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Szentldrinc Virosi Onkormd nyzat
30/2006. (X[.18.) KT. R e n d e I e t e

a telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos hrrllad6kkezel6si
h elyi ktzszolgill t ati sr6 I

(A 26/2008.(ill.19.), a 24/2007.(XL2l.) KT. Rendelettel egltseges szerkezetben)

Szentlfirinc Vdrosi Onkormdnyzat Kdpvise'l1lestt)lete (tovdbbiakban: kdpvisel1-testiilet) a
helyi onkormdnyzatokrhl szol6 1990. dvi LXV. n, 16.5 Q) bekezddsdnek, ds a telepillds
tisztasdgdnak fenntartdsa 6s a telepill4si szildrd hulladdkkal isszefilggd kotelezd helyi
k\zszolgdltatds szabdlyozdsa drdekdben, az eg/es helyi kdzszolgdltatdsok kotelezd
igdnybevdteldrdl sz6l6 1995. dvi XLIL n. 2, $ alapjdn 6s a hulladdkgazddlkoddsr6l szol6
2000.6vi XUil. Tv (tovdbbiakban Hgt.) 21. $ (I)-ben kapott felhatalmazas alapjdn

figyelemmel e tdrvdnyekben, valamint a telepiildsi hulladdkkezeldsi kbzszolgdlati dij
megdllapitdsdnak riszletes szakmai szabdlyair1l sz6l6 242/2000. 6If . 23.) Korm.
R ende I e t b en fo glal t alv a a kov e t kezd r ende I e t e t al kotj a :

I. r6sz

BEVEZETO RENDELKEZESEK

I. FEJEZET

'1. $

Az tinkorm6 ny zati rendeleti szab6lyoz6s c6lj a

(l) Jelen rendelet c6lja
a) Szentldrinci lakoss6g egdszsdgdnek vddelme, term6szeti 6s dpitett krirnyezetdnek

m e g6v6sa a hu l laddkgazddlkodds eszk<izeive l;

b) Szent16rinc kcirnyezete hullad6k 6ltal okozott terhel6s6nek minimaliz6l6sa,
szennyezetts6g6nek elkeri.il6se drdekdben a k6pz6ddtt hullad6k mennyisdgdnek 6s

vesz6lyessdg6nek csdkkentdse, a keletkez6 hulladdk min6l nagyobb ar6nyf
hasznosit6sa, a hullad6k k<irnyezetkimdl6 6rtalmatlanit6sa.

(2) Az rinkorm6nyzati rendelet cdlj6nak el6r6se drdekdben Szentl6rinc V6ros kdzigazgatisi
tertilet6n minden tevdkenys6get rigy kell gyakorolni, hogy

a) a kcirnyezetdt a lehet6 legkisebb mdrtdkben terhelje, illetve a k<irnyezet terhel6se 6s

i gdnybevdtele cstikkenj en,

b) biztositsa a keletkezo hulladdk mennyis6ginek 6s min6sdg6nek megfelel6 kezelisdt,
hasznositds6t, drtalmatl anitds6t.

(3) Szentl6rinc V6ros Onkorm6nyzata a hullad6kgazd6lkod6si cilok eldrdse drdekdben 6rv6nyesiti
a hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. tcirvdnyben fbglalt alapelveket, meghatdrozza
a hulladdkgazdilkod6s ktir6ben a hat6sktirdbe tartoz6 kdrddsekben a hulladdkgazd6lkod6s
6ltal6nos kovetelm6nyeit, azdrintettek jogait 6s kcitelezetts6geit.

2.$

(l) Az <inkorm6nyzat hulladdkgazd6lkod6ssal cisszefiiggo f'eladatait a hulladdkgazd6lkoddsr6l
sz6l6 2000. 6vi XLIII. t<irv6nyben (tov6bbiakban: Hgt.) 6s a Hgt. felhatalmazasa alapj6n
kiadott vdgrehajt6si tipusri jogszabdlyokban fbglaltak hatilrozzik meg. Az cinkorminyzatot
megillet6 feladatok ell6tdsa - iogszab6ly eltdro rendelkezise hi6ny6ban - Szentlorinc Vdros
Onkorm6nyzata K6pvise16- testi.iletinek (tov6bbiakban: K€pvisel6- testiilet) hatdskcire.
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(2) AztinkormSnyzat szervei ritj6n vesz rdszt a hulladdkgazd6lkod6si igazgatasban.
(3) A kdpvisel6-testtilet annak drdekiben, hogy a jogszabilyokban meghat6rozott

hulladdkgazdAlkod6si, telepiil€s- 6s kdztisztas6gi feladatait a korszerii krirnyezetv6delem
k<ivetelmdnyei szerint teljesitse, drvinyesiteni kivanja a Hgt.-ben rdgzitett elveket, a jelen
rendeletben foglaltak szerint teleptil6si szil6rd hulladdk kezel6s6re kritelez6en ell6tand6 ds

iginybe veend6 hulladikkezeldsi kcizszolg6ltd6st szevez is tart fenn.
(4) A szabillyozhs eszkOzdvel arra tdrekszik, hogy a kdpz6d6 hulladdk rnennyisdgdt 6s

vesz6lyess6g6t a k<irnyezetterhelds cscikkentdse drdekiben a lehet6 legkisebb mdrtdkijre
szorftsa. Ennek 6rdekdben Crvdnyesiteni kivania a megosztott felel6ssdg elvdt, rnely alapjin a
hullad6kgazd6lkod6s k<irdbe tartoz6 szereplok felel6ss6git meghattrozza.

(5) A k6pvisel6-testiilet a hulladdkgazddlkodis teriilet6n t6mogatja a legkimdletesebb ktirnyezet-
iginybevdtellel j6r6 technol6gi6k alkalmazisdt, illetve a krirnyezetkimdl6 hulladdkkezel6
technol6girik bevezet6sdt

II, FEJEZET

Fogalmi meghat6rozdsok

3.$

(l) Telepfilesi szildrd hulladdk:
a) a h6ztartasi hullad6k: az emberek mindennapi 6lete sor6n, a lak6sokban, a pihends,

i.idiilis c6lj6ra haszn6lt helyisigekben Cs a lak6h6zak kcizcis haszn6latri helyisdgeiben
6s teriiletein, valamint az intlzmdnyekben keletkez6, vesz6lyesnek nem rnin6siil6
hullad6k,

b) a kdzteriileti hulladdk: kdzforgalmf 6s z<jldtertileten keletkezo hulladdk,
c) a h6ztart6si hu!laCdkhoz hason16 jeiiegti is dsszetdtelii hulladdk: gazdasigi

v6llalkoz6sokn6l keletkezl vesz|lyesnek nem minostil6 szil6rd hullad6k, amely a
hiztart6si hulladdkkal egyUft kezelhet6.

Q) Egeb szildrd hulladdk: a h6ztart6si hulladdkn6l meghatirozottak szerint ketetkezett hulladdk
k<iztil nern min6stil hhztartilsi hulladiknak, a jflg, a h6, a s6r, az 6piilet, vagy egyes rdszeinek
megrong6l6d6s6b6l, bontris6b6l, illetve javit6s6b6l sz6rmaz6 nagyobb mennyisdgii anyag, a
kerti 6s gazdashgi mijvelds sor6n a hiztartisi hullad6kra meghat6rozott mennyisdg felett
keletkezett hulladdk 6s a nagyobb m6retii elhaszn6lt t6rgy (britordarab, szalmazs6k taftatma,
stb.)

(3) Inert hulladdk: az a hullad6k, amely nem Inegy 6t jelent6s fizikai, kdmiai vagy biol6giai
6talakul6son. Jellemz6je, hogy vizben nern old6dik, nem 69, illetve m6s fizikai vagy kdnriai
m6don nem reag6l, nern bomlik le biol6giai [ton, vagy nincs kedvezotlen hatassal a vele
kapcsolatba keriil6 m6s anyagra oly m6don, hogy abb6l kOrnyezetszennyezds vagy emberi
egdszsdg kirosod6sa kdvetkezne be, tovibbi csurgaldka is szennyez6arryag-tartalma, illewe a
csurgal6k cikotoxikus hatdsa jelent6ktelen, igy nem veszdlyeztetheti a felszini vagy felszfn
alatti vizeket.

(4) Nag darabos hulladdk (lorn): a teleptilisen a h6ztart6sokban keletkezett azon hulladdk
(h6ztartisi berendezdsi, felszereldsi tirgyak, eszkdzcik Cs anyagok), amely a k0zszolg6ltat6s
keretdben rendszeresftett gyiijt6eddnyzetben nem helyezhet6 el rigy, hogy a gyiijt6eddny
zirhat6 6s rendeltetdsdnek rnegfelel6en haszn6lhat6 m aradj on.

(5) Epitdsi tdrmeldk: 6pitdsb6l, bontisb6l' szirmaz6 unyug, felt6ve, hogy az nem veszdlyes
hulladdk.

(6) Bio hulladdk: a szerves komposztdlhat6 konyhai 6s kerti, valamint ehhez hasonl6 hulladik.
(7) Hasznosithat6 hulladdkok: azok az anyagok, arnelyek anyaguk szerint drtikesftdsbe vihet6k,

szelekt6lAsuk esetdn ak6r eredeti firnkci6jukt6l eltdr6 c6lra hasznosfthat6k.
(8) Maradek hulladdk: azok a visszamaradt anyagok, amelyeket djrahasznosftani nem lehet, igy

6rtalmatlanit6suk lerak6ssal ttirtCnik.
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(9) Biol6giailag lebonthat6 hulladdk (biohalladdk): minden szervesanyag-tartalmri hullad6k, ami
anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizrnusok, talajdldldnyek vagy enzimek segitsdgdvel)
lebonthat6.

(10) Veszdlyes hulladdk: az olyan hullad6k, amely a Hgt. 2. szilmfi melldklet6ben felsorolt
tulajdons6gok ktiziil eggyel vagy ttibbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy
tisszetev6ket tartalmaz, eredete, dsszetdtele, koncentr6ci6ja miatt az eglszsflgre, a ktirnyezetre
kock6zatot jelent.

(ll)SzentlSrinc Vdros Hulladdkgazdalkoddsi Terve: A Szentl6rinc V6ros Onkormdnyzat 6ltal
dnkorm6nyzati rendeletben kihirdetett tery, melynek keret6ben az dnkorm6nyzat
meghathrozza a Hgt. ds v6grehajt6si rendeletei alapj6n -- az Orszilgos Hulladdkgazd6lkoddsi
Tervvel 6s a Somogy Megyei Teriileti Hullad6kgazd6lkod6si Terwel dsszhangban - az
cinkorm6nyzat illetdkess6gi ter0letdn megval6sul6 hulladdkgazd6lkod6s strat6giai
feladatainak cselekv6si programj6t, a hulladdkkezeldsi tev6kenysdgek racionaliz616s6t
el6segit6 intdzked6seket, a vdgrehajt6s sorrendj6t 6s hatdkonys6g6t, a megval6sitishoz
sztiks6ges eszkdz<iket 6s l6tesitmdnyeket, valamint ezek becsiilt ktiltsdgeit 6s finansziroz6si
m6djit.

(12) Hulladdkkezelf telep: a telepiil6si hullad6k begyiijtdsire, 6tvdtel6re ds az egyes hulladdkfajt6k
tov6bbi t6rol6s6ra, 6trak6s6ra, el6kezel6s6re, illet6leg hasznosft6s6ra vagy drtalmatlanit6s6ra
szolg6l6 telephely.

(13) F.eldllitdsi hely: az egyes ingatlanokon bel0l f'eldllitott hullad6kgyiijt6 eddnyek helye.
(14) Uritdsi hely: az a hely (t<ibbnyire ktiztertilet), ahol a hulladekgyiijt6 ei6nyek gipj6rmtire

trirtdn6 Urit6se trirtdnik.
(15) irtatmatlanithhely: a teleptildsi szil6rd hullad6k 6rtalmatlanit6s6t szolg6l6, kiz6r6lag erre a

cdlra ldtesitett 6s az dnkorm6nyzat 6ltal kijeldlt lerak6hely, l6tesitm6ny.
(16) Hulladdklerak6 telep (hulladdklerak6): miszaki vddelemmel l6tesitett, fblyamatos elten6rzdst

biztosit6 rendszemel ell6tott, a telepUldsi szil6rd hulladdk ldld felszfn6n vagy ftjldben tortdno
6rtalmatlanft6s6ra szo19616 miit6rgyak 6s kiszol9616 ldtesitminyek risszessdge.

(17)Hulladdkgazddlkodds: a hullad6kka! Osszeftrggd tevikei:ys€gck rendsiere, beledrtve a
hulladdk keletkezds6nek megel6zds6t, mennyis6gdnek 6s veszdlyessdgdnek cs6kkent6s6t,
kezel6s6t, ezek tervezds6t 6s ellen6rz6s6t, a kezel6 berendez6sek is litesitm6nyek
tizemeltetds6t, bezilrisit, ut6gondoz6s6t, a miikddds felhagy6s6t kdvet6 vizsg6latokat,
valamint az ezeT<hez kapcsol6d6 szaktan6csad6st 6s olctat6st.

(18) Hulladdkkezelf: aki a telepi.ilisi szil6rd hulladdkot gazdas6gi tevdkenysdge k<irdben az
ingatlantulajdonost6l 6tveszi, kezeli, begyiijti, elsz6llitja, 16rolja, hasziosftia, illetve
6rtalmatlanitja;

(19) Hulladdkkezeldsi engeddly: a kdrnydzetvddelmi hat6s6g 6ltal a telepgldsi hullad6kkal
kapcsolatos tev6kenys6gek vdgz6s6nek feltdteleirbl sz6l6 zl3tz00l. (Xl. it.) Korm. rendelet
20. $ (l) bekezdds6ben foglalt tev6kenysdgek, vagy tevdkenys6g valamelyike vdgz6s6nek
engeddlyezdsdre vonatkoz6 okirat.

(20) Hasznositds: a telepUldsi szil6rd hulladiknak vagy valamely dsszetev6j6nek a termel6sben
vagy a szolg6ltatdsban tortin6 hasznosit6sa.

(21) Hulladdklezeldsi kdzszolgdltatds: a rendelet hat6lya al6 tartoz6 telepiildsi szil6rd hullad6knak
az ingatlantulajdonosokt6l a kdzszolgdltat6 6ltal tttrtdn6 rendszeres begyiijt6se, elsz;illit6sa, a
hulladdk egyes dsszetev6inek elkUkinitetten ttirt6n6 gyiijtdse, artJmailaniiasa, valarnint
hulladdkkezel6 telep, hulladdklerak6, hulladdkgyiijt6 udvir Js hullad6kgyiijt6 sziget litesit6se
is miikddtetdse.

(22) Hulladdkkezeldsi tevekenysdg: a hulladdk gyiijtdse, begytijt6se, sz6llit6sa, el6kezelise,
t6rol6sa, hasznosit6sa 6s drtalmatlanit6sa.

(23)Gy{iitds: a telepuldsi szil6rd hulladdk rendezett dsszeszeddse, v6logat6sa a tov6bbi kezel6sre
tcirtdn6 elsz6llit6s 6rdek6ben.

Q$ Begfiitds: a telepiildsi szil6rd hulladdknak a hulladdk birtokosait6l tdrrdn6 6tv6tele a hullad6k
birtokosa vagy a begyiijto telephelydn, tov6bb6 a begyiijt6helyen (gyiijtopontokon,
hullad6kgytijto udvaron, t6rol6-kezel6 telepen) 6s a tov6bbi 

- 
kezei6s eraeteuen tort6n6

<isszegyiijt6s, vilogatas a begytijt6 telephely6n.
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(25) Szdllitas: a telep0l6si szil6rd hulladdk telephelyen kiviili mozgathsa, bele6rtve a

sz6llitm6nyozast 6s a fuvarozfst is.
(26) irtalmatlanitds: a telepiil6si szil6rd hulladdk okozta kdrnyezetterhelds csdkkentdse,

krirnyezetet vesz|lyeztet6, szennyez6, k6rosit6 hat6s6nak megsziintetdse, kiz6rdsa, amely

t<irtinhet hulladdklerak6ban tdrt6n6 lerakassal, termikus artalmatlanit6ssal 6s m6s kdmiai,

biol6giai vagy fizikai elj drdssal.
(27) Etdkezetis: a telepiilisi szil6rd hulliddk begyiijt6sdt, t6rol6s6t, hasznosit6sit, illet6leg

6rtalmatlanitas6t el6segit6, azok biztons6g6t ndvel6, a k<irnyezetterhel6st csokkento

tevdkenys6g, amely a hulladdk fizikai, kdmiai, biol6giai tulajdonsdgainak megv6ltoztat6s6val
j6r.
Fizikai el6kezel6snek min6siil az elkiildnitetten begyiijtdtt szilird hullad6k olyan tovibbi

v6logat6sa, szltvillaszthsa, oszt6lyozasa (aprit6s, trim6rit6s, bitlilzils), amelynek segisdg6vel a

hasznositis vagy irtalmatlanitds ktinnyebben megval6sithat6.
(28) Hasznositdhely: a telepiildsi szil6rd hullad6knak vagy valamely 6sszetev6j6nek a termeldsben

v^gy a szolgdltatrisban tdrtdn<i felhaszn6l6s6ra szolg6l6 , kizfu6lag erre a cdlra l6tesitett 6s az

dnkorm6nyzat eltal erre kijel6lt l6tesitm6ny.
(29) Kdzteriilet: klzhaszn6laha szolg6l6 minden olyan 6llami vagy dnkorm6nyzati tulajdonban

6116 teriilet, amelyet a rendeltet6s6nek megfelel6en (kiildn6sen kdzlekedds biztositisa,

pihen6- 6s eml6khelyek, kdzmtivek elhelyez6se, stb. c6lj6ra, beledrtve az ilyen zdldteri.iletet

is) b6rki haszn6lhat, €s az ingatlan-nyilv6ntartds ekk6nt tart nyilv6n, Egydb (mag6n)

ingatlanoknak a kdzforgalom saim6ra - an6l sz6l6 kiildn szerz6d6s (okirat) keretei kdzdtt - a

tulajdonos (vagy bejegyzetthasznirl6) 6ltal megnyitott 6s kijel6lt r6sze.

(30) Loitatanitds itd iaiioz6 tetepf)tdsi szildrd hultaddk: az alkalmilag k6pz6ddtt teleptildsi

szilard hulladdk, amely a klzsiolgiltat6 6ltal rendszeresitett gytijt6ed6nyzetben mdrete miatt

nem helyezhet6 el;
(31) Ingattaituloidonot'. az a termdszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szemdlyisdggel nem

rendelkez6 szervezet, akinek/amelynek tulajdon6ban, birtok6han, ','agi hasziliiatiban levo

ingatlanon telepiil{si szilArd huliaddk keletkezik. A telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos

k6iddsekben a tfrsash6zak vagy lakdsszdvetkezeti lak6sok esetdn ingatlantulajdonos nem az

adott t6rsashhzi vagy szdvetkezeti lakds egys6g kiiltin lapon nyilv6ntartott tulajdonosa, hanem

a t6rsash6zi vagy lakesszdvetkezeti kdz6ssdg egyetemlegesen, melyet a kdztjs kdpvisel6, vagy

a tirsash6z, illeWe lak6sszovetkezet alapit6 okirata szerinti szerv, vagy szemdly kdpvisel;

(32) Kyzszolgdtrafi: a Szentl6rinc V6ros klzigazgathsi teriilet6n a teleptil6si szil6rd hulladdkkal

kapcsolatos helyi k6zszolg6ltat6s ell6t6s6ra az e rendelet szerint kizir6lagosan feljogositott

hujlad6kkezel6, a DDMft-C fft., aki Szentlorinc teri.iletdn a telepi.il6si szildrd hullad6kkal

kapcsolatos hullad6kkezelfsi kdzszolg6ltat6s ell6t6s6ra a mindenkor hat6lyos jogszab6lyok

el6irisainak megfeleld eljdr6s lefolytatAs6val, a rendeletben meghatirozott id6tartamra

kizar6lagos jogoi szerzett v6llalkozas - jelen rendeletben nevesitett ' jogi szem6ly.

(33) Kdzszotgdtt"tdti dij: az az dnkorminyiat rendeletdben meghatbrozott, a rendelet hatillya al6

tartoz6 telepi.il6si szil6rd hullad6kkal <isszefiiggo hulladdkkezel6si kdzszol96ltat6s

ig6nybevdtelddrt az ingatlantulajdonos 6ltal a Kdzszolg6ltat6nak fizetend6, a jelen

rindeletben meghat6rozoitdijfizetdsi id6szakra vonatkoz6an meg6llapitott dij-

(34) Hdztartds: em6erek kiizds 6letvitele, amelyben kdzds gazd6lkodissal biztositjik dletuk

fenntart6s6t, igy azdtkezEst, lakhat6st, a tiszt6lkod6st stb.;

(35) Gazddtkodd iiervezel: a Ptk. 685. $ c. pontjiban felsorolt valamennyi szerv tovilbb| az

iigyvdd, az iigyv6di iroda, a k6z.iegyz6,a bir6s6gi v6grehajt6'

(36) iyzszolgdlntksal dsszefilggti izerndlyes adatok:(kdzszolg6ltatdst igdnybe vev6 neve'

lakcime, szi.iletdsi helye 6s ideje, anyja neve)

III, FEIEZET

Altal6nos rendelkez6sek

4.$
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Szentlorinc V6ros Onkormdnyzata (a tov6bbiakban: rinkonn6nyzat) a jelen rendeletben foglaltak
szerint hullad6kkezeldsi k<izszolg6ltatdst tart fenn a telepiildsi szilard hulladdk rendszeres gyiijt6sire,
elsz6llit6s6ra, 6rtalmatlanit6s6ra 6s kezel6s6re 6s a fblsorolt tevdkenysdgek ell6t6sdr6l kdtelezd helyi
k<izszolgdltat6s ritj6n gondoskodik.

s.$

A hulladdkkezeldsi kcizszolg6ltat6s hathly a

(l) A hulladdkkezeldsi ktizszolg6ltatis Szentlorinc kdzigazgat6si teriilet6re terjed ki.
(2) A hulladdkkezel6si kdzszolgdltat6s kiterjed Szentl6rinc V6ros kdzigazgatdsi teri.lletdn ldv6

valamennyi ingatlantulajdonos6nil, tulajdonosi kdz<iss€g6n6l, birtokos6n6l vagy haszn6l6j6n6l
keletkez6 telepiildsi szil6rd hulladdkra, (tov6bbiakban egyi.itt: ingatlantulajdonos). Az
ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezo teleptil6si szil6rd hullad6k gytijtdsdr6l 6s annak
begyiijtds6re feliogositott ds engeddllyel rendelkez6 hulladikkezet6nek tortenti 6tad6s6r6l az e
rendeletben meghat6rozott m6don kriteles gondoskodni.

(3) Az ingatlantulajdonos jelen rendeletben meghat6rozottak szerint jogosult ds k6teles igdnybe
venni a hullad6kkezeldsi k<izszolgiltat6st.

(4) A Kdpviseld+estiilet a teleptildsi hulladdkkezeldsi k<izszol96ltat6st az ,,Orm6ns6g
Tisztas6g66rt" Onkorm6nyzati T6rsul6shoz val6 csatlakoz6ssal l6tja el, tov6bb6 uL
<inkorm6nyzati t6rsul6s 6ltal szervezett hulladdkgazd6lkod6si program programgaz d6j6t - a
Duna-Dr6va l{ulladdkgazd6lkodisi Kft-t (tovdbbiakban ,,Szolg6ltai6") -biizz meg a szil6rd
hulladdkkal kapcsolatos feladat ell6tds6val.

(5) Az egyiittmfikcid6s tartalmrit 6s feltdteleit ktikin szerz6d6s rdgziti.

Il. r6sz

A TELEPULESI SZILARD I{ULLADEKKAL KAPCSoLAToS TJULLADEKKEZELES I
KOZSZoLGATTeTAs

I, FEJEZET

Az 6nkorm6nyzatkdzszorg6ltat6ssal kapcsolatos feladatai

6.$

(l) Az <inkorm6nyzat azingatlantulajdonosokn6l keletkez6 telepiildsi szil6rd hullad6k kezel6s6r.e
hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltat6st szervezis tart fenn. Feladaia e tekintetben kiildncjsen

a) a helyi k6zszolg6ltat6s kijrdbe tartoz6 telepuldsi szil6rd hulladdk rendszeres
begyiijtdsdnek, elsz6llit6s6nak 6s 6rtahnatlanit6s6nak megszervezdse;

b) a k<izszolg6ltat6s ell6t6sdra a szolg6ltat6 kiv6laszt6sa, a szolg6ltat6val szerzdd6s
megk0tdse;

c) gondoskod6s a szolg6ltat6 rendelkezdsdre bocsatott telepiildsi szilard hulladdk
elhelyezds€re szolg6l6 6rtalmatlanit6 hely, hasznosit6 hely kialakit6s6r6l,
fenntart6s6r6l, iizemeltet6sdrol, rnegsztintetdserol, illetve rekultiv6ci6.l6r6l;

d) a kdzszolg6ltatAs dij6nak 6s a dijfizetds rendjdnek meg6llapit6sa;
e) a teleptildsi szil6rd hulladikkal kapcsolatos egyes, a jogszabilyokban meghat6rozott

hat6s6gi j ogktirdk gyakorldsa;

0 a kcizszolg6ltat6ssal <isszeliigg6 egy6b jogszab6lyokban nern rendezett 6nkorm6 nyzati
feladat ds hat6sktjr meg6llapit6sa.



A kdzszolg6ltat6s, a kiizszolgdltat6s ell6t6s6ra feljogositott szolg6ltat6 sz6llit6 eszk6z6hez az

6ltala rendelkezdsre bocs6tott - jelen rendelet 3. $ L pontj6ban megjekilt telepiil6si szil6rd
hulladdknak - rendszeresftett gyiijtdeddnyben a kdzteri.ileten vagy az ingatlanon dsszegytijt<itt
es a szil6rd hullad6k elhelyezds c6lj6b6l t<irt6n6 rendszeres elszdllitis6ra terjed ki.
Az dnkorm ilnyzat a telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos feladatainak megval6sit6sa
sor6n a hulladdkgazd6lkod6si tdrvdnyben megfogalmazott cdlok eldrdse 6rdek6ben

egyiithnii k<id ik az,,Orm6ns6g Ti sztas6g66rt" 6nkorm 6 ny zati Tiirsul6s tagj ai v al.

A hulladdkkezel6si k<izszolg6ltat6s tartalrna

7.$

A hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltat6s - a tevdkenysdg tartalm6ban - az al6bbiaka terjed ki:
a) az ingatlantulajdonos 6ltal a Kdzszolg6ltat6 sz6llit6eszkdzeihez rendszeresitett ds szabv6ny

gytijtoeddnyben, vagy a rendeletben megjeliilt egydb m6don az ingatlanon gyiijtott 6s a

Kdzszolg6ltat6 rendelkezlsflre bocs6tott,telepiil6si szil6rd hullad6k begyiijt6sdre 6s rendszeres,

illetve alkalmi elsz6llit6s6ra;

b) az ingatlanon dsszegyiijtcift nagy darabos, lomtalanit6s kdrdbe vont telepiildsi szil6rd hulladdk
dvente l-szeri - a Kijzszolg6ltat6 6ltal meghat6rozott id6pontban 6s helyen, erre a cdlra

biztositott sz6llit6eszkdztn - tdrtdn6 begyiijt6sdre 6s a Ktizszolgdltat6 6ltali elsz6llit6s6ra;

c) az a) 6s b) pontokban foglaltak szerint gyiijtOtt, begyiijttitt €s elsz6llitott telepiil6si szil6rd

hulladdk 6rtalmatlanit6sdra;

d) az ille96lis hulladdklerak6k felszdmol6s6ra.

I], FEJEZET

A Kdzszo I g6ltat6 hulla.d6kJcezel Csi kdzszoi g6itatissal
kapcsolatos jogai 6s kdtelezettsdgei

8.$

(1) A Kdzszolgdltat6 kdtelessdge az e rendeletben 6s a kcizszolg6ltat6si szerzod6sben foglaltak
szerint - a kornyezetvddelmi, valamint az egylb jogszab6lyi el6ir6sok megtart6s6val - a

kdzszolg6ltat6s igdnybev6tel6re kdteles, vagy azt igdnybe vev6 ingatlantulajdonosokt6l

a) a Kdzszolg6ltat6 sz6llit6eszkdzeihez rendszeresitett szabv6ny gyiijt6eddnyben

vegyesen gy{ijttitt h6ztartisi hulladdk ds h6ztart6si hulladdkhoz hasonl6 jellegii 6s

dsszetdtelti hulladdk h6zhozmen6 jdrattal tttrtdn6 rendszeres begyiijtdse ds elsz6llit6sa,

b) a Kdzszolg6ltat6 6ltal ene a c6lra biztositott sz6llit6eszkdzdn az ingatlanon

<isszegyiijtdtt 6s a Kdzszolg6ltat6 rendelkez6sdre bocs6tott nagy darabos, lomtalanitds

k6rdbe vont telepiil6si szil6rd hulladdk dvente egyszeri - a Ktizszolg6ltat6 6ltal

meghatdrozott id6pontban 6s helyen - tdrtdn6 begyiijtdse 6s elsz6llit6sa,

c) a ktiztertleti hulladdknak a Kdzszolg6ltat6 sz6llit6eszkdzeihez rendszeresitett

gyiijt6ed6nyben vagy a K<izszolg6ltat6 6ltal rendelkez6sre bocs6tott m6s eszkdzben,

egyedi megrendel6s alapj6n tdrt€n6 alkalmi begyiijtdse 6s elsz6llit6sa.

(2) A K6zszolg6ltat6 a magasabb szintii jogszabilyokban 6s e rendeletben foglaltak szerint

k<iteles eleget tenni adatszolg6ltat6si 6s nyilv6ntartisi k<itelezettsdgdnek.

(3) A K6zs zollg6ltat6 k6teles a k6pviselo-testillet szilmhrakdzszolg6ltat6i tevdkenys6g6r6l €vente

rdszletes besz6mol6t, valamint kdlts6gelszamolist kdsziteni a kdzszolg6ltat6si tevdkenys6g

6ves 6rtdkel6sdhez.
(4) A K6zszolg6ltat6 a hullad6kkezeldsi kd/szolg6ltatdst akkor l6thatja el, ha

a) biztositani tudja a kdzszolg6ltat6s - k[liin jogszab6lyban meghat6rozott - szemdlyi ds

t6rgyi, valamint kdzeg€szsdgtigyi felt€teleit, amelyek sarant6ijik a kozszolg6ltatAs

tart6s, rendszeres es a tOrnyeietvddelmi szempontoknak marad6ktalanul megfelel6

ell6tds6t;

(2)

(3)
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b) a magasabb szintii jogszabdlyokban megkrivetelt, a hullad6kkezeldsi kcizszolg6ltatas
ell6tds6hoz sziiksdges kdrnyezetvddelmi hat6s6gi enged6llyel rendelkezik;

c) rendelkezik a kiilon jogszabdlyban meghat6rozottaknak megfelel6 mirt€kii
biztositdkkal, garanci6val;

d) az rinkormd nyzattal kdzszolgdltatdsi szerzoddst k6tdtt.
(5) A Kiizszolgdltat6 a k6zszolg6ltahesi szerz6ddsben foglaltak alapj6n a hulladdkkezel6si

kcizszolg6ltat6s teljesit6sdre, valamint a kdzszolgdltatrisi dij beszed6sdre k6zremfikdd6t vehet
ig6nybe szentl6rinc V6ros Kdpvisel6testiilet€nek egyet6rtdsdvel.

(6) A Ktizszolg6ltat6, amennyiben a kritelez6en ell6tand6 kdzszolgaltatas mellett hulladdkkezelesi
engeddly6nek m-egfelel6en egydb hulladdkgazd6lkod6si tevdkenys6get is folytat, a
ktizszo196ltat6s kereteibe nem tartoz6 m6s hulladdkkezeldsi szotlattatas kriits6geit,
elszdmol6s6t 6s dij6t kciteles elkulciniteni 6s e k<iltsdgeket a kcizszolg6ltatls dij6b6t nem lehet
finanszirozni.

(7) A kdzszolg6ltat6 a kdzszolgdltatdssal 6sszefiigg6 szemilyes adat kezel6s6re a
hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000,6vi XLIII. Torvdny (tovabbiaiban: Hgt.) Z3.g gJ ponda
alapjdn ds a jelen dnkormdnyzati rendeletben foglalt mditdkben is terjedeleribln;ogo.uti.

(8) A k<izszolgilltat6 a Hgt. 23.$ g./ pontj6ban meghat6rozoft k<izszolg6ltatrissal osszefiiggo
szemdlyes adat kezel6s6re jogosult. A k<izszolg6ltat6ssal dsszefiigg6.rJodly.. adat csak a cdl
megval6sul6sdhoz szi.iksdges mertdkben es ideig kezelhet6.

(9) A kozszolg6ltat6 megfelel6 technikai ds szervizdsi intdzkeddsekkel kriteles gondoskodni az
adatok biztons6g6r6l. Az adatokat vddeni kciteles kiikinrisen a jogosulatlan hozz6f6r6s,
megv6ltoztat6s, nyilv6noss6gra hoz6s vary t<irl6s, illet6leg sdriil6s uugy-*"gr.rmistitds ellen.(10) A kdzszolg6ltat6 a k<izszolg6ltat6ssal tisszefiigg6 szemd"lyes adatofat az ingat1antulajdonos
(illetve az ingatlan nyilv6ntart6sban szerepki fogosult) azonosit6s6ra, a kilzizemi szerz6d6s
teljesitdsdvel, jogszab6lyban el6irt elle;6ri6;k v6grehajt6sr{val 

'kupcrolato. 
feladatok

ell6t6sra, szilmllzilsra, post6z6sra, k<iziizemi dij hdtral6kok behajt6s6ra haszr6lhada fel.(l l) A kdzszolg6ltat6 nem jogosult az illtala kezeli krizszolgdltata.ssal 6sszefiigg6 sze66iyes aciat
nyi!.,'6nos s6 gr a liozatal|r a.

IlL fejezet

A kcizszo lgdltatasi szerz6dis

e.$

(l) Az dnkorm6nyzat a ktizszolg6ltat6s ell6tdsdnak megszervezdsdre, f'enntartis6ra vonatkoz6an amagasabb szintii jogszab6lyokban 6s jelen rendei-etben fbglaltak szerint k6teles elj6rni. Akdpvisel6testtilet - a magasabb szinttilogszabdlyokban r"glrutero"ottak szeiini * a p6ly6zatnyertesdvel (nyerteseivel) az eredminyhirdetdst krrvet6 3dnapon u"riir, irieiv:e a piiy;zatieljdr6s ndlkiil kijel6lt.Ktizszolgdltatwal a krizszolgaltatas ell6t6s6ra szerz6d6st k6r, Ak<izszolg6ltat6si szerz6dds nyilv6nos.
(2) A kdzszolgaltatrisi sr"tz6d6.t a teleptildsi szildrd hulladdk 6rtalmatla'it6s6t v6gz6hulladikkezel6vel legal6bb l0 ivre .r6l6an kell r"gLtitni. A ki|ilhg a hulladdkbegytijtdsdre, illetve szdllit6sdra vonatkoz6 szerz6d6s legfbijebb 10 6vre szotoa,itothet6 meg.Ez ut6bbi szerzoddsben meg kell hat6rozni a hulladdk 6rlhatlani t6s6t v6gzi5Kcizszolg6ltat6t.(3) A szerzodds az al6ir6s.napj6n jdn l6tre, ds - ha a rendelet eltdr6en nem rendelk ezik - azal6ir6stk<ivet6 6v els<j napj6t6l szamitottan a'(2) bekezddsben megh at6rozoLt6v utols6 napjan sziinikmeg.
(4) A kcizszo196ltatrisi szerz6d6s r6szletes feltdteleit 6s tartalmi k<ivetelminyeit a magasabb szintiijogszab6lyokkal dsszhangban jelen rendelet dllapida ,neg. A k<izszolgaltatasi szerz6disbenrcigziteni kell a hulladdkkezerdsi krizszolg6rtatis kSriben: "

a) a kdzszolg6ltat6s megnevezdsdg tartalm6t, a kiizszorgilltatds teljesit6sinek teri.ilefihat616t,
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b) annak a tdnynek a rogzitdsdt, hogy a Kiizszolg6ltat6 v6llalta a megjeldlt
kiizszol g6ltat6s teljesitdsdt,

c) a kdzszolgdltatdsi szerz6d€s id6tartam6t,

d) a telepiildsi szil6rd hulladdkok gytijtdsdnek m6djAt, valamint az elkiiliinitetten
(szelektiven) gyfijthet6 6s hasznosithat6 hullad6kok kdrdt 6s gyiijtdsdnek, illetve
hasznosit6s6nak m6dj6t,

e) a ktizszolg6ltatds igazol6si 6s ellen6rzdsi kdtelezettsdg6t, annak m6djAt,

0 a krizszolg6ltat6s finanszirozAsinak elveit 6s m6dszereit, az tinkorm6nyzat ez ir6ny0

kdtelezettsdge teljesitdsdnek feltdteleit 6s biztositdkait,
g) a kdzszolgAltat5s dij6ra vonatkoz6 rendelkezdseket, kiemelten a ktizszolgAltat6s

dij6nak meg6llapit6s6ra vonatkoz6 m6dszer leir6s6t, a dijnak a szerz6d6s

megkdtdsekor drvdnyesitheto legmagasabb mdrtdkit 6s a dij megvAltoztat6sa

drdekdben alkalmazand6 elj 6r6st,

h) a Kiizszolgdltat6 6ltal igazoltdijhitraldk kiegyenlitdsdre vonatkoz6 elj 6r6st,

i) a Kdzszolg6ltat6nak a lakoss6g 6s az ingatlantulajdonosok ir6ny6ban fenn6ll6

t6jdkoztat6si kdtelezettsdgdt, 6s teljesitdsdnek m6dj6t,
j) azokat a feltdteleket, amelyek mellett a Ktizszolg6ltat6 a kdzszolg6ltat6s teljesitds6re

ktizremiiktid6t vary teljesitdsi segddet vehet ig6nybe, s ez ut6bbiak6rt t<irtdn6

felel6ss6gv6llal6st,

k) a szerz6d6s m6dosit6s6nak lehetsdges okait 6s elj6r6si rendjdt.

(5) A kiizszolgdltatasi szerz6ddsben az <inkorm ilnyzat kiitelessgekdnt kell meghat6rozni

a) a ktizszolg6ltat6s hatdkony 6s folyamatos ellSt6s6hoz a Kdzszolgilltat6 szAmhra

sziiks6ges inform6ci6k szol g6ltat6s6t,

b) a ktizszolg{ltat6s kdrdbe tartoz6 6s a telepiil6sen {bly6 egy6b hulladdkkezeldsi

tevdkenysdgek dsszehangol6s6nak el6segitdsdt,

c) a telepiil6sen mtikddtetett kiildnbdzo kozszolg6ltatrisok 6sszehangol6s6nak

el6scgit6sit,
d) a telepiil6si ig€nyek kiel6git6sdre alkalmas, a hullad6k gyfijt6sdre, kezel6s6re'

6rtalmatlanit6s6ra szol 9516 helyek €s ldtesitmdnyek kij eltil6s6t,

e) a Kdzszolg6ltat6 kiz6r6lagos krizszolgdltat6si jogdnak biztosit6s6t'

(6) A k6zszolg6ltat6siszerz6ddsben aKdzszolgilltat6 kdtelessdgekdnt kell rneghathrozni

a) a kdzszolgdltat6s folyamatos 6s teljes kdrt ell6t6s6t,

b) akdzszolghltatds meghatfrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitds6t,

c) a kozszolghltat{s teljesitds6hez sziiks6ges mennyisdgii 6s min6s6gii j6rrnti, gdp,

eszk6z, berendez6s biztosit6s6t, valamint a sziiks6ges l6tsz6m0 6s kdpzetts6gti

szakember alkalmaz6sSt,

d) a k6zszolg6ltatas folyamatos, biztons6gos ds b6vithet6 teljesit6s6hez sziiks6ges

fej lesztdsek, beruh6z6sok 6s karbantart6sok elvdgzds6t,

e) a K6zszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kiizszolg6ltat6si dij m6rtdkdr6l 6s az alkalmazas

tapasztal"t"irOt a k6pvisel6testiiletnek tdrtdn6 dvenkdnti egyszeri t6jdkoztat6st,

l) a ktizszolg6ltat6s teljesitesdvel 
'tisszefiigg6 

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesitds6t 6s

m eghat6rozott nyilv6ntart6si rendszer m iiktidtetds6t,

g) a fogyaszt6k sz6m6ra krinnyen hozzif|rhet6 tigyf6lszolg6lat 6s t6i6koztat6si rendszer

mtikddtet6sdt,

h) a fogyaszt6i panaszok 6s dszrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapit6s6t'

(7) A kiizszolg6ltatasi szerz6dds megsziinik:

a) a benne meghat6rozott id6tartam lej6rt6val,

b) a Kiizszolg6ltat6 jogut6d ndlkiili megsziindsdvel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesitds mdg nem kezd6d6tt meg'

d) felbont6ssal a teljesitds rnegkezd€sdt kdvet6en,

e) felmond6ssal'
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(8) A k6pvisel6-testUlet ir6sban, indokol6ssal a kdzszolg6ltat6si szerz6d6st akkor mondhatja fel,
ha:

a) a Ktizszolg6ltat6 - kdzszolg6ltatis ell6t6sa sor6n - a tevdkenysdgdre vonatkoz6
jogszab6lyokat vagy hat6s6gi eloirasokat stlyosan megs6rtette, 6s a jogsdrtds tdnydt
bir6s6g vary hat6s6g joger6sen meg6l lapitotta,

b) a Ktizszolg6ltat6 a kdzszolg6ltatdsi szerz6ddsben meg6llapitott kdtelezettsdgdt neki
felr6hat6an sf lyosan megsdrtette.

(9) A Kdzszolg|ltat6 a kLzszolg{ltat6si szerz6ddst ir6sban, indokol6ssal aL<Jcor mondhatja fel, ha
az rinkorm6nyzat a kcizszolg6ltat6si szerz6d6sben meghat6rozott k<itelezetts6gdt - a
Kiizszolgdltat6 felsz6lft6sa ellen6re - sflyosan megsdrti, 6,s ezzel a Kcizszolg6ltat6nak k6rt
okoz vagy akad|lyozza a kdzszolg6ltatds teljesitdsdt.

(10) A kdzszolg6ltatasi szerz6dds felmond6sa eset6n a k6pvisel6 testiiletnek halad6ktalanul
intdzkednie kell a kdzszolg6ltatas ell6t6sbnak biztosit6s6r6l.

(l l) A Kdzszolg6ltat6 a szerz6ddst6l a teljesit6s megkezddse el6tt el6llhat, azt krivet6en
felbonthatja, ha a kdzszolgdltatiisi szerzod6s megkrjtdsdt krivet6en alkotott jogszab6ly
a ktizszolg:iltatasi szerzod6s tartalmi elemeit rigy vfitoztatja ffi€g, hogy az a
kdzszolgriltat6nak a kdzszolg6ltat6s szerz6ddsszerti teljesitdse krirdbe tartoz6ldnyeges
€s jogos drdekeit jelent6s mdrt6kben s6rti.

(12) Jelen re:rdelet rendelkez6sei kiil<in szerz6d6si kikdt6s hi6ny6ban is, illetve akkor is a szerzddds
r6sz6vd v6lnak, ha arr6l a felek nem rendelkeznek.

III. r6sz

A K6 ZSZOLGA LTATAS TCEWTS EVE-TELEVEL OS S ZEFUc cO KOTELEZETTS EG EK ES
JOCOSULTSAGOK

I. FEJEZET

Az ingatlan tutajdonos telepiildsi
szil6rd hulladikkal kapcsolatos kdtelezettsdgei

Az ingatlantulajdonosok is a gazd6lkod6 szervezetek hulladdkkezel6si k6zszolg6ltat6s
ig6nybevdtelivel kapcsolatos jogai 6s k6telezettsigei

10.$

(l) Az ingatlantulajdonos kriteles az Onkorm6nyzat 6ltal szervezett k<izszolg6ltat6s
iginybev6tellre: az ingatlan6n keletkez6 telepi.il6si szil6rd hullad6k e rendeletben iloirtak
szerinti gytijt6s6re, a Krizszolg6ltat6nak trirtdno 6tad6s6ra, valamint a k6zszolg6ltat6si dij
megfizetds6re.

(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (l) bekezddsben foglalt kritelezetts6g az olyan
beipitetlen ingatlana tekintetdben, ahol senki sem tart6zkodik, is ahol teleptildsi sziiard
hullad6k nincs vagy nem keletkezik.

(3) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n telepUl6si szil6rd hulladdk keletkezik, de az ingatlana
egyidejiileg gazd6lkod6 szervezet cdgnyitv6ntart6sban bejegyzett sz6khely6iil, telep[ely6iil
vagy fi6ktelepdUl is szolg6l, kdteles a teleptilisi szil6rd hulladikdt a gazdilkod6 szervezetnek
az ingatlanon fblytatott gazdas6gi tevdkenysdge sor6n keletkezett tetepuldsi szil6rd hullad6kt6l
elkiildnitetten gyiijteni. Kdteles affa a krizszolg6ltatdst iginybe venni, tbltdve, hogy a
gazdasilgi tevdkenysigdvel osszefiiggdsben keletkezett telepiil6si szil6rd hullad6k6nak
kezel6s6rdl nem a kcizszolg6ltat6s keretdben gondoskodik, a vonatkoz6 jogszab6lyban
foglaltaknak megfelel6en.

ll.$
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(l) Gazddlkod6 szervezet akkor k<iteles'a krizszolg6ltatis ig6nybevdteldre, ha a gazdas6gi
tevdkenysdgdvel tisszefiiggdsben keletkezett telepiil6si szil6rd hulladdkdnak kezel6s6rol
(hasznosit6sir6l vagy 6rtalmatlanitris6r6l) a Hgt. 13. g-6ban foglaltaknak megfelel6en nem
gondoskodik.

(2) A Hgt. 13. $-6ban el6irtak szerintinek min6stl a teleptildsi szil6rd hulladdk kezeldse
(hasznosit6sa vagy 6rtalmatlanit6sa), ha a gazd6lkod6 szervezet

a) a hasznositdsra vagy irtalmatlanitdsra vonatkoz6 kdtelezettsdg6rdl azerre feljogositott
6s kdrnyezetv6delmi feliigyel6s6g enged6lydvel rendelkez6 kezel6nek trirt6n6
6tad6ssal, a kezel€s kdltsdgeinek megfizetdsdvel gondoskodik, vagy

b) e ktitelezettsdgdt a kdrnyezetvddelmi feltigyelosdg 6ltal engedllyezett, megfelel6
hasznosit6 vagy 6rtalmatlanit6 elj6r6s, berendez6s, l6tesitmdny alkalmaz6s6val sajdt
maga teljesiti.

(3) A (2) bekezd6sben foglalt kdtelezettsdgdnek teljesitdse ellen€re is kdteles a gazd6lkod6
szervezet a krizszolgiltatds igdnybevdtel6re, ha a krizszolg6ltat6s keretdben nyfijtott
hullad6kkezelds a kdrnyezetvddelmi feliigyelos6g 6ltal igazoltan kdrnyezeti szempontb6l a
(2) bekezd6sben foglaltakn6l linyegesen kedvez6bb megold6ssal tdrt6nik.

(4) Az ingatlantulajdonos ingatlan6n a.,gazd6lkod6 szervezetnek az ingatlanon folytatott
gazdashgi tevikenysdge sor6n keletkezett telepiildsi szilArd hullad6ka tekintetdben az (l)-(3)
bekezd6sben foglaltak az irhnyadbk azzal, hogy a termel6s vagy szolghltat6s sor6n keletkez6
hiztaftilsi hulladdkkal egyiitt kezelhet6 hulladdkot a hullad6k termeldje (birtokosa) telephelye
hatarain beliil hullad6kkezelisi engeddly ndlkiil gytijtheti, sz6llithatja 6s azt |izikai
eldkezeldsnek vetheti al6.

(5) A gazd6lkod6 szervezet a nem a gazdashgi tevikenys6g6vel dsszefiigg6sben keletkezett, a

h6ztart6si hulladdkhoz hason16 jellegii 6s risszet6telti telepiil6si szil6rd hulladdkdnak
kezel6s6r6l a kdzszolg6ltat6s keretein kiviil gondoskodhat az(2) bekezd6s szerint.

12.$

(l) Az ingatlan tulajdonos k6teles az ingatlanhn keletkez6 telepiildsi szildrd hullad6kot az e

rendeletben meghat6rozott m6don 6s helyen gyiijteni, tov6bb6 hasznosit6s6r6l vagy
6rtalmatlanitdsdr6l gondoskodni,

(2) Alapvet6 k<iteless6ge e tekintetben, hogy:

a) az ingatlan6n keletkez6 telepiildsi szilard hullad6k kezel6sdre az lnkorm6nyzat
6ltal szervezett kdzszolgdltat6st ig€nybe vegye, 6s a hullad6kot az e

rendeletben feljogositott hullad6kkezel6nek adja 6t, illetve a kdzszolg6ltat6si
dijat kiegyenlitse,

b) a hulladik gytijt6se sor6n megfelel6 gondossiggal jirjon el annak 6rdek6ben, hogy a
hullad6k mdsok 6let6t , testi 6psdgdt 6s eg6szs6g6t, valamint j6 krizdrzetdt ne

veszdlyeztesse, az v6ros termdszetes 6s ipitett k<irnyezetdt ne szennyezze, a nov6ny 6s

6llatvil6got ne kirositsa, a kcizrendet 6s a kcizbiztonsdgot ne zavarja,

c) az ingatlantn keletkez6 hulladdkot alacsony szinten tartsa, feleslegesen hullad6kot ne

bocs6sson ki.
(3) A ingatlan tulajdonosa k<iteles a kdzszolg6ltat6nak bejelenteni, ha tulajdonos viltozds vagy

egy6b ok miatt a krizszolgdltat6s ig€nybev6teldre kdtelezettd v6lik. A bejelentdsben meg kell
jel6lnie,

a) az ingatlanon lak6k (6lland6 vagy tart6zkoddsi cimmel rendelkez6k) sz6m6t,

b) nem rendszeres szil6rd hulladik eset6ben a virhat6an keletkezo hullad6k

mennyis6gdt.

II, FEJEZET
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Adatszolg6ltatdsi 6s nyilvdntart6si kotelezettsdg

13. $

(l) Az ingatlantulajdonos ds a gazd6lkod6 szervezet kdteles eleget tenni a hulladdkkal kapcsolatos
nyilv6ntartisi 6s adatszolgAltatrisi kotelpzettsdgdnek a Hgt. is a Hgl 59. $ (l) bekezdds e)
alpontja szerinti korm6nyrendelet szabdlyai szerint.

(2) A ktizszolg6ltat6st ig6nybevev6 ingatlantulajdonosok tekintetdben, akik telep0l6si szilard
hullad6kukat a Ktizszolg6ltat6nak adj6k 6t, a magasabb szintti jogszabdlyokban megkcivetelt
hulladdkok nyilv6ntart6s6r6l 6s bejelentdsirol a Krizszolg6ltat6 gondoskodik.

(3) Mindaddig, amig a hulladdkkal kapcsolatos nyilvdntart6si 6s adatszolg6ltat6si k<itelezettsdgrol
rendelkez6 - a HgL 59. $ (l ) bekezd6s e) alpontja szerinti - korm6nyrendelet hatalyba n"m idp,
az ingatlantulajdonos (idedrtve a gazd6lkod6 szervezetet is) a nyilv6ntart{si 6s
adatszo196ltat6si kdtelezettsdgdnek e rendelet rendelkezdseiben foglattak szerint koteles eleget
tenni.

(4) A (3) bekezddsben megjekilt jogszabdly hat6lybaldpdsdt kdvetden is alkalmazni kell az e
rendeletben fbglaltakat akkor, ha a rendeletben foglalt szab6lyoz6s nem ellent6tes a magasabb
szintfi jogszabAlyban foglaltakkal.

14.$

(l) Azok a gazd6lkod6 szervezetek, amelyek a gazdasilgi tevdkenys6giikkel dsszefi.igg6sben
kele&ezett telepiil6si szil6rd hulladdkuk kezeldsdre nem a kcizszolg6ltat6st veszik igZnybe,
kotelesek a tev6kenysdgiik sor6n kelet[ez6 hulladdk rnennyisdgdt 6s <isszetdteldt fajtankdnt
nyilv6ntartani, az dltaluk vdgzett kezel6sr6l, a kezett 6s a kezel6s eredm6ny6b6l sz6rmaz6
hullad6kokr6l nyilv6ntarl6st, a kezeloldtesitrndnyek rniikdd6s6r6l tizernnail6t vezetni, 6s
ezekrol a hat6s6goknak bejelentist tenni.

(2) Az a gazd6lkod6 szervezet, amely telepittdsi szilird hiiiiatidk6nak kezet6s6rol
ktizszoig6itat6son kiv0l a rendelet 16.$ (2) bekezd6se szerint gondoskodik, k<iteles err6l a
tdnyr6l a Kcizszolgdltat6 egyidejti tdjdkoztat6sa mellett a v6rosi jegyz| 6ltal vezetett
nyifvdntart6s sz6m6ra - a jegyz6htizcimzetten - irdsban nyilatkozni es-eg'yiae;Uteg igazolnia
kell, hogy a mentesiilds alapj6ul szolgdl6 feltdteleknek megfelel.

(3) Az a gazd6lkod6 szervezet, amely a telepiil6si szil6rd hutliddka kezel6s6r6l k<izszolg6ltat6son
kiviil gondoskodhat, a jegzo 6ltal vezetett nyilv6ntarti{s szdmdra - a jegyzohriz cimzetten -
ktiteles ir6sban bejelenteni az illtala igdnybe vett hulladdkkezel6@eji, az iglnybe vett
szolg6ltat6sokat, valamint megiekilni a hullad6kkezel6(k) hulladdkkezeldsi engeddly6nek
sziln|t, a Kdzszol gdltat6 egy i dej il t6j 6koztat6sa m e I lett.

(4) A (2) bekezdis szerinti bejelentdsi ktitelezettsdgnek a gazdilkod6 szervezeta jelen rendelet
hat6lybal6p6sdt kcivet6 30 napon beliil, illet6leg a rendelet hat6lybal6p6s6t kovetoen 6ltala
ig6nybe venni kiv6nt hullad6kkezel6vel t<irt6n6 szerz6d6skritdst inegeitizoen krjteles eleget
tenni.

(5) Aza gazd6lkod6 szervezet,amely a telepiil6si szil6rd hulladdka kezelds6r6lkrizszotg6ltatason
kiviil az l6' $ (2) bekezdds b) pontja szerint gondoskodik , a jegyzi| 6ltal vezetert nyilvAntart6s
sz6mdra - a jegyz6h6z cimzetten - kdteles igazolni u- k6rny"z"tvddelmi f'eltigyel6sdg
engeddlydnek eredetivagy ktizjegyzb tital hitelesitett pdld6ny6vaiazt, hogy az 6rralmatlanit6
berendez6s vagy l6tesitmdny a k<irnyezetvddehni feliigyel6sdg 6ltal engJj6lyezett6s annak
iizemeltetdsdvel - hulladdkkezel6si engeddly alapj6n - maga gondoskodik teleptildsi szilird
hu lladdkdnak kezeldsdrol.

(6) A (4) bekezdds szerinti igazoldsi kdtelezettsdgdnek a gazd6lkod6 szervezet m6r miikrid6
ldtesitmdny, berendez6s eset6n a rendelet hatdlybaldp6sdidl sz6rnitotl 30 napon bettil, mig a
rendelet hat6lyba ldpdsdt k<ivetoen igdnybe venni kiv6nt t6tesitm6ny, berendezds esetdn az
iizembe helyezds6tdlsz6rnitott l5 napon beliil kdteles eleget tenni.

(7) Az (l>(5) bekezd6sben foglaltakat rnegfelet6en alkalmazni kell akkor, ha a gazd6lkod6
szervezetnek a jegyzo szerinti nyilvdntart6sba vett adataival <issze{iiggdsben v6ltoz6s
kdvetkezett be, vagy a gazd6lkod6 szervezetet, illetve a 16 vonatkozO ilyes adatokat a
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nyilv6ntart6sb6l tdrdlni kell. A fentiek bejelentds6re a gazddlkod6 szervezet a v6ltozas
napj6t6l, illetve a v6ltoz6s tdnydnek tudomAsra jut6set6l sz6mitott l5 napon beliil kdteles.

IV. r6sz

A HULLADEKKEZELESI KOZSZOLGALTATASOK
ELLATASANAK RENDJE

I. FEJEZET

A kdzszolgdltatds igdnybevdteldnek m6dja 6s feltdtelei

ls. $

Az ingatlantulajdonos 6s a Kcizszolgdltat6 kdzdtti jogviszonyt vagy a kozszolg6ltat6s
igdnybevdtelinek tinye hozzal6tre vary aza tiny hogy a kdzszolg6ltat6 a krizszolgdltat6st az

ingatlantulajdonos rdszire felaj6nlja, illetve a kdzszolgAltat6s teljesit6sdre rendelkezdsre 6ll,

illetve a Kiizszog6ltat6 szerz6d6st k6t az ingatlan tulajdonosdval, birtokos6val.
A k6zszolg6ltat6s teljesft6s6nek feltdteleir6l akdzszolgilltat6 az ingatlan tulajdonost ir6sban

kdteles iftesiteni, vagy felhivils kdzzltltele 0tj6n t6j6koztatni, illetve azt a szerzld€sdben

r<igziteni.
A hulladCkkezel6si helyi kiizszol96ltatis feltdteleiben bekdvetkezett v6ltoz6sokr6l a

kdzszolg6ltat6 az ingatlantulajdonost-avilltozils bekdvetkezdse el6tt-kciteles drtesiteni.

A jogviszony kezd6 id6pontja az a nap, amelyen a Kcizszolg6ltat6 a kozszolg6ltat6s

teljesitdsdnek megkezd6sdrdl is linyeges feltdtelei16l az ingatlantulajdonost irdsban

drtesitette, illetve felhiv6s kdzzltltele 0tj6n t6j6koztatta. Az 6rtesit6s mint6j6t e rendelet 2
szAmfi mell6klete tafialmazza. t

Az ingatlantulajdonos kdteles a Kdzszolg6ltat6nak bejelenteni az ingatlanin rendszeresen

keletkez6 telepiil6si szil6rd hullad6k keletkez6s6nek tenydt.

A hulladdk begytijtdsdnek, elsz6llit6s6nak rendjdt (gyakoris6g, fitvonal 6s id6pont) az

ingatlantulajdonosndl keletkez6 hulladdkmennyisdg Iigyelembevdtel6vel a K<izszolg6ltat6

hatArozza meg 6s arr6l az ingatlantulajdonost a (2) bekezd6s szerint 6rtesiti.

16. $

Az a gazdhlkod6 szervezet, amely kdteles a kdzszolgAltat6st ig€nybe venni 6s a jegyz| Altal

vezetett nyilvAntart6sban nem szerepel, a k<izszolg6ltat6s teljesitdsdre a Kdzszolg6ltat6val

irdsbeli szerzoddst kot.
IIa az (l ) bekezddsben emlitett gazd6lkod 6 szervezet a kdzszolgAltat6st az el6ir6sok ellen6re

sem veszi igdnybe, a Ktizszolgdltat6 a jegyzlt kdteles 6rtesiteni,6s az drtesit6ssel egyidejiileg

felhivja a gazd6lkod6 szervezetet az ir6sbeli szerz6dds megktit6s6re.

A Kdzszolg{ltat6 azokr6l a gazddlkod6 szervezetekr6l is drtesiti a jegyzot, amelyek az e

rendeletben rneghat6rozottak szerint kdtelezettd v6ltak a kdzszolg6ltatAs igdnybev6tel6re, 6s az

drtesitdssel egyidejtileg felhivja a gazd6lkod6 szervezebt az fr6sbeli szerz6d6s megkdtds6re.

Azt a gazd6lkod6 szervezetet, amely a jegyz6 6ltal vezetett nyilv6ntartdsban nem szerepel 6s

hullad6kkezelisi kotelezetts6gdnek nem tesz eleget a 16. $ (2)-(3) bekezddseiben foglaltak

szerint, a jegyzl f'elhivja a hullad6k keletkezis tinyinek 6s mennyis6gdnek bejelent6sdre 6s a

szerz6d€s megktitdsdre.
lla a gazdilkod6 szervezet nem tesz eleget a szerz6ddsk6t6sre vonatkoz6 kiitelezettsdgdnek a

jegyzo altal megieldlt id6pontban, a K<izszolg6ltat6 a bfr6sigt6l kdrheti a szerz6d6s

litrehoz6s6t az e rendeletben meghat6rozott tarlalommal, tov6bb6 igazolt k<ilsdginek 6s

k6r6nak megterit6set. A k6r mirtdkdnek meg6llapit6s6n6l a gazd6lkod6 szervezetndl

keletkezett hulladdkmennyisdg alapj6n a rendelet 1 szimf mell6klete szerinti dijaz6st kell

alapul venni.

(4)

(s)



,13

II, FEIEZET

A gazd6lkod6 szervezeteklel megkdtendo szerz6dds
egyes tartalmi elemei

17"$

(l) A szerz6d6sben meg kell hat6rozni a szerz6d6st kdt6 feleket: a K<izszolg6ltat6t 6s a
gazdSlkod6 szervezetet c6giegyzdkszeriien, clgjegyzlkszfum, ndv, sz6khely szerint, az
ad6sz6mot 6s a banksz6mlaszimot is feltiintetve.

(2) A szerzbd6sben meg kell jeldlni:
a) a kdzszo196ltatds igdnybev6teldnek kezdo napj6t,
b) a teljesit6s hely6t 6s m6dj6t,
c) a gazdilkod6 szenrezet rendelkezdsdre bocsitott gyiijtoeddnyt tirtartalom 6s

darabszim szerint,
d) az Urit6si gyakoris6got6saz tirit6s idej6t napok szerint,
e) nem el6re meghat6rozott id6ben trirtdn6 iiritds eset6n az Urit6s m6dj6t,
f) a gazd6lkod6 szervezet 6ltal meghatdrozott, az ingatlanon elorelithat6lag keletkez6

hullad6k mennyis6g6t, amelyre a kdzszolgiltat6st ig6nybe veszi.
(3) A szerz6ddsben rendelkezni kell tov6bb6:

a) a gyiijt6eddnyek haszn6lat6nak jogcfm6rol 6s m6dj616l,
b) a kdzszo196ltat6si dij16l,
c) a kdzszolgdltat6si dij megfizet6s6nek m6dj616l,
d) a szerzdd6s m6dosit6s6nak, felmondisanak felt6teleir6l.
e) az ittinyaiii jogszabdlyok meghat6ro zhsilr6l,
f) szerz6dds megsztin6se eseteirol.

(4) A szerz6ddst a Krizszolg6ltat6 nem mondhatja fel. A gazd6lkod6 szervezet a szerzoddst
irisban,30 napos hatdridovel mondha$a fel.

(5) A gazddlkod6 szervezet a szerzdddst akkor mondhalia fel
a) ha Szentlorinc Vdros kdzigazgatilsiteriiletdn megsziint az a gazdasigi tevdkenysdge,

amellyel dsszefiigg6sben a telepiildsi szil6rd hullad6ka keletkezett, vagy
b) ha a gazdas|gi tev6kenysdg6vel dsszefiiggdsben keletkezett telepiil6si szit6rd

hullad6krinak kezel6s6rdl a tov6bbiakban a jelen rendeletben foglaltak szerint nern a
krizszol g6ltat6s keretdben gondoskodik, vagy

c) ha a K<izszolg6ltat6nak megsztinik az e rendelet szabSlyain alapul6, a
hulladdkkezel6si ktizszol96ltat6sra vonatkoz6 kiz616lagos jogositvinya.

(6) A felmond6s akkor 6rv6nyes, ha a gazd6lkod6 szervezet - a bejelentds 6rkeztetett ir6sbeli
pdld6ny6nak csatol6sival - egyidejiileg igazolja, hogy a jelen rendelet szerinti nyilvintartis
szhmira az e rendeletbe foglaltak szerint a v6ltoz6st bejelentette 6s becsatolta a
hullad6kkezeldsi engeddly6t, illetve az illtala ig6nybe vett rij hulladdkkezel6 gazd6lkod6
szewezet enged6lydt.

(7) A K<izszolg6ltat6 6s az ingatlantulajdonos, illetve gazd6lkod6 szervezet a kcizszolg6ltat6s
hat6lya al6 nem tartoz6 hullad6k tekintetdben kijkin szerz6ddst ktit.

III. FEJEZET

A kdzszolg6ltatds sziineteldse

18.$
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(l) Sztineteltethet6 a k<izszolg6ltatds ig6nybev6tele azokon az ingatlanokon, amelyeken
frlyamatosan legal6bb 90 napig senki sem tart6zkodik 6s emiatt hulladdk senr keletkezik.

(2) A sztineteltet6sre vonatkoz6 igdnyt az ingatlantulajdonos ir6sban kdteles bejelenteni a

Ktizszolgdltat6nak. A bejelentist a sziinetelis kezd6 id6pontjakor kell megtenni 6s ut6lag mis
kdztizemi sz6ml6kkal i gazolni a szilneteltet6s t6ny6t.

(3) Ha a szilnetel6s (l) bekezdis szerinti feltdteleiben vdltozis kovetkezik be, az
ingatlantulajdonos ezt ir6sban, haladdktalanul kiiteles a Kdzszo196ltat6nak bejelenteni.

(4) A kdzszolg6ltat6s szitneteldse sor6n az ingatlantulajdonosnak a I l0 literes eddnyzetre jut6
dijtdtel 50%-at kell megfizetnie. A kdrelem benyfijt6s6t megel6z6 negyeddvre sztineteltetds
nem 6llapithat6 meg.r

(5) A sziineteltetds tdnydt a Polg6rmesteri Hivatal igazolja, akdzszolgilltat6k sz6ml6i alapjin.2

II/. FEIEZET

A telepiildsi szil6rd hullad6k gyiijtdse, begyiijt6se, szdllit6sa es 6rtalmatlanit6sa

Hulladdksz6llft6s rendje

,19.$

A hullad6k begytijtdsdnek 6s elsz6llit6s6nak rendjdt 6s gyakorisdg6t e rendelet hatilrozza meg.
A kdzszolgdltat6 jogosult az ritvonal 6s a rendeletben meghatirozott k<itelez6 gyakoris6g
mellett a napi vagy a heti id6pontok meghat6rozilsilra. Ha az ftvonal 6s az id6pont viltozik,
an6l a k<izszolg6ltat6nak kell a szolgdltat6st igdnybe vevoket, a lakossdgot ertesitenie.
A hulladdk gytijtise, elsz6llit6sa hetente k6tszer a szolgitltat6val kdtott megillapodds szerinti
id6pontban-az-lngltgytijt6poniokrattirt6no
kihelyezdssel tdrtenhet.
E rendeletben meghat6rozott gyakoris6gri hulladdksz6llitds mellett, ha M
ingatlantulajdonosnak ttibblet teleptil6si szil6rd hulladdka keletkezik a kdzszol96ltat6n6l
megv6s6rolt 6s erre a cdlra rendszeresitett hulladdkgyiijt6 zs6kban helyezheti el. A
hulladdkszillitds dija (a zs6k dija) e rendelet 1 szimri rnelldkletdben meg6llapitott dij.

Speci6l is rendelkezisek a hul laddksz6l I it6s idej ire

,20.$

(1) Ha a kdzszolgdltat6 6ltal meg6llapitott rendszeres sz6llit6si nap iinnep vagy munkasztineti
napra esik, ha az <inkorminyzat is a sz6llit6 m6sban nem 6llapodnak meg a hulladdkot a

k<ivetkez6 munkanapon kell elszdllitani vagy a lakoss6g el6zetes irtesftise mellett a

Kdzszolg6ltat6 6ltal megjekilt id6pontban.
(2) Ha a gytijt6eddnyzet iiritdse az ingatlantulajdonosok hib6jeb6l marad el, akkor az iirit6sre csak

a k6vetkez6 szdllit6si napon keriil sor. Ilyen esetben azonban soron kiviili szolgdltatds is

rendelhet6 dij ellendben a k<izszolg6ltat6t6l.
(3) I{a a hullad6kot, a lakoss6gi veszilyes hulladdkot, vary a lomokat Krizszolgdltat6 a szdllitdsi

napon, vagy az el6zetesen meghirdetett id6pontban elsz6llitani nem tudja, 6s a szillit6s
kimaradisa nem az ingatlantulajdonosok hib6j6b6l t<irt6nik, akkor a kdzszolg6ltat6 kdteles
t<ibbletdijaz6s igdnye ndlkiil helyettesit6 megold6sr6l gondoskodni. Az $j id6pontr6l a

lakoss6got t6jdkoztatni kell.

' M6dositotta a 242007 .(XII.2l.) KT. Rendelet
2 M6dositotta a 24/2007 ,(XII.2l .) KT. Rendelet

(l)

(2)

(3)
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Hulladdkgytijt6 eddnyzet

21.$

(l) A telepiil6si szil6rd hulladdk gyiijtdse, tirol6sa sorin olyan gondossr{ggal kell elj6rni, hogy a
hulladdk sem az ingatlanon, sem a k<izteriileten, sem a sz6llit6 j6rmtibe val6 iirit6skoi ne
sz6r6djon sz6t, ne porozzon,6s egy6b m6don kdrnyezetterhel6st ne iddzzen el6. A teleptildsi
szil6rd hullad6k gytijtdse a keletkez6 hulladdkmennyis6g 6s a gyiijtds gyakorisdga aiapjan
meghatirozott rirtartalmf, szabvdnyos hulladdkgytijtti eddnyben tdrt6nhet, melynek s0lya all0 l-es szabvinyeddny tekintet6ben a 35 kg-ot nem haladhatja meg. ftiUUlettrulliOet
esetdben kiz.6r6lag a kdzszolgirlat6t6l v6s6rolt, jelz6ssel ell6tott zsakokbin helyeztret6 el a
hulladdk.

(2) Ha az ingatlantulajdonos a K<izszolgriltat6 fel6 a val6s6gnak meg nem felelo adatot kriz<il es e
miatt a hulladdk mennyis6ge rendszeresen legakibb egy h6napon keresztiil meghaladja az
6tvett gyiijt6ed6ny iirtartalm6t, a kdzszolg6ltat6 jogosult 6s koteles-a kdztisztasag biztositasa
6rdekdben- az ingatlantulajdonos €rtesitdsdvel, a t6nyleges mennyisdgii hullad6knak megfelel6
tirtaftalmri eddny b6rl6s6re, megvds6rl6s6ra kritelezni az ingatlantulajdonost az eredetileg
rendelkezdsre 6l16 gytijtoeddnyen feliil.

(3) Lak6s-zcivetkezeti 6s nagyobb tr{rsash6zi elszdllitis esetdben a szabv6ny gyiijt6ed€ny m6rete:
l,l m3, m6s esetekben I l0 l.

22.9

(l) Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk gyiijtdse sor6n megfeleld gondossdggal kell elj6rni annak
6rdek6ben, hogy a hullad6k masok ilet6t, testi 6psdgdt, egdszsdg6t 

-6s j6 kdz6rzet6t ne
veszdlyeztesse, a term6szetes 6s dpitett kcirnyezetet ne szennyezze, a nriu6ny- 6s 6llatvil6got ne
kdrositsa, a krizrendet 6s a kcizbiztonsrigot ne zava4a,6s az ingatlan6n keletkez6 hullad6k
mennyis6g6t alacsony szinten tartsa.

{2) ttz ingatlantulajdonos kdteles a sz6llit6eszkdzhdz rendszeresitett szabv6ny ed6nyzetet
beszerezni, annak drdekiben, hogy a Kcizszolgdltat6 a feladatft ell6thassa

(3) Az ingatlantulajdonos kdteles ir6sban, vagy telefonon h6rom nappal kor6bban bejelenteni a
Kdzszolg6ltat6nak, ha ingatlandn az addig szok6sos hullad'dkmennyisdget lelent6senmeghalad6 mennyisdgii hulladdk keletkezdse v6rhat6. A bejelentds alapjan a i(cizizolg6ltat6
kdteles az egyeztetett iddpontra vagy idotartamra a hultadi[ adott menriyisdgdnek rrgf.t"lo
gyiijtdsdhez, illetve elsz6llitas6hoz alkalmas nagyobb iirtartalmt, vagy tovabf,i gyiijt6ed6nyt,
illetve a hullad6k gyiijt6sdre alkalmas m6s gytijtoeszk<izt az ingailaniJajdonos rJndelkezes6re
bocs6tani, 6s a tcibbletszolg6ltat6st teljesiteni, az ingatlantulajdonos pedii a tobbletszolg6ltatas
dijdt megfizetni.

(a) I{a az ingatlanon keletkez6 hullad6k mennyis6ge nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja
meg az 6tadott gyiijt6eddnyek iirtartalm 6t, 6s az ingatlantulaidonos elmulasztja a UJietentesi
ktitelezetts6glt, a Kdzszolg6ltat6 k<iteles a tcibblet hulladdk kezel6s6re rendJzeresitett jelcilt
zsakba kihelyezett hulladdk elsz6llit6s6ra. A tcibbletdijat a tulajdonos a hullad6kgyiijt6 256k
megvds6rlasiryal fizeti meg. A zs6kos hulladdkszdllitd dij6t a rendelet I sz6mrfi meg6klete
tartalmazza.

23.$

Az ingatlantulajdonos kciteles gondoskodni a gytijtoed6nyek rendeltetdss zerti hasznirlat6r6l,
valamint kdmyezetiik tiszti{n tart6s6r6l.
A Kdzszolg6ltat6 az ingatlantulajdonos rendelkezdsere bocsatott 6s rendeltetdss zer$en
hasznalt gyiijt6eddnyek sziiksdg szerinti javit6s6r6l, cserdj6rol es esetleges p6tl6s6r6l azingatlantulajdonos bejelent6se arapj6n a Kcizszolgdttato totet""s gondoskodni.
Tilos a szabilyszeriien kihelyezett gyiijtdeddnyekb6l a nutiaoet kisz6r6sa, a kdzterulet
szennyez6se.

(l)

(2)

(3)
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(4) A hulladdkok gyfijtdse sor6n tdrtdnl szennyezds esetdn az ingatlan tulajdonosa, mig a

szabdlyszeriien kihelyezett gyiijt6eddnyekbol tdrt6n6 hulladdk begyiijtdse, sz6llit6sa sor6n a

kcizteriileten okozott szennyezds eset6n a Kdzszolg6ltat6 kdteles a szennyezett teriiletet
megtisztitani ds fert6tleniteni.

V. FNM,ET

A hullad6k gytijt6s6re szolg6l6 gytijtdeddnyek elhelyez6sdvel, hasznillathval6s kezel6s6vel

kapcsolatos kdtelezettsdgek

24.$

(l) A hullad6k gyiijt6s6re szolg6l6 edfinyzefet tdbb ingatlantulajdonos k<iz<jsen is haszn6lhatja a

krivetkezd esetekben:

a) t6rsash6zak, lakdssziivetkezetek, lak6k<iztiss6gek 6ltal haszn6lt ingatlanokon

b) ha egy ingatlanon tdbb egyini vagy t6rsas v6llalkoz6s, vagyjogi szem6ly szervezete

miikiidik, 6s valamennyi drintett egybehangz6an 6s ir6sban is dokument6ltan igy
6llapodott meg.

(2) Ha a gyiijt6ed6nyzet kdzds haszn6lat6r6l 6llapodtak megaz (l) bekezddsben meghat6rozottak,

az eddnyek tdrfbgat6nak meg kell felelnie a k6pz6d6 hulladdk mennyis6gdnek az iiritds

gyakoris6g6t is figyelembe v6ve.
(3) A gyiijt6eddnyzet kcizds haszn|latfura megillapod6st ktitok ktizds kdpvisel6j6nek ir6sban kell

nyilatkoznia a kdzszolg6ltat6 feld arr6l, hogy a gytijt6edinyt hol t6rolj6k, 6s adj6k 6t iiritdsre,

tov6bb6 a dijfi zetdsre kdtelezett szemdlydr6l.

2s.$

,{z ingatlaiitulajtionos koteies gyiijt6eddnyeit a hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l a Kdzszolg6ltat6

6ltal megjeldlt iddpontban krizteri.ileten, a begytijtest vfigzo gdpj6rmiivel megkozelithet6 es

iiritisre alkalmas helyen elhelyezni, kivdve a tart6san enged6lyezett elhelyez6st.

Ha az ingatlantula.jdonos a gyiijt6tart6ly t6rol6si hely6r6l az edflnyzet iiritdsdre val6

6tad6sdnak hely6re tdrtdnd mozgat6s is visszasz6llit6s c6lj6b6l a Kdzszolg6ltat6t kiv6nia

ig€nybe venni, a KdzszolgLltat6 az ingatlantulajdonossal kdtdtt ktiltin megdllapod6s alaplan

hatirozza meg a tdbbletszolg6ltatdsdrt fizetend6 dij m6rt6k6t.

Az ingatlantulajdonos a telepiildsi szildrd hullad6k6t kizhr6lag a Kozszolgdltat6

sz{llit6eszkdz|hezrendszeresitett, 6s e rendeletben meghatdrozott gyiijt6ed6nyben adhatja 6t'

A hullad6k m6s m6don ttirt6n6 kihelyez6se tilos.
A hulladdk elsz6llitdsa c6lj6b6l kihelyezett gyiijt6eddny fedeldnek a kozteriilet

szennyez6sdnek elkeriildse 6rdek6ben lecsukott dllapotban kell lennie. A hulladdkot a

gyiijt6eddnyben 0gy kell elhelyezni, hogy az, az ed6ny mozgat6sakor 6s iirit6sekor ne

sz6r6djon, valamint a g6pi iiritdst ne akad|lyozza.
A kihelyezett gyiijt6eddny nem akad6lyozhatia a jdrmti 6s gyalogos fbrgalmat ds elhelyez6se

egy6bk6nt sem j6rhat baleset vagy karoko zis v esz'ly 6nek el6iddz6sdvel.

Ai ingatlantulajdonos a gyiijt6ed6nyt - kivdve a kdztertileteken tart6san elhelyezett nagy

iirtartalmri kont6nereket - az ingatlan6n beliil kdteles elhelyezni frgy, hogy ahhoz illetdktelen

szemdlyek 6s dllatok ne fdrjenek hon'6.
Gytijtdld6nyt kdzteriileten elhelyezni vagy tart6san t6rolni kizhr6lag a kdpviselti-testiilet

kiiltin rendelet6ben szab6lyozott kiizteriilet-haszn6lafra vonatkoz6 rendelkezdsek

megtartisdv al, az ott szabillyozott enged6ly, illetve ktizteri.ilet-haszndlati hozz6jdrul6s alapj6n

lehet.

Az irsz6telken kialakitott ingatlanok tulajdonosaijogosultak a kont6nerek kdztertileten ttirtdno

elhelyez6sre , az annak elhelyez6sdre szolg6l6 6ltal6ban az erre a c6lra kidpitett helyen. A

kont6ner kdztergletre tdrt6n6 tar16s, fblyarnatos kihelyez6se kdzteriilet-haszn6lati dij

megfizet€se a16l mentes.

rl \

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)
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'26.$

(l) Az ingatlan tulajdonos a gyiijtoed6nyt tiritds 6s elszallitas cdlj6b6l a kdzszolgAltato 6ltal
megiel<ilt idopontban a begyiijtdst v6gzo j6nntivel rnegkrizelithet6 6s iiritdsre alkalmas helyen,
azingatlan bej6ratr{nak kdzeldben kdzteriileten kriteles elhelyezni. Ha a sz6llitoj6rmii j6rhat6
ffiest hi6ny6ban nem tudja megkrizeliteni az ingatlan bej6rauit figy az iiritdsi hely az ingatlan
bej6ratihoz legkdzelebb em rittest kdzel6ben van.

(2) T6len az ingatlantulajdonos az iltvdteli hely megkdzelithetdsdgdr6l, valamint a ryiijt6ed lnyzet
kezel6se 6rdek6ben 6rintett frtszakasz (1 m6ter sz6les 6tj6r6 az rittest 6s az 6tv6teli hely kdz<itt)
h6- 6s sikoss6g elleni v6delmdr6lgondoskodni ktiteles. A Kdzszolg6ltat6 kdteles gondoskodni
a gy iijt6eddnyzet tirit6s6rol.

(3) A k<izszolg6ltat6 hulladdkgyiijt6 eddnyek iirit6sdt a szallih{si napokon reggel hat ds este hrisz
6ra kdz<jtt v{ga. Az tiritds, a szallitris 6s a gyiijt6s napj6t akdzszolgiltat6 6llapitja meg.

(a) A gyiijt6eddnyt - tart6san a kdztertiletre kihelyezett kontdnerek kiv6tel6vel - a szillitris
napjAn lehet kihelyemi a kdzteriiletre reggel 6 6rdig, A tulajdonos kdtelezettsdge a hulladdk
elsz6llitasanak napj6n az elszallit6st kdvet6en az ed6nyzet tarol6si helyre tcirt6no
visszahelyez6se.

(5) A kihelyezett gytijtoeddnyekbol hullad6kot kiszedni, v6logatni (guber6lni) tilos!
(6) A kihelyezett gyiijt6eddny nem akad6lyozhatja a j6rmti- ds a gyalogos forgalma! 6s

efhelyez6se egydbkdnt senrj6rhat baleset vagy k6rokoz6sveszfilyenek el6iddzdsdvel.

VI. FEIEZET

Hull ad6kgyiijt6 edenyzet haszniilatiival,
tisztanhrt6saval kapcsolatos el6in{sok

27.$

(l) Az ingatlan tulajdonos feladata gondoskodni an6l, hogy az edlnyzethozzhflrhet6 helyen
legyen 6s azt rendeltet6sszer[ien haszn6lj6k.

(2) Az e rendeletben meghatArozott hlztartasi hulladdk gytijt6s6re szolgril6 gyiijt6eddnyek
tisztantartasar6l, fert6tlenitdsr6l az ingatlan tulajdonosa kdteles gondoskodni. Az ingatlan
tulajdonosa a mag6ntulajdon6ban 6116 gytijtdeddny mos6sal f'ertdtlenitdsdt megrendelheti a

Kdzszolg6ltat6n6l. A kdzszolg6ltat6 az iltala b6rbe adott gyiijt6eddnyek mosasar6l ds

fert6tlenitds6r6l a b6rbead6si szerz6ddsben rogzitetteknek megf'eleloen gondoskodik.

28.$

(1) A hullad6kgytijto ed6nyeket csak annyira szabad megtOlteni, hogy azok z6rhat6ak legyenek. A
gyiijtoed6nyzetbe a hulladdk beddngoldse vagy trim<iritdse tilos! Az eddnyek iiritise sor6n
figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyiijtoeddnyzet teljes kitritdsre kertiljtin. Nagyobb
te{edelmti hulladdkot a gyiijtoed6nyzetbe helyez6s el6tt a megfblel6 mdrettire f'el kell
darabolni.

(2) Tilos a ki.iltin jogszabrilyokban meghatArozott veszdlyes hulladdkot a teleptldsi szilird
hulladdkkal dsszekeverni ds azt a teleptildsi szil6rd hulladdk gyiijt6s6re szolg6l6 rendszeresitett
gy{ijt6eddnyben elhelyemi. A kiiltin jogszab6lyokban kihirdetett hullad6kjegyzdkekben nem
szerepl6, vagy ismeretlen dsszet6telii hullad6kot veszdlytelens6gdnek, illetve
vesz6lyessd g6nek meg6l lap iti s6i g veszdlyes hul l ad6knak kel I teki nteni.

(3) A gytijt6eddnyzetben tilos olyan hullad6k elhelyezdse, amely az ed1nyzetet, a sz6llit6eszk6zr,
vagy a sz6llit6 szem6lyzet testi dpsdgdtveszelyezteti. (Ki.il6nrisen t6gla, beton, vas, stb.) Tilos
a gytijt6eddnyzetbe fblydkony, m€rgez6, tiizvesz6lyes 6s robbandsvesz6lyes anyago! 6llati
tetemet vagy egy6b olyan anyagot elhelyez;ri, amely veszdlyeztetheti a begyiijtdst, iiritdst
vigzi| szem6lyek, vagy m6sok 6let6t testi ipsdg6! eg6szs6gdt.
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(a) Ha a gytijt6eddnyben olyan nedves hullad6kot helyeztek €1, amely az eddnyben
drsszetdmdrdd6tt vagy befhgyotl illetue a tilt6s ellen6re az eddnyben lev6 hulladdkot riry
dsszeprdseltdlq hogy emiatt az ed1nyt iirfteni nem lehet az ingatlan tulajdonos a kdzszolg6ltat6
felhiv6s6ra kdteles az edlnyt iirithetovd, illetve haszn6lhatov6 tenni. Kriteles e fenti
tevdkenys€ ge m i at t bekdv etk ez6 k6rt megtdriten i.

(5) Az ingatlantulajdonos kdteles a ktildn jogszabdlyban meghatarozott vesz6lyes hulladdkot a
telepiil6si szil6rd hulladdkt6l elkiildn(tetten, a k<irnyezet szennyezisdl kirosit6sdt vagy
veszdlyeztet6sdt kizdr6 m6don gyiijteni 6s a vesz6lyes hullad6k begyiijt6s6re 6s sz6llftils6ra,
illetoleg irtalmatlanitrisrlra feljogositott engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezel6nek 6tadni,
illetve a Hgt. 12. $ (2)-(3) bekezddseiben foglaltak szerint elj6rni. Ilyen esetben a Hgt. szerinti
adminisztrativ 6s tervezdsi kdtelezettsdgek a hulladdk dtvevojdt terhelik.

2e.$

(l) A telepiil6si szil6rd hullad6k szillitris6t a K<izszolg6ltat6nak z6rt kont€nerben vagy a kiporziist
6s kisz6r6d6st megakad6lyoz6 ideiglenes takar6sti kontdnerben, vagy e feltdteleket biztosit6
cdlgdppel, sz6llit6j6rmtivel 0gy kell elvdgezni, hogy annak sor6n a krimyezet ne
szennyez6djdk. Sz6llitisMl ered6 szennyezdd6s esetdn a K<izszolgdltat6 a hulladdk
eltakarit6sdrol, a teriilet szennyez6dis-mentesitisdrdl, valamint az eredeti kdrnyezeti 6llapot
helyredllitdsdrol kdteles gondoskodni.

(2) A Kdzszolg6ltat6 kdteles a teleptildsi szil6rd hulladik drtalmatlanitris6r6l el6kezel6st k<ivetoen
hullad6klerak6ba ttirtdn6 lerak6ssal 6s ttimririt6ssel gondoskod ik.

(3) Aszolg6ltat6arendelethatillyaal6tartoz6ingatlanonkeletkezefttelepiil6siszil6rdhullad6kot
kriteles rendszeresen elsz6llitani a kijel<ilt Sellyei hullad6klerak6 telepre, illetve annak
6rlalmatlanft6s6rol mds, szakmai 6s kdrnyezetvidelmi szab6lyokat megtart6 m6don
gondoskodni.

YII. FNEZET

Nem rendszeres kdzszol giltat6sok

30.$

A nagy darabos telepiildsi szil6rd hullad6tcra
vonatkoz6 rendelkezdsek

(1) A nagy darabos hulladdk (lom) gytijtdsdrol, elszr{llit6s6rol 6s 6rtalmatlanitisdrol a
Kcizszolg6ltat6 dvente kdt alkalommal a hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltatds keretiben - kiikin dij
felsz6mitdsa nilkiil - gondoskodik. Lebonyolih{sirol 6s megszervezdsdrdl, a hullad6k
elszdll it6sir6l 6s 6rtalm atl an itdsirol a kdzszolgdltat6 gondoskodi k

(2) A Kdzszolgfltat6 kiz6rolag a lakossdgn ii, a hhztartisokban kdpz6dritt, de a rendszeres
hulladdksz6llitasra haszn6latos ryiijtoedinyekben el nem helyezhet6 nagy darabos hulladdk
elszdllikisdra kdteles. A K<izszolg6ltat6 6ltal a krizszolgiltatds keretdben szenrezett
lomtalanit6si szolgdltatas semmilyen mr{s hulladilcra (igy pl. inert hulladdlq 6pit6si t6rmel6kre,
jdrmiironcsra, biohulladikr4 rendszeres h6ztart6si szil6rd hullad6kra) nem terjed ki.

(3) Az (l) bekezddsben meghatArozot szolgdltatis iddpontjirol minden 6vben a kdzszolgdltat6 ds
a polg6rmester illapodik meg tgy hogy az lehetdleg 6prilisban legyen eseddkes. A lakoss6g
6rtesitdse az 6n korm 6 ny zat feladata.

(4) A hulladdkot az ingatlantulajdonos legfeljebb a sz6llit6st megel6z6 nap 18 6raja utrin
helyezheti ki az ingatlana el6tti kdzteriiletre.

(5) Az efszdllitand6 hullad6kot rigy lehet a ktizteriiletre kihelyezni, hogy az a jilrmi 6s a gyalogos
fbrgalmat ne akaddlyozza, a zOldtertileteket 6s a ndvdnyzetet ne k6rositsa, illewe ne jdrjon
baleset vagy k6rokozds vesz6ly6nek el6id6zds€vel, a begyiijt6 sz6llft6eszkdz 6ltal j6l
megktizelithet6 legyen, a ztildteriileteket 6s a ndvdnyzetet ne k6rositsa, illetve ne j6rjon baleset
vagy kdrokozds vesz6ly6nek eloiddzdsdvel.
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Kar6csonyf 'a gyiij tdse

31.$

A ktizszolg6ltat6 a kar6csonyi iinnepeket kovet6en a lakossdgi gytijt6eddnyzet melli kihelyezett
karicsonyfdkat kiildn dij f'elsz6mol6sa ndlkiil sz6llitja el.

Epitdsi tormeldk elhelyezdsdre vonatkoz6 el6ir6sok

,32.$

( I ) Az ipitdsi tdrmeldk - mint hulladdk elszdllitr{sdr a - az ingatlan tulajdonosa, illet6leg az kriteles
akinek a tevdkenys6ge rdvdn a hulladdk keletkezett.

(2) A veszdlyes hullad6knak nem min6sUl6 6pit6si t<irmel6ket a kor6bbi hulladdk telepre, a
0207/12 hrszri ingatlanra lehet elhelyezni.

(3) A v6rosi hullad6kgyfijt6 telepen az cinkormilnyzat ds a k<ilts6gvetdsi szervei beruh6z6sai,
fblfjitdsai 6s karbantartdsai sordn keletkez6, veszdlyes hullad6knak nem min6siilo, nem
hasznosithat6 anyagainak, €pitdsi tdrmeldkeinek elheryezdse dijtalan.

(4) A vesz6lyes hulladdknak nem min6siil6 dpit6si trirmel6ket - a (3) bekezd6sben foglaltak
kivdtel6vel - az e rendelet I szimf nrell6kletdben meg6llapitott dij megfizetdse mellett lehet a
(2) bekezddsben meghatilrozottingatlanon elhelyezni.

A hulladdk elhelyezdsdvel 6rtalmatlanit6s6val illetve hasznosit6s6val
kapcsolatos rendelkezdsek

33.$

(l) A teleptil6si ssil6rd hulladdk clhelyezdsdt 6s irtalmatlanit6s6i akdzszoighltat| az,,Orm6ns6g
Tisztas6g66rt" Onkormilnyzati T6rsul6s Selly6n tal6lhat6 l6tesitm6nyb enTegzi.

(2) A hulladdk 6rtalmatlanit6s6r6l illetve hasznosit6s6r6t a kdzszolg6ltat6 kdteles gondoskodni. A
begyiijtdtt hulladdk tulajdonosa a krizszolg6ltat6. A hulladdklerak6n tcjrtdn6 lerakassal a
hulladdk a hulladdklerak6t [zemelteto tula.idon6v6 v6lik.

34.$

A termdszetes szemdly ingatlantulajdonos az ingatlandn alkalmilag keletkezett-telep6l6si szil6rd
hullad6kot legfbljebb 6vi I m3-ig maga is elsz6llithatja a213/200L (XI. 14.) Korm6nyrendeletben
fbglalt fbltdtelekkel az e rendelet 29. $ (3) bekezdds6ben meghat6rozott l6tesitm6nybe, 6s ott
dijmentesen lerakhatja.

V. rdsz

A KOZSZoLGALTATAS oiTn

I, FEJEZET

A kdzszolg6ltatesi dij meghat6roz6sa

35.$

(l) A teleptil6si szil6rd hulladdkkezeldsi k<izszolgaltatds igdnybevdtel6re ktiteles, illetve a
k6zszolg6ltat6st igdnybe vev6 ingatlantulajdonosnak telepul6si hullad6kkezel6si
kdzszolgdltatasi dijat - tov6bbiakban: kdzszolg6ltat6si dijat - kell fiz-enrie.



(2) Az ingatlantulajdonos vdltozdsa esetdn
bejelentdse h6napjdnak utols6 napj6ig a
megfizetni.

20

a kcizszolgSltatds dij6t a Kdzszolg6ltat6nak tdrt6nt
kor6bbi, azt krivet6en pedigaz rij tulajdonos kdteles

Dij fi zet6si kedvezmdnyek3

36.$

( l) (Az a 60 dven feltili egyediilell6, ingatlan6n egyediil 616, ingatlantulajdonos, akinek jiivedelme
az dregsdgi nyugdijminimum 250%o-6t nem haladja meg, a hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltatdsi
dij 50 (6tven) %-6nak megfizetdse al6l mentesiil.

(2) Engedmdnyes, 75 (hetvendt) %-os dij illeti meg azokat az egy hdztart6sban 616 h6zast6rsakat
is, ahol azegyik fel 70 6v feletti is azegy ftire jut6 jdvedelem az <iregsdgi nyugdfiminimum
180%-At nem haladja meg.

(3) A kedvezm6nyre vonatkoz6 kdrelmeket
benyfjtani. Az eryediil6ll6s6got, illetve
kell figyelembe venni.

(a) A dijfizetdsi kedvezmdny jogosults6g6nak meg6llapitds6ra a kdrelem beny0jt6s6nak id6pontia
azirhnyad6.

(5) A kedvezmflny Iinanszirozdsa az dnkormdnyzat szoci6lis keret€b6l tdrt6nik.

37. $

( I ) A Kdzszolg6ltat6 minden Cv november I -ig a kdvetkez6 €vre vonatkoz6an kezdemdnyezheti a

kdzszolg6ltat6si dij f'eli.ilvizsg6lat6t a kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos ktilts€geinek
kdltsdgelemzdssel al6t6masztott, a kdpvisel6-testiilet 6ltal elismert 6s mtiszakilag indokolt
fej leszt6seket is tartalma z6 - v hlt $zhsa m6rt6kdnek {iiggvdiiy€lieri.

(2) A kdzszolg6ltat6si dijat 0gy kell meghatdrozni, hogy az indokolt kdlts6gek 6s r6fbrdit6sok
megt6riildsdnek ds a tart6s mtikdddshez szliksdges nyeresdg f'edezetdnek biztosit6s6ra alkalmas

legyen Cs dsztdndzzln a kdzszolgdltat6s biztons6gos ds legkisebb ktilts6gti ell6t6s6ra, a
krizszolgdltat6 kapacit6s6nak hatdkony kihaszr6l6s6ra, valamint a hulladdkkeletkez6s
csdkkentdsdre is a hatdkony hulladdkgazd6lkod6sra.

(3) A dij meg6llapit6s6n6l indokolt kriltsdgnek 6s r6fbrdit6snak min6s0l kiilonosen a

hulladikbegytijtdshez, -sz6llit6shoz 6s -6rtalmatlanitdshoz sziiks6ges, a hullad6k6rtalmatlanit6
l€tesitmdnyek, a kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos iizemeltetdsi ds karbantart6si kdltsdgei 6s

r6fbrdit6sai, a kdrnyezetvddelmi kiad6sok 6s r6fbrdit6sok, valamint a k6zszolg6ltat6s k<ir6ben

miikddtetett l€tesitmdnyek ut6gondoz6s6nak is monitoroz6s6nak a dijfizetisi idoszakra
vetftett, tov6bb6 rekultiv6ci6jdnak kdltsdge.

(4) A l6tesitm6ny ut6gondozds6val, monitoroz6sAval 6s rekultiv6ci6j6val kapcsolatos dij
elemekdnt megdllapitott beszedett bevdteleket a K<jzszolg6ltat6 elkiikjnitett m6don
alapszeriien tarqja nyilv6n.

(5) A kdzszolg6ltat6s dij6ban jelenik meg az e rendelet szerint vlgzett kardcsonyfh begyiijtds 6s a

nagydarabos lomtalanit6s.
(6) Kdzszolgdltat6si dijcsdkkent6 t6nyez6kint kell figyelembe venni a kdzszolg6ltat6s

teljesitdsdhez biztosftott, a kriltsdgek ellentdtelezdsdre kapott kdltsdgvetisi, illetoleg
dnkorm6nyzati t6mogat6st, a kdzszolg6ltat6s teljesit6se folyamat5ban keletkez6
melldktermdkek, vagy hasznosit6s c6ljdra tortdn6 6tad6sb6l szirmaz6 bevdtelt.

(7) A tart6s mtikdddshez sztiks6ges nyeresignek min6siil a kdzszolgiltatas teljesitdse sor6n - az

elvondsokra, t6mogatdsoka 6s a szolgdltat6s jellegdre tekintettel - k6pzett nyeresdg, amely

biztositja az indokolt f'ejlesztdsek (b6vit6sek, rekonstrukci6k) fbrrds6t, illetve az indokolt
bef'ektetdsek megtdriilds6t.

a Polg6rmesteri Hivatal Szoci6lis Csoportjdhoz kell
az egyttt6l6s tdnydt a Lakcimnyilv6ntartds alapjan

' A 36. {i-t kiegdszite tte a 24/200?.(XII.2 I .) KT. Rendelet
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(8) Az ut6gondoz6si 6s monitoroz6si krilts6gek a kdzszolg6ltat6si dijban akkor 6rv6nyesithet6k,
ha a Ktizszolg6ltat6 az ut6gondoz6s, illetve a monitoroz6s kdr6be tartoz6 f'eladatai ell6t6s6ra
tervet k6szit, amely alapjfun mennyisdgar6nyosan megdllapitja az ennek megval6sit6s6hoz
6vente sziiks6ges, infl6ci6val konigdlt bev6telt, s annak mdrt6k6t a mdrlegdben a passziv
id6beli elhatdrol6sokkal szemben k<izvetlen kdlts6gk6nt sz6molja el, vagy ha az ut6gondoz6s,
illetve monitoroz6s c6lj6ra sztiksdges fbdezetet csak krizeliteni tehet, alikor az idfilicizrtnkdnt
ism6tl6d6 jdv6beni kOlsdgekre c6ltartal6kot k6pez,

(9) A kiizszolg6ttat6si dij meg6llapit6sa - a dij kisz6mit6s6ra vonatkoz6 el6ir6sok alapj6n -
6ltal6nos fbrgalmi ad6 n6lk0l sz6mitott egysdgnyi dijtdtelek meghat6roz6s6val t6rt6nik. Az
egys6gnyi dijtdtelt az indokolt k<ilts6gek, rdfordit6sok 6s a tart6s miikdddshez szuksdges
nyeresig <isszege 6s a v6rhat6 szolgdltat6si mennyisdg h6nyadosak6nt kell meg6llapitani.

( l0) Az egysegnyi dijtdtelek - elkiildnitv e - tartalmazz6k a hulladdk sz6llitdsdnak, begyiijtdsdnek 6s
az ut6gondozAsra, illetve monitoroz6sra is kiteq'ed6 - 6rtalmatlanit6s6nak k<ilts6geit. Az
egysdgnyi dij tdtelek a szilmlilzds, dijbeszed6s kdlts6geit is tartalmazzik.

(l l) A kcizszolgdltat6si dij meg6llapit6s6t, iltetve f'eltilvizsg6lat6t megekiz6en rdszletes
k<iltsdgelemz6st kell k6sziteni az (l)-(10) bekezddsben foglaltaka is tekintettel, melyhez a
K<izszolg6ltat6 kdteles dijkalkul6ci6t 6s az (l)-(10) bekezd6sekben fbglaltaknak megf'elelO
kdlts6gelemzdst kdsziteni a ktivetkez6 dijf\zetlsi id6szakban alkalmazand6 kozszolg6ltatisi dij
al6t6maszt6siira. A dijkalkul6ci6t 6s kciltsigelemz6st a dijfizetdsi id6szak bjarta el6ti
legkds6bb november | -ig az dnkorm6nfat renderkez6sdre bocs6tani.

(12) Ha a Ktizszolgilltat6 a kiizszolgilltat6s kdrdbe tafioz6 tevikenys6g mellett m6s gazdas6gi
tevdkenysdget is folytat, vagy mds telepUldsen is folytat ilyen tev6kenysdget, a kriltsEgtervben
a kdlts6gek szigorfi elktildnitds6nek m6dszer6t is arkalmaznia kell.

(13) A ktizszolgdltat{s dfj6t a k6pviselo- testulet egyives diifizet6siid6szakra 6llapftja meg.

II. FNEZET

A,z egysdgnyi dijtdtel 6s a fizetend6 dij meg6llapit6sa

38.$

(l) Az egys6gnyi dijtdtel a K<izszolgdltat6 6ltal biztositott gyiijt6ed6nyben azelszdllit6sra 6tven
hulladdk - gyiijt6eddnyhez igazod6 tdrfbgata szerint mighitdrozoti - egyszeri urit6si dija. A
legkisebb gyiijtoeddny egys6g a ll0 liter. A teleptlEsi hullad6kkei"l6ri koorolg6itat6s
legmagasabb egysdgnyi dijdt a jelen rendelet I sz6mf mell6klete 6llapitja meg.(2) Azdpftdsi tdrmel6k lerakdsi dij6t e renddlet I szimri metl6klet tartalmazza. 

-
(3) A szemdtsz6llitAsra igdnybe vehet6 zs6kos szemdtszallitds esetdn a zsrik ds a

hullad6kkezel6s dii6t is magrlba foglal6 dijat e renclelet I sz{mf mel6klete
tartalmazza.

(4) A rendszeres hulladiksz6llit6son t0li, azon feliili hullad6ksz6llit6s dija az e rendeletben
meghatarozott egysignyi dfj alapj6n 6llapitand6 meg. Az egys6gnyi dijai e rendelet I sz6mli
nr ef I6k f e te tartalmazza.

(5) A kdzszolgdltat6s ig6nybevdtel6nek 6ves dij6t az ingatlantulajdonos rendetkez6s6re 6116
gytijt6eddnyek sz6mdnak, azok egyszeri iiritisi dijdnak is az 6vi iirit6sek sziim6nak
szorzatak'nt kell meg6llapftani. A kdzszolg6ltatdsdrt fizetendo dijat a K6zszolg6ttat6
szilml{zza ki negyed6vente.

A k<izszolg6ltatdsi dij fizetdsi m6dj6nak ds fizet6s6nek meghat6rozdsa

39. 6
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(1) A k<izszolg6ltatdsi dijat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen
rendeletben fbglaltak szerint a hullad€kkezeldsi krizszolg6ltat6s ig6nybevdtel€re k<iteles.

(2) Az ingatlantulajdonos a kdzszolg6ltat6s dij6t sz6mla ellendben kdteles ut6lag megfizetni.
(3) A ktizszolg6ltatdsi dij fizetdsdre kritelezettek a (4) bekezd6s kivdtelivel a hulladdksz|llitirs

dij 6t negyed6vente k<itelesek megfizetni.
(a) A jogi szemdlyek, a jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 gazdiikod6 szervezetek, vagy a jogi

szem6lyis6gek helyi szervezetei, egy6niv6llalkoz6k, t6rsash6zak szcivetkezeti lakAsokban dlok
az dpiiletek ktizos kdltsdgekent a hullad6kszillliths dij6t havonta ut6lag fizetik meg.

(5) A kcizszolg6ltat6s dfi6t a sz6mla kdzhezvfitellt6l sz6mitott l5 napon beliil kell kiegyenliteni. A
krizszolg6ltat6si dfj kdsedelmes megfizetdse esetdn a K<izszolg6ltat6 k6sedelmi kamatot
6rv6nyesfthet.

(6) A krizszolgdltat6si dijat tartalmaz6 szimla adataival ds <isszeg6vel kapcsolatban az

ingatlantulajdonos a Kdzszolgdltat6n6l ir6sban kifbg6st emelhet. A kifbg6snak a sz6mla

kiegyenlit6sdre vonatkoz6 kdtelezettsdg teljesitisdre halaszt6 hat6lya nincs. A kifbgdsra,
annak klzhezvdteldt6l sz6mitott 15 napon beltil a Krizszolg6ltat6 v6laszolni kdteles.

A ktizszolgSltat6si dij megfizetise

40.$

(l) Az ingatlantulajdonos 6ltal fizetend6 kdzszolg6ltat6si dijr6l a Kdzszolgdltat6 vagy az hltala a

kipvisel6-testi.ilet egyetdrtdsdvel dijbeszeddsre megbizott szdml6t bocs6t ki, mely alapjin az

ingatlantulajdonos akdzszolgilltat6si dijat a Krizszolg6ltat6 r6sz6re kdzvetleni.il, vagy az |ltala
megbizott dijbeszed6 fdin - a teljesitett krizszolgdltat6s alapjan, sz6mla ellen€ben - ut6lag

kdteles megfizetni.
(2) T0lsz6ml6zis eset€n a ttibbletdsszeget 6s annak idoar6nyos kamatait a Ktizszolg6ltat6

visszafizeti vagy a?, ingatlantulajdonos ir6sheli k6relmdre azt a soron kdvetkez6, esed6kes

dijfizet6si kdtelezettsdgbe beszdmitja.
Nem tagadhatja meg a kdzszolgdltat6si dij megfizetlslt az, aki a teleptil6si szil6rd hullad6kkal
kapcsolatos kritelezettsdgeit nem teljesiti, f'eltdve, hogy a Krizszolg6ltat6 a kdzszolgdltat6st

felajdnlja, illetve akdzszolghltat6s teljesitds6re vonatkoz6 rendelkez6sre 6lldsdt igazolja.
A hulladdkkezel6si kdzszolgAltat6s ig6nybevdtel66rt az ingatlantulajdonost terhelo diih6tral6k
ad6k m6dj 6ra behajthat6 kdztartozas.
A dijh6tral6k keletkez6s€t kdvetd 30 napon beliil a Kiizszolg6ltat6nak az ingatlantulajdonost
fbl kell sz6litani dijfizet6si ktitelezetts6ge teljesitdsdre, amely felsz6litdsnak tartalmaznia kell

az afia vonatkoz6 figyelmeztetest is, hogy a tartoz6s nem fizet6s esetdn ad6k m6dj6ra

behajthat6, A fblsz6lit6s eredmdnytelensdge eset6n a Kdzszolg6ltat6 a dijh6tral6k keletkezdsdt

kdvet6 90. napot kdvet6en - a fblsz6lit6s megtiirtdntdnek igazol6sa mellett - a dijhdtraldk

megfizet6se irSnti ig6ny6r6l a jegz6 ritj6n €rtesitnie kell a polg6rmestert.

Az drtesit$s k6zhezv6tel6t ktivet6en ,a helyi tinkorm6nyzati ad6hat6s6g haladdktalanul

int{zkedik a dijh6tral6k ad6k modj6ra t6rtdn6 beszed6se, a behajtds kdltsdgei, 6s az egy6b

fblmeriilt kdltsdgek behajt6sa irdekdben. A beszedett dijh6tral6kot az tinkormhnyzatt

ad6hat6s6g 8 napon beli.il kdteles a ktizszolg6ltat6nak 6tutalni.
Ha a ktiztirtoz6s behajthatatlan, a behajthatatlans6g t6ny6nek meg6llapit6s6t kovet6 nyolc

napon beliil a dijh6traldkot a Kdzszolgiltat| rlszdre az cinkormilnyzat megtdriti. Az

adbhat6sag a tov6bLiakban a 16 ir6nyad6 ad6-vdgrehajt6si elj6r6si szabdlyok alapjdn fblytatja a

vdgrehajt6st.
Ai ingatlantulajdonosnak nem kell kdzszolg6ltat6si dijat fizetnie azokra a h6napokra, amelyek

sor6n a kdzszolgdltatds ig6nybev6tel6re vonatkoz6 kdtelezettsege sziinetelt.

Nem tagadhat6 meg a kdzszolgdltatis dijinak megfizetdse, ha a Ktizszolg6ltat6t a

k6zszolg{ltat6ssal kapcsolatos kdtelezetts€ge teliesit€s6ben az id6jdr6s vagy m6s

elh{ritlratatlan ok akad6lyozta €s a Ktizszolgilltat6 az akadilly elh6rit6s6t kdvetoen a

legktizelebbi gytijtesi napig p6tolta a mulaszt6sSt.

(3)

(4)

(s)

(6)

(7\

(8)

(e)
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VI. r6sz

A KOZSZ.TcATTaTAS TELJESITESENEK SZI}NETELESE

41.$

A hulladdk kezeldsi helyi kdzszolg6ltat6s teljesit6se csak tdrv6nyben, korm6nyrendeletben
m eghatir ozott estekben szijnete I teth et6, i I I et6 le g korl 6tozh at6.

A hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltatis hatillya al6 nem tartoz6
telepiil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos

egyes kirddsek

42.9

(l) A hulladdkkezeldsikdzszolgdltatds nem terjed ki:
a) az inert hulladdlcra,
b) a nagy darabos hulladdha a jelen rendeletben foglalt, ivi egyszeri alkalommal vegzett

lomtalanit6s kiv6tel6vel 6s

c) a gazd6lkod6 szervezetnek a gazdasdgi tevdkenysdg6vel risszefiigg6sben keletkezett
telepiil6si szil6rd hullad6kdra, ha nem kritelezett a k<izszolgdltatds ig-nybev6tel6re.

(2) A hulladdk termel-6je, birtokosa a tev6kenysdge gyakorl6sa sor6n tetettcezOvagy m6s m6don a
birtok6ba keriil6 - a hulladdkkezeldsi k<izszolg6ltatas hat6lya al6 nem tartozd - hullad6kot a
jogszab6lyokban foglalt el6ir6soknak megfeletden koteles gyiijteni (idedrtve az elkiildnitett
gyiijtdst is), tov6bb6 az trtalmatlanit6sdr6l vagy a hasznosit6s6r6l gondoskodni.

(3) Az 6rtalmatlaniti{sra vagy hasznositdsra vonatkoz6 k<itelezetts?get a hulladdk termeld.ie,
tiiriokosa:

a) jogszab6lyokban meghat6rozott feltdteleknek megfelel6 6rtalmatlanit6 vagy
hasznosit6 eljar6s, berendez6s, l6tesitmdny alkalmaz6s6val sajdt maga teljesiti, vagy

b) az erre feljogositott 6s engeddllyel rendelkezd hulladdkkezel6nek 6rt6n6 6tad6ssal. a
kezel6s kolts6geinek megfizetdsdvel teljesfti.

Q) Az ingatlantulajdonos jogosult akdzszolgiltat6s hatalya al6 nem tartoz6, az (l) bekezddsben
megielolt hullad6k6nak begyiijtisdre, elsz6llit6s6ra, 6rialmatlanft6s6ra, illetve irasznosftasara a
K<izszol96ltat6 szol96ltat6s6t igdnybe venni.

(5) Ha az ingatlantulajdonos a (4) bekezdisben fogtaltakkal a K<izszolg6ltat6t bizza meg, a
megrendelds 6s a szolgiltat6s feltdteleit megdllapod6sban rendez-ik. A Krizszotg6ltat6 iiyen
esetben a hullad6k 6rtalmatlanit6s6r6l a jelen tendel"t szerint kijelilt hultad6k6rtalmatlanft6
helyeken, az azoba vonatkoz6 hat6s6gi enged6tyben foglaltai betart6sa mellett koteles
gondoskodni.

43.$

(l) A kozszolg6ltat6s al6 nem tartoz6 inert hulladdk, tov6bb6 a telepiildsi szil6rd hulladdk
kontdnerrel ttirt€n6 sz6llit6sa esetdben a,hulladek termetoje, birtokosa is kezeldje a kcjzteriilet
tisztdn tartdsira vonatkoz6 jogszab6tyok szerint kdteles eljirni.

(2) A hullad6k 6tv6tele, illetve szillitiia sor6n a hulladdkkezelonek olyan gondoss6ggal kell
elj6rnia, hogy a.hulladdk a sz6llit6 j6rmiibe tcjrtdn6 tirftdsekor, illet6leg a szejlitas folyam6n nesz6r6djon es m6s kdrnyezetterheldst ne idlzzen el6. Sz6llitisLOt ereO"O *.nnylzOOis eset6n ahullad6k eltakarit6s6r6l, a teriilet szennyez6dis-mentesitisdr6l, fert6tlenit6sjr6l, valamint azeredeti kcirnyezeti- fllapot helyre6llit6sdr6l a hulladdk termel6je, birtokosa, illetoleg azingatlantulajdonos k6teles gondoskodni.

(3) A hulladdk termeldje, birtokosa, kezeloje kcjteles gondoskodni a kcizteriilet-hasznalati
hozzij6rul6s' illetve engeddly megszerz6s6.bl, hu a hullal6k risszegyiijt6s6re szolg6l6 kont6ner
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a kozteriileten 24 6ret, hitvdgdn 48 6r6t meghalad6 id6tartamra kertil kihelyezlsre, vagy
meghosszabbitds6r6l, ha a ktizteri.ilet-haszn6lati hozzililrulils id6tartama lej6rt, K<iteles
gondoskodni tovdbbd a kontiner krirnyezetdnek folyamatos tiszt6n tart6s6r6l, fertdtlenitdsdrol,
a kontdner telit6d6se esetdn annak haladdktalan elsz6llit6s6r6l.

(4) Kontdner k<izteriileten a kdzriti 6s gyalogos forgalom biztons6gdt nem veszdlyezteto m6don,
az ali.bbi el<iir6sok megtartasdval helyezhet6 ki:

a) a 6-os f6kdzlekeddsi ftvonalon kontdner kizir6lag fblyamatos rakod6s idejdre
helyezhetd ki, gondoskodni kell arr6l, hogy azelsz|llitds a telit6ddskor haladdktalanul
megttirt6nhessen,

b) az a) ponton kiv0li [ton, amennyiben a kontdner csak a kriztitiforgalom zavarhsiwal
helyezheto ki, az a) pontban foglaltak szerint kell etj6rni.

(5) Kdzteriilete kihelyezett kont6neren el nem tdvolithat6 m6don, j6l l6that6an fbl kell tiintetni a

kontCner tulaj donosdnak cignev6t, telef bnsz6m6t.

VII. r6sz

FELEL6SSEG A HULLADEKGAZDALKODAST SZNgALYOK
MEGTARTASAENT

Altaldnos jogi fbleloss6g

44.$

(l) Aki tevikenysdgdvel vagy mulasztds6val a hullad€kgazd6lkod6si jogszab6lyokban vagy reir

vonatkoz6 hat6s6gi hatirozatban fbglalt kdtelezetts6g€t megszegi €s ezzel a kiirnyezetet

veszdlyezteti, szennyezi vagy kdrositja, vagy tevdkenysdg6t a k<irnyezetvddelmi eloir6sok

megszegdsdvel fblytatja, a m6s jogszab6lyokban fbglaltak szerinti (biintetojogi, polg6rijogi,
kdzigazgathsi jo g i stb. ) f bl el 6ss6g gel tartoz ik.

(2) A jogellenes tev€kenys6get fblytat6 k<iteles

a) az illtala okozott kdrnyezetveszdlyeztetdst, illet6leg kornyezetszennyezest

megsziintetni, illet6leg kdrnyezetk6ros(tast abbahagyni;

b) az illtala okozott k6rokdrt helytillni;
c) a tev6kenys6get megel6zo kornyezeti 6llapotot helyre6llitani.

(3) A jogelfenes tevdkenysdgdrt val6 fblel6ssdg - az ellenkez6 bizonyit6siig - annak az

ingatlannak a tulajdonos6t es birtokosdt (haszn6l6j6t) egyetemlegesen terheli, amelyen a

tev6kenysdget fblytatjdk, illet6leg folytatt6k.
(4) A tulajdonos mentesiil az egyetemleges f'elel6ssig al6l, ha megnevezi az ingatlan tdnyleges

haszn6l6j6t vagy a hulladik tulajdonos6t,6s kCtsdgetkizAr6an bizonyitja, hogy a {'elelossdg

nem 6t terheli.

(l)

(2)

A hulladdkkezeldssel <isszefiigg6 kdtelezetts6gek ellen6rz6se

4s.$

A telepiil{si szikird hulladdkkal kapcsolatos kdzeg6szs6giigyi rendelkezdsek ellen6rzdsdt az

AltumiNdpegdszsdgiigyi 6s Tisztiorvosi,Szolg6lat ter0letileg illetdkes V6rosi lntlzete vdgzi.

A telepiil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kiitelezettsdgek teljesit6s6nek ellen6rz6se - a

rugu."bb szintti jogszab6lyokban 6s a jelen rendeletben fbglaltak alapjdn 'a jegyzo f'eladata'

A ktzteriileten elhagyott hulladdk ktirdben azellenlrzls a jegyz6 illetve kdztertilet f'eliigyeleti

ellen6rz6si f'eladat.
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(3) A kdrnyezetv6delmi hat6s6gok a ktikin jogszab6lyokban meghatilrozott kdrben rendelkeznek
ellen6rz6si 6s intdzked6si jogositv6nyokkal.

@) Az ellen6rzdsre jogosultak szabdlys6rGsi feljelentdst tehetnek 6s - jogszab{lyban
meghat6rozott ktirben - szab6lysdrtdpi bfrs6got, illetve hullad6kgazd6lkod6si birs6got
szabhatnak ki.

Hulladdkgazd6lkod6si birs6g

46.$

(l ) Aki tev6kenysdg6vel vagy mulaszt6s6val:
a) a hullad6kgazd6lkod6ssal kapcsolatos jogszab6lyok vagy a red vonatkoz6 hat6s6gi

hatilrozat el6ir6sait megsdrti, illetve az azokban fbglalt k<itelezettsdg6nek ner uagy
nem megfelelden tesz eleget,

b) a hat6s6gi engeddlyhez, hozzhjirul6shoz, bejelentdshez kritritt hullad6kgazd6lkodasi
tev6kenys6get engeddly, hozz|jfirul6s vagy bejelentds ndlktil, vagy att6l eltdr6en
v6,gez,

c) a hulladdkgazd6lkod6sra vonatkoz6 el6frisok megsdrtdsdvel a krirnyezetet
v eszfily ezteti, k6rositj a

hulladdkgazd6lkod6si bfrs6got kdteles fizetni a rnagasabb szinttijogszabdlyok alapj6n.
(2) A hulladdkgazd6lkod6si birs6got a kdrnyezetv6delmi hat6s6g szabja ki.
(3) A jegyzo a kiilon jogszab6lyban meghat6rozott esetekben hullad6kgazd6lkod6si birsag

kiszab6s6ra j ogosult.
(4) A hulladdkgazd6lkod6si birs6g nem mentesit a biintetojogi, a szab6lys6rt6si, tov6bb6 a

kdrtdrit6si f'elel6ssdg, valamint a tevdkenysdg korl6toz6shra, felfiiggeszt6s6re, tilt6s6ra,
illet6leg a megf'eleld vddekez6s kialakit6s6ra, a termdszetes vagy koribbi ktirnyezet
helyre6llit6s{'r:a voiiaikoz6 k,5iclczcil.sdg icljesit6se al6i.

(5) A joger6sen kivetett hullad6kgazd6lkoddsi birs6g ad6k m6djrira behajthat6 kciztartozds.
(6) A birs6g mdrtdkdt jogszabdlyban fbglalt feltdtelek szerint kell meg6llapitani. A birs6g

meg6llapit6sa sor6n figyelembe kell venni:
a) a jogs6rto magatart6s konkr6t veszdlyess6gdt vagy k6rosit6 hatds6t;
b) a jogs6rt6snek az orszdg, illetve a t6rs6g hullad6kgazd6lkod6si helyzetdre gyakorolt

hat6s6t;

c) a bektivetkezett kirr m6rt6ket 6s a helyre6llithat6s6g lehet6s6g6t, k6r hi6ny6ban a
j o gs6rtdssel esetlegesen szerzett elonyt, elh6ritott h6tr6nyt.

VIII. r6sz

SZABALYSERTESEK

47.$

(l) Szab6lys6rtdst k<ivet el amennyiben cselekmdnye biincselekmdnynek vagy m6s
szab6lys6rtdsnek nem mindstil - 6s 30.000,- Ft-ig terjed6 pdnzbirsdggal srijthat6 iz, aki e
rendelet 23. $ (l), (3) bekezd6sdben, illetve a 27. 5 (l), (2) bekezdds6ben fbglaltakat
megszegi.

(2) Az e rendeletben meghatdrozott szabillysdrtdsek tetten drt elkcivetoj6vel szemben 500-10.000,-
Ft-ig terjed6 helyszinbirs6g szabhat6 ki.

Vegyes ds hat6lyba ldpteto rendelkezdsek

48.$
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(l) E rendelet2}}T.janudr l-j6n l6p hatrilyba. Kihirdetisdr6l a jegzo gondoskodik.
(2) Az dnkorminyzatokkal a lerak6 haszn|latilra vonatkoz6 meg6llapod6sokat legkdsobb e

rendelet hat6lybal6pisit krivet6 2 h6napon beliil kell megktitni.
(3) E rendelet hatAlybaldpesdvel egyidejtileg hat6ly6t veszti a 3912002. (XII.I9.) sz6mri KT.

Rendelet.
(4) Erendelet 18. $ (4), (5) bek.,36. $ 2008. janu6r l-jdn, l. sz. melldklete2009. janu6r l-jdn l6p

hat6lyba.

.. -,, - .-7 r/
,./ tlz ')/

Dr. Karak6n B6la
jegyz6

l.) Ed6ny mdrete
liter/egyszeri dij

A teleptil6si szil6rd hullad6k dija

i't t, tunres gyaKonsaga

db/6v

l. szdmir melldkleta

Dij
Ft/dvldb

15.080.-Ft+ AFA
A lakossdg 6ltal fizetendd dij
110 U 145,- Ft + 20% AFA ' 104 alkalom

2.) Hulladikgyiijt6 zs6k dija: 260,-F11d$ +6fa

3.) Epitdsi tdrmel6k lerakdsi dija 2000 Ft/ m3.

Fenti 6rak a20 %o An'e-t nem tartalm azzhk

2, vAmt mell6klet

Ertesit6s a rendszeres h6ztart6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi kozszolg6ltatds
ig6nybev6tel6nek f'eltdteleir6l

Szentl6rinc V6ros Onkorm6nyzata Kfipviselo-testiiletdnek rendelete alapj6n a telepiil6si szil6rd
hullad6kkal kapcsolatos kcizszolg6ltat6s igdnybev6tele kdtelezo. A krizszolgdltat6st az Onkorm6nyzat
6ltal kifrt p|lyilzatot elnyerd Kdzszolg6ltat6 a DDMHG Kft. vdgezheti kiz6r6lagos jogosults6ggal.
A Kcizszolg6ltat6 az al6bbi fbltdtelek szerint nyfjtja a k<izszolg6ltat6st:

l. A megjekilt szolgdltatdst ............. napj6t6l folyamatosa n v6gzi.

2. A K<izszolgdltat6 6ltal elfogadott t6rol6tart6ly tipusok:
I l0 literes ed6ny
l,l m3 tartdly........ db

3. A t6rol6tart6ly iiritdsi gyakoris6ga:2 alkalom/hdt, Uritdsi napok:

4. A kdzszolgdltat6s dija: ........ Ft/negyeddv. Ugyfdlszolg6lat nyitva tartdsa:
telefbn, telef'ax sz6mok:

5. A szolgdltatds heti gyakorisdga:2

Ddtum
Kiizszol96ltat6

4 M6dositotta a 2612008.(XIl. 19.), a 24/200'l .(XII.2l,) K'I'. Rendelet


