
1 '1.1\-

a kiiztisztas6g16l, valamint a telepiil6siszilfrd hullad6kra vonatkoz6 helyi
kiizszolghlta t6 s 161 6s a n n a k kiitel ezri ig 6ny bev 6tel 6 rri I

Bevezeto

Lrizsok kdzsdg Onkonndnyzatdnak Kepvisel6-testiilete a teleptilds tisztasdgdnak fenntartdsa ds a teleptilesi
szildrd hulladdkkal 6sszeliigg6 kotelezo helyi kOzszolgdltatris szabdlyozdsa erdek6ben, az egyes helyi
kdzszolgiiltatdsok kotelezo igdnybevdteler6l sz6l6 1995. dvi XLII. Tv.2,g alapjdn es a hulladekgazaltkoaesrOt
sz6l6 2000' dvi XLIII. Tv. 23.$-dban kapott felhatalmaziis alapjrin figyelemmel e tcirv6nyekb-n, valaminr a
24212000.(X1I.23.) Komr. Rendeletben, €.s az l/1986. (lI2l.) EVM.EUM egyiittes rendeierben fbglaltakra a
kdvetkezb rendeletet alkotia,

A Rendelet cdlja

A rendelet celja, hogy Lrizsok kdzsig kozigazgat6si tenileten a kdztisztasdgot fenntartsa a telepiilesi szildrd
hulladekra vonatkoz6 kcizszolg6ltat6st, annak kdtelezd igdnybevdtelet biztosftsa d,s az ezekkel kapcsolatos
i'eladatokat, kdtelezettsdgeket 6s tilalmakat a helyi saj6tossdgoknak megfeteloen rendezze.

Artar 6 nos rl"laar.rer.t

(l) Ajelen rendelet(tovdbbiakban: "R") hatiilya kiterjeda (2) bckezdisben fbglalt elreressel Lrizsok k6zsdg
egesz kozi ga zgatlsi terii letdre.

(2) A teleprildsi szildrd hulladdkkal kapcsolatos kdzszolgdltatris kiterjed a kozsdg belteriilete valamennyi
utcdjdban levri ingatlan tulajdonosaira, birrokosaira vagy haszn6l6jdra (iovdbbiakban: ,,ingatlin
tulnidonodigdnyhevevdre") a hulladik dsszegyujtesdre, elszdllftds6ra, drtalmatlanitds6ra, elhelyezes6re
irdnyul6 kozszolgdltatdst ell6t6 (tovdbbiakban: ,,ktizszolgtiltatira,') valamint az ingatlanon kLletkezo
h6ztartdsi 6s egyeb szil6rd halmazdllaporu visszamaradt anyaggal (tovdbbiakban: ',telepiilisi szitdrd
hulladikktt') kapcsolatos szolgdltatiisra.

2.$
Az ingatlanok ds kiiztcriilctek tiszt6ntart6sa

(l) A kdztisztasdg f'enntartdsa els6rendti kdzegeszsegiigyi erdek, ezirt annak el6mozdftdsdban mindenki
koteles hathat6san kdzremiikodni.
A k6zsig teriiletdn lev6 ingatlanok tisztdntartdsdr6l az ingatlanok tulajdonosai, t6nyleges haszndl6i
kOtelesek gondoskodni, tovdbbd kotelessdgiik, hogy ingatlanukat megmriveljek, rendben tallsek, gyomtol,
gaztol megtisztitsdk.

(2) Az dnkormilnyzati tulajdonf kdzterUletek szervezett, rendszeres tisztdntartiisdr6t, iiltaldnos jellegtl
takaritdsdr6l, sikossiig-mentesitdsi16l, a szikird burkolatri utak tisztdntartdsdr6l, szemdniirol6k
kihelyezdser6l, iiritdser6l az dnkorm6nyzat a falugondoz6 csoport ritjAn gondoskodik.

(3) A kdzteriileten keletkezett szennyez6dis megszijntetise, a szennycz6dest okoz6 szerv, illefve szemdly
feladata.

(4) Koztisztasdgi szempontb6ljdrddnak min6stil az a gyalogos kdzlekedesre rendelt kiipitett 6s ki6piterlen
utterijlet, amely az ingatlan telekhatdrdt6l az ittest szeleig (szeg6lyiig) terjed.(5) Az ingatlan el6tti jdrda tisztdntartdsa az ingatlan tdnyleges haszniil6jdnak, illetve tulajdonosdnak
kotelessdge,lntdzm€nyek, kereskedelmi 6s vendeglit6-ipari egysdgek es miis eliirusit6heiyek el6tti
jdrdaszakaszt a tenyleges haszndl6nak kell tisztdntartani fiiggetGn[l arr6l, hogy a szemet tizleti
tevekenysdgb6l sziirmazik-e.
Ez akotelezettseg kiterjed a h6eltakaritdssal, a sikossiig megsziintetesivel kapcsolatos fetadatokra is,(6) A tenyleges haszndl6, illetve a tulajdonos kdtelessige a jrirda melleti n6v6 gaz kiirtdsa, a jdrdrira
kinyil6 dgak €s bokrok megfelel6 nyesdse.
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(7)

(8)

(1)

6nos es6t6l,jdgt6l, h6t6l sikossd vriltjdrddt a szriksdghez kdpest naponkent tdbbszdr fel kell hinteni.
A fblhintdsre bolnl6, szerves anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyagot (homok, hamu, f0r6szpor, k6poriiszt)
kell haszniilni.E celra tiizelds utdn visszamaradt darabos, sdrtil6st okoz6 anyagot haszndlni tilos.
A sz6r6anyag beszerzis616l a tisztentartilsra kOtelezettnek kell gondoskodni.

A jdrda 6s a k6ztt sikossiig-mentesitdsdt a tisztentartdsra kdtelezettnek rigy kell elvdgezni, hogy abb6l
neszdrmazzon baleset.

3.$
A kdzteriileten liv6 6rkok, nyitott csatornek, fbly6k6k, dtereszek tisztdntartdsa, a csapaddkviz

akadrilytalan elfolydsdnak biztositdsa - az ingatlan el6tti szakaszra terjed6en - az ingatlan tdnyleges
hasznril6j rinak, il I etve tulajdonos6nak kdtelessd ge.

JAnntibehajt6k 6tereszeinek,j6karban ds tisztdntandsa minden esetben az ingatlan haszndl6jdnak, illetve
tul ajdonosinak kdtelessi ge.

Az ingatlanon keletkezO csapad6kviz saj|t teriileten tcjrtind elhelyeziser6l, illet6leg kiipitett
csapaddkcsatorna esetdn az abba tiirt6n6 bevezetds6rdl - el6zetes bejelentds alapjdn - az ingatlan
tulajdonosa gondoskodik.

A csapaddkelvezet6 drokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulds vagy rongril6dis okozdsdra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt, tdrmel6ket, ttiz- is
robbandsveszdlyes anyagot) a csapaddkviz-elvezetl iirokba sz6rni, belecinteni, beleseperni, vagy bevezetni
tilos!

4.$
Epit6si teriileten 6s az epitkezis kdzvetlen krirnydkdn (az dpitkezds el6tti teri.ileten) az dpitdst vdgz6

kivitelez6nek kell biztositani a tisztasdgot.
BeruhAzAsok esetdn a birtokbavetelt6l a kivitelezds megkezd6s6ig a beruhdz6nak (bonyolit6nak), ezt

kiivet6en a kivitelez€s belbjezds6ig a kivitelez6nek kell gondoskodni az iitala elfoglalt tertilet
tiszt6ntartdsiir6l.
Epit6sn6l, bontdsndl vagy tatarozAsnAl a munkdlatokat rigy kell v6gezni, az 6pitdsi 6s bontdsi anyagokat, a

kidsott loldet [gy kell t6roini, hogy por 6s egy6b szennyez6dis ne keletkezzen..
Tilos kdzritra, utpadk6ra salakot, dpit€si tdrmeldket, illetve szemetet sz6llitani 6s helyezni! Kdztertjletre
kilrordott szemetet vagy epitdsi tdrmeldket az drintett ingatlan tulajdonosa kdteles felsz6litdsra 24 6r|n
beliil sajdt kiiltsdgdn osszetakaritani, illetve elszillitani.

s.$
Kdzteriileten szennyez6 anyagot (szemetet, rongyot, egydb hulladdkot) csak olyan m6don szabad

szdllitani, hogy a sz6llit6sb6l serarni ki ne hulijon, por 6s csepegds ne keletkezzen. Fla a szrillitds kdzben a

teri.ilet szeruryez6dndk, a szennyez6d6s el6id6z6je kdteles azt elt6volitani 6s a tovAbbi szennyez6dis
megakaddlyozrisir6l gondoskodni.

Ha bdrmilyen szrillitmdny fbl- vagy lerakrisiiniil, a kdz- vagy magrinteri.ilet szennyez6dik, a

szennyez6d6s el6id€z6jenek azt a fel- vagy lerakiis elv6gzdse ut6n nyomban meg kell tisztitani,

6.$
A kilzsdg kdzteriiletdn tilos jrirm0vet mosni, olajcserit vagy miis olyan tev6kenysdget vdgezni, amely

szennyez6d6st okoz.
Lak6h|zhoz tartoz6 udvarban ilyen munk6kat tgy kell vigezni, hogy a szennyez6d6s kozteri.iletre ne
kertiljdn,

A gondozott zdldtertiletre jdrmrivel rdhajtani, azon parkolni, azt bdnni m6don k6rositanitilosl
7.$

A kdzteriiletek, a sportolds cdljAra szolgril6 teriiletek,
telefonfiilkdk beszennyez€se tilos !

valamint az aut6buszver6 helyisdgek,

Szemetet, hulladdkot csak az arra a c6lra rendszeresitett 6s fel6llitott szem6ttart6ba lehet elhelyezni.

8.$
Tclcpiildsi szilird hulladdkra vonatkoz6 kiizszol96ltatis

A telepiildsi szildrd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolgdltat6s: a telepiilesi szildrd hulladek
rendszeres gyrijt€sdre, elsziillitdsdra, 6rtalommentes elhelyezdsire irrinyul6 kdzszolgiltatds.

A Kdpvisel6-testiilet feladata kiil6nijsen:
aJ a komplex helyi kdzszolgdltatris kdr6be tartoz6 telepi.ilisi szildrd hulladek rendszeres dsszegytijtdsdnek.
elsz6llit6srinak 6s 6rtalmatlanitdsdnak megszervez€se,
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(l) A hriztartiisi szildrd hulladdkot a sz6tlitdsi napon elsz6llitds c6ljrib6l a szotgriltatd rendelkezdsdre kell
bocsdtani, hosszabb idrin rit felhalmozni tilos,

(2) A tulajdonos a gytijtotartdlyban, a hdztartdsban szokdsosan keletkezd hulladdkot t6moritis ndlkiil rigy
helyezheti el, hogy az a hulladdk elszdltitdsa sordn alkalmazott gepi tlritest ne akaditlyozza.

(3) I{a a tartdly olyan nedves hulladekot tartalmaz, amely azeddnyben osszetiim6r6d6tt vagy befagyott, vagy a
tartrilyban ldv<j hulladdkot tigy dsszepriseltdk, vagy a tartiilyban elhelyezett hulladdk dsszsrilya olyan
meftikben meghaladja a tartely terhelhetrisigdt, hogy emiatt a tartrilyt az eldirt mddon kiiiriteni nem lehet, a
tulajdonos ktjteles a visszamaradt szemetet fellazitani 6s a tartdlyt haszndlhatdvd tenni.

(4) I{a a szolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapiddk, hogy a tdroldeddnyben a (3) bekezdesben megietdlt anyagot,
tiirgyat helyeztek el, a kiUritdst jogosultak megtagadni. A kiUrites megtagadiisirdl J rulajdonort a
szolgdltat6 az ok feltiintet€sivel ertesiti, majd amennyiben a nrlajdonos a ktilon koltseget megfizette, a
hulladdkot a megfelel6 drtalmatlanito helyre sz6llitia.

(5) A gytijttiedinyzetek beszerzdsdrdl ds tisztitilsdr6l az igdnybevev6 gondoskodik,

13.S
A ktizszol96ltatisra vonatkoz6 szerzddds

( I ) Az Onkormd nyzat a kdzszolgiiltat6val szerzddist kdt a hulladdkszdllitrisra.
A szerzddesnek a Ptk-ban szabdlyozott fblteteleken tit tartalmaznia ke1:- a kdzszolgdltatds tartalmdt, a kdzszolgdltat6ssal ell6ton teriilet hatdrait- a kdzszolgdltat6 szolgdltat6si kotelezensigeit

- az Onkorm6nyzalnak a k0zszolgdltatds megszervezisdvel is fenntart6saval kaDcsolatosan
kotelezettsegeit

- a kozszolgiiltatds dijdt a dij megrillapitrisdhoz sztikseges kdltsegelemz6st- a dijhdtraldk esetdn a szolgiiltatdt megilleto jogokat, illetve az onkormdnyzat feladatair- A felek kolcsrjnds trijdkoztatiisi kdtelezettsiget.

e to"r'ol$ltarris drja

(l) A kOzszolgdltatds. elliitiisridrt a szolgriltatdt megilletd dijat az Onkormdnyzat es a szolgdltatd kdztjtti
szerzddesben meghatdrozon mddon kell megdllapitani a szolgaltatd dltal vegzittkriltsdgetemids alapjdn.(2) ... A kdzszolgriltatris dijrit a kdpvisel6-testiilet 6llapitja meg-a teleptitesi nipaaettezjesiktizszolllltatdsi
dij megrillapitiisrinak rdszletes szakmai szab6lyair6l srSlo zqlnOOOixtt.zf .) Kormiiny.endelet alapjin.(3) Az alkalmazhatd dij mdrtdkdt a rendelet i. szdmu melleklete tartalmazza,(4) A kozszolg6ltatris dijdt egy evre kell meghatrirozni, amely (a tovdbbiakban: ,.kdverkez6 dijfizetesi
iddszak") a dijfizetesi iddszak kezdetdt a rendelet 1, sz. mellekleie lrrr\almazza.(5) 
- A ktizszolgriltat6 a szolgdltatiis dijrit havonta ut6lag a sziimviteli ttirveny eldirdsainak
figyelembevdteldvel szamltzza az dnkormdnyzat fel€. Az onkormdnyzat a dijat kdteles egy osszegben, a
szdmla kezhezveteldt k<ivet<i 8 napon beli.il a K<izszolgdltato szdmlijrira dtutalni. Kdsedelmes fizetds esetin
a Kdzszolgdltatd a jegybanki alapkamat kdtszeresit szimida fel kdsedelmes kamat cimdn.

S za b 6 lys d r tdli rl. n a.r r,.ror. r,

A kiil6n jogszabrilyban meghatdrozott kdztisztasrigi szabrilysdrtdsen tul szab6lysdrt6st k6vet et es 30,000 Ft-ig
terjed<i pinzbirsdggal srijthat6, aki :

(l) Az ingatlan is az ahhoz tartoz6 jiirda is 6rokszakasz tisztentartdsiival is sikossdg-mentesitdsivel
kapcsolatos kdtelezettseget elmulaszda, illetve az ezzel kapcsolatos szabiilyokat meg-szegi(2) Ildztartdsi hulladekot felhalmoz uagy a krizter0letre, ifletve mds ingatlanrira a jelen r"endeletben
meghatdrozott felrdtelektrjl eltdro m6don kihelyez.

11) A szemdtgytijt<i tartdly tisztrintartdsi ds feridttenitdsi kcitelezettsdgit elmulaszda.(4) I{ulladdkgyrijtd tartrity rendeltetdstdl eltdrden haszndl, nem hriztartrisi hulladdkot rak a tartiilyba,
rothad6, nagyon bUdcjs szemet elszrillit6srir6t ds iirtalmatlanitrisrirdl nem gondoskodik.



12.$
Az igdnybevevri kiitelessdgci

(l) A hdztartdsi szildrd hulladdkot a szdllitrisi napon elsz6llitds ciljdbdl a szolg6ltat6 rendelkezisdre kell
bocsdtani, hosszabb id6n 6t felhalmozni tiios.

(2) A tulajdonos a gyiijtdtartdlyban, a hdztartdsban szokdsosan keletkezo hulladekot tdmdrites ndlktll rigy
helyezheti el, hogy az a hulladek elszdllitrisa sorin alkalmazott gipi iiritist ne akadilyozza.

(3) Ha a tartily olyan nedves hulladikot tarlalmaz, amely az eddnyben dsszetdmdrdddtt vagy befagyott, vagy a

tartiilyban livd hulladikot fgy 6sszepreseltdk, vagy a tartelyban elhelyezeft hulladdk 6sszs0lya olyan
mertekben meghaladja a tartely terhelhetdsigit, hogy emiart a tartelyt az eldirt m6don kiilrfteni nem lehet, a

tulajdonos kdteles a visszamaradt szemetet fellazitani es a tartalyt haszndlhat6vA tenni.
(4) Ha a szolg6ltat6 alkalmazottai megellapitjdk, hogy a t6roldedinyben a (3) bekezddsben megjel6lt anyagot,

tergyat helyeztek el, a kiiiritdst jogosultak megtagadni, A kitiritds megtagaddsdr6l a tulajdonost a

szolgiltatd az ok felti.intetisdvel drtesiti, majd amennyiben a tulajdonos a krildn k6ltsdget megfizette, a

hulladekot a megfelel6 6rtalmatlanit6 helyre szrillida.
(5) A gytijtdedinyzetek beszerzesirdl is tisztitrisdr6l az iginybevevo gondoskodik.

13.$

A kiizszolgdltatisra vonatkozd szerzddds

( l) Az Onkonn6nyzat a kdzszotg6ltat6val szerzddist k0t a hulladdkszdllitrisra.
A szerz6desnek a Ptk-ban szabillyozott feltdteleken till taftalmaznia kell:

- a kdzszolg6ltatds tartalmAt, a ktizszolg6ltatrissal elldtott teriilet hatArait
- a kOzszolgdltato szolgdltatdsi kdtelezettsigeit
- az Onkormdnyzatnak a k6zszolgdltatis megszervezisdvel ds ferurtartds6val kapcsolatosan

kdtelezensigeit
- a kdzszolgdltat6s dij6t a dij megdllapitrisrihoz sztikseges kdltsigelemzest
- a dijhritralek esetdn a szolgAltatdt megillet6 jogokat, illetve az dnkorm6nyzat feladatait
- A felek kdlcsdnds tdjikoztatdsi kdtelezettsdgdt.

14.$
A ktizszolgiltatis dfj a

A kdzszolgriltatds ellAtisdirt a szolgdltat6t megillet6 dijat az Onkormdnyzat ds a szolgdltatd kozdtti
szerzddesben meghatdrozott m6don kell megAllapitani a szolgdltat6 6ltal v6,gzett kdltsegelemzes alapjdn.

A kOzszolgiltates dijet a kipviseld-testtilet 6llapitja meg a telepiildsi hulladikkezelisi kozszolgdltatdsi

dij megdllapit{siinak r6szletes szakmai szabrilyair6l sz6lo 24212000.(X11.23.) Kormdnyrendelet alapjdn.

Az alkalmazhat6 dij m€r'tdkit a rendelet 1. szdmil melleklete tartalmazza.
A kdzszolg6ltat6s dijdt egy dvre kell meghatdrozni, amely (a tovdbbiakban: "kovetkez6 dijfizetdsi

id6szak") a dijfizetdsi idoszak kezdetet a rendelet l. sz. melliklete tartalmazza.
(5) A kdzszolgdltatd a szolgAltat6s dijet havonta ut6lag a szdmviteli tdrvdny el6irdsainak

figyelembevdtelevel szAml|zza az dnkormdnyzat feld. Az dnkorm6nyzat a dijat kdteles egy dsszegben, a

szdmla klzhezvltel€t kdvetd 8 napon beltil a Kdzszolgdltat6 szAmlAjdra dtutalni. Kisedelmes fizetis esetin

a Kozszolgdltat6 a jegybanki alapkamat kdtszeresdt szdmida fbl kisedelmes kamat cimen.

1s.$
Szabilysdrtdsi rendelkczdsck

A kiildnjogszabdlyban meghatdrozott kdztisztasdgi szabdlysertesen t0l szab6lys€rtest k6vet el ds 30.000 Ft-ig

terjed6 pinzbirsriggal stjthat6, aki:
( 1) Az ingatlan 6s az ahhoz tartoz6 jdrda es drokszakasz tiszt6ntartesdval 6s sikossdg-mentesitesevel

kapcsolatos kiitelezettsdgit elmulasztja, illetve azezzel kapcsolatos szabdlyokat megszegi

(2) Hdztartisi hulladekot felhalmoz vagy a kdztertiletre, illetve m6s ingatlandra a jelen rendeletben

meghatirozott feltdtelekt6l eltdrd m6don kihelyez.
(3) A szemitgyrijt6 tart6ly tisztintartdsi 6s fertdtlenitdsi kdtelezettseget elmulasztja'
(4) Hulladdkgytijtd tart{lyt rendeltetdstdl elterden haszndl, nem hdztart6si hulladdkot rak a tartdlyba,

rothad6, nagyon bi.idds szem6t elszdllitdsdr6l es drtalmatlanitds6r6l nem gondoskodik.

(l)

(2)

(3)
(4)
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kezds ck
E rendelet alkalmazdsiiban:

l. telepiilesi hulladdk: a hriztartdsokb6l szdrmazd sziLird hulladek, illet6leg a hdztartdsi hulladekhoz hasonl6
jellegrl is dsszetetehl, azzal egyrlttkezelhet6 mds hulladdk;

2. hdztartdst szildrd hulladdk: a rendszeres hdztartrisi szildrd hulladdk es az alkalmi hilztartasi sziliird hulladdk;
3. rendszeres hdztartdst szildrd hulladdk; a lak6s, ildiilds, pihenes sordn az ingatlanon (igy a lakrisokban,

valamint nem lakds celjilra szolgdld egydb helyisdgekben es tertlleteken) folyamatosan keletkezo, a
Szolgriltat6 6ltal rendszeresftett gyrijtotartdlyokban 6tmenetileg tdrolhat6, rendszeres gyiljtdjrirattal, a
jogszabrilyi eldiriisoknak megfelelo zirt rendszeni cdlgdppel szdllithat6 hulladek (rgi-pi a konyhai
hulladdk, papir, tlveg, csomagoldeszkdz, l'$,ztartdsi edeny, kdzi eszk6z, rongy, sopreAet, salak, hamu,
korom, tovribbri kisebb mennyisdgti falvakolat, a kerti ds jdrdatakaritdsi huliadet, kisebb mennyisegii
falomb, nyesedek, kariicsonyfa), tovdbbd
a lakdsban, valamint a nem lakris celjdra szolgril6 egyeb helyisdgben es teriileten folytatott kisipari
tevdkenysdg gyakorlisdb6l keletkezett hulladdk, felteve, hogy egyiittesen elhelyezhetd a Siolg6ltat6 iltal
rendszeresitett szemetgytljto tartdlyokban ds drtalmatlanithat6 a tulajdonos 6ltil ktitelez6en igdnybe ven
kcizszolgdltat6s kerereben a krjeltilt rirtalmatlanft6 helyen;

4. alkalni hdztartdst sztlard hutladek: a lakds, iidiilds, pihenes sordn az ingatlanon (igy lakdsokban, valamint a
nem lak6s celjiira szolgdl6 egyeb helyisdgekben es terilleteken) alkalmilag kdpz6dott vagy fel6almoz6dott
hulladek, visszamaradt anyag, ha rendszeresitett gyrijtdeddnyben mdrete 

'vagy 
min6sege miatt nem

helyez-het6 el, amely lehet
a/ lomtalanitiis alii tartozd alkalmi hdztartiisi szildrd hultaddk: nagyobb meretri darabos hulladdk (igy pl. nagyobb

hdztartiisi eszkdz, berendezdsitiirgy, britor, rigybetdt stb.), amelyet a rendeletben kijeldlt Sioigattato evi
egyszeri - el6re kozzetett idopontban torten6 - lomtalanftiis sordn elsziillit,

D/ esetileg szdllithat6 alkalmi hiiztartiisi szildrd_hulladdk: az a) pont al6 nem tarroz6, eseti megrendelds alapjdn

- iirtalmatlanitiis celjib6l elsziillitand6 hulladdk (pl. dpitesi, bontasi ttirmeldk, aut6roncs);
5' egyeb (nem hdztartasi) szilard huttadek; az ingitlanon folytaton ipari, keieskedelmi, szolgriltat6 es egydb

gazdasdgi tevekenyseg sordn, valamint a kdzintdzmenyekben kelitkezd rendszeres egyeb szilird hulladek
ds alkalmi egyeb szildrd hulladdk:

a) rendszeres egydb szildrd hulladdk: a tevdkenyseggel osszefiiggdsben - a tevdkenyseg
jellegdnek megfelel6en - rendszeresen ds/vagy lblyamatosan keletkezd, a Szot!-attatO dltal rendszeresiten
gyrjjtdeddnyben 6tmenetileg tiirolhat6,
a jogszabrilyi eldir6soknak megfelel6 rendszeni celgdppel sz6llfthat6 egydb szildrd hulladik, amely a
telepilldsi szildrd hulladdk elhelyezdsere kijel6lt rirtalmitianit6 helyen, ldtesiimdnyben helyezhet6 el,D/ alkalmi egydb szilird hulladdk: a tevdkenyseg fenntartdsiinat fotyamataUan esetiieg, nem ismetl6d6en
keletkezd, a teleptllesi szildrd hulladdk elhelyezdsere szolgril6 egydL artalmatlanft6 hiyen, letesitmdnyben
elhelyezhet6 vagy hasznosithat6 egydb szildrd hulladek;

17.$

Lrizso[r"2002:1.2

f-l1Wd/
Earkas

A rendelet kihirdetve:
Lrizsok 2002.12.t2



l. szdyil mg!"ldklet a l,0./2002. 6Ll*'J2.) sz.6nk, rendelethez.

A kAzszolgriltatds d{Jdnnk megdllap{ttisdrdl Cs a d{jfizetdsi iddszakrdl

1.$

A telepillisi szilird hulladdkkal kapcsolatos helyi kdzszolgiltatis iginybevdtelinek 2003. dvi dija

(l) A kcizszolgdltatdssalelldtott teriileten a komplex helyi kdzszolgdltatds igdnybeviteldnek dijdt az

ingatlanon rendelkezesre Alld gyrljtdtartelyok szArnAnak a tartAlyok tinndretdt6l ftigg6 egyszeri ilritesi
dijdnak ds az tiritdsek szdmdnak szorzatakint kell megillapitani.

(2) A rendszeres gyiljtesre rendelkezisre dll6 tartdly ilritdsi dija:

I db 110 litercs tartily k6thctente egyszcri iiritdsdnek dija; 112 trt+AFA.

2.$

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


