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Ezfton tAj1ko*atom, hogy a 2016. november 02. napj6n lrkezett level6vel risszefiigg6sben Szigetviir Vriros
Onkormiinyzatrinak K6pvisel6+esttilete a 201.6. december 15-i iil6s6n elfogadta a telepiil6si sziliird hullad6k
kezel6s6vel kapcsolatos k6zszolg6ltat6sr6l 6s annak k6telez6 ig6nybev6tel6r<il sz6l6 23/2012. (m.2g.)
dnkormrinyzati rendelet6nek m6dosit6srir6l sz6l6 26/2016. (Xtr.15.) <inkorm6nyzati rendeletet.

Fentiek 6rtebn6ben mell6kelten kiildcim a m6dositiisokkal egys6ges
rendeletet, tov6bbi szives felhaszn6l6sul.
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Szigetvi r V6 ro s O n ko rm 6ny zata K6pvis el6-testiilet6n ek

23 12012. (III.28.) tinkor minyzati rendelete

a telepiil6si szilfrd hullad6k kezel6s6vel kapcsolatos
kiizszolgrfl ltat6sr6l 6s annak kiitetez6 ig6nybev6tel6r6l

Egys6ges szerkezetbe foglalva a m6dosftrflsrf,r6l sz6l6

- 5912012. QilI .!4.) Or-rel,

- 3712014. (Xil.18.) Or-rel;

- 1412016. OI[.29.) Or-rel;

- 2612016. (XII.l5.) Or-rel.

Hatflyos: 2016. december l6-t6l
A mdsolat az eredetirdl kdsziilt,
azz.ai rn iudcn bcn megeg yezik.
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Szigetvir Viros Onkormrin yzrt^ K6pvisel6-testiilet6nek
23 12012. (III.28.) iinkormdnyzati rendelete

a telepiil6si szikflrd hullad6k kezel6s6vel kapcsolatos kiizszolgiltatfsr6l 6s annak k6ttleefi:,--l'"
ig6nybev6tel616l

Szigetvrir V6ros Onkormanyzatanak K6pvisel6-testiilete a hullad6kgazdrllkodasr6l sz6l6 2000.
6vi XLIII. ttirv6ny 23. $- 6ban 6s a helyr <inkormrlnlzatokr6l s2616 1990. 6vi LXV torveny 16.

$ (l) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6sa atapjrin, az,\laptorv6ny 32. cik& (l) bekezd6s a)
pond6ban meghatirozott feladatkrir6ben eljrirva a kcivetkez6ket rendeli el:

1. Altalfnos rendelkez6sek

r.s

(1) A rendelet hatilya Szigetvdr Viiros kozigazgatisi tertilet6n a rendszeres
hullad6kszrillitrisba bevont, helyi kdzszolgiltatfussal ell6tott ingatlanok tulajdonosair4
birtokosaira vagy hasznet6ira, egyiittesen hasznrilt trirol6ed6ny eset6n a tulajdonosi
lak6ktiz6ss6gekre, trirsashazakr4 az <inkorm6nyzati int6menyekre, valamint a
kdzszolgfltat6ta terjed ki. A rendszeres hullad6kszrillitrisba bevont terfi]etek ficajegyz1k1t
az I . mell6kl et tafialmazza.

(2) A hullad6kkezel6si klzszolgillaais - a tev6kenys6g tartalmrib ar - azal6bbiakra terjed ki:
a) az rngatlantulajdonos iital aKozszolgiltat6 szillit6eszkdzeihe z rendszeresitett 6s

a jelen rendelet 2. mell6klet6ben felsorolt ed6nytipusokban, vagy a rendeletben
megjelolt egy6b m6don az ingatlanon gfijt6tt 6s a Krizszolg1ttat6
rendelkez6s6re bocs6tott telepiil6si szilird hu1lad6k begytijt6sere 6s rendszeres,
illetve alkahni elszillitisira;

b) az tngatlanon <isszegyiijtciff nagy darabos, lomtalanitas k<ir6be vont teleptil6si
szllird hullad6k 6vente kett6 alkalommal - aKlzszolgilltat6 6ltal meghatirozott
id6pontban 6s helyen, elre a c6lra biztositott sz6llit6eszkoz6n - trirt6n6
b egyiij t6s 6re 6s a K<izszol gdttat6 iltari erszilrritfusar a;

c) az a) 6s b) pontokban foglaltak szErint risszegyiijtritt, begyrijt<itt 6s a
kozszolgilltat6 altal k6zz6tett jriratprogram szerint elszrillitott telepiil6si szilard,
hull ad 6k artalmatl anf tis6r a

d) a teleptil6si szil{r.d hullad6k egyes <isszetev6inek mas cisszetev6kt6l elkiilinitett.
szelektfv begyiijt6se (tov6bbiakban: szelekriv begyiijt6s).

(3) A hullad6kkezel6si kozszolgiltat6s 6nkorminyzati int6zm6nyek eset6ben az alibbiaka
tetled ki: a Ktizszolgiltat6 szdllit6eszkozelhez rendszeresitett 6s a jelen rendelet 2.
mell6kletdben felsorolt ed6nytipusokban, vary a rendeletben megjelolt egy6b m6don az
ingatlanon gytijtdtt 6s a Kozszolgilltat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepiil6si szilird
hullad6k begytijt6s6re 6s rendszeres, illetve alkalmi elszilIlitiu;fua, az osszegy1jtott,
begytijtcitt 6s a k6zszolg6rtat6 iltal kiizzltett jriratprogram szerint elsz6llitott telepiil6si
szilrird hullad6k futalmatlanitlsir a.



2.S

Szigetvar Viiros kdzigazgat6si teriilet6n (Szigetvflr, Zslb6t, Becefa) a teleptildsi szilard
hulladdk begytijt6s6t, elszdllitds6t 6s 6rtalommentes elhelyez6s6t, valamtnt az - e rendelet

hatillya aI| 1'arto26 1akoss6gt61, int1zm5nyekt6l, int€zetekt6I szitrmaz6, y&Ey lakossdgi

rendezv6nyek hullad6kmentesit6se soran keletkezett - hullad6k szelektilt begyiijt6sevel
kapcsolatos tev6kenys6get a ,,D61-Kom" D6l-Dunrintuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Korl6tolt
Felel6ss6gti T6rsas6g (a tov6bbiakban: Kdzszolg6ltat6) szervezett kiizszolgiltatAs ftjan
biztositja.

3.$

(1) A rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont tenileten az ingatlantulajdonos k<iteles a

szerv ezett k6zszolg6ltat6st i g6nybe venni.

(2) Ahelyi k<itelezfkozszolgilltzthsravonatkoz6 kozszolgiltatisi szeru6d6s l6trejon:
a) a kdzszolgiitatrls els6 ig6nybev6tel6vel,
b) ha a Kdzszolgfultat6 a kdzszolgtltatas ell6lisiira vonatkoz6 rendelkez6sre 6ll6si

k6szs6g6t bizonltja
c) a szen6d6s irasba foglal6s6va1.

(3) A kozszolgiitatilsi szerz6d6s tartalmi elemei:
a) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai (amennyiben akdzszolgriltatSst ig6nybe

vev6 nern tulajdonosa az ingatlannak, rigy az ingatlantulajdonos megnevez6se 6s

azonosit6 adatai is):
a felek neve, cime, y&E! jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezl szervezet eset6n

annak sz6lhelye, trirsashazak eset6n a k6z6s kepvisel6 neve 6s cime, tov6bb6

tenn6szetes szemdly eset6n a sze,mdlyes adatok kdr6ben anyja neve, sztilet6si helye

6s ideje,
b) aszenfidflstiugyq
c) akdzszolgiltatas megkezd6s6nek id6pontja,

d) a szerz6d6lttrirol6ed6ny t6rfogata 6s darabsz6m4

e) az ellen6rt6k meg6llapitrisdnak, sz6ml iu;hsnak, a szirmlakiegyenlit6senek m6dja"

f) aszerz6d6s id6beli hatilya,
g) a szerzldott gytij t6 ed6ny azono sitilsara vonatko z6 ellit{sok,
h) egy6b, aszerz6d6 felek 6ltal l6nyegesnek tartott elemek.

(4) A krizszolgilltatiis megszervezEs6hez 6s a dijszfmlin6shoz sziiksdges adatokat a szetzfidls

ir6sba foglal6sanak b6rmely okb6l t6rt6n6 elmarad6sa eset6n azingatlantulajdonos kdteles

b ej elenteni a Kii zszol g6ltat6nak.

(5) A Krizszolg6ltat6 jogosult a rendelet 3. $ (4) bekezd6s a) pontj6ban megbatinozott

szern6lyes adatok kezel6s6re a kozszolgilltatas teljesit6se 6rdek6ben. A szem6lyes adat

kezel6se sor6n az inforrrrhci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az informhci6szabadsdgr6l s2616

201 1 . 6vi CXII. torvEny rendelkez6seinek megfelel6en ktiteles elj rlrni.



(O) t Sztineteltethetci a szolgiitatiis igenybev6tele - a krizszolg6ltat6s ig6nybevetel6re eg6sz
6vben ktitelezett ingatlanhasznill6 szinnfua - a bejelent6st6l szhmitott legfeljebb 1 6v
id6tartamra, ha a t6rol6ed6nyt egyediil haszn5l6, irrlsbeli kozszolgilltatisi szerz6d6ssel
rendelkez6 ingatlanhasznill6 k6t napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlan non
hasnrillja, 6s az tiresed6s vrlrhat6 idcitartam6t legk6s6bb a sztineteltet6s megk ezd6s6t
megelflzo 8 munkanappalbezitr6lag aK6zszolgrlltat6 rdszere ir6sban adott nyilatkozattal,
faxon, lev6l vagy e-mail form6j6ban bejelenti a Kdzszolg6ltat6nak. A bejelent6s
megt6tel6re csak a Kozszolg6ltat6val szerzldlses viszonyban A116, vagy a
meghatalmazottj a j o gosult.

0) 2Az ingatlan tov6bbi lakatlans5ga eset6n a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s g

nappal a sztneteltet6s lejrirta el6tt irdsban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail
form6j 6ban megism6telhet6.

(g) ' e bejelent6sben foglaltak val6sSgtartalm6t a K<izszol galtat6 ellen6rizni jogosult. A
sztineteltet6s jogszenitlen ig6nybev6tele eset6n a Kozszolgiltat6 jogosult a szlineteltet6st
visszavonni.

(9) 4 Ha az ingatlan a sztineteltet6si idcitartam lejrlrta el6tt rijb6l lakott6 v6lik, annak t6ny6t a
K6zszolg6ltat6val szerz6dott f6l, vagy meghatalmazottja k<iteles legal6bb 3 nappal
konibban a K<izszolgriltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail
form6j rib an b ej elenteni.

(10) s A gazdiikod6 szervezetekk<itelesek a keletkezett telepiilesi szilird hullad6kaikat a
lakoss6gi hullad6kokt6l elkiiltinitetten gfijteni.

2. A kilzszolgrittatis elk[tr{s6nak rendj e

4.S

(l) Telepiil6si szilird hullad6kot csak az erre a c6lra kijeldlt 6s leg6lisan mtik<idtetett
hullad6klerak6 telepen - a szigetvrlri hullad6klerak6ban -, hullad6k udvarban, vaw a
K6zszolg6ltat6 6ltal alkalmazott egy6b, jogszab6lyban megengedett m6don, a vonatkoz6
tizemeltet6si szabrilyok 6s el6ir6sok szigoru betart6s6val szabad elhelyezni.

(2) Az <inkormrinyzat gondoskodik a Kozszolgiltat6 javaslata alapjin a sztiks6ges
gyiijt6pontok, valamint a lerak6hely kijeltil6s6r6l, a l6tesitrn6nyek megval6sit6srir6l 6s
miik6dtet6s6nil a Kozszolgilltat6 ritjrln, valamint biztositja a kdzteriilei haszn6lat6t az
indokolt mennyis6gri gytijt6ed6ny kihelyez6s6hez, tiroltsiltoz6s megk6zelit6s6hez.

rM6dositotta 
a3712014. (xII.lg.) 6r. l. g-a. Hat6lyos:2014. december t9-t61.2 M6dositotta a37t2014. ixrr.ra.j 0.. i. i-;. Hatalyos: 2014. december l9_t61.3 Be6pitette at!tl!t+- (x[.1s.) 6.. t. $-;.;;rilyor,2014. december lg-tdl.- tseepitette a37/2014. (xI.lg.) or. 2. g-a. HaLilyos: 2014. decemb", is_tot.

'Be6pitette a37/2014. (xII.lg.) 6r.2. $-a. Hat6lyos: 2014. december l9-t61.



(3)u A hullad6kkezel6si kcizszolg6ltatrls kiterjed tov6bbrl a telepiil6si szilard hulladdk egyes

osszetev6inek m6s risszetev6kt6l elkiikinitett begyfijt6s6re (szelektiv gfijt6s.) A
Kozszolgilltato az elktil<initett hullad6kgyrijt6sthinhoz men6 rendszerrel, hullad6kgyiijt6
pont, hullad6kgyrijt6 udvar, valamint hullad6kkezel6 l6tesitm6ny mtikddtet6s6vel

biztositja. A teleptil6s lakosai r6sz6re ig6nybe vehet6 hullad6kudvarr6l a kozszolgilltato
helyben szok6sos m6don 6s honlapj in t6j6koztat6st nyfjt. A nyiwa tart6s rendj6t, a

hullad6kudvarban gyrijthet6 egyes hullad6kokra 6s hullad6kudvar ig6nybev6teli m6djara

6s a mennyrs6gl korl6tokra vonatkoz6 thjlkoilathst a Kcizszolg6ltat6 a honlapj6n 6s a

hull ad 6kudvarb an kozzfiteszi.

(4)A K6zszolg6ltat6 6s egyes int6zm6nyek ilyen tartalmir meg6llapod6sa eset6n, az

int6zm6ny 6ltal szervezeff. szelektiv hullad6kgytijtds keret6ben begyrijtott hullad6k

6wetel6t a Kozszolgilltat6 a k6zszolg6ltat6s keret6ben v5gzi.

(5) tA Kozszolg6ltat6 a hulladekudvar iizerneltet6si szabillyzathban meghatirozza a

term6szeter t"g[o6ly ingatlanhasznill6 6ltal a hullad6kudvarban elhelyezhetti hullad6kok

mennyis6g6t. A term6r"lt.r szem6ly ingatlanhasznill6 e joght csak fgy gyakorolhatja, ha

szern6lyazonoss6g6t, lakcim6t hitelt 6rdeml6en bizonyitja, a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgilltat6si dij at me gfizette 6s nincs dij h6tral 6ka.

s.s

(1) A hullad6kszallit6si k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tele hett 2 alkalommal kotelez6 Szigetvar

varosr6szben, heti 1 alkalommal kotelez6 Zs1b6t, Becefa viirosr6szekben.

(2) A szervezett k6zszolgriltat6st ig6nybevev6k szitmfra a szabvSnyos trirol6ed6nyek

haszn1lata kotelez6, kiv6ve a kijelolt gyfijt6ponttal vlgzert rendszeres kozszolg6ltat6s

eset6n. A kijelolt gyiijt6ponton a K<izszolg6ltat6 kriteles kont6nert elhelyezni a hulladek

gyrijt6se 6s elsz6llitfusa c6ljir4 amelynek elsz6llit6s6val eleget tesz a kdzszolg6ltat6si

ktitelezetts6genek.

(3) t A v6laszthat6 szabvilnyos tarol6ed6nyek felsorol6s6t a 2. mell6klettartalmazza.

A begyrijt6s gyakoris6g6nak figyelembev6tel6vel a tarol6ed6nyt irgy kell megvSlasztari,

hogy;;anyo, l"gy"n aleletkez6 hullad6k mennyis6g6vel 6s a szilllitSs gyakoris6g6val, de

tegAaUU 70 liter trlrol6kapacit6s 611j on rendelkez6sre ingatlanonk6nt.

(4) A tarol6ed6nyek beszerzes6r6l (v6s6rl6s, b6rbev6tel) az ingatlantulajdonos koteles

gondoskodni, kiv6ve a kijelolt gytijtdpontos begyfijt6helyek eset6n, ahol a kontenereket a

Kdzszolgilltat6 bizto sitj a.

6.S

6 M6dositona a2612016.(XI.15.) 6r.4. $-a. Hatalyos: 2016. december 16-t61.

7 Beepitette a2612016. (X[.15.) 6r- 5. $-a. Hatiilyos: 2016. december l6-t61.
t tUOiositotta a2612016.(XI.15.) 6r. 1. $-a. Hatalyos:2016. december 16-t6l'



A K<izszolgilltato a teleptil6si szilird hullad6kot az 5. $ (l) bekezdes szerinti gyakoris6ggal
k<iteles elsz6llitani. A szilllitis m6djrir6l 6s idej6rcil az iglnybevev6t a Krizszolgdltat6 ir6sban
vagykozz5t6tel ftjrin tiljakoztatja, rigyszint6n az iinnepnapi sz6llit6s rendjdr6l is.

3. Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

7.S

(1) A telepiil6si szilind hullad6kot - beledrtve az elkiikinitetten gfijtdtt lomot, valamint a
zoldhulladekot - a szilllitSsi napokon reggel 6 6rdig elsz6llit6s c6lj6b6l a 10. g- ban
megltatitt o zottak szerin t a Kdzszolgiitat6 rendelkez 6s6re k ell b o cs6tani.

(2) Az ingatlantulajdonos a trirol6ed6nyben az ingatlanon szok6sosan keletkez6 hulladdkot
t<im<irit6s n6lktil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zirhat6 legyen, valanint az a
hullad6ksz6llit6s soriin aKozszolgilltat6 alkalmazottainak eg6szs6g6ine vesz1lyeztesse, a
gepi tirit6st ne akad6lyozza, Miiritci berendez6st ne kilrositsa.

(3) A trlrol6ed6ny mell6 hullad6kot elhelyezni csak a k6zszolg6ltat6t6l v6siirolt, jelz6sdel
ellritott zsi{kban lehet. A jelzett zsik ira tartalmazza a teleptil6si hullad6k elszilllit6silnak,
kezel6s6nek 6s rirtalmatlanitrisrinak k6lts6g6t.

@'1Ha a trirol6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely risszetdm<ir<idcitt vagy
befagyott, vaw abenne l6v6 hullad6kot rigy risszepr6selt6k, hogy erniatt atirol6ed1nyt az
elciirt m6don kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos kriteles a visszamaradt hullad6kot fellazitani
6s a t6rol6ed6nyt haszndlhat6v6 tenni.

8.S

(1) A trirol6ed6nyben nem szabad' olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, mergez6
MYaE,6llati hulla, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy robbanO anyag, to6s epiiletttirmel6k, nagyobb terjedelmri, srilyf tingy, stb.), amely vesz1lyeztetheti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, y&Ey megrong fihatja a
gyrijt6berendez6st, illetve rirtalmatlanit6sa soriin veszllyeztetheti a k<irnyezet6t.

(2) Ha a Kozszolgilltat6 alkalmazottai meg6llapitjrik, hogy a trlrol6ed6nyben M (l)
bekezd6sben megiel<ilt anyagot, tirgyat helyeztek el vagy az tultrilt<iff, a kiiirit6stjogosultak megtagadni. A kiiirit6s megtagad6srir6l a Kcizszolg dltat; az okfelttintet6s6vel
6rtesiti az ingatlantulajdonost. Az erniatt el nem szdllitott hullad6k elszitllitkshrol az
ingatlantulajdonos kciteles gondoskodni.

(3) A Kdzszolgfultat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llft6srit abban az esetben is, ha az
ingatlantulajdonos k6relm6re a szerz6d6s sziinetel.

(+)n o- Kozszolgiitlt6 - e $ (2)-(3) bekezd6seiben foglaltakon rul - az alfibbi esetekben isjogosult megtagadni a hullad6k elsziilitfusilt:

e Be6pitette a37r20r4. (xI.ls.) 6r. 3. g-a. Hatalyos: 2014. december l9-t61.



a) e rendeletben el6irtt6l elter6 trirol6ed6ny kihelyezese eset6n;

b) a hullad6k nem a szabv6nyos, zitrttirol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolg6ltat6t6l

v6sarolt jelzettzsilcbankeriilkihelyezlsre;

c) a hullad6k olyan m6don keriil kihelyezlsre, hogy a tarol6ed6ny mozgatirsakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nan lezrlrt, illetve s6riilt ed6ny);

d) ha a tarol6ed6ny kortil szab6lytalanul, annak mozgatfusfut 6s iirit6s6t akadSlyoz6

m6don tobblethullad6k keriilt kihelyez6sre;

e) a tarol6ed6nyek matric6janakhi6nya, illetve s6rti16se eset6n.

g. sto

A tarol6ed6nyeket sziiks6g szerint, de legal6bb 6vente k6t alkalommal ki kell tisztitani es

fert6tleniteni. A 770 literes rirtartalomn6l kisebb tarol6ed6nyek rendszeres tisztit5sa 6s

fert6tlenit6se az ingatlantulajdonos feladata, a 770litert6l 1100 liter tirtartalomig lakossrigi

tarol6ed6nyek 6vi k6tszeri tisztit6srlr6l az ed6ny haszn6l6j5val kotott szerz6das alapjan a

KozszolgSltat6 gondoskodik, melynek kolts6g6t a k<izszolgilltaths diiatartalmazza.

10.$

(1) A Kozszolgilltat6 ahiutarthsi 6s zold hullad6kot az ingatlanbejirata el6tti jard6n' vagy a

kapu kozel6ben, vagy a kijelolt gyiijtripontokon, 6tmeneti gyiijt6pontokon, kozteriileten

veszi 6t. A kijelolt glrtijttipontokat az 1' mell6klet tartalmazza'

(Z) Az 6tmeneti gyrijtripontok kijelol6senil - a lakossilg el6zetes tfujlkoztatilsa mellett - az

6nkormanyzat gondo skodik.

(3) A trirsashrizak, tulajdonosi 1ak6k6z<iss6gek eset6n a koztis gqjtled3nyzet tarol6silra

kijelolt kciztertiletek list6j6t e rendelet 1. fiiggel6ke tattalmazza-

11.$

(l) A trirol6ed6nyeket bekeritett ingatlanokn6l a kerit6sen beliil kell trirolni, azokat csak a

hullad6ksz6llit6s napj an lehet kdzteriiletre kitenni'

(Z) Az ingatlantulajdonos k6teles a t6rol6edenyek el6k6szit6-, tinol6 hely6t tisztiln tartani,

t6len a hot6l megtisztitani. A begyrijt6s alkalm6val szennyezettklzterulet tisztit6srir6l a

Kozszol g6ltat6 kotel es gondo skodni.

(3) Tilos a tarol6ed6nyek k6rny6k6t, megkozelit6si irtvonal6t thtgyak elhelyez6s6vel vagy

parkol6 g6pj6rmiivekkel oly m6don elzirri, amely a tarol6ed6nyeknek a gyakorlatban

kialakult m6don t6rt6n6 tirit6s6t akadilly ozza'

4. AKdzszolgiltat6 jogai 6s k0telezetts6gei

r0 M6dositotta a2612016.(X[.15.) 6r. 2. $-a. Hatalyos: 2016. december 16-t6l'



12.S

(1) A Kozszolg|ltat6nak ktiteless6ge biztositani, hogy a keresletnek megfelel6 darabsz6mri 6s
min6s6gri szabvilnyos t6rol6edeny 6lljon az ingatlantulajdonos rendelkez6s6re. A
tarol6ed6ny a Kozszolg6ltat6t6l - ellzetes megrendel6s alapjrln - megv6sarolhat6 vagy
berbe vehet6.

(2) A berbe adott trirol6ed6nyek karbantart6s6t, fehijit6s6t 6s sztiks6g szerinti kicser6l6set
ktilcin ir6sbeli szerz6d6s alapjin a K<izszolgilltat6 v€gzi.Ez a szolgilltatSs abban az esetben
dijmentes, ha a cser6t vagy a javit6st a szabviinyositott trirol6ed6ny rendeltet6sszeni
hasznfilata sor6n bek<ivetkezett elhaszn6l6d6s teszi sziiks6gess6.

(3) A Kozszolgiitat6 ktiteles a t5rol6ed6nyek kitirit6s6t kim6letesen, az elvrlrhat6
gondoss6ggalv6geni.

(4) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a Kozszolgiitat6 t6rit6smentesen koteles kijavitani,
amennyiben a kfirokozils neki felr6hat6 okb6l krivetkezik be. A K<izszolg6ltat6nak az
ebb6l ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javitrls id6tartam6ra helyettesit6
trirol6ed6nyt kell biztositania. Amennyiben a kiirokoz6s nem r6hat6 fel a
Kozszolgfiltat6nak, a haszniilhatatlann| v61t t6rol6ed6nyek javitisa, p6tl6sa, illetve cser6je
az ingatlantulaj dono st terheli.

(5) Az elhaszn6l6dott trirol6ed6ny p6tlSsr{r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(6) A lakosstlg rdszere nffitott kozszolgiltatiis keret6ben a nagydarabos hullad6k (lom),
szertezett gyijt6sdrcil 6s elsz6llit6srir6l (lomtalanit6s) 6vente legal6bb k6t alkalommal a
Kozszolgilltat6 az illtala meghirdetett lomtalanit6si id6szak alatt terit6smentesen
gondoskodik.

(7) A lomtalanit6s id6pontjrlr6l a Kozszolgilltat6 3 h6ttel kor6bban 6rtesiti az
dnkormrinyzatot, aki a helyben szok6sos m6don az id6pontotkdzz1teszi. A lomtalanit6s
soriln 6pit6si t<irmel6k 6s vesz6lyes hullad6k nem kertil elsz5llit6sra.

(8) A Kdzszolgilltat6 a zcildhullad6k kiilon gyrijt6s6rcil a kozszolgSltatds keret6ben 6vente
legal6bb k6t alkalommal t6rit6smentesen gondoskodik. A zoldhullad6k gyrijt6s soriln
kizflr6lag 6gnyesed6k (max. 5 cm tltm6rcijii 6s I m6ter hosszti 6gak), frikasz6l6k, falomb
helyezhet6 k't. Az ilgakat k6v6be ktitegelni, a f:dikaszillekot, valamint a falombot pedig
5tl6tsz6 miianyag zsilkba kell ki helyezni. A zsilkol6st csak rigy szabad elv1gezni,hogy az
kibitja ak6zi emel6st. Amennyiben a hullad6k kriz6 kommunrllis jellegri anyagis kertil,
abban az esetben az elszdllitfust aKozszolg6ltat6 jogosult megtagadni.

(9) A Kozszolgilltato a rendelet hatSlya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot a jelen
rendeletben itt szabSlyok szerint ktiteles rendszeresen elsz6llitani a kijelcilt hullad6klerak6
telepre, illetve annak 6rtalmatlanitirsir6l m6s, a szakmai k<irnyezetv6delmi szabdlyokat
megtart6 m6don gondoskodni.



5. A kiizszolgiltatfs dija

13.s

(1)ttA hullad6kszSllit6sba bekapcsolt ingatlantulajdonosok, a k6zszolgilltathslrt dijat

kotelesek frzetni. A hullad6kgazdillkodisi k6zszolg6ltatAsi dij m6rt6k6t 2013.janurir 1-t6l

a hullad6kr6l s2616 2012. 6vi CLXXXV. t6rv6ny felhatalmaz6sa alapjrin kibocs6tott

miniszteri rendelet szabillv ozza.

(2) t2K6zszolg6ltat6si dij: az egys6gnyi dijt6tel 6s az iirit6si gyakoris6g futlagsziminak

szorzata.

Egys6gnyi dijt6tel: avillaszthat6 trirol6ed6nynek az egyszert iirit6si dija.

(3) Nem tagadhatja meg a kdzszolgilltat6si dij megfizet6sdt az, aki a telepiil6si hullad6kkal

kapcsolatos k<itelezetts6geit nem teljesiti, felteve, hogy a Ktizszolgilltat6 szimtfua a

k6zszolg6ltat6st felajdnlja, illetve akozszolg6ltat6s teljesit6sere vonatkoz6 rendelkez6sre

6ll6s6t igazolja.

14.$

(l) A kozszolgilltatfus dijit a Koordinii6 szervr3 6ltal megkiildott szrimla alapjim kdteles

megfi zetni az ingatlantulajdonos.

(2) A trirsashazak, a tulajdonosi lak6kriz<iss6gek aKozszolgilltat6val k6tdtt ktizszolg6ltat5si

szerz6d6s alapjan koz<isen haszn6lt sajSt vagy b6re1t t6rol6ed6nnyel is biztosithatjik az

egyes lak6egys6gekre es6 kotelez6en el6irt tarol6kapacit6st, amely esetben a

kozszolgfultat6s dij6t ktiztisen fizetik meg.

(3) A (2) bekezd6s szerinti meg6llapod6s hiany6ban a tinsashiai, 1ak6k6z<iss6gi

lak6stulajdonosok egyedileg, legal5bb az <inkormanyzati rendeletben meghat6rozott

legkisebb iirm6rt6lai tarol6ed6nyt k6telesek megvillasztani, 6s a kozszolgilltaths dijht

ennek megfeleltien megfi zetni.

(4) A Koordindl6 ,reruto a szimit[t az ingatlantulajdonosnak negyed6vente, a ktizdsen

haszn6lt tarol6ed6ny eset6ben a trirsash6zaknak, valamint a gazd6lkod6 szervezeteknek

havonta ktildi meg.

ls.s

(l) tsez ingatlanhasznill6 szan6ly6ben 6s az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban

bekrivetkezettvtitozhst a Krizszolg6ltat6nak 15 napon beli.il ir6sban be kell jelenteni. A

rrM6dositotta a25912012. (XII.14.) 0r'1.$-a. Hatalyos: 2013. janu6r 1{61'
12 M6dositotta az59/2012. (X[.14.) 6r.l.g-a. Hatalyos:2013. januar l-tci1.
13 M6dositotta a 1412016. (VI.29.) 6r. 5. g-a. Hatllyos: 2016. jrilius 01-t61.
ra M6dositotra a2612016. (Xn.l5.) 0r. 6. g-a. Hatalyos: 2016. decemberl6-t61.



v6ltoz6s bejelent6s6nek elmulaszt6sa eset6n a bejelent6s megtrirt6nt6t kovet6 h6nap 1.
napjhig akozszolg6ltat6si dijat a kor6bbi ingatlanhasznill6 kdteles megfizetni. A v6ltozils
bejelent6s6vel egyidejileg az rij tulajdonos 6s a Kozszolgirltat6 k<izott akozszolg6ltat6si
szerz6d6s l6trejrin.

(2) Az ingatlantulajdonos ktiteles akozszolg6ltat6si szerz6d1s (1) bekezdesben nem emlitett
elemeiben bektivetkezett vSltozhst aKozszolg6ltat6nak bejelenteni . A szerz6d6sm6dosit6s
a Kcizszolgilltat6nill ir6sban vagy az iigyf6lszolg6laton sz6ban kezdem6nyezhetS. A
szerz6d6sm6dosit6st ir6sba kell foglalni. A v6laszthat6 szabvilnyos trirol6ed6nyekre
vonatkoz6 szerz6d6sm6dosit6ssal egyidejtileg az ingatlanfi,lajdonos kriteles gondoskodni
a trirol6ed6ny lecserel6s6rcil.

(3)t6 Amennyiben az ingatlantulajdonos nem k<it irrisbeli kozszolgilltatfusi szerz6d6st 6s az
iltala hasznSlt trirol6ed6ny tipusar6l a Kcizszolg6ltat6nak egyilltalinnem tesz bejelent6st,
a k<izszolgdltat6si dij meg5llapit6srlnril a Kozszolg6ltat6 mindaddig jogosult
ingatlanonkdnt I db 110 litert6rfogatu, t6rfogatut6rol6ed6ny 5.$ (1) bekezd6s szerinti
tiritdsi gyakoris6g6t v6lelmezni, mig az ig6nybev6telre k<itelezett ir6sban a
kdzszolgilltatilsi szerz6d6st meg nem kdti.

(4) Amennyiben a Kozszolgiitat6 az ellen6rz6s sor6n azt tapasztalja, hogy az
ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6si szerz6d6sben r6gzitettn6l vagy a vllelmezettn6l
nagyobb, valamint tdbb trlrol6eddnyt hasznSl, a Kdzszolgilltat6 ezen szerz6d6s
m6dosit6s6r6l a fogyasn6t etesiti, egyidejtileg jogosult a fogyasd6 6ltal t6nylegesen
haszniit ed6nyek szerinti tirit6si dijat r 6szer e leszfumlfnnt.

16.S

(l) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a dij megfizet6s6t, ha a Kozszolg1ltat6
kozszolgilltathsi k<itelezetts6g6nek a kozszolgrlltat6s sz6llitrisi menetrendj6nek
megfelel6en nem tesz eleget.

(2) Nem tagadhat6 meg a dij fizetlse az (l) bekezd6s szerint, ha a K<jzs zolg6ltat6t a
kozszolg|ltat6s nyijt6sriban az id6jarfus vagy m6s, a Polgriri T<irv6nykdnyvrcil sz6l6 2013.
6vi V.r7 ttirv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.) szerinti elhririthatatlan ok akadrilyo zta 6s a
KozszolgSltat6 az akadilly elhrirulas6t k6vet6en a lehet6 legrrividebb id6n beliil p6tolta
mulaszt6s6t. Elh6rithatatlan oknak min6siil tov6bb6 az is, amikor a Kdzszolg 6ltat6 a
trirol6ed6nyt rendszeresitett jrirmiiv6vel 6nhibAj6n kivtil nem tudja megk<i zeliteni.

17.$

(l) A kdzszolgilltat6s ig6nybev6tel66rt azingatlantulajdonost terhel6 dijh6tral6k ad6k m6dj6ra
b ehaj that6 koztarto z6s.

15 M6dositotra a3712014. (x[.1s.) 6r. 4. g-a. Hatrilyos: 2014. december l9-tril.16 M6dositotta a26/20t6. ixrr.rs.i 6r. 3. $-a. iat,atyos: 2016. december l6-t61.17 M6dositotta a t4/2016. ivt.zq.)-6r. 6. $-a. Hatatyos: 2016. jrilius 0l-tcil.



(2) A Koordin6l6 szervetr8 megillet6 dijhdtraldk mag6ban foglalja a tok6t, valamint a -
gazd6lkod6 szewezetekeset6ben a Ptk.re szerinti - k6sedelmi kamatot, valamint a behajtas

egy6b k6lts6g6t.

(3) Amennyrben a k<izszolgilltathst ig6nybe vev6 dijh6tral6kos nem tulajdonosa az

ingatlannak 6s a vele szemben lefolytatott v6grehajt6si eljrlr5s eredm6nytelen, a
dijh6tral6k, a k6sedelmi kamat 6s a felmeriilt kolts6gek megfizet6s6t a Koordin6l6 szerl0
az ingatlan tulajdonos6t6l, illetve vagyonkezelcij6t6l kovetelheti. Kozos tulajdonban 6116

ingatlan eset6ben a tulaj dono sok felel6 ss6ge egyetanleges.

(4) A telepiil6si rinkorm6nyzat jegyz6je 6ltal a behajtrls eredm6nytelens6g6rcil kiadott

igazol6st krivetci 30 napon beltil a Koordin6l6 szerv" fizet6sre felsz6litja az ingatlan

tulajdonos6t, vagyonkezelljlt, melynek eredm6nytelens6ge eset6n - (1) bekezd6s6ben

me ghatir ozott felel6 s s 6 g alapj in - int6zkedik a dij h6tral 6k b ehaj t6srir6 1.

6. Kiizteriileten keletkez6 hullad6k ryiijt6se 6s elszfllitisa

18.S

(l) A kozteriileteken keletkezl hifiarthsi 6s egy6b szilard hullad6kot k'rzitr6lag a kijelolt

hullad6klerak6ban /4. $ (1) bekezd6s/ lehet elhelyezni, amelyr6l az Onkorminyzatvagy a

kozteriilet kezekije akilzszolg6ltat6s keretein kiviil, kiildn szerzldls alapjin gondoskodik.

(2) Az illeg6lis hullad6klerak6k felsz6mol6sar6l az Onkorm inyzat vagy M illtala megbizott

szerv ezet gondo sko dik.

(3) Aki k<izteriileten k<iztertilet-hasznillati enged6lyhez k<itott olyan iirusit6, szolgilItat6,

kereskedelmi vary egy6b tev6kenys6get v1gez vary kivAn v6gezni, amellyel

osszefiigg6sben kotele z6 kozszolgilltatds al6 tartoz6 telepiil6si szllftrd hullad6k keletkezik,

kdteles ezt a Kozszolgilltat6nak bejelenteni, 6s a Ktizszolgilltat6val a koztertileten

vtgzend6 tev6kenys6g idcitartam6ra, valamint a viirhat6 hullad6k fajtfijitta, osszetdtel6re 6s

mennyis6gere fi gyelemm el szerz6d6st kotni.

(4) A kriaeriilet rendeltet6sszerii nyilviinos haszn6lata soriln keletkez6 telepiil6si szikird

hullad6k gyrijt6s6r6l 6s elsz6llit6srir6l a Kisvaros Nonprofit Kft. gondoskodik. A

kriztertileten keletkez6 teleptil6si szil6rd hullad6k gyiijtes6re 6s elsz5llitilsitra a Kisv6ros

Nonprofit Kft. a Kozszolg6ltat6val - figyelernmel a hu11ad6k vrirhat6 mennyis6g6re, a

gyrijtes m6djara 6s az elsz6llit6s gyakoris6gara - kiildn szerz6d6st ktit.

7. Fogalom meghatirozr[sok

re.s

t8 M6dositotta a t4120I6. (VI.29.) 6r. 5. g-a. Hatalyos: 2016. jrilius 01-tdl.
re M6dositotra a 14t2016. (VI.29.) 6r. 7. g-a. Hat6lyos: 2016. jflius 0l-t61.
20 M6dositotta a t4t20t6. (VI.29.) 6r. 5. g-a. Hatalyos: 2016. jrilius 0l-t61.
2r M6dositotta a 1412016. (VI.29.) 6r. 5. g-a. Hatalyos: 2016. jrilius 0l-t61.
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l.

E rendelet alkalmaz6s6ban:

lngatlan: a k<izszolg6ltat6sba bevont teriileten fekv6 egylakrlsos lak6- vagy lak6s c6ljara
haszn6lt 6ptilet, a tobb lakilsos 6piilet lak6sonk6nt, illetve a szovetkezeti, tarsashiizi
6piiletben l6v6 lak6s, valamint a nem lak6s clljira szolg5l6 azorL helyis6gek,
amelyekben a fogyaszt6i tev6kenys6g sor6n hullad6k k6pz6dik. Jelen rendelet
alkalmaz6s6ban ingatlannak minristilnek a gazd6lkod6 szewezetek nem lak6s c6ljrlra
szolgilo azon helyis6gei, amelyekben afogyasrt6i tev6kenys6g sor6n hullad6k kepz6dik
6s a hullad6k kezel6s6r61 nem gondoskodnak a 3. $ (2) bekezd6sben meghatirozott
m6don. lngatlan tov6bb6 a fiild 6s a ftilddel alkot6r6szi kapcsolatban 6116 minden dolog.

Telepiil6si szilird hullad6k:
a) hiLztartilsi hullad6k: az emberek mindennapi 6lete sor6n a lak6sokban, valamint a

pihen6s, iidtil6s clljira haszniilt helyis6gekben 6s a lak6h'izak kriz6s haszndlatu
helyis6geiben 6s teriiletein, valam int az int6zm6nyekben keletkez6,

b) koztertileti hullad6k k<izforgalmri 6s zcildtertleten keletkez6,
c) hifiartisi hullad6khoz hasonl6 jellegri 6s risszet6telii hullad6k gazdas1gS

viillalkoz6sokn6l keletkez6 - ktil<in j ogszab6lyban meghatiirozott -
vesz6lyesnek nem min6siil6 szllitrd hullad6k.

Hullad6kgytijt6 udvar (a tov6bbiakban: hullad6kudvar): az elktilcinitetten (szelektiven)
begytijthet6 teleptilesi szil6rd, valamint a kiikin jogszab5lyban meghat6rozottakszerint a
vesz6lyes hullad6kok 5w6tel6re 6s az elszilllit6sig elktikinitett m6don tort6n6 tirol6s6ra
szolg6l6, feltigyelettel ell6toff, zint begyfiltcihely.

Hullad6kgytijt6 sziget (a tovSbbiakban: gytijt6sziget): a hiu:tartfusokban keletkez6,
hasznosit6sra alkalmas, ktilonb<izT fajthjt, elktildnitetten gyiijt<itt, hintart1si hullad6k
begyiijt6s6re szolg5l6, lak6tivezetben, krizteriileten kialakitott, feliigyelet n6lkiili,
folyamatosan rendelkez6sre 6116 begyrijtcihely, szabvSnyositott ed6nyzettel.

Telepiil6si szilirrd hullad6k lerak6 telep (a tov6bbiakban: hullad6klerak6): miiszaki
v6delernmel l6tesitett, folyamatos ellen6rz6st biztosit6 rendszerrel ell6tott, a szrlird,
hullad6k ftild felszin6n vagy fiildben t6rt6n6 6rtalmatlanithsina szolgil6 mritrirgyak 6s
kiszolgril6 l6tesitm6nyek osszessdge.

Nagydarabos hullad6k (a tov6bbiakban: lom): a telepiil6sen, a hintartfusokb6l a
kozszolgiitat6s keret6be nem tartoz6, nem rendszeresen begyrijt<itt, a kozszolg6ltat6s
keret6ben rendszeresiteff trirol6e dlnyzet m6reteit meghalad6 hullad6k.

Artalmatlanitris: a hullad6k okozta kdrnyezetterhel6s cs6kkent6se, k<imyezetet
vesz5lyeztet6, szennyez6, k6rosit6 hatfusinak megsztintet6se, kjzirfusa - a krirnyezet
elemeit6l ttirt6n6 elszigetel6ssel vagy anyag min6s6g6nek megv6ltoztatds6val-, a Hgt.
3. sziimri mell6klet6ben felsorolt elj6r6sok valamelyik6nek alkalm az6s6val.

2.

a
J.

4.

5.

6.

7.
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8. Kezel6s: a hullad6k vesz5lyeztet6 hat6sainak csdkkent6s6re, a kdrnyezetszennyez6s
megel6z6s6re 6s Ljrz6rds6ra, a termel6sbe vagy a fogyaszt6sba t<irt6n6 visszavezet6s6re

iranyul6 tev6kenys6g, valamint a kezel6st megval6sit6 eljar6s alkalmaz6sa, bele6rtve a

kezel6l6tesitmdnyek ut6gondoz6s6t is.

9. Begyiijt6s: a hullad6knak a hullad6k birtokosait6l tort6n6 6tv6tele a hullad6k birtokosa
vagy abegyrijt6 telephely6n, tov6bb6 a begyrijt6helyen (gyrijt6pontokon, hullad6kgytijt6

udvaron, tarol6-, kezel6telepen) 6s a tov6bbi kezel6s 6rdek6ben tort6n5 tisszegyiijt6s,

v6logat6s a begyrijt6 telephely6n.

10. Sz6llit6s: a hullad6k telephelyen kiviili mozgatisa, bele6rtve a sz6llitmanyozhst 6s a

fuvaroz5st is.

I l. Kijel<ilt gyfijt<ipont: a telepiil6s szillrd hullad6krlnak 5tv6tel6re 61land6 jelleggel kijelolt
hely, ahonnan a Kozszolgilltat6 kihelyezett kdzoss6gi gyfijt6ed6nybdl tdrt6n6

elsz6llit6ssal teljesiti kozszolgilltat6si k6telezettslget. Az l. mell6klet tartalmazza a

kij ekilt gyiij t6pontokat.

12. Atmeneti gyrijtcipont: a telepiil6s szikird hullad6kanak 6ft6tel6re ideiglenes jelleggel

(ritfelbont6s-6pit6s, kdzmiifektet6s vagy m6s fontos ok miatt) legfeljebb harom h6napi

idcitartamra kijelolt hely, ahonnan a K<izszolgilltat6 a t6rit6smentesen kihelyezett

kcizoss6gi gyiijt6ed6nyb6l t<irt6n6 elszilllitissal teljesitikozszolgilltat6si k<itelezetts5glt.

Az 6trneneti gyiijt6pontot - a Kozszolgilltat6 javaslata alapjfun- az dnkormrlnyzat jeloli

ki 6s felhiv6s ritj6n kertil kozz6t6telre. A kihelyezett gyiijt6ed6nyzetnek a gyiijttipontot

ig6nybe vev<i fogyaszt6k szerz6d6seiben rogzitett mennyis6gii hullad6k trirol6s6t kell

biztositani.

13. lngatlantulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, haszn6l6ja, a t6rsashin 6s a

tulaj donosi lak6kcizo ss6g.

14. Gazddlkod6 szervezet: az 611ami villlalat, az egy6b 611ami gazd6lkod6 szerrezet, a

szcivetkezet, a lak6sszovetkezet, az e:ur6pai sz<jvetkezet, a gazdasilgi tarsas6g, az eur6pai

r|szrfinytirsas6g, az egyestills, az eur6pai gazdashgS egyesiil6s, a ktizhasznir tarsas6g'

az eryes jogi szem6lyek villlalata, a lerinyv6llalat, a vizgazdfulkod6si t6rsulat, az

erd6birtokoss6gi t6rsulat, tov6bb6 az egy6ni v6llalkoz6. Az 61lam, a helyi

<inkormrinyzat, a krilts6gvet6si szerv) az egyestilet, a ktiztesttilet, valamint az alapifviny

gazd6lkod6 tev6kenys6g6vel osszefiiggri polgrlri jogi kapcsolataira is a gazd6lkod6

szewezetre vonatkoz6 rendelkezeseket kell alkalmazni, GazdSlkod6 szervezet tov6bb6

az trgyv 6d, iigyvedi iroda, a kozjegy'26, a bir6s6gi vegrehajt6.

15. 22Koordin6l6 szery: az illlarr- 6ltal az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6sra

alapitott Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6 €s vagyonkezel6 Zirtkoruen

Mrikod6 R6szv6nytarsas6g.

" Beepitette a 1412016. (VL29.) Or. 8. $-a' Hatalyos: 2016. jrilius 01-t5l'
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8. Veryes 6s zhr6 rendelkez6sek

20.s

(1) E rendelet a kihirdet6se napjiln l6p hat6lyba.

(2) Az ingatlantulajdonosok a 2. mell6kletben meghatarozott v6laszthat6 szabvilnyos
trlrol6ed6nyeket ktitelesek beszerezni. A Kozszolg6ltat6 a nem szabviinyos, illetve az
irdsbeli szerz6d6st6l elt6rd trirol6ed6nyben lev6 hullad6k elszilllitisdtjogosult megtagadni.

(3) A hullad6kgazd6lkod6si birs6g m6rt6k6nil, valamint kiszab6s6nak 6s meg6llapit6srinak
m6dj6r6l sz6l6 27112001. (XI. 21.) Korm. rendelet 2. (2) bekezd6s f) pontj6ban irt
hulladdkgazd6lkod6ssal osszefiigg6 egy6b k6telezetts6g megszeg6s6nek mincisiil az e
rendeletben szabilyozott, a kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos kritelezetts6gek betartrisrinak
elmulaszt6sa, mely alapjrln Szigetvrir Vrlros dnkormrinyzatinak jegyzlje
hullad6kgazd6lkod6si birs6got illlapit meg.

(4) E rendelet hatrllybal6pds6vel egyidejrileg tratilydt veszti a Szigetvar Viiros
6nkormrinyzata Kepviselci-testiilet6nek a huttad6kkezel6si kozszolgilltat6sr6l sz6l6
8/2002.(IL l) rendelete, a m6dosit6sAr6l sz6l6 23/2002. (VII.2T.), 9/2003. (V. 29.),
2512004. (V. 5.)' 1012009. (I[.06.), 1612010. (X14.), valamint a 7l20ll. (II.18.)
<inkorm6nyzati rendeletek, tov6bb5 a lakossrlgi hullad6kkezel6si kozszolgiltat6si dij
megrlllapit6s6r6l sz6l6 1012002. 0II.l.) rendeletet, a m6dosit6s6r6l sz6l6 45/2002.
(XII.l3.)' 1012007. (I[.02.), 3/2008.(II.0l.),LI/2009.(III.06.), 8ll20ll.(II.l8.), valamint a
4812011. (Xrr.16.).

(5) E rendelet a belsci piaci szolg6ltat6sokr6l sz6l6, az Evrlpai parlament 6s a Tan6cs
2006/l23lEKiriinyelvnekmegfelellszabilyozfusttartarmaz.

Szigetv ir, 2012. mfur cius 27 .

Kolovics J6nos

polgilrmester
Horv6th Krisztirln

jeeyzS

A 23 I 20 | 2. (III. 2 8. ) 6nkormrinyzati rendeletet
2012. miircius 28. napjinkihirdetern.

Horv6th Krisztirln
jegyz6
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l. mell6klet a2312012. (III.28.) Or.-hez

Szigetviri utcajeryz6k, kijetdtt ryiijt6pontok helyszinei

Utcajeryz6k:

Ady Endre utca
Akiicos utca

Alapi GSspar utca
Alkotmriny t6r

Alm6s utca
Alm6spatak utca

Aradi utca
Aranv Jiinos utca

Arp6d utca
B aj csy-Zsilinszky utca

Basa utca
B6stya utca

Batthyriny utca
Bem utca

Berzsenyi utca
Bika A. utca

Damjanich J6nos utca
Dank6 koz

Deiik Ferenc t6r
Dencsh6zai utca

D6zsa Gydrgy utca
Erd6lyi utca

Fert6kriz utca
G6bor Aron utca
Gtirosgali utca

Gyrir utca
H6rsfa utca
Hoboli utca
Honv6d utca

Horv6th M. t6r
Ilona utca

Istvanfff M. utca
J6zsef Attila utca

Juranics utca
Kanizsai utca

Kaposvilri utca
Karp6tok utca
Katona utca

Kerecs6nyi utca
Kod6ly Zoltfnutca

Kolozsviiri utca
K6rh6z utca

Kossuth L.t6r
M6rtirok utca

Szigetvir

Megye utca
Mikl6s utca

Millennium utca
M6ra Ferenc lak6telep
Munk6csy Mih6ly utca

Munk6s utca
Muszola utca

Olay Lajos utca
Orsz6g utca

Perczel M6r utca
Petftii Silndor utca

Radovrln ter
Rrik6czi Ferenc utca

R6kus k6z
R6zsa utca
R6zsakdz
S6nc utca
S6s kciz

Szabadsilg utca
Sz6chenyi utca

Szecs6di Milt6 utca
Szent Istvrln lak6telep

Sziv utca
Szulimiln utca

T6ncsics Mih6ly utca
Temesvilri utca

Tin6di Lantos S. utca
Torcik Brilint utca

Tonik utca
Tulip6n utca
Turb6ki utca

Tiiskeviir utca
Viir utca

Vasv6ri P6l utca
Vonismarty Mih6ly utca

M6ty6s kir6l/'utca
Zirdattca
Zrtny t6r

23 M6dositotta a 2612016.
(XII.ls.) 6r.7. $-a.
Hatalyos:20l 6. december I 6-

t6l
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Kijeliilt ryiijt6pontok helyszinei:

Becefa

Fci utca

Zsib6t

Als6hegyi irt
Hunyadi Jiinos utca

Igmandy utca
Radn6ti Mikl6s utca

Tiikrir utca

Zslb6t - Tiikor
Zslbilt - Hat6rut
Zsib6t - Szilv6s

Zsib6t - Turb6kpuszta

15
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2. mell6klet a2312012. (III.2S.) 6r.-hez2a

A vrilaszthat6 szabvinyos tfrol6ed6nyek

60 literes (mtianyag, kerekes)
70 literes (mtianyag, kerekes)
80 literes (mtianyag)
90 literes (mrianyag)
110 literes (miianyag vagy fem)
240 literes (miianyag, kerekes)
770 literes (mtianyag vagy f6m, kerekes)
1100 literes (miianyag vagy f6m,kerekes)
5000 literes (f6m, zirl)

Jelzett miianyag zsr[k (110 literes)

2a M6dositotta a2612016. (XI.l5.) 6r. 8. g-a. Hatiilyos: 2016. december l6-t61.
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3.2s mell6klet a2312012. (LII.2S.) Or.-hez

2sHatAlyonkiviilhelyeaeaz5g/2012. (xII.14.) 6r..g-a. Hatalytalan:2013. januar l-tril.
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1. fiiggel6k a2312012. (III.2S.) 6r.-hez

A tirsashizak hullad6kgriijtd ed6nyzeteinek elhelyez6s6re a kiizteriileten kijeliilt helyek:

Derlk t6r 20. a l6pcs6hinzal szernbeni z<ild tertilet
Derlk t6r 21. a l6pcslhinzal szembeni zold tertilet

J6zsef Auilau. 47. a h6ts6 bejriratt6l 10 m6terre, az Arany J6nos utca sarka

M6ra Ferenc lak6telep l. a trimb m<igotti garilzssor sarka

M6ra Ferenc lak6telep 4. a lepcs6hiuzal szertbeni parkol6

Munk6s utca 17. a tomb m6gdtti tarol6sor melletti ter0let

Munk6s utca 18. a bejriratt6l 3 m6terre, az ttt sz6l6n tal6lhat6 zcild teriilet

Radov6n t6r 1. a bejriratt6l 4-5 m6terre, k6t jrirda talfulkozilsin6l l6v6 sarok

Radov6n ter 2. abejaratt6l4-5 m6terre, k6t jrirda tal6lkozrisan6l l6v6 sarok

Radovin ter 3. abejrlratt6l 4-5 m6terre, k6t jarda tal6lkozasrin6ll6v6 sarok

Radov6n t6r 4. abejriratt6l 4-5 m6terre, k6t jrirda tal6Ikozhsin6ll6v6 sarok

Radoviin ter 5. abej6ratt6l 4-5 m6terre, k6t jarda tal6lkozhsin6ll6v6 sarok

Radov6n tdr 6. abejriratt6l 2 mlterre, a kandel6ber melletti teriilet

Radov6n ter 7 . abejaratt6l 2 meterre, a bokor melletti ter0let

Radovrin t6r 8. a bejriratt6l 2 m6terte, a kandel6ber melletti tertilet

Radov6n ter 9. abejaratt6l 4-5 m6terre, a kandel6ber melletti teriilet

Radoviin t6r 10. a bejriratt6l 8-10 m6terre, a kandel6ber melletti ter0let

Radov6n ter l1 . abejilrattll6-7 m6terre, a kandel6ber melletti tertilet

Radovrin tq 12. a bejrlratt6l 6-7 mltene, a kandel6ber melletti tertilet

Radovan ter 13. a bejriratt6l 5 m6terre, a kandel6ber melletti tertilet

Radovrin t6r 14. a bejriratt6l 2 m6tene, a kandel6ber melletti teriilet

Radovan t6r 15. a bejaratt6l 8-10 meterre, a kandel6ber melletti tertilet

R6kus kiiz abejarat jobb oldalan kozvetleniil tal6lhat6 teriilet

Siinc utca 5. a lepcs6hinzal szeratbeni parkol6

Szent Istvrin lak6telep 10. Cl2l6pcs6hrlz el6tti sz6ls6 parkol6

Szent Istvan lak6telep 10. C/5 lepcs6hilz el6tti sz6ls6 parkol6

Szent Istvrin lak6telep 14. abejhrattal szemben a forgalom el6l elzitrt tertilet

Szent Istvan lak6telep 15-16. abejiratlal szemben a forgalom el6l elzhtt tertilet

Szent Istv6n lak6telep 17ll. abejriratt6l jobbra a forgalom elol elzirt tertilet

Szent Istvrin lak6telep 17. abejirattal szemben a forgalom el6l elzitt teriilet

Szent Istv6n lak6telep 18-19. abejfurattal szemben a forgalom elSl elzftrt teriilet

18



Szent Istviin lak6telep 20. abejitratt6l balra a parkol6 sarka (forgalom el61 elzirttertilet)
Szent Istvan lak6telep 2I-22. a bejrirattal szemben az it szelln kialakitott forgalom el6l elzfurt

tertilet

Szent Istvan lak6telep 23-24. a trimb6k koz6tti parkol6 bal oldala (forgalom el6l elzirtteriilet)
Szent Istv6n lak6telep 25-26. az rit melletti zrild s6v

Szent Istvrln lak6telep 27-28. a t<imb<ik kozritti parkol6 z<ild teriilete
Szent Istvrin lak6telep 32-33. a tomb sark6t6l az Eppingen t6r fel6 esci parkol6
Szent Istvan lak6telep 29-30-31. a parkol6nak a traf6hinzal szembeni, a 3l-es tombhriz
k<izelebb es6 teriilete

Zinyr t6r a parkol6nak a169S 6voda sark6n6l tal6lhat6 tertilete
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