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Rendelete

a kiiztisztasf916l, valamint a telepiil6si szil6rd
hullad6kra vonatkoz6 ktizszol96ltatdsr6l.

Orfir Kdzseg Onkorminyzathnak Kepvisel6test0lete a teleptilesen a koztisztasdg biztositiisa,
valamint a telep0les szildrd hulladekdval osszefiigg6 kozszolgdltatds celjdn megval6sul6
kotelez6 helyi kozszolgdltat6s szabillyozitsa erdekeben, a helyi onkonnrinyzatokr6l sz6l6
1990. evi LXV. ttirveny l6li. (l) bekezdeseben, valamint az egyes helyi kozszolgriltatasok
kritelezo igenybeveteldrol sz6l6 1995. dvi I-XII. torveny 2.{i. alapjdn es a
hulladekgazd6lkoddsr6l sz6l6 2000, dvi LXIII, tv. 23.9-riban kapott felhatalmazits alapjdn
figyelemmel e,ttirvenyben tovribbi a 242/2000.(X11.23.) Korm. rendeletben, valamint az
I / 1986.(11.2 I . ) EVM-EUM egy0ttes rendeletben foglaltakra a krivetkezo rendeletet alkoqa:

A rendelet c6lja

A rendelet cdlja, hogy Orfii kozseg kozigazgatdsi tertiletenek tisztashgit, a telepulesi szildrd
hulladekra vonatkoz6 kozszolgdltatds, annak kotelez6 igenybevetelet biztositsa, ds az ezekkel
kapcsolatos feladatokat, kdtelezettsegeket es tilalmakat a helyi sajdtossdgoknak megfeleloen
rendezzn.

!. A ktizlerEletek tiszldn tartisg

r.(i.

Orlri Kcizseg teljes kdzigazgatdsi teriileten a szemetel6s, a krizter0letek bannely m6don
torteno szennyezese tilos.

2.ti.

(l ) Kdzter0leten a szemet es hulladek kizhr6laga szem6tgyiijtti tartdlyokban es
kontenerekben helyezheto el. A szemetgyrijt6 tart6lyok elhelyezeser6l, iirit6s6rol,
fertotl enitesdrol, karbantartdsdr6l a Pol g6nnesteri Hivatal gondoskodik.

(2) Aki bArmely anyag szdllitdsirndl, fel es lerakis6n6l nem keriilhetiel a kozteriilet
beszennyezeset, koteles a munka befejezese utin a hulladekt6l a kozter0letet
megtisztitani. Ha a szlllit6, fuvaroz6 e kotelessegenek nem tesz eleget, a szennyez6dest az
koteles megsz0ntetni, akinek a r6sz6re a szdllitds tdrtent,



3 {i.

(l) Az ingatlan tulaidonosa ktiteles gondoskodni:
'al az ingatlandval szomszddos beltertileti irtnak az ttt kdzepvonal6ig terjed6 reszenek
tisztdntartrisiir6l,
bl az ingatlan el6ttiidrdaszakasz Qhrda hi6nydban I meter szdles teruletsdv, illetoleg * ha
a jdrda mellett zdldsdv is van - az rittestig terjed6 tel jes tertilet tisztiintartdsdr6l,
cl az ingatlan el6tti nyilt rirok es ennek miitdrgyai tisztdntartdsiir6l, a csapadekviz
zav artalan I ef ol y6sdt akaddl yoz6 anyagok es h ul I adekok el tdvol itds6r6l,
d/ a jdrdrin elburjdnz6 felburj6nz6 gaznak a burkolat rong6liisa nelktili kiirtdsrir6l, az
ingatlanr6l az irttest vagy a gyalogirir6 terebe kinyul6 6gak, bokrok folyamatos
lenyesdsdrol,
el az ingatlan el6tti j6rdaszakasz (drda hi6ny6ban 1 meter sz6less6g0 0tsdv)
sfkoss6gmenteslt6s6r6t. A j6rd6r6l (0ts6vrol) a havat szuks6g szerinf naponta
tdbbszdr is, a h6es6s ut6n nyomban, de legk6s6bb reggel 6 or6ig el kell
takaritani. Tilos a horakdst a kozuzemi es kozerdekfi 

-l6tesitmeny-ekre 
(pl.

vlzelz6r6csap, kdzkifoly6, vlzelnyel6 akna) elhelyezni. A jdrdak
sikoss6gmentesit6s6re konyhasot vagy ennek tdmeny oldaidt haszndlni tilos. A
sikossd v6lt j6rd6t sztiks6g szerint naponta tobbszor is fel kell hinteni
kdzegeszseg0gyileg vesz6lyes anyagot nem tartalmaz6 szoroanyaggal (pl
frir6szpor, homok, k6por, hamu, kis szemcs6j0 salak); a Szoroanvig
beszerz6s6rdl a tisztitdsra k6telezett gondoskodik.

(2) A kdzint6zm6nyek, terek, s6t6nyok, parkol6k, zdldteruletek, valamint az ezek
melletti kdzutak rendszeres tiszt6ntartatds6rol 6s tiszt6n tart6s6rol a
kd-zintezmeny, illet6leg a Polgdrmesteri Hivatal gondoskodik az (1) bekezd6sben
foglaltak szerint.

(3) A kereskedelmi 6s vend6gl6t6 0zletek, drusito-helyek el6tti k6ztertjletet 6s
i6rdaszakaszt az uzlet uzemeltetoje k6teles tisztdn tartani az (1) bekezddsben
foglaltak szerint. Az Uzemeltet6 kdteles gondoskodni az izlet korhy6k6nek tisztdn
tart6sdrol is.

4.S.

(1) Az utcai 6s egy6b id6ny jelleg0 vagy alkalmi eldrusft6 helyek 6rusai k6telesek az
drusitdsra kijeldlt helyet, valamint annak k6rny6k6t tiszt6n tartani.

(2) Az tizletek 6s alkalmi el6rusitohelyek Uzemeltet6i ill. 6rusai az drusitdsbol
keletkez6 hullad6k gy0jt6s6re az izlel,6rusit6hely el6tt megfelel6 sz6m0 zArhato
ed6nyt kdtelesek elhelyezni 6s azoknak saj6t szem6tgyfijt6 ed6nybe torteno
rendszeres kiUrit6s6rol 6s elsz6llit6s6rol vagy elszdllfttatds6rol gondoskodni.

5S.

K6zteruleten szeszes italt fogyasztani tilos.



A tilalom nem vonatkozik a kdzterUleten elhelyezett 6s kdzvetlenul a kdzteruleten
szeszes ital 6rusit6s6t is v6gz6 Uzletek 10 m6teres korny6k6re, valamint a maj6lis
jellegti rendezv6nyek sor6n ideiglenesen kiteleptilt, szeszes italt is 6rusit6 0zletek 50
m6teres k6rnyekere.

6.S.

(1) Epftesi t6rmel6ket 6s egy6b, karbantartdsi szem6tnek nem minosulo szil6rd
hullad6kot az koteles elsz6llitani, akin6l a hullad6k keletkezett, a Polg6rmesteri
Hivatal 6ltal kijelolt helyre, t6rit6s ellen6ben.

(2) Epites, tataroz6s, bont6s, az tttest felbont6sa sor6n tdrekedni kell a keletkezo
por 6s m6s szennyezod6s sz6tterjed6s6nek megakad6lyoz6s6ra a pork6pzo
anyagok vizzel t6rt6no locsol6s6val 6s m6s alkalmas elj6r6sokkal. Az 0ttesten,
j6rd6n 6s egy6b kozter0leten ideiglenesen elhelyezett 6pitoanyagot 6s
szennyezod6st el6id6zo m6s anyagot rigy kell t6rolni, hogy biztosftva legyen
ezen anyagok es6, sz6l 6ltali elsodroddsdnak megakad6lyozSsa.

(3) Avart, nyesed6ket 6s m6s kerti hullad6kot csak azerre alkalmas kivdjt gddorben,
oktober 1. 6s 6prilis 30. k6zotti idoszakban, a szomsz6dos ingatlanok
5rdeks6relme n6lkul, felugyelet mellett szabad el6getni.

l I. 4 lgleniil6si qzi l 6 rl_bg Usi-6 k gb 919g6l I iti sa

7.$
A krizszolgdltatds elldtdsdnak rendje es m6dja

(l) Orl'fi krizseg teljes kdzigazgatdsi ter0leten a teleptilesi szil6rd hulladek dsszegytijtese es

elszillitasa kotelez6en igenybe veendo kozszolgdltatds. A szildrd hulladek gyiijtesere
vonatkoz6 ovezeti besorolist, a hulladek elszdllitds6nak idejet 6s gyakorishghtaz l. szdmu
mel I ekl et tartalmazza.

(2) A telepiilesi szil6rd hulladek gyiijtesdt es sz6llit6s6t (a tovdbbiakban: szemetszdllitds)
nyilvdnos piiyizat kapcsdn Orfii Krizseg Onkonndnyzatdnak Kepviselotest0letevel kdtott
szolgdltat6i szerz6des keretdben a DEL-KOM KFT. (tovdbbiakban: SzolgAltat6) teljes
koriien vdgzi.

(3) A szolg6ltatdst kdteles igenybe venni minden lakiis, tidiil6ingatlan tulajdonosa ill.
haszndl6ja, valamint minden termdszetes vagy jogi szemdly, amely a telepiiles
belter0let6n vendeglit6, kereskedelmi vagy mds szolgdltat6 tevekenyseget, ill. ipari
termel est v 6gez ( a tovdbb i akban: i ngatl antulaj donos ).

(a) A helyi kritelez6 kdzszolgdltatiisra vonatkoz6 kdzszolgdltathsi szerz6des letrejdn:
a./ magiinszemelyek eseteben a szolgdltatis elso igenybevetel6vel,
b./ valamint akkor is, ha a szolgdltat6 a szolgdltatis ell6t6s6ra vonatkoz6 rendelkezdsre
ril l6si keszseget bizonyitj a.

(5) A ktizszolgdltatiis ell6tdsa rendjenek riltal6nos szabdlyaikent a kdvetkeztiket kell
ervenyesiteni:



a./ A teleptildsi.szilArd hulladdk gytijtese, tdroldsa sordn olyan gondossiggal kell eljiirni,
hogy a hulladdlc.s_gm az ingatlanon, sem a kdzteruleten, sem a sz6llit6 jrirmiibe val6
tirfteskor ne sz6r6djon szdt, ne porozzon, es egyeb m6don kornyezetterhelest ne id1zzen
el6.
b'/ A telepiilesi szildrd hulladdk gytijtdse a keletkez6 hulladekmennyiseg es a gyrijtes
gyakorisdga alapjdn meghatdrozott iirtartalmt, szabv6nyos maximum 120 t-es fUka
hulladdkgyiijt6 edenyben tOrtenhet, melynek sirlya a 35 [g-ot nem haladhatja meg.
c./ Tdbblethulladdk esetdn kizilr6lag a kdzszolgdltat6t6l viisiirolt, jelzdssel lltatott
zsdkokban helyezhet6 el a hulladek.

(6) .{ lrultadtlkgyiijt6 ingatlanon beltil helyezhelo el; a gytijt6edenyzetet a szrillitrisi napokkiveteldvel k<lztertileteken csak terulet-felhasrnaiasi engedely birtokdban lehet
elhelyezni. A hulladdk gyiijtese. az. dnkorminyzat es a siolgaitattt kozott tdrrejdn
szerz6desben meghat6rozott gyakorisdg gal, az ingatlan el6tti jrirda szelere tortend
kihelyezessel tdrtenhet. Az onkonndnyzai hirdeim6nyben vagy helyben szokrisos
m6don ertesiti a hulladekszellitesi napokr6l az ig6nvbevev6ket.(7) A nagyobb m6retii berendezdsi tdigy (lom),-,faiamint nyeseddk (lornb):iszervozett
Osszegy[ijteser6l es elszrillitdsdr6l (lomtalanitas) evente a szerz6desben r6gzitett
alkalommal a szolgdrtatd teritesmentesen gondoskodik.

(8) A lomtalanitds id6pontjdr6l, valamint teriileti felosztdsdr6l az tinko rm6nyzat3 hettel az
akci6 el6tt ertesiti a lakossdgot.(9) Az tidtil6teriileten az l. sL. meilekletben meghatiirozott id6s/akban hulladekgytijt6
edenyekbol -heti egy alkalommal ttirtenik a szdllitds, A 

'.*enti 
idriszakban az

udiil6tertiletek tulajdonosai 6s haszn6l6i 6ltal a gytijt6edenybe kihelyezett kerti
hulladdkot, falombot, nyeseddket; gallyat a szolgriltat6 mennyisegi korlltoziisok nelkul
elsz6llitia. A nagyobb 6gak a tavaszi, Osii lorntalanitiis alkalmeval kettilnek

, dsszegyiijtdsre.

8. {i.

A szolgdltat6 feladatai

(l) A szolgdltat6 a rendelet hatrilya al6 tartozo ingatlanon keletkezett hulladekot kriteles
rendszeresen elsz6llitani a kijeldlt hulladeklerak6lelepre, illetve annak 6rtalmatlaniteser6l
mds, a szakmai es kdrnyezetvedelmi szabdlyokat megtart6 m6don gondoskodni. Ftz;Orfrt"*"

' Magyarhertelendi szikirdhulladek-lerako-teiep.hasznllatba.veteleig'a szolg6ftuiOtu".riiirA t' -

h ul I adekot a saj dt kezel e seben:"I ev6'h ul l adek l irak6 telepre (Kornl 6j-sz6l I i tji;
(3) t szolgriltat6 koteles a tdrol6 edenyek kiuriteset kimeleteien, az elvdrhar6 gondossdggalI elvegezni.
(3) A tdrol6eddnyben okozott kdrokat a szolgriltat6 tdritdsmentesen kctteles kijavitani,

amennyiben a meghibdsodis neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A szolgaltat6 nak az
ebb6l ered6 karbantartdsi munkiik, valamint a javitds id6tartamara e{"nytetet kell
biztositania. Amennyiben a meghibdsodds nem r6hat6 fel a szolgiiliat6nak, a
hasznrllhatatlann6 vdlt tdrol6edenyek javitdsa, p6tldsa, illetve csereje a hasznril6t terheli

(4) A szolgiiltat6 a rendelet hatrilya alii nem tartoz6 hulladek elszrillitrisrit megtagadhatja.
(5) A kozszolgdltatrisi dij beszedese a szolgilltat6 feladata.
(6) A szolgilltat6

a./ a ktizszolgdltatds dijrinak megrillapit6sdhoz minden dv november 30-ig rdszletes
koltsegelemzest keszit,
b./ tev6kenysegdr6l a kepvisel6testiiletnek dvente besziimol.



e.{i.

Az i genybevev6 kcitelessegei

(1) A h6ztart6si hullad6kot a szdllitdsi napon elszdllitds celjdb6l a szolgdltat6 rendelkezesdre
kell bocsdtani, hosszabb id6n dt felhahnozni nem szabad.

(2) A tulajdonos a gytijt6tartdlyban, a haztartdsban szokdsosan keletkezd hulladekot tdmorites
nelkiil irgy helyezheti el, hogy az a hulladek elszdllitdsa sordn alkalmazott gepi iiritest ne
akadillyozza.

(3) Ha a tartdly olyan nedves hulladekot tartalmaz, amely az edenyben cisszetcimdrridcitt vagy
befagyott, vagy a tartalyban lev6 hulladekot tgy preseltek, vagy a tartilyban elhelyez-it
hulladek <isszsirlya olyan mertekben meghaladja a tartdly terhelhet6seget, hogy emiatt a
tartfllyt az el6irt m6don kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos kriteles a visszamaradt szemetet
fellazitani, es a tartiilyt haszn6lhat6vd tenni.

(4) A taroldedenyekbe nem szabad olyan anyagot elhelyezni (lbrr6 hamu, mar6-, mergez6
anyag, illati hulla, fblydkony vagy befagyott zsiradek, gyrilekony vagy robban6 unyug,
k6-, ds eptiletttinneldk, nagyobb terjedelmti, stlyir tirgy, stb.), amely veszelyert tl u
szemetsziillitdssal tbglalkoz6 dolgoz6 egeszseget, vatry rnegrongdlja a gy{ijtdjdrmrivet,
illetve artahnatlanit6sa sorin veszelyezteti a kdmyezetet.

(5) Ha a szolgdltat6 alkahnazottai rnegallapitjdk, hogy a tdrol6edenyben a (4) bekezdesben
megjeldlt anyagot, tfrgyat helyeztek el, a kitiritest jogosultak megtagadni. A kitirites
megtagadasdrdl a tulajdonost a szolgiiltat6 az ok felttintetesevel ertesiti, majd amennyiben
a tulajdonos a ktilon kdltseget megfizette, a hulladekot a rnegfelel6 drtalmatlanit6 helyre
sz6llitja.

(6) A gyiijt6edenyzetek beszerzdsdr6l es tisztitdsdr6l az igenybevev6 gondoskodik.

I,Il. A l$zszgls{ltntd,q d.iig

10,{i.

(1) A szolgdltatast igenybevev6k a ktizszolgdltat6sert dijat kotelesek fizetni. Az igenybevev6t
terhel6 dij hritralek ad6k m6djdra behajthat6 kciztartozris.

(2) A ktizszolgdltatris elldtasaert a szolgaltatot megillet6 dijat az dnkorm6nyzat es a
szolgiltat6 kdztitti szerz6desben rneghatdrozott rn6don keli megdllapitani a izolgaltat6
6ltal vegzett kdltsegelemzds alapjrin.

(3) Az igenybevev6t terhelo kdzszolgdltatds dijdt a kepviseldtesttilet dllapitja meg a teleptilesi
hulladekkezelesi kdzszolgdltatdsi dij megallapitisdnak riszletes szatmal-szabrilyair6l
s2616,24A2000(X{II28: ) 

"Korrnanyrendelet alapj 6n.
($ Az alkalmazhat6 dij legrnagasabb rndrtekei 6s a dijmegdllapitas alapj6ul szolgdl6

kd ltse gelem zdst a rendelet 2. sz6mu mel lek lete tartalmazza.
(5) A kcizszolgdltat6s dijdt minden dv december 31-ig kellmeghatdrozni
(6) A kdzszolgriltatds dijdt a szolgriltatdst igenybe vev6 utdlag a szolgiiltat6 dltal megktildcitt

szamla alapian kdteles megtizetni.
(7) A szolgaltato a sz6mldt az ingatlan tulajdonosdnak (haszndl6jrinak) ktildi meg.
(8) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, vagy haszndlaii viszonyaiban v6ltozds k6vetkezik be,

ugy n uj tulajdonos' vagy a haszniil6 a kordbbi tulajdonoisal egyetemlegesen kdteles a
vSltozas tenyet 15 napon beliil irdsban bejelenteni a szolgbttatOnai.. A v6ltoz6s



bejelentesevel egyideji'leg az rij tulajdonos, illetve hasznril6 ds a szolgdltatd ktiztitt a
kdzszol gAltatiisi szerz6des letrej dn.

(9) Ennek a bejelentesnek a megteteleig a k<izszolg6ltat6si dijat a korabbi tulajdonosnak kell
megfizetni.

(10) A tulajdonos nem tagadhatja meg a dij fizeteset abban a esetben, ha a szolgdltatdst
nem veszi igenybe.

(ll) Nem tagadhat6 meg a dij fizetdse az (l) bekezdes szerint, ha a szolgdltat6t a
ktizszolgdltatds nytjtdsdban az idojrirrds vagy mds elhdrithatatlan ok akaddlyozta 6s a
szolg6ltat6 az akadiiy elhiruldsrit kcivet6en a lehet6 legrdvidebb id6n beltil p6tolta a
mulasztdsdt,

(12) A tulajdonost, illetve haszndl6t a szolgdltat6, vagy megbizottja a kesedelembe esest6l
szdmitott 30 napon beltil irdsban sz6litja fel dijfizetdsi kotelezettsegenek teljesitesere.

lV. EgvdD rende.l.kezdsqk

I l,{i.

E rendelet alkalmazrisdban teleptilesi sziklrd hulladeknak min6siil: a lakdsokban, valanint a
lakds, tidtilds, pihenes celjira hasznrilt egyeb helyisegekben ds tertileten keletkezett szildrd
hulladek, igy pl. salak, rongy, stipredek, hamu, korom, ed6ny, eszkriz, ablakuveg, papir,
konyhai hulladek, kisebb mennyisdgii falvakolat, kerti es gazdasdgi hulladek, falomb
nyeseddk, valamint a lakdsban folytatott kisipari tevdkenys6g gyakorldsdb6l keletkezett
hulladek, ha a naponta keletkez6 mennyiseg nem haladja meg a l5 litert ill. l5 kg-ot, valamint
a venddgldt6 es kereskedelmi egysegekben, kereskedelmi szdlldshelyeken es mds szolgdltat6k
telephelyen keletkez6, a fentiekben felsorolt hulladek mennyisegi korldtozds nelktil.

12.{i,

A 7.(i. (5) bek, b./ pontjAban foglalt, szabviiny meretti szemetgyujt6 edeny (KI.JKA) helyett
2002. december 3l-ig a hdatart6si szildrd hulladek m6s, nem szabvdnyos, de annil nem
nagyobb meretti edenyben vagy zsikban is elhelyezhet6. Ezen id6pont utdn szolg6ltat6 csak a
szabvdny szemdtgyiijt6 edenyben kihelyezett hulladdkot ktiteles elszdllitani.

13.(i.

Aki e rendelet 1., 3., 4.,5.,6. es 9.$-dban foglalt kdtelezettseget nem teljesiti ill. tilalmat
megszegi, illetve aki hulladekgytijt6 tartdlyt rendeltet6setdl elter6en hasznAl, nem hdztartdsi
hulladekot rak a tartdlyba, rothad6, nagyon budOp szemet elsz;illitiis6r6l es 6rtalmatlanitdsdr6l
nem gondoskodik, tovdbbd aki 2003. januir l-e utdn haztartdsi hulladekot nem e rendelet 7.{i.

(5) bekezdesenek b./ pontjiban leirt szabvdny szemetgytijt6 edenyben vagy a szolgdltat6 6ltal
forgalmazott szabvdny zsdkban helyez ki a kOzteriiletre, szabdlysertest ktivet el es 30.000 Ft-it
terj ed6 p6nzbirsdggal sirjthat6.

")
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l4'{i'

Ez az Onkormdnyzati rendelet 2002.janudr l-en lep hatalyba; hatilybalepesevel egyidejiileg
hatilydt veszti Orfti Kdzseg Onkorminyzata Kepvisel6testi.iletenek a kiiztisztasdgr6l sz6l6
| / | 999.(11.22. ) szdmu Onkormdnyzati rendelete.

Orffi, 2001 .decernber 10.

KovAcs Dezso sk.
polgannester

Dr,Harmat Bela sk.
jegyzo



l. szdmri melleklet:
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l. iivezet:

A-B-C-D szektor, Ladik-k<iz, Herman O. u., Fenyves sor, Tavasz u., Szabadsdg., J6kai u.,
Kapcareti rr., Nagyirtdsi u., $1i$1k92,.J-QSQ g,, Pet6fi S. u., Szdchenyi ter, Beke u., Lapisi u.,
Mecsekriikosi u., B6nosi u., Cseralja u., Csendes u., Vadas u., P.gga\-p9.r, Ady E. u.,_Dob6 u,
Dolldr u., Kalaphegyi u., Di6s u., Sport u., Verseny., Nyil u., Kossuth L. u., D6zsa Gy.u.,
R6zsa u., $.aqsfA .u., Szilvds-koz, Horgdsz u,, Vaddsz u., Turista u., Honv6d u., K6hegy u.,
5z616 u., Bor6ka-koz, Pdfreny u., VadyiriaU. l-24-ig, Erd6alja-sor l-8-ig, Bork6-kdz l-5-ig,
Kishe_gyi.u,, F6 u., Hdmdn K. u., Vegtbldi u.

A szabvdny szemdtgyiijt6 edenyben vagy zsAkban kihelyezett hullad6k elszallitdsa az ingatlan
el6ltort6nik.

I/A iivezet (6lland6 lakosok):

Egbsz evben, jtnius l-t6l augusztus 3l-ig heti kett6, szeptember l-t6l mdjus 30-ig heti egy
alkalommal tdrtenik a szemdtsz6llitis.

I/R. 0vezet (iid iil6ingatlanok):

Jrinius, Jirlius, Augusztus h6napokban heti kett6, szeptember, okt6ber, 6prilis, mdjus

h6napokban heti egy alkalommal t<irtenik a szemdtsz6llitas.

lI. 0vezet:

Ak6c-sor, Kadarka u., 6bor u., Seregely-kdz, Pince-sor, MuskotAly u., Harmat u., Napfdny u.,

Avar-, Derti-, Rig6-koz, Kilet6 u., Csipkebogy6 u., Erddalja sor 8. szdmt6l, es Bork6-ktiz 6.

szdmt6l,

lll. iivezet:

Zirtkertek es ktilteriiletek.

Mindket dvezetben a gytijt6pontokon ldv6 hullad6kgyiijtti edenyekbol (kontener) a hulladek

elszdllitisa heti egy alkalommal tortdnik.



2.szdmt melleklet.

A lakossfgi szil6rd hullad6k elszfllitfsfnak dija
2002. janufr l*t6l

l/A iivezet (6lland6 lakosok, az ingatlan eliili sz6llitfssat):

- Janudr, februdr, mdrcius, |prilis, miijus, szeptember, okt6ber, november, decemberh6napokban: 509 Ft +AltA/ed6ny/h6

- Jrinius, jrilius, augusztus h6napokban 828 l't/AF'A/ed6ny/h6

Ket edenyre (kuk6ra) kotott szolgdltat6 szerz6des eset6n a szolgdltatds dija
662Iit+AFAlh6l2 ed6ny es (9 h6napon keresztiil)
1076 Ft+AFAlh6l2ed6ny (3 h6napon keresztiit)

{uB iivezet (iidiildingatlanok, az ingatlan eliili sz6llitrissal):

- Aprilis, m6jus, szeptember, okt6ber h6napokban s09 trt/AF.A/ed6nv/h6
- Jfinius, jrilius, augusztus hdnapokban s2s Ft/At-nlercny/tr6

tll. iivezet (iidiil6ingatlanok, kihelyezett gytijt6pontt6l t0rt6n6 sz6llft6ssal):

- Aprilis l-tol okt6ber 3l: 640 Fr/AFA/h6

1il,
\rt iivezet (zdrtkerti ingatlanok, kihelyezett gyiijtdpont16l tiirt6n6 sz6llit6sa):

- Aprilis l-t6l okt6ber 3l-ig: 320 Ft/AFA/h6

A t0bblet-bhulladdk elszdllit6srira hasznrilhat6, a szolgriltat6 riltal forgalmazott szabviiny pVC-
zshkhra 180 Ft/dlr' mely az elszdllitis es drtalmatlanitris dij:it is tartilmazza.


