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412003. (rv. 01.) RENDELETE

d. x0zrtszrnsAcRor, vALAMTNT A TELEpUlns sztlAnn
H ULLADEKKAL KAPC S OLATOS HELYI TLZSZOTCAITATASROL

Bs .qNNnr xorplnz6 rcnNyBEVETElnn6r,

(a m6dosit6ssal egysdges szerkezetbe foglalt szoveg)

rMdgocs V6ros Onkorm6nyzatinak Kdpviselcl-testtilete a helyi onkormiinyzatokr6l sz6l6
1990' dvi LXV. Torvdny (0tv.1 16.$ (l) bekezd6sdben, valamint a hullad6kgazdrllkod6sr6l
sz6l6 2000. 6vi XLIII. T<irv6ny (Hgt.) 23.$-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n kiil6n6s
figyelemmel a 64512008. (III. 28.) Korm. rendeletben, valamint a 2131200L (XI. 14.) Korm.
rendeletben foglaltakra az alibbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

Alta16nos rendelkez6sek

1.$

(l) Jelen rendelet cdlja, hogy M6gocs v6ros kdzigazgatisi tertilet6n a lakoss6g eg6szsdgdnek
vddelme, valamint M6gocs v6ros termdszeti ds 6pitett kdmyezet6nek meg6v6sa 6rdek6ben
a telepiildsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kdzszolgiiltat6st 6s annak kotelezo
igdnybevdtel6t biztositsa, illetve az ezekel kapcsolatos feladatokat ds hat6skor6ket,
jogokat, kotelezettsdgeket, tilalmakat ds jogkovetkezm6nyeket a helyi sajritoss6goknak
megfelel6en rendezze.

(2) A rendelet hatillya Migocs v6ros kdzigazgathsi teri.ilet6n beltil a rendszeres
hulladdksz6llit6sba bevont, helyi krizszolgilltatilssal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosairavagy hasznil6ira (tov6bbiakban egyiitt: ,,ingatlantulajdonos") terjed ki.
A rendszeres hullad6kszfllit6sba bevont teri.iletek jegyzeket az l. sziimri melldklet
tartalmazza.

(3) A kozszolgfltat6s az ingatlantulajdonos 6ltal a krizszolg6ltat5 sz6llit6eszkozeihez
rendszeresitett gytijtoed6nyben, vagy a rendeletben megjelolt egy6b m6don az ingatlanon
osszegytijtott ds a kozszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepiildsi szilird, hulladdk
begytijtds6re 6s rendszeres, illetve alkalmi elszilllithshra; az ingatlanon dsszegytijtott
lomtalanit6s k6r6be vont teleptil6si szil6rd hulladdk - akdzszolg6ltat6 6ltal meghatirizott
idopontban ds helyen tortdno - begytijtdsdre ds a kdzszolgitltato dltali elsz1llitis6ra;
hulladdkkezelo telepek, hullad6klerak6k ds a hullad6k drtalmatlanit6s6t szole6l6
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l6tesitmdnyek ldtesit6sdre, mrikridtetds6re 6s i.izemeltet6s6re; valamint a fent
meghat6rozottak szerint gyrijtOtt, begyrijtritt 6s elsz6llitott telepi.il6si szil6rd hulladdk
6rtalmatlan ithsir a terj ed ki.

2.$

(1) A rendszeres hulladdksz6llitisba bevont tertileten az ingatlantulajdonos a jelen
rendeletben meghatdrozottak szerint jogosult ds k6teles igdnybe venni a helyi
k<izszolg6ltat6st.

(2) Gazd6lkod6 szewezet akkor kdteles a helyi kdzszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re, ha a

gazdashgi tev6kenysdgdvel osszeftiggdsben keletkezett telepiildsi szil6rd hullad6k6nak
kezel6sdr6l (hasznosit6s6r6l vagy 6rtalmatlanit6s6r6l) a Hgt. 13.$-6ban foglaltaknak
megfelelcien nem gondoskodik.

(3) A helyi kdtelezS kdzszolg6ltat6sra vonatkoz6 kdzszolgiltathsi szerz6dds ldtrejdn a helyi
kozszolg6ltat6s elsci igdnybevdtel6vel.

II. FEJEZET

A kiizszolg6ltatds ell{tr{sinak rendje

3.S

(l) M6gocs viros dnkorm6nyzathnak kdpviselo tesflilete a teleptil6si szil6rd hulladdk
tekintetdben fenn6ll6, a hullad6kkezeldsi k0zszolg6ltat6s megszervez6sdre 6s fenntart6s6ra
irfnyul6 kotelezettsdge teljesit6sdnek 6rdek6ben rtn6ll6 kdzszolg6ltatdst szewez.

(2) M6gocs v6ros kdzigazgatdsi terulet6n a hulladdkkezel6si kdzszolg6ltat6s teljesitdsdre
kiz6r6lagosan jogosult hulladdkkezel6 a Volgys6g - Kom Kft. (elen rendeletben:
Kozszol96ltat6).

2(3)teleptil6si szil6rd hulladdkot csak az erre a c6lra kijelolt 6s leg6lisan mrikrjdtetett
hullad6klerak6 telepen - mely a kdkdnyi hulladdklerak6 - vagy a krizszolg6ltat6 altal
alkalmazott egydb, jogszab6lyban megengedett m6don a vonatkoz6 iizemeltetdsi
szab6lyok 6s eloir6sok szigoru betart6sdval szabad elhelyezni.

(4) Az Onkorm6nyzat gondoskodik a k<izszolg6ltat6 javaslata alapj6n a gytijtopontok,
valamint a lerak6hely kijel6l6s6r6l, a ldtesitmdnyek megval6sit6s6r6l 6s mtik<idtetdsdrol a
kozszolg6ltat6 rid6n, valamint biztositja a krizteriilet haszn6lat6t az indokolt mennyisdgii
gyrij t<ieddny kihelyez6s 6hez, tir olilshhoz 6s me gkozelitds 6hez.

4.$

(1) A hulladdksz6llit6si krizszolgSltat6s heti 2 alkalommal tartand6.

2 M6dositotta a812009. (X.01.) rendelet (Hat6lyos: 2009. okt6ber l+61)
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(2) A szervezett kdzszolg|ltatilst ig6nybevevok szfumSra a szabv6nyos tarol6ed6nyek
hasznillata kdtelez6.

s.$

(1) A kdzszolgdltat6 a teleptildsi szil6rd hullad6kot ingatlanonk6nt heti 1 alkalommal koteles
elsz6llitani. A sz6llit6s m6dj6r6l 6s idejdrol az ingatlantulajdonost a klzszolgd,ltat6 -
belitisa szerint - ir6sban vagy kdzzet6tel ird6n t|jekoztatja.

(2) A kozszolg|ltat6 az ipari, kereskedelmi 6s szolg6ltat6 t6rsas6gokkal egyedi szerz6d6st k6t.

III. FEJEZET

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

(I) Az ingatlantulajdonos kdteles a M6gocs v6ros dnkorm6nyzata hltal szewezett
kdzszolgilltat6s igdnybevdtel6re: az ingatlanan keletkezri telepiii6si szil6rd hullad6k e
rendeletben eloirtak szerinti gyiijt6s6re, valamint a sz6llit6si napokon elsz6llit6s cdlj6b6l a
kdzszolgilltat6nak t6rtdn<i 6tadis6ra.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletke zo vagy birtok6ba keriilt telepiil6si szil6rd
hulladdkot a kdrnyezet szewryezds6t megelo zt:, karisitfusht kiz6r6 m6don k<iLles gyrijteni,
ds ahhoz a kdzszolg6ltat6 szSllit6eszkdzdhez rendszeresitett t6rol6eddnyt k<iteles igdnyUe
venni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk gyijtdse sor6n megfelel6 gondossilggal kell elj6rnia
annak drdekdben, hogy a hullad6k m6sok 6letet, testi dpi6gdt, e!6szs6g6t"!s j6 kijzerzetet
ne vesz6lyeztesse, a term6szetes ds dpitett kdrnyezetet ne szenn yezze, a nriv6ny- 6siilatvililgot ne k6rosits a, a klzrendet ds a kozbiitons6got ne zaviria,, 6:s az ingatlan6n
keletkezo hullad6k mennyisdgdt alacsony szinten tartsa.

@) Az ingatlantulajdonos a t6rol6eddnyben az ingatlanon szokasosan keletkeztl hulladdkottrjmdrftds ndlkril irgy helyezheti el, hogy annak fedele zhrhatd legyen, valamint az ahullad6kszilllitits tgll" a kcizszolg6ltat6iikalmazottainak egdszsdgdt ne vesz6lyeztesse, ag6pi tiritdst ne akad6lyozza, aztirii6 berendezdst ne k6rositsa.

(5) Ha a t6rol6eddny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely osszetrjmonid6tt vagybefagyott, vagy a benne ldv6 hulladeloj-usv <isszepr6seltdk, hogy emiatt a t6rol6ed6 nyt azel6irt m6don kiiirfteni nem lehet, a tulajdonos k<iteies a visszamaradt hulladdkot fellazitani
ds a t6rol6eddnyt haszn6lhat6vd tenni.

7.$

(l) A t6rol6eddnyben tilos olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, m6rgez6 anyag,rlllati hulla, folydkony vagy befagybtt zsirajdk, gyuldkony vagy robban6 anyag, k6 6s6pillettdrmeldk, nagyobb terjedilmtir. l,1lyu i*rr, stb.), amely veszeryezteti ahulladdkszd'llit6ssal foglalkoz6 alkalmizott "e'g6szs6g6t, 
megrong6lhatja agyijtoberendez6st, firtalmatlanit6sa sor6n veszllyeztitheti a korn yezet6t, a teleptil6si
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szildrd hulladdkkal egyiitt egy6b okb6l nem gyfijthet6, illetve nem min<isiil telepi.ildsi
szililrd hullad6knak.

(2) Ha a krizszolgilltat6 alkalmazottai meg6llapftj6k, hogy a hulladdk nem a k<izszolg6ltat6
sz6llit6eszkdz5hez rendszeresftett 6s a kcizszolgaltat6t6l6tvett t6rol6eddnyben vagy m6s
gytijt6eszkdzben kenilt kihelyez6sre; illetve a kihelyezett t6rol6ed6ny a kdzszolg6ltat6
6ltal alkalmazott gdpi iirit6si m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l - nem
i.irithet6; vagy a t6rol6eddnyben az (1) bekezd6sben megjel6lt anyagot, tirgyat helyeztek
el; illetve az tultdlt0tt, a kiiiritdst 6s a hullad6k elsz6llit6sdt jogosultak megtagadni. A
kitirit6s 6s a hullad6k elsz6llit6s6nak megtagad6s6r6l a k6zszolg6ltat6 az ok feltiintetds6vel
drtesiti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem sz6llitott hullad6k elsz6llit6s6r6l az
ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni.

8.$

A t6rol6ed6nyeket sztiks6g szerint, de legal6bb 6vente 4 alkalommal ki kell tisztitani 6s

fert6tleniteni. A t6rol6eddnyek rendszeres tisztit6sa ds fert6tlenit6se az ingatlantulajdonos
feladata, annak kolts6gei az ingatlantulajdonosokat terheli.

e.$

(I) Az ingatlantulajdonos kciteles a t6rol6ed6nyeket a hullad6k elsz6llit6sa cdlj6b6l a

kdzszolg6ltat6 6ltal megjelolt id6pontban, a begyiijtdst v|gzo g6pj6rmtivel megkozelitheto
6s i.irit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A tdrol6ed6nyt legfeljebb a sz6llit6si napot

megel6zo napon 18 6ra ut6n lehet kihelyezni.

(2) Azokon a teriileteken, ahol a t6rol6ed6nyeket a kdzszolgdltat6nak val6 fitadits v6gett

kozteriiletre - a forgalom akadillyozisa, illetve kdzs6gk6pi okokb6l - nem lehet

kihelyezni, ott a t6rol6eddnyek elhelyezds6r6l az ingatlantulajdonos, vagy kiilon
meg6llapodis alapj6n, dij ellen6ben a kozszolg6ltat6 gondoskodik.

10.$

(1) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyeket az rngatlan teriilet6n beliil, illetve zhrhat6

helyis6gben vagy z6rhat6 tirol6ban kdteles elhelyezni rigy, hogy ahhoz illet6ktelen

szem{lyek 6s 6llatok ne ferjenek hozz6. A t6rol6ed6nyeket csak a 9.$ (1) bekezd6sben

megjel<ilt id6tartamban lehet ktiztertileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6eddnyek elok6szito-, t6ro16 hely6t tisztdn tartani,

t6len a h6t6l megtisztitani. A begyijt6s alkalm6val szennyezett kozteriilet tisztit6sir6l a

kozszolg6ltat6 ktiteles gondoskodni.

(3) Tilos a t6rol6ed6nyek kdrnydk6t, megkdzelit6si ritvonal6t t6rgyak elhelyezdsdvel vagy

parkol6 g{pj6rmrivekkel oly m6don lezhmi, amely a t6rol6eddnyeknek a gyakorlatban

ki al akult m6 don tortdn6 iirit6 s 6t akadilly ozza.
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IV. FEJEZET

A kdzszolg 6ltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

11.$

(1) A kdzszolg6ltat6 koteles a t6rol6eddnyek kiiirft6s6t kimdletesen, az elv6rhat6
gondossiiggal vdgezni.

(2) A t6rol6eddnyben okozott k6rokat a kdzszolgilltat6 t6rit6smentesen krjteles javitani,
amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A kdzszolg6ltatsnak az
ebb6l ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javit6s id6tartamdra helyettesit6
t6rol6eddnyt kell biztositani. Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a
kozszolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlannh v6lt t6rol6ed6nyek javit6sa, p6tl6sa, illetve cser6je
az ingatlanfulaj dono st terhe li.

(3) Az elhaszn6l6dott t6rol6eddny p6tl6s5r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(4) A nagydarabos hulladdk (lom), tov6bb6 a naponta szok6sosan keletkez6 h6ztart6si
hullad6k mennyisdg6t meghalad6 falomb 6s kerti hullad6k szervezett gyiijt6sdrol,
elsziilitilshr6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l (lomtalanit6s) a kdzszolg1ltat6 6vente legal6bb I
alkalommal tdritdsmentesen gondoskodik. A hdztartisi uesrdlyes hullad6k szewezett
gytijtdsdr6l, elszilllithsiir6l 6s 6rtalmatlanit6ser6l a kozszolgSltat6 t6rft6s ellen6ben, az
ingatlantulajdonossal kdtott ktil<in meg6llapod6s alapj6n gondbskodik.

(5) A lomtalanitds id6pond6rol a kozszolg6ltat6 2 hettel kor6bban ti$1koztatja a telepiildsi
dnkorm6nyzat jegyz6jdt, aki errol 2 napon beltil a helyben szok6sos m6don erteiiti az
ingatlantulaj donosokat.

(6) A kozszolg6ltato a rendelet hatilya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot a jelen
rendeletben itt szab|lyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijel<ilt hullad6klerak6
telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai k6myezetvddelmi szab6lyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

V. FEJEZET

A kiizszolgiltatrfls dija

12.$

(1) A hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. dvi XLI[. torvdny 23.g f) pontj6ban kapott
felhatalmazds alapj6n a teleptildsi rinkorminyzat mentesiti a hullad6ksz6llft6sba
bekapcsolt ingatlantulajdonosokat a kdzszolg6ltatdsi dijfizetdsi k6telezeffs6g al6l, 6s
eziital b izto s itj a s z6mukra a kdzszol g6ltat6s in gyenes s 6 gdi.
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t(Z)l teleptildsi <inkorm6nyzat ahilIad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000 6vi XLIII.tv. 59 S lll
bekezd6s6nek jl pontjSban kapott felhatalmaz6s alapjhn megalkotott a telepiildsi
hullad6kkezeldsi ktizszolgAltat6si dij meg6llapit6s6nak rdszletes szakmai szab6lyair6l
sz6l6 6412008111I.28.1 Korm. rendelet 6 5 lIl bekezddsdben foglaltaknak megfelel6en a
kdzszolgiltat6n6l felmertil6 ktilts6geket a krizszolg6ltat6val kotdtt kdzszolg6ltat6si
szerz6ddsben me ghat6 r ozott m6don 6s gyakoris s6ggal sz6m6r a me gt6riti.
A hullad6ksz6llit6si 6s kezel6si krilts6g dij6t e rendelet 2. szfumimelldklete tartalmazza.

VI. FEJEZET

Szabilys6rt6si rendelkez6sek

13.$

Szab6lys6rtdst kdvet el 6s 30.000 Ft-ig terjedri pdnzbirs6ggal srijthat6, aki:

a.) hhztartilsi hullad6kot felhalmoz vagy koztertiletre, illetve m6s ingatlan6ra a jelen
rendeletben me ghathr ozott feltdtelekto I elt6r6 m6don kihelyez,

b.) a tSrol6ed6ny tiszthntartilsi 6s fert6tlenitdsi k<itelezetts6g6t elmulaszda,

c.) t6rol6eddnyt rendeltetdst6l elt6rrien haszn6l, nem hhztart6si hullad6kot rak a tart|lyba,
rothad6, brizds hullad6k elszilllithsfur6l6s 6rtalmatlanit6s6r6l nem gondoskodik.

VII. FEJEZET

Fogalom meghatf roziisok

l.

14.$

E rendelet alkalmaz6sdban:

Ingatlan: a kdzszolg6ltat6sba bevont teri.ileten fekv6 egylak6sos lak6- vagy lak6s celj6ra
haszn6lt 6ptilet, a tObb lak6sos dptilet lak6sonkdnt, illetve a szdvetkezeti, thrsashizi
6pilletben l6v<i lak6s, valamint a nem lak6s c6lj6ra szolg6l6 azon helyis6gek, amelyekben
a fogyaszt6i tev6kenys6g sor6n hullad6k k6pz6dik. Jelen rendelet alkalmaz6siban
ingatlannak min6siilnek a gazd|lkodo szervezetek nem lak6s cdlj6ra szolg6l6 azon
helyis6gei, amelyekben a fogyaszt6i tev6kenys6g sor6n hulladdk k6pz6dik ds a hullad6k
kezel6s6r6l nem gondoskodnak az 6r. 3. 5 l2l bekezdds6ben meghat6rozott m6don.

Telepiil6si szilird hullad6k:
a.) hdztartasi hulladek: az emberek mindennapi 6lete sor6n a lak6sokban 6s a lakohhzak

kdzos haszn6latu helyis6geiben ds teriiletein, valamint az int6zmdnyekben keletkezo,
vesz6lyesnek nem min6stil6 hullad6k,

b.) kdzterilleti hulladdk: kdzforgalmri 6s zdldteriileten keletkez6 hullad6k,
c.) haztartasi hulladdkhoz hasonl| jellegfr ,!s r)sszetetelfr hulladdk: gazdasigi

v6llalkoz6sokn6l keletkez6 - kiilon jogszab6lyban meghat6rozott - vesz6lyesnek nem

min<isiilo szllfurdhullad6k, amely ahhztartisi hullad6kkal egytitt kezelheto.

2.

3 M6dositotta a 1212009. (XII. 27 .\ rendelet (Hat6lyos: 2010. februer l-t6l)
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3. Hullad6kgyiijtd udvar (hullad6kudvar): az elkiildnitetten (szelektiven) begffithet6
telepi.il6si szil6rd, valamint a ktldn jogszab6lyban meghathrozottak szerint a veszdlyes
hulladdkok 6tv6te16re 6s az elsz6llit6sig elktildnitett m6don t<irt6n6 tdrol6s6ra szolg6l6,
fe lti gye I ette I e I I 6tott, z6rt b e gyitltoh e ly.

4. Hullad6kgyiijt6 sziget (gyiijt6sziget): a hhztarthsokban keletkez<i, hasznosit6sra
alkalmas, kiil<inbcizS fajthjt, elkiiltinitetten gyrijtdtt, hhztartilsi hullad6k begyrijt6sdre
szo19616, lak6ovezetben, krjzteri.ileten kialakitott, feltigyelet ndlkiili, folyamatosan
rende lkezdsre ril 16 b e gffi t6he ly, szabv Lnyo s itott e d6nyzettel.

5. Gyiijtdpont: A k0zszolg6ltat6s keret6be tartoz6 azon ingatlantulajdonosok telepiildsi
szilfird hullad6k6nak - meghatfurozott vagy meghatirozatlan id6tartamig - 6tv6tel6re
kijeldlt hely, ahonnan a k<izdss6gi vagy a szilllitilsi napon kihelyezett egy6ni
t6rol6eddnyb6l t<irt6n5 elsz6llit6s6val teljesiti a krizszol g6ltat6 a kcjzszolg6ltat6si
kdtelezetts6g6t.

6. Atrak6illomis: a teleptil6si szil6rd hullad6k begyfijtds6nek ds sz6llit6s6nak
elktiltinit6sdre szolgiil6 ztrt, koriilkeritett ldtesitmdny, ahol a teleptil6si szil6rd hullad6kot
a speci6lis gytijt6j6rmiibol zdrt rendszerii kontdnerbe iiritik, illet6leg a z6rt kontdnert
(feldpitmdnyt) iiritds n6lktl a tov6bbsz6llit6sig ideiglenesen t6rolj 6k.

7. Telepiil6si szilfrdhullad6k lerak6 telep (a tovibbiakban: hullad6klerak6): mtiszaki
vddelemmel ldtesitett, folyamatos ellenrirz6st biztosit6 rendszerrel ell6to tt, a szil6rd,
hulladdk ftild felszin6n vagy fdldben tcirtdn5 drtalmatlanitisfura szolg6l6 miit6rgyak 6s
kiszolg6l6 l6tesitm6nyek 6sszess6ge.

8. Nagydarabos hullad6k (lom): a telepiil6sen ahhztart6sokban keletkezett azon hulladdk
(h6ztatt6si berendez6si, felszereldsi thrgyak, eszk<izcik 6s anyagok), amely a
kozszolgiltat6s keret6ben rendszeresitett tilrol6edenyzetben nem helyeztretO et.

9. Biol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalmri
hulladdk, ami anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talajdldidnyek vagy
enzimek segitsdg6vel) lebonthat6.

10. Veszdlyes hullad6k: az olyan hullad6k, amely a Hgt. 2. sz1mt mell6kletben felsorolt
tulajdons6gok ktiziil eggyel vagy tribbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy
dsszetev<lket tartalmaz, eredete, osszet6tele, koncentrilci6ja miatt az 

"gEsrs6gre, 

-u
kOrnyezetr e ko ckilzatot j el ent.

ll.Artalmatlanitds: a hullad6k okozta kornyezetterhel6s cs6kkent6se, k6rnyezetet
veszdlyeztet<i, szennyezo, k6rosit6 hat6s6nak megsztintet6se, kizdrhsa - a k6rnyezet
elemeittil tdrtdno elszigetel6ssel vagy anyagi min6s6g6nek megv6lt oztat6sdval-, a Ugt. L
szitmt mell6klet6b en fels orolt elj 6r6sok valamelyik6nek alkalmiz1shv al.

12. Kezel6s: a hulladdk vesz6lyezteto hat6sainak cs<ikkentds6re, a k6rnyezetszennyezds
megel6z6s6re ds kiz6rhshra, a termel6sbe vagy a fogyaszt6sba t6rtdn6 visszavezetds6re
ir6nyul6 tevdkenys6g, valamint a kezel6st megval6sito 

"ry6r6s 
alkalmazilsa, beledrtve a

kezelol6tesitmdnyek ut6gondoz6s6t is.
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13. Begyiijt6s: a hullad6knak a hullad6k birtokosait6l tOrt6nri 6tvdtele a hulladdk birtokosa
vagy a begyrijtri telephelydn, tov6bb6 a begyrijt6helyen (gyrijt6pontokon, hullad6kgytijt6
udvaron, t6rol6-, kezekitelepen) 6s a tov6bbi kezel6s 6rdek6ben tdrt6no Osszegyiijtds,
v6logatds a begyrijtri telephelydn.

14. SzirJlitirs: a hullad6k telephelyen kivtili mozgat6sa, beledrtve a sz6llitm6nyoz6st ds a
fuvaroz6st is.

VIII. FEJEZET

Hatdlyba l6ptetd 6s itmeneti rendelkez6sek

ls.$

(1) E rendelet 2003. 6prilis 01. napj6n l6p hatilyba, egyidejrileg a kdzteriiletek 6s ingatlanok

rendjdr6l, a teleptl6s k6ztisztashg6r6l sz6l6 611993. (V. 28.) sz. 6nk. rendelet 9-10. $-a
hatillyit veszti.

(2) Az ingatlantulajdonosok szabv6nyos t6rol6ed6nyeket 2003. december 31. napjiig
kritelesek beszerezni. A kdzszolg6ltat6 2004.janu6r 1. napj6t ktivetcien a nem szabvinyos,
illetve az ir6sbeli szerzodlstll elt6r6 tirol6eddnyben lev6 hulladdk elsz6llit6s6t jogosult

megtagadni.

M6gocs, 2003. m6rcius 25.

Hrinig Miria sk.
polg6rmester

ZARADEK:

A rendelet kihirdetve.
M6gocs, 20I l.februfur 03.

Egysdges szerkezetbe foglalva: 201 l.m6rcius 02.

Uti Ferencn6
jegyzb

Uti Ferencnd sk.
jegyzo



-9 -

1. sz. melldklet

Hullad6ksz{llitisba bevont teriilet ieevzdke

Ady u.

Arp6d u.

Bar6ts6g u.

Bdke u.

Damjanich u.

De6k u.

D6zsa u.

Gagarin u.

Hunyadi u.

J6kai kdz

J6zsef A. u.

Kossuth u.

Mad6ch u.

M6ra koz

Petrifi u.

R6k6czi u.

Sigvfri u,

Szabads6g u.

Szdchenyi u.

Templom t6r

Vdrdsmarty u.

Kiiltertilet (Fdkgdp)
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2.s2. mell6klet

Migocs 2011. februir 01-t6l 20l2.januir 3l-ig sz6l6 hullad6kszillitfsi 6s kezel6si
kiilts6gei.

MEGNEVEZES

Krizvetlen anyagkdlts6g 6s anyagi j elle$i szolg6ltat6sok
Kozvetlen bdrktilts6g 6s szemdly jellegti k6lts6gek
Hullad6kkezel6s dija
Amortiz6ci6s krilts6g
Karbantart6si,fenntartdsi kdlts6g
Egy6b kozvetlen kolts6g
KOZVETLEN KOLTSEGEK OSSzBSEN

Uzemi 6ltal6nos k0lts6gek
V6llalati 6ltal6nos kdltsd gek
Egydb r6fordit6sok
S z imlinhsi,p o stinisi k0 lts 6 g,
KOLTSEGEK ES RAFORDITASOK OSSZESEN

Eredmdny

TELJES ARBEVETEL

Ft/6v

r.976.634
2.37t.353
3.767.630

s45.500
9r7.t32
32r.869

9.900.118

368.290
690.544
237.286

3.500
I 1. r99.738

301.062

1 1.s00.800

Elozo 6vi hullad6kmennyisdg: 716.000 kg
Fajlagos hullad6kmennyis6g: 716.000 kg/ 900 ingatlan= 795,6 kg/ingatlan

Virhat6 hulladdkmennyis6g: 795,6 kg/ ingatlan* 900 ingatlan:716000 kg

Egysdgnyi dijt6tel: 11.500.800 FV 716.000 kg: 16,0625Ftlkg+ AFA
Eves dij: 16,0625 Ft/kg* 716.000 kg: 11.500.800,-Ft + AFA /6v

A kalkul6ci6 900 db 110 literes eddny heti egyszeri iiritds6vel k6sziilt!


