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Si kl6s Vd ros O n ko rm 6 ny zata K6pvisel6-testiilet6n ek I 9 12015. (VI I. 9")
iinkormdnyzati rendelete a kiizteriiletek tiszt6n tartds6r6l 6s a teleptil6si

szil6rd 6s foly6kony hullad6kokkal kapcsolatos krizszol96ltatdsokr6l sz6l6
1112004. (III. 31.) iinkorm Snyzati rendelet m6dosft6sd16l

Siklds Vdros Onkonniinyzat Kdpviselo-testtilete a hulladdkr6i sz6l6 20 12. evi CLXXXV.
sz6rnf torvdny 35. $-dban kapott f'elhatalmazds alapjdn, az Alaptdrveny 32. cikk (l) bekezdes
a) pontjdban es a Magyarorszirgi helyi dnkorrn6nyzatokr6l sz6l6 2011. evi CLXXXIX.
tdrvdny 13. $ (l) 5. pondiiban meghat6rozott t'eladatkdreben elj6rva a koztertiletek tisztdn
tartdsdrol ds a teleptildsi szildrd es tblyekony hulladdkkal kapcsolatos kdzszolgdltatdsokrol
szolo I 112004. (lll. I I .) cinkonn ilnyzati rendelet a m6dositdsdr6l a kdvetkezoket rendeli el:

l.$

A rendelet 12. $-a helyebe a kdvetkezo rendelkezes l6p:

.,12. $ A telepi.ildsi szil6rd hulladek gytijtese
(l) a csal6di hiizas lak6tertileteken egy 6s ketto f'os hdztartiis esetdn minimum I db 70

vagy 80 literes hulladdkgylijto eddnnyel, tdbb t'os hiztart6s esetdn ingatlanonkdnt
minimum I db I l0 vagy 120 literes hulladekgyrijto edennyel,

(2) telepszerti tcibbszintes lak6tertileten 9, I 0, I 2 lak6sn6l, illetve tovdbbi 9, 10, 12
lakdsonkdnt rninimurn I db 770 literes, l5 lakdsn6l, illetve tovdbbi l5 lakiisonkdnt I

db I 100 literes hulladdkgyrijto eddnnyel,

(3) a (2) bekezddsbe nem tartoz6 t6rsashrizaknril - a szdllit6si 6s t6rol6si lehetosegekre
figyelemrnel - 240 literes hulladdkgyrijto edenyekkel, tigyelembe veve a 20
liter/lak6s/nap hulladekmennyisdget ds a heti kdtszeri tirftest,

(4) tcibblethulladdk keletkezese esetdn a hulladekgyrijtds a krizszolg6ltat6 altal
fbrgalrrazott m[ianyag zsiikban vdgezheto.

(5) az (l) bekezdes szerinti kisebb eddny - 70 vagy 80 literes - haszndlatrinak t'eltetelei a
kdvetkezok:

a) Korrndnyhivatal Jdrdsi Hivatala 6ltal kidllitott igazolds bemutatdsa az adott
ingatlanba bej elentkezettek szdrn616l,

b) az ingatlantulajdonos rendelkezzen az eddnnyel,
c) az ingatlantulajdonos a lakoss6gi hulladdkgazddlkoddsi kdzszol96ltatdsi

szerzodest ennek meet.eleloen m6dosfttassa."

2.$

A rendelet I 5. g-a a krjvetkezo (9) bekezddssel egdsziil ki:

,,(9) Szol96ltatds sziineteltetds6vel kapcsolatos f'eltetelek:
a) Sztineteltetheto a szolgiiltatiis igenybevdtele - a krizszol96ltatds ig6nybevetelir.e egdsz

dvben kcitelezett ingatlantulajdonos szdrndra - a bejelentdstol szdrnitott legl'cljebb I dv
idotartarnra, ha a tdrol6edenyt egyediil haszn6l6 ingatlantulajdonos, ir6sbeli



kcizszolg6ltat6si szerzodessel rendelkezik es ket napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az

ingatlant nem hasznrilja, 6s az tiresedds v6rhato idotartamdt - legkes6bb a sztineteltetds
rnegkezd6sdt rnegelozo 8 mr.rnkanappal bezdrolag - a Krjzszolgdltat6 reszdre irdsban

adott nyilatkozattal, ihxon, level vagy e-rnail fbnndjdban bejelenti a

Kdzszolgdltat6nak.

b) A bejelent6s megteteldre csak a Kcizszol96ltat6val szerz6ddses viszonyban iill6, vagy a

m e ghatal m azottjaj o gosult.

c) Az ingatlan tovdbbi lakatlans6ga esetdn a sztineteltetesre vonatkoz6 igdnybejelentes -
8 nappal a szi.ineteltetes lejdrata elott - iriisban adott nyilatkozattal, t'axon, levdl vagy
e-rnai I fbnnrij dban - rnegisrndtelheto,

d) A bejelentdsben fbglaltak val6s6gtartahn6t a Kdzszolgdltat6 ellenorizni jogosult. A
szi.ineteltetds jogszerutlen ig6nybevdtele eseten a Kozszolg6ltat6 jogosult a

szi.ineteltetest visszavonni.

e) Haaz ingatlan a szi.ineteltetdsi idotartam lejrirata elott 0jb6l lakottd v6lik, annak tdnydt
a Kozszolgdltat6val szerzoddtt tdl, vagy rneghatahnazottja koteles legaldbb 3 nappal
kordbban a Kdzszolgdltat6nak ir6sban nyilatkozattal, f'axon, level vagy e-rnail
fbrmdjdban bej elenteni."

3.$

A rendelet 18. $-a a krjvetkezo (3) bekezdessel egesztil ki:

,,(3) A Kdzszolgriltato az aldbbi esetekben jogosult megtagadni a hulladek elszrillitdsat, az
edenyzet i.iriteset:

a) az onkorrndnyzat rendelet6ben elofrtt6l eltero tdrol6edeny kihelyezese esetdn,

b) ha a t6rol6edenyben a telepi.ildsi (kornrnundlis) hulladek korebe nem tartozo anyag
keri.ilt elhelyezdsre (pl. fbrr6 hamu, ko-, epft6si tdrmeldk, dllati tetem, mar6, rndrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, fblyekony, vagy befagyott zsiradek, gytildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedehnri, srilyri t6rgy), arnely veszelyezteti a

hulladdksz6llit6ssal fbglalkoz6 alkalmazott egdszseget, vagy rnegron96lhatja a

gyrij to berendezest, i I I etve 6rtal rnat I an f t6sa sordn v eszely ezteti a ko rnyezetet,

c) a lrulladdk nem a szabviinyos, zirt tirol6eddnyben, illetve nem a Kdzszolgiiltat6tol
vdsdrolt jelzett zsdkban kertil kihelyezdsre,

d) a hullad6k oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6eddny mozgatdsakor a

kisz6r6d6s veszelye t'enn6ll (nern z6rt, illetve sdrtilt azedeny),

e) ha a trirol6edeny kortil szabrilytalanul, annak mozgat6siit es i.iritdsdt akad6lyoz6 rn6don

tcibblethulladdk keriilt kihelyezdsre,

l) amennyiben a tdrol6edenyek jelzese bevezetesre keriil - a t6rol6edenyek rnatricdjdnak

hi6nya, illetve sertilese esetdn."



4.$

A rendelet 15, ti (2) bekezdese helyebe a kcivetkezo bekezdes lep:

,,(2) Ingatlanturlajdonos a szemelyeben ds az alkalmazott tiirol6edeny adataiban bekovetkezett
vdltoziist, vagy egydb ok fblytdn (pl.: ingatlan b6rbeadds) a kdzszolg6ltat6s igdnybev6teldre
kdtelezett szernely vdltoz6siit, a Krizszolg6ltat6nak l5 napon beliil irdsban kciteles bejelenteni.
A v6ltozds bejelent6sdnek elmulasztiisa esetdn a bejelentes megtdrt6ntdt kciveto h6nap l.
napj6ig akdzszolgitltatdsi dijat a kordbbi ingatlantulajdonos kriteles megiizetni."

s.$

Ez a rendelet a kihirdetdsdt kdveto napon lep hat6lyba.
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Dr. Mnrcni
polgri

Eltbgadva: Sikl6s, 2015.06. 30.
Kihirdetve: Sikl6s, 2015. 07. 09.
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