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Magyaregregy K6zs6g Onkormdnyzat Kdpviselo-testtiletdnek 412015. (IY.27.) cinkorm6nyzati

rendelete

a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6sr6l

Magyaregregy Krizs6g Onkormrinyzatinak Kdpviselo-testiilete Magyarorszdg Alaptorv6nye
32. Cikk (l) bekezd6s a) pontjdban, a Magyarorszdghelyr <inkormrinyzatairol sz6l6 2011. 6vi
CLXXXX. tdrv6ny 13. $ (1) bekezd6s6ben meghatitrozott feladatk<ir6ben eljiirva es a

hullad6kr6l sz6l6 (tovribbiakban: Ht.) 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben
kapott felhatalmazris alapj6n eljttrva a k<ivetkez6ket rendeli el.

I. fejezet
Altak[nos rendelkez6sek

1.$
(1) A rendelet hatitlya Magyaregregy kcizsdg kozigazgat6si tertilet6n a hullad6kgazd6lkod6si

kcizszolg6ltat6sba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6l6ira (a
tov6bbiakban egytitt: ingatlantulajdonos) terjed ki. A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6sba a
te lepiile s te lj es kcizi g azgatisi teri.il ete bevon6sra kertilt.
(2) A kdzszolgriltat6s az ingatlanon Osszegytijtdtt telepiil6si hullad6k rendszeres

elsziilitirsitra, a kdzszolgriltat6s keret6ben dsszegytijtritt teleptildsi szlldrd. hullad6k
iirtalmatlanitirsitt, hasznosit6sii szolgiio l6tesitm6ny mrik<idtet6sdre, valamint a begytijtritt
hulladdk iirtalmatlanitdsra, 6s/vagy hasznosit6sra tcirtdn5 itaddsiraterjed ki.

(3) Az onkormrinyzat a hulladekgazdiikod6si krizszolgiitatds ell6t6s6t a D6l - Kom D6l-
dun6ntrili Kommuniilis Szolg6ltat6 Nonprofit Korkitolt Feleloss6gti T6rsasriggal (7632 pecs,
Sikl6si i)t 52.), mint krizszolgiiltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitatiisi szerz6d6st
ftjrin biaositja.

(4) A kdzszolgilltat6 a hulladdkgazd6lkod6si tevdkenysdget - a szolgiiltatiisdrt val6 teljes
feleloss6g6nek fenntartiisa mellett - alv6llalko zov al is v6geztetheti.

2.$
(1) A rendszeres hullad6ksz6llitrisba bevont teriileten a term6szetes szemdly

i ngatl antul aj dono s kdte I e s a klzszolgitltatiist i gdnybe venni.
(2) A gazdiikod6 szervezet ingatlantulajdonos a hintartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k

rfszdt kepezo elktilonitetten gyrijtcitt hullad6k kezel6sdr6l a Ht. 31. $ (l) bekezd6s6ben
foglaltak szerint gondoskodik.

3.$
Az ingatlantulajdonos, amennyiben krizteriileten krizteriilet-haszn6l ati hozzi$itrulis alapj6n

olyan 6rusit6, szolg6ltat6 vagy egydb tev6kenysdget folytat, vagy kiv6n folytatni, amely a
k<jtelez6 helyi k<izszolg6ltat6s hatiiya alStartozo telepi.ildsi hullad6k keletkez6s6vel jrlr, kciteles
azt a Szolg6ltat6nak bejelenteni, ds a kdzteriileten vegzendl tevdkenys6g idotartam ira a
telepiil6si hullad6k kezel6s6re szerzod6st k6tni.

II. fejezet
A hullad6kgazdr{ lkodrisi kiizszolgr[ltatf s sal iisszefii 996
szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek
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4.$
(l) A rendelet alapjitn a hulladdkgazdiikoditsi kdzszolgriltat6s ig6nybev6tel6re kdteles

ingatlantulajdonosokr6l a Szolg6ltat6 nyilv6ntartiist vezet az arzonositirsithoz sziiksdges adatok

feltiintet6s6vel.

(2) Az ingatlantulajdonos a kdzszolg6ltat6si szerzod6s megkdt6sdhez sziiks6ges, a Ht. 38. $

(3) bekezd6s6ben meghatitrozott szem6lyes adatait 6s - amennyiben az nem azonos a

szolgtitatirs ig6nybev6tel6nek hely6vel - a szdmlitz6si cimet kdteles a Szolg6ltat6 felhiv6siira,

valamint a szem6lyes adatainak villtozisdt kdvetoen 15 napon beliil bejelenteni.

(3) A kozszolgl,ltatdsi szeruod6s megkot6sehez a gazdiikodo szervezet a kozszolg6ltat6st

igdnybe vevo nev6t, adoszilmii, cdgbir6s6gi bejegyzds szitmitt, a kdzszolgiitatis
ig6nybevdtel6nek helydt valamint a szirmli.z:6si 6s post6zrisi cimet koteles a Szolg6ltat6

rendelkez6s6re bocs6tani.

(4) A Szolg6ltat6 a szem6lyes adat kezel6se sor6n kriteles az informitci6s <inrendelkez6si

jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi CKI. torvdny rendelkez6seinek

megfeleloen elj6rni.
(5) A (4) bekezd6s alkalmazdsitban a Szolg6ltat6 koteles

a) megteremteni azadatkezel6s szem6lyi 6s t6rgyi felt6teleit,

b) gondoskodni az adatok biztons6g6r6l,

c) meghat irozni azokat az ellirdsi szab6lyokat, amelyek az adat- 6s titokv6delmi

szab6lyok 6rv6nyre juttat6s6hoz szi.iks6gesek.

s.$
(1) Az adatkezel(s c6lja a kozszolg6ltat6ssal osszefiiggoen az ingatlantulajdonos

szemdlydnek meg6llapittrsirhoz, a k<izszolgAltatasi dij behajt6sithoz sziiks6ges 6s arra alkalmas

adatb6zis l6trehoz6sa 6s mtikodtet6se.

(2) A Szolg iitato az ingatlantulajdonos szem6lyes adatait - az adatok t6rol6sa kiv6tel6vel - a

szerzodeses viszony l6trejottdtol annak megszrinds6ig, dijh6tralek eset6n atartozds fenn6ll6s6ig

kezelheti. A jogviszony megsztines6t k<ivetoen a Szolg6ltat6 a kezelt adatokat k<iteles

megsemmisiteni.

(3) A Szolg6ltat6 a

jogosult ad6hatos6gon

III. fejezet

A kiizszolgriltatrlsi szerz6d6s

6.$
(1) A k6tel ezokozszolg6ltat6sra vonatkoz6 kcizszolg6ltalisi szerzod6s l6trejdn:

a. akozszolg6ltat6s elso ig6nybev6teldvel, 6s a Szolg6ltat6 a k6zszolg6ltat6s ell6t6s6ra

vonatkoz6 rendelkezdsre 61l6si kdszsdgdnek bizonyit5srival, vagy

b. a krizszolg6ltat6s igdnybev6tel6re ir6nyulo szerzodes ir6sba foglal6s6val.

(2) A kozszol g6ltat6si szerzod6s tartalmi elemei :

a. a felek megnevez6se 6s

feladat6nak ell6t6sa erdekdben nyilviintartott adatokat - a behajt6sra

kivi.il - harmadik f6lnek nem adhatja ki.
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aa) term6szetes szem6ly eset6ben a kdzszolg6ltatest ig6nybe vevo 4. $ (2)
bekezdds6ben meghatitrozott azonosit6 adatai, (amennyiben a kozszolgdltat6st ig6nybe
vevo nem tulajdonosa az ingatlannak, ugy az ingatlantulajdonos megnevezdse 6s

azonosit6 adatai is),

ab) a gazdiikodo szervezetek esetdben a kozszolgriltat6st igdnybe vevo 4. $ (3)
bekezd6 s6ben me ghat6r ozott azonosit6 adatai.

b. a szerzodes tirgya,
c. akozszolgriltat6s megkezddsenek idopontja, a szerzod6s id6beli hat6lya,
d. a kcizszolg6ltat6s dija,
e. a ktizszolg6ltat6si dij megrillapitiis6nak, szirmliaisnak ds megfizet6s6nek m6dja,
f . a ko zszol g 6ltat6s telj e s f t6 sdnek felt6tele,
g. egy6b, a szerzodo felek riltal l6nyegesnek tartott felt6telek.

IV. fejezet
A kiizszolgfltatrls elkitr{srinak rendje 6s mridja

7.$
(1) A Szolg6ltat6 a teleptil6si hullad6k begyujt6s6rol heti egy alkalommal kciteles

gondoskodni.

(2) Az ingatlantulaj donos a kozszolgitltatiist kdteles i g6nybe venni.
(3) A hulladdkkezel6si helyi kozszolgdltatis felt6teleiben, rendjdben bekovetkezett

v6ltoz6sokr6l a Szolg6ltat6 az ingatlantulajdonost - aviitozits bekcivetkezte eliitt l5 nappal -
ir6sban, vagy hirdetmdny ritj6n kdteles t6j6koztatni.

8.$
(2) A ktizszolg6ltat6s soriin kiz6rolag azal6bbi szabviinyos rirtartalmu t6rol6k haszniilhat6k:

a. 80 literes szabvdnyos t6rol6,
b. 110-120 literes szabv6nyos tirol6,
c. Egyedi jelcil6ssel jelcilt k<iztisztas6gi zs6k (tov6bbiakban: zsik).

(3) A (2) bekezdes a) pontjiiban meghatfirozott gyrijt6eddny haszn6lata csak a lak6ingatlant
egyedtil 6s 6letvitelszenien haszn6l6 term6szetes szemdly ingatlanhas zniio reszere
enged6lyezheto.

a. Az a) pontban meghatdrozott esetben Szolg6ltat6 reszere azigenylo kdteles nyilatkozni a
szolgiitatirs igdnybev6teldnek helye szerinti kdzigazgatiisi cimen bejelentett szem6lyek
szdmdr ol v agy az ingatlan funkc i6j rir6 I d s haszniilatrinak m6dj rir6 l.

b. A kozszolg6ltat6s igdnybevevdje kciteles az egy hiutartisban 616 szemdlyek szitm1ban
bekdvetkezett v6ltoz6st aviitozits bekdvetkezds6t6l sziimitott 15 napon beli.il Szolg illtato
rdszdre bejelenteni.

c. Amennyiben a Szolgiiltat6 meg6llapida, hogy az ingatlantulajdonos az egy hdztartisban el6
szem6lyek szilma tekintet6ben tett nyilatkozataval6tlan, igdnyt tarthat a val6tlan tartalmri
nyilatkozat benyfjt6srinak idopond6ig visszamenoleg I db 120 liter rirtartalmri gyrijtoed6ny
heti egyszeri iirit6si gyakorisrig figyelembevdtel6vel megrillapithat6 szemetsziillit6si dij 6s a
80 liter tirtartalmf gytijtoed6ny utiin megfizetett szem6tsz6llitrisi dij ktilcinb<izetdnek
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egydsszegli megfizet6s6re.

(4) A gytijtoed6ny mellett kiegeszito megold6skdnt a szolg6ltat6t6l az elsz6llitris 6s

hullad6kkezel6s teljes dijtLt is tartalmaz6 6ron megviis6rolhat6, egyedi jel6l6ssel jeldlt

k<i zti s ztas 69 i z s 5k alkalmazhat6, ame nny ib en

a. azingatlanon keletkezo hullad6k mennyis6ge alkalmilag meghaladja a gytijt6ed6ny

tirtartalm6t,
b. a szabv6nyos gytijtoed6nybe nem f6r bele, de hililarttsi hulladdknak minostil, vagy

c. a tobblethullad6k iital az eddny trilsrilyos lenne.

(5) Az ingatlantulajdonos koteles ir6sban, h6rom nappal kor5bban bejelenteni a

Szolg6ltat6nak, ha ingatlan6n az addig szok6sos hullad6kmennyis6get jelentosen meghalado

*.n ryiregu telepiil6si hullad6k keletkez6se v6rhat6. A bejelentds alapj6n a Szolg6ltat6 kciteles

az ingatlantulajdonos 6ltal megjelolt idopontra vagy idotartamra a hullad6k adott

mennyis6g6nek megfelelo gytijt6sdhez, illetve elsz6llit6s6hoz alkalmas nagyobb tirtartalmri,

vagy tov6bbi gytijloed6nyt, illetve a hulladdk gytijtds6re alkalmas mrianyagzs6kot az

ingatlantulajdonos rendelkez6s6re bocs6tani, 6s a tcibbletszolg6ltat6st a megfelelo t6rit6si dij

megfi zetdse ellen6ben telj esiteni.

e.$
(1) A nagydarabos hulladek szervezett

legal6bb egy alkalommal a Szolg6ltat6

t6ritdsmentesen gondo skodik.

(2) A Szolg iitat6 a lomtalanit6st megelozohetnappal korribban drtesiti a lakoss6got.

(3) A lomtalanit6s sor6n a Szolg6ltato kizir6lag a Ht. szerint nem veszdlyes nagydarabos

hullad6kot szdllitia el.

V. fejezet

A kiizszolgiltatds sziineteltet6se

10.$
(1) Az ingatlantulajdonos akozszolgitltat6s sziineteltet6sdt - legfeljebb egydves idotartamra -

kerheti ir6sban vagy szem6lyes bejelentds keret6ben, amennyiben rngatlanirt 2 h6napot

meghalad6 idotartamban nem haszn6lja. A k6relmet a k6relmezett sziineteltet6st megeloz6 8

-rrnku.ruppal ir6sban kell benyrijtani a K6zszolg6ltat6 fel6. A sziineteltet6s idotartamilra az

ingatlantulajdonos - a kdrelem vagy bejelentdst kclveto idopontt6t kezdodoen - mentestil a

dijfizet6si kdtelezetts6g al6l.

(2) A bejelent6s megt6tel6re csak a Kozszolg6ltat6val szerzodeses viszonyban 6116, Yagy a

meghatalmazottj a j ogosult'

(3) A sztineteltetdst csak a k6relem benytjt6s6t, vagy a szem6lyes bejelent6s megt6tel6t

koveto idopontt6l lehet k6rni.

(4) Amennyiben a Szolg6ltat6 meg6ll apitja, hogy az ingatlantulajdonos kozszolgfltat6s

sziineteltet6s6re vonatkoz6 nyilatkozata val6tlan, ig6nyt tarthat a k6zszolg6ltat6s

szuneteltet6s6re vonatkoz6 nyilatkozat benyujt6s6nak idopontj6ig visszamenoleg 1 db 110 liter

rirtartalmri gyrijtoed6ny heti egyszeri iirit6si gyakoris6g figyelembev6tel6vel meg6llapithato

szemetsz1llitesi dij6nak egyosszegi megfrzetes6re. A szi.ineteltet6s jogszerutlen ig6nybevdtele

eset6n a Kozszolg 6ltat6jogosult a szi.ineteltet6st visszavonni.

gyujt6serol 6s elsz6llit6s6r6l (lomtalanit6s) 6vente

az illtala meghirdetett lomtalanit6si idoszak alatt
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(5) Amennyrben az ingatlan lakatlan, rigy ism6telt sztineteltet6s kerhet6 a folyamatban l6vo
sztineteltet6s lej6rat6t megelSzb legal6bb 8 nappal.

(6) Ha azingatlan ism6t lakott6 vdlik, ennek t6ny6t az ingatlanhasznii6 koteles ezt3 nappal
me ge 16zo en, illetve halad6ktal anul bej elent eni a Kozszo I g6ltat6nak.

VI. fejezet
Az iidiil6ingatlan okra
6s az id6legesen hasznilt ingatlanokra vonatkozri sajdtos szab6lyok

11.S

Az ingatlan-nyilv6ntart6sban iidiilSkdnt belegyzett ingatlanok tulajdonosai, tovdbbd az
id6legesen haszn6lt ingatlanok tulajdonosai a kcizszolg6ltatiis sziineteltetds6t a 10. $
rendelkez6sei szerint k6rhetik.

VII. fejezet
Az ingatlantulajdonosok, illefve a kiizszolgiltatiljogai 6s kiitelezetts6gei

12.S
(1) Az ingatlantulajdonos az lrintett ingatlan teriiletdn kepzt5do teleptil6si hullad6kot gytijti,

6s azt a Ht-ben, illetve jelen rendeletben szabiiyozott m6don a k<izszolgiiltat6nak rendszeres
idokcizdnkent ifiadja.

(2) A hulladdk gytijt6s6re szolg6l6 gytijtoed6nyt, illetve annak p6tl6s6t azingatlantulajdonos
k<iteles biztositani.

(3) Az ingatlantulajdonos kiiteles a telepiil6si hullad6kot a szlllitirsi napokon elsz6llitris
c6lj 6b6 I a kiizszolgitltat6 rendelke z6 sdre bo c siltani.

(4) A gyrijtoeddny a sz6llit6st megelozl nap 1800 6ret6l, a sziilitSs napjrln legk6s6bb
600 6rriig helyezheto ki, ds a szitllititsnapjrin 1800 6r6ig tarthat6 koaer[leten.

(5) Az ingatlanhaszniionak a kotelezo kozszolgitltatSs ig6nybevdtele soriin torekednie kell a
szelektiv hullad6kgytijtds 6s a hullad6k mennyis6g6nek cscikkent6se 6rdek6ben a fel6llitott
gyrij toszi getek igdnybevetel6re.

(6) A 8. $ (4) bekezd6senek megfelelo zs6k csak bek<itve helyezheto ki a k<iaertletre.

13.$
A Szolg6ltat6 a rendelet hatdlya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot a jelen

rendeletben irt szab6lyok szerint koteles rendszeresen elsz6llitani, yagy annak
6rtalmatlanititsitr6l m6s, a szakmai komyezetv6delmi szab6lyokat megtart6 m6don
gondoskodni.

14.S
(l) Az ingatlantulajdonos a gytijtoed6nyben az ingatlanon szokiisosan keletkezo hullad6kot

tcimciritds n6lki.il ,rgy helyezheti el, hogy annak fedele zdrhato legyen, valamint az a
hulladeksz5llit6s sor6n a kozszolgiitato alkalmazottainak eg6szs6g6t, testi 6ps6gdt ne
veszllyeztesse, a g6pi i.irit6st ne akad6lyozza, aziirito berendezestne k6rositsa.

(2) A gytijtoed6nybe tilos mergezo, vesz6lyes, robban6 vagy olyan hullad6kot rakni, amely a
kii.iritdssel foglalkoz6 dolgoz6k egeszs6g6t, testi dpsdgdt vagy dlet6t vesz6lyezteti, vagy
begytijt6se sor6n a gdpkocsi mriszaki berendezesdben rong6l6d6st id,ezhet elo,
irtalmatlanitisaJhasznosit:isa sor6n veszelyezteti a k6rny ezetet, vagy az
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6rtalmatlanit6/hasznosit6 telep mtiszaki berendez6seit.

(3) Ha a kozszolgiltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a trirol6ed6nyben az (2)

bekezd6sben megjeldlt anyagot, tirgyat helyeztek el vagy az triltdltdtt, a kitirit6st jogosultak

megtagadni. A kiiirites megtagad6s6r6l a Szolg6ltat6 az ok feltiintet6s6vel drtesiti az

ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem sz6llitott hullad6k elszillititsitr6l az ingatlantulajdonos

kriteles gondoskodni.

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

ingatlantul aj dono s kdre lm6re a szerzo des sztinete l.

(5) Ha a gytijt6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely az ed6nyben

osszetomor6d6tt, vagy befagyott, vagy a benne l6vo hullad6kot rigy tisszeprdseltek, hogy az

elhelyezett hullad6k cisszsrilya meghaladja a terhelhetos6get 6s emiatt a gytijtoedenyt az eloirt

m6don kitiriteni nem lehet, az tngatlantulajdonos koteles a visszamaradt hullad6kot, illetve a ki

nem iiritheto gyrijtoed6nyt szab6lyszenien kitiriteni, haszn6lhat6v6 tenni.

(6) A gyujtoed6ny folyamatos tisztdntart{tsa az ingatlan tulajdonosiinak a feladata. A

gytijtoed6nyt sztikseg szerint, de legal6bb 6vente k6t alkalommal ki kell tisztitani 6s

fert6tleniteni.
(7) Az i.iritdsi mtivelet sor6n kisz6r6dott hulladekot - a kiil<incis esetekben hasm6lt zs6kos

sz6llit6s sor6n a megrong6l6dott zs6kok miatti szdthull6s, kihull6s eset6t kiv6ve - a kiiirit6st

vegzo szemelyzet a begytijt6si folyamat megszakit6s6val, k6sedelem n6lkiil, marad6ktalanul

koteles feltakaritani.
(8) A kihelyezett gyujt6ed6ny nem akad6lyozhatja a j6rmri 6s gyalogos forgalmat 6s

elhelyez6se egyebkdnt sem j 6rhat baleset vagy k6rok ozis v eszllyenek eloid6z6sdvel.

(9) Tilos a gytijt6edeny korny6k6t, megkozelit6si ritvonal6t t6rgyak elhelyez6s6vel vagy

parkol6 gepj6rmuvel oly modon elz6rni, amely a gyiijtoed6nynek a gyakorlatban kialakult

m6don t<jrt6no tirit6s6t akadiiy ozza.

VIII. fejezet

A kiizszolgiltatr{s dija

1s.$
(l) A k6pviselo-testiilet a rendelet hat6lya al6 tartozo term6szetes szem6ly

ingatlantulajdonosok reszere a k<izszolg6ltat6st ingyenesen biaositja, a kdzszolg6ltat6s6n

fizetendo dijat azingatlantulajdonosok helyett a Szolg6ltat6 r6sz6re megfizeti.

(2) A Szolg6ltat6 a k6zszolg6ltatds dij6t havonta ut61ag, teleptil6si szinten tisszesitve, egy

szitmlakibocs6t6s6valszimlilzzakiazcinkorm6nyzatnak'
(3) A Szolg6ltat6t megilleto kozszolgfltat6si dij egytenyezos'

(4) A hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltat6si drjat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-

szabiiyoz6si Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel a miniszter rendeletben 6llapitja meg.

16.$
(1) A kozszolg6ltat6s dii6t tartalmazo sz6mla

kapcsolatban az onkorm6nyzat a Szolg6ltat6n6l

kiegyenlitdsdvel kapcsolatban halaszt6 hat6lya nincs'

adataival, illetve cisszegszenis696vel

kifog6st emelhet, melYnek a szdmla

(2) Az ir6sban tett kifog6sra, a Szolgilltato 30 napon beliil irasban

Szolg6ltato a tulsz6mllzissal egyetert, a tflsz6ml6zott tisszeget

visszafizetni.

kdteles viilaszolni. Ha a
15 napon beli.il koteles
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17.s
(1) Az ingatlanhasznillS a szem61y6ben, illetve a Kdzszolg5ltat6ssal dsszeftiggdsben kezelt

adataiban bekovetkezett b6rmely vbltozitst 15 napon beltil k<jteles iriisban bejelenteni a

Kcizszolg6ltat6nak. A v6ltoz6s bejelent6s6vel egyidejileg az rij tulajdonos 6s a Szolg6ltat6

ko zott a ko zszolgitltat6s i szer zo dd s I 6trej ci n.

(2) Aviitozirs bejelentds6nek elmulaszt6sa eset6n a bejelentds megtdrt6nt6t k<iveto h6nap 1.

napj6ig aKozszolg6ltat6si dijat a kor6bbi ingatlanhaszniio frzetni kdteles.

18.S
(l) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a kdzszolgilltat6s dij6nak megfizetdset, ha a

Szolg6ltat6 kozszolg6ltatasi kdtelezettsdg6nek nem tesz eleget.

(2) Nem tagadhat6 meg a kozszolgiltat6s dij6nak megfizetese az (1) bekezdes szerint, ha a

Szolg6ltat6t a kozszolg6ltat6s nyrijt6s6ban az idojdr6s vagy m6s, a Ptk. szerinti elh6rithatatlan

ok akad6lyozta es a Szolg6ltato az akaditly elh6rul6s6t kovet6en a leheto legrdvidebb id6n beltil
p6tolta mulasztrisdt.

IX. fejezet

Kiiztertileten keletkez6 hullad6k gyiijt6se 6s elszfllitisa

le.s
(l) A koztertileteken keletkezo hdztart6si 6s egy6b szil6rd hullad6kr6l az tinkorminyzat a

kozszolg5ltat6s keretein kiviil, kiil<in szerzodes alapj5n gondoskodik.

(2) Az illeg6lis hullad6klerak6k felsz6mol6s6r6l az cinkorminyzat akdzszolg6ltat6s keretein

kiviil gondoskodik. A kozteriiletre illegrilisan kihelyezett hullad6kok osszegytijt6sdrol,

elsziilitdsir6l a Szolgiitato, az dnkorminyzat ir6sos jelz6s6re 5 munkanapon beliil koteles

gondoskodni.

X. fejezet
A hultad6kok sz:illitrisrlnak kiiliiniis szab rilyai

20.$
(l) Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlan6n keletkezo teleptil6si hullad6k6nak elsz6llititsir6l,

elhelyezds6rol e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak:

a) zart, leponyv6zott kont6neres, yagy leponyv6zott plat6s sziilito j6rmtivel

rendelkezo, erre jogosult cdg, v6llalkoz6s ig6nybev6tel6vel, Yagy 1

m3 hullad6kmennyis6gig saj6t szervez6sben, sz6r6d6s mentesen, lekotdtt zs6kban

(nem rendszeresitett kciztisztas6gi zs6k);

b) a k<iztisztasiryi kcizszolg6ltat6t6l tort6no ttibbletszolgrlltat6s megrendel6s6vel (pl.:

alkalmi kont6ner rendel6s);

c) kdzszolg6ltat6 6ltal szervezett lomtalanit6s sor6n, sajrit tulajdonri ingatlan el6

tcirt6no kihelyez6ssel gondoskodhat.

XI. fejezet
Hatilyba l6ptet6 rendelkez6sek

2l.s
(1) E rendelet a kihirdetdst kciveto napon l6p hat6lyba.
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(2) A rendelet hatilyba l6p6sdvel egyidejuleg hatiiyitt veszti a ko^isdas6gi feladatok 6s a

helyi k<izszolg6ltat6sok k<itelezo ig6nybev6tel6rol s2616 I l11996. (XII.5.) sz. cinkormdnyzati

rendelete 6s a kcizteri.iletek 6s ingatlanok rendj6rol, a telepi.iles tisztasiryirol, valamint a

telepiil6si szil6rd hulladdk gytijt6s6vel, elsziilitils6val, 6s 6rtalommentes elhelyezes6vel

kapcsolatos kdzszolgiitat5sr6l 6s annak kdtelez6 igenybev6tel6rol sz6l6 612002. (Xil.17.) sz.

dnkorm6nyzati rendelet 2. $-a, 12. $ - 15. $-a.

Magyaregr egy, 201 5. m6rcius 24.

Fi.ilcipne R6kosa Ildik6
polg6rmester

Zirad6k:
A rendelet 2015. 6prilis 27 . kihidetdsre kertilt.

Dr. Mark6 G6bor
jegyzo

Dr. Mark6 G6bor
jegyzo
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