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Szilvrls l(tizs6gi Onkorm Snyzat
812002.(XI I.12.) sz. rendelete

a l<iiztisztasflgr|l, valamint a telepiildsi szikird hulladdl<ra vonatkoz6 helyi
Itiizszolgriltatdsr6l 6s annak kiitelezri igdnybevdtel6r6l

Bevezet6

Szilvis Kdzsegi Onkormdnyzat Kepviselo-testtilete a telepiiles tisztasdgirrak fenntartisa es a
teleptilesi szil6rd hulladekkal osszefiiggo kdtelezo helyi kdzszol96ltatis szab6lyozisa erdekdben,
az egyes helyi kdzszolgaltatisok kotelezo igenybevetelerol szolo 1995. evi XLll. Tv.2.$ alapjan
es a hulladekgazdalkodasr6l szol6 2000. evi Xllll, Tv, 23.$-dban kapott felSatalmazfs alapJan
figyelemmel e torvdnyekben, valamint a 24212000.(X11.23.) Korm. Rendeletben, 6s az l/1986.
(ll.2l.) EVIU Euivt egytiltes rendeletben foglaltakra a kovetkez6 rendeletet alkoda.

A Rendelet cdlja

A rendelet celja, hogy Szilv{s kozseg kdzigazgatisi tertileten a k6ztisztas6got fenntartsa a
teleptilesi szilard hulladekra vonatkoz6 kdzszolgiltatist, annak kotelezo igenybevetelet
biztositsa es az ezekkel kapcsolatos feladatokat, kdtelezettsegeket es tilalmakat a Selyi
sajitossdgoknak megfeleloen rendezze.

At ta I d n os rlu'lo ut r..rer. r.

(l) A jelen rendelet (tovdbbiakban: ,,R") hatrtlya kiterjed a (2) bekezdesben foglalt elreressel
Szi I vas kdzseg egesz klzigazgatdsi teriiletere.

(2) A teleptilesi szildrd hulladekkal kapcsolatos kdzszolgaltatas kiterjed a k6zseg beltertilete
valamennyi utcdjdban levo ingatlan tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszndlojara
(tovabbiakban: ,,ingatlan tulaitlonos/illEqthevevdre") a lulladek -6sszegyrijtdsdre,

elszillit6sira, 6rtalmatlanitds{ra, elhelyezesele ir6nyulo k6zszol96ltat6ii ell6to
(tovabbiakban'. ,,kblszttlgdltatdra") valamit'ft az ingatlanon keletkezo 66ztzut6si es egyeb
szilrird halmazAllapotir visszamaradt anyaggal (tovibbiakbal: ,,telepillds^i sz,ildrd
h u I I addk kaf ') kapcsol atos szol g6ltat6.sra.

2.$
Az ingatlanok 6s ktizteriiletek tisztdntart6sa

( t) A kdztisztasdg fenntartdsa els6rendri kdzegeszsegi.igyi erdek, ezdr-t annak
el omozd itrisriban minden ki kotel es hath atos an kozremrikodni.
A kdzseg teriileten lev6 ingatlanok tisztdntarthsar6l az ingatlanok tula.jdonosai, tenyleges
Itasznal6i kotelesek gondoskodni, tovdbbii kdtelessegtik, liogy ingatlanukat megmfiveljek,
rendben tartsdk, gyomt6l, gaztol megti sztitsdk.

(2) vlagdnszemelyek, jogi szemelyek, jogi szemelyiseggel rendelkezo egyeb szervezetek
tevekenysege kdvetkezteben koztertileten keletklzeti szennyezodds rilgsziintetese, a
szennyezddest okozo sze'v, illetve szemdlv feladata.



-2-

(3) l(oztisztasdgi szempontb6ljdrdanak rnin6siiLl az a gyalogos kozleked6sre rendelt kiepitett
ds kiepitetlen tittertilet, arnely az ingatlan telekhatdratol azrittest szeldig (szegelyeig) terjed.

(4) Az ingatlan elotti jirda tisztdntart6sa az ingatlan tenyleges haszn{lojzurak, illetve
tulajdonosAnak kotelessdge.

Ez a kdtelezetts6g kiterjed a hoeltakaritAssal. a sikossdg rnegsziintetds6vel kapcsolatos
feladatokra is.

(5) A tenyleges hasanilo, illetve a tulajdonos kotelessdge a j6rda rnellett nov6 gaz kiirtdsa, a
j6rdala kinyul6 6gak 6s bokrok rnegfelelo nyesdse, a jdrda es a csapaddkviz elvezeto arok
kOzotti teriilet tiszt6ntartasa.

(6) 6nos esotol, jdgt6l, hotol sikoss6 vdlt jard6t a sziiksdghez kepest naponkdnt tobbsz6r fel
kell hinteni.
A felhintdsre boml6, szerves anyagot nem tartalmaz6 szor6anyagot (homok, harnu,

f'fir6szpor, k6porliszt) kell hasznalni.
E celra tiizeles ut6n visszamaradt darabos, sdri.ilest okozo anyagot hasznalni nem szabad.

A sz6roanyag beszerzeser6l a tiszt6ntartdsra kotelezettnek kell gondoskodni.
(7) A jarda 6s a kozfit sikoss6g-mentesitesdt a tiszt6ntartdsra kotelezettnek tgy kell elvegezni.

hogy abb6l ne szArmazzonbaleset.

3.$

( l) A kozteriileten l6v6 6rkok. nyiton csatonrdk, fblyokAk, dtereszek tisztdntafiAsa, a

csapaddkviz akaddlytalan elfoly6sdnak biztosit6sa - az ingatlan elotti szakaszra terled6en -
az in gatl an tdnyl e ges haszn6l6j 6nak, i I I etve tul ajdonosAnak kotel esse ge.

(2) Jannribehajtok dtereszeinek, jokarban es tisztdntartAsa minden esetben az ingatlan
hasznAloj 6nak, i ll etve tul ajdonosinak kotelessd ge,

(3) Az ingatlanon keletkezo csapaddkviz sajAt teriileten tort6no elhelyezeserol, illetoleg kiepitett
csapaddkcsatoma esetdn az abba tdrten6 bevezetdser6l - el6zetes bejelentds alapjAn - az

ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(4) A csapadekelvezeto drokba szennyezett (ola;os, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!

Eldugulas vagy rongdlodAs okozAsara alkahnas anyagot (szemetet, iszapot, papirt,

tdrmeldket, tfiz- ds robbandsveszdlyes anyagot) a csapadekviz-elvezet6 arokba sz6nti,

beleonteni, belesepenti, vagy bevezetni tilos!

.r. $

(l) Epitdsi tertileten 6,s az 6pitkezes kdzvetlen kdnrydk6n (az dpitkezes eldtti teriileten) az

dpitest vegz6 kivitelez6nek kell biztositani a tisztasAgot.
(2) Epitesn6l, bont6sn6l vagy tataroz6sndl a rnunkdlatokat ugy kell vdgezni, az epitdsi es

bontasi anyagokat, a kidsott fdldet fgy kell tArolni, hogy por es egyeb szennyezodes ne

keletkezzen.
(3) Tilos kdzuta, utpadkdra salakot, 6pitdsi torrnel6ket, illetve szemetet szallitani es

helyezni! l(dzteriiletre kihordott szemetet vagy dpitesi tormeleket az erintett ingatlan

tulajdonosa kdteles felszolit6sra 24 or6n belUl saj6t koltsdg€n osszetakaritani" illetve

elszdllitani
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s.s

( l ) Kozteriileten szennyez6 anyagot (szemetet, rongyot, egyeb hulladdkot) csak olyan m6don
szabad sz6llitani, hogy a szfllit6sbol semmi ki ne hulljon, por ds csepeges ne keletkezzen.
Ha a sz6llit6s kdzben a teriilet szennyezddndk, a szennyezddds el6iddz6je koteles azt
eltAvolitani 6s a tovdbbi szennyez6dds megakaddlyoz6s6rol gondoskodni.

(2) Ha b6rmilyen sz6llitm6ny f'el- vagy lerak6sAn6l, a koz- vagy mag6ntertilet szennyez6dik,
a szennyez6des eldidez6jdnek azt a f'el- vagy lerak6s elvegzdse ut6n nyomban meg kell
tisztitani.

6.$

(l) A kozseg koztertiletdn tilos jfrmfrvet mosni, olajcserdt vagy m6s olyan tevekenyseget
vegezni, amely szennyez6dest okoz.
Lak6h6zhoz taftozo udvarban ilyen mwrk6kat ugy kell vdgezni, hogy a szennyezddes
kozteriileh'e ne kertiljon.

(2) A gondozott zoldtertiletre j6rmiivel rAhajtani, azon parkolni, azt b6nni m6don kirositani
tilos!

7.$

(l) A kozteriiletek, a sportolAs cdljAra szolgAlo tertiletek, valamint az autobuszv6ro Selyiseg,
telefbnfiilke beszennyezese tilos !

(2) Szemetet, hullad6kot csak az an-a a celra rendszeresitett es felAllitott szemettart6ba lehet
elhelyezni.

B.$
Telepiil6si szilird hullad6kra vonatko z6 klzszolgriltatds

(1) A teleptildsi szilArd hulladekkal kapcsolatos komplex helyi kozszolg6ltat6s: a teleptilesr
szil6rd hulladek rendszeres gytijtesere, elsziillit6sAra, drtalommentes ellielyezesere irAnyulo
kozszolgAltatAs.

(2) A Kepvisel6-testtilet f'eladataktilonosen:
a) a komplex helyi kdzszolg6ltat6s kordbe tartoz6 teleptildsi szildrd hulladek rendszeres
osszegyiijtdsenek, elsz6llit6sAnak ds 6rtalmatlanitAsiurak megszervezdse,
/y' a telepiildsi szilArd hullad6kkal kapcsolatos komplex Iltyi kozszolg6ltat6s teljesitesere
szol 96ltato krjelolese,
c) a teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi kozszolg6ltat6s dij6nak
(kdzszolgAltatdsi szemetdij) megallapit6sa,

(3) A Kdpvisel<i-testtilet a teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos feladatainak megvalositAsa
sor6n a hulladekok hasznosit6s6nak, irjrafelhaszndl6sinak ds az artalmatlanitand6 hulladek
mennyisdgdnek csokkentdse erdekeben t6mogada a szelektiv hulladdkgyrijtes szdles k6*i
elterjesztdsdt.
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(1) A helyi kdzszolgiltat6s igenybevetele a ,,R" l.$ (2) bekezdese hatAlya al6 tartozo
i genybevev6kre kotelez6,

(2) A kozszolg6ltatAs igenybeveteleert az igenybevev6t terhel6 dijh6tralek adok modjAra
behajthat6 k6ztartoz6s.

(3) Sztineteltethet6 a 8.$ (l) bekezddse szerintr komplex helyi kozszolgAltatas kotelez6
igenybevetele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalAbb 30 napig senki sem tart6zkodik,
s emiatt azokon hulladek nem keletkezik.

(4) A kdzszolgAltat6s igenybevetelenek sztinetelesere vonatkozo igenyet a tulajdonos a
szi.inetelds kivAnt kezd6 id6ponda el6tt, azt legalAbb 30 nappal megel6z6en irAsban kdteles
bejelenteni a Szol96ltatonak.

(5) Ha a szi.ineteltetes (l) bekezdes szerinti felteteleiben viltozAs kovetkezik be, a tulajdonos a
Szol96ltatonak haladektalanul irdsban kdteles azt bejelenteni.

(6) Amennyiben a sziineteltetes ideje alatt a komplex helyi kozszolg6ltat6s korebe tartoz6
hulladek kertil kihelyezesre, ugy - a tulajdonos egyidejti ertesitese mellett - a Szolgdltato a

hulladekot koteles elszAllitani, a hulladek mennyisegenek megf'elel6 - e rendelet 2. szdmi
ntelldklete szerinti - dij felszAmit6sa melletl.

(7) A nem lakok celjAra szolgAlo h6z ingatlanok - tovAbbiakban ,,hdtvegi hdzak" tulajdonosai a
2. sz. melleklet szerinti dijat hat honapi id6tartamra kotelesek megfizetni.

10.$
A ktizszolgr{ltat6s ell6t6sdnak rendie 6s m6dia

(l) A kepvisel6-testiilet a szildrd hulladekkal kapcsolatos kdzszolg6ltatAs ell6t6s6val a DEL-
KOM Kft-t (tov6bbiakban: ,,szolg6ltato") bizza meg.

(2) A kozszolgAltatAs ell6tAsa rendj6nek 6ltalAnos szab6lyaikent a kdvetkez6ket kell
ervenyesiteni:

(3) A telepiilesi szilArd hulladek gyiijtese, t6rol6sa sorAn olyan gondoss6ggal kell eljarni, hogy a
hulladek sem az ingatlanon, sem a kdzteriileten, sem a szAllit6 jdrmtibe valo iiriteskor ne

szor6djon szdt, ne porozzon, es egyeb m6don kdrnyezetterhelest ne idezzen el6,

A teletilesi szilArd hulladek gytijtese a keletkezo hulladekmennyiseg es a gytijtes
gyakorisAga alapj6n meghatArozott tirtartalmu, szabvd.nyos ll0 I KUKA hulladekgytijtS
edenyben tdrtenhet, melynek srilya a 35 kg-ot nem haladhatja meg. Tdbblethulladek eseten

kizArolag a kozszolgAltat6tol v6s6rolt, jelzessel ell6tott zsAkokban helyezhet6 el a
hulladek.

(4) A hulladekgytijt6 ingatlanon beltl helyezhet6 el, a gyrijt6 edenyzetet, a szAllit6si napok

kivetelevel, k6ztertileteken csak tertilet-felhasznAl6si engedely birtokAban lehet elhelyezni.
(5) A hulladek gyujtese heti egy alkalommal a szolg6ltatoval kotott rneg6llapod6s szerinti

id6pontban az ingatlan el6tti jirda szelere, illetve a kijelolt gyrijt6pontokra tdrten6

kihelyezessel tdrtenhet,
(6) A nagyobb meretii berendezesi t6rgy (lom) szervezett osszegyrijteserol es elsz6llitasArol

(lomtalanit6s) evente ket alkalommal a szolgAltato teritesmentesen gondoskodik.
(7) A lomtalanit6s id6pontjArol, valamint tertileti f'eloszt6sAr6l a szolg6ltato 3 hettel az akcio

el6tt az Onkorm6nyzat irdAn ertesiti a lakossfgot.
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I l.$
A szolgiltat6 feladatai

( l) A szolg6ltato a rendelet hatAlya al6 tartozo ingatlanon keletkezett teleptilesi szilArd
hulladekot koteles rendszeresen elsz6llitani a kijelolt kdkenyi hulladeklerak6 telepre, illetve
annak Artalmatlanit6s{rol m6s, a szakmai es kornyezetvedelmi szabdlyokat megtart6 modon
gondoskodni.

(2) A szolg6ltat6 koteles a t6rol6 edenyek kiiiriteset kimeletesen, az elvArhato gondoss{ggal
elvegezni.

(3) A t6roloedenyben okozott k6rokat a szolg6ltato teritesmentesen koteles kijavitani,
amennyiben a megltibAsod6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A szolgAltat6nak az ebbol
eredS karbantartAsi munk6k, valamint a javitAs id6tartamdra edenyzetet kell biztositania.
Amennyiben a meghib6sod6s nem r6hat6 fel a szolgAltat6nak, a hasznAlhatatlann6 v6lt
t6rol6edenyek javit6sa, p6tl6sa, illetve csereje a hasznAlot terheli,

(4) A szolgiltat6 a rendelet hatAlya al6 nem tartoz6 hulladek elszillitdsAt megtagadhatla.
(5) A tulajdonos koteles a SzolgAltat6 Altal nyu.itott komplex helyi kozszolg6liat6st igenybe

venni.
(6) A komplex helyi kozszolgriltatAs kdreben a Szolg6ltat6 es a tulajdonos kozottijogviszonyt a

teleptilesi szil6rd hulladek esetdn a kdzszolgiltatAs igenybevetelenek tenye 6ozia letr.e.
(7) A (6) bekezdesben meghatdrozott jogviszony kezd,o id6ponda az a nap, amelyen a

Szolg6ltat6 a komplex helyi kdzszolgdltat6s teljesitesenek megkezdeser6i es lenyeges
felteteleir6l a tulajdonost irasban ertesitette, illetve felhivAs kozzetEtele ud6n tajekoztaita. A
hAztartrisi szil6rd hulladekkal kapcsolatos komplex helyi kozszolgaltat6s kotelez6
igenybevetelenek feltetelei16l sz6lo ertesites mint6j6t e rindelet /, .szcimil melliklcre
tartalmazza.

(8) A SzolgAltato a kdzszolg6ltatAssal osszefiigg<i tevekenyseget mindenkor a
vonatkoz6 jogszabAlyi el6ir6sokban foglalt mriszaki, kdzegeszsegiigyi es egyeb
felteteleknek megfblel6en k6teles ellAtni.
(9) Az igenybevevovel kotott szerz6des alapjAn a kdzszolgdltatdsi dij beszed6se a szolg6ltat6

feladata az Onkorm inyzat 6ltal rendelkeiesr e bocs6toti adatok alapj6n.
( l0) A kozszolg6ltat6s dij6nak meg6llapit6s6hoz reszletes koltsegelemzest kell keszitenje
(l l) Koteles a tevekenyseger6l a kepvisel6-testiiletnek 6vente beizAmotni.
(12) A tulajdonos jogosult a Szolgfltat6nak a hulladek elszdllit6s6ra ir6nyul6 megrendeleset

bejelenteni, ha ingatlan6n a komplex helyi kozszolg6ltat6s al6 nem eso esetileg-sz6llithato
alkalmi hAztart6si szilArd hulladeka is keletkezik vagy ilyen hulladek keletkezese v6r6ato,

( I 3) Ha a tulajdonos a ( l2) bekezdesben foglaltakkal a Szolgaltatot bizzameg, a megrendeles es
a szolg6ltat6s felteteleiben tdrten6 megdllapod6s alapj6n a Szolg6ltat6 a
megjelolt idSpontra vagy id6taftamra a megjelolt mennyir.gl ., min6segri hulladeknak
megfelel6 gyrijt6tartAlyt, illetve hulladdk gytijtesere alkalmas m6s gytijt6eszk6zt a tulajdonos
rendelkezesere bocsAtja, annak elszAllit6sir6l es a hulladek artalJmmentes elhelyezeier6l a
meg6llapod6s szerinti dij elleneben gondoskodik.
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12.$
Az ig6nybevev6 kdteless6gei

(1) A h6ztartAsi szilArd hulladdkot a szillitAsi napon elsz6llit6s cdljAbol a szolgAltato
rendelkezesere kell bocsAtani, hosszabb id6n 6t felhalmozni nem szabad.

(2) A tulajdonos a gytijt6tart6lyban, a h6ztart6sban szokAsosan keletkez6 hulladekot
tdmdritds ndlkiil ugy helyezheti el, hogy az a hulladdk elsz6llit6sa sor6n alkalmazott gepi
tiritdst ne akadAly ozza.

(3) Ha a tartily olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely az eddnyben osszetdmdrddott
vagy befagyott, vagy a tartdlyban lev<l hulladekot ugy dsszepreseltdk, vagy a tart6lyban
elhelyezett hulladek osszsrilya olyan mdrtdkben meghaladja a tartdly terhelhetoseget, hogy
emiatt a tartdlyt az el6irt modon kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos kdteles a visszamaradt
szemetet fellazitani es a tartAlyt haszn6lhat6vd tenni.

(4) A tAroloedenyekben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, maro-, mergezo
anyag, Allati hulla, folydkony vagy befagyott zsiradek, gyuldkony vagy robbano anyag, ko-
es eptilettormelek, nagyobb terjedelmri, srilyf t6rgy, stb.), amely veszelyezteti a

szemdtsz6llitissal foglalkozo dolgozo egeszsdget, vagy megrong6lhatja a gyrijt6jArrniivet,
i I I etve 6rtal matl anithsa s oran v eszely ezteth eti a krirnyezetet.

(5) Ha a szolg6ltat6 alkalmazottai megAllapid6k, hogy a t6roloedenyben az(4) bekezdesben
rnegieldlt anyagot, tArgyat helyeztek el, a kiUritest jogosultak megtagadni. A kitirites
megtagad6sArol a tulajdonost a szolgAltato az ok feltiintetesevel eftesiti, majd amennyiben a

tulajdonos a ktildn kdltseget megfizette, a hulladekot a megfelel6 artalmatlanito helyre
szAllitla.

(6) A gytijt6eddnyzetek beszerzdsdr6l ds tisztit6s6rol az ig6nybevev6 gondoskodik,

13.$
A kdzszolgriltat6sra vonatkoz6 szerz6d6s

( l) A kozszolg6ltatonak az igenybevev6vel kotdtt szerz6desdben meg kell jelolni a teljesites

helyet, idej6t, modjAt, a kozszolgAltatAsert fizetend6 dijat, fenntafiva a szolgAltatonak - az

onkormAnyzat dijmeg6llapito rendelete szerinti merteknek megfelel6 - modositAsra

vonatkozo jog6t.
(2) A kozszolgiltat6s dija beszeddsdnek nrodj6t az esetleges dijhAtralek behajt6sa erdekeben

a szolgAltato jogait.
(3) Az Onkormdnyzat a kozszolgAltatoval szerz6dest kdt a hulladdkszillit6sra.

A szerz6desnek a Ptk-ban szab6lyozott felteteleken tul tartalmaznia kell:
- a kozszolgt{ltatAs tartalmft, a kdzszolgAltat6ssal ell6tott tertilet hat6rait
- a kdzszolg6ltato szolg6ltat6.si kotelezettsdgeit
- az $nkormdnyzatnak a kozszolgdltatds megszervezdsevel es fenntart6s6val

kapcsolatosan kotelezettsegeit
- a kozszolg6ltat6s dij6t a dij meg6llapitAsAhoz sztikseges koltsdgelemzest
- a dij beszed6sdnek modjAt, az ezzel kapcsolatos adatszolg6ltatAsi kotelezettseget
- a dijhAtraldk esetdn a szolg6ltatot megillet6 jogokat, illetve az onkorm6nyzat

feladatait
- A felek kolcsdnos tAjekoztat6si kotelezettsegdt.
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14.$
A kiizszo196ltatfs diia

( l) A szolgdltat6st igenybevev6k kozszolgAltat6sert dijat kdtelesek fizetpi.
(2) A kozszolg6ltat6s ellAt6s6ert a szolgAltatot megillet6 dijat az OnkormAnyzat es a

szolg6ltat6 kdzotti szerz6desben meghat6rozott m6don kell meg6llapitani a szolg6ltat6 6ltal
vegzett kdltsegelemzes alapjAn.

(3) Az igenybevevot terhelci kdzszolg6ltat6s dij6t a kepvisel6-testtilet Allapida meg a
teleptilesi hulladekkezelesi kozszolgiltat6si dij megillapitAsAnak reszletes szakmai
szab6lyairol sz6lo 242/2000.(xII.23.) KormAnyrenderet arapj6n.

(4) Az alkalmazhato dij legmagasabb merteket es a dijmeg6llapitAs alapjaul szolgalo
ko I tse ge I emz6st a rendel et 2. szirmu mel I e kl ete @rtarmazza.

(5) A kozszolg6ltatds dii6t egy evre kell meghatdrozni, amely (a tov6bbiakban: ..k6vetkezo
dijfizetesi id<iszak") a dijfizetesi id6szak kezdetet a rendelet 2. sz. melleklete tafialmazza.

l s.$

(1) A k6zszolg6ltatAs dij6t a szolg6ltatAst igenybe vev6 ut6lag a szolg6ltatoval kot6tt
szerzodds szerint a szolg6ltato 6ltal megktildott sz6mla alapjin kciteles megfizetni,(2) A szol96ltat6 a sz6mlht az ingatlan tulajdonos6nak (haszn6loj6nak) negyedevente

kiildi meg.

16.$

Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, vagy hasznrtlati viszonyaiban v6ltoz6s kovetkezik be, ugy
az uj tulajdonos, vagy hasznilo a korAbbi tulajdonossal egyetemlegesen koteles a v6ltoz6s teny?t
l5 napon beltil ir6sban bejelenteni a szolg6ltat6nak. A v6itoz6s bejelentesevel egyidejrileg az [j
tulajdonos, illetve haszndlo es a szolg6ltat6 kozott a kdzszolg6ltatiii szerz6des l6trejtin.
Erurek a bejelentesnek a megteteleig a kdzszolgiltat6si ?ilot o kor6bbi tulajdlnosnak kell
megfizetni,

17.$

(1) A tulajdonos megtagadhada a dij megfizeteset abban az esetben, ha a szolg6ltat6
kozszolgdrltatdsi kotelezettsegenek nem tesz eleget.(2) Nem tagadhato meg a du .{::Fle az irl bekezdes szerint, ha a szolgriltatot a
kozszolg6ltatds nyujt6sdban az .iddjirAs vagy m6s elhirithatatlan ok akad6lyJzta es a
szolg6ltato az akad6ly elh6rulAsAt k-dvetoen a lehetci legrovidebb idrjn Uitl pOtotta
mulasztAsAt.

18.$

(l)A tulajdonost, illetve haszn6l6t a szolgAltato, vagy megbizottla a kesedelembe esestol
szamitott 30 napon beliil irdsban sz6lida fel dijfizet.rl-tot.tLettsegtnek teljesitesere.
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l e.$
Szabdlys6rt6si rendel kez6sek

A kiildn jogszab6lyban meghat6rozott koztisztas6gi szab6lysertesen tul szabAlyseftest kdvet el
es 30.000 Frig terjedd penzbirs6ggal sujtharo, aki:

( I ) Az ingatlan 6s az ahhoz tartoz6 j6rda es irokszakasz tisztdntart6sAval es sikossAg-
mentesitesevel kapcsolatos k6telezettseget elmulaszda, illetve az ezzel kapcsolatos
szabdlyokat megszegi. 2.$ (5)-(6), 3.$ (l)-(2),3.$ (4)

(2) H6ztart6si hulladekot f'elhalmoz vagy a koztertiletre, illetve mis ingatlanAra a jelen
rendeletben meghat6rozott feltetelektol eltero m6don kihelyez.

(3) A szemetgytijt6 taftAly tiszt6ntartdsi es fert6tlenitesi kotelezettseget elmulasztja.
(4) Hulladekgyiijt6 tartilyt rendeltetestril elter6en haszn6l, nem h6ztartAsi hulladekot rak a

tartdlyba, rothado, nagyon bi.idos szem6t elsz6llit6sAr6l es Artalmatlanit6sdrol nem
gondoskodik.

Ertet m ezd 1'l n$u., u.rur. u

E rendelet alkalmaz6siban:
L telepiildsi hulladdk: a hAztart6sokb6l sz6nnaz6 szil6rd hulladek, illetoleg a h6ztart6si

hulladekhoz hasonl6 jellegti ds 6sszet6teli, azzal egytitt kezelheto m6s hulladek:

2. hdztartdsi szildrcJ hulladik: a rendszeres h6ztaftAsi szilArd hulladek ,{s az alkalmi h6ztartAsr
szilArd hulladek;

3. rendszeres hdztartasi szildrd fulladdk; a lakds, iidiiles, pihen6s sorAn az ingatlanon (igy a

lakAsokban, valamint nem lakAs celj6ra szolg6l6 egyeb helyisegekben es teriileteken)
folyamatosan keletkezo, a SzolgAltato 6ltal rendszeresitett gytljt6tartAlyokban Atmenetileg
t6rolhat6, rendszeres gyrijtojArattal, a jogszab6lyi eloirAsoknak megfelelo

zArt rendszerti celgeppel sz6llithat6 hulladek (igy pl. a konyhai hullad6k, papir, iiveg,
csomagoloeszkdz, hdztarthsi edeny, kezi eszk6z, rongy, sdpredek, salak, ltamu,

korom, tovibbA kisebb mennyisegri falvakolat, a kerti es j6rdatakaritAsi hulladek,
kisebb mennyisegii fhlomb, nyesed6k, karAcsonyta), tov6bbA

a lakisban, valamint a nem lak6s celj6ra szolgAlo egyeb helyisegben es tertileten folytatott
kisipari tevekenyseg gyakorlAs6bol keletkezett hulladek, felteve, hogy egytittesen

elhelyezheto a SzolgAltato {ltal rendszeresitett szemetgytijt6 tartAlyokban es

Artalmatlanithat6 a tulajdonos 6ltal kdtelezden igenybe vett kozszolghltatas kereteben a

kijelolt 6rtalmatlanito helyen;

4. qlkalnti hdztartdsi szildrd hulladdk: a lakds, iidtiles, pihenes sor6n az ingatlanon (igy
lakfsokban, valamint a nem lak6s celjAra szolgfl6 egy6b helyisegekben es tertileteken)

alkalmilag kepz6dott vagy felhalmoz6dott hulladek, visszamaradt anyag, ha rendszeresitett

gyiijt6edenyben m6rete vagy min6sege miatt nem helyezheto el, amely lehet

a) lomtalanitAs al6 tartoz6 alkalmi hAztart6si szilArd hulladek: nagyobb meretti

darabos hulladek (igy pl. nagyobb hiztart6si eszkoz, berendezesi t6rgy, butor,

Agybetet stb.), amelyet a
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rendeletben kijelolt Szolg6ltat6 evi ketszeri - el6re kdzzetett id6pontban torten6
lomtalanitAs sor6n elszAllit,
esetileg sz6llithat6 alkalmi hAztartAsi szilArd hulladek: M a) pont al6 nem taftoz6, eseti
megrendeles alapjan Artalmatlanit6s celj6b6l elsz6llitand6 hulladek (pl. epitesi, bontdsi
tonuelek, autoroncs);

eSgtih (nem haztartdsi) ,szilclrcJ hullqddk: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szol96ltato es egyeb gazdasAgi tevekenysdg sor6n, valamint a kozintezmenyekben keletkezd
rendszeres egyeb szil6rd hulladek es alkalmi egyeb szilArd hultadek:
tendszeres egyeb szilard hulladek: a tevekenyseggel osszeftiggesben - a tevekenyseg
jellegenek megfelel6en - rendszel'esen es/vagy folyamatosan keletkez6, a Szolg6ltat6 6ltal
rendszeresitett gyiijt6edenyben 6tmenetileg tarolhat6. a jogszab6lyi el6ir6soknak megfelel6
rendszerii celgeppel szAllithat6 egyeb szil6rd lurlladek, amely a telepiilesi szil6rd hulladek
elhelyezesere kijel6lt 6r:talmatlanito helyen, letesihnenyben helyezhet6 el,

alkalmi egyeb szilArd hulladek: a tevdkenyseg fenntart6sinak folyamatAban esetileg, nem
ismetl6d6en keletkez6, a telepiilesi szikird hulladek elhelyizesere szol96lo 

-egy6b

drtalmatlanit6 helyen, letesitmenyben elhelyezhet6 vagy hasznosithat6 egyeb szil6rd
hulladek:

21.$

( l) E rendelet 2003. janudr I -jen lep hat6lyba.
(2) E rendelet hat6lyba lepesevel egyidejrileg hat6ly6t veszti Szilv6s Onkorm6nyzat

szemetszdllit6srol szol6 l/2000.(tt. 13.) onk. rendelete.

Horv6th Ldszl6nd dr'. sk.

korjegyzo

Megalkotta a kepvisel6-testiilet 2002. december I 0-i tilesen.

Kihirdetve : 2002. december I 2.

Emberovics Denes sk.
polgArmester



I.-.szcinJti me|Idlrlet a-8,'2002. ffIL l2):sz, dttk. rencle|ethez

Ertesitis o rendszeres hdztartdsi szildrcl hultadilcleal lcapcsolotos lcompler hetyi
k0 uzo lg ti ltotds ig d ny b ev ite I d n e k le ltite I e ir 6 I

Szilv6s Kozsdgi Onkorm6nyzat a 812002. (XIl. 12.) szAmu dnkonn6nyzati rendelete alap.jr{n a
rendszeres hAztart6si szildrd hulladdkkal kapcsolatos kozszolgAltat6s igdnybevetele kotelez6. A
rendszeres szil6rd haztart6si hulladekkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolg6ltat6st a lakossAg
sz6mira a DEL-KOM Kft,, mint Szolg6ltat6 vdgezheti kiz6r6lagos jogosults6ggal.
A Szolg6ltato az alAbbi feltdtelek szerinti nyirjda a kozszolgaltat6st:

l. A megjelolt szolg6ltat6st napj6tol fblyamatosan vegzi.

2. A Szolg6ltato Altal rendelkez6sre bocs6tott tArol6tartily tipusa es darabsz6ma
I l0 literes tartdlv ..,... db

3. A tirol6tartdly tiritdsi gyakoris6ga: .............,,, alkalom/hdt, iirit6si napok:

4. A szolgAltat6s dija: ........ Ft/ho

5. Ugyfdlszolg6lat nyitva tart6sa:
telefon, telefax szAmok:

Pdcs, ,

SzolsAltat6



2. ,uttmti nrcJlikle! a $,2902. (XII. 12..t sz. r:nk. renclelerhez

A k0zszolgtiltottis dtjdnok megdllopitttsdrdl eis o ctffizetisi id6szokr6l

r.$
A telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi kiizszolgiltatis igdnybev6tel6nek 2003.

6vi diia

(l) A kdzszolg6ltatAssal ell6tott tertileten a komplex helyi kozszolg6ltattis igenybev6telenek
dijAt az ingatlanon rendelkezesre ell6 gyrijt6tart6lyok szimAnak a tarr6lyok
tinneretet6l fiigg6 egyszeri tiritesi dij6nak es az tiritesek sz6m6nak szorzatak6nt kell
meg6llapitani.

(2) A rendszeres gytijtesre rendelkezesre 6116 tart6ly tiritesi dija;

I db I l0literes tartdty heti egyszeri iirit6s6nek dfja: s33 Ft + I2tl) Ara / iirit6s.

2.S

A ,,R" 14.$ (5) bekezdese szerint dijfizetesi id6szak kezdete: 2003. janu6r l,


