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Szederk6ny Kiizs 6gi 6nkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
512007, (IV.23.) szdmri rendelete

a kiiztertiletek tisztfntartdsfr6l 6s a teleptil6si szildrd 6s foly6kony hullad6kkal
kapcsolatos kiizszo196ltatdsokr6l

(egysdges szerkezetben)

Szederkdny Kozsdgi Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a helyi dnkorm6nyzatokr6l sz6l6
1990. dvi LXV. tv. 16.$ (l) bekezddsdnek, valamint a hulladdkgazd6lkoddsr6l sz6l6 2000. dvi
XLIII, tv' (tov6bbiakban: Hgt.) 23. $ felhatalmazdsaalapj6n azalilbbirendeletet alkotia:

I. FEJEZET

AlrarANos RENDELKEZESEK

A rendelet alkalmazdsi kdre

l.$
(1) A rendelet hatdlya Szederk6ny Kcizsdg kozigazgat6si teriilet{re terjed ki.
(2) A rendeletet alkalmazni kell teleptil6si szil6rd hulladdk esetdben valamennyi ingatlan

tulajdonos6ra, birtokos6ra, haszn6l6j6ra ftiggetlentil att6l, hogy a iulajdonos
termdszetes vagy jogi szem6ly, illet6leg jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo
szervezet,

tov6bb6 a telepi.ildsi foly6kony hulladdk esetdben a kcizsdg kdzcsatomdval ell6tatlan
teriiletein valamennyi ingatlan tulajdonos6ra, birtokosdra, haszn6l6j6ra ftiggetlentil
att6l, hogy a tulajdonos termdszetes vagy jogi szemdly, illetdleg jogi szemdiyisegget
nem rendelkezo szerv ezet.

(3) Nem alkalmazhat6 a rendelet a vesz6lyes hulladdkokra ds az ezzel 6sszefiigg6
tevdkenys6gekre.

Hu llad6kkezel6s i kiizszol96ltat6s

2.$

(l) Szederkdny Kdzsdg Onkorm6nyzata (a tovdbbiakban: Onkormdnyzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint a telepi.ildsi szil6rd- 6s folydkony truttaOikkezeldsi
kcizszolg6ltat6st (a tov6bbiakban: kcizszolg6ltat6st) szervez6s tart fenn.

(2) A kcizszolg6ltatris kiterjed a telepi.ildsi szildrd ds foly6kony hullad6k rendszeres
gytij tdsdre, el szillf t6s6ra, drtalmatlanitdsdra ds kezeldsdre.

(3) Szederkdny Kdzsdg tertiletdn a telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos k6telez6
helyi kcizszolg6ltatds teljesitdsdre jogosult, illet6leg kotelezett k6zszolg6ltat6, a
kdpvisel6-testtilet 6ltal kiirt nyilvdnos pillydzat eredridnyek6nt, az<inkorm6nyzattal
kdtdtt kcizszolgdltat6si szerzodds alapj6n a ,,D61-Kom,'Kft. (7632 pdcs, Sikl6si rit
52. ; tov6bbiakban: kcizszolgdltat6) 20r 7. januilr 31. napjdig.

(4) A teleptildsi folydkony hulladdk dsszegyrijt6s6t 6s elsz6llft6s6t nyilv6nos
ktizszolg6ltat6si pdlydzat alapjdn hatdrozattan iaOtartamu szerzldds szerint Straub



J6zsef, S6rdi Ldszl6 6s Benedek G6bor egydni v6llalkoz6k vdgzik. rA teleptil6si

folydkony hulladdk letirit6 hely (belv6rdgl'ulai 08417. hrsz.) iizemeltetdsdt

Szederkdny, Versend, M6riakdmdnd 6s Monyor6d Krizs6gek Onkormanyzataival
kOtOtt meg6llapod6s alapjan - aD€lvizZrt. (B6ly, H6s<ik tere 8/c.) vegzl

(5) A teleptildsi foly6kony hulladdkot csak az ere a c6lra kijelOlt 6s kialakftott kozcdhi

drtalmatlanit6 telepen szabad elhelyezni.

(6) A ftjld- 6s dpitdsi munk6k sor6n kitermelt talaj 6s bont6si tdrmeldk elsz6llittat6s6r6l

az inert hul laddk el66llit6j a ktiteles gondo sko dni.

Ertelmez6 rendelkez6s

3.$
E rendelet alkalmaz6s6ban:

t.) Telepiitdsi szitdrd hultadCkz a h6*art6sokb6l szhrmaz6, jogszab6lyi el6ir6soknak

megfelel6 z6rt rendszeri celgeppel sz6llithat6 szil6rd hulladdk (pl. a konyhai

hulladdk, papir, iiveg, csomagol6eszkdz, hfuztartdsi eddny, k6zi eszk<iz, rongy,

s6preddk, salak, hamu, korom, kerti ds jardatakarit6si hullad6k, kisebb mennyis6gti

falomb, nyeseddk, kar6csonyfa, valamint a lak6sokban folytatott vdllalkozfs

gyakorl6s6b6l keletkezett nem vesz6lyes hulladdk, ha az lsszes hullad6k mennyisdge

nem haladja meg a 4Ilf6lnap normativ6val kisz6mitott hulladdk mennyisdg6t),

illet6leg a hdztartdsi hulladdkhoz hasonl6 jellegu 6s osszet6teli, azzal egyiitt

kezelhet6 m6s hulladdk.

2.) Tetepiilisi folydkony hulladdk: a szennyvizelvezeto h6l6zaton, illetve

szennyvi ztisztit6 telepen kereszttil el nem vezetett szennyviz, amely emberi

tart6zkoddsra alkalmas dptiletek szennyviztdrol6 ldtesitmdnyeinek 6s egydb helyi

k<izmtip6tl6 berendezdseinek i.irit6sdbol, a nem kdztizemi csatorna-ds

6rokrendszerekb6l, valamit a gazdasilgi de nem termeldsi, technol6giai eredetti

tevdkenys6gb6l sz6rmazik,

3.) Inert hulladik (fdld Cs dpttisi tdrmelik)z az a hulladdk, amely nem megy 6t jelentos

fizikai vagy biol6giai 6talakul6son. Jellemz6je, hogy vizben nem old6dik, nem 69,

illetve -ar nri6i vagy kdmiai m6don nem reag61, nem bomlik le biol6giai riton,

vagy nincs kedvezfitlen hat6ssal a vele kapcsolatba kertil6 m6s anyagra oly m6don,

hogy abb6l kornyezetszennyezds vagy emberi egdszs6g k6rosod6sa kdvetkezne be,

tov6bbi csurgaldka 6s szennyezoanyag-Iartalma, illetve a csurgaldk tjkotoxikus

hat6sa jelentdktelen, igy nem vesz6lyeztetheti a felszini vagy felszin alatti vizeket.

4.) Telepiitdsi szildrdhultaddk lerakd telep (a tovdbbiakhan: hulladdklerakd): mtiszaki

vddelemmel l6tesitett, folyamatos ellen6rz6st biztosit6 rendszerrel elldtott, a szil6rd

hullad6k frild felszindn vagy frjldben tdrt6n6 6rtalmatlanit6s6ra szolg6l6 mtitdrgyak

6s kiszolg6l6 l6tesitmdnyek <isszessdge.

5.) Lomtalanltds atd tartoai hdztartdsi sziltird hutladCk; az az alkalmilag k6pz6dott

vagy felhalmoz6dott hdztartdsi hulladdk, amely a kdzszolgdltatdst vdgzo

koiszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett gyrijtdeddnyzetben m6rete vagy mennyis6ge miatt

nem heiye zhet6 el, amelynek elsz6llit6s6r6l s drtalmatlanit6s6rol a k6zszolg6ltat6

gondoskodik.

I M6dositotta a 8/2008. (IX.l I .) sz6mri rendelet, hatdlyos 2008.09. I I -t6l



6.) Egyib telepiildsi szildrd hulladdkz a gazdasdgi v6llalkoz6sokn6l keletkez6,
hdztwtdsi hulladdkhoz hasonl6 jellegii ds <isszetdtehi, veszdlyesnek nem minostil6
hullad6k.

7.) Ingatlantulaidonosi az a term6szetes vagy jogi szemdly, illetve jogi szemdlyis6ggel
nem rendelkez6 szewezel, akinek, illet6leg amelyeknek a tulajdon6ban, birtok6ban
vagy haszn6lat6ban l6v6 ingatlanan teleptil6si szil6rd- illetve folydkony hulladdk
keletkezik.

8.) Hulladdkkezelf telep: a telepiildsi hullad6k begytijtdsdre, 6tvdtel6re 6s az egyes
hulladdkfajt6k tov6bbi t6rol6s6ra, 6trak6sara, el6kdszit6sdre, hasznosit6s6ra vagy
6rtalmatlanit6s6ra szo I 9616 telephely.

9.) Hulladdkkezelfiz aki a teleptildsi szilard hulladdkot gazdasdgi tevdkenys6ge kdrdben
a hulladdk birtokos6t6l 6tveszi, tarolja, hasznositja, kezeli ds 6rtalmatlanitja,

10.) Hulladdkkezeldsi tevikenysdgz a hulladdk gytijtdse, begyrijtdse, sz6llitdsa,
el6kezel6se, t6rol6sa, hasznosit6sa ds 6rtalmatlanit6sa.

I 1.) Gyiijtdsz a teleptil6si szil6rd hullad6k rendezett cjsszeszeddse, v6logatdsa a tov6bbi
kezel6sre trirtdn6 elsz6llitds 6rdekdben.

12.) Begyfijtis: a telepiildsi szil6rd hulladdknak a hulladdk birtokos6t6l tdrtdn6 6tv6tele a
hullad6k birtokos6nak vagy a begffit6nek a telephelydn, tov6bb6 a begytijt6helyen
ds a tov6bbi kezelds drdekdben tcirtdn6 dsszegyrijt6s, v6logat6s a begytijt6
telephelydn.

13.) Kiluzolgttltatdz a telepiilds kdzigazgat6si tertiletdn a teleptildsi szil6rd hullad6kkal
kapcsolatos helyi kdzszolg6ltat6s ell6t6sira az e rendelet szerint kiz6r6lagosan
felj ogositott hulladdkkeze16.

14.) Kduzolgtiltatdsi dij: az ingatlantulajdonos 6ltal a kcizszolg6ltat6s igdnybevdteld6rt a
kcizszolg6ltat6nak fizetend6, az e rendeletben meghathrozott dijfizet6si id6szakra
vonatkoz6an meg6llapitott dij, amely tartalmazza a teleptldsi szil6rd hulladdk
kij el<ilt 6rtalmatlan{t6 helyen tdrtdno elhelyezds6nek dijh6nyad6t is.

II. FEJEZET

xdzrnnUlnrnr rrszrANTARTAsA

4.$

A kcizterUletek rendszeres tisztdntart6s6r6l, a zdldteri.iletek, parkok fenntart6sdr6l az
tinkormdnyzat az 6ltala szewezett foglalkoztat6s ritj6n (kOzcdhi, kcizhasznri foglalkoztat6s,
kozmunkaprogram), m6srdszt az lrintett ingatlantulajdonosok kotelezds6vel gondoskodik.

Az ingatlantulajdonos feladatai

s.$

(l) Az ingatlantulajdonosnak a kdzteriilet tisztintartils6val, a zoldteriilet, park
6pol6s6val kapcsolatos feladatai:

a) az ingatlan el6tti (risz6telek esetdn az dptilet k6rUli) j6rd6nak, (6rda hi6ny6ban
egy mdter szdles tertilets6vnak), a j6rda melletti zrilds6v rittestig terjed6 teljes



teriilet€nek, legfeljebb az dptilet 10 mdteres korzet6n beltili teriiletdnek a

gondozdsa, tiszt|ntartisa, szemdt-ds gyommentesit6se, burkolt teriileteken a h6

eltakarit6sa ds sikoss6g mentesitdse; ha az ingatlannak kdt krizrittal is
6rintkezdse van, a fenti feladatok mindkdt ir6nyra vonatkoznak,

b) az ingatlan melletti nyilt fuoknak ds mrit6rgyainak tisztdntartdsa,
gyommentesitdse,

c) a kdt szomszddos tertilet, dpiilet kdzrjtti - kidpitett rittal, jfuddval ell6tott vagy
an6lki.ili krizforgalmi teriilets6v vagy 6tjhr6 esetdben a tiszt6ntart6si
kdtelezettsdg a tulajdonosok kOzdtt fele-fele aranyban oszlik meg,

d) az ingatlanon ldvd madarak feszkel6 helyei alatti k<iztertilet szennyezoddstol
val6 megtisztit6sa.

(2) Az ingatlantulajdonos a kciztertilet tisztit6sa sordn dsszegytijtdtt telepi.ildsi szil6rd
hulladdkot kdteles a rendeletben meghat6rozott gyrijt6ed6nyzetbe vagy m6s
gytijt6eszkdzbe elhelyezni, ds elszdllit6sar6l gondoskodni.

6.$

Az ingatlantulajdonosnak a telekingatlana tisztdntartds6val kapcsolatos feladatai:

a) az 6piilet fal6r6l, keritdsdr6l az idoszeriisdgiiket vesztett, szakadt, jogellenesen
elhelyezett falragaszok, festdsek stb. folyamatos eltavolit6sa,

b) mind a bedpitett, mind a bedpftetlen ingatlan tisztdntartdsa, gyommentesitdse a jdrda
6s rittest fcild benyirl6 6gak, bokrok megfelel6 nyesdse,

c) bont6s, dpftds, fehijft6s 6s karbantart6s miatt tiresen 6116 ingatlan 6s az el6tte hirz6d6
j6rda tiszt6ntartdsa a kivitelez6 feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az 6pitdsi
munka kivitelezdje kdteles az epitds tertilet6t 6s kcizvetlen kdrnydkdt tisztdn tartani.

A kereskedd, utcai 6rus 6s rendezv6nyszervezf kiitelezetts6gei

7.$

(1) Az ijrzlet, egydb el6rusit6hely, vend6gl6t6, ds szolg6ltat6 egysdg el6tti 6s melletti
j6rdaszakaszt, illet6leg ha a jarda mellett zdlds6v is van, az rittestig terjed6 teljes
teriiletet a tulajdonos k<jteles tisztdn tartani, a keletkezett teleptildsi szil6rd
hullad6kot Osszeglijteni 6s elsz6llit6s6r6l gondoskodni. A tulajdonos kdteles a
burkolt tertleten a sikoss6g mentesitdsr6l 6s a h6 eltakarit6s6r6l gondoskodni.

(2) Az ingatlan el6tti ds melletti j6rd6t a tulajdonos kcjteles naponta mind a tdli, mind a

ny6ri id6szakban legkds6bb reggel 7 6rhig letakarftani, nyitva tart6s ideje alatt
fo lyamatosan ti szt6n tartani, z6rds el6tt 6 sszetakaritani.

8.$

(1) Az utcai 6rus kdteles ardszdre kijelcilt helyet 6s kcizvetlen kdrny6k6t tisztdn tartani,
az 6rusitdsb6l keletkezett hulladdkot dsszegytijteni ds elt6volit6s6r6l gondoskodni.

(2) Kdzteriileten rendezettvhsilr, sport- 6s egydb rendezvdny tart6sa idejdn a rendezvdny
szervezlje krjteles gondoskodni a v6rhat6 forgalomnak megfelel6 sz6mri illemhely
biztosit6s6r6l. tizemeltet6sdr6l. valamit a rendezvdnv alatt 6s azt kovet6en a



teriiletnek ds ktizvetlen kcirnyezet6nek tisztintart6s6r6l, tov6bb6 a teriilet eredeti
6llapot6ban tdrtdn6 visszaad6s6r6l.

Sikossdg mentesit6s 6s h6eltakarft6s

e.$

(l) A sikoss6g elleni v6dekezdshez a k0rnyezetkimdl6 anyagokon (frirdszporon,
homokon, salakon) kivtil klorid tartalmri fagy6spontcsrikkent6 szer (pl. konyhas6)
haszn6lata csak rigy alkalmazhat6, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatdsdnak mdrtdke
40 gl^' -ndl tobb ne legyen. Az ilyen anyagot t6rol6ed6nyben,
kcimyezetszennyezdst kiv6lt6 kizar6 m6don kell t6rolni. A feloldott havat sziiksde
szerint naponta tcibbsz<jr el kell t6volitani.

(2) Klorid tartalmri vegyszer haszn6lata zdldfeltileten, illetve azok kovetlen kdrnvdkdn
tilos.

(3) H6rak6st tilos elhelyezni:

a) ritkeresztez6d6sben,

b) ritburkolatijelen,

c) jardasziget ds jdrdakozl,

d) tdmegkozlekeddsre szolg6l6 j 6rmti meg6ll6helydn6l,

e) kapubej6ratel6,

f) kdzszolg6ltat6si felszerel6si tdrgyra ds kOrd; pl. vizelzdr6 csap, gdz- es egydb
kdzletesftmdny (l6mpaoszlop, hirdet6oszlop stb.),

Kiizteriilet tisztdntart{sdval iisszeftiggd egy6b renderkez6sek

10. $

(1) Tilos

a.) az itttestet, jdrdfit, egydb k<izteriiletet, a kdztertilet felszereldsi ds berendezdsi
t6rgyait szennyvizzel, vizelettel, emberi 6s 6llati iirtildkkel beszennvezni.
megrong6lni,

b) a feltakarit6sb6l, felmos6sb6l keletkezett szennyez6ddst, szennyvizet a
kdzteriiletre, csapad6kviz elvezet6 rendszerbe beleseperni, illet6leg belednteni,

c.) a kdztertileten, zdldtertileten ldv6 nciv6nyeket (fa, diszcserje stb.) megrong6lni,
csonkitani, leszakitani,

d.) a parkositott ds ftivesitett zdldteri.iletet rendeltetdsellenesen haszn6lni,

e.) hulladdkot elhagyni, felhalmozni, a gytijt6s, sz6llit6s 6s lerak6s szab6lyait6l
elt6r6 m6don kezelni.

(2) Ebek 6ltal a k<iztertileten okozott szennyezds elt6volft6s6r6! az eb sdt6ltat6ia koteles
haladdktanul gondoskodni.

III. FEJEZET



A TELEpUlnst sztlAnn f,s nolyEKoNy HuLra,n6,KKAL KApcsoLATos
HUL LAD ftrcxnznrf s r xo zs zorc AtrarAs

A kiizszolg6ltatds ig6nybev6tel6nek m6dja 6s feltdtelei

11.$

(1) Az ingatlantulajdonos 6s a kdzszolg6ltat6 kdzritti jogviszonyt a k<izszolg6ltat6s
igdnybevdtel6nek tdnye hozza l6tre.

(2) A jogviszony kezd6 id6pontja az a nap, amelyben a krizszolg6ltat6 a kozszolgdltat6s
teljesitdsdnek megkezd6sdr6l ds l6nyeges felt6teleir6l az ingatlantulajdonost irdsban
6rte s {tette, vagy fe I hiv 6s kd zzetete I e ritj an thj 6ko ztatta.

(3) A telepiil6si szilard hulladdk gytijt6sdt heti egy alkalommal kell elsz6llitani. A
sz6llit6s napj a cstitdrtdk.

12.$

A telepiildsi szilard hulladdk gyijtdsdt

a) 2csal6di hilzas lak6teriileteken ingatlanonkdnt I db 110-120 literes, I f6s h6ztart6sok

eset6ben - a jogosults6gra vonatkoz6 dnkorm6nyzati igazoldsnak a kozszolgdltat6
r6szdre tortdn6 megkiilddsdt kcivet6en - 60 literes hullad6kgyrijt6 eddnnyel,

b) tribblethulladdk keletkezdse esetdn a ktizszolgilltat6 6ltal forgalmazott mtianyag
zs6kban lehets6ges.

13.$

A gazd6lkod6 szervezet 6s a kcizszolgilltal6 kdzdtt a jogviszony M erre vonatkoz6 fr6sba

foglalt - a 14. $.-ban meghat6rozott tartalmri- szerz6dds megkcit6sdvel jrin ldtre.

14.$

A kOzszol g6ltatds i gdnybevdteldr6l sz6l6 szerz6 d6s tartal mi el emei :

a) a felek megnevezdse, ds azonosit6 adatai,

b) a kcizszolgdltat6s ig6nybevdteldnek kezd6 napja,

c) a teljesitds helye,

d) a megrendel6 rendelkezdsdre bocs6tott gytijt6eddny iirtartalom ds darabsz6m szerint,

e) az i.iritdsi gyakoris6g 6s az tiritds ideje napok szerint,

0 a megrendel6 6ltal meghat6rozott, az ingatlanon el6rel6that6lag keletkez6 hullad6k
mennyisdge amelyre kdzszolg6ltat6st a megrendel6 igdnybe veszi,

g) a gytijt6eddnyek haszndlat6nak jogcime ds m6dja,

h) a kdzszolg6ltat6s dija ds alkalmaz6s6nak feltdtelei,

i) a kdzszolgdltat6s mdrtdkdt meghalad6, a megrendel6 igdnyei szerinti eseteleges

tdbbletszolgSltat6s 6s annak dija,

2 M6dositotta a 412014. (V.19,) szdmrl rendelet, hatdlyos 2014. mdjus 20-t6l



i)
k)

l)

a kdzszolg6ltat6si dij megfizetdsdnek m6dja,

a szerz6d6s m6dosit6sanak, felmondds6nak feltdtelei,

az kiny ad6 j o gszabdlyok meghat6 rczhsa.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

ls.$
(l) Az ingatlantulajdonos k<iteles az ingatlanan keletkez6 vagy birtokdba kertilt

teleptildsi szilard hulladdkot az e rendeletben meghatdrozott m6don gytijteni,
tov6bb6 akdzszolg6ltat6nak tdrt6n6 6tad6s6r6l a rendeletben meghatdrozott m6don
6s helyen gondoskodni. E kdtelezettsdg teljesit6se sor6n az ingatlantulajdonos
kdteles:

a) azingatlan6n keletkez6 hulladdk mennyisdgdt alacsony szinten tartani,

b) a telepiildsi szil6rd hulladdkot - ktilonOs tekintettel a hulladdk tov6bbi kezeldsdre -
az elszilllit6sra val6 6tvdtelig gytijteni, illetve t6rolni, ennek sor6n megfelel6
gondoss6ggal elj6rni annak drdekdben, hogy a hulladdk m6sok dletdt, testi 6ps6gdt,
egdszsdgdt 6sj6kdzdrzetdt ne veszllyeztesse, a termdszetes ds dpitett kornyezetet
ne szennyezze, a ndvdny-ds 6llatvil6got ne karositsa, a k0zrendet ds a
krizbiztons6got ne zav arja,

c) az ingatlanan keletkez6 teleptildsi szil6rd hulladdk kezel6sdre az dnkormilnyzat
6ltal szervezettkozszolg6ltat6st igdnybe venni, illetve a hulladdkot a begffitdsre e
rendeletben feljogos(tott kdzszolg6ltat6nak 6tadni 6s, a k6zszolg6llat6si dijat
megfizetni e rendelet 2I.-22. $-a szerint.

(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosv6ltoz6s vagy egy6b ok folytan a
kdzszolgdltat6s igdnybevdtel6re kdtelezett6 v6lik, kdteles ezt e teny keletkez6sdt
kcivet6 30 napon beltil ir6sban bejelenteni a k<izszolg6ltat6nak. A bejelentds
elmulasztds6b6l ered6 h6tranyokdrt az ingatlan kor6bbi 6s fj tulajdonosa
egyetemlegesen felelnek.

(3) Nem terheli M (l) bekezddsben foglalt kotelezettsdg az ingatlantulajdonost az olyan
bedpitetlen ingatlan tekintetdben, ahol nem tartlzkodik, 6s ahol hulladdk sem
keletkezik.

$) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n telepiildsi szil6rd hullad6k keletkezik,
de az ingatlana egyidejtileg gazd6lkod6 szewezet cdgnyilvdntart6s6ba bejegyzett
szdkhely6i.il, telephelydiil vagy fi6ktelepdtil is szolg6l, ktiteles a teleptildsi szilard
hulladdk6t a gazd6lkod6 szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdas6gi
tevdkenysdge sor6n keletkezett nem teleptil6si szil6rd hulladdkt6l elktildnftetten
gytijteni ds arra kiizszolg6ltat6st igdnybe venni, feltdve, hogy a telepi.ildsi szil6rd
hulladdk kezel6sdr6l a Hgt. 21. $-anak (2) bekezd6se szerint nem gondoskodott.

(5) A kcizszolg6ltat6s igdnybevdteldre kdtelezett ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6s
al6l nem vonhatja ki magdt arra val6 hivatkoz6ssal, hogy a szolg6ltatdst a
hullad6ktermel6s hiany6ban nem, illetve csak rdszben veszi igdnybe.

(6) A telepUldsi szil6rd ds folydkony hulladdk gytijtdse, t6rol6sa kiztu6lag olym6don
tOrtdnhet, hogy ne idezzen el6 szennyezdst lak6telken beltil, sem azon kivi.il, sem
pedig kciztertileten.



(7) Az ingatlantulajdonos kOteles a hulladdkt6rol6 eddny(ek) tdrol6si helydt tisztan
tartani, tdlen a h6t6l megtisztitani, felsz6r6ssal sikoss6gt6l mentesiteni. Az tirit6s
alkalm6val szennyez6dcitt krjztertilet tisztit6s6r6l a kozszolg6ltat6 kdteles
gondoskodni.

(8) Az ingatlantulajdonos tdlen a j6rda ds az irttest kozdtt l6v6 h6kupacon legal6bb I
mdter sz6les 6tj6r6t kdteles l6tes{teni, h6t6l megtisztltani, sikoss6g mentessd tenni,
hogy a hulladdkgyiijtdsdre szolg6l6 tart6ly a sz6llit6j6rmrire balesetveszdly ndlkiil
kOnnyen feladhat6 legyen.

16.$

(1) Az ingatlantulajdonos a gytijt6eddnyeket az ingatlana tertiletdn bel0l koteles

elhelyezni. Gyiijt6eddnyt kdzteriileten tart6san elhelyezni kizhr6lag abban az esetben

lehetsdges, ha a gyrijt6eddny az ingatlan adotts6gait figyelembe vdve, hely hi6ny6ban

az ingatlan tertiletdn nem helyezheto el.

(2) Az ingatlantulajdonos kOteles az gyijtoed6nyeket a hulladdk elszdllitdsa cdljdb6l a

kdzszolg6ltat6 6ltal megjelcilt id6pontban, a kdzteriileten a begyujtdst vdgz6

gdpj6rmiivel megk<izelithet6 6s tirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A
hullad6kgytijt6 eddnyeket a szilllitds napjan 7.00 6r6ig kell az ingatlan bej6rata el6tti
kdztertiletre kihelyezni oly m6don, hogy az a hullad6ksz6llit6 j6rmtire kdnnyen
felhelyezhet6 legyen. A gylijtdst kcivet6en a gnijt6 eddnyzet saj6t ingatlanra tortdn6
visszahelyezdse az ingatlantulajdonos, illetve a kdzszolg6ltat6st igdnybe vev6

feladata.

(3) A hulladdk elsz6llitas cdlj6b6l kihelyezett gyrijtded6ny fedeldnek - a kdztertilet
szennyez6sdnek elkertil6se drdekdben - zdrt illlapotban kell lennie. A hulladdkot a

gytijt6eddnyben irgy kell elhelyezni, hogy az eddny mozgat6sakor ds tiritdsekor ne

sz6r6djon, valamint a gdpi tirit6st ne akadillyozza.

(4) A kihelyezett gyrijt6ed6nyb6l a mdg haszn6lhat6 dolgokat kiv6logatni tilos.

(5) A kihelyezett gyiijt6ed6ny nem akad6lyozhatja a j6rmti- 6s gyalogosforgalmat, ds

elhelyezdse egydbk6nt sem j 6rhat baleset vagy k6rok ozhs v eszdlydnek el6id6zdsdvel.

17.$

(1) A hullad6kt6rol6 eddnyek beszerz6s6r6l, javit6s6r6l, p6tl6s6r6l 6s a szolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanokon val6 elhelyez6sr<11 (odasz6llft6sr6l) az ingatlan tulajdonosa
koteles gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos kOtelessdge gondoskodni a gyrijt6ed6ny tisztantart6s6r6l,
fert6tlenftdsdr6l, rendeltet6sszerti haszn6latdr6l 6s kOrnyezet6nek tiszt6ntart6s6r6l.

(3) Ha a gyiijt6eddnyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az eddnyben
osszetdmdrriddtt vagy befagyott, illetve az ed6nyben l6v6 hullad6kot tigy
dsszepr6seltdk, hogy emiatt az eddnyl nem lehet tiriteni, az ingatlantulajdonos a

kcizszolg6ltat6 felhfv6sfira az eddnyt tirithet6v6, illetve haszn6lhat6v6 tenni.

(4) Tilos a gytijt6ed6nybe folydkony, m€rgezo, triz-6s robbandsveszdlyes anyagot, 6llati
tetemet, 6pit6si tdrmeldket vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszllyeztetheti a begyrijt6st, [rit6st vdgzo szemdlyek vagy m6s szem6lyek 6let6t,

testi 6ps6gdt, egdszsdg6t, a gytijt6berendezds dps6gdt.



A kiizszolgdltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

18.$

(l) A kdzszolg6ltat6 kdteles a rendelet hat6lya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett
hullad6kot az e rendeletben el6frt szab6lyok szerint rendszeresen elsz6llitani a
kijelolt hulladdk lerak6helyre, illetve annak 6rtalmatlanlt6sar6l a szakmai
kdrnyezetvddelmi szabdlyoknak megfelel6 m6don gondoskodni.

(2) A teleptil6si szildrd hulladdk elhelyezdsdt, 6rtalmattanit6s6t kizfu6lag a Beremend
kdzs6g mellett tal6lhat6 regiondlis hulladdklerak6n, vagy egydb kdrnyezetvddelmi
miikriddsi engeddllyel rendelkez6 hulladdklerak6n lehet elvdgezni. (tov6bbiakban:
hullad6klerak6)

le.$

(1) A kdzszolg6ltat6 kdteles a gyiijt6eddny i.irit6sdt kfmdletesen, az elv6rhat6
gondoss6ggal vdgezni.

(2) A szab6lyszenien kihelyezett gyfijt6eddny iiritdse sor6n esetleg keletkezett
szennyez6dds takarftds6r6l a k6zszolg6ttat6 koteles gondoskodni.

(3) A gyrijt6eddnyben okozott k6rt a kozszolg6ltat6 tdritdsmentesen koteles kijavitani,
ha a k6rokoz6st neki felr6hat6 okb6l kdvetkezett be. A kdzszolgdltat6 kciteles az
ebb6l ered6 karbantart6si munka, ds javft6s id6tartam6ra helyetteiit6 gytijt6eddnyt
biztositani. Ha a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a kdzszolg6ltat6nak, a hasznilhatatlann6
v6lt gytijt6eddny javit6sa, p6tl6sa, illetve cserdje azingatlantulajdonost terheli.

(4) A kdzszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:
az cinkormdnyzat rendeletdben el6irtt6l (szabv6nyos 110 liter tirtartalmri) elt6ro
t6rol6ed6ny kihelyez6se esetdn,
ha a tirol6eddnyben a teleptildsi szil6rd (kommun6lis) hulladdk k6rdbe nem tartoz6
anyag kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, dpitdsi tdrmeldk, allati tetem, mar6,
mdtgezb anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony
vagy robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri t6rgy, amely vesz6l-yezteti a
hulladdkszdllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdgdt, vagy megrongi,lhatja a
gytijt6berendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyezteti a l-ornye i"t"t.\
a hulladdk nem a szabv6nyos, zdrt t6rol6eddnyben, illetve nem a kdzszolg6ttat6t6l
v6s6ro lt (70 I iter tirtartalmri) j elzett zs6kban kenil k ihelyezdsre,
a hulladdk oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6eddny mozgat1sakor a
kisz6r6dds veszdlye fenn6ll (nem lez6rt illetve sdrtilt ed6ny)
ha a t6rol6ed6ny kcjrtil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6r tititgrt akad6lyoz6 m6don
tcibblethulladdk keriilt kihelyezdsre

amennyiben a t6rol6eddnyek jelzdse bevezetdsre kertil - a tdrol6eddnyek matric6j6nak
hidnya illetve sdrtildse esetdn

Lomtalanftds, ziitdhultad6k gy iijt6s

20.$



(1) A lomtalanit6s megszervezdsdr6l 6s lebonyolftdsdr6l a kcizszolg6ltat6 dvente egy
alkalommal a k<izszolg6ltat6s keretdben kiildn dij felsz6mol6sa n6lktil
gondoskodik.

(2) A kdzszolg6ltat6 kizdr6lag a lomtalanit6s al6 tartoz6 hilztartdsi szil6rd hulladdk
elszdllit6sdra kriteles.

(3) A hullad6kot az ingatlantulajdonos a krjzszolgilltat6 6lta| hirdetmdny ttj6n
el6zetesen me$el6lt helyen ds idopontban helyezheti ki elsz6llft6s cdlj6b6l.

(4) Az elsz6llitand6 hulladdkot rigy kell elhelyezni a kcizteriileten, hogy a j6rmti-6s a

gyalogosforgalmat ne akadfilyozza, a begytijt6 sz6llit6eszkdz 6ltal j6l
megkdzelithet6 legyen, a zdldtertiletet 6s a n6v6nyzetet ne k6rositsa, tovdbb6 ne
j 6rj on baleset vagy k6rokoz6s veszdlydnek el6id6zds6vel.

(5) A h6ztartdsokban keletkezett komposztdlhat6 zdldhullad6kot (levdl, dgnyeseddk,

ftikasz6l6k) az ingatlantulajdonos az ingatlan el6 zsdkban kihelyezheti - amelyet a

kdzszolg6ltat6 az dnkormtnyzat 6ltal a helyben szokdsos m6don meghirdetett
id6pontban kdteles elsz6llitani. A komposzt6lhat6 z<ildhulladdk gyujt6sdre 6vente

k6t alkalommal keri.il sor.

(6) A szelektiv hulladdkgytijtds keretdben gyrijthet6 hulladdk min6sdgi 6s mennyisdgi
tulajdons6gair6l, valamint a gytijtds id6pontjar6l az dnkorm6nyzat a helyben

szok6so s m6don tdj dkoztatj a az in gatlantul aj dono sokat.

(7) Ktizszolg6ltat6 kdteles dvente egy alkalommal, a kar6csonyi id6szakot kovetoen,

ingatl anonkdnt e gy feny6fa 6 sszegytij tds6re 6s el sz6l lit6s6ra.

Kerti hullad6k 6get6se

3zola.$

Kiizszolgdltatdsi dij

21.$

(1) 4A kdzszolg6ltat6s igdnybevdteldre koteles, illetve a kdzszolg6ltat6st igdnybe vev6

ingatlantulajdonosnak hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6si dijat kell fizetnie. A szildrd

hulladdkkal kapcsolatos kdzszolgdltat6s dij6t a rendelet 1. szdmir mell6klete, a

folydkony hulladdkkal kapcsolatos kcizszolg6ltat6s dij6t a rendelet 2. sz6mri

me I I 6kl ete tartalmazza.

(2) A kdzszolg6ltat6si dijat tartalmaz6 szdmlit az ingatlantulajdonos rlszdre a

k0zszolg6ltat6 negyeddvente ut6lag 6llitja ki 6s ktildi meg.

(3) Kdsedelmes fizetds esetdn a kdzszolg6ltat6 kdsedelmi kamat 6rv6nyesit6s6re

jogosult.

3 Hat6lyon klviil helyeAe a4l2Ol4. (V,19.) szdmf rendelet, hat6lytalan2014. m6jus 20+61
4 Mddositotta a'112009. (1V.6.) sz5m{r rendelet, hatdlyos 2009, 6prilis 6-t6l
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(4) A fogyaszt6i panaszok ds 6szrev6telek a polg6rmesteri hivatal ds a kdzszolgdltat6
6ltal fenntartott tigyfelszolg6lati irod6ban szemdlyesen kiftiggesztett elj6r6si rend
szerint vagy ir6sban intdzhetdk.

(5) A kdzszolg6ltat6 a jogkcivetkezmdnyekre tdrtdn6 figyelmeztetdssel kciteles a
telepiildsi szildrdhullad6k kezeldsi kOzszolg6ltat6si dijjal kdsedelembe esett
fogyaszt6t - aj6nlott lev6l ritjdn - ir6sban felsz6litani a dijhdtraldk keletkezds6t
k<ivet6 30 napon behil.

A felsz6lit6s eredmdnytelensdge eset6n a dijh6tral6k keletkezdsdt krivet6 90. napot
kcivet6en a kozszolgilltat6 - a felsz6lit6s megtrirtdntdnek igazolilsa mellett - a
dijh6tral6k ad6k m6dj6ra tdrt6n6 behajt6s6t a teleptildsi cinkorm6nyzat jegyzljdnel
kezdemdnyezi.

A teleptildsi d,nkormdnyzat jegyzoje - a kezdemdnyezds kezhezvdteldt6l sz6mitott
nyolc napon beliil - a kiilcin jogszabdlyban meghatarozottak szerint intdzkedik a
dijh6traldk, kdsedelmi kamat ds a felmertilt kdlts6gek behajtdsa 6rdekdben. A
behajtott dijh6traldkot, kdsedelmi kamatot, valamint a kdzszolgdltat6nak az ezzel
kapcsolatban felmertilt ds behajtott kriltsdgeit a teleptildsi dnkormfunyzat jegyzoje
nyolc napon beltil 6tutalja a kdzszolg6ltat6nak.

Ha akozszolg6ltat6st igdnybe vev6 dijh6traldkos nem tulajdonosa az ingatlannak ds
a vele szemben lefolytatott behajt6s eredmdnytelen, a dijh6traldkot, kdsedelmi
kamatot ds a felmertilt kdltsdgeket az ingatlan tulajdonos6t6l, illetve
vagyonkezeldjdtril kell behajtani. Kdzds tulajdonban 6116 ingatlan esetdben a
tulaj donosok fele16ssdge egyetemleges.

A behajthatatlan dijh6traldk esetdben ennek tdnydrdl ds ok6r6l a teleptildsi
dnkorm6nyzat jegyzoje - a behajt6s eredmdnytelensdgdt k0vet6 nyolc napon beliil -
igazol6st ad a kdzszolg6ltat6nak.

(6) A kdzszolgilltat6si dijat a k6pvisel6-testUlet egydves dijfizetdsi id6szakra 6llapitja
meg.

22.5

(1) A k<izszolg6ltat6si dijat a kcizszolg6ltat6 a gazd,6lkod6 szervezetek rdszdre havonta
szdmlflzzaki.

(2) A gazd6lkod6 szervezetek a kdzszolgdltatdsi dijat a kdzszol g6ltat6 rdszdre
kcizvetlentil a teljesftett szolgilltatds alapj6n, szdmla ellendbin, a sz6mla
kdzhezveteldt6l sz6mitott l5 napon beltil kdtelesek megfi zetni.

(3) Aki a teleptil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kdtelezettsdgeit nem teljesfti, nem
tagadhatja meg a kdzszolg6ltat6si dij megfizetdsdt, ha a kozszolg 6ltat6 az"6 r6sz6re a
ktizszolgriltat6st felajrinlotta, illetve a kclzszolg6ltat6s teljesitdsdre vonatkoz6
rendelkezdsre 6ll6st vagy teljesitdsdt igazolj a.

(4) Nem tagadhat6 meg a k0zszolg6ltat6si dij megfizetdse, ha a k6zszolg 6ltat6t a
kdzszolgdltat6ssal kapcsolatos kcitelezettsdgdnek teljesftdsdben az idojar6s vagy m6s

ll



elhdrfthatatlan ok akad6lyozta, 6s a kdzszolgdltat6 az akad6ly elh6rit6s6t ktivet6
munkanapon a mulaszt6st p6tolta.

Mentess6gek, kedvezm6nyek

uz3.$

A gazddlkod6 szervezetre vonatkoz6 kiiltin szabdlyok

24.$

(1) Gazd6lkod6 szervezet akkor kdteles a krizszolg6ltat6st igdnybe venni, ha a

gazd6lkod6si tevdkenysdgdvel Osszefiiggdsben keletkezett telepiildsi hulladdk6nak
kezel6s6r6l a Hgt. 13. $-6ban foglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik.

(2) Az olyan gazddlkod6 szervezetek, amelyekndl a keletkezett teleptildsi hulladdkuk
heti mennyisdge nem haladja meg a 110 litert, egyazon gytijt6eddnyben is gytijthetik
a hulladdkot.

(3) Az a gazddlkod6 szervezet, amely a kdmyezetvddelmi feli.igyelos6g 6ltal

enged6lyezett - telepiildsi hullad6k 6rtalmatlanit6sara alkalmas - hulladdkkezeldsi

berendezdssel, ldtesftmdnnyel rendelkezik, a k6'zszolg6ltat6s kdtelez6 igdnybevdtele

al6l mentesiil, ha a tevdkenysdge sor6n kdpzddcitt teleptildsi szil6rd hulladdk

6rtalmatlanit6s6r6 I ebben a berendez6sben, ldtesitmdnyben gondoskodik.

($ Az a gazd6lkod6 szervezet, amely a kdtelez6 krizszolg6ltat6st nem veszi igdnybe, a

kiikin jogszab6lyban meghatdrozott m6don 6s tartalommal koteles a tevdkenysdge

sor6n keletkez6 hullad6k mennyisdgdt 6s cisszet6tel6t fajt6nk6nt nyilvantartani, az

illtala v€gzett kezel6sr6l, a kezelt 6s a eredmdnydb6l szhrmaz6 hulladdkrol

nyilv6ntart6st, a kezel6ldtesitm6ny mtikcid6s6r6l tizemnapl6t vezetni 6s ezekr6l a

hat6s6gnak bejelentdst tenni. A gazd6lkod6 szervezet a kozszolg6ltatds al6 nem

tafioz6 hulladdkanak mennyisdgdr6l, dsszetdteldr6l, keletkezdsdnek fon6s6r6l ds

kezel6sdnek m6dj6r6l kcjteles jegyzlt tdjdkoztatni. Ha a gazd6lkod6 szervezet e

tiljlkoztatitsi kcitelezettsdg6t elmulasztja, a krlzszolg6ltat6st k6teles igdnybe venni.

A kiizszolgdltatds hatdlya ald nem tartoz| telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos
rendelkez6sek

2s.$

(1) A kcizszolg6ltatds nem terjed ki a gazd6lkod6 szervezetnek az ingatlanon folytatott

ipari, kereskedelmi, kdzszolg6ltat6 ds egydb gazdasilgi tev6kenys6g6vel

cisszeftiggdsben keletkezett teleptildsi szildrd hulladdkra, ha nem kotelezett a

k6zszolg6ltat6s igdnybev6teldre; nem terjed ki tov6bb6 a kozintezmdny mukdd6se

sor6n keletkezett hulladdkra. E hulladdkfajt6k esetdben az ingatlantulajdonosnak a

Hgt. 13. $. (1) bekezd6sdben megjel<ilt, a hullad6k termel6j6re 6s birtokosdra

vonatkoz6 szab6lyok szerint kell elj6rnia.

5 Hat6lyon ki6l helyezte a 4/2014, (V,19.) szdmt rendelet, hat6lytalan2014. m6jus 20-t6l
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(2) A hulladdk termel6je, birtokosa a tev6kenys6g6nek gyakorl4sa sor6n keletkezett
vagy m6s m6don birtok6ba keriilt hulladdkot kriteles gyiijteni, tov6bb6 az
6rtalmatlanit6sr6l vagy hasznosit6sr6l gondoskodni.

(3) Az drtalmatlanlt6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kdtelezettseget a hulladdk
termel6je, birtokosa

a) a jogszab6lyban meghatdrozott felt6telekkel megfelel6 6rtalmatlanit6 vagy
hasznosit6 elj6r6s, berendez6s, ldtesitmdny alkalmaz6s6val saj6t maga teljesiti,
vagy

b) az ene feljogositott ds engeddllyel rendelkez6 hulladdkkezel6nek tdrtdnd
6tad6ssal, a kezel6s kriltsdgeinek megfizetds6vel teljesiti.

(4) Az (1) bekezd6sben megjelolt hulladdkot a beremendi hulladdk lerak6helyre,
tov6bb6 egy6b, kcirnyezetvddelmi hat6s6gi enged6llyel rendelkez| futalmatlanit6
helyre vagy hasznos(t6 helyre a hullad6k termeldje, birtokosa kiildn enged6ly n6lkiil
maga is elsz6llithatja.

26.$

(1) A hullad6k elsz6llft6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a hullad6k a
sz6llit6j6rmribe tcirtdn6 tiritdsekor, illet6leg a szillliths folyam6n ne sz6r6djon ds m6s
kcirnyezetterheldst se iddzzen el6. Sz6llit6sb6l ered6 szennyez6dds esetdn a hulladdk
eltakarit6s6r6l, a tertilet szennyez6dds mentesitds6r6l 6s az eredeti kcimyezeti 6llapot
helyre6llit6s6r6l a hullad6k termeldje, birtokosa, illet6leg az ingatlantulajdonosa kdteles
gondoskodni.

27.$

(1) Ha az ingatlantulajdonos a kdzszolg6ltatds al6 nem tartoz' hulladdk elsz6llft6s6val a
kdzszolgdltat6t bizza meg, a megrendelds ds a szolgilltatils feltdteleiben tort6n6
meg6llapod6suk alapj6n a kdzszolgdltat6 a megjeldlt id6pontra vagy id6tartamra a
megjel6lt mennyisdgti ds Osszetdtelti hulladdknak megfelel<i gniitO.aenyt az
ingatlantulajdonos rendelkezdsdre bocs6tja, a hulladdk elsz6llit6s6i elvdgzi, ds
gondoskodik a kij eldlt drtalmatlanit6 helyen t6rt6n6 elhelyezdsdrdl.

(2) Az ingatlantulajdonos a kdzszolgilltat6 rdszdre a meg6llapod6sban rrigzitett dijat
kcjteles megfizetni.

28.$

(l) A hulladdk termeldje, birtokosa kciteles gondoskodni az dnkorm6nyzat ktiljn
rendelet6ben meghat6rozott kcjzteriilet-haszn6lati engeddly megsze.zdsdr6l, ha a
hulladdk dsszegyrijt6sdre szolg6l6 kontdner kcizteitileten zi ont meghalad6
id6tartamra kertil kihelyezdsre. Kciteles gondoskodni tov6bb6 a kontdner
ktirnyezetdnek folyamatos tiszt6ntartds6r6l, a kont6ner telit6ddse esetdn annak
haladdktalan el sz6llit6s6r6l.

(2) A gazd6lkod6 szewezet kontdnert kdzteriileten a koztti ds a gyalogosforgalom
biztons6g6t nem veszelyeztetl m6don, az al6bbi rendelkezdrll r"egtart6s6val
helyezhet ki:
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a) foritvonalon kontdner kiz6r6lag folyamatos rakod6s idejdre helyezheto ki, a

sz6llit6 jdrmti helyszfnen tart6s6val annak drdekdben, hogy az elsz6llit6s a

telit6ddskor haladdktalanul megtcirtdnhessen.

b) tomegkdzleked6si ritvonalon, ha a kontdner kihelyezdse csak a kdzriti forgalom
zavarilsdval oldhat6 meg, az a) pontban foglaltak szerint kell elj6rni,

c) egydb ritvonalakon a kontdnert a telit6ddst kdvet6 8 6ran beli.il el kell sz6llitani.

IV. F'EJEZ'ET

ZAF(6 RENDELKEZE,SEK

Szabdlys6rt6s
uzg.$

Hatflybal6p6s

30.$

Ez a rendelet a kihirdetdse napjan ldp hat6lyba, egyidejrileg az Onkorm6nyzat 312005. (II.25.)

sz6mri rendelete hat6ly6t veszti.

Hergenrdder Jdnos s.k.
polg6rmester

Dr. Szldvecz Tam6s s.k.
jegyzo

6 Hat6lyon kiviil helyezte a412014, (V.19,) sz6mrl rendelet, hatdlytalan2014. rn6jus 20-t6l
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l. szfmf mell6klet a2512007. v.23. szdmri rendelethez'

A telepiildsi szildrd hulladdkkal kapcsolatos kduzolgtiltattls dfja (k\azolgtiltatdsi szemdtd{j)
2014-ben

A kiizszo 196 ltatds tartalmatza;
a heti egyszeri gyakoris6gri gyrijtdst,
a lomtalanit6st dvente egy alkalommal,
az eddnyek mell6 kihelyezett feny6frlk gyiijt6sdt dvente
egy alkalommal,
a komposztillhat6 zrildhulladdk gytijt6sdt dvente kdt
alkalommal,
az dsszegytij tdtt hulladdk el sz6l I it6s6t a lerak6ra,
a lerak6n elhelyezett hulladdk 6rtalmatlanit6s6t.

'M6dositotta a4/2014. (v.19,) sz6mf rendelet, hat6lyos 2014. m6jus 20-t6l

I. A ktitelezo kiizszolg6ltat6ssal elldtott tertileten a kdzszolg6ltat6s igdnybev6tel6nek dij6t az
ingatlanra rendelkezdsre bocs6tott gytijtoeddnyek szdm6nak ds az iir(t6sek sz6m6nak
szor zatakdnt kel I meg6l I apitani.

II. A rendszeres gytijtdsre rendelkezdsre bocsdtott 60 literes tdrol6ed6ny egyszeri tiritdsi
dijalO9.-Ft+Afa (1 A!7,-lt:Afa/negyeddv), a 110-120 literes t6rol6eddny egyszeri iiritdsi dija
2 | 7 .-F t+ Afa (2.82 l.- Ft+Afalne gve J6v).

l5



2, szimfi mell6klet az 512007. (IV.23.) sz6mri rendelethezs

A kommundlis szennyvfzsz6llit6ssal kapcsolatosan alkalmazhat6 dfj legmagasabb m6rtdke

Szederkdny Kdzsdgben (brutt6) 800.-Ft/m3.

8 Beiktatta a712009, (1V.6.) sz6mri rendelet, hat6lyos 2009. dprilis 6+61
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