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a h ullad6kgazd6lko df si kdzszolgilltatr{s 161 6s a telepiil6stisztasdg
fenntartisf 16l.

Orfri Kozsdgi Onkorminyzat Kdpviselcltesfrilete a hullad6kr6l sz6l6 2012 evi
CLXXXV. tdrv6ny 35. g-6ban,39. g (2) 6s (5) bekezddsdben, valamint a 88. g (a)
bekezddsdben kapott felhatalmaz6s alapjfn, a Magyarorszilg helyi
onkorm6nyzatairol sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. $ (l) bekezdds 19.
p ontj 5b an meghat6rozott fe ladatkdr6ben elj 6w a a kcivetke zoket rendel i el.

I. FEJEZET
ArrarANos RBNDELKEZf sEK

t. A rendelet c6lja

l.$ A rendelet c6lja, hogy orfri kcizsdg kijzigazgatirsi
tertilet6nek tisztasdgdt, a telepiildsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6
kozszolgitltat6st, annak kcitelezo igdnybevdtel6t biztositsa, es az ezekkel
kapcsolatos feladatokat, kritelezettsdgeket 6s tilalmakat a helvi
saj 6tos siigoknak megfelel6 en r endezze.

2. A rendelet hatflva

2. S (l) Szemdlyi hat6ly: A rendelet hatillya valamennyi Orflin
tart6zkod6, ott ingatlant haszn6l6 szem6lyre, szerye zetre, a
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgitltat6s tekintetdben a
hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgilltat6st igdnybe venni kciteles, a
hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 2. g
(1) bekezdds 34. pond6ban meghatilrozott ingatlanhaszn6l6kra, a Ht. 39.
$ (3) bekezdds6re tekintettel, a Ht. 2. $ (l) bekezd6s 15. pont szerinti
gazd6lko d 6 szew ezetekre, valamint a kciz szo I g illtator a terj ed ki.

(2) Teriileti hatilly A rendelet hatillya kiterjed Orfri kozs6g
kdzigazgatisi teriilet6re, a hullad6kgazd6lkod6si klzszolgdltat6i
tekintetdben pedig a2. szdmu mell6kletben felsorolt teriiletekre.



(3) A kcizszolg6ltat6s ktilcinosen az alilbbi tev6kenysdgekre terjed

a) a kozszolgilltat6 hullad6kgazdillkoddsi tev6kenysdgdrol 6s

a hulla-ddkgazd6lkod6si tevdkenysdg v6gzds6nek a felt6teleirol
s2616 43812012. (XII.29.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Vr.) 3. g
(2) bekezddsdben meghat6rozott hulladdkokkal kapcsolatosan a Ht.
2. $ (1) bekezd6s 27. pontjilban meghatdrozott tev6kenys6geknek
kdzszolg6ltat6 szilllit6eszkozeihez rendszeresitett szabv6nyos
eddnytipusok tekintet6ben, vagy e rendeletben megjeldlt egy6b
m6don tortdn6 v lgzdsdre,
b) az ingatlanon osszegyrijtdtt nagy darabos lomhullad6k dvente

legfeljebb kdt alkalommal - a Kcizszolgilltato 6ltal meghathrozott
id6pontban 6s helyen, erre a c6lra biztositott sziilitoeszkozen -
tortdn6 gffit6s6re 6s a Krizszolgilltat6 6ltali elszilllitdsdra,
c) a Ht. 2. $ (1) bekezdds 43. pond6ban meghathrozott - a

KcizszolgLltat6 6ltal klzzetett jdratprogram szerint elsz6llitott -
telepiildsi hulladdk Ht. 2. $ (1) bekezd6s 2. ponda szerinti
keze16s6re,

d) a c) pont szerinti telepiil6si hullad6k Ht.2. $ (1) bekezdds 5.
pontj a szerinti elkiilcinitett gyrijtdsdre,

e) Orfri kozsdg rendszeres kcizszolg6ltat6ssal ell6tott
kozigazgatdsi teriiletdn, a HL 2. S 27. pontj6ban meghathrozott
hul I addkg azdillko dhs i kriz s zo I gdltatisr a.

3. S Orfti kcizsdg rendszeres kcizszolg6ltat6ssal ell6tott
beltertiletdnek utcajegyzdk6t az l. fiiggeldk tartalmazza. Az 1.

fiiggeldkben bekcivetkezo v6ltoz6sokat a Kcizszolgilltato 6s az

Onkorm6nyzat a honlapj6n kdteles ekizetesen kozzdtenni.

3. Ertelmez6 rendelkez6sek

ki:

4.S E rendele t alkalmaz6s 6b an :

1. Az ingatlant 6letvitelszeriien hasznil6: akinek a lakcim-nyilv6ntart6s
szerinti lak6helye vagy tart6zkod6si helye az adott ingatlanban van, vagy
akkdnt nyilatkozik, hogy az ingatlant 6letvitelszenien haszn6lja.

2. Atmeneti gyiijt6pont: a telepi.il6s hullad6k6nak 6tv6teldre ideiglenes
jelleggel (p1. ftfelbont6s, 6pitds, kdzmtifektetds, vagy m6s fontos ok miatt)
legfeljebb h6rom h6napi id6tartamra kijelcilt hely, ahonnan a KcizszolgSltato
a tdritdsmentesen kihelyezett kdzossdgi gyrijt6ed6nyb6l tdrtdn6 elsz6llit6ssal



3.

4.

5.

6.

7.

teljesfti kdzszolghltat6si kcitelezetts6g6t. Az iltmeneti gyrijt6pontot - a
Kozszolgtrltat6 javaslata alapjfun - az onkorm6nyzat jellli ki 6s felhiv6s ritj6n
keriil kiizzdtdtelre. A kihelyezett gffit6ed6nyzetnek a gffitdpontot igdnybe
vev o ingatl anhaszn6l6k szerz o d6 s e ib en r 6 gzitett mennyi s 6 gri hutlad6k
t6ro16s6t kell biztositani.
Ingatlan: a kcizszolgilltatilsba bevont teriileten fekv6 - az ingatlan-
nyilv6ntart6sr6l sz6l6 1997 . 6vi CXLI. tcirvdnyben ingatlankdnt
meghat6ro zott - ingatlanok kore.
Kerti bio hullad6k : kozszolg6ltat6s i szerzodls sel rende \kezb
in g atlanha sznfi6 6ltal e lkiilcinitetten gyrij tott, szenny ezod6 smente s,
komposztillhato n<ivdnyi kerti hulladdk (fanyesed6k, 69, gally, fri, lomb,
frir6szpor, faforgilcs, stb.) 6s kotegelve, valamint mtianyag zs6kokban
elhelyezve keriil kihelyez6sre a 10.g (l) bekezddsben meghat6rozoffak
szerint.
Kiizteriilet kezel6je: az Orfii K6zs6gi Onkorm6nyzat.
Haszn6lati szezon: 6prilis 0l-t6l szeptember 30-ig
Uo ti t o i n ga tla n : orfri krizs eg klzigaigatfusi terti I eGn fekv6 in g atl an,
amelyben sem lak6helyet, sem tart6zkoddsi helyet nem l6tesitettek, amelyet
haszn6l6ja ahasznillati szezonban csak tidiil6sre vagy iidiiltetdsre haszn6lhat.
Kiizii s trirol6 ed6ny haszn6lat : a hullad6kkezeldsi kozszolgilltat6s
teljesit6sdnek azon m6dja, amikor egy tulajdonosi kciz6ss6g, t6rsash6z,
lak6sszcivetkezet az egyes ingatlanokban keletkez6hSztart6si hullad6kot egy
kozds eddnybe gyujti, 6s ebben adja 6t aKozszolgdltat6nak, tov6bb6 a
kdzszolgilltat6s dij6t egy dsszegben kcizcisen, vagy az egyes
ingatlanhaszn6l6k a kciz6ss6 g 6ItaI meghat6ro zott ardnyban ktil6n fizetrk
meg a kozszolgSltat6nak.

II. FEJEZET
A HULLADEKGA ZD ALKODASI rcLZSZOLGALTATAS

3. AKoZSZOLGALTATO

5. S (l) A hulladdkkezel6si kdzszolgdltat6st Orfri kcizsdg
kdzigazgatSsi tertilet6n kiz6r6lagosan a ,,D61-Kom', Ddl-Dun6ntuli
Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit KorlStolt Felel6ssdgti T5rsas6g (a
tov6bb iakb an: Kozszolg6ltat6) j ogo sult e I l6tni.

2. A Kcizszolgilltato az (l) bekezdds szerinti klzszolgdltatdst 2012.
jfnius l-t6l sz6mitott 10 6ven kereszfril l6tja el az erre az iddtartarnra
Orfri Kci zs 69 Onko rmdny zatdval me gkcitcltt kcizszol g6ltat6s i szerz6 d6s
alapjdn.

8.



4. A KOaSzoLGALTATAS rcnxvnnvnrnr,n

6. $ (1) Orfii kozs6g kcizigazgatisi tertilet6n az ingatlanhaszn6l6
kciteles a szervezett kcizszolg6ltatdst ig6nybe venni az l. sz. melldklet
szerinti besorol6snak megfelel<ien.

(2) A gazdSlkod6 szerv ezet ingatlanhasznhl6 a h6ztart6si hulladdkhoz
hasonl6 hullad6k rdszdt kdpezo vegyes hullad6k tekintetdben kciteles a

kozszolg6ltat6s ig6nybev6teldre.
(3) Az (1) 6s (2) bekezdds szerinti helyi kcitelez6 kozszolgdltat6sra

vonatkoz6 kozszolg6ltatdsi szerzod6s ldtrej on:

a) a kdzszolg6ltat6s elso ig6nybev6tel6vel,
b) ha a Kcizszolgilltat6 akozszolg6ltat6s ell6t6sbra vonatkoz6

rendelkez6sre 61l6si k6szs6g6t bizony itja,
c) a szerzldds ir6sba foglal6s6val.

(4) A kozszolgilltat6si szerzodls tartalmi elemei:

a) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai, amennyiben a

kozszolgbltat6st ig6nybe vev6 nem tulajdonosa az ingatlannak, irgy

az ingatlantulajdonos megnevezdse 6s azonosit6 adatai is: a felek

neve, cime, tov6bb6 termdszetes szem6ly eset6n a szemdlyes adatok

kdzi.il az anyja neve, sziiletdsi helye 6s ideje, tulajdonosi

kozoss6gek esetdn a kozdssdg k6pviseletdt ell6t6 azonosit6 adatai,

b) aszerzodls t6rgya,

c) a kdzszolgilltatils megkezd6s6nek id6ponda,

d) a szerzodott t6rol6ed6ny tdrfogata 6s darabszhma, annak

azonosit6s6ra vonatkoz6 el6ir6sok,

e) az ellen6rt6k meg6llapit6s6nak, sz6ml6z6snak, a szfumla

kiegyenlit6sdnek m6dj a,

f) a szerzodes id6beli hat6lYa,
g) a kdzds tulajdonti ingatlan esetdben a Ht. 52. $ (5) bekezdds

szerinti nyrlatkozat az ingatlant dletvitelszenien haszn6l6 tov6bbi

tulajdonosr6l, valamint kozos haszn|lat eset6n az ingatlant

6letvitelszenien haszn6l6 tov6bbi szem6lyekrol.

h) egy6b, a szerzldo felek 6ltal l6nyegesnek tartoff elemek.

(5) A klzszolghltatSs megszervezds|hez 6s a dijszhml|zhshoz

sztiks6ges
adatokat a szerz6dds ir6sba foglal6s6nak b6rmely okb6l tort6n6

elmarad6sa esetdn az ingatlanhasznill6 koteles ir6sban bejelenteni a

Kcizszolg6ltat6nak.
(6) A Krizszolgilltat6jogosult az 6. $ (4) bekezdds a) 6s g) pondaban

meghat6rozou szem6lyes adatok kezel6s6re a kozszolg6ltat6s teljesitdse

6rdek6ben. e. szem{lyes adat kezel{se sor6n a Kdzszolg|ltato az



inform6ci6s cinrendelkezdsi jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6
2011. 6vi CXII. tcirvdny rendelkez6seinek megfeleloen koteles elj6rni.
(7) Sziinetel a kozszolgilltat6s ig6nybev6tele az UA. civezeti

lak6ingatlant haszn6l6k eset6n a bejelentdst6l szhmitott legfeljebb 1 6ves
id6tartamra,ha a t6rol6ed6nyt egyediil haszn6l6, ir6sbeli kcizszolg6ltat6si
szerz6ddssel rendelkezo ingatlanhaszn6l6 kdt naptdri h6napn6l hosszabb
ideig az ingatlant nem hasznillja, 6s az iiresed6s vfurhato id6tartam6t -
legk6s6bb a sziinetelds megkezd6sdt megelbzb munkanap pal b ezfurolag -
a Ktizszolg6ltat6 tigyfelszolgillatdn ir6sban leadott nyilatkozattal, faxon,
illetve lev6l formdban - bejelenti a KcizszolgilItatonak. A bejelentds
megt6tel6re csak a Kcizszolgilltatoval szerzod6ses jogviszonyban 6116,
vagy a meghatalmazottja jogosult. A sztinetel6sre vonatkoz6
igdnybejelent6s megismdtelhetci. A bejelentdsben foglaltak
val6s6gtartalmit a Kiizszolgiiltato ellenorizni jogosult . Ha az ingatlan a
szlineteltet6si id6tartam lej6rta elott fjb6l lakott6 v6lik, annak tenyet a
Kcizszolgiiltat6val szerziidott fdl, vagy meghatalmazottja kciteles
legal6bb 3 nappal kor6bban a Kozszolg6ltat6nak bej elenteni.
(9) A sztineteltet6s jogszenitlen igdnybevdtele eset6n a Kcizszol gilltato

jogosult a sztineteltetds kezdo id6pond6ra visszamen6leg a sztineteltet6st
megvonni, a kozszolg6ltat6si dijat p6tl6lagosan kisz6m\6zni, tov6bb6
kcilts6geit 6rv6nyesiteni, kiv6ve, ha a kerelmezo hitelt drdemloen
rgazolja, hogy a sztineteltet6st a kdrelm6ben megh atdrozott idriszakn6l
rdvidebb id6re veffe jogszenien igdnybe.

III. FEJEZET
A K0ZSZOLGALTATAs ITT,ATAsANAK RENDJE

5. A TELEPUT,NST SZILARD HULLADEK ELHELYEZESE

7. S (1) Teleptl6si hullad6kot csak az ene a
mrikcidtetett hullad6klerak6 telepen

cdlra kijelcilt 6s leg6lisan
jelenleg a kcik6nyi



hulladdklerak6ban (Kdk6ny 057,059, Szilv6s 02011, 021 hrsz.) ds a

gtircstinyi 031 hrsz-ri hullad6klerak6ban - hullad6kudvarban, vagy a

KozszolgilItat6 6ltal alkalmazott egydb, jogszab6lyban megengedett

m6don, a vonatkoz6 iizemeltetdsi szab6lyok 6s eloir6sok szigoru

betart6s6val szabad elhelyezni.
(2) Az Onkorm6nyzat gondoskodik a KdzszolgSltatojavaslata alapj6n

a sziiksdges gytijtdpontok, valamint a lerak6hely kijelol6sdrol, a

l6tesitmdnyek megva16sit6s6r6l 6s mrikodtetdsdr6l a Kozszolg6ltat6
ritj6n, valamint biztositja a kciztertilet haszn6latit az indokolt mennyisdgri
gyrijt6ed6ny kihelyez6se, t6rol6sa 6s megkcizelit6se celjdra.

8. $ (1) A hulladdkszhllithsi kozszolgilltat6s igdnybev6tele a

rendelet 1 . sz6mri mell6klet6ben megh atirozott gyakoris6ggal kcitelez6.

(2) A szewezettkozszolg6ltat6st igdnybe vev6k szdmira a szabv6nyos

t6rol6ed6nyek haszn6lata kotel ez6, a gyfijt6pontokon az cinkorm 6ny zat

kont6nert helyez el a hulladdk gfijt6sdre, melyeknek elsz6llit6s6val tesz

e 1 e g et a kd z s z o I g 6ltat6 kozszolgilltat6s i kti te I ez etts 6 g 6n ek.

(3) A t6rol6ed6nyek beszerzdsdr6l - v6s6rl6s, b6rbevdtel tXjhn - az

ingatlanhasznhl6 koteles gondoskodni, kiv6ve a kdzsdg gyfijt6pontos

klzszolgilltat6ssal ell6tott r6szein, ahol a kont6nereket az onkormilnyzat

biztositja.

6, A TELEPUT,NST SZILARD HULLADTX NTSZAIIITASN

9. S (1) A Kozszolg6ltat6 a telepiil6si hulladdkot jrinius, jrilius es

augusztus h6napokban heti k6t alkalommal, szeptember, okt6ber,

november, december, janu6r, febru6r, m6rcius, 6prilis 6s m6jus

h6napokban heti 1 alkalommal koteles elsz6llitani. A szilllitbs m6dj6r6l

6s idejdr6l az igenybe vev6t a Kozszolg6ltat6 hirdetm6ny ritj6n ES az

Orfri kozs6gi Onko rmilnyzat hivatali port6lj 6n (www. orfu .hu) kereszttil

tij ekoztatja, rigyszin tdn az iinnepnap i s z6l lit6s rendj 615 I i s.

(2) A Kozszolg6ltat6 a lomhullad6k gyfijt6s6r61 6s elsz6llit6s6r6l

6vente legfeljebb k6t alkalommal a kdzszolg6ltat6s keret6ben - kiilon dij

felszhmiths a n6lkiil - gondo skodik.
(3) A kozszolg|ltat6s keret6ben a Kdzszolg|ltat6 kizit6lag a

lakoss6gn6l, a hhztartisokban kdpzodcitt, de a szabv6nyos

gytijt6ed6nyekben el nem helyezhet6 nagydarabos, lomhullad6kot

sz6llida el.
(4) A lomtalanit6s keret6ben kozteriiletre nem helyezheto ki:

a) dpitdsi 6s bont6si hullad6k,



a,

b.

b) vesz6lyes hulladdk,
c) hdztartisokban keletkez6 vegyes hullad6k,
d) elkiildnftetten gyfijthet6 papir, mtianyag- 6s f6mhullad6k,
e) kerti biohullad6k,
f) ipari, mezlgazdas6gi vagy szolg6ltat6si tev6kenysdg sor6n

k6pz6ddtt hulladdk.
(5) A lomhulladdkot az ingatlanhaszn6l6 elsz6llit6s c6lj6b6l a

Krizszolg6ltat6 Sltal hirdetmdny ritj6n, valamint orfii Kdzs6g
Onkorm6nyzat6nak hivatali port6lj6n (www.orru.nu) el6zetesen
megjelcilt helyen 6s id6ben helyezheti ki.

(6) A lomhullad6kot a kcizteriileten rigy kell elhelyezni, hogy az a
j6rmri 6s gyalogos forgalmat ne akadillyozza, a szilllit6jdrmti rdszdre j6l
megkcizelithet6 legyen, a zdldtertileteket 6s a ndvdnyzetet ne k6rositsa,
6s ne jdrjon baleset vagy k6rokoz6s veszdlydnek el6id6z6s6vel.

10. $ (1) Az ingatlanhasznill6 a telepiildsi hullad6k rdsz6t kepezo
kerti biohullad6kot a hhzhoz men6 kerti biohulladdk gytijtdssel 6rintett
tertileteken krilcin gyrijti :

a falombot, f6kasz6l6kot kifejezetten effe a c6lra szolg6l6
gytij t6 e d6nyb en, i I I e tve futtetszo mrianyag zs6kb an,

a fanyeseddket (max. 5 cm atmeroji6s I m6ter hosszir agak) k6v6be
kdtegelve.

(2) Az elkiildnitetten gyrijtott kerti biohullad6k elsz6llitrisi
gyakoris6ga 6prilist6l okt6berig tart6 veget6ci6s idoszakban cisszesen l6
alkalom. A gytijt6si id6szakot a Kcizszolgilltat6 az id,ojdrils fi.iggvdny6ben
m6dosithatja. A gytijtdsi id6szakr6l, a gyfijtdsbe bekapcsoltleruletekrcjl
6s a gyfijtdsi napr6l az lrintetteket a KrizszolgSltato hirdetmdny ritj6n 6s
orfri Kcizs6g Onkormrlnyzatfunak hivatali port6lj6n (www.ornr.nu;
thjekoztatja.
(3) A Kdzszolg|ltat6 jogosult a kerti biohullad6k gytijt6s6re

kihelyezett gytijtdeddny, illetue zsik tartalmilt ellen brizni. amennviUen a
zs6kban nem kerti biohullad6k keriilt kihelyezdsre, rigy aKozszoigfitato
a hulladdk szilllitdsiltj ogosult megtagadni.

11. $ (1) A telepiil6si hulladdk ellailcinftetten is gyrijthet6. Az
elkrilonitett gytijt6s kiteded a termdszetes szemdly lng'atU"fraszn6l6
hhztartdsi,}:,an keletkez6 telepiil6si hulladek reszlt kipez{elkiilcinitetten
gyrijtott:

mrianyag,
papir,
iiveg,

a.

b.

c.



gyrij theto hulladdk gyiijtdsdre 6s kezeldsdre.
(2) Az elktikinftetten gytijtott hullad6k

gnijt6ed6nyben helyezhet6 el.
hullad6kgyujt6 ponton

IV. FEJEZET
AZ INGATLANHASZNALOKRA VONATKOZO

RENDELKEZESEK

12. $ (1) A telepiildsi hullad6kot, bele6rwe az elkiildnitetten gffitott
lomot, valamint a kerti biohullad6kot a sz6llit6si napokon reggel 6 6rhig
elsz6llit6s c6lj6b61 a 15. $-ban meghat6rozottak szerint aKozszolgilltato
rendelkezdsdre kell bocs6tani.

(2) Az ingatlanhasznill6 a t6rol6ed6nyben az ingatlanon szokdsosan

keletkez6 hullad6kot tdmoritds n6lkiil rigy helyezheti el, hogy annak
fedele z6rhat6 legyen, valamint az a hullad6ksz6llit6s sor6n a

Kozszolgilltat6 alkalmazottainak eg6szs6gdt ne vesz6lyeztesse, a gdpr

i.irit6st ne akad6lyozza, az iirit6berendez6st ne k6rositsa.

(3) A t6rol6eddny mell6 hulladdkot elhelyezni csak a

Kcizszolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelzdssel ell6tott zs6kban lehet. A jelzett zs6k

6ra tartalmazza a telepiil6si hullad6k elsz6llitds6nak, kezeldsdnek ds

6rtalmatlanit6s6nak krilts6g6t.
(4) Ha a t5rol6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely

cisszetomorddott vagy befagyott, vaBY a benne 16v6 hulladdkot tigy
osszeprdseltdk, hogy emiatt a t6rol6eddnyt az eloirt m6don kitiriteni nem

lehet, a haszn6l6 koteles a visszamaradt hullad6kot fellazitani 6s a
t6rol6ed6n yt haszndlhat6v6 tenni.

13. $ (1) A t6rol6ed6nyben nem szabad olyan anyagot elhelyezni

(kiilonosen ilyen a forr6 hamu, mar6-, m€rgezo anyag, ilIlati hulla,

folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyul6kony vagy robban6 anyag, k6

6s 6piilettormeldk, nagyobb terjedelmri, srilyf t6rgy), amely vesz6lyezteti

a hul lad6ks z611it6s s al fo glalko z6 alkalm azott e gd szs6 g6t, me gron gillhatja

a gyrijt6berendezdst, vagy firtalmatlanithsa sor6n veszllyeztetheti a

kdrnyezetet.
(2) Ha a Kozszolgilltat6 alkalmazottai meg6llapid6k, hogy a

t6rol6ed6nyben az (1) bekezd6sben megjelolt anyagot, thrgyat helyeztek

el, vagy az tultciltdtt, a kiiirit6st jogosultak megtagadni. A kiiirit6s

megtagad6s6r6l a Kozszolg6ltat6 az ok feltiintet6sdvel drtesiti az

ingitlanhaszn6l6t. Az emiatt el nem sz6llitott hullad6k elsz6llit6s6rol az

ingatlanha szn6l6 koteles gondoskodni.



14. $ A t6rol6eddnyeket sziiks6g szerint, de legal6bb 6vente kdt
alkalommal ki kell tisztitani 6s fert6tlenfteni. A gyrijt6pontokon
elhelyezett t6rol6ed6nyek tisztit6sa ktilcin megrendel6s alapj6n tortdnhet.

ls.s A Kozszolgilltat6 a teleptil6si hulladdkot, lomot 6s a kerti
biohulladekot hhzhoz mend gyrijtds eset6n az ingatlan bejhrata elotti
i6rd5n, vagy a kapu krizel6ben, kdzteriileten veszi iLt az
ingatlanhasznill6t6l, az iidiil6ingatlanok gyrijt6pontos sz6llit6si m6don
tdrtdno hullad6kszilllitdsi gyiijtripont helyeit a 2. sz6mri mell6klet
tartalmazza"

16. $ (l) A t6rol6eddnyeket bekeritett ingatlanokn6l a keritdsen
beliil kell t6rolni, azokat csak a hullad6ks z6llit6s napj6n lehet
kozteriiletre kitenni.

(2) Az ingatlanhasznillo kciteles a t6rol6ed6nyek el<ikdszit6,
t6rol6helydt tisztdn tartani, tdlen a h6t61 megtisztituni, u t6rol6eddny
biztons69os megkcizelithet6s6gdt biztositani. A gyrijt6s alkalmiival
beszennyezett kciztertilet tisztithsilr6l a Kcizszolg iltato k6teles
gondoskodni.

(3) Tilos a t6rol6ed6nyek kdrnydkdt, megkdzelitdsi ritvonal6t t1rgyak
elhelyez6sdvel, vagy parkol6 g6pj6rmrivet<tit oly m6don elz6rni, aiiely
a tfirol6eddnyeknek a gyakorlatban kialakult m6don tort6n6 tirit6sdt
akad|lyozza.

(4) Az elhaszn6l6dott t6rol6ed6ny p6tl6s6r6 1, j avit6s dr ol/ jav ittat6s6r6l
a mindenkori ingatlanhaszn6l6nak kell gondoskodnia.

(5) Az ingatlanhaszn6l6 kciteles gondoskodni a koztenileten illland6
jelleggel - a kozteriilet kezeldj6vel egyeztetett, engeddlyezett m6don -elhelyezett t6rol6eddnyek biztons6gos, elguruI6sm*t", helydnek
kialakit6s616l.

(6) Az ingatlanhaszndl6 kciteles az 5lland,6 jelleggel a klztertileten
elhelyezett olyan hulladdktrirol6 ed6nyt, melyei n.- a Kozszorg6ltat6
bocs6t rendelkezdsre, azonosit6sra alkaimas jeiz6ssel ell6tni.

l7.S (l) Az tidtil6ingatlan rulajdonosa, hasznilloja a haszn1lati
szezonon kivtili id6szakban is kciteles gondoskodni a keletkezett
hulladdk osszegytijt6s6r6l, kezel6s6r6l. Am-ennyib en az iidiil6ingatlan
tulajdonosa a kcizszolgdltato 6ltal rendszeresiteit zsdkban helyezf ki a
hulladdko t, a kd zszolgilltato kdtel e s gondo sko dni annak e lsz6ll it6s 616 l.

7, A GAZDAII(ONO SZERVEZETEKRE VONATK OZOELTER6
RENDELKEZESEK



18. S (1) A gazd6lkod6 szervezetek kotelesek a keletkezett
teleptil6si hullad6kaikat a lakossSgi hulladdkokt6l elkiilcinitetten
gytijteni, 6s a hhztart6si hullad6khoz hasonl6 hulladdk rlszet kepezo
vegyes hullad6kot kritelezoen a Kozszolgilltatonak 6tadni, fiiggetleniil a

v lgzett tevdkenys 69 j e11eg6t6 1.

(2) A gazd6lkod6 szervezetek tekintet6ben a kozszolghltatdsi
jogviszony ldtrejon:

a) a kdzszolg6ltat6s els6 igdnybevdteldvel,
b) ha a Kdzszolg6ltat6 akozszolg6ltatds ell6t6sbra vonatkoz6

rendelkez6sre 61l6si k6szsdg6t bizony itja,
c) aszerzoddsir6sbafoglal6s6val.

(3) Az a gazd6lkod6 szewezet, amely e rendelet alapj6n koteles a

kozszolg6ltat6st igdnybe venni, a kozszolg|ltat6s teljesit6s6re a

Kozszolg6ltat6val ir6sbeli szerz6d6st k6t e rendeletben meghathrozott

tartalommal.
(4) Ha a gazd6lkod6 szewezet nem tesz eleget a szerzod6skotdsre

vonatkoz6 kotelezetts6g6nek a Kozszol gdltat6 6ltal megjelolt hat6rid6re,

a Krlzszolg6ltat6 a bir6s6gt6l k6rheti a szerzod6s l6trehozisht, tov6bb6

igazolt kdlts6g6nek 6s k6r6nak megt6ritds6t. A k6r m6rt6k6t a

gazd6lkod6 szervezetndl keletkezett ennek meg6llapithat6s6ga

hi6nydban I db 110 literes t5rol6ed6ny heti k6tszeri iirit6s6nek megfelelo

- hullad6kmennyis{g szerinti dijazhs alapjhn kell megh athr ozni.

19. $ (1) A gazd6lkod6 szervezetekkel kdtendo kdzszolghltat6si

szerz6ddsben meg kell hatirozni a szerz6ddst kdt6 feleket: a

Kozszolg6ltat6t ds a gazd6lkod6 szewezetet cdgiegyzdkszerien,

c6gtregyz6ksz6m, n6v, sz{khely szerint, az ad6sz6mot 6s a

banksz6mlasz6mot is felttintetve.
(2) A szerz6d6sben meg kell jelcilni:

a) a kcizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek kezdo napjbt,

b) a teljesit6s helY6t 6s modjSt,

c) a gazd6lkod6 szerv ezet illtalhasznillt gytijt6ed6nyt tirtartalom

6s darabsz6m szerint,

d) az iirit6si gYakoris6got,

e) a kcizszolg6ltat6si dijat,

0 a kozszolg6ltat6si dij megfizetds6nek m6dj6t'

20. $ A szerz6d6st a Kozszolgilltat6 rendes felmond6ssal nem

mondiatja fel. A gazd6lkod6 szervezet a szerz6ddst ir6sban

felmondhatja, ha Orfri kozs6g kozigazgatilsi teriiletdn megszint az a

tev6kenys6ge, amellyel risszefligg6sben telepi.il6si hulladdka keletkezett.

21. $ (1) A Kozszolgilltat6 6s a gazdSlkod6 szewezet a

krizszol-g6ltaias hatillya al6 tartoz6 hullad6k tekintet6ben kiildn

szerz6ddst is kothet, idedrWe a soron kiviili lomtalanit6st, az

elkiilonitetten gyrij tott hulladdk- o s szetev6k b e gytij t6 s 6t.



(2) A gazd6lkod6 szervezetek t6rol6ed6nyeinek tisztit6sa
kiildn megrendel6s alapj6n tdrt6nhet.

22. S Sztinetel a szolg6ltat6s igdnybevdtele a bejelentdstol sz6mitott
legfeljebb 1 6v id6tartamra,ha atfurol6eddnyt egyediil haszn5l6, irdsbeli
szolg6ltat6si szerz6ddssel rendelkez6, dijh6tral6kkal nem rendelkez6
gazdSlkod6 szewezet tev6kenysdgdt kdt napt6ri h6napn6l hosszabb ideig
nem gyakorolja, 6s annak v6rhat6 id6tartamat elozetesen, legal6bb nyolc
nappal kor6bban ir6sban a Kozszolg6ltat6 tigyfelszolgillathn leadott
nyrlatkozattal, faxon, illefve levdl form6ban bejelenti a
Kdzszolg6ltat6nak. A bejelent6s megt6tel6re csak a Kcizszolg6ltat6val
szerzod6ses jogviszonyban 6l\o, vagy a meghatalmazottja jogosult. A
bejelentdsben foglaltak val6s6gtartalmfut a Kozszolg illtato ellencirizni
jogosult, ezzel kapcsolatos elj6r6s6ra a 6. g (8) bekezd6s az ir6nyad6. Ha
a gazd|lkodo szewezet a sziineteltetdsi id6tartam lejdrta elott
tev6kenysdg6t ismdtelten megkezdi, annak t6nydt legal6bb 3 nappal
kor6bban a Kcizszolg6ltat6nak bejelenteni.

V. FEJEZET
A KoZSZOLGALTATORA VONATK OZO RENDELKEZE SEK

23. $ (1) A Kdzszolgilltat6 a rendelet hatillya al6 tartoz6 ingatlanon
keletkezett hullad6kot e rendeletben foglaltak szerint kciteles
rendszeresen elszilllitani a kijelolt hullad6klerak6 telepre, 6s annak
6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai kornyezetv6delmi szabdlyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

(2) A lomtalanit6s idopond6r6l a Kozszol g6ltat6 hirdetm6ny fd6n ds
orfri Kdzsdgi Onkormdnyzat hivatali porr6lj6n (www.orfu.huj drtesiti a
lakoss69ot.

(3) A gazd6lkod6 szervezetek rdszdre a (3) bekezdds szerinti
szolg6ltat6st ktilcin megrendelds alapjdn tdritds ellen6ben vegzi a
Kcizszolg6ltat6.

(4) A Kozszolg6ltat6nak kotelessdge biztositani, hogy a keresletnek
megfelelo darabsz6mri 6s min6s6gri szabv6nyos t6rol6ed6ny illljon az
ingatlanhasznillo rendelkez6s6re. A t6rol6ed6ny a K6zszolg6ltat6t6l -
el6zetes megrendelds alapjSn - megv6s6rolhat6 vagy b6rbe veheto.

(5) A b6rbe adott t6rol6ed6nyek karbantartisht, fehijitSsrlt 6s sziiksdg
szerinti kicser6ldsdt kiilcin ir6sbeli szerz6dds alapjhn a Kcizszolgdltat6
vegzi. Ez a szolgdrtatils abban az esetben dijmentes , ha a cser6t vagy a
j avit6st a szabv funyositott t6rol6ed6ny rendeltetdsszeni hasznillata sor6n
b ekovetke zett elhaszn6l 6 d6s te szi s ziiks d ges s 6.

(6) A Kozszolghltato kdteles a t6rol6ed6nyek kiiirit6s6t kimdletesen,
az elv 6rhat6 gondoss6ggal v egezni.



(7) A t6rol6eddnyben okozott k6rokat a Kozszolg6ltat6
tdritdsmentesen kciteles kijavitani, amennyiben a k6rokoz6s neki
felr6hat6 okb6l kcivetkezik be. A Kozszolg6ltat6nak az ebbol ered6
karbantart6si munk6k, valamint a javit6s idltartam|ra helyettesit6
t6rol6eddnyt kell biztositania. Amennyiben akdrokoz6s nem r6hat6 fel a
K<izszolg6ltat6nak, a haszndlhatatlarc6 v6lt t6rol6eddnyek javit6sa,
p6tl6sa, illetve cser6je az ingatlanhaszn6l6t terheli.

VI. FEJEZET
A KOZSZoL GALTATAS ni"Ia

24. $ (1) A hullad6kszilllitbsba bekapcsolt ingatlanhaszndl6k a

kozszolghltat6sdrt dijat kcitelesek frzetni, a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgdltat6si dij meg6llapit6s6r6l s2616 ilgazatert felelos miniszter
rendelet6ben 6s az e rendeletben foglalt szabdlyok szerint..

(2) Az iidiil6ingatlanok haszn6l6i ahaszn|lati szezon ideje alatt
(04.01-09.30-ig) kcitelesek kozszolghltat6si dijat fizetni. Az
iidi.il6ingatlanok tekintetdben a lak6ingatlanok dves
hullad6kg azddko dis i koz szo 1g61tat6s i dij 6nak 5 0%- 6t ke I I meg5llap itani.

(3) Nem tagadhatja meg a kdzszolghltat6si dij megfizet6sdt az, aki a

teleptil6si hulladdkkal kapcsolatos kcitelezettsdgeit nem teljesiti, feltdve,
hogy a Kozszolg6ltat6 szhmfura a kozszolgSltatilst felaj6nlja, illetve a
kozszolgilltat6s te lj e s itd s dre v onatkoz6 rende lk e z 6 s re 6lLhs 6t igazolj a.

25. $ (l) A kcizszolg6ltat6s dijit a Kdzszolgilltato 6ltal megktildott
szdmla alapjfun kdteles megfizetni az ingatlanhasznill6.
(2) Amennyiben a lak6sszovetkezetek, t6rsash6zak kdpviseletre

feljogositott szerve kcizcis ed6ny hasznillat esetdn a tfurgyevet megel6zo
6v december f -ig a Krizszolg6ltat6 rendelkezdsdre bocs6da a
kilzszolgdltat6si dijnak az egyes ingatlanhaszn6l6kra tcirt6n6 feloszt6s6t
tartalmaz6 hatdrozatot, valamint az egyes ingatlanhaszn6l6k nevdt ds

szem6lyes adatait (6. $ (4) bekezdds a) pont), a Kozszolgilltato kriteles a
dijat tartalmaz6 sz6ml6t a tdrgydv januAr 1-j6t kovet6 id6szakban az
egyes ingatlanhaszn6l6k nevdre kidllitani. A haszn|lt eddny m6rete,
sz6ma ds a feloszt6st tartalmaz6 hatdrozat a feloszt6si ar6nysz6mok
tekintet6ben t6rgy6ven beliil jrinius l-ig, illetve december 1-ig
m6dosithat6. Ebben az esetben a Kozszolgilltato a kcivetkez6
negyeddvt6l kezd6d6en illlitja ki a m6dositott ar5nysz6moknak
megfelel6 sziml6t. Egy6b esetekben a szerz6dds csak a szemdlyi adatok



tekintet6ben m6dosithat6. A Kozszolg|ltat6 e rendeletben el6irtaknak
nem megfelel6en el6terj esztett bej elentdst elutas itj a.

(3) A KdzszolgilItat6 a szhmLfit az ingatlanhasm6l6nak negyed6vente,
az egyittesen haszn6lt t6rol6ed6ny eset6ben a t5rsash6zah,nak, valamint a
gazdiiko d6 szerv ezeteknek h av on ta kii ld i me g .

(4) A Kcizszolgfitato a szhmlfit a rezsicsokkent6sre vonatkoz6
jogszab5lyok rendelkez6sei szerint illlitja ki, 6s az abban foglaltak
figyelembev6teldvel ktildi meg ingatlanhaszn6l6 r6sz6re.

26. $ (1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, haszn6lati
viszonyaiban v6ltoz6s kdvetkezik be, az t\ tulajdonos, vagy haszn6l6 a
kor6bbi tulajdonossal, haszn6l6val egytittesen kdteles a villtozhs tdnydt
az fj haszn6l6 adatainak megjeloldsdvel 15 napon beltil ir6sban
bej elenten i a Kdzszolg6ltat6nak. A v ilItozds bej elentdsdvel egyidejrileg
az ij tulajdonos, haszn6l6 ds a Kozszolghltato kdzott a kozszolgilltatisi
szerzodds l6trejcin. Ennek a bejelentdsnek a megt6tel6ig a
kozszolgilltat6si dijat a kor6bbi ingatlanhaszn6l6 koteles megfi zetni.

(2) Az ingatlanhasznSl6 kdteles a kozszolgilltat6si szerz6dds (1)
bekezddsdben nem emlitett elemeiben bekcivetkezett villtozhst a
Kozszolg6ltat6nak bejelenteni. A szerzdd6sm6dosit6s a
Kcizszolg6ltaton6l ir6sban vagy az [gyf6lszolg6laton sz6ban
kezdem6nyezheto. A szerz6ddsm6dosit6st ir6sba kell foglalni. A
viilaszthat6 szabvdnyos' t6rol6ed6nyekre vonatkoz6
szerzoddsm6dosit6ssal egyidejtileg az ingatlanhasznhl6 kciteles
gondoskodni a t6rol6ed6ny lecser6l6sdrol.

(3) Amennyiben az ingatlanhaszn6l6 nem kot ir6sbeli kcizszolg6ltat6si
szerzoddst, ds az iitala hasznillt t6rol6eddny tipus6r6l a
Kcizszo lg 6ltat6nak egy illtalSn nem te sz b ej elent6 s t, a klzszo I g 6ltat6s i dij
meg6llapit6s6n6l a Kozszolgilltat6 mindaddig jogosult ingatlanonkdnt I
db 110 liter t6rfogatu t6rol6eddny rendeletnek megfelelo iiritdsi
gyakoris6g6t vdlelmezni, mig az igenybev6telre kcitelezett ir6sban a
kozszolgilltat6si szerz6d6st meg nem kciti.

(4) Amennyiben a Kcizszolgdltato az ellenorz6s sorSn azt tapasztalja,
hogy az ingatlanhaszn6l6 a krizszolg6ltatdsi szerz6ddsben rrigzitettn{l,
vagy a vdlelmezettnll nagyobb, valamint t6bb t6rol6ed6nyt haszn6l, a
Kcizszolg|ltato ezen szerzodds m6dosit6srol a fogyaszt6t drtesiti,
egyidejrileg jogosult a fogyaszt6 6ltal tenylegesen haszn6lt eddnyek
szerinti iirit6si dijat reszere lesz6ml6zn|

27. $ (r) Az ingatlanhaszn6l6 megtagadhada a dij megftzeteset, ha a
Kcizszolg|ltato kozszolgdltat6si k6telezetts6g6nek a sz6llft6si
menetrendnek megfelel6en nem tesz eleget.

(2) Nem tagadhat6 meg a dij frzet6se az (l) bekezdds szerint, ha a
Kozszolgilrtatot akdzszolg|ltaths nyujt6s6ban az iddj6r6s, vagy m6s, a



Ptk. szerinti elh6rithatatlan ok akaddlyozta, 6s a Kozszolg6ltat6 az
akad6ly elh6rul6s6t kcivet6en a lehet6 legrovidebb id6n beliil p6tolta
mulaszt6s6t. Elh6rithatatlan oknak min6stil tovdbb| az is. amikor a
Kcizszolgilltato a t6rol6eddnyt a rendszeresitett jdrmtivdvel cinhib6j6n
kiviil nem tudja megkcizeliteni.

28. $ (l) A kcizszolg6ltat6s igdnybev6tel66rt az ingatlanhasznill6t
terhel6 dijh6tral6k a Ht. 52. $ (1) bekezddse rendelkez6se szerint ad6k
m6dj 6ra behaj tand o koztartozds.
(2) Az ingatlanhaszn6l6t terhel6 dijh6tral6k magdba foglalja a t6k6t,

az azzal cisszeftigg6sben meg6llapitott k6sedelmi kamatot, valamint a
behajt6s egy6b kcilts6geit.
(3) A dijh6tral6k6rt a Ht. 52. $ (5) bekezddse szerinti felelossdg

tisztSzdsa drdekdben a Kozszolgilltat6 az ingatlan dletvitelszeni kozcis
haszn6lat6r 6I a szer zd d6 in g atl anhaszn6l6t nyi I atk o ztatj a.

VII. FEJEZET
TOZTNRUT,TTNN KELETKEZO NUTLADEK GYUJTESE ES

ELSZALT,iTAS.I

29. $ A koztertileteken keletkez6 telepiil6si hullad6kotkizhrolagT.
$ (l) bekezd6se szerinti kijekilt hulladdklerak6kban lehet elhelyezni,
amelyr6l az dnkorm6nyzat (a kcizteriilet kezeloje) a
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat6s keretein kfviil, ktikin szerz6dds
alapjhn gondoskodik.

VI[. FEJEZET
HULLADEK JOGELLENES ELHELYEZfSE, ELHAGYASA.

EZEKJOGK6VETKEZMENYE

30. $ (1) Az rngatlanon, az ene vonatkoz6 jogszabdlyoknak nem
megfelel6en, vagy ellen6rizetlen kcirtilm6nyek kcizott elhelyezett, vagy
elhagyott hulladdk elsz6llit6s6r6l 6s kezel6sdr6l a Ht. 61. g-6ban foglalt
szab6lyok szerint kell elj6rni.
(2) Amennyiben az ingatlanhaszn6l6 az e rendeletbe foglalt

hulladdkgazd6lkod6ssal kapcsolatos kotelezettsdgeit megszegi, a
hulladdkgazd6lkod6si birs69 m6rt6kdr6l, valamint kiszab6s6nak 6s

meg6llapit6s6nak m6dj6r6l sz6l6 27112001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2.



$ (2) bekezd6s6ben foglalt esetekben Orflii Kozcis Onkorm6nyzati
Hivatal JegyzTje hulladdkgazdikoddsi birs6got szab ki.

IX. FEJEZET
r6zrnnUr,nrnx rrszrANTARTAsA

31. $ Orfri kdzs6g teljes klzigazgat6si tertiletdn a szemetel{s, a
kozteriiletek b6rmely m6don tcirt6n6 szennyezdse tilos.

32. S (l) Kriztenileten a hulladdk kizdrolaghulladdkgyujt6 tart6lyokban
ds kontdnerekben helyezhet6 el. A hulladdkgyujt6 tart6lyok
elhelyezesdrol, i.irit6s6rcil, fert6tlenft6s6r6l, karbantart6s6r6l az
6nkorm6n y zat gondo skodik.

(2) Aki b6rmely anyag szdllitds6nill, fel-6s lerak6s6n6l nem
keriilheti el a kcizteriilet beszennyezds6t, koteles a munka befejez6se ut6n
a hulladdkt6l a kozteriiletet megtisztitani. Ha a sz5llit6, fuvaroz6 e
kcitelessdgdnek nem tesz eleget, a szennyezcid6st az koteles megsziintetni,
akinek a rdszlre a szilllitds tcirtdnt.

33. $ (l) Az ingatlan tulajdonosa kciteles gondoskodni:
al az ingatlanilval szomszddos beltertileti ritnak az it kcizdpvon al6ig

terj ed6 rdsz6nek tisztdn tartds6r ol,
b/ az ingatlan el6tti jdrdaszakasz Qdrda hi6ny6ban 1 mdter sz6les

teriilets6v, illet6leg -ha a j6rda mellett zcilds6v is van - az rittestig terjedri
telj es teriilet tisztfin tartisdr ol,

c/ az ingatlan elotti nyilt 6rok 6s ennek mrit6rgyai tiszthn tart6sfr6l, a
csapaddkviz zavartalan lefoly6s6t akadillyozo anyagok ds hullad6kok
elt6volit6s616l,

d/ a jdrddn elburjdnz6 felburj6nz6 gaznak a burkolat rong6l6sa n6lkiili
kiirt6sdr6l, azingatlanr6l azrittest vagy a gyalogj6r6 ter6be-kinyul6 6gak,
bokrok folyamatos lenyesds6r6l,

el az ingatlan el6tti jdrdaszakasz Q6rda hiilnydban I m6ter szdless6gri
ftsrlv) sikoss6gmentesitdsdr6l. A jdrd6r6l (riis6vr6l) a havat szriksEg
szerint naponta tobbszcir is, a h6es6s ut6n nyomban, de legkds6bb reggel
6 ot6ig el kell takarftani. Tilos a h6rak6st a koziz..idr kcizdrdekri
l6tesitm6nyekre (pl. vizelzfur6csap, k6zkifoly6, vizelnyel6 akna)
elhelyezni. A jdrddk sikoss6gmentesitds6re konyhas6t vagy ennek trim6ny
oldat6t haszniilni tilos. A sjkoss6 v6lt jilrdiLi sziiksdg szerint naponta
tcibbszdr is fel kell hinteni kdzegdszsdgtigyileg veszdly., unyugot nem
tartarmazo szoroanyaggal (pl. frir6szpor, homok, k6por, luiru, kis
szemcs6jti salak); a sz6r6anyag beszerzds6r6l a tisztitdsra kcitelezett
gondoskodik.



(2) A kiizintdzm6nyek, terek, sdt6nyok, parkol6k, zcildtertiletek,
valamint az ezek melletti kozutak rendszeres tisztit6s6r6l 6s tisztin
tart6s6r6l akozrntezm6ny, illet6leg az cinkormdnyzat gondoskodik az (l)
bekezddsben foglaltak szerint.

(3) A kereskedelmi 6s venddgl6t6 iizletek, 6rusit6helyek elotti
kdztertiletet 6s jirdaszakaszt az iizlet iizemeltetdje kdteles tiszt6n tartani
az (l) bekezddsben foglaltak szerint. Az izemeltet6 kciteles gondoskodni
azizlet kornydk6nek tiszt6n tart6s6r6l is.

34.S (l) Az utcai ds egydb iddnyjellegti vagy alkalmi el6rusit6 helyek
ilrusai kotelesek az 6rusit6sra kijekilt helyet, valamint annak kornydk6t
tiszt6n tartani.

(2) Az izletek 6s alkalmi el6rusit6helyek iizemeltet6i ilI. |rusai az
5rusit6sb61 keletkez6 hulladdk gyiijt6s6re az izLet, 6rusit6hely elott
megfelel6 szhmu zhrhato eddnyt kotelesek elhelyezni 6s azoknak saj6t
szem6tgffit6 ed6nybe tcirtdno rendszeres kiiiritdsdr6l 6s elsz6llit6s6r6l
vagy elsz6llittat6s6r6l gondoskodni.

35.$ (1) Epit6si tdrmel6ket 6s egydb, karbantart6si szemdtnek nem
min6si.il6 szil6rd hullad6kot az kdteles elszdllitani. akindl a hulladdk
keletkezett.

(2) Epitds, tatarozfus, bont6s, az fttest felbont6sa sor6n torekedni
kell a keletkez6 por 6s m6s szennyez6dds szdtterjeddsdnek
megakad6lyozhsfura a porkepz6 anyagok vizzel tcirtdnci locsol6s6val ds

m6s elj6r6sokkal. Az rittesten, jirdfin 6s egy6b kozter0leten ideiglenesen
elhelyezett dpit6anyagot 6s szenrtyezod6st eloidezo mhs anyagot tigy kell
t6rolni, hogy biztosiwa legyen ezen anyagok es6, sz6l illtali
elsodrod6s6nak megakad6ly ozisa.

(3) Avart, nyeseddket 6s m6s kerti hullad6kot csak az erre alkalmas

kiv6jt godrirben, okt6ber 01 6s 6prilis 30. kcizcitti id6szakban, a

szomszddos ingatlanok 6rdeks6relme n61kiil, feliigyelet mellett szabad

6getni, amennyiben nincs jogszab6lyi vagy hat6s6gi tilt6s drvdnyben.

X. FEJEZET
ZAP(O RENDELKEZESEK



36.$ (1) E rendelet2014.6prilis 1. napj6n 16p hat6lyba.
(2) A rendelet hatillyba l6pdsdvel egyidejrileg hatillydt veszti az Orfi

Kcizsdgi Onkorm6nyzat K6pviselS-testiilete 17 1200L(XII.l0) sz6mri, a
koztisztas6gr6l, valamint a teleptildsi szil6rd hullad6kra vonatkoz6
kozszolghltat6sr6l sz6l6 cinkorm6nyzati rendelet.

37. $ E rendelet a belso piaci szolg6ltat6sok szab6lyair6l s2616

Eur6pai Parlament 6s Tan6cs 20061123/EK ir6nyelvnek va16 megfelel6st
szolg6lja.

Fiizind Kajdy Zita sk.
Gyula sk.

polg6rmester
jegyzo

Dr.K6bor

Dr.K6bor Gyula
jegyzo

L melleklet a .../2014. (III. .) dnkormdry)zati rendelethez

A telepiil6si hullad6k eviiitds6nek 6ven beliili iddtartama 6s evakorisiea
I.A iivezet (lak6ingatlanok):
E gesz 6vben, jrinius 1 -tol augusztus 3 1 -ig heti ketto, szeptember I -t6l m6jus 3 I -ig

heti egy alkalommal tortdnik a hullad6ksz6llit6s az insatlan el6l.
Ady E. u.

B6nosi u.

Bdke u. (kiv6ve UCovezet
szerinti ing.)

Csendes u. (kiv6ve UC ovezet
szerinti ing.)

Cseralja u.

D6zsa Gy.U.
1

ErdSsz6l u.

Fd u.

Hrimfn K. u.



10.
Iszpai u.

J6kai u.

Jorga u.

Kossuth L. u.

Lapisi u.

Mecsekrikosi u.

Mecsekszakdli u. 1/C;6s 2
szhm

Naposdomb

Patak-sor

Plat6nos u.
Pet6fi S. u.
R6zsa u.
Szabadsiig u.

Sz6chenyi t6r
Vadas u.

Vdgftildi u.

I.B. iivezet (tidi.il6ingatlanok ingarlan el6li sz6llit6ssal)

14.

t7.

t8.

Jfnius, jrilius, augusztus h6napokban
h6napokban heti egy alkalommal tcirt6nik a

heti kett6, szeptember, 6prilis, m6jus
hulladdks zSllitils az ineatlan el6l. .

1.

3.

8.

9.

Barlangkutat6 u.

Bor6ka-kriz

Csereszny6s k<iz

Di6s u.

Dob6 u.
Doll6r u.
Fenyves sor

Fiizes Antal sdt6ny

Galagonya u.

H6rsfa u.

Herman O. u.
Honvdd u.
Horg6sz u.
Kalaphegyi u.



Kapcardti u.

Kishegyi u.

K6hegy u.

Ladik-koz
Mecsekszak6li u. (kivdve 1/C;

es2 sz6m)
Nagyirt6si u.

Nyil u.

P6fr6ny u.

Sport u.

Stini-kdz
Szilv6s-k6z
Sz6lo u.

Tavasz u.

Tell Vilmos u.

Turista

Vad6sz u.

Verseny u.

I.C iivezet:
Egdsz 6vben, jirnius l-t5l augusztus 3l-ig heti ketto, szeptember l-tcil m6jus 3l-ig

heti egy alkalommal a hulladdksz6llit6s kiieliilt eviiit6pontr6l tiirt6nik.
l. Beke u. 17; lTla;19.
2. Csendes u. 9.

A szilllitits az I.A ovezet szerinti i.itemez6sben, de a gytijtoeddny kikozelitdse
miatti ruagy t6vols6gra tekintettel a III. ovezeti dijt6tel szerint tortdnik.

II. iivezet (iidiil6ingatlanok gyrijtopontos sz6llit6ssal) :

a.) Jrinius, jflius, augusztus h6napokban heti kett6, szeptember, 6prilis, m6jus
h6napokban heti egy alkalommal tort6nik a szemdtszilllitils.

b.) Az ovezet lak6ingatlannal rendelkez6 ingatlanhaszn6l6i az a.) pont szerinti
sz6llit6son tul okt6ber, november, december, janu6r, febru6r, m6rcius h6napokban
gytijtopontos sz6llit6sra jogosultak a III. Ovezet szerinti dijt6tel6rt.

19.

29.

l.
2.

3.

4.

5.

6.

A-B-C-D szektor

Ak6c-sor
Avar-kdz
Borkri koz
Csipkebogy6 u.

Deni-koz



7.

8.

9.

10.

I l.
t2.
13.

t4.
15.

16.

t7.

Erd6alja sor
Harmat u.

Kadarka u.
Kil6t6 u.

Muskotdly u.
Napf6ny u.

Obor u.

Pince sor
Rig6-kciz
Seregdly kciz
VadvirSg u.

III. iiveze t: (Zdrtkertek)
A III. ovezetben a gytijt6pontokon 16v6 hulladdkgyrijt6 eddnyekb6l (kontdner)

hulladdk elsz6llft6sa heti egy alkalommal tcirt6nik.

'-;-*-^**!!*1*-*?-

l: **_i.**Iu'_*
-, i Lr\rf Ui2. I Borosty6n u.

3. , Csdkberke u.

i
+.----l- H;t6i": 

* -

, 10. ! Szdleshegyi u. j*:;****t*-:-"--::: *
I l. I Szokihegykdz I

T<ilgyfa u. :

Gyiijt6pontok listfi

Kontdnerhelvek:

I I A szektorparkol6
2 B szektor parkol6
rlJ 1 Cszektorparkol6

1"_""__* _""1*! y_91<tor parkol6



5 I Petrifi S. u. 14. sz6m utfni kdzteriilet 
i

6 ] Szabads6g u. temet6 elotti kozteriilet 
i

7 i Vadvir6g u. kdzteriilet

- P----- i lrgtg-*l':l*tg:glg**9"S_,i:*l9t
9 i Krlhegy u. traf6ndl l6v6 kdzteriilet
p_
I I I Kil6t6 alatti kdzteriilet

Szelektiv g1.tijt6k:

i* I Carpi"s p*k"16-" - - -- 
,'- i ' **--*-J2 I Szdchenyi tdr ABC mrigott :3 | t;itt"' 

'*' -- --"-_--" 
--_-:.

1. fiiggel6k

Ady E. u.
Ak6c sor
Avar kdz
Arnyas u.

Barlangkutat6 u.
B6nosi u.
Bdke u.

Borko kciz
Bor6ka kdz
Borostyrin u.

Cs6kberke u.
Csendes u.
Cseralja u.

Csereszny6s kdz
Csipkebogy6 u.
Deni koz
Di6s u.

Dob6 u.

Doll6r u.

D6zsa Gy.rr.
Erd6alja sor
Erdciszdl u.

Nagyirt6s u
Napf6ny u.
Naposdomb
Nyil u.

6bor u.
Oreghegyi u.
6z u.
Patak sor
P6fr6ny u.
Pet6fi S. u.
Pihen6 kciz

Pince sor
Pipacs kciz

Plat6nos u.

Rig6 kdz
R6zsa u.

Seregdly koz
Sport u.
Srini koz
Szabads6g u.
Szdchenyi tdr
Szdleshegyi u.



Fenyves sor
F6 u.

Ftizes A. s6t6ny
Galagonya u.
Harmat u.

Hat6r u.

H6m6n K. u.
H6rsfa u.
Hegyh6t kdz
Herman O. u.
Horg6sz u.

Honv6d u.
Iszpai u.

Jorga u.

J6kai u.

Kadarka u.
Kalaphegyi u.
Kapcardti u.

Kil6t6 u.
Kishegyi u.
Kossuth L. u.
Kohegy u.

Ladik kdz
Lapisi u.
Mecsekr6kosi u.

Mecsekszak6li u.

Muskot6ly u.

Szilv6s kdz
5z616 u.

Szol6hegy kciz

Tavasz u.
Tell Vilmos u.

Tolgyfa u.

Turista u.

Vadas u.

Vad6sz u.

Vadvir6g u.

Verseny u.

Vdgftildi u.

Vrilgy u.

Zoldfa u.

,rA" szektor

,,8" szektor

,rC" szektor

,,D" szektor


