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P6csa Ndrnct Kiscbbs6gi Tclcpiil6si 0nl<orrndnyzntK6pvisc16tcstiilet6nclt

4.12002.(XII. 30.) szi{mri rcndcletc

a tclcpiil6si szildrd hullad6l<kal lcapcsolatos hullad6l<kczcl6si hclyi l<iizszolgdltatis16l.

Pocsa Ndmet Kisebbsdgi Teleptildsi Onlcorm6nyzat Kdpviselotesti.ilete a helyi
onkormdnyzatokr6l sz6l6 m6dositott ds lciegiszftett 1990. ivi LXV. tcirviny 8.$ ttl
bekezdisiben, valamint a hulladdlcgazd6lkodiisrol sz6lo 2000, dvi XLIII. rorviny gfgt.j Zi.$
(1) belcezdisdben lcapott f'elhatalmazds alapjdn az alilbbi rendeletet alkotia.

I.
Altal6nos rcndclkcz6scl<

r.$
(l) Pocsa Ndmet Kisebbs6gi Telepi.ilisi Onkormdnyzat(atovdbbiakban: Onkomr6nyzat) a

jelerl rendeletben foglaltak szerinl hulladdkkezel6si lcozszol96ltat6st szewez a
telepi'ilisi szil6rd hulladik rendszeres gyrijtdsdre, elszdllftis6ra, 6rtalmatla'it6s6ra ds
Icezelds6re, is ezetl tevdlcenysigek ell6tdsr6l kotelezo helyi k0zszolg6ltat6s [tj6n
gondoslcodik.

(2) A kozszolg6ltat6s cdlja a l<oztisztas6g, a teleptildstisztas6g biztosit6sa, a
kdzegdszsdgtigy, valamint az lpitett ds termiszeti lcor.nyezet videlem. A kotelez6
lccizszolg6ltatdsra vonatkoz6 rendelkezdsel< cilja a lcozszol96ltat6s kiszamithat6,
folyamatos is biztons6gos ell6tdsa, a tevikenysdg el lenor.izhet6sZge.

(3) A teleptil6si szil6r'd hullad6kkal lcapcsolatos helyi lcrizszolg6ltai6s p6csa kozsdg (a
tov6bbiakban: teleptilds) mindenkorikozigazgatdsi teriilerir.eierjed ki.

(4) A teleptil6s kozigazgatdsi tertiletdn ldvo valarnennyi ilgatlap tulajdolosa, birtolcosa
vagy haszndl6ja (a tovdbbialcban: ingatlantulajdonos) az ingatlan6n keletkezo
teleptilesi szil6rd hulladik gytijtdsdrol is au,rai a begytijtisei.e f'eljogositott is
engedillyel rendelkezo hulladikkezelonek tortdno 6tad6sar6l az e rendeletben
meghatiirozott m6don lciiteles gondoskodni.

(5) Tilos a hulladikol elhagyni, - a gytijtis, a begyiijtds, leral<6s szabdlyait6l eltir.o m6don
- fel hahnozni, el len6rizetlen kciriilminyek kozcjtt el hel yezni, lcezelii.

(6) A teleptilds kozigazgatdsi tertiletin a teleptildsi riitara hulladckkal kapcsolatos
lcdtelez6 helyi kozszolg6ltat6s teljesitdsdre jogosult, illetoleg kcitelezett k6zszolg6ltat6
a Kaposviiri vagyon gazd 6r lcod6s i Rt. (a rov6bbi akban : s zo I gl6ltarat6)

2.$(l) Az Onkortu6nyzat a hulladdkgazd6lkod6si feladatainal< elldt6sa drdelcCbe'
csatlalcozilc Szederkiny , Monyor6d Icozsigek 6ltal szervezettlcozszolgdltat6shoz,(2) Az egytittmtikcidds tartalm6t is f'eltdteleit lctittin szerz6dds rogziti. az"O'koun inyzal
az egyiittmtikcidds keretiben jelcili ki az drintett telepUldsek igdnyeit kielegitO
hulladdklcezelo l6tesitminyel< helyit IJarl<6'y lc6zs69ben.



3.$
E rendelet alkalmazds6ban:

I .a telepi.ildsi szil6rd hullad6k:
aa) az emberek mindennapi 6lete sor6n a lak6sokban , valamint a pihends , tidtilds cdlj6ra

lrasa6lt lrelyisdgekben Cs alal<6hdzalc kozos haszn6latir helyisdgeiben ds tertiletein , valamint
az intdzmdnyekben keletkezd,
ab) koztertileti hulladdk: krizforgahnri is z<ildteri.ileten keletlcez6 ,

ac)htntartitsi hulladdkhoz hasonl6 jellegri Cs <isszetdtel0 hulladk: gazdas6gi vdllalkozdsokni{l
keletkez6 - ktildn jogszab6lyban meghatitrozott- veszdlyesnek nem rninostilo hulladik
I .b Llulladdk : B6rmely a FIgt. l. Sz6mir melliklet szerinti kateg6ri6k valamelyikdbe tartoz6
t6rgy vagy anyag , amelyt6l birtokosa rnegv6lik , megv6lni sz6nddkozik , , vagy rnegv6lni
koteles
l.c Veszdlyes hulladdk : A I-Igt. 2. Szdrnir rnelldkletdben felsololt tulajdonsdgok koztil eggyel
vagy tobbel rendelkez6 , illetve ilyen anyagokat vagy osszetev6ket tartahnaz6 , eredete ,

osszetdtele , koncentr6ci6ja miatt az egdszsf,gre , a kcirnyezetre kock6zatot jelento hullad6lc. A
kiildn jogszab6lyokban kihirdetett hulladdlc.jegyzdkben nem szelepl6 , vagy ismeretlett
osszetitehi hulladdlcot veszdlytelensdginek , illetve veszilyessig6nek megdllapit6s6ig
vesz6lyes hullad6knak kell telcinteni.
l.d Teleptildsi fbly6kony hulladdk : a szennyvizelvezelo h6lozaton , illetve szennyviztisztft6
telepen kereszti.il el nem vezetett szennyviz, amely
da) ernberi tarl6zkod6sra alkalmas 6pi,iletek szennyviztdrolo ldtesitminyeinek ds egyib helyi
lc0zmiip6tl6 berendezdsek tirit6sdb6l,
db) a nem koztizerni csatoma -ds 6rokrendszerekbol , valatnint
dc) gazdas6gi , de nem termeldsi , technol6giaieredetri tevdkenysdgb6l szdrmazik.

2.ltiztaftils: a lak6s, pihends, i.idtilds ciljait szolg6l6 ingatlan, ftiggetleni.il att6l, hogy az adott

ingatlan magdn (ki.il6n) tulajdonban vagy lcdzos tulajdonban van-e;
3. Iomtalanitis al6 taftoz6 telepiildsi szil6rd hulladdk: az alkalmilag k6pz6dott vagy

f'ellralmoz6dott teleptildsi szil6rd hulladdk, amely a lcdzszolg6ltatSst vdgzo Szolg6ltat6 6ltal

rendszeresitett gyiijtoeddnyzetben mdrete vagy mennyisdge tniatt nem helyezhet6 el;

4. ingatlantulajdonos: az a terrndszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szemilyisdggel nem

rendelkezo szewezet,akinelc/amelynek ingatlan6n telepiildsi szil6rd hulladilc keletkezik;

5. 6rtalmatlanitohely: a telepiildsi szilArd hulladdk Artalmatlaniteset szolg6l6, kiz6rolag erue a

cdlra lCtesitett ds az 0nkorm6nyzat 6ltal kijeldlt lerak6liely, litesitmdny;
6. hasznosit6hely: teleptilisi szildrd hulladdknak vagy valamely dsszetevojdnek a termeldsben

vagy a szolg6ltat6sban tdrtdn6 felhasandlds6ra szolg6l6, kizdr6lag erre a cdlra litesitett 6s az

Onkonndny zat 6\tal erre kij eI 6 lt ldtesitmdny ;

?. hulladdkkezel6: aki a teleptilisi szildrd hulladdkot gazdas6gi tevdlcenysdge kordben az

ingatlal tulajdonos6t6l dtveszi, begyrijti, elsz6llitja, t6r'olja, hasznositja, illetve Ar'talmatlanitja;

8. hulladdlckezeldsi tevdkenysdg: a hullad6k gytijtdse, begytijtdse, szdllftdsa, el6kezeldse,

tdrol6sa, haszrosit6sa 6s 6rtalmatlanit6sa;
9. hulladikgazddlkod6s: a hulladdkkal osszefiiggo tevdkenysigelc rendszere, beledrtve a

hulladdk keletkezdsinek megel6zdsdt, mennyisdginek ds veszdlyessdgdnek csdkkentdsdt,

kezeldsit, ezel< tervezdsdt 6s ellenorzdsdt, a kezelo berendezdsek is ldtesitminyelc

tizemeltetdsdt, bezfu1sdt, ut6gondozdsdt, a mtilccidds i'elhagy6sdt kovet6 vizsgdlatolcat,

val anrint az ezel<ltez kapcso l6d6 szaktanicsad6st is o ktatdst;

10. szolg6ltat6: Pocsa teleptilis kozigazgat6si tertiletdn a telepiil6si szilird hullad6kkal

kapcsolatos helyi kdzszolgdltatds ell6tAs6ra az e rendelet szerint kiz6rolagosan feljogositott

hulladikkezel6;



ll. hulladdlckezeldsi kdzszolg6ltat6s: a jelen rendelet 3.g (l) pontj6ban megjelcilt telepiildsi
szil6rd hulladdknak a f'bljogositott Szolg6ltat6 6ltal az ingatlantulajdonosokt6l tcirtdn6
rendszeres begyirjt6se, elsz6llitrisa, tdrol6sa, iirtalmatlanit6sa ds hasznositisa (a hullad6k
kezelise), illetoleg kezelo ldtesitrn6ny iizemeltetdse, miilcddtetdse.

Az Onkormdnyzat ktizszolgdltatatfssal lcapcsolatos fcladatai

4.$
(l) Az Onlcorrn6nyzat az ingatlantulajdonosokniil keletkez6 telepi.ildsi szildrd hulladik

kezelisdle hulladdlckezeldsi kozszolgdltat6st szetvez 6s tart fenn. F'eladata e tekiptetbel
ktilondsen:

a'/ ahelyi lcozszolg6ltat6s kcirdbe tattoz6 telepuldsi szil6rd hullad6k rendszeres begyirjtds6'ek,
elsz6lIit6sdnalc ds 6rtalmatlanit6s6nalc megszer.vezdse;
b./ akozszolg6ltat6s ell6tdsdra Szolg6ltat6 lcivdlaszt6sa, a Szolg6ltat6val szerz6dds rneglc6tdse;
c,/ gondoskod6s a Szol96ltat6 rendelkezisdre bocs6tott teleptildsi szil6rd hulladdk
elhelyezdsdre szol9616 iirtalmatlanft6hely, hasznosit6hely kialakft6sAr.6l, fen'tart6sdr6l,
tizemeltetds6rol, megsztintetds6rol, illetve rekultiv6ci6j6r'61,
d./ a teleptil6si szildrd hulladdkkal kapcsolatos egyes, a jogszab6lybal meghat6rozott hat6s6gi
jogkoLcik gyakorl6sa,
e.l akozszolg6ltatrissal cisszeftigg6 - egyib jogszab6lyban nem rendezett - <jnhorm6nyzati
feladat-ds hatdslcor rneg6l lapft6sa.

(2) A kdzszolgdltat6s a kdzszolg6ltatds elkit6s6ra fbljogositott Szolg6ltat6
szdllit6eszkdzdbez reudszeresftett gytijt6eddnyben, a kozter.i.ilLtel vagy az ingailano'
dsszegytijtOtt, is a Szolg6ltat6 rendellcezdsdre bocsiitott, a jelen ienOelei :.g l.
pontjriban megieliilt teleptilisi szil6rd hulladdk elhelyezds cetja6Ol tcirt6no rendszeres
elszdllitdsdra terjed ki.

(3) Az Onkorm6nyzat a teleptildsi szil6rd hulladdlckal lcapcsolatos feladatainak
nregval6sitdsa sor6u, a hulladik gazdiilcodds tolvinyb.n m.gfogalmazott cdljaipak
el dldse drdekdben e gyUttmiikcjd ik m6s tel epi,i l ds i 6s tiisdgi onkorni6nyzatokkal.

Az ingatlantulnjdonos hiitclczctts6gci

s.$
(l) Az ingatlantulajdonos lcoteles az ingatlan6n keletlcez6 teleptilisi szil6rd hulladdkot az

e rendeletben meghatdrozott m9d91 ds helyen gytijteni, touaUUa hasznosft6s6r6l vagy
6rtalmatlaniteser6l gondoslcodni. Alapvet6 kciteless6ge e tekintetbel, hogy:

a'l a teleptil6si szildrd hulladdkot - ktikincis lekintettel a hullad6k tovdbbi kezeleshte - az
el sz6l I itrisra val6 ritvdtel i g gytij tse, i I letve tdro lj a,
b'l az ingatlaniin keletkez6 teleptildsi szil6ri hulladdk lcezeldsdre az 6nkorm 1nyzat 61tal
szewezett kdzszolgdltatiist vegye iginybe, illetve a hulladikot a begyt'rjt6sr.e e rendeletbe'
felj ogosftott hul laddklcezel6nelc adj a 6t,
c'l..a hulladdk gytijtdse sor6n megfelelo gondossdggal j6rjon el annalc irdekdben, hogy ahulladdk mdsolc dletdt,.testi ips6git, egdszidgit as jo"ttizerzet6t ne vesz1lyeztesse, a kcizsdg
ternrdszetes ds dpitett kornyezetdt ne szemyezze, a novdny - ds dllatviklgot ne kdr.ositsa, a
kozrendet ds a lcozbiztonsdgot ne zavarja,
d./ az ingatlan6n keletkez6 hulladdk mennyisigdt alacsony szinten tartsa.



(2) Az ingatlantulajdonos kciteles a Szolg6ltatonak bejelenteni, ha tulajdonosvdltoz6s
vagy egydb ok folyt6n a kozszolgdltat6s igCnybevCteldre kOtelezeltd v6lik; meg kell
jeldlnie egyben az ingatlanon vdthat6an lceletlcezo hulladdk rnennyisdgit.

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (l) bekezddsben fbglalt kdtelezettsdg az olyan
bedpitetlen ingatlana telcintetdben, ahol nem tart6zkodilc ds hulladdk sem lceletlcezilc.

$) Az ingatlantulajdonos, akinelc ingatlanrin telepi.ildsi szildrd hulladdk keletkezilc, de az
ingatlana egyidejtileg gazd6lkod6 szewezet cdgnyilv6ntartdsban bejegyzett
szdkhelyitil, telephelydtil vagy fi6ktelepitil is szolg6l, lcdteles a teleptil6si szildrd
hulladikdt a gazd6llcod6 szervezefirelc az ingatlanon folytatott gazdasiryi tevikenysdge
sor6n keletkezett hulladdlct6l elkiikin(tetten gyrijteni ds arra vonatkoz6an a helyben
szervezett kdtelez6 lccizszolg6ltat6st igdnybe venni , lcivdve , ha a valamennyi
hulladika tekintetCben a l{gt. l3 (l ) is (2) bekezddse szerint j6r el.

II.
A hulladdldtczcl6si helyi htizszolgr{ltatis clldtr{srinal< rcndjc, a lctizszolgr{ltatris ltiitclczd

ig6nybcv6tclc

6.$
(l) Az ingatlantulajdonos koteles a Szolg6ltat6 6ltal nytjtott lcozszolg6ltatdst igdnybe

veruri.
(2) A helyi lcozszolg6ltatds kordben az ingatlantulajdonos ds a Szolg6ltato ktizotti

jogviszonyt a teleptildsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kozszolg6ltat6s esetiben az a
tdny hozza litre, hogy a Szolgdltat6 u. rngatlantulajdonos sz6m6ra a kcizszolg6ltat6st

felaj 6nlj a, i I letve a lcozszo I g6ltatis telj es itdsdre rendelkezdsre 6l l.
(3) A hullad6kszallites rendjdt az Onlcoundnyzat - akozszolg6ltat6val egyeztetett m6don

lragyja j6v6. A hulladek tiritdsdnek rendjdt az l. sz6nl6 melldklet tafiahnazza.
(4) A hulladdk begyiijtdsinelc, elszdllit6s6nalc rendj6ben bekovetlcez6 vAltoz6s eset6n a

Szolgdltat6 lc6teles aru6l az Onkorm6nyzatot drtesiteni.
(5) A telepi.ildsi szil6rd hulladiknalc nem min6stilo hulladdlc keletkezdsdnelc tdnydt az

ingatlantulajdonos kciteles az Onkorm6nyzatnal< bejelenteni. A bejelentdsben az

ilgatlantulajdonos lcrjteles megielcilni azol<at a kcirtilmdnyeket, amelyek miatt az adott

hulladdk nem rnin6stil teleptildsi szil6Ld hulladdlcnalc, tovdbb6 azokat az

intdzlceddselcet, amelyek irtj 6n a hul laddk kezeldsdro I gondo slcodik.

(6) A Szolgdltat6 6s az ingatlantulajdonos jogaira ds lcotelezettsdgeire, valamint a

kozszolg6ltat6s teljesit6site vonatkoz6 szerzod6s tartalmi elemeire a jelen rendelet

7. $-6ban foglaltakat lcell alkalmani.
(7) Arnennyiben a jelen rendelet 3.$ l. pontj6ban meghatdt'ozott teleptildsi szil6rd

lrulladiknak nem min6stil6 hulladik - 6rusit6, szolg6ltat6 vagy egyeb gazdasigi

tevdkelysdg folyt6l - lcoztertileten keletkezik, a tev6kenysdg vdgzisdre lciadott

k6zteri.ilet-haszn6lati hozzAj6rul6s, illetve engeddly birtolcosa kdteles az

Onftorm6nyzatnakbejelenteni, hogy hulladilcdnak lcezelisdr6l hogyan gondoslcodilc. A

koztertilet-haszl6lati-bozzdjfuulds-, illetve engeddly rnegad6s6t az Onlcorminyzal az

6ltala szerv ezelt kozszol g6ltatis i gdnybevit elehez kotheti.



(8) A hulladdkkezel6si helyi kdzszolgdltatds feltdteleiben bekcivetkezett v6ltoziisokr6l a
Szolg6ltat6 az Onkormdnyzatot - a v6ltoz6s bekovetkezte elott - irrisban drtesiteni
lcdteles.

(9) /\z (l) bekezddsben meghat6r'ozott ingatlantulajdonosokra a l{gt. 5l.g (l) bekezd6sben
foglalt kdtelezetts6g nem terjed lci; a n6luk keletlcez6 hulladdkok nyilvdntart6s6r6l 6s
bejelentCsdr6l a Szolgdltat6 a ktilcin jogszab6lyokban meghat6rozottak szerint
gondoskodil<.

(10) A Szolgdltato a gytijtoeddnyek i.irftisdre is a hulladdk elsz6llitds6ra hetente egyszer
koteles. A kozszolgiltat6s hetente egy db I l0 literes lcuka tiritdsdre teljed ki. A fenti merrett
szolg6ltat6st meghalad6 ingatlantulajdonos a Szolgdltat6 I'el6 koteles p6tdijat fizetni amelynek
nrdltdke 86,02 Ft + AFA / I l0 literes kulca.

A hullad6ltltczcl6si l<iizszolgdltatds tcljcsit6s6re vonatkozri szcrz6d6s cgy tartalni clcrnci

7.$
(l ) A telepi.il6si szildrd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezeldsi helyi kozszolg6ltar6s

igdnybev6telirol sz6l6 szen6ddsben meg kell hat6rozni a szenodlskdt6 ftleket: a
SzoIgdltatot is a Megr.endeIo ingatlantulajdonost,

(2) Irdsbeli szelz6ddst csak a 17.$ (l) bekezd6sben meghatdrozott gazddllcodo
szervezetek kotelesek a Szolg6ltat6val kdtni, a teundszetes szemily
ingatlantulajdonosok szerz6ddsinek tartalm6t a Szolg6ltat6 ds az Onkonniilyzat
k6zott ldtrejott kdzszolg6lati szerzdd es szab6,lyozza.

(3) A szenbddsben meg kelljelcilni:
a.l a kdzszolgdltatds i ginybev6teldnek kezdo napj 6t;
b./ a teljesitds helyit;
c./ a Megrendelo rendellcezdsdre bocs6tott gyrijtoeddnyt [iltartalom ds darabszam szerint;
d./ az tiritisi gyakoris6got ds az tiritis idej6t napok szerint;
e./ a MegLrendelo 6ltal meghatiirozott, az ingatlanon el6reldthatolag keletkez6 hulladdk
mennyisdgdt, amelyre a lccizszolg6ltat6st a Megrendel6 igdnybe veszi.

(4) A szerzoddsben lendelkezni lcell tov6bb6:
a./ a gytijtoeddnyek haszndlat6nak jogcim6rol ds m6dj616l;
b./ a kozszolgdltat6s mdr'tdkdt meghalad6, a Megrendel6 ig6nyei szerinti esetleges
tcibbletszolgdltat6sr6l 6s annak dij dr.6l;
c./ a szerzldds m6dos f tds6nak, fe lmond dsiinak fe ltdtel eir6 I ;
d. I a kozszo I gdltat6si d ij me gfi zetds6nek modj 6r.6 I ;

e.l a szerzbdis rn6d o sit6s6nak, fchnonddsdnak fblt6teleir.6 I ;
f I az ft iny ad6 j o gszab6l yok meghat6r.ozds6r6 l.

A hullad6li gyiijt6sdrc 6s clszdllftdsra va16 6tadds{ra szolgd16 gyiijtdcd6nyclr
rcndcll<cz6src bocsdtdsdval l<apcsolatos jogoh ds kiitclczetts6gcl<

8.$
(l) Az ingatlantulajdonos a teleptil6si szildrd hullad6k gyiijt6sdre, illetve elszrillft6s6ra a

Szolg6ltat6 sz6llft6eszkdzdhez lendszeresftett gyiijtoedinyt, valamint - a Szolg6ltat6
6ltal rendelkezisre bocs6tott gytijt6ed6nyzet irrtartalm6t meghalad6 *rnnyir6gii
alkahni hulladik gyiijtds6re - a Szolg6ltat6 6ltal rendelkezCsre bocsatott ds azo'osit6



jellel elldtott mds gytijtoeszkozt koteles igdnybe venni. Az iginybeveend6
gyrijtdeddnyelc, illetve gytijt6eszkdzdk felsorolds6t a jelen rendelet 2. sz. melldklete
tatlalmazza.

(2) A helyi krlzszolg6ltatds Altal ell6tand6 teri.iletre rendszeresitett, szabvdnyos
gyrijt6edinyek tipus6t, minim6lis t6rfogatdt, darabszdmdt is iiritdsre val6 6tadds6nak
helyit a Szolgdltat6 az Onkorm6nyzat egyetdrtdsdvel dllapitja meg a keletlcezett
hulladikmennyisig 6s a gytijtdsi, tirit6si gyalcorisdg figyelembevCtelivel.

e.$
(1) Az ingatlantulajdonos a gyrijt6eddnyeket az ingatlan teri.ilet6n beliil lcoteles

elhelyezni. Gytijt6ed6nyt k<iztertileten tart6san elhelyezni kizdrolag az Oulcormdnyzat
rendeletdben szabdlyozott k<izteri.ilethaszndlati hozzai6rul6s, illetve a vonatkoz6
szab6lyok szerinti kozteriilet-haszndlati enged6ly alapj6n lehet. Az ingatlantulajdouos
koteles az i{vett gyiijt6edinyeket a hulladik elszAllitdsa cdljdb6l a Szolg6ltat6 elhl
megiel6lt id6pontban a lcdzteri.ileten a begyrijtdst vdgzb gdpjdrmtivel megkozelithet6
6s iilitdsre alkalmas helyen elhelyezni. A gyrijt6ed6nyt legfeljebb a szAllit6si napot

rnegel6z6 napon, l8 6r6t6l lehet kihelyezni a kozteliiletre, kivdve a talt6san
enged6lyezett elhelyezdst.

(2) A hulladdlc elsz6llitdsa ciljAb6l lcihelyezett gytijt6eddny fedeldnek - a koztertilet
szennyezisdnek elkertil6se irdekdben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hulladdkot
a gytijtoedinyben fgy kell elhelyezni, bogy az ed6ny mozgat6sakor'6s tiritdsekor ne

sz6r6djon, valamint a gCpi i,iritist ne akad6lyozza. A kihelyezett gyt'rjtoed6nyb6l

guber6lni tilos. A kihelyezett gytijt6eddny nem akaddlyozhatja a j6rmti 6s gyalogos
forgalmat, Cs elhelyezdse egydbkdnt sem j6rhat baleset vagy k6rokozils veszdlyinelc
el6id6z6s6vel.

10.$
(l) Az ingatlantulajdonos koteles gondoskodni a gyiijt6edCnyek tisztdntart6s6r6l,

fertotlenitdsdr6l, rendeltetisszeni haszn6latdr6l, valamint kornyezettik
tisztAntartAsAr6l. Kivdtelt kdpeznek ez al6l a 770 literndl nagyobb riftartalmir
lcdzcChi gytijt6eddnyek, amelyeket minden 6v m6rcius l5-t6l oktober l5-ig tetiedo
id6szalcban lcdthavonta a S zo I g6ltat6 koteles fert6tleniteni.

(2) A szabdlyszertien kihelyezett gytijtoeddnyek i.iritdse sorAn esetlegesen lceletlcezett

szennyez6dds takarit6sdr6l a Szolgdltat6 kciteles gondoskodni.
(3) A Szolgdltat6 koteles a t6rol6eddnyek kitiritis6t kimdletesen, az elvdrhat6

gondoss6ggal elvigezni.
(4) A Szolg6ltato tulajdon6t kipezo, azingatlantulajdonos rendelkezdsire bocs6tott vagy

6ltala bdrbe vett, illetve az ingatlantulaidonos tulajdondt kdpezo rendeltetisszerfren
lraszn6lt gyirjt6edinyek - a Szolgdltat6 hibdj6b6l szdrmaz6 - sztilcsdg szerinti
javit6s6r6l, cserdjir6l 6s esetleges p6tl6s6rol az ingatlantulajdonos bejelentdse

alapjAn a SzolgAltat6 kdteles gondoskodni. Az elhaszn6l6dott, eloregedett
gytijt6eddnyek haszn6lat6b6l szAnnaz6 lcArokat a Szolgdltat6nak nem kotelessdge

megtdriteni.
(5) A gytijt6ediny rendeltetdstol eltdro haszn6lata, valamint elttin6se vagy

nregsemmistilise miatt keletkezett l<fut az az ingatlantula.idnos kcjteles viselni. A
Szolg6ltat6 kArilt az ingatlantulajdonos a lcAr belcdvetkeztdt6l szamitott harminc
napon beli.il kdteles megtiriteni.

I l.$



(l) A gyt'rjt6ed6nyben elhelyezhet6 releptildsi szil6rd hulladdk sflya:
a.l ll0literes gyirjtoeddny esetdben legfeljebb 25 kg,
b.l 240literes gyiijtoeddny esetdben legfeljebb 50 kg,
c./ ll00 literes gyiijt6eddny eset6ben legfeljebb 250 kg lehet.

(2) I{a a gyiijt6edCnyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az eddnyben
osszetomor'<idott vagy befagyott, illetve az eddnyben ldvo hulladdkot irgy
dsszeptdseltdlc, hogy emiatt az eddnyt tiriteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a
Szolg6ltat6 felhivdsdra kciteles az eddny tirithetovd, illetve haszn6lhat6v6 tenni.
Koteles tov6bbd az igy okozott esetleges kdrt megtdriteni.

(3) Tilos a gyirjt6eddnybe folydkony, mdrgez6, tirz-ds robbandsveszdlyes anyagot, 6llati
tetemet vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, amely veszllyeztetheti a begytijtdst,
i.iritist vdgz6 szemilyelc vagy miis szerndlyelc dletdt, testi dpsdgit, egdszsdgdt. Tilos
tovdbbd , a gyirjtoed6nybe k6-ds dpi.ilettcirrneldket is egyib olyan nagyobb terjedelmr'r
is stilyit tdlgyat elhelyezni , amely megrong6lhatja a gyirjt6berendezdst, Tilos a
gyiijtoeddrnybe bdrmilyen veszdlyes hulladikot elhelyezni.

(a) I{a a Szolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapftj6k, hogy a tdlol6eddnyben a (3)
bekezd6sben megieldlt anyagot, t6rgyat helyeztek el, vagy az triltolt<itt, a kitiritdst
jogosultak megtagadni. Az emiatt el nem sz6llitott hulladdk elsz6llft6srlr6l az
ingatlantulaj donos koteles gondoslcodni,

A hullad6l< clhclyczds6vcl, drtahnatlanitfsdval, illctvc hasznosftisdval kapcsolatos
rcndclhcz6scl<

12.$

(l) (l) A teleptildsi szildrd hulladik elhelyezdsdt, 6rtalmatlanft6s6t 6s hasznosftds6t a
Szolgdltat6 kizilrolag a teleptilisi onkorm6nyzat 6ltal az elre a cdlra kijelolt
ldtesitmdnyben - jelenleg a kaposmdroi hulladdklerak6 - illetve akdzszolg6ltat6 6ltal
alkalmazott egydb, jogszab6lyban megengedett m6don, a vonatlcoz6 el6irdsol< ds
tizemeltetdsi szab6lyok szigorri betart6s6val vdgezheti.

(2) A hulladdk dttalmatlanit6srir6l, illetve hasznositilsrir6l a Szolg6ltat6 koteles
gondoskodni.

I 3.$
(l) Az ingatlantulajdonos az ingatlanan alkalmilag keletkezett telepi.ildsi szil6rd hulladikot

legfeljebb dvi I m3, illetve 6vi12' mennyis6gben - 12.$ (l) belcezd6sben rneghat6rozott
ldtesitmdnybe maga is elsz6llithatja, ds a litesitminy tizemeltetdjivel kiitott
meg6llapodiis esetdn azizetneltet6 6ltal megjel6lt dij ellen6ben ott elhelyezheti.

(2) A megsztint p6csai szemdttelepre mindennemti hulladdk lerak6sa 2002. december 3l-t6l
tilos.

A lomtalanftfs al6 tartozf alkahni hdztartfsi szil6rd hullad6hra vonatl<oz6 hiiliin
rcndclhcz6sclc

14.$
(l) A jelen reudelet 3.$ l. a. pontjdban meghatdrozott hulladdkra ndzve a lorntalanit6s

megszervez6sdrol is lebonyolit6s6r6l a Szolg6ltat6 gondoskodik.



(2) A hulladdk elszdllit6s6t, 6rtalmatlanft6sdt, illetve hasznosit6s6t a Szolgdltat6 vegzi.
(3) A hulladikot az ingatlantulajdonos a Szolg6ltat6 6ltal el6zetesen megjelolt

id6pontban helyezheti lci elszdllitds ciljdb6l ara a helyre, arnelyet a Szolgdltato
elozetesen megjelolt.

(Q Az elsz6llitando hulladdkot tigy lcell elhelyezni a lcriztertileten, hogy az a jannri ds

gyalogos forgalmat ne akaddlyozza, a zcildteri.ileteket ds a ncivCnyzetet ne k6rositsa,
illetve ne jdrjon baleset vagy k6r'okoz6s veszdlydnek eloiddzdsdvel.

(5) A Szolgdltat6 az (l), (3) 6s (a) bekezddsben foglalt eloir6soktol eltdro m6don,
szab6lytalanul elhelyezett hulladikot koteles ktilon dijfizetis ellendben
elszdllitani. IJa a ktilon dij megfizetdsdre kotelezett szemilye nem dllapithat6 meg, a
Szolg6ltat6 a sz6ml6t a telepi.ilisi onkormdnyzatnak nyirjtja be.

(6) A lorntalanitds ivente egy alkalommal a szolg6ltat6 6ltal megjekilt idopontban
ingyenesen trirtCnik.

(7) A szolg6ltat6 6vente kar6csony ut6n ingyenesen biztositja a fenyofbk elsz6llites6t. A
Szolgiltato dvente egy alkalornmal speci6lis gyiijt6kontdnerrel felszerelt g6pj6rmrivel
ingyenesen begyrij ti a h6ztattdsokban keletlc ezo v eszllyes hulladdkot.
A szolg6ltat6 dvente 4 allcalomrnal szelektfv hulladdkgytijtdst is szervez. (papir ,

mtianyag, zcildhulladClc)

A hullad6ld<czcl6si kiizszolgr{ltatdsi dij

15.$
(l) P6csa kdzsdg kdzigazgat6si tetiiletdn az ingatlantulajdonosol< - a 6 $. (10) belcezdisben

megielolt tobblethaszndlatot kivdve-kozszol96ltat6si dij fizetdsdre nem lc0telezettek.
(2) Az dnkorrn6nyzat a kdzszolg6ltates d(j6t mennyisdgar6nyosan a ktikin szerz6ddsben

foglaltak szerint teljesiti a szolg6ltat6 feli.

A hiizszolgfltatds tcljcsit6sdncl< sziinctcldsc

16.$
A hulladdklcezelisi helyi kozszolgdltat6s teljesftdse csak a torvinyben vagy
korm6nyrendeletben meghatdrozott esetekben sztineteltethet6, illetoleg korl6tozhat6.

III.
A tclepiil6si szildrd hullad6kot 6rintd l<iizszolgr{ltatdsra vonatl<ozri lci.iliin szabdlyolc

17.$
(l ) Gazddlkod6 szervezet akkor krjteles a kdzszolgdltatds ig6nybevitel6re, ha a gazdas6gi

tevdkenysdgdvel 6sszeftiggdsben keletlcezett teleptilisi szil6rd hulladdk6nak
kezel6sC16l

a.l aI1gt, 13,$'6ban foglaltaknak rnegfeleloen nem gondoskodik, vagy
b,l azon a teleptildsen, ahol a gazditlkod6 szervezet telepi.ildsi szil6rd hullad6ka keletkezik, a
kcizszolg6ltat6s keretdben nyfjtott teleptildsi hulladdkkezelds a kcirnyezetvddelmi
feltigyel6sig 6ltal igazoltan - krirnyezeti szempontb6l a llgt. 13.$-6ban meghatd.r'ozottakn6l
linyegesen kedvezobb megolddssal tdrtdnilc. A lcolnyezetvddelmi feltigyelos6g eljirilsirt az



kciteles lcezdemduyezni, aki a kcizszolg6ltatdst nem kivdnja igdnybe venni. Az elj6r6s jogeros
befej ezdsdi g a lccizszo I gAltatis i gdnybevdtele kdtelezo.

(2) Azol< a gazd6lkod6 szervezetek, amelyek a krirnyezetvCdehni feli.igyel6sd g 6ItaI
enged6lyezett teleptil6si szil6rd hullad6k 6rtahnatlanit6s6ra alkalmas
Itulladdkkezeldsi betendezdssel, ldtesitmdnnyel rendellceznek, a jelen rendelet 5.$ (l)
bekezd6se szerinti kdtelezettsdgek al6l mentestilnek, ha a tev6kenysdgtik sor6n
k6pz6dott teleptildsi szilArd hulladdkuk 6rtalmatlanit6s6r6l ezekben a
berendezdsekben, l6tesitmdnyekben gondoskodnak.

(3) Azok a gazd6lkod6 szervezetek, amelyek a kotelezo kcizszolgdltatdst nem veszik
ig6nybe, a ktilcin jogszabdlyokban meghat6rozott m6don is tartalommal kcitelesek a
tevdkenys6gi.il< sordn keletkez6 hulladik rnennyisdgdt is osszetdtel6t f'ajt6nkdnt
nyilvdntaltani, az 6ltaluk vdgzett lcezelCstol, a kezelt 6s a kezelds eledmdnyibol
szdtmaz6 hulladdkokr6l nyilvintart6si, a kezelolitesitmenyek mrikoddserol
i.izemnapl6t vezetni, ds ezekr6l a hat6s6goknak bejelent6st tenni. A gazdilkodo
szervezetek a kozszolg6ltat6s al6 nem Iafiozl hulladdkuk rnennyisdgdr6l,
6sszetdtel616l, keletkezdsdnek forr'6s6r6l ds kezelds6nek m6dj616l k0telesek az
Onkorm6nyzatot tiijdkoztatni. Ila a gazddlkodo szervezet e t6jdkoztatdsi
l(dtelezettsdg6t elmulasztja, a kdzszol g6ltat6st lcoteles igdnybe venni.

IV.
A lrullad6ld<czcl6si hclyi lciizszolgdltatis al6 ncm tartozd tclcpiil6si szildrd hullad6l<kal

kapcsolatos tcv6hcnys69 clldtdsdnah rcndj6rc vonathoz6 cl6irdsolr

18.$
(l) A hulladdklcezelisi kozszolg6ltat6s az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,

szolg6ltat6 6s egydb gazdasiryi tevdlcenysdg, valamint a kozint6zmdnyek mrik<id6se

sorin keletkezett hulladdkra nem terjed ki. Ezen hulladdklhjtik estdben az

ingatlantulajdonosnak a I-lgt. l3 $ (l) bekezddsdben rnegjelcilt, a hullad6lc termel6jdre
6s birtokos6ra vonatkoz6 szabillyok szerint kell elj6r'nia.
Jelen rendeletben foglalt kivdteleklcel nem terjed ki a kozszolgdltat{s teleptildsi szil6rd
hulladdknalc nem min6si.il6 egydb hulladikfaj tdkra.

(2) A hulladdk termel6je, birtokosa a tevdkenys6ge gyakorldsa sor6n keletkez6, vagy m6s

m6don a birtokdba keri.il6 hullad6kot kdteles gyrijteni, tovdbbd az ilrtabnallanit6ser6l
v agy a hasznosit6s616l gondoskodni.

(3) Az 6rtalmatlanitdsra vagy hasznosit6sra vonatlcoz6 lcdtelezetts6g6t a hulladdk
teuneloje, birtokosa

a.l jogszabdlyokban meghat6rozott f'eltdtelelcnek megfelelo drtalmatlanit6 vagy hasznosit6

elj6r6s, berendezds, ldtesitm6ny alkalmaz6sdval saj6t maga teljesiti, vagy
b.l az erre f'eljogositott is engeddllyel rendelkezo hulladdkkezel6nek t<ittdn6 6tad6ssal, a

kezelds koltsdgeinek rnegfizetds6vel teljesiti.

$) Az (1) bekezddsben megjekilt hulladdkot az Onkormdnyzat 6ltal kijelcilt, tov6bb6
egyib, kdnryezetvddelmi hat6s6gi engeddllyel rendelkezo drtaln'ratlanit6helyre vagy
hasznosit6helyre a hulladik termel6je, birtokosa ktilcin enged6ly ndlktil maga is
elsz6llithatja. Arnennyiben a hulladikot jellege vagy dsszetdtele miatt az egyib
6r'talmatlanit6hely nem veheti 6t, annalc elhelyezdsdre a kijeldlt 6rtalmatlanit6helyet
lcell iginybe venni.



(5) A hulladdk elsz6llit6s6hoz egyebekben hulladdlcszdllitdsi tevikenysdgre a Szolgdltaton
kivtili, lcornyezetvddelmi hat6s6gi engeddllyel rendelkezo gazd6lkod6 szervezetet is
igdnybe lehet venni.

(6) A hulladdk elszdllit6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a hulladdl< a
sz6llit6j6mr[ibe tortdn6 iiritdsekor, illet6leg a sz6llitds {blyamdn ne sz6r6djon ds m6s
kcirnyezetterheldst ne id€zzen el6. Sz6llitrisbol eredo szennyez6dds esetdn a hulladdk
eltakaritisdr6l, a tertilet szennyez6dd-mentesitisdr6l, valamint az eredeti lcdrnyezeti
6llapot helyre6llit6s6rol a hulladik termeloje, birlokosa, illetoleg azingatlanlulajdonos
krjteles gondoskodni.

(7) Gazd6lkod6 szervezet iginybevitele mellett tdrtdno szdllitds esetdn a gazddlkodo
szervezet, saj6t sz6llit6s esetdn pedig a hulladik termel6je, birtokosa, illetoleg az
ingatlantulajdonos az 6tvett, illetve 6tadott hulladdk mennyisdg6t 6s osszetdteldt - a
ktiltin jogszabdlyolcban meghat6rozott m6don 6s tartalommal - lcoteles fajtdnkdnt
nyilvantarlani es err6l a hat6s6goknak bejelent6st tenni.

(8) A (7) bekezddsben el6irl kcitelezetts6g - a ki.ilcjn jogszab6lyokban meghat6rozottalc
szeritrt - mind a kijekilt 6rtahnatlanit6hely i.izemeltetojit, mind pedig az egyeb
6dalmatlanit6hely tulaj donos6t (tizemeltet6j 6t, haszn6l6j e0 is terheli.

(9) I{a a hulladdk terrnel6je, birtokosa a hulladdkot saj6t maga a kijelcilt
6rtalmatlanft6helyle szilllitja, a hulladdk 6tad6s6val egyidejrileg, szdmla ellendben dfjat
lcoteles fi zetni az izemelteto rdszire.

le.$
Ifa az ingatlantulajdonos a kdzszolg6ltat6s ald nem tafioz6 hulladdk elszdllit6s6val a
Szolgdltat6t bizza meg, a rnegrendelds ds a szolgriltat6s feltdteleiben tortino
nreg6llapod6suk alapjdn a Szolgdttat6 a megjelolt idopontla vagy idotartamra a
megielcilt mennyisigii, ds tisszetdtehi hulladdknak megfelel6 gyrijt6eddnyt az
ingatlantulajdonos rendellcezisdre bocsdtja, a hulladik elszdllitisai elvlgzi ds
gondoskodik a kijelcilt drtahnatlanit6helyen t6rtin6 elhelyezdsrol.
Az ingatlantulajdnos a Szolg6ltat6 rdszdre a rnegdllapod6sban kikotcjtt dijat kciteles
megfizetni.

20.$
(l) A kdzszolg6ltatds al6 nem tartoz6 hulladik sz6llitdsa estdben a hulladik tenneloje,

birlokosa, illet6leg az irltala sz6llft6sra iginybe vett gazddllcod6 szervezet kcjteles a
kcizteri.ilet tiszt6ntar t6sdra vonatk oz6 jo gszab6lyok szerint eI j 6mi.

(2) A hulladdk termel6je, birtokosa kciteles gondoskodni a koztertilet-hasznalati
bozzd$dtulits, illetve engedily megszerzisir6l, ha a hulladdk cisszegytijtdsdr.e szolg6l6
kontiner a kciztertileten 24 6r6t meghalad6 id6tartarnra kertil kihelyezisre. Kcjteles
gondoskodni tov6bb6 a lcontdner kcir:nyezetinek folyamatos tisztdntart6s616l, a
kontdner telitoddse esetin annak haladiktalan elszdllittat6s6rol.

(3) 4 sz6llit6st vegz6 gazddlkod6 szervezet kontdner krizteri.ileten a koztti ds a gyalogos
forgalom biztonsigrit nem veszllyezteto m6don, az alttbbi eloir6sok megtart6s{val
helyezhet ki:

a./ fdftvonalon kontdner kiz6r6lag folyamatos rakod6s idejdre helyezhet6 ki, a sz6llit6
j6rmti helyszinen tart6s6val annak irdekdben, hogy az elsz6llit6s a telitdddskor
haladiktalanul megtcirtdnhessen;
b./ tcimegkcizlelceddsi 0tvonalon, amennyiben a kontdner kihely ezdse csah a k<jzfiti
forgalorn zavardshval oldhat6 rneg, aza./ pontban foglaltak szerint kell eljdrni;
c./ egydb ttvonalakon a kontinert, telitoddst lcovet6 8 6r'6n beltil el kell sz6llitani.

(l)

(2)



(4) Kozteriiletre lcihelyezett kont6neren el nem t6volithat6 m6don, j6l l6that6an lel kell
ti.intetni a hulladk termeldjinek, birtokos6nak, illet6leg a szdllitdsra igdnybe vett
gazddlkod6 szervezetnek nevdt, cdgnevdt, cimdt, telefonszam6t ds a lcontdner
azonosit6 szdmiit.

V.
Szabdlvs6rt6scl<

2l .$
(1) A jelen rendelet 3.$ 8. pontj6ban meghatdlozott hulladikkezeldsi tevdkenysdg - a

I-lgt.-ben ureghatdrozottalc szerint l<izfu6lag a kdrnyezetvddehni hat6sag
engeddlyivel vdgezhet6.

(2) Aki a komyezetvddelmi hat6s6g engeddlyihez vagy ltozziljirulirs6hoz k6tott
tevdkenys6get engeddly vagy hozzdjdrulils ndlkiil vdgez vagy vigeztet, illetve a
koruyezet elemeit a ktilon jogszab6lyokban meghatdrozott rn6don terheli, illetve
szennyezi, vagy az egydb kcirnyezetvddelmi el6irdsokat miis m6don megszegi,
szab6lysdrtcsr kovet el cs 150.000 Ft p6nzbirs6ggal sfjthat6.

(3) Aki a teleptildsi dnkorm6nyzat 6ltal szervezett kcizszolg6ltat6s lccirdbe tartoz6
tevdkenysdget jogosulatlanul vdgzi, szab6lysdrt6st kcivetel is 150.000 Ft-ig terjed6
pdnzbirs6ggal sfjthat6.

(4) Aki telep[il6si szildrd hulladdkot a kozteli.ileten engedily nilkiil lerak, elhelyez,
illetoleg nem a kijelolt lerak6helyen rak le vagy helyez el, szab1lys6rtdst k6vet el ds
100.000 Ft-ig terjedo pdnzbirs6ggal sfjthat6. Ezen szab6lysdrtis rniatt helyszi'i birs6g
is kiszabhat6, amelynek osszege 500 Ft-t6l 10.000 Ft-ig terjedhet.

(5) Aki t6r'ol6eddnyt a jelen rendeletben meghatdrozott ieltdielekt6l eltdroen helyez ki,
illetve rendeletetdst6l eltdr6en haszniil, nem hdztaltiisi hulladdkot rak a tariayUa,
rothad6, btizds hulladdk elsz6llit6s6r'61 is 6rtalmatlanit6s6r6l neln gondoskodik,
szab6lysdrtist kovet el ds 30.000 Ft-ig terjed6 pinzbirsdggal sirjthat6.

(6) A pdnzbirs6got, illetve a helyszfni birsdgot szabdlysertdsi hatOsag , a t6 vonatkoz6
kiildn jogszabdly alapj6n szabja ki.

Altaldnos, jogi fclcldss69

22.5
Aki tevdkenysdgdvel vagy mulaszt6siival a huliaddk gazdillkoditsi jogszab6lyokban vagy re6
vonatkoz6 hat6sdgi hat6rozatban foglalt kotelezettsZgdt megszegi ds ezzel a k6r'ffzetet
veszdlyezteti, szemyez.i vagy kdrositja, vagy tevdkenysigdt a kdrnyezetvddelmi eloir6sok
megszegdsdvel folytatja, a IJgt.-ben, illetve kiil6n jogszabdlyok-ban foglaltak szerinti
(biintetojogi, polgdrijogi, k<izigazgatilsijogi stb.) felel6ssLggel tartozik. '

Hullad6ligaz&ilkoldsi birs6 g

23.$
(l) Aki tevikenysdgivel vagy rnulaszt6s6val



a./ a hulladdlcgazd6lkoddssal kapcsolatos jogszab6lyok vagy le6 vonatkoz6 hat6s6gi hatdrozat
el6fr6sait megsdrti, illetve az azolcban foglalt kotelezettsigdnek nem vagy nem megfeleloen
tesz eleget,
b.l hat6sfgi engeddlyhez, hozz6j6rul6shoz, bejelentdshez kdtcitt hulladikgazd6lkod6si
tevdkenysCget engeddly,hozzdjdrulis vagy bejelentCs n6lkiil, vagy att6l eltiroen vdgez,
c./ a hulladikgazddlkoddsra vonatkoz6 el6irdsok rnegsdrtdsdvel a kdrnyezetet veszilyezteti,
lcdrosftja, hulladdkgazd6lkodfsi birsdgot koteles fizetni.

(2) A hulladdkgazd6lkod6si birs6got a kdrnyezetv6delmi hat6s6g szabja ki a 16 vonatkoz6
ktildn jogszab6lyok szerint.

(3) A hulladikgazd6lkoddsi birsdg nem mentesit a bi.intetdjogi, a szab6lys6rtdsi, tovibbi a

lcdrtdritesi felelossdg, valamint a tevikenysig korl6tozdsilra, felftiggesztdsdre, tilt6s6ra,
illetoleg a megfelelo v6dekezds kialakit6shra, a termdszetes vagy kor6bbi lccirnyezet

helyrerillit6sdra vonatkoz6 kdtelezettsdg telj esitise alo l.
(4) A joger6sen kivetett hullad6kgazd6lkoddsi bilsdg adolc m6dj6ra behajthat6

kdztartoz6s.

vI.
Zhr6 rcndcll<cz6sclt

Hntdlybal6ptct6 6s dtrncneti rcndcll<cz6sclt

24.$
(1) A jelen rendelet 13. $-6nak (2) belcezddse 2002. december ho 31. napjdn lip hat6lyba.

(2) Jelen rendeletnek az (l) bekezddsben nem emlitett rendellcezdsei hatdlybalipesdrol ,

ktildn rendelet gondoskodik.( I )
(3) A l{gt. I{at6lybal6pisdig litrejdtt hulladikkezelCsi kozszolg6ltat6s ell6tis6ra ir6nyul6

es az l.$ (6) bekezddsben megjeldlt Szolg6ltat6val kotott szerzodds 2003.janudl h6

3 I . napjdn rnegszrinik, kivdve, ha azt a szerzodo felelc a l{gt.-ben, illet6leg a I-Igt. 59.$

(l) bekezddse szerinti v6grehajtdsi jogszab6lyban meghat6rozott feltiteleknek es

tartalomnak megfblel6en m6dositottdk.
(4) A (2) bekezddsben m6dositottak szerint ldtrejott szerz6dis - a I{gt. 56.$ (10)

bekezddsdben foglaltakra figyelernrnel - az eredeti szerz6d6sben meghat|rozott

idotartamig, de legfeljebb a rn6dosit6st6l sz6mitott l0 6vig marad drvinyben.

Ztuad6k:

Jelen rendeleta4.l2002.(KI. 30.) sz6rnt rendeletnek a2.l 2003. ( III. 2. ) sz6mtr rendelettel

egysdges szerkezetbe foglalt szdvege

Dr. Fekete G6bor Csaba sk.

k6{egyzo

(l) 2. | 2003. (lII. 2.) sz{rnir rendelet drtelmdben a hat6lybalip6s d6tuma a 24 5 Q)
bekezddsdben emlitett rendelkezisek eftelmCben 2003. mdrcius 2.



l. sz6mf rnelldklet

A hulladdk tiritesdnek rendje P6csa kdzsdgben:

o I kcizsCg egdsz tertiletdn (azal|bbi kivdtelekkel), heti egy alkalommal, kedden;



2. szarnfi rnelldklet

Az i gdnybev eend 6 gyii i t6ed6nyek, gyiij t6es zlccizcik fe I s oro |isa

o70
o ll0
o 120
o 240
. 660
r ll00

literes

7'

,t


