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a teleptil6si szil6rd hullad6k kezel6s6vel kapcsolatos kiizszolgiltat6s16l

Pald Kozsdg Kepvisel6-testtilete a hulladdkgazd|lkodisr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. torvdny
21. $-a, valamint a helyi onkormSnyzatokr6l sz6l6 1990. dvi LXV. torvdny 8. $ (l)
bekezd6sdben meghatirozott feladatkdrre tekintettel, a 2000. dvi XLIII. torvdny 23. $-6ban
kapott felhatalmaz6s alapjdn a telepi.ildsi szil6rd hulladdk kezelesdvel, gytijtdsdvel,
elsz6llit6siival es 6rtalommentes elhelyezdsdvel kapcsolatos k<izszolg6ltat6sr6l az alilbbi
rendeletet alkoda.

I. fejezet
Altal6nos rendelkez6sek

l. $

E rendelet hatiiya Pald kdzsd g kozigazgat6si teriiletdn levo ingatlanok (lakoh6z, lak6h6z
telke, az 6ptiletekben ldvo, valamint sorgar6zs, egy6b telkek) gazd6lkod6 szewezetnek nem
minostilo tulajdonosaira, haszniil6ira terjed ki, az l. szdmri melldkletben foglalt
utcandvjegyz6k szerinti teriileten, tov6bbrl a hulladdk osszegyrijtds6re, elsziilitii1ra,
iirtalmatlanititsira, elhelyezdsdre ir6nyul6 kdzszolgiltat6st, 

- 
-int komplex helyi

kcizszolg6ltat6st (a tov6bbiakban: hullad6kkezel6si kdzszolgdltat6s) ell6t6 kcizszo196ltat6ra.

2.$

A telepiildsi szil6rd hulladdk kezelds6re szervezett 6s fenntartott hulladdkkezeldsi
kdzszolgiiltat6s Pald K<izsdg Onkorm6nyzattnak kritelezo feladata, melyet a BIOKOM
Kdrnyezetgazd6lkoddsi Kft. mint szolg6ltat6 (a tovabbiakban: kozszolgriltat6)ird6n l6t el.

3.$

A rendelet hat|lya a gazd6lkod6 szewezetnek (Ptk. 685. g c. pont) minrisiilo igdnybevevore
nem terjed ki. A gazdrilkod6 szervezet a ki.ildn jogszabillyban foglaltak szerint k6teles a n6la
keletkezett telepiildsi sziliird hulladdkot gyrijteni, tov6bb6 az ann-ak begyrijtds6re feljogositott
hulladdkkezelonek - a felek kozotti szerz6dds feltdtelei szerint - 6teidni, kivdve, ha annak
hasznosit6s 6ra v agy kezeldsdre a jogszabiilyi feltdtelek birtokdban maga jogosult.
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4.$



(1) A hulladdkkezeldsi kdzszolgiltat6s igdnybe vdtele a rendelet hatillya al6 tartoz6
ingatlantulajdonos (meg6llapod6s alapj6n ett6l eltdr6en a haszn6l6), lak6kozossdgek eseten a
t6rsashiz, lak6sszovetkezet la tov6bbiakban egyiitt: igdnybe vevo/ szdmira kotelezo.
(2) A kdtelez6 hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6sra vonatkoz6 kdzszolgfltat6si szerz6dds
l6trejon a kdzszolg6ltat6, valamint azigenybe vev6 k6zrjtt:

a)a
b)a

szol96ltat6s
szerzodds

els6
iriisba

igdnybevdteldvel
foglal6s6val

hat6lya
vonatkoz6 el6irrlsok

c) valamint akkor is, ha a szolg6ltat6 a szolghltat6s elklt6s6ra vonatkoz6 rendelkezdsre illlilsi
k6szsdgdt bizonyitja.

(3) A hulladdkkezeldsi kcizszolg6ltat6s megszervezdsdhez 6s a dijszimlinilshoz sztkseges
adatokat - az irisba foglalt szerzridds elmaradrisa eset6n is - az igdnybe vevo koteles bejelenti,
illetve a kdzszolg6ltat6 felhiv6s6ra (sajt6, sz6r6lap, levdl, stb.) az adatszolg6ltat6snak koteles
eleget tenni.
(4) A hulladdkkezel6si ktizszolg6ltat6sra vonatkoz6 szerz6d6st rijonnan keletkezo ds a
rendelet hatdlybaldpdsekor megl6v6 k<izszolg6ltat6si jogviszony esetdn is a kozszolg6ltat6
ki.ildi meg az igenybe vev6nek, aki azt kitoltve 6s al6irva akezhezveteltol szimitott 8 napon
beliil k<iteles visszakiildeni a kozszolgiitat6nak.
(5) A hulladdkkezeldsi k<izszolg6ltatisi szerz6dds tartalmazza:

a) a felek megnevez6se ds azonosit6 adataik (a felek neve, cime, szdkhelye, termdszetes
szem6ly
b)
c)
d)

f) a szerzodes
g) a szerzodott gytijtrleddny azonosit6s6ra

anyJa neve, sztiletdsi helye ds ideje)
a szerz6d6s tdrgya, a kozszolg|ltat6 kotelezetts6gei
a kozszolgilltatis megkezddsdnek id6pontja, gyakoris6ga
a szerzodott t6rol6ed6nv tdrfosata ds darabszdma

e) az ellendrt6k megdllapit6sinak, szilmli.zhsnak, a szitmla kiegyenlitds6nek m6dja
id6beli

h)a felek kolcsOnds thjekoztathsi ktitelezetts6se
i) egydb, a szerzodo felek 6ltal l6nyegesnek tartott elemek.

A kozszolgiitat6 az iitala alilirt szerzodds I p6ldiny6t az igenybe vev6nek a be6rkezdstol
szdmitott 8 napon beltil megktildi.

5.$

(1) Sziinetel a k<izszolgdltat6si szerz<id6s alapj6n l6trejcitt jogviszony, az egyittesen haszn6lt
t6rol6eddnyek kiv6tel6vel, ha a hulladdkkezel6si kdzszolg6ltat6s ig6nybe vdtele amiatt
sziinetel, mert az ig6nybe vevo 60 napniil hosszabb ideig az ingatlant nem haszndlja, felt6ve,
hogy a sztinetelds v6rhat6 idotartam6t elozetesen (legal6bb 8 nappal kor6bban) ir6sban

bejelenti kozszols6ltat6nak.
(2) A bejelentdsben foglaltak val6dis6ght a k6zszolg6ltat6 jogosult ellen6rizni, haszn6lt
(lakott) ingatlan eset6n az ellen6rz6st kovet6en a kozszolg6ltat6s dij6t kiszimldizni.
(3) A sztinetel6s bejelentett idej6nek lej6rta el6tt bekovetkez6 haszn6latot legkds6bb 8 napon

beliil ir6sban be kell jelenteni a k6zszolg6ltat6nak.

6.$



(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, hasznillati viszonyaiban v6ltoz6s krivetkezik be,
rrgy az rij tulajdonos vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegesen kdteles avhltozils
tdnydt 15 napon beliil ir6sban bejelenteni a kdzszolg6ltat6nak. A v6ltoz6s bejelentds6vel
egyidejtileg az tj tulajdonos, illetve haszn6l6 ds a kdzszolg6ltat6 kdztitt kozszolgiltat6si
szerztidds jon l6tre. A bejelent6s megtdrtdntdig a kdzszolg6ltat6si dijat a kor6bbi tulajdonos
rdszdre szfrmlLzza a kdzszolgtitato, a villtozhs tdnyleges idoponda ds a bejelent6s k6z6tti
id<jtartamra vonatkoz6 dij megfizetdsd6rt a kor6bbi 6s az fj tulajdonos (haszn6l6)
egyetemlegesen felelds.
(2) A szerz6dds egydb elemeiben ttirt6n6 m6dosit6s a kozszolgilltatonful ir6sban vagy az
tigyf6lszolg6laton sz6ban kezdem6nyezheto. A szerz6d6sm6dosit6st ir6sba kell foglalni. A
v6laszthat6 szabv6nyos t6rol6eddnyekre vonatkoz6 szerzcld6s m6dosit6s6val egyidej ileg az
igdnybe vevo kdteles gondoskodni a szabv6nyos gyrijt6ed6ny beszerzdsdr6l.

II. fejezet
A kdzszolg6ltat6s ell6t6s6nak rendj e

A telepiil6si szil6rd hullad6k gffitdse, ellen6rz6se

7.$

Teleptil6si szil6rd hulladdkot csak az ene a cdlra kijel6lt ds mrikridtetett hulladdklerak6
telepen, a kozszolg|ltat6 Uzemeldsdben mrikdd6 khrhszi lerak6ban - vagy a k6zszolg 6ltat6
6ltal alkalmazott egydb, jogszab6lyban megengedett m6don - u uonu-tloz6 tizemeltetdsi
szab6lyok 6s elSir6sok szigoru betart6s6val lehet elhelyezni.

8.$

(1) Az ig6nybe vevo a hulladdkkezel6si kdzszolgSltathshoz a kdzszolg1ltat6
sz6llit6eszkoz5hez rendszeresitett hullad6kgffit6 ed6nyek (gyrijt6eddny), valamint kont6ner(a tov6bbiakban egytitt: gylijt6ed6ny) beszeizdsdre k6teles.(2) A hulladdksz6llit6si kdzszolg6ltatrls igdnybev6tele heti egy alkalommal krjtelezo. A
sz6llit6s idej6rSl az igenybe vevot a kdzszolgtrltat6 iriisban, viitozis1r6l k;zzetetel ritj6n
drtesiti.
(3) Az alkalmazott gytijtoed6nyek tdrfogat6nak ar6nyosnak kell lennie a hiztart[sban
keletkezci hullad6k mennyisdgdvel, figyelembe vdve a grijtds gyakoris6g ifi. A v(iaszthat6
szabvfnyos gytijtSeddny mdreteit - ide6rtve a trimblakasokat is - a rendelet 2. sz6mir
mel I dklete tartalmazza.

e.$

(1) A teleptildsi szilfurd hulladdkot az igenybe vev6 kdteles a kornyezet vesz1lyezteteset
kizir6 m6don gytijtenj_ 6s,a sz|llithsi napon elsz6llit6s c6lj6b6l ak1zszol"g1ltat6rendelkezds6re
bocs6tani. Tilos a hullad6kot felhalmozni, a kompo sztilhat6 szerves hulladdkok kiv6tel6vel
! :ihp fiogosults6g n6lktil) feldolgozni vagy .6, unyuggal nem szennyezett papir 6s fahulladdknak a hagyom6nyos ti.izel6sti berendez6sben tort6iS eldget6se kivdtel6vel b6rmilven



m6don megsemmisiteni.
(2) A gytijt<ieddnyben a hilztartilsban szok6sosan keletkez<i hulladdkot t<imdritds ndlktil kell
elhelyezi a hulladdksz6llitis sor6n alkalmazott gdpi i.iritds 6rdekdben.
(3) Ha a tartilly olyan nedves hulladdkot tarralmaz, amely a gyrijt6ed6nyben <isszetcimorodott
vagy befagyott, ha a gyrijt6eddnyben l6vo hulladdkot rjsszepr6seltdk, illetoleg a tart6lyban
elhelyezett hullad6k <isszsirlya olyan m6rt6kben meghaladja a tartilly terhelhet6sdg6t, hogy
emiatt a tartillyt az eloirt m6don kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos krjteles a visszamaradt
szemetet fellazitani ds a gyujt6eddnyt hasznilhat6v6 tenni.
(4) A gytijtSed6ny mell6 hulladdkot elhelyezni csak a kozszolg6ltat6t6l v6sirolt, jelzdssel
ellitott zs6kban lehet, amelynek 6ra tartalmazza az elsz6llit6s 6s 6rtalmatlanitis dij6t is.

10.$

(1) A gytijttieddnyben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6- vagy
mdrgez6 anyag, elemek, gy6gyszerek, olajos hullad6kok, illlati tetem, foly6kony vagy
befagyott zsirad6k, gyuldkony vagy robban6 anyag, k6 ds 6ptilettdrmel6k, nagyobb
terjedelmti, srilyfi tdrgy stb.) amely veszllyezteti a szem6t-sz6llit5ssal foglalkozo dolgozo
egdszsdgdt vagy megrong6lhatja a gytijtomtivet, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszdlyeztetheti

kdrnyezetet (vesz6lyes anyag).
(2) A ktjzszolgilltat6 alkalmazottai jogosultak megtagadni a kitiritdst, ha a gyrijtoed6nyben az
(1) bekezdds szerinti anyagot, tirgyat helyeztek el.
(3) Tilos a hulladdkgyujt6 ed6nyek tartalmilba hullad6k keresdse cdlj6b6l belenyrilni, a

szemdtanyagban v6jk6lni, v6logatni, az eddnyben elhelyezett anyagot kivenni.

11.$

Az ingatlantulajdonos, haszn6l6 kdteles saj6t kOltseger a sziiks6ges gyakoris6ggal, de

dvente legal6bb egy alkalommal gondoskodni a gytijt6eddny tisztitis6r6l, fert6tlenit6sdrol.

Epit6si tdrmeldk 6s krizteriileten keletkez6 hulladdk gyrijtdse 6s elsz6llit6sa

12.$

(1) Az 6pitdsn6l, tatarozhsnhl, bont6sn6l keletkezett 6pitdsi tdrmeldket 6s hullad6kot
elsz6llit6sig elki.il<initetten (lehetoleg kontdnerben vagy 25rt gyrijt6ed6nyben) kell gyrijteni,

majd legk6s6bb a munk6latok befejez6s6t krivet6 48 6r6n beliil el kell sz6llitani.
(2) A kdztertileten keletkezo hiztartilsi 6s egydb szil6rd hulladdkot kizir6lag az e celra
rendszeresitett 6s fel6llitott szem6ttart6ba lehet elhelyezni. A szem6ttart6k rendszeres

[rit6s6r6l 6s kijekilt lerak6ba tortdnri elsz|llittatisir6l az onkorm6nyzat gondoskodik.

13. $

Az dnkormhnyzatbiztositja a kdztertilet ingyenes hasznillatht a gytijtoed6ny kihelyezdsdhez.

A kdzszolgiltat6 6s az igdnybe vev6 feladatai



14.$

(l) A kdzszolg6ltat6 kdteles a gffitcied6nyek kiiirit6s6t legal6bb heti rendszeress6ggel, az
el6re kdztilt idopontban kimdletesen, az elv6rhat6 gondoss6ggal elvdgezni.
(2) A gytijt6ed6nyben okozott kirokat a kdzszolgilltat6 t6rit6smentesen kdteles kijavitani,
amennyiben a meghib6sod5s neki felr6hat6 okb6l kovetkezik be. A karbantartisi munk6k,
valamint a javit6s idotartam6ra csereeddnyzetet kell biztositania. Amennyiben a
meghib6sod6s nem r6hat6 fel a krjzszolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlann6 v6lt t6rol6ed6nyek
javitfsa, p6tl6sa, illetve cserdje az igdnybe vevot terheli.
(3) Az elhaszn6l6dott gytijtoeddny p6t16s6r6l, valamint az elhaszn6l6d6sb6l eredcl sdriil6sek
kiiavitds616l a mindenkori fulajdonosnak kell gondoskodnia.
(4) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik a gytijt6eddny sziiks6g szerinti azonosit6s6r6l.

ls. $

(l) A krlzszolg6ltat6 a rendelet hatillya aI6 tartozS ingatlanon keletkezett hullad6kot koteles
rendszeresen elsz6llitani a kijeldlt hulladdklerak6-telepre, illetve annak furtalmat-lanit6s6r6l
m6s, a szakmai kornyezetv6delmi szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.
(2) A kozszolg6ltat6 hulladdksz6llit6si kdtelezetts6ge csak a szabvinyos t6rol6ed6nybe
elhelyezett, e rendelet hatilya al6 tartozo hulladdkra, illetve a szolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelzett
zs6kokra terjed ki.

16.$

(1) A krizszolg6ltato a szil6rd hullad6kot azingatlanbejfurata el6tti rittest sz6l6n, illetoleg a
kapu kozel6ben, k<izteriileten veszi iLt.
(2) Az igdnybe vev6 kdteles gondoskodni a gyrijt<ieddny throlilshra alkalmas hely
kialakit6s616l.
(3) Tilos a kdzteriileten elhelyezett gyrijtoed6nybol a szemetet kionteni.
(4) A hulladdkgytijt5 tart6lyokat bekeritett ingatlanokn6l a kerit6sen beliil kell t6rolni, azokat
csak a hulladdksz6llit6s napj6n lehet kdzteriiletre kitenni, kiv6ve t6rsash6zak 6s

lak6sszdvetkezetek eset6ben az 1100 literes, valamint a 770 literes gyrijtoed6nyt.
(5) Az ig6nybe vev6 kdteles a hulladdkgyrijtS tart6lyok elok6szitri-, t6rol6 hely6t tiszthn
tartani, t6len a h6t6l megtisztitani. Az tirit6s alkalmival szewryezett kdztertilet tisztithshr6l a

kozszolgiltat6 kciteles gondoskodni.
(6) Tilos a hulladdkgyrijtS eddnyek komydkdt, megkdzelit6si ritvonal6t t6rgyak elhelyezds6vel
vagy parkol6 gdpj6rmrivekkel oly m6don elzimi,hogy az az ed6nyek iirit6sdt akadillyozza.

17.$

(1) A lak6sokban hasznillhatatlann6 v6lt nagyobb mdrehi hiztartSsi felszerel6si thrgy, britor
ds egydb feleslegessd vilt ing6s6g (lom), valamint kerti hullad6k elsz6llit6s6r6l a

kdzszolg6ltat6 kiikin tdrft6s n6lkiil gondoskodik 6vente kdt alkalommal.
(2) A lomtalanitis id6pontj6r6l a kozszolgiitat6 kdzzetetehitjin 3 h6ttel az akcio elott 6rtesiti
a lakoss6got.



III. fejezet
A kozszolgflltaths dija

18.$

(l) Az igdnybe vev6k a kdzszolg6ltat6sdrt dijat kotelesek fizetni.
(2) Nem tagadhatja a meg akdzszolg6ltat6si dij megfizetlsdt az, aki a teleptil6si hulladdkkal
kapcsolatos k6telezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy a kdzszolgilltat6 szimfura a
kdzszolgrlltat6st felaj6nlja, illetve a kozszolg6ltat6s teljesitds6re vonatkoz6 rendelkezdsre
6ll6sft igazolja.

Nem tagadhat6 meg a dijfizetes ana hivatkoziissal sem, hogy az ingatlan t6nyleges
hasznfilta mellett hilztarthsi hulladdk nem keletkezik, illetve a keletkez6 hulladdk a
kdrnyezets zewry ez6s e lkeriilds 6ve I me gs emmis it6sre keriil.

20.$

(1) Az igdnybe vev6 megtagadhatja a dij megfizeteset abban az esetben, ha akozszolgiltat6
k<izszolg6ltat6si kcitelezetts6gdnek nem tett Ll.get.
(2) Nem tagadhat6 meg a dij fizetdse az (l) bekezdds szerint, ha a szolghltat6i a
kozszolg6ltat6s nyrijtds6ban az id6jiris vagy m6s elh6rithatatlan ok akadillyizza es a
kdzszolg6ltat6 az akad6ly elh5rul6s6t kovetoen a lehet<i legrovidebb id6n blltil p6tolta
mulasztdsdt.

(3) Elh6rithatatlan oknak min6stil az az eset is, amikor a k<izszolgilltat6 a gffit6eddnyt
rendszeresitett j6rmtivdvel nem tudja megk<jzelfteni.

21.$

(1) A hulladdkkezel6si kdzszolg6ltat6s ig6nybevdtel66rt az igenybe vev6t terheld dijh6traldk
ad6k m6dj6ra behajthat6 kijztartozils.
(2) A h6traldk keletkez6sdt k<jveto 30 napon beliil a kozszol g6ltat6 felhivja az
ingatlantulajdonos figyelmdt a dijfizetesi krjtelezettsdgdnek elmulaszt6sAri ds felsz6litja annak
teljesitdsdre.
(5) A kdzszolg6ltat6t megillet6 dijh6traldk mag6ban foglalja at6ket, a ptk. 301. $ szerinti
kdsedelmi kamatot, valamint a felsz6lit6s koltsde6t.

IV. fejezet
Szab6lysdrtdsi rendelkezdsek

le.$

22.5



V. fejezet
Ertelmezo 6s hat6lyba ldptet6 rendelkez6sek

23.$

(l) E rendelet alkalmazhsirban:
Teleptil6si szil6rd hullad6k: az ingatlanon keletkezo hintartilsi 6s egy6b, ahhoz hasonl6

jellegti ds 6sszet6teli, azzal egyutt kezelhet6 miis szilird halmazilllapotu visszamaradt anyag,
a veszdlyes hulladdk 6s a radioaktiv hulladdk kiv6tel6vel.

Hhztarthsi hulladdk: a lak6dpiiletben, valamint a lak6s, tidtil6s 6s pihends celjhra haszn6lt
dptiletben, tov6bb6 az ezel<hez tartoz6 ingatlanon rendszeresen k6pzrido szilird iulladdk, igy
p6ld6ul: konyhai hul1ad6k, sripred6k, salak, csomagol6eszkciz<ik, kisebb m6retti elhaszn6l6dott
hiztartixi eszkdzdk ds t6rgyak. Kerti hullad6k, a lak6sban folytatott egydb tev6kenys6g
gyakorl6s6b6l sz6rmaz6 hulladdk, ha a naponta keletkezd mennyisdge o.m haladja -Lg u
szok6sos mennyisdget, elhelyezheto a hulladdkgyujt6 ed{nyben er 6rtalmatlanithat6 a
kozszolg6ltat6s keretdben a kijelcilt 6rtalmatlanit6 helyen.

Lom: a lak6dpiiletben, a lak6s, iidi.ilds 6s pihends celjfura haszn6lt 6ptiletben felhalmoz6dott
nagyobb mdretri darabos hulladdk, pl. berendezdsitdrgy,hdztartisik6sziil6k.

Hulladdkgyrijt6s: a hullad6koknak a keletkez6si hely kcizeldben, a kornyezett6l a tov6bbi
kezelds 6ltal meghattrozott elhat6rolt m6don, a szilllitdsi gyakoris6gt6l fiigg6 korl6tozott ideig
tortdn6 felhalmoz6sa ds t6rol6sa, amely el6kdszitdsi mriveleteket is magriban foglalhat.

Teleptil6si szrlfird hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kozszolg6ltat6s: teieptil6si szil6rd
hulladdk rendszeres gyrijtds6re, elszilllitisbra 6s 6rtalommentes elhely"t"rE e ir6nyul6,
valamint a lomok eseti elsz6llitishra ir6nyul6 k6zszolg6ltat6s.

(2) E rendelet 2003. janu6r 1. napjrin ldp hat6lyba.

]. szfmri mell6klet

Pald kozseg kozigazgatasi teriiletdn a telepiildsi szil6rd hulladdk kezel6s6vel kapcsolatos
k6zszolg6ltatisba bevont utc6k

ArpSd utca

2. sz6mu melldklet
A hulladdkkezeldsi kozszolgilltat6s sor6n v6laszthat6 szabv6nyos DIN gyrijt6ed6nyek

110 literes mtianyag vagy fdm kukatart6ly

3. szSmri melldklet



4. szdmi melldklet

Ertesit6s a telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi k<izszolg6ltat6s
ig6nybevdteldnek feltdteleirol

Pald Kozsdg K6pvisel6-testiilete ..12002.(Xil....) szdmir dnkorm6nyzati rendelete alapj6n a
telepiildsi szilird hulladdkkal kapcsolatos kcizszolg6ltat6s igdnybevdtele tov6bbra is kdtelezo.
A helyi rendelet 2003. janu6r 1. napjfn l6p hat6lyba 6s szab6lyozza a kdzszolg6ltat6s
tartalm6t. A telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolg6ltat6st a
lakoss6g szhmira az eddigi szolgdltat6, a BIOKOM Kft. mint kdzszolg6ltat6 vdgezheti
kiz6r6lagos j ogosults6ggal.

A kcizszolg6ltat6 az alilbbi feltdtelek szerint nyujtja a ktizszolg6ltat6st:

1. A megjelOlt szolg6ltat6st folyamatosan vegzi.

2. A rendeletben e16irt, szabv6nyos t6rol6tartely tipusa: 110 literes tartilly

3. A t6rol6tart6ly tirit6si gyakorisSga: lalkalom/h6t, tirit6si nap: .

4. A dijfizetdsi id6szak 2003. janu6r 1. napjin kezd6dik 6s a t6rgydv december 31. napjiig
tart. A kovetkez6 6vekre 6rvdnyes dijak m6rtdk6t a kdpvisel6-testiilet 6vente november 30-ig
6llapitja meg.

5. Ugyf6lszolg6lat nyitva tart6sa:

telefon. telefax szfmok:

P6cs,

kozszolg|ltato


