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Oroszl6 Kdzs6g Onkormr[n]rzata K6ovisel6testiilet6nek
4/2017. (V. 30.) dnkormrlnyzati rendelete

3/20 I 5. (III. 26.) dnkormrinyzati rendelet6nek

m6dositrisrir6l

Oroszl6 Krizsdg Onkormrlnyzat K6pvisel6testiilete a hullad€kr6l szol6 2012. 6vi CLXXXV. tdrvdny

88. (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazis alapjrin, a telepiildsi sziklrd hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolgilltatAsr6l sz6l6 312015. ([I. 30.) dnkormrinyzati rendelet6t (tov6bbiakban: R.) az alilbbiak

szerint m6dositja.
l. $

Az R. I l. $ hatily6t veszti.
2.$

Az R. 14. $ kieg6sztil az al6bbi szdvegr6sszel:

,,(3) Az elkiil<initetten grtjtdtt hullad6k a kdzszolgirlta;t6 6ltal iizemeltetett hulladdkgytijt6 ponta,
hullad6kgnijt6 udvarba, 6tv6teli helyre, vag kdzsznlgilltatAs kdr6be tartoz6 hullad6kot kezrlb
hullad6kkezel6 l6tesitrndnybe is szillithat6, 6s ott a jogosultnak 6tzdhat6, vary kiildn grffjt<ied6nyben

elhelyezhet6.
(4) A telepiil6s lakosai rflszfire ig6nybe vehet6 hulladikudvarr6l a kdzszolgriltat6 a helyben szokilsos

m6don 6s honlapjrin tfujdkoztatAx nyujt. A nyiwa tart6s rendj6g a hullad6kudvarban grrijthet6 eryes
hullad6kokra 6s a hullad6kudvar igdnybev6teli m6djrira 6s a mennyis6gi korl6tokra vonatkoz6
tfujdkoztathst aKozszolgilltat6 a honlapjrin 6s a hulladdkudvarban kdzzfiteszi.
(5) A Kdzszolg6ltat6 a hullad6kudvar tizemeltet6si szabilyzatilban meghat6roara a term6szetes

szem6ly ingatlanhaszn6l6 6ltal a hullad6kudvarban elhelyezhet6 hulladdkok mennyis6g6t. A
termdszetes szemdly ingatlanha.sznil6 e jogitt csak rigy gyakorolhatja" ha a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszalgiitatilsi dij at megfi zette. ".

3.$

A rendelet 2017. jtnius l-6n l6p hatrilyba 6s jrinius 2-inhatillyilt veszti.

Dr. Sitkei Luk6cs
jegzb

Kihirdetve: 2017. m6jus 30-6n!
n/
\)/
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Dr. Sitkei Luk6cs

jegzb



Oroszl6 kdzs6g Onkorminyzata K6pvisel6testiiletenek
312013. (III26.) 6o korm{n}zati rendelete

A telepfl esi szilird hullad6kgazd{lkodrisi kdzsmlgiltatrfisni,t

Oroszl6 kdzsdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a hullad6kr6l szal6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny
(Ht.) 88. (4) bekezdds6ben kapott felhatalmaz6s alapjriLn, az Alaptdrv5ny 32. cikk (1) bekezd6s6nek a)
pontj6baq a Maryarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny l3.g (l)
bekezd6s6ben meghatrirozoft feladatkdr6ben eljirva a kdvetkez6ket rendeli el:

l. A rendelet c6lja
l. $ (l) Jelen rendelet c6lja:

a) Oroszl6 kOzsdg lakossrigrinak eg6szs6gv6delme, a klzseg term6szeti 6s 6pitett kdmyezet6nek
meg6visa, a kdmyezettudatos magatartes kialakitisa a hullad6kgazdilkodris eszkdzeivel;
b) a hullad6k 6ltal okozott terheldsek minimalizriftisa, a telepiil6s szennyezetts6g6nek
elkeriil6se 6rdek6ben a k6pz6d6tt hulladdk mennyis6g6nek 6s veszelyess6g6nek cs6kkent6se, a
keletkez6 hullad6k min6l naryobb aninyi hasznosi!{sa, a hulladdk kdrnyezetkim6l6
riLrtalmat lanitrisa.

(2) A rendelet c6lj:inak el6r6se 6rdek6ben a k6zs6g kdzigazgltitsi teruleten minden tev6kenys6get irry
kell ryakorolni, hory

a) a telepiil6s kdmyezet6t a lehet6 legkisebb m6rt6kben terhelje, illetve a kdrnyezet terhel6se 6s
ig6nybev6tele csiikkenjen;
b) biaositsa a keletkez6 hullad6k mennyisdg6nek 6s min6s6g6nek megfelel6 kenl6s6t
hasznos itrisit, rirtalmatlanitdsit.

(3) Oroszl6 k6zs6g dnkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a hullad6kgazdrilkod,isi c6lok el6rese
6rdek6ben 6rv6nyesiti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatAro"ze a hullad6kgazdrilkodris kiir6ben a
hatdskdrebe tartoz6 k6rd6sekben a hullad6kgazdilkod6s 6ltali.nos kdvetelm6nyeit, 

^z 
€rintettek jogait

6s kdtelezetts6geit.

2. Altaklnos rendelkez6sek
2. $ (l) Oroszl6 kdzs6g Onkorm6.myzat K6pvisel&testiilete (a tovibbiakban: K6pvisel6{estiilet) a
kdzszolg6ltatris kiir6be lartozb hullad6k rendszeres dsszeg3rfijt6s6r6l, elszi'llitris6r6l 6s

6rtalmatlanitisiLr6l k6telezd helyi kdzszolgfltatrirs
ftjri'n gondoskodik.
(2) A ktitelez6 helyi kiizszolg6ltatis Oroszl6 kiizs6g egiszkdzigugatAsi teriilet6re kiterjed.
(3) A kdzs6g kdzigazgatAsi teriiletdn l6v6 valamennyi ingatlan tulajdonos4 tulajdonosi k6,zd,ss6ge,

haszn6l6ja, kezel6je, t nkorminyzti tulajdonf lalcis- 6s helyis6g b6rl6je (a tov6bbiakban egyiitt:
tulajdonos) az ingatlanon keletkez6, illetve felryiileml<i telepiil6si sziki.rd hullad6k 0sszegriijt6ser6l,
elszillihisrir6l, rirtalmatlaniLis6rcl az e rendelet szerint szervezett k6telez6 k0zszolg6ltat6s
ig6nybev6te Ie ritj6.n kriteles gondoskodni.
(4) A rendelet el6ir6sai nem vonatkomak a vesz6lyes hullad6koka 6s a foly6kony hullad6ka.
(5) A Kozszolgriltat6 jogosult a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatrissal 6sszeffigg6 szem6lyes
adatok (term6szetes szem6lyazonosito adatok, lakcim) kezel6s6re a kdzszolg6ltalis teljesitdse
6rdek6ben. A szem6lyes adat kezel6se sorAn az inform6ci6s dnrendelkezesi jogr6l 6s az
informici6szabadsigr6l szol6 201 l. 6vi CXII. tdrvdny rendelkez6seinek megfelel6en ktiteles elj6mi.
(6) Gazd6lkod6 szervezet a termel6si hullad6kot elkiildnitetten kell grriijtse. A termeldsi hullad6kra a
termel6si hullad6kkal kapcsolatos tev6kenysdgek vdgzlsdrol sz6l6 kormrlnyrendelet el6ir6sait kell
alkalmazni.
A nem term6szEtes szem6ly ingatlantulajdonos, a,^z a jogi szem6ly, illetve ajogi szem6lyis6ggel nem

rendelkez6 gazdas gi ti,rsasig a hiaartAsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t k6pez6 vegyes
hullad6kot, arnely az 6rintett ingatlan teriilet6n az elkiiliinitett hullad6kryiijt6sb6l visszamarad, a
kttzszo lgriltat6n ak kdteles 6mdni.

(7) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanrin kdzszolgiltatris kdrdbe tartoz6 hullad6k keletkezik, de az

ingatlana eguidejtleg gazdnlkod6 szervezet cdgnyilvrimtartrisban bejeryzett szekhely6til, telephely6iil,
vary fi6ktelepeiil is szolg6l, k0teles a kdzszolg6ltatls kdrebe tartozo hullad6kit a gazd6lkod6

szervezetnek az ingatlanon fo$atott gazAasiryi tev6kenys6ge sorin keletkezett hullad6kt6l
elkiilOnitetten griijteni. E hulladdk kezel6s6re is kdteles a kdzszolg6ltat"ist ig6nybe venni.
(8) A helyi kdtele z6 kdzsznlgiitatAsra vonatkoz6 kdzszolgillatAsi sznrzbdds ldtrejdn:

a) a kdzszolgiltatirs els6 ig6nybev6tel6vel,
b) ha a Kdzszolgaltat6 a kdzszolg6ltaLis ellit6srira vonatkoz6 rendelkezesre



rilLlsi k6szs6g6t bizonyitja,
c) a szerz6d6s ir6sba foglaLisrival.

(9) Az a gazdilkod6 szoruezo\ amely a 3. $ (6) bekezd6se alapj6n ktiteles a kdzsmlgriltatist ig6nybe
venni 6s az 15. $ (2) bekezd6s6ben meghatirozoft nyilv6ntarLisban szerepel, vary szerepelnie kellene,
a kdzszolgiltat6s teljesit6sere a Kdzszolgflltat6val irisbeli szerz6d6st kOteles kOtni.
(10) A helyi k6telez6 kdzszolg6ltatissal kapcsolatos szerz6d6ses jogviszony l6trej6,tte esetdn a
kiizszolgiltatis megszervezdsdhez 6s a dijszArnl[zAshoz sziiks6ges adatokat a szerz6d6s irasba
foglal6sinak brirmely okb6l tort6n6 elmaradisa eset6n Lz ingatlantulajdonos koteles a rendelet 1.
szlmfi ftiggel6kdt k6pez6 Adatbejelent6 lap felhasan6lis6val bejelenteni a k6zszolg6ltat6nak.
3.$ (1) Ha a gazdblkod6 szervezat a kdzszslgilltatist az el6ir6sok ellen6re sem veszi ig6nybe, a
Kdzszolg6ltat6 a jegrz6t kdteles 6rtesiteni 6s az 6rtesit6ssel eryidejiileg felhivja a gazAAlkod6
szgrvezetet az fulsbeli szerzSd6s megktitds6re.
(2) Azt a gazliikod6 szarvezetet arnely a jegzb illtal vezetett nyilvrintarLisban nem szerepel 6s
hullad6kkezel6si k6telezetts6g6nek nem tesz elegel a jegz6 felhivja a hullad6k keletkezes tdny6nek
6s mennyis6g6nek bejelent6s6re 6s a szerz6d6smegkttt6s6re.
Ha a gazd6lkod6 szartezet nem tesz eleget a, szerzfrd6skd,t6sre vonatkoz6 kotelezettsdg6nek a
Kdzszolgeltat6 6ltal megieldlt hatririd6re, a Kdzszolg6ltat6 a bir6sigt6l k6rheti a szerz6d6s
l6trehozis6t, tov6bb6 igazolt kdlt#geinek 6s kri.,r6nak megt6rit6s6t.
(3) Sziinetel a szolg6ltatis ig6nybevdtele a bejelent6st6l szimitott legfeljebb I 6v id6tartamra, ha a
ti.rol5ed6nyt eryediil hasinril6, inisbeli kiizszolgfltatrisi szerz6d6ssel rendelkezo ingatlantulajdonos
k6t napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant 6letvitelszeriien nem hasznilja, 6s az iiresed6s
v6rhat6 id6tartam6t el6zetesen inisban leadott nyilatkozattal bejelenti a kiizszolg6ltat6nak. A
sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s megismdtelhet6. A bejelentesbe foglaltak val6s6gtartalm6t
a Kiizszolg6ltat6 ellen6rizni jogosult. Ha az ingatlan a sziineteltet6si id6tartam lejrlrta el6tt rijra lakottri
vrilik, annak ti:ny6t az ingatlantulajdonos kdteles legal6bb 3 nappal konlbban a Kdzszolgiltat6nak
bej elenteni.
(4) A sziineteltet6sre vonatkoz6 igdnyt legal6bb nyolc nappal a sziinetel6s kivri.,nt kezd6 id6pontja
el6t! az ingatlantulajdonos (rrisban kd,teles bejelenteni a kd,zszolgiltat6nak.

3. A telepiilesi szilird hullad6kkal kapcsolatos klizszolg6ltatis ellitrisinak rendje
4. $ (l) Oroszl6 Kdzs6g Onkormri.nyzata kdzigazgatAsi teri.ilet6n a telepiil6si szilird hullad6kkezel6si
kdzszolg6ltatis kdr6ben, a k zszalglltz;t6 szflllit6eszkdzlhez rendszeresitett gyiijt6eddnyben, a
kiizteriileten vary az ingatlanon Ossze$/iijtdtt 6s a kd,zszolg6ltat6 rendelkezes6re bocsitott telepiil6si
szilri.rd hullad6k elhelyezes c6ljrira t<irt6n6 rendszeres gyujtds6re, elszillitAs{ra 6s rirtalmatlanitris6.ra
jogosult hullad6kkezel6 a D6l-Kom Nonprofit Kft., amely k6telez6 ktizszolg6ltat6nak min6siil a felek
kozt ldtrejdtt helyi kiizszolgiltatatisi szerz6d6s alapj6n. Tovribb6 Maryarsz6k Kdzs6g Nonprofit Kft. a
hrlat6l ttirt6n6 szelektiv hullad6kgyffjt6s tekinteteben.
A k0zszolg6ltat6 v|gzi az d*orminyzat teriilet6n keletkez6 telepiildsi szilird hullad6kainak gnijt6s6t
6s elszilliLisrit 6s gondoskodik a telepiil6si szildrd hullad6k - ktirnyezetv6delmi hat6sSg riltal
enged6lyezett dsszet6telii 6s mennyis6gt -elhelyez6s6r6l 6s irtalmatlanitrisir6l.
(2) Oroszl6 Kozsdg Onkormrinyzata a Mecsek-Dreva region6lis szili.rdhullad6k-gazdilkod6si rendszer

megval6sitisira l6trehozott Onkormrinyzati T6rsulis - a tovribbiakban Trirsukis - tagiai 6ltal
meghatiirozott ell6lisi teriilethez 6s tz e teriiletre szf,rvezgLl region6lis hullad6kkezeldsi
ktizszolgeltatdsi rendszerhez tartozik.

5. $ (l) Az onkormanyzat 6s a kdzszolgiltat6k a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6g

ellitrisar6l reszletes ktlzszolg6ltatrisi szerzod6sben illapodnak meg, amely taizknazza a tev6kenys6g

ellitisrinak hat irnapjait 6s id6tartam6t is.

(2) Telepiil6si szil6rd hulladdkot csak az erre a cdlra kijeldlt 6s leg6lisan miikddtetett hullad6klerak6
telepen, illetve hullad6k udvarokban, a vonatkoz6 iizemeltet6si szabilyok 6s eloir6sok szigoru

betarils6val szabad elhelyemi.
(3) A korelezd helyi ktizszolgiltalis ktir6be tartoz6 tevekenys6get kizir6lag a Kdzszolg6ltat6
v6gezhet.

4. A K6pvisel&testiilet szildrd hullad6kkal kapcsolatos feladatai
6. $ A K6pvisel<i-testiilet feladata kiiltindsen:

a) a kd,telez6 kdzszolg6ltatis rendjdnek rendeletben tdrt6n6 meghatl,rozAsa 6s a rendeletben

foglaltak betartisri.nak ellen6rzdse;
b) a Kitzszolgiitat6 kivilasztisri.Lnak c|ljibol piiyiuat kiir6sa, a pily6.zat elbinildLsa 6s a

kd,zszolgiltaLis r6szletes felt6teleit tartalmaz6kdzsmlgaltatAsi szerz6d6s megktit6se;

c) a kdtelez6 ktizszolg6ltatris teljesit6s6vel dsszefiigg6 tinkorm:inyzati hat6s6gi jogkdrtik



ryakorlasa, illettrc az azzal kapsolatos felt6telek megteremtdse;
d) a kdzsmlg{ltatris kOrebe tartozo hulladdk haszrositfurina(
drtalmatlanitand6 hullad6k mennyisdge cstikkentdse 6rdek6ben

fjrahasznositisrinak 6s az
a szelektiv hullad6kgniijt6s

elterjeszt6sdnek tdrnogatiisa;
e) a sziiks6ges adatok 6s inform6ci6k rendelkez6sre
teY6kenys6g6nek segit6se;

bocsilis6val a K6,zszolg6ltat6

f) a ktitelez6 kOzszolgriltak6ssal 6s a Kiizszolg6ltat6val kapcsolatos tapasztalatok
6venk6nti 6rt6kel6se;

g) m6dszerek kidolgozisa a keletkez6 hullad6k mennyis6g6nek cs0kkent6s6re, a szelektiv g5nijt6s
szelesebb kOnii bevezet6sdnek t6mogatisa.

5. Az ingatlan tulajdonosok ktitetess6ge
7. $ (l) A hullad6kszillitrisi kdzszolg6ltatis ig6nybev6tele heti I alkalommal ktjtelezi.
Q) A sznrvezetl kdzsmlgriltatist ig6nybe vev6k szimira a szabv6nyos tl.rol6ed6nyek hasmirlata
kdtelez6 kiYdve a kijeldlt ryiijt6ponttal v6gzett rendszeres kiizsmlg6ltatis eset6n. A kijelolt
glriijt6ponton L K zszn.lgaltat6 k0teles kont6nert elhelyezni a hullad6k gyfjtese 6s elszAllitirla c(:ljir4
amelynek elszillitris6val eleget tesz a kdzszolgriltatrisi kiitelezetts6gdnek.
(3) A begrfijt6s ryakoris6ganak firyelembev6tel6vel a tri.roloed6ny irry kell megv6las ztani, hogy
ariinyos leryen a keletkez6 hulladdk mennyis6g6vel 6s a szAllitAs ryakorisrigival, de legal6Lbb 70 liter
tirol6kapacitris 6lljon rendelkezesre ingatlanonk6nt.
A tirol6ed6nyek beszerls6r6l (vrisrirl6s, b6rbev6tel) az ingatlantulajdonos koteles gondoskodni,
kiv6ve a kijeldlt ryriijt6pontos be$,'fijt6helyek eset6n, ahol a kont6nereket aKiizszal$ltlrto biaositja.
(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon n Wijrledenyzet kapacitisrin feliil kozszolgriltatris kdr6be
tartoz6 hullad6kot nem halmozhat fel, nem semmisithet meg, az ingatlanon keletkezett hullad6kot
kdzteriiletre nem helyezhet ki.
(5) Az ingatlantulajdonos a klzszolghltatis k6r6be tartom hulladikot kdteles az elszillitisra val6
itvdtelig Sriijteni, 6s tdm6ritds n6lkiil tdrolni. Elsz6lliuisra kizir6lag a Ktizszolghltat6nak adhatja 6t 6s
kiz*6lag aKdzsznlg6ltat6 eltal nyujtott szolg6ltatrist veheti ig6nybe.
(O Az ingatlantulajdonosnak a kiizszolgiltatls ktir6be tartoz6 hullad6kot a K<izszolgiltat6nak
elszAllitirs c6ljrib6l t0rt6n6 6tad6sig riry kell gdjtenie, hogr az m6sok testi 6ps6g6! egdszsdg6t ne
veszdlyeztesse, az lngltlan kdrnyezet6t ne szEnnyezze, az a kiSmyezate brfizhatrist ne okozzon, a
kdzrendet 6s ktizbizonsegot ne zavada.
(7) A triroloed6nyben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, m5rgezh anyag,
6llati hulla, foly6kony vary befagzott zsirad6k, g5nil6kony vagy robban6anyag, k6 6s 6piilettrirmel6lq
naryobb terjedelm( sflyu ti.rry, stb.), amely ves#lyeztetheti a hulladdkszillifissal foglalkozo
alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongrS.lhatja a gyijt6berendez6s! illetve 6rtalmatlanihisa sonin
veszdlyeretheti a k0myezet6t.
(8) A tdroloeddnyeket bekeritett ingatlanokn6l a kerit6sen beliil kell trirolni, azokat csak a
hullad6kszillitis napjin lehet kdzteriiletre kitenni.
Az ingatlantulajdonos kiiteles a trl.Lrol6ed6nyek eklk6szit6-, trirol6 hely6t tiszLin tartani, telen a h6t6l
megtisztitani. A beg,,iijt6s alkalm6val szf,,nnyezfrtl kdzteriilet tisaitrisrlr6l a Kozszolgiltat6 kiiteles
gondoskodni.
(9) Tilos a kiroloed6nyek kdmy6k6t, megkdzelit6si ritvonalit titrgak elhelyezis6vel vagy parkol6
g6pj6rmiivekkel oly m6don elziLrni, amely a tiirol6ed6nyeknek a grakorlatban kialakult m6don tttrt6n6
iirit6s6t akad6lyozza.

8. $ (l) A kdtelez6 kdzszolg6ltatasba rijonnan bekapcsol6d6 ingatlantulajdonos a kommun6lis ad6ra
t0rt6n6 bejelentkezds6t ktivet6en a Kdzszolgiitat6nak kOteles bejelenteni, hory a kiizszolgiltalis
ig6nybev6tel6re k0telez€tt6 v6lt. Tulajdonosvdltozis eset6n a bejelent6si kdtelezetts6g a regi 6s az [rj
tulajdonost egletemlegesen terheli.
(2) Az ingatlantulajdonos kdteles inisban, harom nappal konibban bejelenteni a Kdzszolg6ltat6nah ha
ingatlaMn az addig szokisos hullad6kmennyis6get jelentosen meghalad6 mennyis6gii kdzsznlgiitatAs
kdrebe tartoz6 hullad6k keletkezese viirhat6. A bejelentds alapjr{.n a K0zszolg6ltat6 k6,teles az
ingatlantulajdonos riltal megieliilt id6pontra, vagy id6tartamra a hullad6k adott mennyis6g6nek
megfelel6 ryiijt6s6hea illetve elszillitisrihoz alkalmas naryobb flrtartalrnri, vagy tovibbi
ryfjtded6nyt, illewe a hullad6k gdjt6s6re alkalmas miianyag"sikot az ingatlantulajdonos
rendelkezes6re bocsitani,6s a t6bbletszolg6ltat6st a megfelel6 t6rit6si dij megfizet6se ellen6ben
teljesiteni.
(3) Az ingatlantulajdonos a kdzsmlg6ltat6s6rt dijat kiiteles fizetni, melynek
megfizetds6tjelenleg a K6pvisel6+estiilet ddnt6se 6rtelm6ben az onkormiayzat ilnlhllalt.



(4) Tilos a hullad6kot
a) felhalmozni,
b) a komposztrllhat6 sz€rves hullad6kok kiv6tel6vel jogosultsdg n6lkiil - h6zilag -feldolgozni,
c) a papirhullad6knak a haryomrinyos tiizel6sii berendezeiben tdrt6n6 ei-6get6se 

-kiv6tel6vel

brirmilyen modon megsemmisiteni.

6. A kiizsmlgr tatt6 jogai 6s kiitetezrttsegei
9.$ (l) A Kdzszalgltat6 kdteles a ti.rol6ed6nyel t iii.iteset kim6leteien, az elvfurhat6 gondossriggal
vdgemi.

okomtt 
. krimkat a Kozszolgeltat6 tdrit6smentesen koteles kijavitani,

neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A Kdzszolgriltat6nak az ebb6l ered6
alamint a javiLis id6tartan rira helyeftesit6 trlrol6ed6nyt kell bizositania.

Amennyiben a kirokozis nem r6hat6 fel a Kdzszolg6ltat6nak, a hasm6lh atatlannl viit tAroloed6nyekjavitisa, p6tldsa, illetve cserdje az ingatlantulajdonoit terheli.
(3) Az elhaszn6l6dott hi.rol6ed6ny p6tLis6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.
(4)_A lakossdg r6szere nyijtott kdzszolg6ltaLis keretdben u naryaarato. hulla<l6k (iom), 

"r"n"nttgyfijt6s6r6l ds elszillitrlsri.r6l (lomratanitis) 6vente egy alkaiimmal a Kozszolgi,,ka;6 az iitala
meghirdetett lomtalanitdsi id6szak alatt t6rit6smentesen gondoskodik.
(5) A lomtalanitis id6pontj6n6l a Kdzszolglltat' 3 h6ttil kor6bban 6rtesiti az onkormanyzatot, aki a
helyben szokisos m6don az id6pontot kdzzfiteszi. A lomtalanihis sonin 6pit6si tormel6k 6. n".r"ly",
hullad6k nem kerii I elsz llitAsr a.
(6) A Kdzszolg6ltat6 a rendelet_ hatAlya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot a jelen
rendeletben irt szab6lyok szerint koteles rendszeresen elsZllitani a kijelolt hullad6klerak6 tetpre,illetve annak 6rtalmatlanitis6rol m6s, a szakmai kdmyezetvddelmi szab6lyokat -"gt .to ntoaon
gondoskodni.

7, A kiizszolgiltatjs kiirebe tartoz6 hullad6k elhelyezese
10' $ (l) A Ktizszolgaltat6 a Oroszl6 kdzs6g kd zigazgat si teriilet6n grffjtbtt ds 6tvett kiizszolg6ltalis
kiirdbe tartoz6 hulladdkot kiziLr6lag erre a c6lra l6tisGtt hullad6k*ezel6ben irtalmatlanithatja-'

b6l szirmaz6 elklilOnitetten gnijtdft hullad6kot (papir, tiveg, mrfiinyag) aza lakoss6gi hullad6k szigeteken k<izvetleniil is elireiyezheti. 
-A 

g,iijiO#tyet<
el6-testiilet.

r1.g-Kozslorslta&isi dij: 266.-Ft+Arl)triT66sT;:t##*:1T 1.72s.-Ft+AFA,a neryed6ves brutt6
dij:2.196.-Ft.

8. A lomtalanitrflssal kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek
12 $ (l) A nagr darabos a]karrn! hd4arta;i hulladdk (rom) 6s a zildiullad6k gyiijt6s6r6l
(lombtalanit6s) a K0zszolg6ltat6 6vi l-1 alkalommal, kiilon eryeztetett id6pontokban, gon"ao"stoai4
mely t6rit6smentes. Tov6bbi lomtalanitds(ok) szervez6 esetdriazok elv6gzes6r6l aroz]mtga|d(, *I megfelel6en gondoskodik. az allci6r6l as tatja a lakossigot.

ontj6b6l azonos szBrvek az (l) bekezd6sben
be.
lantulajdonos a rendszeresitett griijtdsi helyen a

alogosforgalmat ne zavaq4 a zdldteriileteket ds a
vagy krirokozis vesz6ly6nek el6id6zes6vel.

9. A kiizteriileten keretkez6 terepflesi szirdrd hurtad6kokkar kapcsoratos
kdzszolgilta&is

13. $ (l) A kOzteriileteken keretkez6 hlztafiasi 6s ery6b hufiad6kot kizfu6rag a
kijelOlt hullad6klerak6ban lehet elhelyezni.
Q.) .Ha a kdzteriileten elharyott, illetve ellen6rizetlen kiiriilm6nyek kttzdtt elhelyez€n hulladdk -
idedrtve a telepiil6stisztasigi feladatok ktir6be tartoz6 hulladekot is -kor6bbi birtokosa vagz
tulajdonosa a hulladdk elsziilititsfua 6s kezel6s6re vonatkoz6 kiitelezetts6g6nek nem tesz eleget, a
hullad6k elszillit6sriLr6l 6s kezel6s6r6l a telepiildsi dnkormAnyzat a klismlgiitat6val vary" mris
hullad6kgazd6lkodrisi enged6llyel rendelkez6 gztilkod() szpmezpttel k6ttitt szerz6d6s-- ritj6n
gondoskodik.
(3) Aki kdzteriileten k6ztedilet hasm6lati enged6lyhez ktjtdtt rirusit6, szolgiltat6, kereskedelmi, vagy
ery6b tev6kenys6$et vegez, vagr kivrin v6gezni, illetve kdreriileti rendezv6nyt szcwe1- k1teles azt a



Kiizszolgriltat6nak bejelenteni is a Kiizszolg6ltat6val a kdzteriileten v6gzend6 tev6kenys6g
id6tartam6r4 valamint a vrlrhat6 hullad6k fajtrij6ra, tisszetetel6re 6s mennyis6g6re figrelemmel
szerz&6st k6hi.

10. Zrir6 rendelkez6sek
14. $ (l) E rendelet a kihirdet6s6t k0vet6 napon l6p hatrilyba.
(2) HatAlyht veszti Oroszl6 Kiizs6g Onkorm6n yzalinak a kOzteriiletek tisztrintartrisdroi 6s a telepiil6si
szil6rd 6s foly6kony hullad6kkal kapcsolatos kdzszolgiltatr6sokr6l szol6 5/2008.(xII. 12.)
tinkormiinyzati rendelete
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