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Patosfa Krizsdg Onkormanyzat K6pviselo-testiiletdnekT12016 (XI.l8.) <inkorminyzatirendelete
a hulladdkgazdrilkod6s i kdzszolgSltat6sr6l

PATOSFA KOZSEGI ONXONUANYZAT XNPVISNLo.TESTUI,TTNNTT

7t2016.(xr.t8)

ii nko rm 6 nyzati ren d elete

a hullad6kgazdrilkodrisi kiizszolgriltatis16l

Patosfa Kdzsdgi OnkormiinyzatKepviselo-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2}l2.6vi CLXXXV.
tv. (a toviibbiakban Ht.) 88.$-6nak (4) bekezd6sdben kapott felhatalmaziis alapjrin
Magyarorszaghelyi tinkormrinyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tv. 13. g (l) bekezdds6nek
19. pontjrlban meghatiirozott feladatkcir6ben eljrirva a k<ivetkezoket rendeli el:

1.$

Az ii n ko rm 6ny zati rend eleti szab 6ly ozits c 6lj a

Jelen rendelet cdlja:

a) Patosfa kdzsdg lakossilga egdszs6gdnek v6delme, Patosfa term6szeti 6s dpftett
k<irny e ze td nek me g 6 vii s a a hul I a dekgazdiiko d 6s e szk<j zeiv el,

b) Patosfa k<imyezete hulladdk 6ltal okozott terhel6s6nek minim alizdlilsa,
szennyezettsdgenek elkeri.il6se 6rdek6ben a kdpzodritt teleptil6si hullad6k
mennyisegdnek 6s vesz6lyessegdnek csokkentdse, min6l nagyobb ariny u hasznositiisa,
kdrnyezetkim6ki 6rtalmatlanftiisa.

2.S

Fogalmi meghatf rozdsok

A rendelet 6rtelmez6se sor6n a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t6rv6ny (a
tov6bbiakban: Htv.), valamint a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgitltatds vegzdsdnek felt6teleirol
sz6l6 38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Hk.) ds az egyes
hullad6kgazd6lkod6si ldtesitm6nyek kialakit6srinak 6s tizemeltet6s6nek szabiilyair6l sz6l6
24612014. (1X.29.) Korm. rendelet fogalom-meghatirozitsait kell alkalmazni.

Altak{nos rendelkez6sek

3.$
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Patosfa Kdzs6g Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: dnkormanyzat) a jelen rendeletben

foglaltak szerint hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st tart fenn a teleptil6si hullad6k

begyrijtes6vel, sziilitssilal, elhelyez6sdvel 6s 6rtalmatlanitiis6val, valamint a telepiil6si

hullad6k egyes osszetevoinek szelektiv gyrijt6s6vel (bele6rtve a gytijt6helyek ktizszolg6ltat6s

keret6ben tiirt6n6 mrikodtet6s6t), anyagok begytijtes6vel, valamint azok hasznositiis6val 6s

6rtalmatlanit6s6val, az ezzel kapcsolatos kozszolg6ltat6i feladatok jelen rendelet szerinti

ell6t6s6val.

A hullad6kgazdflkodisi kiizszolgdltatds hatr{lya

4.S

(1) A hullad6k gazdillkodisi kdzszolgriltat6s kiterjed Patosfa kdzsdg kdzigazgatilsi

tertiletdn l6vo valamennyi ingatlanhaszniionii keletkezo teleptil6si hullad6kra. Az

ingatlanhas znii6 az ingatlan6n keletkezo telepiil6si hullad6k gytijtesdrol 6s annak

begytijt6s6re feljogositott 6s enged6llyel rendelkezo kdzszolg6ltat6nak tort6no Staddsfirol

az e rendeletben meghat6rozott m6don koteles gondoskodni'

(2) A ktizs6g ktizig Lzgatfsi teriilet6n a
h u lla d 6kkez el6 si kozszolg 6ltat 6 s telj e sit6 s 6re

kizirSla go s a n j o go s ult kozszolg 6lt at6 a D 6l-

Kom D6l-Dunfntfti Kommunflis Szol giitatil
Nonprofit Kft. 7632 P6cs, Sikl6si ft 52-

(tovfbbiakban: Kozszotgrflltatil) - amely a

kiitele z6 kozszolgi.Jltatfin ak min6siil. A
Kozszolgflt Lt6, Patos fa kozs6g kiizig azgatfsi
teriilet6n a teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos

kti tele z6 kozszolgi.Jrtat{ts telj e s it6 s 6 re j o g o s u lt,
illetdle g kti telezett.

A kiizszolgfltat6s tartalma

s.$

A hulladek gazd|lkoddsi kozszolg6ltat6s az al|bbial<ta terjed ki:
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a) az ingatlanhaszniil6k iital aKdzszolgitltat6 szallit6eszkozeihez
rendszeresitett 6s a kdzszolg6ltat6st ig6nybe vevo rlltal biztositott gyrijtoed6nyben,
vagy a rendeletben megjeldlt egydb m6don, az ingatlanon gyrijt<itt 6s a

Kozszolg{,ltato rendelkez6s6re bocsiitott teleptl6si hullad6k begyrijt6sdre 6s

rend s zere s, i I I etve al kal mi elsziilitits itr a;

b) az ingatlanon dsszegytijtritt lomtalanit6s krir6be tartozo lomhulladdk
6vente egyszeri - aKozszolg6ltat6 5ltal meghatfirozott id6pontban 6s helyen, erre a
cdha binositott sz6llit6eszkozdn - t<irt6n6 begyrijt6sdre 6s a Kcizszolgriltat6 6ltali
elsziilitirsira;

c) hullad6kgytijto szigetek 6s a hulladdk 6rtalmatlanit6s6t szolgril6
l6tesitmdnyek l6tesitdsdre, mrikcidtetd s6re 6s iizemeltet6s6re;

d) az a) es b) pontokban foglaltak szerint gytijt<itt, begytijtiltt 6s elsz6llitott
telepiilesi hullad6k iirtalmatlan itirsir a;

e) a teleptil6si hullad6k egyes d,sszetevoinek miis cjsszetev6kt6l
elkiilcinitett, szelektiv begyrijt6se (tov6bbiakban: szelektiv begytijt6s).

A Krizszo I g 6ltat6 hul laddkkeze I 6 si kIzszolgiltat6s sal kapc so l ato s
jogai 6s kdtelezetts6gei

6.$

A Kdzszolg6'ltat5 kciteless6ge az e rendeletben ds a kdzszolgriltatrisi szerzcid6sben foglaltak
szerint - a kdrnyezetvedelmi, valamint az egyeb jogszab6lyi eloirilsok megtart6siival - az
ingatlanhaszniiotol

a) a K<izszolgiitat6 sziillit6eszkozelhez rendszeresftett ds biztositott
gyrijtSeddnyben gytijttitt telepiil6si hullad6k hirzhoz men6 jirattal t<irt6n6 rendszeres
begytijt6se 6s elsz6llit6sa,

b) a Kdzszolgiitat6 6ltal mtik<idtetett szelektfv hullad6kgyrijt6 szigeteken,
tov6bb6 a Kdzszolgiitat6 iital rendelkezdsre bocs6tott sz6llit6eszk lzeihez
rendszeresitett gytijtoeddnyben, vagy miis eszkcizben szelektiven gytijtcitt teleptil6si
hulladdk begytijt6se,

c) a Kozszolgiitat6 iiltal erre a c6lra biztositott sziilito eszkiczdn az
ingatlanon cisszegytijtcitt ds a K<izszolgriltat6 rendelkez6sdre bocs6tott lomhulladdk
6vente egyszeri - a Kozszolg6ltat6 6ltal meghatirozott idopontban 6s helyen -
begyrijt6se 6s elsziillit6sa,

d) az a)-b) pontokban foglaltak szerint begytijtcitt 6s elszrillftott teleptil6si
hullad6k hasznosit6sra tcirtdnd /|;adisa,

e) a hullad6k 6rtalmatlanitiis6t szolgril6 l6tesitm6nyek ut6gondoz6sa 6s
monitoroziisa kor6be tartoz6 fe ladatok e ll6t6sa.

A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s

7.$

(1) A kozszolgdltatdsi szerzddds rdszletes feltdteleit ds tartalmi kovetelmdnyeit a magasabb
szintii iogszabdlyokkal r)sszhangban jelen rendelet dllapitja meg. Az Onkormdnyzat a
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hultoddkgazddlkoddsi kdzszolgdltatds elldtdsdt a kdzszolgdltat|val katatt hulladdkgazddlkoddsi

ka z s zol gdlt at ds i s z er z 6 di s titj dn b i z t o s itj a.

(2) A kdzszolgdltatdsi szerzfidds tartalmi elemei:

a) a kdzszolgdltatd azonos{t6 adatai,

b) a kdz s z o I gdl t at ds i t ev d keny s d g me gnev ez d s e,

c) a kozszolgdltatdsi terillet,

d) a kr;z s z ol gdlt at ds i t ev d ke ny s d g v,! gz i s d ne k idd t ar t ama,

e) a kdzszolgdltatds telj es[tdsdnek feltdtelei,

fl a kozs zol gdltatd kot e I ezett s d ge i,

g) az 1nkormdnyzat kotelezettsd gei.

Az ingatlanhasznil6 hullad6kgazddlkodrlsi kiizszolgrlltat:ls ig6nybev6tel6vel kapcsolatos

jogai 6s kiitelezetts6gei

8.$

(l) Az ingatlanhasznitlo k<iteles az Onkormtnyzat 6ltal szervezett kozszolg6ltat6s

ig6nybev6tel6re: az ingatlan6n keletkezo telepiil6si hullad6k e rendeletben eloirtak

s zerinti gyrij t6 s 6 re, a Kozszolg6ltat6 nak t ort6no ifiadtsfir a.

(2) Az ingatlanhaszn6l6t nem terheli az (l) bekezd6sben foglalt ktitelezettseg az

olyan be6pitetlen ingatlana tekintet6ben, ahol senki sem tartozkodik, 6s ahol telepiildsi

hullad6k nincs, vagy nem keletkezik.

(3) Az az ingatlanhasznii6 akinek ingatlan6n teleptildsi hullad6k keletkezik, de az

ingatlana egyidejtileg gazd6lkodo szeryezet c6gnyilv6ntart6sban bejegyzett sz6khely6til,

telephely6iil vagy fi6ktelep6iil is szolg6l, kdteles a teleptildsi hullad6krlt a gazdiikodo

szervezetnek aiingatlanon folytatott gazdasdgi tevdkenys6ge sor6n keletkezett telepiil6si

hullad6kt6l elkiilonitetten gytijteni, 6s arra akozszolgitltat6st igenybe venni, felt6ve, hogy

a gazdasirgi tev6kenys6gdvel dsszefiigg6sben keletkezett telepiil6si hullad6k6nak

kezel6s6rol, nem a k6zszolg6ltat6s keret6ben gondoskodik a vonatkoz6 jogszab6lyban

fo glaltaknak megfeleloen.

e.s

Az ingatlanh asznii6 alapveto k<ite le s s6 ge, ho gy :

a) a telepi.il6si hullad6kot szelektiven sz6tv6logassa,

b) a rendelet 1. mell6klet6ben felsorolt hullad6kgytijto szigeteken elhelyezett

ed6nyzetekbe a kiikin gytijtend6 tiveg, papir es mtianyag hullad6k6t elhelyezze,

c) a vesz6lyes hulladdkot ktildn gytijtse,

d) a maradek (szelektiven sz6tv6logatott 6s vesz6lyes hulladdkt6l mentes)

telepiildsi hulladdkot az elszSllitilsra val6 6tv6telig gyrijtse, tSrolja,

e) az ingatlan6n keletkezo teleptl6si hulladdk kezeldsdre az dnkormitnyzat iital
szervezettkrizszolgSltat6st igdnybe vegye, 6s a telepiil6si hullad6kot az e rendeletben

felj o gositott kdzszolg6ltat6nak adia ii,
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f) a teleptil6si hullad6k gytijtdse sor6n megfelelo gondossAggal j6rjon el annak
6rdek6ben, hogy az m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t ds eg6szs6g6t, valamint j6 kozerzetet
ne vesz6lyeztesse, a kdzs6g termdszetes 6s 6pitett kcirnyezet6t ne szennyezze) a

nciv6ny 6s 6llatvikigot ne k6rositsa, a krizrendet 6s a krizbiztons6got ne zavarja,

A kdzszolgtlltat6s ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei

10.s

(1) Az ingatlanhasznilo 6s a Kozszolgiitat6
kozszolgiitat6s ig6nybevdtel6nek t6nye hozza l6tre vagy
akozszolgitltat6stazingatlanhasznii6reszerefelaj6nlja.

krizdtti jogviszonyt vagy a

azat€ny, hogy a kdzszolgiitat6

(2) A ktizszolg6ltat6s teljesit6s6nek felt6teleir6l a kcizszolg5ltat6 az ingatlan
tulajdonost iriisban kdteles drtesfteni, vagy felhivdski)zzetetele ritj6n tdjekoztatni.

(3) A hulladdkgazdillkoditsi k<izszolg6ltatris feltdteleiben bekdvetkezettvdltoz6sokr6l
a kdzszolgiitat6 az ingatlanhaszniiot - a v6ltoz6s bekdvetkez6se elott - k<jteles
6rtesiteni.

(4) A telepi.ilesi hullad6k begytijt6s6nek, elsz6llit6srinak rendj6t a Kcizszolg 6ltat6
hatdtozza meg 6s arrSl az ingatlanhasznitlot a (2)bekezd6s szerint drtesfti.

A kiizszolgr{ltatr{s sziin etel6se

11.$

(1) Sziineteltetheto a kozszolgl,ltatds igdnybev6tele azokon az ingatlanokon,
amelyeken folyamatosan legal6bb 90 napig senki sem tart6zkodik 6s emiatt telepiil6si
hullad6k sem keletkezik. Sztineteltetds esetdn az ingatlanhas znii6t dijfizet6si
kdtelezetts6g nem terheli.

(2) A sziineteltet6sre vonatkoz6 igenyt az ingatlanhas zndl6 fr6sban krjteles
bejelenteni a Kcizszolgiiltat6nak, a szi.inetel6s kivrint kezd,it idopontja elott, legal6bb 15
nappal megeloz6en 6s az <inkorm6nyzat 6ltal ki6llitott igazol6ssal ut6lag igazolni a
sztineteltet6s t6nydt.

(3) Ha a sziinetel6s (l) bekezdds szerinti felt6teleiben vitltozits k<ivetkezik be, az
ingatlanhaszniio ezt ir6sban, haladdktalanul koteles a Kcizszolg6ltat6nak bejelenteni.

H ul lad6ks zillitis ren dj e

r2.$

(l) A teleptildsi hulladdk begyrijt6sdnek 6s elsziillit6s6nak rendjdt 6s gyakorisitgit e
rendelet hatitrozza meg. A kozszolgitltat6 jogosult az ritvonal 6s a rendeletben
meghatdtozott kcitelezo gyakoris6g mellett a napi yagy a heti idopontok meghat drozirsira.
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Az itvonal es az id5pont viitozitsirol a krizszolgiltat6 6rtesiti a szolgiitat6st ig6nybe

vevoket, a lakosstigot.

(2) A hullad6ksz6llit6s gyakoris6ga a kozs6gben a kdvetkez6: 6vente 52 alkalommal,

minden h6ten, keddi napokon.

(3) E rendeletben meghatirozott gyakoris6gri hullad6ksz6llitrls mellett, ha az

ingatlanhaszniionak t<jbblet telepiildsi hulladdka keletkezik a k<jzszolg6ltat6n6l

megv6s6rolt 6s erre a cllrarendszeresitett hullad6kgyrijt6 zsitkbahelyezheti el.

Specirilis rendelkez6sek a hullad6ksz6llitds idej6re

13.S

(l) Ha a kozszolgitltat6 6ltal megrillapitott rendszeres sz6llit6si nap iinnep vagy

munkasztineti napra esik, 6s az onkormbnyzat a sziilitoval m6sban nem 6llapodnak meg

a hullad6kot a Kdzszol giitat6 az eredeti iiritdsi napon sziilitia.

(2) Ha a gyrijto edenyzettrit6se azingatlantulajdonosok hib6j6b6l marad el, akkor

az tiritdsre csak a kdvetkezo sz6llit6si napon keriil sor'

Hullad6kgyiijt6 ed6nyzet rendelkez6sre bocsitfsa

14.$

(1) Az ingatlanhasznillo a teleptil6si hullad6kot az 1. mell6kletben szereplo

szabv6nyos , az iigatlanhasznii6nii keletkezo hullad6kmennyis6gnek megfelelo mdretti

gytij to ed6nyben gyuj ti, melynek haszniiata kdtelez5'

(2) Ha a telepiil6si hullad6k mennyisege rendszeresen meghaladja az iltvett

gyrijtoed6ny rirtartalm6t , akozszolg6ltat6 akoilisilas6g biztositrisa 6rdek6ben felhivja az

ingatlanhaszniibtmegfelelo rirtartalmri edenyzet igdnyl6s6re. Lzingatlanhasm6l6nak a

felsz6lit6s kezhezv€tel6t kovet6en 10 napon beli.il megfelelo tirtartalmir ed6nyzetet kell

beszerezni.

1s.$

(1) Azingatlanhaszn6l6 k<iteles gondoskodni a gytijtoeddnyek, valamint kornyezetiik

tiszt6n tart6srir6l.

(2) A hullad6kok gytijtdse sor6n tort6no szewryezds eset6n az ingatlanhaszn6l6, mig

a szab6lys zerien kihelyezett gyrijt6eddnyekbol t6rt6no hullad6k begyujtdse, sz6llit6sa

sor6n a k<jztertleten okozott szennyezes eseten a Kozszolg6ltat6 kdteles a szennyezett

tertiletet megtisztitani.

A hullad6k gytijt6s6re szolgrilri gytijt6ed6nyek elhelyez6s6vel, hasznflatSval 6s

kezel6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6gek
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16.S

(1) Az ingatlanhaszniLlo kciteles a gyrijt6ed6nyeket a hullad6k elsz5llit6sa c6lj6b6l a
Kozszolgiltato 6ltal megjelcilt id6pontban, a kdzteriileten, a begyrijt6st vegzo
g6pjrirmrivel megkdzelithet6 6s tirit6sre alkalmas helyen az ingatlanbejirata kcizel6ben
elhelyezni.

(2) Az ingatlanhasznillo a telepiil6si hulladdk6t kizdr6lag a Kdzszolgriltat6
szSllit6eszkozehez rendszeresitett, 6s e rendeletben meghatilrozott gytijt6eddnyben
adhatja rit.

(3) A hullad6k elsziilitina c6ljrib6l kihelyezett gyrijtoeddny fedel6nek a kcizteriilet
szennyez6sdnek elkertildse drdekdben lecsukott rillapotban kell lennie. A hullad6kot a
gytijtoeddnyben fgy kell elhelyezni, hogy az, az ed6ny mozgat6sakor 6s tirit6sekor ne
sz6r6djon, valamint a g6pi tirit6st ne akadilyozza.

(4) A kihelyezett gytijt6ed6ny nem akadirlyozhatja aj6rmri 6s gyalogos forgalmat 6s
elhelyez6se egy6bkdnt sem j6rhat baleset vagy kiirok ozds veszely6nek el<iid6z6s6vel.

(5) Az ingatlanhaszn6l6 a gytijtoed6nyt - a gytijt6si napok kivdtel6vel - az
ingatlan6n beltil koteles elhelyezni.

17.$

(l) T6len az ingatlanhasznii6 az ifivdteli hely megkcizelfthetosegerol, valamint a
gytijto edenyzet kezel6se 6rdek6ben 6rintett itszakasz h6 6s sikosstig elleni v6delm6rdl
gondoskodni kdteles. A Kcizszolgiitato koteles gondoskodni a gytijt<i ed,lnyzettirit6sdrol.

(2) A k<izszolgiitato hullad6kgytijt6 eddnyek tiritds6t a szrillfttisi napokon reggel hat
6r6t6l vegzi. Az tirftds, a sztilitits 6s a gyrijt6s napj6t akiizszolgitltat6 6llapitja meg.

(3) A gytijtoed6nyt a sziillitiis napj6n lehet kihely ezni akcizteriiletre reggel 6 6r6ig. A
ingatlanhasznril6 ktitelezetts6ge a hulladdk elsz6llit6siinak napj6n az elsziilit6st kcivetden
az edenyzet ttirokisi helyre tcirt6n6 visszahelyezdse.

Hullad6kgyiijt6 ed6ny zet tiszt{ntartdsrival
kapcsolatos el6irdsok

18.S

Az e rendeletben meghatirozott teleptldsi hulladdk gytijt6s6re szolgiil6 gyrijtoeddnyek
tisztitntartirs6r6l, fertotlenitdsrol az ingatlantulajdonosa koteles gondoskodni.

le.$

(l) A hullad6kgytijt<i ed6nyeket csak annyira szabad megtrilteni, hogy azok t6mcirit6s
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n6lktil z6rhat6ak legyenek. A gyrijto edenyzetet teljesen ki kell iiriteni. Nagyobb

terjedelmri hullad6kot a gyrijto ed6nyzetbe helyezes elott a megfelelo mdrettire fel kell

darabolni.

http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh4e99ed8dr I e o6dt7 ee2e...

(2) Tilos a ki.il<in jogszab6lyokban meghat6rozott vesz6lyes hullad6kot a teleptil6si

hullad6kkal osszekeverni 6s ail. a telepil6si hullad6k gytijt6s6re szolg6l6 rendszeresitett

gytijtoed6nyben elhelYezni.

(3) A gyrijtoed6nyzetben tilos olyan hulladdk elhelyez6se, amely az edenyzetet, a

sz6llit6eszk ozt, vagy a sz6llit6 szemelyzet testi 6ps6g6t vesz6lyezteti.(Kiiltindsen tegla,

beton, vas, stb.) Tilos a gyrijtoed6nyzetbe foly6kony, mergezo, ttizvesz6lyes 6s

robban6svesz6lyes anyagot, 6llati tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely

veszelyeztetheti a begytijt6st, iirit6st v6gzo szem6lyek, vagy m6sok 6let6t, testi dps6g6t,

eg6szs6gdt.

(4) Ha a gyrijtoed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az ed6nyben

osszetomiir6dott vagy befagyott, illetve a tilt6s ellendre az ed6nyben levo hullad6kot ugy

osszepr6selt6k, hogy emiatt az ed6nyt iiriteni nem lehet az ingatlanhaszniio a

kozszolg6ltat6 felhiv6s6ra kclteles az ed6nyt iirithetov6, illetve haszn6lhat6v6 tenni'

(5) Tilos a gyrijtoed6nyzetbe betenni azokat a hullad6kokat, amelyeket az e rendelet

2. mell6klet6ben meghat1rozott hullad6kszigeteken elhelyezett hullad6ktarolokban kell

elhelyezni.

20.s

A telepiil6si hullad6k sz6llit6s6t a K<izszolg6ltat6nak ugy kell elv6gezni, hogy annak sor6n a

kcirnyezet ne szenny ezodiek. Sz6llit6sb6l ered6 szenrryezod6s eset6n a Kdzszolgiitat6 a

hullad6k eltakaritasdr6l, a teriilet szennyezod6s-mentesit6serol, valamint az ercdeti ktirnyezeti

6llapot helyre6llit6sar6l koteles gondo skodni'

N em rends zer es kdzszo I g6ltat6sok

21.S

A lomhullad6kra vonatkoz6 rendelkez6sek

l. A lomhulladdk elsz6llit6s6r6l, megszervez6s6r6l aKdzszolgilltatl 6vente egy alkalommal

gondoskodik.

(2) A Kcizszolg6ltat6 kizilr6lag a lakoss6gn6l, a h6aan6sokban kdpzodott, de a

rendszeres hullad6ksz6llit6sra haszn6latos gytijtoed6nyekben el nem helyezheto nagy

lomhulladdk elsziilitisina koteles. A Kdzszolg6ltat6 6ltal szervezett lomtalanit6si

szolg(itat(rs semmilyen m6s hullad6kra (igy pl. inert hullad6k, 6pit6si tormel6kre,

j6rmtironcsra, biohullad6kra, rendszeres h 
^art6si 

szil6rd hullad6kra) nem terjed ki'

8/ u
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(3) Az elszillitand6 lomhullad6kot rigy lehet a k<iaeriiletre kihelyezni, hogy az a
j6rmti 6s a gyalogos forgalmat ne akaddlyozza, a z<ildteri.ileteket 6s a n6v6nyzetet ne
kiirositsa, illetve ne j6rjon baleset vagy k6rokoz6s vesz6ly6nek eloid6z6s6vel, a
ko zszolgiitat6 sziilitoe szkci ze riltal j 6 I me g k<i ze I ithet6.

A hullad6kgytij t6 szigetek mtikiid6s6vel ka pcsolatos szabrilyok

22.5

(1) Az ingatlanhaszniil6 a telepi.il6si tiveg, papir, mrianyag ds fem hullad6kot
elktiltinitetten gytijti 6s a hullad6kgytijto szigeten helyezi el. A hullad6kgyrijt6 szigetek
telepiil6sen beltili elhelyezkedds6t a rendelet 2. melleklete tartalmazza.

(2) A hullad6k gytijtoszigetre tcirtdno sziilititsirol az ingatlanhasznril6 gondoskodik.
A hulladdkot a kijelcilt helyen tigy kell elhelyezni, hogy az mris hullad6kfajtrival ne
keveredjen 6s a kcirnyezetet ne szennyezze.

(3) A szelektiven gytijtritt hullad6k elhelyez6s6re szolgiil6 szabviinyos gytijtoeddnyek
elhe lyez6s6 r ol, az eddnyek tiritd s6rol a Krizszo I g itltat6 gondo skodik.

23.$

(l) A krizszolg6ltat6si dijat az ingatlanhasznitlo fizeti.

(2) A dijfrzet6s idoszaka egy naptriri 6v.

(3) A k<izszolgriltatrisi dijat az ingatlanhaszndlo a szirmla alapjin, az azon feltiintetett
hzet6si hatiiridoig, negyeddvente k<jteles megfizetni.

Kdsedelmes dijfizet6s esetdben k6sedelmi
hullad6kgazd6lkod6si krizszolgtiltat6s ig6nybev6tel66rt az
dij h6tralek ad6k m6dj 6ra behaj that 6 koztartozits.

24.S

(l)Ez a rendelet kihirdet6se napjittk<iveto napon lephatiiyba.

(4) kamat 6rvdnyesitheto. A
ingatlanhas zntiot terhelo

(2) E rendelet hatrilybal6pds6vel egyidejtileg hatitlyat veszti Patosfa Kozs6g
Onkormrinyzata K6pviselo-testiilet6nek a telepiil6si sziliird hulladdkkezeldsi
kozszolgiitat6sr6l sz6l6 1 7 I 20 I 3 . (xr.29 .) cinkorm6nyzati rendelete.

Patosfa, 2016. november 17.

Horv{th Margit
polgdrmester

Balla R6bert
jegyz6
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A rendelet kihirdet6s6nek idopontja:2016. november 18.

Balla R6bert
jegz6

1 . mell6kle t a 7 12016.(XI. I S.) iinkormf nyzati rendelethez

A szabv6nyos t6rol6 gYujt6ed6nY

Tipus gytijt6ed6ny: a korszerti pormentes gytijt6s j6rmriveihez kifejlesztett speci6lis,

szabv6nyositott tiirol6ed6nyek, melyek tdrfogatuk 6s anyaguk szerint ktildnbdzo gyujt6si

ig6nyek kiel6git6sere alkalmasak.

Haszn6lhat6 tipusok a lakoss6g koreben

(literes (DIN)):
Gazd6lkod6 szervezetek, int6zm6nyek

kdrdben (literes (DIN)) :

50 50

60 60
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70 70

80 110

90 r20
110 240
120 360

240 770

360 1100

770

1 100
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2. m ell6kle t a 7 12016.(XI. I 8.) iinkorm inyzati rendelethez

A hullad6kgytijt6 szigetek elhelyezked6se

1. Patosfa, Fo u.75.

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh4eg9ed8dr I eo6dt7 ee2e...

m6ret

741.41<B

Csatolmdnyok

Megnevez6s

Rendelet
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