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Mf rok ktizs6g Onkormin yzatinak

l5l20ll. (IX. 08.) szimri rendelete

akdztisztasigr6l 6s a teleptil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si
helyi kiizszolgdltat6sr6l sz6l6 ttibbsziir m6dositott 212003. (01. 23.) szimf rendelet

m6dosit6sira 6s egys6ges szerkezetbe foglalisira

M6rok ktizsdg kdpviselotestiilete a hulladdkgazd6lkodrlsr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. tv. 23. g-a,
a helyi dnkorminyzatokr6l sz6l6 m6dositott 1990. 6vi LXV. tv. 16. g(l) bekezdeseben kapott
felhatalmaz6s alapj6n, figyelemmel az e tdrv6nyben, valamint az ll1986. (II.2l.) EVM-E|]M
egyiittes rendeletben, valamint a 24212000. (xII. 23.) ds a 27112001. (xrt. 21.) Korm.
rendeletdben foglaltakra az al|bbi rendeletet alkoda:

I. fejezet

Altaldnos rendelkez6sek

l. $.

(1) tvttlrgt kozs6g Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: Onkormhnyzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hullad6kkezeldsi kdzszolgiltat6st szervez a telepiildsi szilird hullad6k
rendszeres gytijt6sdre, elsz6llit6s6ra, 6rtalmatlanitbshra ds kezeldsdre. ds ezen
tevdkenysdgek ell6tiisr6l kritelezo helyi kdzszolg6ltat6s ritj6n gondoskodik.

(2) A k6zszolg6ltat6s cdlja akiiztisztas6g, a teleptildstisztasilgbiztositdsa, a krizegdszs6gtigy,
valamint az dpitett 6s term6szeti kcimyezet vddelem. A kcitelezri kcizszolg6l titesra
vonatkoz6 rendelkez6sek cdlja a kozszolg6ltat6s kisz6mithat6, folyamatos 6s biztons6gos
ell6t6sa, a tevdkenysdg ellenorizhetosdge.

(3) a telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi kozszolgiltat6s M6rok k<izsdg (a
tov6bb i akb an : te lepii I 6s) mindenk ori klzigazgat6s i terii I etdre te41o n.

(4) e teleptilds kozigazgatdsi tertiletdn ldvo valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
haszn6l6ja (a tovrlbbiakban: ingatlantulajdonos) az'ingailan6n keletkez<i teleptilds i szilird
hullad6k gyrijt6s6r6l 6s annak a begyrijtdsdre feljJgosftott ds engeddllyel rendelkezri
hullad6kkezel6nek tdrtdncj 6tad6s6r6l az e rendeietben meghatfrizott m6don k6teles
gondoskodni.

(5) Tilos hulladdkot elhagyni - a gyrijtds, a begyrijtds, lerak6s szabiiyairot eltdr6 m6don -
felhalmozni, ellenorizetlen kortilmdnyek kctztiii eihelyezni, kezelni.

(6) A telepiilds kozigazgatrisi teruletdn a teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos krjtelezri
helyi kozszolgiiltatds teljesitdsdre jogosult, iltetoleg kdtelezett kozszolg6i tito aHuba-Kom
Szolg6ltat6 Kft. B6ly (a tovdbbiakban: Szolg6ltat6). 
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2. $.

E rendelet alkalmaz6s6ban:

l. teleptildsi szilird hulladdk a hhztarthsokb6l szhrmaz6 - rendszeresen vagy alkalmilag
kdpz6d6 - szil6rd hullad6k, illet6leg ahhztarthsi hulladdkhoz hasonl6 jellegri 6s osszet6telti,
azzal egfitt kezelhet6 mds hulladdk, kiv6ve az egyeb jogszabillyokban meghat6rozott
vesz6lyes hullad6kot 6s a radioaktiv hullad6kot;

2. hiztartds: a lak6s, pihen6s, tidtil6s c6ljait szolg6l6 ingatlan, fiiggetleniil att6l, hogy az adott
ingatlan mag6n (ktil6n) tulajdonban vagy kcjzds tulajdonban van-e;

3. lomtalanit6s al6 tartoz6 telepiil6si szil6rd hullad6k: az az alkalmilag k6pz6ddtt vagy
felhalmoz6dott telepiil6si szildrd hullad6k, amely a kdzszolg6ltat6st vegzo Szolgdltat6 6ltal
rendszeresitett gyrijt6 ed6nyzetben mdrete vagy mennyisdge miaff nem helyezhet<i el.

4. ingatlantulajdonos: az a termlszetes vagy jogi szemdly, illetve jogi szemdlyisdggel nem
rendelkez6 szewezet, akinek/amelynek ingatlan6n telepiildsi szilitrdhulladdk keletkezik;

5. frtalmatlanit6-hely: a telepiil6si szilfrd hullad6k 6rtalmatlanit6s6t szolg616,kiz6r6lag ere a

c6lra ldtesitett 6s az Onkormhnyzat 6ltal kijelolt lerak6hely, l6tesitmdny;

6. hasznosit6-hely: teleptildsi szil6rd hulladdknak vagy valamely dsszetevojdnek a

termeldsben vagy a szolgilltat6sban tdrt6n6 felhaszn6l6shra szolg6l6,kizfir6lag erre a c6lra
l6tesitett 6s az 6nkormfunyzat6ltal erre kijeldlt l6tesitm6ny;

7. hulladdkkezel(5: aki a telepiil6si szildrd hullad6kot gazdasigi tev6kenysdge kdrdben az

ingatlan tulajdonosSt6l 6tveszi, begytijti, elszillida, tirolja, hasznositja, illetve
6nalmatlanitja;

8. hullad6kkezel6si tevdkenysdg: a hulladdk gffit6se, begyiijtdse, sz6llit6sa, elokezel6se,

tarol6sa, hasznosit6sa 6s 6rtalm atlanitSsa;

9. hulladdkgazd6lkodis: a hullad6kkal dsszefiiggo tevdkenys6gek rendszeres, beledrtve a

hullad6k keletkez6sdnek megelozlsdt, mennyis6gdnek 6s vesz6lyess6gdnek csokkentds6t,

kezeldsdt, ezek tervez6s6t 6s ellen6rz6s6t, a kezel6 berendez6sek 6s l6tesitmdnyek

iizemeltetdsdt, bezhrhsifi, ut6gondoz6s6t, a mrikddds felhagy6s6t koveto vizsg6latokat,

valamint az ezel<hez kapcsol6d6 szaktandcsad6st 6s oktat6st;

10. szolg6ltat6: M6rok telepiilds kdzigazgat6si teri.ilet6n a telepi.ildsi szilard hullad6kkal

kapcsolatos helyi kozszolg6ltaths ellfuthsira az e rendelet szerint kiz6r6lagosan feljogositott

hulladdkkezel6:

11. hullad6kkezeldsi kozszolgSltat6s: a jelen rendelet 3. $. (1) pond6ban megjelolt teleptildsi

szil6rd hulladdknak a feljogositott Szolg6ltat6 6ltal az ingatlantulajdonosokt6l tdrtdno

rendszeres begyrijtdse, elszilllithsa, tirol6sa, ilrtalmatlanit6sa 6s hasznosit5sa (a hulladdk

kezel6se), illet6leg kezel6 l6tesitm6ny tizemeltetdse, mtikodtet6se.
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Ingatlanok 6s kOzteriiletek tisztfn tartrisa.

3. $.

( I ) Az ingatlan tulajdonosa kdteles gondoskodni:
a.) az ingatlan elotti j6rda fi6rda hi6ny6ban: 1 mdter szdles teriilets6v, illetdleg ha a j6rda

mellett zdlds6v is van, az rittestig terjedo teljes teriilet, tov6bb6 a jhrda ds az irt krtz<ttti
kidpitett, vagy kidpitetlen teriilet gondoz6s6rol, tiszthntart6s6r6l, a szemdt <jsszeszedds6rol,
gyommentesit6s6r5l, fii nyir6s6r6l, a h6 eltakaritiisr6l 6s a sikossrlg-mentess6grdl.

b. ) a be6pitetlen te lekingatl an tisztintart6s 616 l 6s gyommente s itds 6rril.

c.) a telekingatlanr6l a jfudhra 6s az rittest ftil6 nyul6 6gak ds bokrok megfeleki nyesds6rol.

(2) Az tizletek 6s egydb el6rusit6 helyek, vend6gl6t6 egysdgek, int6zmdnyek 6s szolg6ltat6
egysdgek elotti j6rdaszakaszt, illet6leg ha a j6rda mellett zdlds6v is van, az tfitestigt.4.a,i
teriiletet - a nyitva tart6s ideje alatt a tulajdonos, bdrl6, illetdleg haszniilati log jogosulda
k<iteles tisztfintartani, 6s a tertiletet gondozni.

(3) A kciztertilet rendeltet6s6tSl eltdr6 c6lra (6rusit6s, 6pit6si, szerel6si munka, stb. c6lj6ra)
tortdnti haszniiata eset6n a haszn|lattal drintett tertilet kdzvetlen kornyezetdt a hasinl6
kdteles tisztdntartani.

4. $.

(l) Az 6pitdsi 6s bont6si, valamint felirjit6si munkflatok hely6t - a sztiksdg eset6n - a
krimyezri kdztertilett6l el kell z6mi.

(2) Tilos a helyis6gek 6s teriilets6vok feltakarites6b6l, felmos6s6b6l keletkezett
szennyez6ddst, szennyvizeta csapad6k-elvezeto rendszerbe beleseperni, illetSleg belednteni.

(3) ttlindennemti anyag szirllitfusfundl tigyelni kell arra, hogy a koztertilet be ne szennyezrldj6k.
Ha b6rmilyen sziilitminy fel- vagy lerakis6ndl, vagy szillliths alatt a kOzterulet
beszennyez6dik, a sz6llit6 kdteles azt a fel vagy lerakds elv6gzdse utin, illetrileg a sz6llit6s
sor6n nyomban megtis ztitani.

(4) epitesi munk6latokn6l, illetrileg egydb kozteriilet hasznillata sor6n a fdkat, valamint a
kOzteriileti ldtesitm6nyeket v6d6burkolattal kell kririilvenni. A rong6l6d6sb6l keletkezett
k6rt annak okoz6ja kdteles megtdriteni.

(5) fcizteruleten a gdpj6rmtivek mosdsa - erre alkalmas helyen - csak mos6szer haszn1lata
ndlkiil, illet6leg a kornyezetre nem k6ros mos6szerrel v6gezhet6. Alvdzmos6s tilos. A
mos6ssal okozott szennyezoddst a csirszilsveszdl5rt haladdktalanul meg kell szi.intetni.
Tomegkdzleked6si ritvonalakon 6s azritvonalak mentdn g6pj6rmrivek mosisa tilos !

(6) fozteruleten - sportpdlya kdrny6ke kivdtel6vel - t6kmag, valamint napraforg6 mag
iirusitisa tilos !
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(7) Sport 6s egy6b rendezv6nyek tart6sa idej6n a rendezv6ny szervezdje kriteles gondoskodni
a rendezv6ny alatt 6s azt kdvet6en a tertilet tisztdntart6s6r6l.

(8) Uttestet, jhrdhtds egy6b krizter0letet b6rmifdle szemdttel (szennyvizzel, vizelettel, emberi
6s dllati iiriil6kkel) beszennyezni tilos !

(9) Az ebek 6ltal okozott szennyez6s eltakarit6sir6l az eb s6t6ltat6ja halad6ktalanul koteles
gondoskodni.

(10) Az ingatlan tulajdonosa kdteles az ingatlan el6tt h6t6l, j6gtol ds 6nos es6t6l sikoss6 v6lt
jhrdaszakaszt (sziiksdg esetdn naponta tdbbsz6r is) sikoss6gt6l mentesiteni.

(11) H6 lerak6st tilos elhelyezni:
I ritkeresztez6d6sben,
I ritburkolati jeleken,
I a t6megk0zlekeddsre szolg6l6 j6rmti meg6ll6hely6n6l,
I kozszolg|ltatisi felszereldsi tilrgyra (vizelzir6 csap, giz ds egydb kozl6tesitmdny, pl.

l6mpaoszlop, hirdetr! oszlop, stb. kdr6),
I a kapubej 6rat ele, annak szdless6gdben.

(12) Sfkoss6g elleni v6dekezdshez a kdrnyezetkim6l6 anyagokon kiviil (homok, salak) klorid
tartalmri (pl. konyhas6) fagyfscsokkent6 szer hasznflata csak rigy alkalmazhat6, hogy a
vegyszer egyszeri kijuttat6s mdrt6ke 40 {m2-ndl t6bb ne legyen. Ezeknek az anyagolrnak a
t6rol6sa t6rol6 ed6nyekb en, krirnyeze tszewry ez€st kiz6r6 m6don tdrtdnhet.

(13) Klorid tartalmri vegyszerek hasznillata zrild teri.ileteken 6s azok kdzvetlen kdrnydkdn tilos
!

(14) A kdzteriilet felszerel6si 6s berendezdsi t6rgyainak beszennyezdse, illetoleg
megrongdlAsa tilos !

(15) Kozteriileten l6v<i ntjvdnyek (f6k, diszcserjdk, stb.) rong6l6sa, csonkitdsa, leszakit6sa tilos
!

(16) A kdzteri.ileten a fak gallyazhsdr6l, sztiks6g szerinti csonkit6s6r6l val6 gondoskod6s az
dnkorm6nyzat feladata. Fakivig6s kozteriileten a jegyzo engeddly6vel vdgezhet6.

(17) A parkositott 6s fiives tertileteket rendeltet6sellenesen haszn6lni tilos !

(18) Gyermekj6tsz6tereken, az ilyen jellegri parkokban ebeket s6t6ltatni megpordzon is tilos !

(19) F6kon, kOztertileteken 6116 6pitmdnyeken, 6piiletek fa16n, kerit6sen - a rendeltet6sszenien
hirdet6sre szolg6l6 berendezdsek kivdteldvel - hirdetni, falragaszt vagy rekldmot engeddly
n6lkiil elhelyezni tilos !

A falragaszok ki nemjelcilt helyeken tort6n6 felragasztisillrt az e tev6kenysdget v6gezo ds a
megrendelo - felel6ss6gtik meg6llapit6sa eset6n - egyetemlegesen felelnek.
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s. $.

Az 6nkor minyzat kiizszolgfltatf ss al kapcsolatos feladatai

(l)Az Onkorm6nyzat az ingatlantulajdonosokndl keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k
kezel6sdre hullad6kkezeldsi k<izszolg6ltat6st szervez 6s tart fenn. Feladata e tekintetben
kilkinosen:

a./ ahelyikdzszolgilltat6s k<ir6be tartoz6 telepiil6si szllSrdhulladdk rendszeres begyiijt6s6nek,
elsz|llithshnak 6s 6rtalmatlanitrls6nak megszervez6se;
b.l akozszolg6ltat6s ellithshra Szolgfltat6 kiv6laszt6sa,aSzolghltat6val szerziiddsmegkrit6se;
c./ a teleptildsi szilird hullad6kkal kapcsolatos egyes, a jogszabillyban megh atdrozott hat6s6gi
j ogkrirrik gyakorl6sa,
d.l a kozszolg6ltat6ssal <isszefiiggS - egy6b jogszab6lyban nem rendezett - dnkorm6nyzati
feladat- 6s hat6skrir meg6llapit6sa.

(2) Akozszolgilltat6s a klzszolgittaths ell6tds6ra feljogositott Szolg6ltat6 sz6llit6eszk6z6hez
rendszeresftett gytijt6eddnyben, a kdztertileten vagy az ingatlanon risszegytijt6tt, 6s a
Szolgdltat6 rendelkezds6re bocsdtott, a jelen rendelet 3. $. 1./ pontjaban megjelcilt
telepiil6si szil6rd hulladdk elhelyezds c6lj6b6l tdrt6n<j rendszeres elsz1llithi1ra terjed ki.

(3) Az Onkorm6nyzat a telepiildsi szilfrd hulladdkkal kapcsolatos feladatainak megval6sit6sa
sor6n, a hulladdkgazdalkodhs tdrv6nyben megfogalmazott cdljainak eldrdse drdek6ben
egyiittmtikddik m6s telepiil6si ds t6rsdgi dnkorm6nyzatokkal.

Az ingatlantulajdonos kiitelezetts6gei

6. $.

(1) Az ingatlantulajdonos koteles az ingatlan6n keletkez6 telepiil6si szil6rd hulladdkot az e
rendeletben megfiatSrozott m6don 6s helyen gyfijteni, tov6bb6 hasznosit6s6r6l vagy
iirtalmatlanitrls6r6l gondoskodni. Alapvetci k<jteless6ge e tekintetben, hogy:

a./ a teleptildsi szil6rd hullad6kot - kiildnris tekintettel a hulladdk tov6bbi kezells&e - az
elsz6llit6sra val6 6tv6telig gyfijtdse, illetve t6rolja,
b'/ az ingatlan6n keletkez6 telepiildsi szil6rd hullad6k kezelds6re az Onkormhnyzat 6ltal
szewezett kdzszolgilltat6st vegye ig6nybe, illetve a hulladdkot a begyijt6sre e rendeletben
felj ogositott hullad6kkezekinek adja ht,
c'l a hulladdk gytijtdse sor6n megfelel6 gondossriggal jirjon el annak drdekdben, hogy a
hulladdk m6sok 6let6t, testi dps6g6t, eg6szs6gdt 6s j5 k6zerzet6t ne vesz1lyeztesse, a t6zseg
term6szetes 6s 6pitett kdrnyezetdt ne szennyezze, a nrivdny - ds 6llatuil6got ne k6rositsa, i
krizrendet es akozbiztons6got ne zavarja,
d.l az ingatlan6n keletkez6 hulladdk mennyis6g6t alacsony szinten tartsa.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a Szolg6ltat6nak bejelenteni, ha tulajdonv6ltoz6s vagy
egy6b ok folytrin a kdzszolg|ltatds igdnybevdtel6re kdtelezettev6lik; meg kell jeldlnie egyben
az ingatlanon v6rhat6an keletkez6 hulladdk mennyisdgdt.

13) nz ingatlantulajdonost nem terheli az (l) bekezd6sben foglalt k6telezetts6g a, olyan
be6pitetlen ingatlana tekintet6ben, ahol nemtart6zkodik 6s hullad6k sem keletkezik.
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(4) Az az ingatlanfulajdonos, akinek ingatlandn telepiil6si szil6rd hulladdk keletkezik, de az
ingatlana egyidejrileg gazd6lkod6 szewezet cdgnyilv6ntart6sban bejegyzett szdkhelydtil,
telephelydiil vagy fi6ktelepdtil is szolg6l, kdteles a telepiil6si szildrd hultaddkat a gazd6lkod6
szeryezetnek az ingatlanon folytatott gazdashgi tevdkenys6ge sor6n keletkezett telepiildsi
szilixd hullad6kt6l elktiltinitetten gyfijteni ds arra a ktizszolgilltathst igdnybe venni, feltdve,
hogy az ingatlanon keletkezett dsszes telepiildsi szillrd hulladdkra nem a helyben szewezett
kdtelez6 kdzszolgiltat6st veszi ig6nybe.

il.
A hullad6kkezel6si helyi kiizszolgdltatis ell6t6sinak rendje, a kiizszolgfltatr[s kiitelezd

ig6nybev6tele

7. $.

(1) Az ingatlantulajdonos kriteles a Szolgfltat6 6ltal nyujtott kozszolg6ltat6st ig6nybe venni.

(2) A helyi kdzszolg5ltat6s kor6ben az ingatlantulajdonos ds a Szolg6ltat6 kdzotti jogviszonyt
a telepiil6si szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kcizszolg6ltat6s eset6b en az a tlny hozza l6tre,
hogy a Szolg6ltat6 az ingatlantulajdonos szhmira a k<lzszolg6ltat6st felaj6nlja, illetve a
kdzszolgdltat6s teljesit6s6re rendelkezdsre 6ll.

(3) A hullad6ksz6llit6s rendj6t az Onkormhnyzat - a kozszolg6ltat6val egyeztetett m6don
hagyja j6v6. A hulladdk elszdllitdsa heti egy alkalommal tcirt6nik.

(4) A hulladdk begyijt6sdnek, elsz6llitis6nak rendjdben bekrivetkezo vitltozils esetdn a
Szolg6ltat6 az Onkormhnyzatot, az Onkormhnyzata lakoss6got kdteles errSl6rtesiteni.

(5) A telepiil6si szil6rd hullad6knak nem minostilo hullad6k keletkez6s6nek t6ny6t az
ingatlantulajdonos kdteles az Onkorm6nyzatnak bejelenteni. A bejelent6sben az
ingatlantulajdonos koteles megjeldlni azokat a kdrtlm6nyeket, amelyek miatt az adott
hullad6k nem min6siil telepiil6si szilird hulladdknak, tov6bb6 azokat az intlzked6seket,
amelyek irtjdn a hulladdk kezel6s6r6l gondoskodik.

(6) A Szolg6ltat6 6s az ingatlantulajdonos jogaira 6s kotelezetts6geire, valamint a
kozszolgSltat6s teljesitds6re vonatkoz6 szerz<idds tartalmi elemeire a jelen rendelet 7. $-
6ban foglaltakat kell alkalmazni.

(7) Amennyibe a jelen rendelet 2. $. l.l pondriban meghat6rozott telepi.il6si szilArd
hulladdknak nem min6si.ilo hullad6k - 6rusit6, szolgfltat6 vagy egydb gazdasigi
tevdkenys6g folyt6n - kozteriileten keletkezik, a tevdkenysdgvegzesdre kiadott kozteriilet-
haszn6lati hozzijfirulils, illetve enged6ly birtokosa kdteles az Onkorm6nyzatnak
bejelenteni, hogy hulladdkinak kezel6s6rril hogyan gondoskodik. A k<izteriilet-haszn6lati
hozzhjfurulfus, illefve engeddly megad6s6t az Onkorm6nyzat az iltala szervezett
kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6hez kOtheti.

(8) A hullad6kkezel6si helyi kdzszolgilltatfus felt6teleiben bekdvetkezett v6ltoz6sokr6l a

Szolg6ltat6 az Onkormhnyzatot - aviltozhs bekdvetkezte el6tt - ir6sban 6rtesiteni koteles.
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(9) nz (1) bekezd6sben meghatfrozott ingatlantulajdonosokra a Hgt.5l. $.(1) bekezd6sben
foglalt ktitelezettsdg nem te{ed ki; a nriluk keletkez6 hullad6kok nyilvintart6s6r6l ds
bejelentdsdrol a Szolg6ltat6 a ktildn jogszabillyokban meghat6rozottak szerint
gondoskodik.

A hullad6kkezel6si kiizszolgfltatfs teljesit6s6re vonatkoz6 szerz6d6s egyes tartalmi
elemei

8. $.

( 1) A teleptldsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos hulladdkkezel6si helyi k6zszolg6ltat6s
igdnybevdteldr6l sz6l6 szerz6ddsben meg kell hatilrozni a szerz6d6sk6to feleket: a
Szolg6ltat6t 6s a Megrendel6 ingatlantulajdonost.

(2) ir6sbeli szerz6ddst csak a 17. $. (1) bekezd6sben meghathrozott gazdilkod6 szervezetek
kotelesek a Szolghltat6val kdtni, a term6szetes szem6ly ingatlantulajdonosok
szetzSdds{nek tartalm6t a Szolg6ltat6 6s az onkorminyzat kdzott tetr-gott kdzszolgrilati
szerzSdds szab 6ly ozza.

(3) A szerzod6sben meg kell jekilni:
a. / a kdzszolg6ltat6s i g6nyb ev6tel6nek kezdd napj 6t,
b./ a teljesit6s hely6t,
c'l a Megrendel6 rendelkezds6re bocs6tott gyiijtrled6nyt tirtartalom 6s darabsziim szerint,
d.l az iritesi gyakoris6got 6s az tiritds idej6i napok szlrint,
e'l a Megrendelo 6ltal meghatirozott, az ingatlanon el<irel6that6lag keletkez6 hullad6k
mennyis6gdt, amelyre a k6zszolg6ltat6st a Megrardel6 igdnybe veszi.

(4) A szerzrid6sben rendelkezni kell tov6bb6:
a.l a gy\t6eddnyek hasznillatfunak jogcim6r6l6s m6dj6r6l,
b'/ a klzszolgriltat6s m6rt6kdt meghalad6, a Megrendel6 ig6nyei szerinti esetlegest<jbbletszolg6ltat6sr6l 6s annak dij6r6l,
c. I a szerzodds m6dosit6s6nak, felmond6s6nak felt6teleirol,
d. I a kozszolgdltat6si dij megfi zetdsdnek m6dj616l,
e. I a szerzodds m6dosit6s6nak, felmondiisdnut frli6t.l.ir6l,
f . / az ir inyad6 j o gs z ab ri lyok me ghatilr oz6s rir6 l.

A hullad6k gyiijt6s6re 6s elsz6llit6sra val6 6tadfs6ra szolg6l6 gyiijt6ed6nyek
rendelkez6sre bocsftisdval kapcsolatos jogok 6s ktiieleziits6gek

e. $.

(1) Az ingatlantulajdgnol a telepiildsi szil6rd hulladdk gytijt6s6re, illerve etszillithsiraSzolg6ltat6 szilllitoeszkozehez rendszeresftett gyrijt6.d6;yt; gwJio"i6"yret rirtartalm6tmeghalad6 mennyis6gti alkalmi hullad6k gyrijtJseimtianyag zs6kban vagy olyan szil6rdanyagb6l kdszrilt eddnybe kdteles risszegyrijteni, hogy uuudt az tirft6sko?, bedob6skor ahul laddk ne sz6r6dj on ki, krirny ezetszennyez6 d6st n" 6ko"ron.

(2) A helyi kdzszolgriltat6s iital ell6tand6 teriiletre rendszeresitett, szabv6nyos gyrijt6ed.nyektipus6t' minim6lis tdrfogat6t, darabszdmrit ds i.irftdsre val6 6tad6s6nakhely6t a Szolg6ltat6
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az Onkormhnyzat egyet6rt6sdvel 6llapitja meg a keletkezett hullad6kmennyisdg 6s a
gyiij tds i, tiritds i gyakori s 69 fi gye lembevdteldvel.

10.$.

(l) ez ingatlantulajdonos a gytijt6eddnyeket az ingatlan teriilet6n beliil kciteles elhelyezni.
Gyijt6ed6nyt k<izteriileten tart6san elhelyezni kiz6r6lag az Onkorminyzat kozterilet-
haszn6lati engeddlye alapj6n lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles az fitvett gyijtoed6nyeket a hullad6k elsz6llit6sa cdljdb6l a

Szolg6ltat6 6ltal megjeltilt id6pontban a kdzteriileten a begytijtdst vdgz6 gdpj6rmtivel
megkOzelithet<i 6s iiritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A gyijt6ed6nyt legfeljebb a

sz6llit6si napot megel6z6 napon, 18 6r6t6l lehet kihelyezni a krizteriiletre, kivdve a tart6san

engeddlyezett elhelyezdst.

(3) A hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l kihelyezett gyrijt6eddny fedel6nek - a ktjztertlet
szennyezdsdnek elkeriildse 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hullad6kot a

gytijt6eddnyben irgy kell elhelyezni, hogy az eddny mozgathsakor 6s iiritdsekor ne

sz6r6djon, valamint a gdpi iirit6st ne akadLlyozza. A kihelyezett gytijtoeddnyb6l guber6lni

tilos. A kihelyezett gyrijt6eddny nem akad6lyozhatja aj6rmti 6s gyalogos forgalmat, 6s

elhelyez6se egy6bk6nt sem j6rhat baleset vagy k6rokoz6s vesz6ly6nek eltiid6zds6vel.

11.$.

(l)Az ingatlantulajdonos koteles gondoskodni a gytijtoed6nyek tisztintart6sfr6l,
fert6tlenit6sdr6l, rendeltetdsszer[i haszn6latir6l, valamint kornyezeti.ik tiszt6ntart6s6r6l.

(2) A szabillyszerien kihelyezett gyrijtoeddnyek iirit6se sor6n esetlegesen keletkezett

szennyezSd6s takarit6s 616l a Szolg6ltat6 kdteles gondoskodni.

(3) A Szolg6ltat6 koteles a t6rol6ed6nyek kiiirit6s6t kimdletesen, az elvirrhat6 gondoss6ggal

elv6gezni.

(4) A Szolg6ltat6 tulajdon6t k6pezo, az ingatlantulajdonos rendelkezds6re bocs6tott vagy

1ltala b6rbe vett, illetve az ingatlantulajdonos tulajdon6t kepezo rendeltet6sszeriien

haszn6lt gytijt6ed{nyek - a Szolg6ltat6 hib6j6b6l sz6rmaz6 - sziiksdg szerinti javit6s6r6l,

cser6j6r6f 6s esetleges p6t16s6r61 az ingatlantulajdonos bejelent6se alapj6n a Szolg6ltat6

k<tteles gondoskodni. Az elhasznil6dott, eloregedett gyijt6ed6nyek haszn6lat6b6l

szhrmaz' k6rokat a Szolg6ltat6nak nem koteless6ge megt6riteni.

(5) A gyrijtoed6ny rendeltet6st6l elt6ro haszn6lat, valamint eltrin6se vagy megsemmisiildse

-iutt tltrtkezett khrt az az ingatlantulajdonos kriteles viselni. A Szolg6ltat6 kitht az

ingatlantulajdonos a k6r bekovetkeztdt6l sz6mitott harminc napon beltil kdteles megtdriteni.

12.$.

(l)Ha a gyrijt6ed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek 9! amely az ed6nyben

6sszet6mtirddritt vagy befagyott, illetve az ed6nyben l6vo hullad6kot rigy dsszepr6seltdk,

hogy emiatt az ed{iyt tiri;;i nem lehet, az ingatlanrulajdonos a Szolg6ltat6 felhiv6s6ra
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k0teles az eddny tirithetovd, illetve haszn6lhat6v6 tenni. Kriteles tov6bb6 az igy okozott
esetleges k6rt megt6riteni.

(2) filos a gyujt6ed6nybe foly6kony, m6rgezo, friz- es robban6sveszdlyes anyagot, 6llati
tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely veszllyeztetheti a begytijtdst, iiritdst
vegzo szemdlyek vagy m6s szem6lyek dlet6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t. Tilos tov6bb6 a
gytijt6eddnybe ko- 6s 6ptilet tdrmel6ket 6s egydb olyan nagyobb te{edelmti 6s sirlyu
ttr gy at helyezni, amely me grong6lhatj a a gffi tcib erendez6st.

(3) Ua a Szolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapid6k, hogy a t6rol6ed6nyben, a (2) bekezd6sben
megjeltilt anyagot, tirgyat helyeztek ol, vagy M tultdltott, a kiiirit6st jogosultak
megtagadni. Az emiatt el nem sz6llitott hullad6k elsz6llit6s6r6l az ingatlantulajdonos
kriteles gondoskodni.

A hullad6k elhelyez6s6vel, irtalmatlanitisfval, illetve hasznositis6val kapcsolatos
rendelkez6sek

13.$.

(1) e hulladdk 6rtalmatlanitilshrol, illetve hasznosit6s 616l aSzolg6ltat6 kdteles gondoskodni.

Az ingatlanon alkalmilag keletkezett teleptil6si szil6rd hullad6kot a Szolg6ltat6 havonta egy
a lkal omm al elszhllitj a.

A lomtalanitis al6 tartoz6 alkalmi hfuztartisisziLird hulladdkra vonatkoz6 ktiliin
rendelkez6sek

14.$.

(1) A jelen rendelet 2 $. l./ pontj6ban meghatirozott hulladdkra n6zve a lomtalanit6s
megszervez6sdrtil 6s lebonyolit6s6r6l a SzolgSltat6 gondoskodik mdrciust6l november
h6napig, jrilius h6nap kivdteldvel a h6nap utols6 szombati napj6n.

(2) A hullad6k elszilllithstt, ilrtalmatlanitdsilt, illetve hasznosit6s 6t a Szolg1ltato vegzi.

(3) A hullad6kot az rngatlantulajdonos a Szolg6ltat6 6ltal ekizetesen megieldlt id6pontban
helyezheti ki elsz6llit6s c6lj6b6l afta ahelyre, amelyet a Szolg6ltat6 el6zJesen megjel6lt.

(4) lz elsz6llitand6 hulladdkot irgy kell elhely ezni a koztertileten, hogy az a j1rmi es
gyalogos forgalmat nem akadilyozza, a zdldteriileteket ds a ndv6ny-it"t ne k6rosftsa,
illetve ne j6rjon baleset vagy k6rokoziis vesz6lydnek el6id6zds6vel.

(5) e Szolgilltato az (1), (3) 6s (4) bekezd6sben foglalt el6ir6sokt6l elt6ro m6don,
szab|lytalanul elhelyezett hulladdkot koteles - kiil<in dijfizetds ellendben - elszirllitam. Ha akiilon dij megfizetdsdre kdtelezett szem6lye nem 6llapiihat6 meg, a Szolg6lta to a sz6ml6t a
telepi.ildsi Onkorm6ny zatnak nyuj tj a be.
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ls.$.

A hullad6kkezel6si kiizszolgfltatrflsi dij

teniletdn az ingatlanfulajdonosok kozszolg6ltat6si dij fizet6s6re

A kiizszolg filtaths telj esit6s6nek sziinetel6se

16.$.

A hulladdkkezel6si helyi k<izszolgSltatds teljesit6se csak a torvdnyben vagy
korm6nyrendeletben meghat6rozott esetekben sziineteltethet6, illet6leg korl6tozhat6.

IIL
A telepiil6si sziLlrd hullad6kot 6rint6 kiizszolgiltatisra vonatkoz6 kiiliin szabilyok

17.s.

(1) Gazd6lkod6 szervezet akkor kdteles a kdzszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re, ha a gazdas6gi

tevdkenys6ggel osszefiigg6sben keletkezett telepiil6si szil6rd hullad6k6nak kezel6sdrol
a.l aHgt.13. $-6ban foglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik, vagy
b.l azon a telepi.il6sen, ahol a gazd6lkod6 szervezet teleptil6si szilArd hulladdka keletkezik, a

kozszolg6ltat6s keretdben nyijtott teleptildsi hulladdkkezel6s - a komyezetvddelmi
feliigyel6sdg 6ltal igazoltan - k<irnyezeti szempontb6l a Hgt. 13. $-6ban meghatfirozottakn6l
l6nyegesen kedvez6bb megold6ssal tdrtdnik. A kornyezetvddelmi feltigyel6s6g eljhrhsilt az

koteles kezdemdnyezni, aki a kozszolg6ltat6st nem kivanja ig6nybe venni. Az eljhrilsjogeros
b e fej ezds6i g a kozszolgSltat6s i gdnyb ev6tele kdtel ez6.

(2) Azok a gazdillkod6 szervezetek, amelyek a kornyezetvddelmi feliigyelos6g 6ltal

enged6lyezett - telepi.ildsi szilard hulladdk 6rtalmatlanithshra alkalmas - hullad6kkezel6si

berendez6ssel, l6tesitmdnnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 6. $. (1) bekezddse szerinti

k6telezetts6gek al6l mentestilnek, ha a tev6kenys6giik sor6n k6pz6ddtt telepilldsi szil6rd

hullad6kuk 6rtalmatlanit6s6r6l ezekben a berendez6sekben, l6tesitm6nyekben

gondoskodnak.

(3) Azok a gazd6lkod6 szervezetek, amelyek a kdtelezokozszolg6ltatist nem veszik ig6nybe,

a kiildn jogszab6lyokban meghathrozott m6don 6s tartalommal kdtelesek a tev6kenysdgiik

sor6n keletkez6 hullad6k mennyis6g6t 6s 6sszet6tel6t fajt6nk6nt nyilv6ntartani, az 6ltaluk

vlgzett kezel6srr!1, a kezelt 6s a kezel6s eredm6ny6b6l szhrmaz6 hullad6kokr6l

nyilv6ntart6si, a kezel6l6tesitm6nyek mrikod6s6r6l iizemnapl6t vezetni, 6s ezel<rol a

hat6s6goknak bejelent6st tenni. A gazd6lkod6 szervezetek a kdzszolg6ltat6s al6 nem

tartoz6 hullad6kuk mennyis6g6r6l, risszetdteldrol, keletkezdsdnek forr6s6r6l 6s kezeldsdnek

m6dj6r6l ktitelesek az Onkorminyzatot tiljekoztatni. Ha a gazd6lkod6 szervezet e

thj|koztatisi kritelezetts6gdt elmulasztja, akozszolgliltat6st ktjteles ig6nybe venni.
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IV.

A hullad6kkezel6si helyi kiizszolg6ltat6s al6 nem tartoz6 telepiil6si szitird hutlad6kkal
kapcsolatos tev6kenys6g ellitdsdnak rendj6re vonatkoz6 el6frisok

18.$.

(l) A hulladdkkezeldsi krizszolg6ltat6s az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szolg6ltat6 6s egydb gazdashgi tev6kenysdg, valamint a k<izint6zmdnyek mrik6d6se sor6n
keletkezett hullad6kra nem terjed ki. Ezen hullad6kfajt6k eset6ben az ingatlan
tulajdonosnak a Hgt. 13. $. (1) bekezd6s6ben megjeldlt, a hulladdk termel6jdre 6s
birtokos6ra vonatkoz6 szab6lyok szerint kell eljArnia.

(2) A hullad6k termeldje, birtokosa a tev6kenys6ge gyakorl6sa sor6n keletkezd, vagy m6s
m6don a birtok6ba keriil6 hulladdkot koteles gyiijteni, tov6bb6 az 6rtalmatlanit6s6r6l vagy a
hasznosit6s6r6l gondoskodni.

(3) Az ilrtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kritelezettsdget a hulladdk termel6je,
birtokosa
a.l a jogszabrilyokban meghathrozott feltdteleknek megfelelo 6rtalmatlanit6 vagy hasznosit6
elj6riis, berendezds, l6tesitm6ny alkalmazis6val saj6t maga teljesiti, vagy

b.l az erre feljogositott 6s enged6llyel rendelkez6 hulladdkkezelonek tortdn<i dtad6ssal. a
kezelds kolts6geinek megfizet6s6vel teljesiti.

(4) Az (l) bekezd6sben megjeldlt hullad6kot az Onkormfunyzat6ltal kijelcilt, tov6bb6 egy6b,
kdrnyezetvddelmi hat6s6g enged6llyel rendelkezo furtalmatlanit6 helyre vagy hasznosit6
helyre a hullad6k termel6je, birtokosa kiildn engeddly ndlktil maga is elsz6llithatja.
Amennyiben a hullad6kot jellege vagy 6sszet6tele miatt az egy6b 6rtalmatlanit6 hely nem
veheti 6t, annak elhelyez6sdre a kijelolt 6rtalmatlanit6 helyet kell igdnybe venni.

(5) A hulladdk elsz6llit6s6hoz egyebekben hullad6ksz6llit6si tev6kenys6gre a Szolgaltat6n
kiWli, kornyezetv6delmi hat6s6gi engeddllyel rendelkez6 gazd6lkod6 szervezetet is
igdnybe lehet venni.

(6) A hullad6k elsz6llit6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6mi, hogy a hulladdk a
szrillit6jirmtibe t<irtdn6 tiritdsekor, illet6leg a sz6llit6s folyam6n ne sz6r6djon 6s m6s
kdrnyezetterhel6st ne iddzzen el6. Sz6llit6sb6l ered6 szennyez<idds esetdn a hullad{k
eltakaritds6r6l, a tertilet szennyezod6s-mentesit6sdr6l, valamint az eredeti kdrnyezeti
6llapot helyre6llit6s6r6l a hulladdk termel6je, birtokosa, illet6leg az ingatlantulajdonos
kOteles gondoskodni.

(7) Gazd6lkod6 szewezet ig6nybev6tele mellett t6rt6nci sz6llit6s eset6n a gazdSlkod6
szervezet, saj6t sz6llit6s eset6n pedig a hulladdk termelcije, birtokosa, illetrileg az
ingatlantulajdonos az 6tvett, illetve 6tadott hulladdk mennyisdg6t ds osszet6tel6t - a kiilon
jogszab6lyokban meghatirozott m6don ds tartalommal - kdteles fajt6nkdnt nyilv6ntartani
ds entll a hat6s6goknak bejelent6st tenni.
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(8) A (7) bekezd6sben el<iirt kdtelezettsdg - a ktilon jogszabdlyokban meghatilrozottak szerint
- mind a kijel<ilt 6rtalmatlanit6-hely iizemeltetrijdt, mind pedig az egyeb 6rtalmatlanit6-hely
tulaj donos6t (tizemeltet6j 6t, haszn6l6j 6t) is terheli.

(9) Ua a hullad6k termeklje, birtokosa a hullad6kot saj6t maga a kijekilt 6rtalmatlanit6-helyre
szilllitja, a hulladdk 6tad6s6val egyidejtileg, szhmla ellendben dijat koteles frzetni az

iizemeltet6 rdszi.re.

19.$.

(1) Ha az ingatlantulajdonos a krizszolgilltaths al6 nem tartoz6 hulladdk elszillit6sival a
Szolg6ltat6t bizza ffi€g, a megrendel6s ds a szolg6ltat6s felt6teleiben tortdno
megillapodisuk alapj6n a SzolgSltat6 a megjeldlt idSpontra vagy id<itartamra a megjel6lt
mennyis6gti 6s dsszetdtelti hulladdknak megfelel6 gytijt6ed6nyt az ingatlantulajdonos
rendelkez6sdre bocsSda, a hullad6k elsz6llit6sdt elvegzi 6s gondoskodik a kijelolt
6rtalmatlanit6-helyen t6rt6n6 elhelyez6sr6l.

(2) Az ingatlantulajdonos a Szolg6ltat6 r6sz6re a megillapod6sban kikotott dijat koteles
megfizetni.

20.$.

(1) A kdzszolg6ltaths al6 nem tartoz6 hullad6k sz5llit6sa esetdben a hulladdk termel6je,
birtokosa, i11et61eg az illtala sz6llit6sra ig6nybe vett gazd6lkod6 szervezet ktiteles a
kdztertilet ti szt6ntart6s 6ra vonatk oz6 jo gszab6lyok szerint elj 6rni.

(2) n hullad6k termel6je, birtokosa kdteles gondoskodni a kcizteriilet-hasznilatihozz6j6rul6s,
illetve enged6ly megszerz6s6r6l, ha a hullad6k cisszegyiijtdsdre szolghl6 kontdner a

ktizteri.ileten 24 6r6t meghalad6 id<itartamra keriil kihelyez6sre. Krjteles gondoskodni
tov6bb6 a kont6ner kdmyezet6nek folyamatos tisztintarthshr6l, a kont6ner telitod6se eset6n

annak halad6ktalan elsz6llittat6s6r6l.

(3) A sz6llit6st vegzo gazd6lkod6 szervezet kont6ner k<iztertileten a kozriti 6s a gyalogos
forgalom biztons6g6t nem veszllyeztet6 m6don, az al6bbi eloir6sok megtart6s6val
helyezhet ki:

a./ ftiriwonalon kontdner kizilrSlag folyamatos rakod6s idej6re helyezhet6 ki, a szdllit6 j6rmri
helyszinen tart6s6val annak 6rdek6ben, hogy az elszillit6s a telit6ddskor haladdktalanul
megtdrt6nhessen;

b./ tdmegkdzleked6si ritvonalon, amennyiben a kont6ner kihelyezdse csak a ktizirti forgalom
zavarisival oldhat6 meg, az a./ pontban foglaltak szerint kell elj6rni.

c.l egylb ritvonalakon a kontdnert, telit6ddst kriveto 8 6r6n beliil el kell sz6llitani.

(4) KOzteruletre kihelyezett kont6neren el nem t6volithat6 m6don, j6l lithat6an fel kell
tiintetni a hul1ad6k termeldjdnek, birtokos6nak, illet5leg a sz6llitdsra igdnybe vett
gazd6lkod6 szervezetnek nev6t, cdgnevdt, cim6t, telefonszdm6t 6s a kontdnerazonosit6
szhmht.
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V.
Szabilys6rt6sek

21.$.

(l) A jelen rendelet 3. $. 8./ pond6ban meghat6rozott hullad6kkezel6si tev6kenys6g - a Hgt-
ben meghat6rozottak szerint - kiz6r6lag a kdrnyezefv6delmi hat6s6g engiAdtyevet
vegezhetl.

(2) Aki a kcirnyezetv6delmi hat6srlg engeddlydhez vagy hozzijhrul1s6hoz k6t6tt
tevdkenys6get enged6ly vagy hozz|jttrulfts ndlkiil vdgzet vagy vdgeztet, illetve a k6rnyezet
elemeit a hilon jogszab|lyokban meghathrozott m6don terheli, illefve szewryezi, vagy az
egydb kornyezetv6delmi el6ir6sokat m6s m6don megszegi, szab6lys6rtdst k6vet ei et
1 5 0. 000,-Ft . penzbirshggal srij that6.

(3) en a teleptl6si dnkormdnyzat 6ltal szewezett kdzszolgilltatfus kdr6be tartoz6
tevdkenysdget jogosulatlanul v6gzi, szab6lysdrt6st kdvetel 6s 150.000,-Ft-ig terjedo
pdnzbirs6ggal sirj that6.

(4) aki teleptildsi szil6rd hullad6kot a kdzteri.ileten engeddly ndlktil lerak, elhelyez, illetcileg
nem a kijeldlt lerak6helyen rak le vagy helyez el, szabillysdrt6st kovet el 6s 1b0.000,-Ft-i;
terj ed6 p6nzbirsdggal srij that6.
Ezen szab6lys6rt6s miatt helyszini birs6g is kiszabhat6, amelynek 6sszege 500,-Ft-t6l
I 0.000,-Ft-ig terjedhet.

(5) Aki t6rol6eddnyt a jelen rendeletben meghat6rozott feltdtelekt6l elt6roen helyez ki, illetve
rendeltetdstol eltdrtien hasznil, nem hhztart6si hullad6kot rak a tarthlyba. rothad6, btiz6s
hulladdk elszillitilsin6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l nem gondoskodik, szabdiysdrt6st k6vet el 6s
3 0. 000, -Ft- i g terj edri p enzbir shggal sirj that6.

(6) A pdnzbirs6got, illetve a helyszini birsdgot szab6lys6rt6si hat6s6g, a rilvonatkoz6 kiilon
jogszabdly alapj|n szabja ki.

Altal6nos, j ogi feleldss69

22.s.

Aki tev6kenys6gdvel vagy mulaszt6s6val a hulladdkgazdillkodhsi jogszab6lyokban vagy re6
vonatkoz6 hat6s6gi hatilrozatban foglalt el6irfsokat megs6rti, iitetve az azokban foglalt
ktitelezetts6geknek nem vagy nem megfelelcien tesz eleget 6s ezzel a kornyeietet
veszllyezteti, szennyezi vagy k6rositja, vagy tevdkenys6gdt u ko*y"retv6delmi el6ir6sok
megszeg6sdvel folytatja, a Hgt.-ben, illetve ktilon jogszab6lyoktan foglaltak szerinti
(btintetdjogi, polg6ri jogi, kozigazgatilsijogi, stb.) felelossdggeltartozik.

Hullad6kgazdilkodisi birsfg

23.$.

( 1) Aki tev6kenysdgdvel vagy mulas zt6s6val
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a.) a teleptildsi hullad6k gffitds6re 6s 6tad s6ra vonatkoz6 kotelezetts6gdt megszegi az

ingatlantulajdonos, vagy
b.) a teleptil6si hullad6k kezel6sdre szewezett hulladdkkezel6si kdzszolg6ltat6s ig6nybev6teldt

mell5zve jogellenesen hullad6kot helyez el, vagy

c.) a telepiildsi hulladdkot kOzteriileten, illetve m6s ingatlan6n hagyja el, vagy

d.) * dnkorm6nyzati rendeletben meghatfirozott kdzteriilet tisztintartilsi kcitelezettsdgdnek

nem tesz eleget, 6s

e.) egydb hulladdkgazd6lkod6ssaldsszefiiggS kotelezetts6geit megszegi, vagy

f.) hat6sigi hathrozat ekiirdsait megsdrti, illetve az azokban foglalt k6telezetts6g6nek nem

vagy nem megfelel6en tesz eleget.

(2) Ahulladdkgazd6lkod6si birs6got a jegyzo szablaki a27112001. (XII. 21.) Korm. rendelet

alapj6n.

(3) A hullad6kgazd6lkod6si birs6g nem mentesiti a btintetdjogi, a szab6lysdrtdsi, tov6bbi a
k6rtdrit6si felel6ss6g, valamint a tevdkenysdg korlitozdshra, felfiiggeszt6sdre, tiltis6ra,
illetoleg a megfeleki vddekez6s kialakitishra, a term6szetes vagy kor6bbi kdrnyezet

helyre6llit6s6ra vonatk oz6 kotelezetts 6 g telj e sit6se al6l.

vI.
Zhr6 rendelkez6sek

24.$.

Hatrilyba l6ptet6 6s dtmeneti rendelkez6sek

(1) n jelen rendelet 20l2.janu6r 1. napjAn l6p hat6lyba.

(2) A hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltat6s ell6t6s6ra ir6nyrl6 es az 1. $. (6) bekezddsben

megjelrilt szolgdltat6val kotdtt szerz6d6s a szerzod€,sben meghathrozott idotartamig, de

legfeljebb 3 6vig marad 6rv6nyben.

Mdrok, 201 1. szeptember 08.

Krizics Zsanett
polgdrmester

A rendelet kihirdefve:

Miirok, 20L1. szeptember 09.

Albert Kdrolynd dr.
kdrj egyz6; cimzetes f6i egyzd

Albert Kdrolyni dr.
kdrjegyzd


