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Nagycs iny Kdzs6g dn korm:in yzatinak
1512002, (XII.2 l.) rendelete

a kdztisztasigr6l, valamint a teleptil6si szilird hullad6kra vonatkoz6 helyi
kiizszolg{ltatis161 6s annak kiitelezd ig6nybev6tel6r6l

Eevezetd

Nagycsriny K<izs6gi Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a telepiilds tisztas6g6nak
fenntart6sa ds a telepiil6si szildrd hulladdkkal <isszeftiggo kdtelezri hltyi krizszolg6ltatas
szabSlyozdsa drdekdben, az egyes helyi k<izszolg6ltat6sok k6telez6 ig6nybev6tel6r6l sz6l6
1995. dvi XLII. tdrvdny 2.$ alapj6n ds a hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000.6vi XLIIL
tdrvdny 23.$-6ban kapott fblhatalmaz6s alapj6n figyelemmel e tdrvdnyekben, valamint a
24212000.(XII.23.) Korm6ny rendeletben, ds az 111986. (lI. 21.) EVV-E,UVI egyiittes
rendeletben foglaltakra a kovetkez6 rendeletet alkotja.

A rendelet c6lja, hogy Nagycs6ny k<izs6g kdzigazgat6si teriiletdn a kdztisztas6got
f'enntartsa a telepilldsi szil6rd hullad6kra vonatkoz6 kdzszolg6ltat6st, annak k<jtelez6
ig6nybevdtel6t biztositsa ds az ezekkel kapcsolatos fbladatokat, k6telezettsdgeket ds tilalmakat
a helyi saj 6tossdgoknak megfelel6en rendezze.

l.$

Altak{nos rendelkez6sek

(1) A jelen rendelet (tov6bbiakban: "ll") hatdlya kiterjed a (2)bekezddsben foglalt elt€r6ssel
N a gyc s6ny kcizsdg e g6sz kozi gazgat6s i terilletdre.

(2) A telepiildsi szil6rd-hulladdkkal kapcsolatos kcizszolgdltatds kiterjed a k6zsdg belteriilete
valamennyi utc6j6ban l6v6 ingatlan tulajdonosaira, birtokosaira vagy f,aszn6l6j6ra
(tov6bbiakban: "ingatlan tulaidonos/igdnybevevdre") a hulladdk lsszegytijtdsdre,
elsz6llft6s6ra, 6rtalmatlanit6s6ra, elhelyezdsdre ir6nyul6 k6zszolg6ltat6st elldt6
(tov6bbiakban: "kozszolgdltatdra") valamint az ingatlanon keletkez6 h6itart6si ds egydb
szil6rd halmazdllapotri visszamaradt anyaggal (tov6bbiakban: "teleptil6si szildrd
hu I I a dd kkal") kapcsolatos szol g6ltatdsra.

2.$

Az ingatlanok 6s kdzteriiletek tisztintartfsa

(l) A kciztisztas6g fbnntart6sa els6rendti krizegdszsdgiigyi drdek, ez6rt annak
el6mozdit6s6ban mindenki kdteles hathat6san koziemiikoani. e k<izs6g terilletdn ldv6
ingatlanok tisztantart6siir6l az ingatlanok tulajdonosai, t6nyleges hasiraoi kdtelesek
gondoskodni, tov6bbd kdteless6gi.ik, hogy ingatlanukat megmffveljdk, rendben tafls6k,
gyomt6l, gazt6l megtisztits6k.



lj T:1=r'mE:filr$tffi1::T:1ry:'J1
(2) Az dnkormdnyzati tulajdonri kdzteriiletek szervezett, rendszeres tisztirntartdsdr6l,

portalanft6s6r6l, 6ltal6nos jellegii takarit6s6r6l, s(kossdg-mentesitds6r6l, a szil6rd
burkolatfi utak tisztdntart6s6r6l, szemdttdrol6k kihelyezCsirdl, iiritisdrol az 6nkorm6nyzat
a falugondnoks6g rid6n gondoskodik.

(3) Mag6nszemilyek, jogi szemilyek, jogi szemdlyisdggel rendelkezl egyib szervezetek
tevCkenys6ge kOvetkeztdben kdztertileten keletkezett szennyez6dds megsziintetise, a
szennyez6ddst okoz6 szerv, illetve szemdly feladata.

(4) Kdztisztasdgi szempontb6l j6rdanak min6stil az a gyalogos kdzleked6sre rendelt kidpitett
is kiipitetlen fttertilet, amely az ingatlan telekhat6rdt6l az fttest szil6ig (szegdlyiig)
terjed.

(5) Az ingatlan el6tti jerda tiszt6ntartdsa az ingatlan tdnyleges haszn6l6j6nak, illetve
tulajdonosanak kdtelessdge.Intezmdnyek, kereskedelmi is venddgldt6-ipari egysdgek es

m6s el6rusit6helyek el6tti jdrdaszakaszt a tdnyleges haszn6l6nak kell tiszt6ntartani
ftiggetlentil att6l, hogy a szemdt i.izleti tevdkenysdgbdl szdrmazik-e. Ez a kdtelezettsig
kiterjed a h6eltakarit6ssal, a sikoss6g megsztintetCsdvel kapcsolatos feladatokra is.

(6) A tdnyleges haszndl6, illetve a tulajdonos kdtelessige a j6r'da mellett ndv6 gyom kiirtrisa, a
j6rd6ra kinyfl6 6gak 6s bokrok megf'elelci nyesdse.

(7) Onos es6t6l, j6gt6l, h6t6l sikoss6 v6lt j6rd6t a sziiks6ghez kdpest naponkdnt tdbbszor fel
kell hinteni. A felhintdsre boml6, szerves anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyagot (homok,
hamu, fiirdszpor, k6porliszt) kell haszn6lni. E cdlra ttizel6s ut6n visszamaradt darabos,

sdrtilist, okoz6 anyagot haszn6lni nem szabad. A sz6r6anyag beszerzdsir6l a

tiszt6ntart6sra kdtelezettnek kell gondoskodni.

(8) A j6rda ds a kdztit sfkoss6g-mentesitdsCt a tiszt6ntart6sra kdtelezettnek fgy kell elvdgezni,
hogy abb6l ne szdrmazzon baleset.

3.$

(l) A kdzteri.ileten livd 6rkok, nyitott csatom6k, fbly6k6k, 6tereszek tiszt6ntartdsa, a

csapaddkviz akadillytalan elfoly6s6nak biztosit6sa - az ingatlan el6tti szakaszra terjed6en

- az ingatlan tdnyleges haszn6l6j 6nak, i lletve tulaj donos6nak kdtelessd ge.

(2) Jdrmribehajt6k dtereszeinek, j6karban 6s tisztdntartdsa minden esetben az ingatlan
haszn6l6j 6nak, illetve tulajdonosanak kotelessdge.

(3) Az ingatlanon keletkez6 csapaddkviz sajfit teri.ileten tdrt6n6 elhelyezisdrol, illet6leg
kidpitett csapaddkcsatorna esetdn az abba tdrt6nS bevezetds6r6l - el6zetes bejelentds

al apj 6n - az ingatlan tul aj dono sa gondo skod ik.

(4) A csapad6kelvezet6 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!

(5) Eldugul6s vagy rongdl6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt,

trirmeldket, tiiz- 6s robbandsveszdlyes anyagot) a csapaddkviz-elvezet6 6rokba sz6rni,

belednteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

4.$

(l) Epitdsi tertileten 6s az dpitkezCs kdzvetlen kdrnydkdn (az 6pitkez6s el6tti tertileten) az

ipit6st vdgzo kivitelez6nek kell biztositani a tisztas6got,
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(2) Ileruh6z6sok esetdn a birtokbavdteltdl a kivitelezds megkezddsdig a beruhdz6nak
(bonyolit6nak), ezt kdvet6en a kivitelezds bef'ejezCsdig a kivitelezOnek kell gondoskodni
az illtala e l fo gl al t terill et ti szt6ntart6s6r6l.

(3) Epit6sndl, bont6sn6l vagy tataroz6sn6l a munk6latokat tigy kell vdgezni, az 6pitdsi ds

bont6si anyagokat, a ki6sott fb,ldet fgy kell t6rolni, hogy abb6l kdzteriileti szennyez6dds
ne keletkezzen.

(4) Tilos kdzftra, irtpadk6ra salakot, ipitdsi tcirmeldket, illetve szemetet szdllitani es helyezni!
Kcizteriiletre kihordott szemetet vagy dpitdsi t0rmeldket az drintett ingatlan tulajdonosa
k<iteles felsz6lit6sra24 6r6n beliil sajdt kdltsdgdn dsszetakaritani, illetve elsz6llftani.

s.$
(1) Kdztertileten szennyezo anyagot (szemetet, rongyot, egydb hulladdkot) csak olyan m6don

szabad sz6llitani, hogy a sz6llit6sb6l semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletkezzen.
Ha a sz6llit6s kdzben a tertilet szennyez6dndk, a szennyez6dds el6iddz6je kdteles azt
elt6vo I itani is a tov6bb i szennyez6dds me gaka d6ly oz6s6r6l gondoskodni.

(2) Ha barmilyen sz6llitm6ny fel- vagy lerak6s6n6l, akdz- vagy magdntertilet szennyez6dik, a

szennyez6dds el6iddzdj 6nek azt a fel- vagy lerakds elvdgzdse ut6n nyomban meg kell
tisztitani.

6.$

(l) A kdzs6g kdzteri.ilet6n tilos j6rmiivet mosni, olajcser6t vagy m6s olyan tev6kenysdget
vdgezni, amely szennyez6dist okoz. Lak6h6zhoz taftoz6 udvarban ilyen munk6kat rigy
kell vdgezni, hogy a szennyezdd6s k<izteri.iletre ne kertiljdn.

(2) A gondozott zdldteriiletre j6rmtivel r6hajtani, azon parkolni, azt b6rmi m6don k6rositani
tilos!

7.$

(l) A k<izteriiletek, a sportol6s c6lj6ra szolg6l6 teriiletek, valamint az aut6buszv6r6

helyis6 gek, telefonftilkdk beszennyezCse tilos !

(2) Szemetet, hulladdkot csak az an^ a cdlra rendszeresitett 6s feldllitott szemdttart6ba lehet
elhelyezni.

8.s

Telep ii l6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 kiizszolgdltatf s

(l) A telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolg6ltat6s: a teleptildsi
szil6rd hullad6k rendszeres gytijtdsdre, elsz6llit6s6ra, 6rtalommentes elhelyezdsdre
ir6nyul6 kOzszol 96ltat6s.

(2) A Kdpvisel6 -testiilet feladata ki.il dndsen :

a/ a komplex helyi kdzszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 telepiildsi szildrd hullad6k rendszeres
risszegytijtdsdnek, elsz6llit6s6nak 6s drtalmatlanit6s6nak megszervezdse,
6) a telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolg6ltat6s teljesitdsdre
szolgdltat6 kijel6ldse,
c/ a telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolg6ltat6s dij6nak
(kozszolg6ltatdsi szemdtdfj) meg6llapitdsa.
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(3) A Kdpvisel6-testiilet a teleptildsi szildrd hulladdkkal kapcsolatos feladatainak
megval6sit6sa sor6n a hulladdkok hasznosit6s6nak, tijrafelhaszndl6s6nak ds az
iirtalmatlanitand6 hulladdk mennyisdgdnek csdkkentdse drdekdben t6mogatja a szelektiv
hul laddkgytij tds szdl es k<irii elterj esztdsdt.

e.$

(1) A helyi kdzszolgilltat6s igdnybevdtele a "ll" l.$ (2) bekezddse hat6lya ald tartoz6
igdnybevev6kre k6telez6.

(2) A ktizszolgriltat6s igdnybevdtelddrt az igdnybevev6t terhel6 dijhdtraldk ad6k m6dj6ra
behajthat6 k<iztartoz6s.

(3) Sziineteltethet6 a 8.$ (l) bekezddse szerinti komplex helyi kdzszolg1ltat1s kritelez6
ig6nybevdtele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalibb 30 napig senki sem
tart6zkodik, s emiatt azokon hulladdk nem keletkezik.

(4) A kdzszolg6ltat6s igdnybevdteldnek szilnetelesdre vonatkoz6 ig€nylt a tulajdonos a
sztinetelds kivdnt. kezd(i id6pontja el6tt, azt legalabb 30 nappal megeldzben ir6sban
kdteles bejelenteni a szolgiiltat6nak.

(5) Ha a sztineteltetds (l ) bekezd6s szerinti feltdteleiben v6ltoz6s krivetkezik be, a tulajdonos a
szolgdltat6nak haladdktalanul ir6sban kdteles azt bej elenteni.

(6) Amennyiben a sztineteltetds ideje alatt a komplex helyi kcizszolgaltat6s k<jrdbe tartoz6
hrrlladdk keriil kihelyezdsre, rigy - a hrlajdonos egyidejti drtesitdse mellett - a szolg6ltat6 a
hulladdkot kdteles elsz6llitani, a hulladdk mennyisdgdnek megfelel6 - e rendeletben
meg6llapftott - dij felsz6mit6sa mellett.

10.$

A ktizszolgdltatds clldtdsdnak rcndjc 6s m6dja
(l) A kdpvisel6{estiilet a szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg6ltatris ell6t6sdval a Ddl-

Dundntrili Hulladdkgazd6lkoddsi Kft-t (tov6bbiakban: "szolg6ltat 6") bizzameg.
(2) A kdzszolg6ltat6s ell6t6sa rendjdnek 6ltal6nos szab6lyaikdnt a kdvetkez6ket kell

drvdnyesiteni:

a) A telepiildsi szildrd hulladdk gytijtdse, t6rol6sa soriln olyan gondoss6ggal kell
eljiirni, hogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a krlztertileten, r". u sz6llito j6rmtibe
val6 iiritdskor ne sz6r6djon szdt, ne porozzon, ds egydb m6don kdmyezetterheldst ne
iddzzen el6.
b) A telepiildsi szildrd hulladdk gytijtdse a keletkez6 hulladdkmennyisdg ds a gytijtds
gyakorisdga alapj6n, szabv6nyos ll0 I tirtartalmf fedeles hulladdicgyriitO eaJnyLen
tdrtdnhet, melynek srilya a 35 kg-ot nem haladhada meg. T<ibblethulladdk eietdn
kizilrilag a kdzszolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelzdssel ell6tott zsdkokban helyezhetrl el a
hulladdk.

(3) A hulladdkgyijtl az ingatlanon beliil helyezheto el, a gytijt6 ed6nyt, a sz6llit6si napok
kivdtel6vel, kdzteriileteken csak teri.ilet-felhaszn6ldsi enged6ly birtokdban tetret
elhelyezni.
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(4) A hulladdk gytijt6se heti egy alkalommal, a szolgdltat6val kdtdtt megdllapod6s szerinti
idtipontban az ingatlan el6tti j6rda szdl6re, illetve a kijeldlt gyfijt6pontokra t6rtdn6
kihelyezdssel t<irtdnhet.

(5) A nagyobb mdretti berendezdsi t6rgy (lom) szervezett dsszegyiijt6sdrdl 6s elszillit6s6r6l
(lomtalanit6s) dvente egy alkalommal a szolg6ltat6 tdrit€smentesen gondoskodik.

(6) A lomtalanitas id6pontj6r6l, valamint tertileti feloszt6s6r6l a szolgilltat6 3 hdttel az akci6
elott az rln ko rm6ny zat itj 6n drtesiti a I akoss6got.

I l.$

A szolgdltat6 fcladatai

(l) A szolg6ltat6 a rendelet hatillya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett telepiil6si szildrd
hullad6kot kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijeldlt sellyei hulladdklerak6 telepre,
illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai ds kdmyezetvddelmi szab6lyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

(2) A szolg6ltat6 k<iteles a t6rol6 ed6nyek kiiiritdsdt szakszertien, az elvdrhat6 gondoss6ggal
elv6gezni.

(3) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a szolgdltat6 tdrit6smentesen kdteles kijavitani,
amennyiben a meghib6sod6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A szolg6ltat6nak az
ebb6l ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javitds id<itartam6ra m6sik szemdtgyrijtd
eddnyt kell biztositania. Amennyiben a meghib6sod6s nem r6hat6 fel a szolg6ttatOnat, a
haszn6lhatatlann6 v6lt t6rol6eddnyek javft6sa, p6tl6sa, illetve cser6je a haszn6l6t terheli.

(4) A szolg6ltat6 a rendelet hat6lya al6 nem tartoz| hulladdk elsz6llft6s6t megtagadhada.

(5) A tulajdonos kdteles a szolg6ltat6 riltal nyrijtott komplex helyi k6zszolg6ltat6st ig6nybe
venni.

(6) A komplex helyi kdzszolg6ltat6s kdr6ben a szolg6ltat6 es a tulajdonos k6z<ittijogviszonyt
a telepiildsi szil6rd hulladdk esetdn akdzszolgilltatds ig6nybevdteldnek tenyehozza ldtre,

(7) A (6) bekezddsben meghatdrozott jogviszony kezd6 idrlponda az a nap, amelyen a
szolg6ltat6 a komplex helyi k<izszolg6ltatds teljesitdsdnek megkezddsdrol €s l6nyeges
feltdteleirdl a tulajdonost frdsban drtesftette, illetve fblhiv6s k6zz6t6telerid6n t6jdko ztalta.

(8) A szolg6ltat6 a kozszolg6ltat6ssal 6sszefrigg6 tev6kenysdgdt mindenkor a vonatkoz6
jogszab6lyi el6ir6sokban foglalt mtiszaki, kdzegeszsdgugyi es egy6b felteteleknek
megfelel6en kdteles ell6tni.

(9) Az igdnybev.evovel k<itcitt szerz6dds alapj6n a kdzszolgdltat6si dij beszeddse a szolg6ltat6
feladata az Onkorm ilnyzat 6ltal rendelkezdsre bocsdtoti adatok alapj6n.

(10) A kdzszolg6ltatds dij6nak meg6llapitdsilhoz kriltsdgelemz6st kdszit €s azt minden 6v
november I 5.-i g az dnkorm6 nyzatnll eldterj eszti.

(l I ) K<iteles a tevdkenysdgdrdl a k6pvisel6-testi.iletnek 6vente beszdmolni.

(12) A tulaidonos jogosult a szolgdltat6nak a hulladdk elsz6llit6s6ra ir6nyul6 megrendeldsdt
bejelenteni, ha ingatlandn a komplex helyi k0zszolg6ltat6s al6 nem esd esetileg-s zallithat6
alkalmi hdztartdsi szilird hulladdka is keletkezik, vagy ilyen hulladdk keletkez6se
v6rhat6.
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(13) Ha a tulajdonos a (12) bekezddsben foglaltakkal a szolg6ltatotbizzameg, a megrendelds
ds a szolg6ltatds feltdteleiben trirtdn6 megdllapod6s alap.jan a szolg6ltat6 a megjel<ilt
id<ipontra vagy id6tartamra a megjel<llt mennyisdgti, 6s min6s6gii hulladdknak megfblelo
gyiijttitartdlyt, illetve hulladdk gyiijtdsdre alkalmas m6s gyrijt6eszk<tzt a tulajdonos
rendelkez6s6re bocsdtja. Elszdllitdsrir6l 6s a hullad6k 6rtalommentes elhelyezdsdr<ll a
meg6llapod6s szerinti dfi ellendben gondoskodik.

12.$

Az igdnybevev6 kiiteless6gei

(l) A h6ztart6si szildrd hulladdkot a szdllit6si napon elsz6llit6s cdljdb6l a szolgdltat6
rendelkezdsdre kell bocsdtani, hosszabb id<in rit felhalmozni nem szabad.

(2) A tulajdonos a gyiijtdtart6lyban, a h6ztart6sban szok6sosan keletkez6 hullad6kot t<imoritds
ndlktil fgy helyezheti el, hogy az a hulladdk elsz6llit6sa sor6n alkalmazott gdpi iiritdst ne
akadillyozza.

(3) Ha a tart6ly olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely az eddnyben drsszetcim6r6d6tt vagy
befagyott, vagy a tart6lyban l6v6 hulladdkot figy dsszeprdseltdk, vagy a tart6lyban
elhelyezett hulladdk dsszstilya olyan mdrtdkben meghaladja a tartSly terhelhetosdgdt,
hogy emiatt a tartdlyt az el(5irt m6don kii.triteni nem lehet, a tulajdonos k<iteles a
visszamaradt szemetet fellazitani es a tart6lyt haszn6lhat6v6 tenni.

(4) A t6rol6eddnyekben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-, mlrgezo
mY48, 6llati hulla, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyrildkony vagy robban6anyag,
k6- 6s dpi.ilettcirmel6k, nagyobb terjedelmti, srilyf t6rgy, stb.), amely veszdlyezteti a
szemdtszdllit6ssal foglalkoz6 dolgoz6 egdszsdgdt, vagy megrongdlhatja a gytijttij6rmrivet,
illetve 6rtalmatlanitdsa sor6n v eszlly eztetheti a kdrnyezetdt.

(5) Ha a szolgdltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a t6rol6eddnyben az (4) bekezddsben
megieldlt anyagot, targyat helyeztek el, a kiiiritdst jogosultak megtagadni. A kiiiritds
megtagad6s6r6l a tulajdonost a szolg6ltat6 az ok fblttlntetds6vel 6rtesiti, majd amennyiben
a tulajdonos a ki.il6n kdltsdget megfizette, a hulladdkot a megf'elel6 6rtalmatlanit6 helyre
sz6llida.

(6) A szemdtgytijt6 eddnyeket az dnkorm6nyzat biztosida. Tisztit6sdr6l az igdnybevev6
kdteles gondoskodni.

13.$

A kdzszolgdltatdsra vonatkoz6 szerz6d6s

(l) A kdzszolgdltat6nak az igenybevevdvel kdtdtt szerz6ddsdben meg kell jeldlni a teljesitds
helydt, idej6t, m6djdt, a kd,zszolg6ltatdsdrt lizetendo diiat, fbnntartva a szolg6ltat6nak - az
dnkormdnyzat dijmegdllapit6 rendelete szerinti mdrtdknek megfblel6 - m6dosit6sra
vonatkoz6jog6t.

(2) Akdzszolgdltat6s dija beszeddsdnek m6dj6t az esetleges dijh6traldk behajt6sa drdekdben a

szolg6ltat6 jogait.

(3) Az Onkormiinyzat a k<izszolg6ltat6val szerzoddst kdt a hullad6ksz6llit6sra. A
szerz6ddsnek a Polgdri trirvdnykdnyvben szabillyozott fbltdteleken 6s a felek kolcs<inris

tdjdkoztatilsi kdtelezettsdgdn tf I tartalmaznia kell :
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a) a kdzszolg6ltatris tartalm6t, a kdzszolg6ltatdssal ell6tott tertilet hat6rait
b) a kdzszo I gdltat6 szolgilltatds i krjtel ezettsd geit
c) az dnkormiinyzatnak a kdzszolg6ltat6s megszervezdsdvel ds fenntartds6val
kapcsolatosan kdtelezettsdgeit
d) a kdzszolgdltatds dij6t, a dij meg6llapit6s6hoz szi.iksdges kdltsdgelemzdst
e) adij beszeddsdnekm6dj6t, azezzel kapcsolatos adatszolg6ltat6si kdtelezetts6get
1) a dijh6tral6k esetdn a szolg6ltat6t megilleto jogokat illetve az dnkormdnyzat feladatait

14.$

A kiizszolgr{ltatds dfja
(l) A szemdtsz6llitdsi szolg6ltat6sdrt az igdnybevev6k szolgdltat6si dij fizetdsdre kdtelesek,

annak megfizet6sdt azonban az 6nkorm6nyzat2003.6vben a lakoss6gt6l 6tv6llalja.
(2) A szolg6ltatds ell6t6s66rt a szolgdltat6t megilleto dijat a kdpvisel6-testiilet dllapitja meg, a

szolgdltatds t v 69z6 v6llalkoz6val t6rt6nt egyeztetdst k6vet6en.

(3)A szolg6ltat6si dij mdrt6ke 2003. dvben 75 Ft/tiritds + 12% AFA, amely osszesen 84 Ft,
6vi 52 iirit6s 4368 Ft/6v.

(a) Ha a k6pvisel6-testiilet a szolgdltatdsi dijat fbrrdsainak hianya miatt 6tv6llalni nem kdpes,
a dd megdllapitds6nak m6dj6r6l, mdrtdkdr6l, a beszedds rendjdr6l jelen rendeletdnek
m6dosit6s6val ddnt.

ls.$
A kdzszolg6ltat6s dijdt a szolgilltatdst ig6nybe vev6 ut6lag, a szolg6ltat6val kdt6tt szerz6dds

szerint a szolg6ltat6 6ltal megkiilddtt szdmla alapjrin ktiteles megfizetni.

16.$

(l) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, vagy haszn6lati viszonyaiban v6ltoz6s k6vetkezik be,
ugy az ij tulajdonos, vagy haszndl6 a kor6bbi tulajdonoisal egyetemlegesen kdteles a
v6ltozds tdnydt l5 napon beliil ir6sban bejelenieni u r"o[6ltat6na]k. A v6ltoz6s
bejelent6sdvel egyidejileg az ij tulajdonos, illetve haszn6l6 6s- a szolg6ltat6 k6z6tt a
kdzszol g6lt atdsi szerzbdds ldtrej 6n.

(2) Ennek a bejelentdsnek a megtdteldig a kdzszolgdltatdsi dijat a kor6bbi tulajdonosnak kell
meg{'izetni.

17.$

(l) A tulajdonos megtagadhatja a dij megfizetds6t abban az esetben, ha a szolg6ltat6
kdzszolg6ltat6si kdtelezettsdgdnek nem teiz eleget.

(2) Nem tagadhat6 meg a dij fizetdse az (l) bekezdds szerint, ha a szolgdltat6t a
k6zszolg6ltat6s nyfijt6s6ban az idoj6r6s vagy m6s elh6rithatatlan ok akad6lyozta 6s a
szolg6ltat6 az akadSly elhdrul6s6t kdvetoen a lehetd legrovidebb id6n beiul p6tolta
mulaszt6srlt.

18.$

A tulajdonost, illetve haszn6l6t a szolg6ltat6, vagy megb izottja a kdsedelembe esdst6l
szdmitott 30 napon beltil ir6sban sz6litja fel dijfizetdsi k6telezettsdgdnek telesitesere.
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1e.$

Sza bilys6rt6si rcndclkez6sck

(l) A ktil<in jogszab6lyban meghatfurozott kdztisztasdgi szabillysdrtesen tril kdztisztasdgi
szabdlysdrtdst kdvet el ds 30.000 Ft-ig terjed6 pdnzbirs6ggal s0jthat6, aki:

a) Az ingatlan €s az ahhoz tartoz6 jrirda ds 6rokszakasz tisztdntart6s6val 6s sikoss6g-
mentesitdsdvel kapcsolatos kdtelezettsdgdt elmulasztja, illetve az ezzel kapcsolatos
szabdlyokat megszegi;
b)Hilztartisi hullad6kot felhalmoz vagy m6s ingatlan6ra a jelen rendeletben meghatdrozott
feltdtelekt6l eltdr<i m6don elhelyez;
c) A szem6tgyiijt6 eddny tiszt6ntartdsi, ds fertritlenitdsi kdtelezettsdgdt elmulasztja;
d) Hulladdkgytijt6 eddnyt rendeltetdstdl eltdr6en haszn6l, nem hilztartdsi hulladdkot rak a
tartdlyba, rothad6, nagyon btidOs szem6t elszillit6s6r6l 6s 6rtalmatlanitdsrir6l nem
gondoskodik.

20.$

Iirtclmczd rcndclkcz6sck

E rendelet alkalmazas6ban:
l. telepilldsi hulladdk: a h6ztart6sokb6l szilrmaz6 szildrd hulladdk, illet6leg a h6ztart6si

hulladekhoz hasonl6 jellegti 6s <isszet6teli, azzal egyiitt kezelhet<i mds hulladdk;
2. hdztartdsi szildrd hulladdk: a rendszeres h6ztart6si szildrd hulladdk 6s az alkalmi h6ztart6si

szildrd hulladdk;
3. rcndszcres hdztartasi szildrd hulladdk: a lakds, tidiilds, pihends sor6n az ingatlanon (igy a

lakdsokban, valamint nem lak6s cdlj6ra szolg6l6 egydb helyisdgekben 6s teriileteken)
folyamatosan keletkezo, a szolg6ltat6 6ltal rendszeresitett gytijt6tart6lyokban iitmenetileg
t6rolhat6, rendszeres gyiijt6jdrattal, a jogszab6lyi el6irdsoknak megfelell z6rt rendszerti
cdlgdppel sz6llithat6 hulladdk (igy pl. a konyhai hulladdk, papir, i.iveg, csomagol6eszkdz,
h6ztartdsi eddny, k1zi eszkdz, rongy, sdpreddk, salak, hamu, korom, tov6bb6 kisebb
mennyisdgii falvakolat, a kerti 6s j6rdatakarit6si hulladdk, kisebb mennyisdgti falomb,
nyesed6k, kar6csonyfa), tov6bb6 a lak6sban, valamint a nem lak6s c6lj6ra szolg6l6 egydb

helyis6gben ds teri.ileten folytatott kisipari tevdkenysdg gyakorl6s6b6l keletkezett hullad6k,
feltdve, hogy egytittesen elhelyezhet6 a szolg6ltat6 6ltal rendszeresitett szemdtgytijto
tart6lyokban ds rirtalmatlanithat6 a tulajdonos 6ltal kdtelez6en ig6nybe vett kdzszolg6ltat6s

keretdben a kijeldlt 6rtalmatlanit6 helyen;
4. alkalmi hdztartdsi szildrd hulladdk: a lak6s, i.idtilds, pihends sordn az ingatlanon (igy

lakdsokban, valamint a nem lak6s cdljdra szolg6l6 egydb helyisdgekben 6s teriileteken)

alkalmilag kdpz6dtitt vagy felhalmoz6dott hulladdk, visszamaradt anyag, ha rendszeresitett

gytijtded6nyben mdrete vagy mindsdge miatt nem helyezhet<i el, amely lehet
a) lomtalanit6s al6 tartoz6 alkalmi hilztartilsi szil6rd hulladdk: nagyobb m6retti darabos

hulladdk (igy pl. nagyobb h6ztart6si eszkdz, berendezdsi t6rgy, btitor, dgybetdt stb.),

amelyet a rendeletben kijeldlt szolgdltat6 dvi egyszeri - elore kdzzdtett id6pontban tdrtdn6 -

lomtalanit6s sor6n elsz6llit,
b) esetileg szallithat6 alkalmi hdztarLisi szil6rd hulladdk az a) pont ald nem tarloz6, eseti

megrendeles alapjan 6rtalmatlanit6s cdlj6b6l elszallftand6 hulladdk (pl. 6pit6si, bont6si

t0rmeldk, aut6roncs);
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5. egdb (nem hdztartdsi) szildrd hulladdk: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szolg6ltat6 ds egydb gazdasdgi tevdkenysdg sor6n, valamint akdzintdzmdnyekben keletkezrj
rendszeres egydb szil6rd hulladdk ds alkatmi egy6b szil6rd hullad6k:

a) rendszeres egydb szildrd hullad6k: a tevdkenysdggel risszeftiggdsben - a tevdkenysdg
jellegdnek megfblel6en - rendszeresen 6s/vagy folyamatosan keletkezis, aszolg6ltat6 6ltal
rendszeresitett gytij t<ieddnyben dtmenetileg t6rolhat6,
b) a jogszab6lyi el6fi'6soknak megfeleki rendszerti cdlgdppel sz6llithat6 egy6b szil6rd
hulladdk, amely a teleptildsi szil6rd hulladdk elhelyez6sdr"- ti.1"t6tt 6rtalmatlanit6 helyen,
ldtesitm6nyben helyezhetti el,
c) alkalmi egydb szil6rd hullad6k: a tevdkenyseg fbnntart6sdnak folyamatdban esetileg,
nem ismdtl6d6en- keletkez6, a telepiildsi szildrd hulladdk elhelyez6sere szolg6l6 egyd-b
6rtalmatlanit6 helyen, ldtesitmdnyben elhelyezhetl vagy hasznosithat6 rgyeU szll6rd
hulladdk;

21.$

(l) E rendelet 2003.janu6r l-jdn ldp hat6lyba.

Nagycs6ny, 2002. december 20.
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polg6rmester

A rendelet kihirdetve.
Nagycs6ny,2002. december 2l .
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