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a kiiztisztasdg16l, valamint a telepiil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 helyi
kiizszolgfltat6s161 6s annak kiitelez6 ig6nybev6ter6r6r

Bevezetd

Pdprdd ktizseg Onkorrldnyzatdnak K6pviselo-testiilete a teleptiles tisztas6gdnak fenntartdsa es a teleprilesi
szildrd hulladekkal 0sszefilgg6 kdtelezo helyi kdzszolgriltatds szabdlyozdsa erdek6ben, az egyes helyi
kdzszolg6ltatdsok k6telezo ig6nybeveteldrdl sz6l6 1995. 6vr XLII. Tv. 2.g alapjdn 6s a hulladekgurdittoaartOt
sz6l6 2000. 6vi XLIII. Tv, 23.$-dban kapott felhatalmazds alapjdn figyelernmel e tcirv6nyekben, valarnint a
24212000.(XII'23.) Korm. Rendeletben, ds az l/1986, (II.2l,) EvM.EUM egyrittes rendeietben foglaltakra a
kovetkezr! rendeletet alkotia.

A Rendelet c6lja

A rendelet celja' hogy, Pdprdd kdzs6g kozigazgatdsi teniletdn a koztisztasdgot fenntartsa a teleptil6si szildrd
hulladdkra vonatkoz6 kdzszolgiiltatdst, annak kotelezd igenybev6telet biztositsa 6s az ezekkei kapcsolatos
feladatokat, kdtelezettsdgeket 6s tilalmakat a helyi sajdtoss6goknak nregfele16en rendezze.

Ar tar 6nos r1.,lo.t r..rer.t

(l) A jelen rendelet (tovdbbiakban: "R") hatdlya kiterjed a (2) bekezdesben foglalt elt6ressel pdprdd kozs6g
eg6,sz klzigazgatdsi terr.iletdre.

(2) A teleprilesi szildrd hulladekkal kapcsolatos kozszolgdltat6s kiterjed a k6zs6g beltenilete valamennyi
utcej6ban l6vo ingatlan tulajdonosaira, birtokosaira vagy haizn6ldjdra (t-ov6bbiakban: ,,ingatlin
tulaidonos/iginybevevdre") a hullad6k 0sszegyrijtesere, elizdllitds6ra, drtalmatlanitds6ra, elhelyJzes6re
irdnyul6 kdzszolgdltatest ell6t6 (tovebbiakban: "kdzszolgdltaldra") valanrint az ingatlanon keletkezo
hdztartdsi €s egyeb szildrd halmazdllapotti visszamaradi anyaggai (tovdbbiakban: \'relepillisi 

szildrd
hulladikkal') kapcsolatos szolgilltat6sra.

2.$
Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztdntart6sa

(1) A ktiztisztasdg fenntartdsa elsorendLi kdzegeszs6grigyi erdek, ezdrt anndrk el6mozdft6sdban rnindenki
koteles hathat6san kOzrenrri kodni.
A kozsdg terijlet6n lev6 ingatlanok tisztdntartdsdr6l az ingatlanok tulajdonosai, t6nyleges haszndl6i
kdtelesek gondoskodni, tov6bb6 kdtelessegiik, hogy ingatlanufat nregm0veljdk, rendben tartsdk, gyomt6l,
gazt6l megtisztits6k.

(2) Az cjnkormdnyzati tulajdonri kciztertiletek szervezett, rendszeres tiszt6ntartiisar6l, iiltaldnos jelleg6
takaritis6r6l, sikoss6g-mentesitds616l, a szilard burkolatri utak tisztdntartdsdrdl, szemdttdrol6k
kihelyezdsdr6l, tiritds616l az onkormdnyzat a falugondoz6 csoport ritj6n gondoskodik.(3) A kozteriileten keletkezett szennyezddes megsztintet6se, a szennyezddest okoz6 szerv, illetve szemely
feladata.

(4) Kdztisztasdgi szempontb6l jdrddnak mindsiil az a gyalogos kozlekedesre rendelt kiepitett es ki6pitetlen
uttenilet, amely az ingatlan telekhatiir6t6l az rittest szeieig (szegdlyeig) terjed. 

i

(5) Az ingatlan el6tti jdrda tisztdntartdsa az ingatlan tenytegls haszndl6jiinak, illetve tulajdonosiinak
kcitelessege'lntdzm6nyek, kereskedelmi ds vendegl6t6-ipari 

-egysdgek 
es mei eldrusft6helyek el6ttijdrdaszakaszt a tenyleges haszndl6nak kell tisztdntartani fiiggeti;nul att6l, hogy a szemet rizleti

tevekenys6gbdl szdrmazik-e.
Ez a kdtelezetts6g kiterjed a h6eltakarit6ssal, a sikossdg megsziintetdsevel kapcsolatos feladatoha is.(6) A t6nyleges hasznil6, illetve a tulajdonos kr;telJssdg-e a jdrda mellett n6vri gaz kiirtdsa, a j6rddrakinyrild dgak 6s bokrok megfelelci nyes6se.



(7)

(8)

(l)

Onos esot6l, jegt6l, h6t6l sikoss6 v6lt jdrdAt a sziiks6ghezk6pest uaporrkent ttibbszijr fel kell hirrteni.
A felhint6sre bomld, szerves anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyagot (homok, hamu, f0reszpor, k6porliszt)
kell haszndlni.E celra ttizel6s ut6n visszamaradt darabos, sdriil6st okoz6 anyagot haszndlni tilos.
A sz6r6anyag beszerzes6r6l a tiszt6ntartAsra kOtelezettnek kell gondoskodni,

A jdrda es a kcizrit sikossdg-mentesit6set a tiszt6ntart6sra kdtelezettnek rigy kell elvdgezni, hogy abb6l
ne szirntazzon baleset.

3.$
A kdztertileten l6v6 drkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k, dtereszek tiszt6ntart6sa, a csapad6kviz

akaddlytalan elfolydsdnak biztositdsa - az ingatlan elotti szakaszra te{ed6en - az ingatlan t6nyleges
haszn6l6j6nak, illetve tulajdonosdnak kotelessege.

Jdrrntibehajt6k dtereszeinek, j6karban 6s tisztdntart6sa minden esetben az ingatlan haszndl6jdnak, illetve
tulajdonos6nak kdtelessege.

Az ingatlanon keletkez6 csapad6kviz sajdt teriileten
csapaddkcsatorna esetdn az abba tdrtdn6 bevezetesdr6l -
tulajdonosa gondoskodik.

torleno elhelyez6ser6l, illetoleg ki6pitett
elozetes bejelentds alapj6n - az ingatlan

A csapad6kelvezeto Arokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulds vagy rongAlddds okozAsAra alkalmas anyagot (szernetet, iszapot, papift, tdrnteleket, tilz- 6s

robbandsveszdlyes anyagot) a csapaddkviz-elvezeto drokba sz6rni, beleOnteni, beleseperni, vagy bevezetni

tilos!
4.S

Epitesi teriileten 6s az 6pitkez6s kOzvetlen kcirnyek6n (az epitkezds el6tti teriileten) az dpitest vegz6

kivitelez6nek kell biztositani a tisztas6got.
Beruhdzdsok eset6n a birtokbavetelt6l a kivitelezds megkezdds6ig a beruh6z6nak (bonyolit6nak), ezt

kdvetden a kivitelezds befejez6s6ig a kivitelez6nek kell gondoskodni az Altala elfoglalt teriilet
tiszt6ntar16s6r6l.
Epitesnel, bontdsn6l vagy tatarozisndl a munkdlatokat rigy kell vdgezni, az epit6si 6s bontdsi anyagokat, a

kidsott fiildet rigy kell tdrolni, hogy por es egyeb szeunyez6des ne keletkezzerr.
Tilos kozritra, ritpadk6ra salakot, 6pitesi ttlrmel6ket, illetve szemetet szdllitani es helyezni! Kdzterrileh'e

kilroldott szemetet vagy epit6si t0rmel6ket az drintett ingatlan tulajdonosa k6teles felsz6lit6sra 24 6r|n
beliil sajdt kolts6gen 6sszetakaritani, illetve elszdllitani.

s.$
Kdzteriileten szennyez6 anyagot (szemetet, rongyot, egy6b hullad6kot) csak olyan m6don szabad

sz6llitani, hogy a szdllitdsb6l semli ki ne hulljon, por es csepeg6s ne keletkezzen. I{a a szdllitds kdzben a

tenilet szennyez6dndk, a szeruryez6dds el6idez6je kciteles azt elt6volitani 6s a tov6bbi szerutyez6dds

megakaddlyozdsA16l gondoskodni.
I-la bArnilyen szdllitnrdny fel- vagy lerak6sdn6l, a kdz- vagy mag6nteriilet szemyez6dik, a

szennyez6dds el6id6z6jenek azt a fel- vagy lerakds elvdgzdse ut6u nyomban meg kell tisztitarri.

6.$
A kdzs6g krjzteriiletdn tilos jdrm0vet mosui, olajcseret vagy mAs olyan tevdkenyseget v6geati, amely

szeruryez6d6st okoz.

Lak6hAzhoz tailoz6 udvarban ilyen munkikat rigy kell v6gezni, hogy a szeruryez6dds kcizteriiletre ne

keriiljon.
A gondozott zoldteriiletre jdrmrivel rdhajtani, azon parkolni, azt b6rmi m6dou k6rositani tilos!

7.S

A kdzteriiletek, a sportolds celjdra szolgAl6 teriiletek, valamint az aut6buszv6r6 helyisegek,

telefonfiilk6k beszeruryez6se tilos !

Szemetet, hulladdkot csak az arra a celra rendszeresitett 6s feldllitott szem6tlart6ba lehet elhelyezni,

8.$

Telepiil6si szilird hullad€kra vonatkoz6 kiizszolgiltatis

A telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolgdltatAs: a teleptildsi szil6rd hulladek

rendszeres gyrijt6sdre, elszillit6sdra, 6ftalommentes elhelyez6sere ir6nyu16 kOzszolgdltat6s.

A K6pvisel6-testiilet feladata ktil6ndsen:
a,/ a konplex helyi kdzszolg6ltatds kcirebe taftoz6 telepiilesi szil6rd hulladek rendszeres osszegyrijt6serrek,

elsz6llitdsinak ds 6rtalmatlanitdsdnak megszervezese'

(2)

(3)

(4)

(t)

(2)

(l)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(l)

(2)

(1)

(2)



b/ a telepiil6si szildrd hulladdkkal kapcsolatos komplex
kijel6l6se,
cJ a telepiilesi szildrd hullad6kkal kapcsolatos komplex
szemetdij ) meg6llapit6sa.

helyi kOzszolg6ltatris teljesit6sdre szolgiiltat6

helyi kozszolg6ltat6s dijAnak (kdzszolgdltatdsi

(3) A l(epvisel6-testijlet a telepiilesi sziliird hulladdkkal kapcsolatos feladatainak megval6sitdsa sordn a
hulladekok hasznosit6s6nak, rijrafelhaszn6l6s6nak 6s az 6rtalmatlanitand6 hullad6k nTennyis6g6nek
csOkkentese 6rdekdben tirnogatja a szelektiv hulladekgyrijtes szeles kdni elterjesztdsdt.

e.$
(I) A helyi kdzszolgdltat6s igenybevdtele a "R" I.$ (2) bekezddse hatdlya al6taftoz6 ig6nybevev6kre

kdtelezri.
(2) Szuneteltethettj a 8. $ (l) bekezdese szerinti komplex helyi kozszolgdltatds kdtelez6 igenybevetele

azokon az ingatlanokotr, anrelyeken legaldbb 30 napig senki sem tart6zkodik, s emiatt azokon hullad6k nern
keletkezik.

(3) A k6zszolgdltatds igdnybeveteldnek sztjneteldsdre vonatkoz6 igdnydt a tulajdonos a szi.lletel6s kiviint kezdo
id6pontja el6tt,azt legal6bb 30 nappalr:regel6z6en irdsban kdteles bejelentenia Polgdrnesteri llivatalnel.

(a) IJa a sziineteltet6s (1) bekezd6s szelinti felteteleiben vdltozds kdvetkezik be, a tulajdonos a polgdrrnesteri
I{ivatalnak halad6ktalanul ir6sban kdteles azt bejelenteni.

(5) Amennyibeu a sziiueteltetds ideje alatt a konrplex helyi kdzszolgriltatds k6r6be tartoz6 hulladek kertil
kihelyezdsre, rigy - a tulajdonos egyidejti eftesitese nellett - a Szolgdltat6 a hullad6kot kdteles elszallita'i, a
hulladdk tnennyisegenek nregf'elel6 - e rendelet L s'zanil nrclldklete szednti - dii felszdmitasa 

'rellet1.

10.$
A kiizszolgriltat6s ell6t6s6nak rendje 6s nr6dja

(l) A k6pvisel6-testtilet a szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kdzszolgdltat6s elldt6siival a Duna -Drdva
Menti llullad6kgazddlkod6si Kft-t / DDMIIG KFT / (tovdbbiakbarr: "szolgdltat6") bizza meg.(2) A k0zszolgdltatds elldt6sa rendjenek dltal6nos szab6lyaik6nt a kijvetkJzdket kell 6rv6nyJsiteni:(3) A telepuldsi szil6rd hulladek gytljtese, tdroldsa sordn olyan gondoss6ggal kell eljdrni, hogy a hulladek
sem az ingatlanotr, sem a k0zterUleten, sern a szdllitd jdrrnrile val6 ur.it6skor ne szdr6djou szdt, 1e
porozzon, 6s egy6b m6don kdmyezetterhelest ne idlzzen elo.
A teleul6si szil6rd hulladek gyti.itese a keletkez6 hullad6knrennyisdg 6s a gyti.ltes gyakoris6ga alap.j6n
nreghatirozott tjrtartalnrf , szabvdnyos I l0_l I(UKA hulladdkgyiiitd edduyben tditennet,"nrelynek*srilya a':5
kg-ot nenr haladhatja meg. Tdbblethullad6k eseten kizdr'6lag a icozszolg6ltat6t6l v6sdiolt, jelz6ssel 

"ttatottzsrikokban helyezhetri el a hullad6k.
(4) A hullad6k gytijtdse k6t hetente egyszer a szolgdltat6val kiitott rnegiillapodas szerinti id6po'tba' az

ingatlan eltittijrirda szdl6re, illetve a kijeliilt gytijt6pontokra ttiftdn6 kihelfez6ssel t6rt6nhet.(5) A nagyobb tneretti berendezesi t6rgy. (lorn) szervezett osszegyrijt6sdi6l es elszdllitdsrir6l (lonrtalalit6s)
eve'te egy alkalornrnal a szolgdltat6 teritesme'tesen gondoskodik.(6) A lonrtalartit6s id6pontjdr6l a szolg6ltat6 3 hditel az akci6 el6tt az Onkorrn6nyzat ritjd' 6rtesiti a
lakoss6got.

a rrorgariTtf reradatai(l) A szolgiiltatd a rendelet hatdtya al6 tartozd ingatlanon keletkezett telepril6si szildrd hulladekot koteles
rettdszeresett elszallitani a kijelOlt hulladeklerak6 telepre, illetve annak 6rialnatlalitds6r6l m6s, a szakrnai
es kclrnyezetv6delmi szabdlyokat megtaft6 m6don go'doskod'i.(2) A szolgiiltat6 koteles a tdrold eddnyek kiiiritesei kimdletesen, az elviirhatd gondossaggal elvegezni.(3) A tdrol6eddnyben okozott kdrokat a szolgdltat6 tdritdsmentesen ktiteles kijaviianr, amennyibeu a
meghibasodas neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A szolgdltat6nak az ebb6l ered6 karbautart6si lrupkdk,
valatnint a javitds idotartanrdra edenyzetet kell biztositania-. Anrennyiben a rneghib6sodAs nern r6hat6 fel a
szolg6ltat6nak, a haszn6lhatatlannd vdlt tdrol6edenyek javitdsa, pdtldsa, illewe iereje a haszndl6t terheli.(4) A szolgdltat6 a rendelet hat6lya ald nem tartoz6 hutjadet elszattitasat megtagadhatja.(5) A tulajdonos kOteles a Szolgiiltat6 dltal nyrijtott komplex helyi kdzszolgaltatlst igenyue venni.(6) A komplex helyi kdzszolgdltatds kdrdben a Szolgdltat6 6s a iulajdonor-k.irtitti iigviszonyt a teleprildsi
szildrd hullad6k eset6n a kdzszolg6ltatris igdnybev6tel6nek tdnye hozza l6tre.(7) A Szolgdltat6 a kdzszolgiiltatdssal risszeiit996 tevekenysdg6t mindenkor a vonatkoz6 jogszabdlyi
e16irdsokban foglalt nrtiszaki, kdzegdszsegiigyi?s egyebfeltdielelknek rnegfelel6en k6teles elLitni.(8)A kdzszolgdltat6s dijrinak meg6llapitdsdhoz i'dJletes k6lts6gelemz6st kell k6sziteni.

(9) l(dteles a tev6kenys6ger6l a k6pviselo-testriletuek eveute b-eszdmolnr.



12.$

Az ig6nybevev6 kiiteless6gei

(l) A hiztartdsi szil6rd hulladekot a szdllitdsi napon elsz6llitds ciljribdl a szolg6ltat6 rendelkezesere kell
bocsdtani, hosszabb id6n rir felhalmozni tilos.

(2)

(3)

A tulajdonos a gyiijt6tart6lyban, a h6aartdsban szokdsosan keletkezd hulladdkot tiimdritds nilkiil rigy
helyezheti el, hogy az a hulladek elszdllitdsa sordn alkalmazottgdpi iiritdst ne akadillyozza.
Ha a tartily olyan nedves hulladekot tartalmaz, amely az ed6nyben cisszetdmdrdd0tt vagy befagyott, vagy a
tartdlyban l6v6 hullad6kot rigy dsszeprdseltdk, vagy a tartdlyban elhelyezett hulladdk osszsrilya olyan
mdrt€kben meghaladja a tartAly terhelhetdseget, hogy emiatt a tartdlyt azel6irtm6don kitriteni nem leher, a
tulajdonos kijteles a visszamaradt szemetet fellazitani es a tartdlyt haszn6lhat6v6 tenni.
Ha a szolgiltat6 alkalmazottai megdllapiddk, hogy a t6rol6edenyben a (3) bekezddsben megjeliilt anyagot,
tdrgyat helyeztek el, a kiiiritest jogosultak megtagadni. A kiiirites megtagadisdr6l a tulajdonost a

szolgdltat6 az ok feltiintetesdvel 6rtesiti, majd amennyiben a tulajdonos a kiilon kdltseget megfizette, a
hulladdkot a megfelelo 6rtalmatlanit6 helyre sz6llida.

(5) A gyiljtdeddnyzetek beszerzds€16l es tisztftdsdr6l az igenybevev6 gondoskodik.

13.S

A kiizszolgiltatdsra vonatkoz6 szerz6d6s

(1) Az Onkormdnyzata kdzszolg6ltat6valszerzbdl,st kdt a hulladdkszrillitAsra.
A szerz6d6snek a Ptk-ban szabAlyozott felteteleken tril tartalmaznia kell:

- a kdzszolgiiltatds tartalmit, a kdzszolg6ltatessal ellitott terillet hatdrait
- a kdzszolg6ltat6 szolgdltat6si kritelezettsegeit
- az Onkorm6nyzatnak a ktizszolg6ltat6s megszervezdsdvel ds fenntartdsdval kapcsolatosan

kdtelezetts6geit
- a ktizszolg6ltatds dij6t a dij megdllapitrisihoz sziiksdges kdltsegelemzdst
- a dijhdtraldk esetdn a szolg6ltat6t megilleto jogokat, illetve az clnkonndnyzat feladatait
- A felek krilcs0nds tAiekoztat6si kotelezetts6eit.

14.$

A kiizszolgiltat6s dfj a

(l) A kdzszolgriltat6s ellAt6s6ert a szolgiiltat6t megillet6 dijat az Onkorm6nyzat 6s a szolgdltat6 kriz0tti
szerz6desben meghatdrozott m6don kell megillapitani a szolgdltat6 iltal vdgzett kdltsdgelemzes alapjdn.

(2) A kdzszolgdltatds dijrit a k€pvisel6-testiilet dllapitja meg a telepiil6si hulladdkkezelesi kiizszolgdltatdsi
dij megdllapitdsdnak r6szletes szakmai szabAlyair6l sz6l6 24212000.(XIL23.) Korminyrendelet alapj6n.

(3) Az alkalmazhat6 dij m6rt6kdt a rendelet 1. sz6mri melleklete tartalmazza.
(4) A kdzszolgdltatds dij6t egy 6vre kell meghat6rozni, amely (a tovribbiakban: "kdvetkezd dijfizetdsi

iddszak") a dijfizetdsi id6szak kezdetit a rendelet 1. sz. melleklete tartalmazza.
(5) A kdzszolgdltat6 a szolgiiltatds dijdt havonta ut6lag a szdmviteli torvdny eloirdsainak

figyelembevdteldvel szAml|zza az onkorminyzat feld. Az onkorm6nyzat a dijat koteles egy dsszegben, a

sz6mla k6zhezvdtelet kdvetd 8 napon beliil a Ktizszolg6ltat6 szdmldj6ra dtutalni. Kdsedelmes fizet6s esetdn

a Ktlzszolgdltat6 a jegybanki alapkamat ketszeresdt szimitja fel kesedelmes kamat cimen.

1s.$
Szab6lys6rtdsi rendelkez6sek

A ktilonjogszabilyban meghatdrozott kdztisztasigi szabilysdrtdsentfil szabdlysdrtdst kcivet el es 30.000 Ft-ig
terjedd pdnzbirsdggal sfjthat6, aki:
(l) Az ingatlan 6s az ahhoz tartoz6 jdrda es 6rokszakasz tisztdntart6sdval 6s sikoss6g-mentesitdsdvel

kapcsolatos kritelezettsdgit elmulaszda, illetve az ezzel kapcsolatos szabAlyokat megszegl

(2) Hiztartisi hulladdkot felhalmoz vagy a kozteriiletre, illetve m6s ingatlaniira a jelen rendeletben

meghatiirozott felt€telekt6l elt€r6 m6don kihelyez.
(3) A szem6tgyiijt6 tartdly tiszt6ntart6si 6s fert6tlenitdsi kOtelezettsdgdt elmulasztja,
(4) Hulladdkgyiljt6 tartrilyt rendeltetestdl elteroen haszndl, nem hdztartdsi hulladdkot rak a tart6lyba,

rothad6, nagyon btidds szem€t elszdllit6sdr6l es Artalmatlanitds6r6l nem gondoskodik.

(4)



16.$
6rtelmez6 rendelkezCsek

E rendelet alkalmazdsdban :

|. teleptildsi hulladek; a hdztart6sokbdl szdrnrazo szildrd hulladek, illet6leg a hdztartdsi hulladekhoz hasonl6
jellegri es Osszetdtelti ,azzal egyitt kezelhet6 mds hulladdk;

2, hdztartdsi szilard hulladik: arendszeres hdztart6si szildrd hulladik 6s az alkalmi hdztartdsi szil6rd hulladek;
3. tendszeres ltdztartdsi. szildrd hulladek: a lakiis, tidiil6s, pihends sordn az ingatlanon (igy a lakdsokban,

valamint nem lak6s celjdra szolgdl6 egyib helyis6gekben 6s terUleteken) folyanratosan keletkez6, a
Szolg6ltato dltal rendszeresitett gyrijt6tart6lyokban 6tnrenetileg tdrolhat6, rendszeres gyrijt6j6rattal, a
jogszab6lyi el6irdsoknak megfelelo zdn rendszeni cilgeppel szdllithat6 hulladik (igy pl. a konyhai
hulladek, papir, i.iveg, csomagoldeszkdz, l'rAztart6si eddny, kdzi eszkdz, rongy, sopreddk, salak, himu,
korotrr, tovdbb6 kisebb mennyisCgti falvakolat, a kerti ds jdrdatakaritesi hulladek, kisebb mennyisdgri
falomb, nyesed6k, kar6csonyfa), tovdbb6
a lakiisban, valamint a nern lakds celjdra szolgdl6 egy6b helyis6gben is tenileten folytatott kisipari
tevdkenyseg gyakorldsdb6l keletkezett hulladik, felt6ve, hogy egyiittesen ellrelyezhet6 a Szolgdltat6 iltal
rendszeresitetl szenletgyiijt6 taltdlyokban es drtalnratlanfthat6 a tulajdonos dltal k6telezoen igdnybe vett
k0zszolgdltat6s keretiben a kijelOlt drtalmatlanit6 helyen;

4. alkalni hdztartdsi szildrd hulladdk: a lakds, tidiilds, pihends sordn az ingatlanon (igy lakdsokbal, vala'rint a
nem lakds c6lj6ra szolgdl6 egyeb helyis6gekben Cs teruletekerr) alkalnrilag tepz6dott vagy f'elSalmozddott
hulladek, visszantaradt anyag, ha rendszeresftett gyrijt6edinyben nrdrite 

-vagy 
nrin6sdge nriatt nenr

helyezlret6 el, anrely lehet
a, lomtalaDitds ald tartoz6 alkalmi hdztartdsi szilard hulladek: nagyobb mdretrj darabos hulladek (igy pl. nagyobb

hdztartasi eszkdz, berendezisi tdrgy, bftor, dgybetet stb.), anrelyet a rendeletben kijel6lt SzoigattatO evi
egyszeli- el6re kozzdtett id6pontban tdrldn6 - lomtalanitds sordn elszdllit,

b/ esetileg szdllithat6 alkalmi hdztartdsi szildrd lrulladdk: az a) pont alii nem tartoz6, eseti negrendeles alapjdn
drtalmatlanitds celjdb6l elszdllitandd hulladik (pl. ipitisi, bontdsi t6rmelik, aut6roncs);

5, egysfi (nent hdztartdsi) szildrd hulladek; az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, .szolgdltato es egyeb
gazdasdgi tevdkenysdg sordn, valanrint a kozintiznrenyekben keletkez6 rendszeres egyeb szildrd hullad6k
is alkalmi egyeb szil6rd hulladdk:

a) rendszeres egyib szil6r'd hulladek: a tevdkenyseggel osszefriggisbel - a tev6kenysig
jellegenek nregfeleloen - rendszeresen is/vagy folyamatosan keletkezo, a Szoifdltat6 iiltal rendszeresitett
gyrijt6edenyben 6trnenetileg tdrolhat6,
a jogszabdlyi el6irdsoknak n:egfeleld rendszerti cdlgdppel szdllithatd egydb szildrd hulladek, anely a
telepul6si szil6rd hulladdk elhelyezdsdre kijelOlt drtalnratlanit6 helyen, ldteslinrdnyben helyezhet6 el,b/ alkalnri egydb szildrd hulladek; a tevdkenysdg fenntartdsduak ltlyanrataban esetileg, i1",r-, isnretlod6en
keletkez6, a telepiilesi szildrd hulladdk elhelyezdsdre szolg6lo egydb drtalmatlanit6 hjyen, litesit'renybe,
ellrelyezhet6 vagy hasznosithat6 egyCb szildrd hulladik;

l?.s
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polgdrmester

A rendelet kihirdetve:
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l. szdmi melldklet a9B./2002,_(Xil. 13.) sz. onk. rerylelethez

A kduzolgtiltatds d{jdnok megdllaptttisdrdl ds a dijfizetdsi iddszakrdl

1.$

A telepiil6si szil6rd hullad€kkal kapcsolatos helyi ktizszolgdltat6s igdnybev6tel6nek 2003.6vi dfja

( l ) A kdzszolg6ltatdssal elldtott teriileten a komplex helyi kozszolg6ltat6s ig6nybevetelenek dijdt az
ingatlanon rendelkezdsre 6116 gyiljtotartiilyok szdmdnak a tartdlyok iirmdretdt6l fiigg6 egyszeri ilritesi
dij6nak ds az iiritisek szdm6nak szorzatak6nt kell meg6llapitani.

(2) A rendszeres gyiijtdsre rendelkezdsre dlld tartdly tirftdsi dija:

I db 110 literes tartily kdthetente egyszeri iirft6s6nek dija: 112 Ft+AFA.

2.$

A "R" 14.$ (4) bekezddse szerint dijfizetdsi iddszak kezdete: 2003janu6r l.


