz6llit6si dij ki.ilonbclzetdnek e gy6 ssze gu me gfi zet6 s6re.

(4) A gytijtoed6ny mellett kieg6szito megold6sk6nt a szolg6ltat6tol az elsz6llit6s 6s

hullad6kkezel6s teljes dijft is tartalmazo 6ron megv6s5rolhat6, egyedi jel6l6ssel jeliilt

k6ztisztas6 gi zsdk alkalmazhat6, amennyiben

a) az ingatlanon keletkez6 hullad6k mennyis6ge alkalmilag meghaladja a gytijtoed6ny

tirtartalm6t,

b) a szabv6nyos gytijtoed6nybe nem f6r bele, de hil^artiLsi hulladdknak min6siil, vagy

c) a tobblethulladdk iital az ed6ny tulsrilyos lenne'

(5) Az ingatlantulajdonos koteles ir6sban, h6rom nappal kor6bban bejelenteni a

Szolg6ltat6nak, ha ingatlanfn az addig szokdsos hulladdkmennyis6get jelentosen meghalad6

mennyis6gu telepiil6si hullad6k keletkez6se v6rhat6. A bejelent6s alapj6n a Szolgiiltato koteles

az ingatlantulajdonos 6ltal megjelolt idopontra vagy idotartamra a hulladek adott

mennyis6g6nek megfelelo gytijt6s6hez, illetve elsz6llit6s6hoz alkalmas nagyobb rirtartalmri,

yagy tov6bbi gytijtoed6nyt, illetve a hullad6k gytijt6s6re alkalmas mtianyagzs6kot az

ingatlantulajdonos rendelkezes6re bocs6tani, 6s a tobbletszolg6ltat6st a megfelelo t6rit6si dij

meghzetese ellendben telj esiteni.

(2)

(3)
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e.s

(l) A nagydarabos hullad6k szervezett. gytijt6sdrol 6s elszilllit6srir6l (lomtalanittis) 6vente
legalribb egy alkalommal a Szolg6ltat6 az iltala meghirdetett lomtalanit6si idoszak alatt
t6ritesmentesen gondoskodik.

(2) A Szolg6ltat6 a lomtalanit6st megeloz6hetnappal koriibban 6rtesiti a lakoss6got.
(3) A lomtalanitiis sor6n a Szolg6ltat6 kizfu6lag a Ht. szerint nem vesz6lyes nagydarabos

hullad6kot sziilitj a el.

V. fejezet

A kiizszolgriltatds sziineteltet6se

10.s

(1) Az ingatlantulajdonos a k<izszolgitltati.s sztineteltet6s6t - legfeljebb egydves id6tartamra
- kdrheti ir6sban vagy szemdlyes bejelentes keret6ben, amennyiben ingatlan ifi 2 h6napot
meghalad6 idotartamban nem hasznitlja. A k6relmet a kdrelmezett sziineteltet6st megelcizo 8
munkanappal ir6sban kell benyrijtani a Kdzszolg6ltat6 fel6. A szi.ineteltet6s idotartamira az
ingatlantulajdonos - a kerelem vagy bejelent6st k<iveto idopontt6l kezdodoen - mentesiil a
dijfizet6si kdtelezettsdg al6l.

(2) A bejelent6s megt6telere csak a K<izszolg6ltat6val szerz<id6ses viszonyb an 6116, yagy a
meghatalmazottj a j o gosult.

(3) A sziineteltet6st csak a k6relem benyrijt6srit, vagy a szem6lyes bejelent6s megt6tel6t
k<iveto idcipontt6l lehet kerni.

(4) Amennyiben a Szolg6ltat6 meg6llapitja, hogy az ingatlantulajdonos kozszolgriltat6s
sziineteltetds6re vonatkoz6 nyilatkozata val6tlan, igdnyt tarthat a kozszolg6ltatris
sztineteltet6s6re vonatkozo nyilatkozat benyrijt6s6nak idopontjdig visszamenoleg 1 db I l0 liter
tirtartalmri gytijtoeddny heti egyszeri tiritdsi gyakoris6g figyelembev6tel6vel meg6llapithat6
szemetszillitrisi dij6nak egyrisszegri megfizet6s6re. A sztineteltet6s jogszertitlen igdnybev6tele
e setdn a Ko zszolgiitat6 j o go sult a sziineteltet6 st vis szavonni.

(5) Amennyiben az ingatlan lakatlan, rigy ism6telt sziineteltet6s kdrhet6 a folyamatban l6vo
sziineteltet6s lejrirat6t megelozci legalibb 8 nappal.

(6) Ha az ingatlan ismdt lakott6 v6lik, ennek tdny6t az ingatlanhaszn6l6 kdteles ezt 3 nappal
megelozoen, illetve halad6ktalanul bejelenteni a Kcizszolg6ltat6nak.

5/10
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Az iidiil6ingatlanokra
6s az id6legesen hasznrilt ingatlanokra vonatkozri sajftos szabflyok

11.$

Az ingatlan-nyilv6ntart6sban tidiilok6nt bejegyzett ingatlanok tulajdonosai, tovfibbd az

idolegesen haszn6lt ingatlanok tulajdonosai a kozszolg6ltat6s sziineteltet6s6t a 10. $

rendelkez6sei szerint k6rhetik.

VII. fejezet

Az ingatlantulajdonosok, illetve a kiizszolgiltatfjogai 6s kiitelezetts6gei

12.$

(l) Azingatlantulajdonos az erintett ingatlan tertiletdn kepzodo teleptil6si hullad6kot gyiijti,

es azt a Ht-ben, illetve jelen rendeletben szabtiyozolt m6don a kozszolg6ltatonak rendszeres

idokdzdnk6nt 6tadja.

(2) Ahullad6k gytijt6s6re szolg6l6 gytijtoeddnyt, illetve annak p6tl6s6t az ingatlantulajdonos

koteles biaositani.

(3) Az ingatlantulajdonos k<iteles a telepiil6si hulladdkot a sziilititsi napokon elsz6llit6s

c61j 6b6l a kozszolgl,ltat6 rendelkezd s6re bo c s6tani.

(4) A gytijtoed6ny a sziilititst megelozo nap 1800 6ret6l, a sziilitits napj6n legk6s6bb

600 6r6ig helyezheto ki, 6s a sz5llit6s napj6n t 800 6rAig tarthat6 kozteriileten.

(5) Az ingatlanhaszniibnak a kotelez6 kdzszolg6ltat6s ig6nybevetele sor6n tdrekednie kell a

szelektiv hullad6kgytijt6s 6s a hullad6k mennyis6g6nek csokkent6se 6rdek6ben a fel6llitott

gyuj to szigetek ig6nybev6tel6re.

(6) A 8. g (4) bekezd6s6nek megfelelo zs6k csak bekcitve helyezheto ki a k<izteriiletre.

13.$

A Szolg6ltato a rendelet hatfiya al6 tartozo ingatlanon keletkezett hullad6kot a jelen

rendeletben irt szab6lyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani, vagy annak

6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai k<imyezetv6delmi szab6lyokat megtart6 m6don

gondoskodni.
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(l) Az ingatlantulajdonos a gytijtoed6nyben az ingatlanon szok6sosan keletkezo hullad6kot
t<jm<jrit6s n6lktil rigy helyezheti €1, hogy annak fedele zitrhat6 legyen, valamint az a

hullad6ksz6llit6s sor6n a kozszolgitltat6 alkalmazottainak eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t ne

veszelyeztesse, a g6pi tiritdst ne akad6lyozza, az iirito berendez6st ne k6rositsa.

(2) A gytijtSed6nybe tilos mdrgezo, vesz6lyes, robban6 vagy olyan hullad6kot rakni, amely a

kiiirit6ssel foglalkoz6 dolgoz6k eg6szs6g6t, testi 6pseg6t vagy dletdt veszdlyeileti, vagy

begyrijtdse soriin a g6pkocsi mriszaki berendez6s6ben rong6l6d6st id6zhet elo,

6rtalmatlanitisa/hasznosit6sa sor6n veszelyeileti
iirtalmatlanit6/hasznosit6 telep mtiszaki berendez6seit.

a kcirnyezetet, vagy az

(3) Ha a kdzszolg|,ltat6 alkalmazottai meg6llapitjak, hogy a t6rol6edenyben az (2)

bekezd6sben megjeldlt anyagot, tirgyat helyeztek el vagy az triltoltdtt, a kiiirit6st jogosultak

megtagadni. A kitirit6s megtagad6silr6l a Szolgiitato az ok feltiintet6sdvel 6rtesiti az

ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem sz6llitott hullad6k elszilllititsitr6l az ingatlantulajdonos

k<iteles gondoskodni.

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

ingatlantul aj dono s k6re lm6re a szerzo des sztinete 1.

(5) Ha a gyrijtoed6ny olyan nedves hulladekot tartalmaz, amely az edenyben

risszet<imcirdddtt, vagy befagyott, vagy a benne l6vo hulladekot rigy <isszepr6seltek, hogy az

elhelyezett hullad6k osszsrilya meghaladja a terhelhetos6g6t 6s emiatt a gytijtoedenyt az eloirt

m6don kiiiriteni nem lehet, az ingatlantulajdonos k<iteles a visszamaradt hulladdkot, illetve a ki
nem tiritheto gyrijtSedenyt szabiiyszertien kiiirfteni, haszn6lhat6v6 tenni.

(6) A gyrijtoed6ny folyamatos tisilintartdsa az ingatlan tulajdonos6nak a feladata.

gytijtoed6nyt szi.iks6g szerint, de legalSbb 6vente k6t alkalommal ki kell tisztitani

fertotleniteni.

(7) Az iiritdsi mrivelet sor6n kisz6r6dott hullad6kot - a kiildn<is esetekben haszn6lt zsiikos

sz6llit6s sor6n a megrong6l6dott zs6kok miatti sz6thull6s, kihull6s eset6t kiv6ve - a kitirit6st

vegzo szemelyzet a begyujt6si folyamat megszakit6s6val, k6sedelem n6lktil, marad6ktalanul

kdteles feltakaritani.

(8) A kihelyezett gyrijtoedeny nem akadillyozhatja a j6rmti 6s gyalogos forgalmat 6s

elhelyez6se egy6bk6nt sem j6rhat baleset vagy k6rokozis veszely6nek eloid6z6s6vel.

(9) Tilos a gyrijtoed6ny kdrnydk6t, megkozelitdsi ritvonal6t t5rgyak elhelyez6s6vel vagy

parkol6 gdpj6rmrivel oly m6don elzdmi, amely a gytijtSed6nynek a gyakorlatban kialakult

m6don tdrt6no i.irit6s6t akad5,ly ozza.
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14.$

A
6s
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VIII. fejezet
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ls.$

A hullad6kgazdiikoditsi kdzszolgriltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmri-szabiiyozfsi
Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel a miniszter rendeletben 6llapitja meg.

16.$

(1) Az ingatlanhaszniio a teljesitett kozszolgiitat6s dijrit ut6lag, szitmla ellen6ben kriteles
megfizetni. A k<izszolg6ltat6s dijirt tartalmazo szitmla adataival, illetve dsszegszertis6gdvel

kapcsolatban a szolgitltat6st igenybevevo a Szolgdltat6n6l kifog6st emelhet, melynek a szimla
kie gyenlit6 s6ve I kapcsolatban halaszt6 hatiiy a ninc s.

(2) Az irilsban tett kifog6sra, a Szolg6ltat6 30 napon beli.il irrisban kriteles v6laszolni. Ha a
Szolg6ltat6 a t:{ulszirmli.zi.ssal egyetdrt, a trilsziiml6zott risszeget 15 napon beliil kOteles

visszafizetni.

17.S

(1) Az ingatlanhasznii6 a szemdlydben, illetve a Krizszolg6ltat6ssal dsszefiigg6sben kezelt
adataiban bekovetkezett b6rmely viitozitst 15 napon beli.il kriteles ir6sban bejelenteni a

Kozszolgiitat6nak. A viiltozds bejelentds6vel egyidejileg az rij tulajdonos 6s a Szolg6ltat6
kd z<i tt a ko zszol gitltat6s i szer zo de s I d trej o n.

(2) Aviitozirs bejelent6s6nek elmulasztisa eset6n a bejelent6s megtdrtdnt6t k<ivet6 h6nap 1.

napj6ig a Kcizszolg6ltatrlsi dijat a kor6bbi ingatlanhasznii6 fizetni kriteles.

18.S

(1) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a kozszolgl,ltat6s dij6nak megfizetds6t, ha a
Szolg6ltat6 kozszolgriltat6si kdtelezetts6gdnek nem tesz eleget.

(2) Nem tagadhat6 meg a kozszolgiitat6s dijrinak megfizetdse az (1) bekezdds szerint, ha a
Szolg6ltat6t akiizszolg6ltat6s nyrijt6s6ban az idojir6s vagy m6s, a Ptk. szerinti elh6rithatatlan
ok akad6lyozta 6s a Szolg6ltat6 az akadirly elhrirukisiit kdvetoen a leheto legr<ividebb idon beltil
p6tolta mulasztiis6t.

IX. fejezet

Kiizteriileten keletkez6 h u llad6k gyiij t6se 6s elszSllitrlsa
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le.$

(l) A koztertileteken keletkezo hdztart6si 6s egy6b szilird hullad6kr6l az onkorminyzat a

kozszolgiitat6s keretein kivtil, ktilcin szerzod6 s alapjan gondo sko dik.

(2) Az illeg6lis hulladdklerak6k felsz6mol6s6r6l az cinkormdnyzat akozszolgiiltat6s keretein
kivtl gondoskodik. A k<izteri.iletre illegSlisan kihelyezett hullad6kok cisszegytijtds6rol,

elszillitirsin6l a Szolg6ltat6, az rinkormtrnyzat ir6sos jelz6s6re 5 munkanapon beltil koteles
gondoskodni.

X. fejezet

A hullad6kok szdllitdsinak kiiliiniis szab{lyai

20.s

(l) Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlan6n keletkezo telepiil6si hullad6k6nak elsz6llitiisiir6l,
elhelyez6s6rol e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak:

a) zirt, leponyv6zott kont6neres, yagy leponyv6zott plat6s sziilito j6rmrivel
rendelkezo, erre jogosult cag, v6llalkoz6s ig6nybevdtel6vel, vagy 1

m3 hullad6kmennyis6gig saj6t szervez6sben, sz6r6dds mentesen, lekcitcitt zs6kban (nem
rendszeresitett k<iztisztas6gi zs6k);

b) a kdaisdasdgi kozszolgiitat6t6l tort6n6 tobbletszolgiitatds megrendelds6vel (pl.:
alkalmi kont6ner rendel6s);

c) kozszolgiitato 6ltal szervezett lomtalanit6s sor6n, sajft tulajdonri ingatlan el6 t6rt6no
kihelyezdssel gondoskodhat.

XI. fejezet

Hatdlyba l6ptet6 rendelkez6sek

21.$

(1) E rendelet a kihirdet6st krivet6 napon 16p hatrilyba.

(2) A rendelet hat6lyba l6pdsdvel egyidejrileg hatiiyitt veszti a teleptil6si szil6rd hullad6kkal
kapcsolatos helyi kozszolgiltat6sr6l 6s annak kcitelezo ig6nybev6tel6rol szol6 912003. (V.15.),
312009. (II.25.) es a 412010. (II.16.) sz. cinkormdnyzati rendelete.

9lt0

Kdbl6ny, 2015. miircius 24.
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Klesch Csaba

polg6rmester

Zhrail6kz

A rendelet 2015.6prilis 28-in kihirdet6sre kertilt.
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jegyzo
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