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Old kiizs6e Onkormfnyzat K6pvisel6 - testiilete

6. /2003 ./ 03.1 8.1 sz. rendelete

a teleptildsi szil6rd hullad6k begyrijtdsdre, sz6llit6s6ra vonatkozo kdzszolg6ltatrisr6l

r.$.

A hulladdkgazd|lkoditsr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. tv. 23.g. rendelkez6seire tekintettel az
dnkorm6nyzat akozigazgatisi tertilet6n az ingatlan tulajdonosokn6l keletk ezett szililrd
hulladdk begyiijt6sre, sz6llit6sra az alihbi rendeletet alkotja:

2.$.

( I ) Az onkorm6nyzat a telepiildsi szil6rd hulladdk begyrijtdsdre, sz6llit6s6ra vonatkoz6an
a DEL - KoM Kft -vel (7632,pdcs, Sikl6si rit si.) 2006. december 31 - ie
kozszolg6l tathsi szerz6d6st kOt.

(2) A begytijtott ds elsz6llitott hulladdk 6rtalmatlanitilsit az (l) bekezddsben
me ghatir o zott gazdiiko d il s i s z e rv ezet v 6 gzi.

3.$.

(l) Kdzszolg|ltat6 az dnkormhnyzatkozigazgat6si teriiletdnazingatlantulajdonok 6ltal
leziltt hullad6kgytijt6ben l6v6 kommunilis hulladdkot szerdai napokon, heti
rendszere s s d g ge I elsz|llitja.

(2) Kiizszolg|ltato 6vi egy alkalommal el6re egyeztetettidripontban ,,lim - lom"
(lomtalanitdsi) akci6 keretdben az ingatlanok eld kihelyezett felesleges tbrgyakat
elsz6lliqa.

(3) KozszolgS,ltat6 minden 6v kar6csony ut6n elSre egyeztetett idcipontban a feny6f6kat az
ingatlanok el6l elsz6llida.

(4) Kcizszolgrlltat6 6vi 3 - 4 alkalommal szelektiv hullad6kgytijtdst vdgez, elore
egyeztetett idopontban 6s azt elsz6llitja.

(5) Kozszolg6ltat6 dvi egy alkalommal a veszdlyes hulladdkot elore egyeztetett
idopontban begffiti.

(6) Onkorm lnyzat a (2) - (5) bekezddsben foglalt idopontokr6l a telepi.il6s lakoss6g6t
hirdetmdny itj6n elozetesen t6j dk oztatja.

4.$.

( l) Onkorm inyzatkozigazgatrisi tertiletd n az ingatlantulajdonosok kcitelezetts6geit az
al6bbiak szerint rendeli el:

a. Az ingatlan tulajdonosa ahiztartdsb6l sz6rmaz6 hulladdkot z6rt
gytijtocsomagoldsban a 3.$. (l) bekezddsben megjel6lt id6pontokr6l az
ingatlan elott begytijt6sdre 6s szrillit6s6ra alkalmas 6llapotban koteles
elhelyezni.

b. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa begyiijt6sdre alkalmatlan (a) pont szerint
helyezi ki a kommuniilis hulladdkot, szabdlys6rtdst k6vet el.



c. Az ingatlanon elhagyott hulladdkkezeldsi k<jtelezetts6ge a hulladdk
tulajdonos6t, ha annak szem6lye nem 6llapithat6 meg - ellenkezo bizonyitdsig
- az ingatlan tulajdonosdt terheli.

(2) A kOzteriileten elhagyott hulladdk elsz6llit6s6ra az onkormfinyzat feladata.
(3) Ha az elhagyott hulladdk tulajdonosa az azonosithat6 az dnkorm6nyzatvele szemben

az elsz6llit6s 6s elj6r6s koltsdgeit 6rvdnyesiti.
(4) Veszdlyes hulladdkot a kommun6lis hullad6kkal keverni TILOS!

Ezen rendelkezds megsdrtdje szab|lysertdst kdvet el.

5.$.

(1) Onkormfunyzat a teleptil6si szil6rd hulladdk begyijt6s6re sz6llit6s6ra vonatkoz6
dijfizetdsi koltsdgeketkozigazgat6si teriiletdn mag6ra v6llalja ds k<izszolg6ltat6si
dijfizetdsi kdtelezettsdget a mag6nszem6ly ingatlan tulajdonosok szhmhra nem 6llapit
meg.

(2) Onkormhnyzatkozigazgatdsi tertilet6n mtik<jd5 egydni 6s t6rsas v6llalkoz6sok a szil6rd
hulladdk begytijt6sdre 6s sz6llitishra akozszolghltat6val ktilon meg6llapodni, 6s dijat
fizetni kdtelesek.

(3) A lakoss6gt6l iltvilllalthullad6kkezel6s dij 6sszeg6t az rinkormilnyzatkolts6gvet6se
tartalmazza.l

(4) Ak6zszolg6ltat6si dijht a kdpviselo+estiilet havonta, szhmla alapjhn kozvetleni.il tdriti
meg a kozszolg6ltat6nak, melynek dsszege

49.023.-Ft+ 200/o Arah6. t

6.$.

A teleptil6si szil6rd hullad6k begyrijt6s6re, sz6llit6sra vonatkoz6 r6szletes szabillyokat az

0 nko rm6nyz at 6ltal me gkdt O tt,,Kd zszolgLi ltatds i s z erz o d6 s " tartalmazza.

7.$.

Ezen rendelet kihirdetdse napj6n l6p hat6lyba. Rendelkez6seit 2003.januir 1. napj6t6l kell
alkalmazni.

Jantal J6nos Dr. Kincsei K6roly
Polg6rmester korjegyzo

Zhradek: elfogadta a K6pvisel6 - testiilet a 2003. mircius 17 - i til6s6n.
Kihirdetve: 2003. m6rcius 18.

Dr. Kincsei K6rolv
Krirjegyz6

t Ar 5. $ (3)-(4) bekezdds6t m6dositotta a7/2006.(XIL20.) rendelet, hat6lyos: 2007. januir 1.


