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a kdztisztasrig fenntartdsdrril 6s a telepiil6si hullad6kgazdilkodisn6l
12015. (I29.) Snkormrinyzati rendelete a 8/2016. (VL22.) dnkorm{nyzati rendelettel egys6ges

sze rkezetben.

I-,enryel K6zsig Onkormri.uryzata Kdpvisel6-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny 35.$-

6ban-6s a 88.$ i4) bekezd6s;ben kapott felhatalmazris alapjdn, a Maryarorszig helyi ilnkorm6nyzatair6l sz6l6

201l. 6vi Cf-XXXX. rtirvdny l3.g (l) bekezd6s 5. 6s 19. pontjriban, valamint az Alapt6rv6nv 32. cikk (l)
bekezd6s a) pontj6ban meghat6rozott feladatkiirdben eljirva a kdvetkezoket rendeli el:

I. TL'EZET

Altal6nos rendelkez6sek

1.s

A rendelet c6lja azoknak a helyi szabrilyoknak a megrillapitasa, amelyek biztositj6k. lrngrel k6zs6g

i o,1ira^rag,A, itelepiil6si hullad€k osszegriijt6s6nek 6s ertalommentes elhelyez6s6nek rendj6t.

2.S

(l) A rendelet hatrilya Lengyel k6zs6g k6zigaz_gatasi .teriilet6re, 
I termeszetes 6s jogi szemdlyeknek, jogi

lrlrlfviiggg"r nem- rendelftz6 ..".i"r"t"rir"f az ingatlanok 6s a kdzteriiletek tiszL'{nlartasrival 6s a

kdztisztasiggal 0sszefiigg6 t"uer.enyseget", a hullad6k 
"hrettite",tu 

is artalommentes elhelyezesdre' is a

hulladikok elkilloniten S ljl6s6re terjed ki'

iija *iJ"r., rr",atya nJm ierjeo ti Jfoly6kony hulladdkra, a vesz6lyes hullad6ka ds a veltik 0sszefiigg6

tev6kenys6gre.

3.$

A rendelet hatalya al6 tartoz6 kdzszolgriltalis tartalma: a telepiil6si hullad6k gyfijt6se, elszilliusa t6rol6sa'
'k;;;;, il#lanit6sa, a hutladdkgaztaltoaesi l6tesltm6nyek fenntart{isa 6s iizemeltetdse'

4.$'

A k6zs6g teriilet6n a hullad6k beryfijt6sdt, szillit.is6r. a.BoNYCoM Nonprofit Kft. (7150 Bonyh6d, Mikes u.

3.,) ( tov6bbiakban: kozszolgt-fi't ii ieiri, a hulladik kezel6se, rirtalmatlanit6sa a Cik6i Hullad6kkezel6

K6zpont teriiletdn tiirt6nik.

s.$'

E rendelet 6ftelmezdse softln a hullad6kr6l szol6 20lz.6vi GLXXXV. tdrveny (tovabtia\b-a1: ft'), valamint a

hullad6kgazd6lkoaas; tozszotgeitaie's 
-tegret!""r 

felt6teleir6l. sz6l6 385/2014' (xll'31') Korm' rendelet

(tov6bbiakban:Hkr.) 6s az 
"gyi;'lrfl"d?tgurJelknd6ri 

l6tesitru6nyek kialakitrisrinak 6s iizemeltet6sdnek

Hei;ffiffii;'iitzi'q. {xVs.lKorm. re.ielet fogalom-nreghatirozisait kell alkalmazni.

II. FtrJf,ZET

A kiiztisztasrg fenniartisa

A kiizteriiletek tisztin tartisa

t M6dositotta Lengyel Kozsdg Onkormenyzata Kdpvisel6-testuletdnek

2016. itilius l. naPiatol.
ii;id,o.iifu ;;;yel Kbzsdg Onkormrinvzata Kdpvise16-testuletenek

2016. jrllius l. naPj6t6l.

8/2016. (VI.22.) dk. rendelet l. $-a Hat6lyos:

8/2016. (Vt.22.) 0k. rendelet 2. $-a Hatrilyos;



6.S

A kdreriilet szen'ezett, rendszeres tisztrintart,sir6l, h6- 6s sikossrig-mentesitdsir6l ds az ott keletkezett
telepiil6si.sziLird hullad6k $djtdsevel 6s 6nalmatlanitrisdval 6sszefiig51-6 tev6kenys6g eltit6srir6l a ?.g (l)-(2)
bekezdes6ben 6s a 8.$ (l) bekezd6sdben meghatdrozotl kiv6telekkel E onkormanyzit gondoskodik, melyne(
keret6ben elvdgzi

a) a kiizutak. kozterek burkolatAnak tiszt6ntan6s6t, az ott keletkezett hulladik 6sszegltjt6s6t 6s
elsza lliAis6t,

b)
c)
d)

e)

0

az utcai hulladdkgyrijtS tartrilyok rendszeres kiiirit6s6t 6s tisaantarriisat.
a csapad6kvfz-elvezet6 ds szikkaszt6 erkok karbantart6s6t.
az onkormdnyzat tulajdoniiban l6v6 belteruleti utakon es kdaeriileteken a h6eltakaritrist 6s a sfkossrig-
mentesitist,
a zoldteriiletek, parkok gondozisrit, k6rertileten Iiv6 filk gallyazis6t, sziiksdg szerinti csonkitdsdt,
az elhullott rillatok kdaeruletr6l t6rt6n6 eh6volitds6t. k6boi macskik 6s ebek Sefogrisrit.

7.$

( I ) Az ingatlanhaszndl6 kdteles gondoskodni:
a) az ingatlan el6tti jrirdrinak, a j6rda rnelletti zdldsiv ritrestig terjed6 teljes teriilet6nek, kiipitetr j6rdahi6nvriban az ingatlan hataratal a k<izir gdpjdrnrii tti.t"teiesre szoreaio .i.r6i;i.rj;i6 teriiletnek a. gondozlsrir6l, tisz6ntartiis6r6l. szem6r- es gyommentesit6s6r6l,
b) az ingatlan hatiira 6s a tolt ejpj*:i torr7r..at.r" r-lgril6 tertilele k6z6tt elhel-vezked6 nyilr riroknakds azok m[rrirryainak tisariniartris6r6r, srommenr.rit.rJ.6l,-;';;;;;i;;;'';;;;." reforyris6t
. akad6lyoz6 anyagok 6s mris hullaaetot eltreiotitlsarOt,c) az ingatlanr6l a jtudara es az.rittest.ftil6 nyrilo atat Ls bokrok megfelel6, a biaonsiigos gyalogos 6sgdpjdrmii ktizleked6st biaosit6 nyes6sdr6l.

(2) A kdaeriiletek szennl ez6dis6nek megelozise 6rdek6ben a gazddlkod6 szervezelek, int6zn6nyek,szol96ltat6-is kereskedelmi eoysigek, vrilla-lkoz6k t"r"pr'.ry.i*t bejdratai mellett az ingatlanhaszndl6kkdrelesek k6zi hurradikgrij,o, Jri,"li.r"i. Jr -;#i ;;rid#r6r naponta gondoskodni.(3) Az ingatlanhasmri16 az ( r) bekeiddsben ,"gh;;;k;;;efts6ginek teljesft6se sor6n gyomirr6vegyszen vagy ilyen veryszerrel azonos hatrisri-kemik6lirit nem aikalmazhat.
(4) Az ingatlanhaszndl6 az ( I){2) bekezdcsben meghatSrozon kotelezettsigenek teljesir6se sonin 6sszegr'ijtolttelepuldsi szilird hufladdkot koteies gyiijr6ed6ryt;i;rgy-ilj;6'"zkozbe erheryezni is elszillitrisrir6lgondoskodni.

8.$

(l) Az ingatlanhasznil6 kiiteles a. ?-$ (l) bekezdds a)-b) ponq'aiban meghatdrozott teriilet h6- 6s sikossig-mentesit6sdr6t gondoskodni. Ennek.sonin az_6*, 
"raioi,'iig,3i 

urg, a n?rt ;ft;t;ili",i,retet a j6g, h6
[',tffiL:' 

6s ertavorrtris{var vagv k6rnvezetki.rt;;;#;;; kisi*isrival f"rt";;t";;; ri.lrrag-r"nt"r.e

g*,ffiY* ig kell v6geani' hory a folvarnatos gepjirmfi- 6s galogosforgalom reszere megfetet6 hety atljon
(3) Az ingatlanhaszrril6 a irirdriml eltakaritott havat a j6rda va$/ az rittest szel6n, valamint a vizelvezrtb drkokbankoteles tisszes,tjteni.
(4) H6rakist elhelyezni k6,teriileten csak.rigy szabad, hogz a k6zreked6st ne akad6lyozza, vagy vesz6lyeztesse,[rburkohrijeleker ne takarjon el 6s a nov6n!zete,, ," f.].#f".."'()l Horakast busznegill6ban' kaou- es. kocsibejir6ban. ryalogitkel6helyen. az riftesten a forgalmat akad6lyozo m6don.valamint frkeresaezddisben elhelyeari tilos.

e.s

A polgrirmester hat6*igi eli6r6sban ktirelezheti az ingatlanhaszndl6r jelen rendelet 7. $ (l) bekezdds a)-b)pontjaiban meghal6rozoft kozteriilet. risz tisaenhrlr;;, ls*a- reryesites elmaraddsa esetdn a kiitelezettekkdltsdgdre elrendelheti az dltaluk gondozatlanul r,"gr"u roa"rur"ti rdsz megtisaitris6t, gyommentesitds6t.

r 0.$

2



(l) Kdaeriileten 6pit6si, bontrisi, tatarozAsi munkiikat, minden kdzmt6pit6ssel kapcsolatos burkolat- vagy
talajbontrisi ,nunkil a kdzmffvekben keletkezett hiba elhriritris.lt riry kell vdgezni, a kirermelt anyagot, illerve
risott liildet rigy kell trirolni, hory a k6rnyezetet ne kirositsa 6s a vizelvezet6s biaositva legren.
(2) Amennyiben az (l) bekezd6sben meghat6rozott munkrilatok v6gz6se sor6n elkeriilhetetlen dpit6si tdrmel6k
is egy€b hullad6k keletkez6se, rigy a munka befejezese ut6n az dpit6st, hibaelharit6st v6gz6knek gondoskodni
kell a teriilet tO,rmel6kt6l 6s ery6b hulladdkr6l va16 megtisairrisrir6l.
(3) Kdzteriileten 6pit6anyagot, 6pit6si ttirmeldket vagy egy6b anyagot, 3 napot meghalad6an tdrolni a
polgdrmester enged6ly6vel lehet. A trirokist k6vet6en a kdzteriiletet az eredeti 6llapodba hellre kell rillitani.
(4) A megldv6 kd,zmivekre t6rt6n6 rij r6ktit6s esetdn szil5rd burkolatri rit 6s j6rda bontiisa kizlr6lag el6zetes
enged6ly alapjrin v6gezhet6. A munkrilatokkal irintett ktizteriilet eredeti iillapotiinak helyre6llitaset a ktizrrt
kezel<ijdvel eryeaetett m0szaki tartalommal, a k6zttkezel6 hotz6jirul siban meghaterozoftak szerinr az
kdteles elvdgeztetni, akinek az 6rdekkiir6ben a rdk0tds tdrtent.
(5) Engedily ndlkiili, vagr enged6ly6l elter6 burkolat bontiis eset6n a kdzrit kezel6je jelen rendeletnek
megfelel6 helyre6llitAsra k6telezheti aA a szsmflyt, aki a burkolatbont:ist vdgezte, iltetve akinek 6rdekk6r6ben
a r6kiit6s t6rt6nt. A kdtelezettsdg nem teljesit6se eset6n a helyre6llitrisi munkdk elvigz6s6t a kotelezerlek
k6ltsdgdre elrendelheti.
(6) Minden kdreriilet haszniilata utrin a hasmril6 kdteles saj6t kdltsegire annak eredeti ellapotba t6rtdn6
helyrerill itrisrit elvdgezni.
(7) Mindennemfi anyag szillftrisinrit iigyelni kell arra, hory a kOmyezet ne szennyez6dj6k. Amennyiben a
szillitmriny fel- vagy lerakris:in6l, vary szillitris kdzben a kdrnyezet szennyez6dik, a szillito a hullad6k
eltaliarit6srir6l, valamint az eredeti kdmyezeti r4llapot helyredllit6sir6l kd,teles gondoskodni.
(8) A k6zter0letre t6rt6n6 rirfelhordiis eltakaritiisiir6l a gipjirmfi vezet6je kdteles gondoskodni.

11.$

(l) Kdzteriileten hirdetm6ny elhelyezni csak az e c6lra rendszeresitett hirdet6t6blen szabad. Az aktualitas6t
veszitett hirdet6sek eltrlvolitris6r6l annak kihelyez6je kiiteles gondoskodni.
(2) Nem szabad

a) az fttestet, jird6t, egydb kozteriiletet, a kozteriilet felszereldsi 6s berendezdsi tirgait szennyvizzel,
vizelettel, emberi 6s Allati iiriil6kkel vary egy6b m6don beszennyezni, megrongdlni,

b) a k6zterilleten, zdldteriileten I6v6 ndvinyeket me$ongalni, csonkitani, leszakitani,
c) kdaeriileten szennyez6dist okoz6 tergyakat, g6pjrlrmflveket letisztitani, mosni, veg;rszeres anyaggal

kezelni,
d) a kihelyezett gy{jt6ed6nyekbSl a hullad6kot kisz6nri, ritvalogatni,
e) kdaeriileten ellatot legeltetrri.

Az e$res' nem kdzteriiletnek min5siil6 ingatlanok tisztintartisa

12.$

( I ) Az eges nem kdaeriiletDek min6siil6 ingatlanok tiszkintartAsiir6l, gyommentesitds6r6l, rovar- 6s

r6gcs6l6mentesitds6r6l az ingatlanhasznil6 kOleles gondoskodni.
(2) Az ingatlanhasmbl6 az dltala hasznilt ingatlanon kdteles olyan rendet tartani, amely giitolja a rovarok is
1igcs6l6k elszaporod6s6t, is amely a szomsz€dos ingatlannal rendelkezni jogosultakat az ingatlan

rend e ltet6sszerfi hasznilat6ban nem getolja.

Q) Hezj.arrAsi 6s ery6b hullad6kot kozteriileten is magrintulajdonri ingatlanon 6getni - a kukoricasz6r
kivitel6vel - nem szabad.

III. FEJEZET

A hullad6kgazdilkodrisi kdzszolgriltatds

A kd6zolg{ltatds eltit6s6nak rendje 6s m6dja, a kdzszolgdltat6 6s rz ingatlatrhaszndl6 ezzel iisszeliigg6
jogai 6s kdteless6gei

13.S



\

(l) A hullad6kszrillftrisi kiizszolgriltat6s i96nybevetele heti egy alkalommal, a kozszolgdltat6 6ltal

meghatdrozott napon kOtelez6.
(2)1 kozszolgiliat6st ig6nybevev6k sz4m6ra a szabv6nyos gytjt6eddnyek vagy a kdzszolgriltat6 egyedi

jelz6s6vel ell6tott mffanyag zs{k haszn6lata k6telez6.

i3) n tozszolgaltatis ierit6ben a magiinszemily igdnybevevo r6sz6re - vrilasadsa szerint - az al6bbi

szabvdnyos iirtartalmri gyfijt6ed6nyek hasznilhat6ak:
a) 80-90 literes ed6nyb<il,

b) I l0-120 literes eddnyb6l,

c) 240 literes eddryb6l.
(4) A kOzszolg6ltatris i<eretdben kdziiletek r6sz6re - v6laszt6sa szerint - az al6bbi szabvitryos Ortanalmir

gl,iijt<kd6nyek haszn6lhat6ak:

a) I l0-120 literes eddnyb6l,

b) 240 literes ed6nyb6l,
(5) Azon ingatlanokon. amelyeket a kitzszolgelht6 hullad6kgyiijt6 jirmiive megk6zeliteni nem tud, a

kdzszol96ltat6 egyedi.ielz6sivel ell6tott miianyag zs6k haszn6lata kOtele26.
(6)3 A i3) UefeiiesUn szerepl6 gdjtoedeny,Len felut az elkiiliiniten g)'rljtott hulladdkot -a z-iildhulladdk

kivCtel6vel- az ingatlanhaszn6l6 erre a c6lra rendszeresitetl 120 literes szabr,lnyos fekele szin[i gyiijtoed6nyben

gyfijti, melynek haszn6lata kdtelez6.

r4.$

(t) A telepUl6si hulladdk a gfiijt6ed6nyben, t6m6ritds nilkiil rigy helyezhet6 el, hory annak Gdele zirhat6
Iegyen, valamint az a hulladdkszallitis soriin a kiizszolg6lrat6 alkalmazottainak eg6szs€gdt, testi dpsigit ne

veszdlyeztesse, a g6pi iiritdst ne akadilyozza, az irito berendezdst ne k6rositsa.
(2) A g,rijt6ed6ny mell6 csak a kdzszolg6ltat6t6l vrisirolt, egyedi jelzdssel ell{tott zsakban lehet telepiil6si
hullad6kot kitenni.
(3) Az ingatlanhaszn6l6 a gnljt6eddn].t az ingatlanon k<iteles elhelyezni rlry, hog;r ahhoz illetdktelen szem6lyek
6s 6llatok ne f6rjenek hozzt. A gyfijt6eddny a szillitrist megelSz6 nap l8* 6nit6l, a szillitris napjin legkds6bb

6m6r6ig helyezend6 ki. A zsr4k csak megfelel6en bekiitve hely,ezhet6 ki a kdzteriiletre.
(4) A gfijt6eddnybe tilos rn6rgez6, vesz6lyes, robban6 vagr olyan hulladdkot rakni, amely a kiiiritdssel
foglalkozo dolgoz6k eg6szs6gi! testi 6psdg6t vagy iletdt veszelyeaeti, vagy begyijt6se sonin a g6pkocsi
mdszaki berendez6sdben rong6l6drist iddzhet el6, 6rtalmatlanitasa sor6n vesz6lyezteti a kdmyezetet, vagy az
rirtalmatlanit6 telep dolgoz6it, mfi szaki berendez6seit.
(5) Ha a gnfijt6eddny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely az edinyberl osszetdmorOddft, vagy befagyott,
vagr a benne l6v6 hullad6kot rigy tisszeprdselt6k, hogr az elhelyezett hullad6k Osszsrilya meghaladja a

terhelhet6s6git 6s emiatt a grrfjt<ied6n1t az el6irt m6don kiiiriteni nem lehet, az ingallanhasznil6 k6teles a
visszamaradt hullad6kot, illewe a ki nem iiritheto gyiijt6ed6ny szab6lyszerien ki0riteni, haszn6lhat6v6 tenni.
(6) A gyfljt6eddn1't sziiksig szerint, de legaldbb 6vente k6t alkalonrmal ki kell tisztitani 6s fert6tleniteni. A
gyfijt6ed6ny folyamalos tisztantartiisa az ingatlanhaszn6l6 feladata.
(7) A gnljt6edenyen fel kell ttintetni az ig6nybe vett S,fijtded6ny iirm6ret6t. A hasznil6 feltiintet6si
kotelezettsig6nek a kdzszolgAltato ehal biaositott azonosit6 (matrica) tiirol6ra t0rtdn6 felragasa6sival tesz
eleget.
(8) A gljt6ed6nyt a hullad6kgyffjt6 gdpj6rmiivel megkdzelithet6 6s iirit€sre alkalmas helyen. az ingatlan
bejrirata el6tti j6rdin vagy a kapu kiizeldben elhelyezri. A kihelyezett ryijt6eddny nem akadilyozhatja a j6,nnti
6s ryalogos forgalmat, 6s elhelyez6se ery6bk6nt sem j6rhat baleset vary kiirokozis veszdlydnek el6iddz6s6vel.
(9) A gyfijt6eddny ktimydk6t, megkozelit6si riwonal6t tirryak elhelyez6sivel vagy parkol6 g6pj6rmtivel oly
rn6don elzdmi nem szabad, amely a g-viijt6eddnynek a gyakorlatban kialakult m6don tdrtdno tirit6sdt
akadiiyozza.

l4lA $'

3 Beiktatta trngyel K0zsdg onkorm6nyzata Kdpvisel&test0letdnek 8/2016. (VI.22.) dk. rendelet 3. S-a. Hatelyos: 2016.
jnlius l. napjatdl.

'Beiktaua Lengyel KozsCg Onkormanyzata Kdpvisel6-testtlletinek 82016. (Vt.22.) 0k. rendelet 4. $-a. Hat6lyos: 2016.
jtilius L napjrit6l.
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A kdzszolg{iltat6 2016. 6prilis I. napj6t6l a lakossdg k6r6ben az 50 6s 70 literes ryiijtdeddny, gazdrilkod6
szervezetel int6zm6nyek eset6ben az 50. 60 6s 70 literes gyiijt6ed6ny bejelent6s6t nem fogadja el,6s az ilyen
eddny tirit6sire, a benne takilhat6 hullad6k elszillit6srira kizir6lag akkor kdteles, ha aa a hasmi 6 20'16.
mrlrcius 3 I -ig jogszeriien haszn6lta.

ls.s

(l) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles a Ht. 6s e rendelet el6ir6sait betartva ig6nybe venni a kdzszolgelatesq a

hullad6kgazd:ilkod6si kdzsmlg6ltatlssal kapcsolatos el6irisokat betartani 6s a kdzszolgiltatdsi dijat megfizetni.
(2) Az ingatlanhaszn:ll6 kiiteles a nyilvdntartott adataiban bekdvetkez5 veltoz6sokat a kdzszolgiiltat6nak 15

napon bel0l bejelenteni.

16.S

( I ) Sziineteltethet6 a kdzszolg6ltatrisi szerz6dds azon ingatlanok eset6ben, amelyekben legaldbb hatvan napt6ri

nap id<itartamban senki sem ta(6zkodik (iiresen 6116 ingatlan) 6s erniatt az ingatlanon hullad6k sem keletkezik.
(2) A sziineteltet6sre vonatkoz6 igdrryt az ingatlanhasznril6 inisban k0teles bejelenteni a kOzszolgalut6nak a

sziineteltetes kivriat kezd6 id6pon$a el6tt legalSbb 8 nappal.
(3) A kiizszolg6ltatrisi szerzSd6s sziheteha6senek legrdvidebb id<iafiama 60 nap, leglrosszabb id6tartama ery 6v. A
sztineteltetes csak a k6relem benlujuisit kdvet6 h6nap elso napj6val kezd6dhet es csak teljes h6napra vonatkozhat.

(4) An6l, hogl az ingatlan iiresen rill, a telepiil6si 6nkormturlzat jeryzoje hat6sigi bizonltv6nyt ell(l ki.

l7.s

(l) A k6zszolgiltat6 k6teles hetente ery alkalommal, az 6hala el6re meghatiilozott id6pontban a keletkezett

hullad6kot iisszeg{jteni 6s elszillitani.

121s Ha kozszolgZitat6 az esed6kes szolg6ltatist elv6gezni nern tudja 6s az nem az Onkorm6nyzat mulasriisdra

vezethet6 vissza (pl. gdpjrirmfi meghib6sodas, id6j6n{si koriilm6nyek), rig kdteles helyettesit6#r<il

gondoskodni, arra erryedillyel 6s kapacitrissal rendelkez6 helyettes rltjin. Ha a helyettesit6s nem megoldhat6, 6s

i-lyen m6don a szolg{ltat,is a szolg6latesi napon elmarad, arr6l a K6zszolgaltat6 halad6ktalanul 6rtesiti az

Onkormdnyzatot. A K6zszolgriltat6 az akadAly elhrlrul6srit k6vet6 legkdzelebbi szolg6ltatisi napon a

szolgeltat6s sziinetel6se idejdn felg,tilt hullad6kot is kdteles elszillitani'
(3)i kiizszolgrittat6 ko6les a 

-gyiijt6eddnyek 
ki0rit6s6t kim6letesen, az elvirhat6 gondossiggal 6s try

vigezni, hogy ihullad6k se a sziliit6 jirmiibe tort€no iiriteskor, se a szillit6s folyamrin ne sz6r6dhasson sz6t,

ne porozhasson 6s kdmyezetszennyezisl ne id6zzen el6.

14)d Amennyiben " 
gyi.lr6"Oeny meghib6sodfsa bizonyitoftan a gondatlan iirit6s soran tort6nt, javitAs6nak,

kicser6tds6nek kdlts6ge a kivizsgrilist kdvet6en keriil elbir6laisra

(5)? A kt zszolgeltat6 koteles izelektiven keletkezett hulladdkot havonta egy alkalommal, az 6ltala el6re

meghat6rozott id6pontban Osszeryiijteni 6s elszallitani.

l7lA. $8

(l) A teleptil6si vegyes, valamint az elkiil6nitetten ryiijt6tt telep0l6si hullad6kot a kiizszolgrlltatd h6zhoz men5

szolgriltat6s keretdben szillitja el.
(2) i.z ingatlanlaszniil6 a telepiil6si papir, mtanyag ds fem hullad6kot a telepiil6si veges hullad6Ll6l

ilfttittinit.ttln gviijti, amely elkiilonitetten gyiijtdtt hullad6kfajtrik kdzOs gyfijt6ed6nyben helyezhet<iek el.

(3) Az ingatlanhaizn6l6 a telepuldsi iiveg hullad6kot elkiilonitetten gyfijti 6s a hullad6kgyfljt6 szigeten helyezi

el.
(4) Az ingatlanha szni 6 az elktil6nitetten gyfjtdtt telepiil6si papfr, mfianlag ds f6m hulladdkot hullad6kgytijto

t M6dosirotta Lenryel Ki,zs6g Onkormanlzata Kdpviseld-lestuletCnek 8/2016. (V1.22.) ok. rendelet 5. $ (l) bekezd6se.

Ha6lyos: 2016. j0lius l. naPj6r6l.
i uOdosttona Gngyet foxig Onkormanyzata Kipvisel6-testiiletdnek 82016. (Vf.22.) dk. rendelet 5. $ (2) bekezddse.

Hat6lyos: 201 6. jnlius l. napjat6l.
t S.ilunu t-engyel KOxdg OnkormAnyzata Kdpvisel6-te(iiletdnek 812016. (V1.22.) 6k. rendelet 5. $ (3) bekezdCse.

Hatelyos: 2016. jtlius L napj6t6l.
, e.i[.* Leneyel Kozsde 

-Onkormiinyzata 
Kepvisel&testuletdnek 8/2016. (VI.22.) 6k. rendelet 6. $-a Hatdlyos: 2016.

jrilius l. napj6t6l.



szageten is elhel),ezheti.
(5) Az ingatlanhasm|l6 az elkiild,nitenen gyiijrdtt telepul6si papir, miianyag.
hullad6kgyiijtri udvarban is t6rit6snrentesen leadha(a.

l8.s

( I ) A kOzszolgiltat6jogosult megugadni a hullad6k elszillit{srit, ha
a) az ingatlantulajdonos k6relm6re a ktizszolgdltatisi szerz6dds sziinetel.
b) nem a k6zszolg6ltat6si szerz6d6sben meghat6rozott firtartalmri gyrijt<ieddny, illetve nem a

k6zszolgriltat6t6l viisrirolt zs6kot helyeaek ki,
c) a k0zszolg6ltat6 alkalmazoftai meg6llapitjik, hogv a hullad6k nem a kozszolgiltat6 sz{llit6€szkozehez

rendszeresitett trirol6ed€nyben vagy m6s gyijt<ieszkdzben keriilt kihelyezesre, valy a kihelyezett
trirol6ed6ny a kdzszolg;iltat6 6ltal alkalmazott g6pi uritdsi m6dszerrel * az ingiilanhasznjl6nak
felr6hat6 okbdl - nem i.irithetd,

d) a kiizszolgriltat6 alkahnazottai meg6llapidrik, hory a triroloed6nyben a l4.g (4) bekezd6sdben megielolr
anyagot, tirryat helyeztek el,

e) a ryffjt6eddny tuholrott.
(2) A ryiijt6ediny kiiirftisdnek megtagadds6r6l a kdzszolgiltat6 az ok fehiintetds6vel a kiiiritis
megtagadasanak alkalm6val, ir6sos formdban, beazonosilhat6 6s vlsszaellen6rizhet6 m6don drtesiti az ingatlan
tulajdonost.

le.$

(l)e A.kozszol8eltat6. 6vi e8)r alkalommal lomhulladdk, tovibbri a naponta szokdsosan keletkez6 h6zrartasihullad6k mennyis6g6t nreghalad6 falomb 6s kerti hullad6k szervezett g-viijt6s6r6l, elszillitris6r6l 6s
iirtalmatlanitds6r6l a kdzszolg6ltat6 6ltal meghatirozott alkalommal, figelemiieia hatrilyos jogszab6lyokra,
kdteles liritismentesen gondoskodni. A lomialanit6si 6s a z6ldhullad6fgyiijtesi napokat a he(ben szokasos
m6don ktizzC kell tenni.

{2) Az az ingatlanhaszndl6, aki hullad6kszillitrisi kdzszolgrilrat6si szerz6dissel rendelkezik 6s diifizet6sikiitelezetts6g6nek eleget tesz, inryenesen veheti igenybe i' kozszolgriltat6 eltal fenntartou hullad6kudvar
szolgeltatasait.
(4).A-telep0l6sen l6t helyen elhelyezett, a papir, iiveg ds miianyag hullad6k elkiil<tnitett gyfijt6s6re szolgl6hullad6kgyfjt6 szigeteken b6rki t6rit6smenieien hely-ezhet el huliad6kot, *"ry"i , d^f;rg-iituto t,uui 

"gyalkalommal iirit.

fem 6s iiveg hullad6kot a

20.$

Mivel a teleptlisen nincsenek tidiil6ingatlanok, igy a K6pvisel6-testiilet az tidiil6ingatlanokra vonatkoz6
saj6tos szabrilyokat nem rillapft rneg.

A kiizszolg:iltatisi szerz6d6s

21.$

(l)-Az- Onkormiinyzat is a KozszolSiltat6. a telepiil6si szil6rd hullad6k gyiijt6s6vel, szrillitasrlva l,6rtaLnatlanit6srival kapcsolatos levdkenysdg elldtrisrir6l rdizletes k<izszolgriltatrisi .r.r"roa?.r"n ait"podnak meg.A kiizszol96ltatrisi szerzodisnek legal6bbi Ht. 34.{ (5) bekezd6s6ben rieghatrirozottakat kell tartalmaznia.(2) A ktizszolgriltatrist igdnvbe vev6 ingatlantulajdonos 6s a Kozszo196ltati kdro;,;;z6d;..s logviszony jonlitre a kdzszolgiiltatiis megrendel6sdvel.

A kiizszolgrlltatris dija

22.S

( I ) Az ingatlantulajdonosok a kozszo196ltardsdrt dijat kotelesek fizetni.

l^Yf::'i'n: LenSvel Kdzscg Onkormdnvzata Kepvisei6-lestflletcnek 8/20t6. (vt.22.) ok. rendet€t 7. g-a. Hatdlyos:2016. jflius I. napj6t6l.
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I
(2) Nem trgrdhatja meg a kiizszolgdltatisi dii megfizetds6t az a kdtelezetr, aki a teleptil6si hulladdkkal
kapcsolatos kiitelezettsegeit nem teljesiti, feltive, hogy a ktizszolg6ltat6 szimira a kdzszolgiltarlsr felaj6nlja,
illetve a kdzszolgriltat6s teljesites6re vonatkoz6 rendelkez6sre iill6s6t igazolja.
(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem kiit ir6sbeli kiizszolgrlltat6si szerzdd6st 6s az iiltala haszndlt
l6roloed6ny nagysig6r6l sem tesz a k6zszolg6ltat6nak bejelent6st, a kiizszolgdltat:isi dij megillapit6srinil a

kiizszolgriltat6 mindaddig jogosult ingatlanonk6nt I db l10/120 literes triroloediny heti egyszeri iirit6si
gyakorisrigtit v6lelmeani, mig az ingatlantulajdonos irisban a kOzszolgriltatisi szerz6dist meg nenr kOti.

14;10 A kdzszolgiltatAsi dijat az ingatlanhaszn6l6 a Nemzeti Hullad6kgazdrilkodrisi Koordinril6 6s

Vagyonkezel6 Ztt altal megkiildt tt slmla alapj6n kdteles megfizetni, a kdzszolgriltalisi szerzod6sben

meghat6rozott gyakorisriggal.
(5) A dij megfizethet<i csekken, etutalessal, vagy a jogszab6lyban meghatrirozott egi6b m6don a Nemzeti
Hulladikgazdrilkodisi Koordinri16 6s Vagyonkeze16 Zrt. r6sz6re.
(6) Kdsedelmes dilfizeds eset6ben a Nemzeti Hulladikgazd6lkod:isi Koordinril6 6s Vagronkezel6 Zrt. jogosult
k6sedelmi kamat felszimitis6ra.

Adatkezel6sre vonatkozti sza b6lyok

23.$t'

IV. Ff,JEZET

Z{r5 rendelkezesek

24.S

(l ) E rendelet 2015. februdr l. napj{n I6p hat6lyba.
(2) Harilyba t6p6s6vel eryidejfileg hatily6t vesai a helyi kdmyezet v6delm6r6l, a k6aerlletek 6s ingatlanok

rendj6r6l, a telepiil6s tisztasigir6t sz6l6 8/2000. (V1.27.) rendelet, 6s a 1412007. (XIl. 20.), a 2/201l. (ll.l5.),
4.s a 7l20ll. (XlI. 20.) m6dosit6 rendeletek, 6s a hulladikkezel6si kdzsmlgiltat{s k6telez6 ig6nybevitel6r6l

sz6l6 t212000. (x .20.) 6nkormrinyzati rendelet 6s az azt m6dosit6 12D003. (x11.16.) 1/2009. 0.30.)
rendeletek.
(3) A rendelet kihirdet6s6r,6l az SZMSZ-ben meghatirozoftak szerint a Teveli Kdzds Onkorm6nyzati l-livatal

l,enryeli Irod6j6nak hirdet6tribLij6n tiirtdn6 ki{iiggesa6se ritj6,n az aljegyz6 gondoskodik.

L6rincz Andrea Budain6 Szomolai Csilla
polgdrm€ster aljegz6

Kihirdet6si zirad6k:
Jelen rendelet kihirdet6sre keriilt 2015. janurir 30. napj6n.

Budain6 Szomolai Csilla
Aljeryzd

Egys6ges szerkezetbe foglalva 2016. jtnius 2l jrilius l. napj{t61,

d###,,Hli(-'c,<ai''-
aliegzd

'' Beiktatta Lengyel K6zs6g Onkormenyzata Kdpviseld-testtlletdnek 8i2016. (V1.22.) ok. rendelet 8. $-4. Hatelyos: 2016.

j0lius l. napj6t6l.i' Hatetyon klvul helyeae Lengyel K0x6g Onkormdnyzata KCpvisel6-test0letenek 8/2016. (V1,22.) 6k. rendelet 9. S-4.

HatAyos: 20 I 6. jrilius l. napjet6l.


